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Krikštijamojo ir krikštytojo
konfliktas
Lietuvių ir lenkų santykiai konfliktą, kuris iškilo tarp
gilesnio konflikto pobūdį įgy Romos ir Konstantinopolio ir
ja, kai į juos įsijungia ir reli šiandien tebesitęsia tarp
giniai santykiai. Konfliktui pravoslavijos ir Vakarų krikš
pagrindo yra pakankamai dėl čionybės.
Šis atvejis yra labai iškalpolitinių ir kultūrinių priežas
čių. Paliekant nuošaly tų I bingas, norint suprasti šitokių
konflikto
pagrindų nagri religiškai kultūrinių konfliktų
nėjimą, sustokime prie reli pavojingumą. Ir tai sudaro
ginių pagrindų. Juos verta pagrindą, kodėl į šią prob
nagrinėti grynai religiniu tiks lemą tenka eiti bendru ekume
lu. Pačios mūsų krikščionybės ninių pastangų keliu, kurias
supratimas verčia mus į tai pradėjo Antrasis Vatikano
gilintis. Čia aš turiu galvoje susirinkimas.
faktą, kad lietuviškai visuo
Jeigu ieškotume daugiau
menei yra pasidarę per sunku pavyzdžių konflikto tarp
pilnai įvertinti tokį lietuviš krikštytojo ir krikštijamojo,
kos krikščionybės faktą, kaip tai jų yra pilna Bažnyčios isto
Lietuvos krikštą, įvykdytą rija. Šiandien jis gyvai reiš
paties lietuvio, būtent Jogai kiasi tarp Europos ir Afrikos.
los. Šią sunkenybę sudaro tas Europiečiai
afrikiečius
faktas, kad šis žmogus, apkrikštijo, tačiau pastarieji
būdamas aukščiausias Di jau dabar labai stengiasi kiek
džiosios Lietuvos Kunigaikšti galint greičiau atsikratyti
jos reprezentantas, pasidarė ir savo krikštytojų, siekdami,
Lenkijos karūnos atstovu. Bet kad vyskupais būtų patys afri
šio fakto nagrinėjimas būtų kiečiai. Paliekame nuošaly
jau politinė, o ne religinė klausimą, ar tai į naudą išeis
tema.
jų krikščionybei, tačiau mūsų
Mes tačiau šiuo atveju nori- ' reikalui, būtent supratimui
me pasilikti tik prie religinės konflikto tarp krikštytojo ir
problematikos. Ir reikia pažy krikštijamojo, to užtenka.
mėti, kad įtampa tarp tos
Gal vienintelė Europos tau
visuomenės arba kultūros, ta, kuri plačiai paskleidė
kuri krikštija, ir tos, kuri yra krikščionybę Amerikos ir Azi
krikštijama, yra visuotinai jos tautų tarpe ir nesusilaukė
pastebimas faktas krikščio krikštijamojo pasipriešinimo,
niškų tautų istorijoje. Ne tik buvo ispanai. Bet tai įvyko
lietuviai nemėgsta lenkų, kiek greičiausiai dėl šių dviejų prie
jie reiškiasi kaip krikštytojai, žasčių: viena, kad ispanai
bet lenkai savo ruožtu nemėgs lygiai intensyviai skelbė ne tik
ta čekų, nes iš jų gavo krikš krikščionybę, bet ir savo kul
čionybę ir vėliau jai geriau tūrą, ir antra, kad anose tau
atstovavo negu čekai. Tačiau tose ji nesusitiko su labiau
jų konfliktas pasiliko pasto išryškinta vietine kultūra.
vus. Taip Marijonų vienuoli
Grįžkime prie pagrindinio
jos steigėjas Papčinslds, buvęs klausimo, kodėl taip yra. Ar
Pijorų vienuolis, išstojo iš tos tai yra krikštytojo blogumo
vienuolijos dėl to, kad pijorai padarinys? Gali būti ir tai.
buvo per daug čekiški ir per Tačiau reikia atkreipti dėmesį
mažai rūpinosi lenkų vaikų į tai, kad krikščionybė niekur
auklėjimu.
neateina kaip gryna idėja be
Bet tai nėra išimtinis reiš krikštytojo kultūrinės paly
kinys. Romos krikščionys ne dos. Tai yra, galima sakyti,
mėgo graikų, nors iš jų gavo esminis krikščioniško apaškrikščionišką kultūrą. Net talavimo bruožas, kad jis
toks neabejotinas krikščionis neateina be krikštytojo kulkaip šv. Augustinas nesivaržė tūrinio bruožo. Tam giliausią
sakyti, kad jis nemėgsta grai pagrindą sudaro tai, kad
kų kalbos, norB tie dokumen Dievo Sūnus nesireiškė kaip
tai, kuriuos jis skaitė ir talen gryna dvasia, bet įsikūnijo ir
tingai komentavo, buvo graikų reiškėsi kaip vienos tautos ir
kalba. Ir to kultūrinio sveti kultūros žmogus. Taigi yra
mumo tarp graikų ir romėnų visuotinis krikščioniško
būdu galima iš dalies aiškinti apaštalavimo faktas, kad
ir Rytų ir Vakarų Bažnyčios krikščionybė niekur neateina
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reikia išlaikyti lotynų rašomą
jį egzaminą. Galite įsivaiz
duoti
mano džiaugsmą.
Sveikata greitai sugrįžo.
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ
Baigęs gimnaziją labai norė
jau
studijuoti mediciną, bet
— Mielas kolega, mus labai
Pietinė Kalifornija yra
finansiniai
nepritekliai
savotiškas kraštas. Turim domina Jūsų asmuo, kitaip
pakreipė kita kryptimi. Gavau
vandenyno žavius pakraš tariant, Jūsų šaknys ir nuei
darbą Kėdainių apskr., Kra
čius, turim kalnus su snieguo tas kelias, kuris Jus pasuko
kių valsčiuje, kaip policijos
link. Papasakokite
tomis viršūnėmis, turim ir teatro
raštininkas, o už metų persikė
savotišku
grožiu kvapą mums savo slapčiausias min
liau į Dotnuvą, kur tapau
užimančią dykumą. Ir jei į čia tis. Kada į Jūsų gyvenimą
studentu Žemės ūkio akademi
papuolė tiems vaizdams jaut įsiskverbė pirmoji scenos ir
joje. Neilgai nešiojau studento
rus žmogus, jis jau niekad aplamai meno įtaka?
kepuraitę, nes buvo sudarytos
nepabėgs nuo tų burtų.
Bąlygos
atlikti karinę prievolę
— Rytinėj Lietuvoj, tarp
Gal todėl mūsų kolonija
Auto
rinktinėje
Kaune,
dviejų
ežerų
—
Dauniškio ir
tokia tampri, tokia jautri
Šančiuose. Čia eilinis kareivis
Vyžuonaičio,
perkirstas
upe
menams ir menininkams.
Petras Maželis sudaro chorą,
driekėsi naujais pastatais
Mylimi ir lankomi čia visų
jam vadovauja, išdėliodamas
besipuošiantis miestas —
menų pasireiškimai — muzi
mozaiką papuošia vietą prie
Utena. Pro jį bėgo lygus plen
kiniai pastatymai, dramos,
rinktinės štabo būstinės, už ką
tas nuo pat Kauno per Ukmer
parodos, literatūros vakarai ir
rinktinės vadas pulk. Babic
gę, Jonavą, per Lietuvos
šokių šventės.
kas apdovanojo dviejų savai
Šveicariją Zarasus iki Latvi
Kai kitur dramos sambūriai
čių atostogomis.
jos sienos ir Daugpilio. Aplink
lieka trumpalaikiai, čia
Vieną popietę, besiilsint
gražūs pušynai ir lapuočiai
pasitraukiančių
veteranų
lovoje, prie manęs priėjo švie
miškai
su
daugybe
beržų,
ku

vietas tuoj užima gražusis
timo reikalams karininkas
jaunimas. Mūsiškis Dramos riuose grybaudami rasda
kpt. Bartkevičius-Bartkūnas.
vome daug baravykų, raudo
sambūris iš tikrųjų niekad
Klausė, ar negalėčiau parašyt
nepriartėjo prie kritiško savo nikių, voveruškų ir kitokių
ir paruošti dainas kariuo
grybų.
Ne
pet
toliausiai
kerėjo
gyvenimo momento, — čia
menės pusvalandžiui per radi
darbavosi Gasparas Velička, garsieji Labanoro miškai, o
ją. Buvo atlikta ir, matyt,
aplink
gausiuosius
ežerais
Juozas Kaributas, Dalila
neblogai, nes tuojau buvau
Mackialienė, o dabar vėl Kirdeikius tiesėsi buvusi
įtrauktas į Švietimo skyrių
demarkacijos
linija.
viskas atsinaujino čia prigiju
talkai. Atlikome keletą ir
Mano
miesto
daugelis
gat

sią nauja jėga — režisierium
neblogų radijo vaidinimų,
vių
ir
turgaus
aikštė
buvo
Petru Maželiu.
vaizduojančių karių gyveni
akmenimis
grįsta.
Turėjome
Petras Maželis — visapu
mą.
didelę,
gražią
bizantinio
siai kūrybinga asmenybė,
Baigiu mokomąją kuopą pir
kurio šaknys irgi dar ten■į, stiliaus mūrinę bažnyčią.
mane
apdovanoja
Režisierius, aktorius, dekoratorius Petras Maželis, Švenčius 70 metų muoju,
Netoliese,
salpje,
iš
dvaro
tėviškėlėje. Neseniai susi
amžiaus ir 45 metų teatrinio darbo sukakti.
sidabrinių laikrodžiu su prezi
puošnių
rūmų
buvo
padaryta
rinkome būrys entuziastų
dento Smetonos portretu, o
atšvęsti Dramos sambūrio gimnazija, aplink kurią
1938 m. vasario mėn. 16 d.
i
driekėsi
didžiulis
parkas
ir
i
Nepriklausomybė.
Brolis
būčiau
turėjęs
pavardę
Didžiusuruoštą šio jaunos dvasios
vienintelį eilinį kareivėlį Pet
Juozas
grįžta
namo
kaip
karo
lis:
vaikai
būtų
gerokai
papetankios
eglių
alėjos.
Aplink
menininko septyniasdešimtą
šioje.
rą Maželį Prezidento, aktu už
invalidas.
gimtadienį, gal daugiau sporto aikštę augo didžiulė,
nuopelnus
Lietuvai* apdo
Netoli
nuo
Dauniškio
ežero,
aukšta
alyvų
gyvatvorė,
kuri
Mokiausi
gerai,
nes
visada
atkreipdami dėmesį į jo 45
vanoja
Gedimino
ordino
iš
rąstų
pastatytoj
šiaudiniu
pavasarį
išsiliedavo
nepapras

turėjau privačių mokinių, kar
metų scenos darbo sukaktį.
medaliu. Buvau tada vos 21
stogu
troboje,
dargi
su
plukta
tu
mėlynumu,
b
jų
kvapas
per
tu
užsidirbdavau
ir
keletą
litų
Mažai dar mums buvo žino
metų. Buvau laimingas, nes
mas Petras Maželis, kaip atvirus langus pasiekdavo ir asla, atsiranda neturtingoje knygoms ir uniformai. Vasa
galėjau parodyti savo medalį
darbininkų
šeimoje
šeštas
vai_________
o
________________
klases.
romis
daug
dirbdavau
su
dail.
asmuo, todėl visus labai domi
broliui Juozui, kuris nešiojo
kas,
vėliau
pakrikštytas
Pet1
Žilinsku,
dekoruojant
namus,
1915 m. spalio mėn. 21
no jo tie gausūs ir kūrybingi
Vyties kryžių. Karo technikos
ru.
Dabar
jau
buvome
penki
na
,
į
r
kartais
mokė
piešti
teatrinio darbo metai. Šia diena. Kraštas gyvena karo
štabo paprašytas, parašiau
broliai
ir
viena
sesuo.
Kūrėsi
paveikslus
ir
gamtoje,
ar
tai
nuotaikomis.
Broliai
Antanas
proga turėjau progą pateikti
| prie ežero, ar gimnazijos parke, straipsnį — „15-kos mėnesių
mūsų režisieriui kelis klausi ir Juozas palieka mokyklos Lietuva, kūrėsi ir tauta.
Lankau
pradžios
mokyklą,
ar liūliuojančių javų laukuo- gyvenimas”, kuris buvo
mus, norėdama jo asmenį suolą ir išeina savanoriais. Už
išspausdintas sukaktuvinėje
Buvau,
matyt,
neblogas
mokise.
daugiau
kaip
dvejų
metų
padaryti dar stipriau savu
knygoje.
nys,
nes
niekad
nebuvo
Gimnazijos
chore
dainavau
paskelbiama
Lietuvos
mūsų tarpe.
Penkiolikos mėnesių kariš
užkrauti vasaros darbai. Jau iš pradžių sopranu, vėliau
čia man tekdavo dažnai dėklą-[ altu, ir nuo penktos klasės jau kas gyvenimas pasibaigė,
muoti ir vaidinti. Pamenu, kad buvau tenoras. Mokytojo pradėjau vėl auginti plaukus,
net vaidinau pagrindinį Ka Grigaliūno rankose gimna grįžau Utenon aplankyti tėvų
jaus vaidmenį „Sniego zijos choras buvo didelė atrak ir tėviškės. Matyt, įgijau
karalaitėje” ir padėjau dažyti cija. Nežinau už kokius nemažą pasitikėjimą karinin
dekoracijas.
Iš
motinos nuopelnus man mokytojas kuose, kad man buvo pasiūly
paveldėjau lyrinį balselį, tad leisdavo kartais dainuoti solo. ta pasilikti Kaune ir dirbti
kartą mokyklos renginy turė Pamenu, kad mano pirmasis Karo technikos štabe, mobili
jau dainuoti solo — Saulelė solo buvo su choru — Sasnaus zacijos skyriuje, civiliu tarnau
raudona. Kadangi visi buvo ko — „karvelėli, mėlynasis”. toju. Praleidęs mėnesį atosto
me gana balsingi, tai turė Šią dainą dar ir šiandien labai gų tėviškėje, grįžau Kaunan.
davome eiti giedoti Dovydo ir myliu. Šalia prasidėjo ir Čia bedirbant muz. Liuberskitokias psalmes pagrabuose, vaidinimai, ir dekoracijų pieši kis organizavo puskarininkių
kartais per ištisą naktį.
mas. Čia ypač daug man padė chorą (aš jau buvau pakeltas į
Pagaliau jau dešimties jo meno mokytojas dail. tokį laipsnį), kuris turėjo
metų. Tapau gimnazistu, o Grikienis. Tapau jo asmeniš važiuoti į Rygą koncertui.
kadangi buvau labai mažo ku mokiniu. Buvo griežtokas, Man reikėjo prisijungti. Prie
Petras Maželis Leharo operetėje Petras Maželis (Karalius) opere- ūgio, tai pavardė Maželis daug reikalaudavo, net ir< manęs sėdėjo kareivėlis, kuris
„Grovas Liuksemburgas” Kauno tėję „širdis ir ranka”.
labai tiko ir kiti vaikai negalė pyktelėdavo. Kadangi moky po repeticijos ragino mane
Didžiajame teatre.
jo juokauti. Neduok, Dieve, jei tojams buvo didžiulė pagarba,
įstoti į Ttonservatoriją, nes jis
pats ketinąs bandyti egzami
ginčytis, aišku, buvo nevalia.
be krikštytojų kultūrinio binimu, bet tokiu pagarbini- | esmės būtų tas pat, kaip
Pagaliau biagiamieji eg- nus. Palydžiu jį į konservato
įpakavimo.
mu, kuris ateina tik per mirtį grąžinti Kristų atgal į dangų zaminai. Petrelis turbūt riją. Sėdžiu koridoriuje. Įvai
ir leisti jam žemėje reikštis tik persistengė
Čia glūdi krikštijamojo ir (Jono 12,23-26).
besiruošdamas, rūs studentai sėdi su
Šis Kristaus padarytas sąry dvasiniu būdu. Bet tai jokiu keldamasis ankstyvais rytais, gaidomis. Kiekvieną iš eilės
krikštytojo konflikto priežas
tis. Atrodo, kad tai suprato ir šis tarp mirties ir tarptautiš- būdu nebūtų krikščionybės kad nusilpo ir gavo stiprią pakviečia salėn, iš kurios
girdėti dainavimo pratimai ir
net išgyveno pats Jėzus Kris kumo yra akivaizdus ženklas, patobulinimas. Net tos kul anemiją. Pamokų metu klasė
tus. Tai liudija atvejis, kada kokia ši problema yra sunki. tūros ar tautos, kurios išeina je pradėjo nualpti, o čia pat egzaminams pasirinkta daina
būrelis graikų, atvykusių į Kad ji būtų nugalėta, reikia prieš savo krikštytojus, išeina egzaminai jį dar labiau baugi ar arija. Ir taip iš eilės eina
šventes Jeruzalėn, kreipėsi į didelių asketinių pastangų prieš juos ne kuriuo; kitu, bet no. Kas bus, jei susirgsiu, merginos ir vyrai, visi pasiruo
apaštalą Pilypą, prašydami jo tiek iš krikštijamojo, tiek iš krikščionišku principu vedini. negalėsiu laikyti egzaminų ir šę dainuoti. Lieku vienas sėdė
Jie pajunta krikščionišką reikB likti antriems metams. ti, laukdamas draugo.
tarpininkavimo susitikti su krikštytojo pusės.
Jėzumi. Pilypas tą prašymą
Ši problema pasidaro ir kari malonę kaip kažką giliai savo Laimė, buvau geras mokinys. Pagaliau ir man liepia eiti
perdavė Jėzui. Jėzaus reaga ne problema, kai į ją įsijungia ir neturi pagrindo susilaikyti Apskrities
gydytojas ir salėn. Aš bandau ginčytis,
vimas į šį kvietimą vertas šiuo politiniai interesai. Tada Kris nuo to gerumo įgyvendinimo. pedagogų taryba siuntė raštą kad aš nesuinteresuotas, bet
atveju mūsų dėmesio. Užuot taus kryžius išvirsta kruvinu Šis konfliktas prisideda ir prie su daugelio metų pažymiais kareivėlis riktelėjo, sako, eik ir
davęs tiesioginį atsakymą į konfliktu tarp tautų ir valsty krikštytojo pagerinimo ta Švietimo ministerijon. Dvi die gana. Įeinu. Baimė apėmė.
kvietimą, jis, tarsi jo negirdė bių. Norėti kaip nors lengvai prasme, kad plėšo jo siau nas prieš egzaminus Ministe Prie komisijos stalo jau pavar
jęs, pradėjo kalbėti apie savo šį konfliktą išspręsti ir rumus. Jis yra kartu ir kry rija raštu pranešė, kad mane gę sėdėjo komisijos nariai:
kančią. Tiesa, jis tai jungė su paskelbti principą, kad krikš žiaus misterijos palaiminga nuo egzaminų atleidžia, duoda Grigaitienė, Kutkus ir operos
būsimu plačiu savęs pagar- čionys už nieką nekariauja, iš tąsa.
(Nukelta į 2 psl.
V. Bgd. brandos atestatą veltui, tik
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Pagaliau turime sintaksę
JUOZAS VAIŠNYS, S J.

(Atkelta iš 1 psl.)
teatralų suvažiavimą ir ten
Juozas Masilionis. Lietuvių
kalbos sintaksė. Išleido JAV
rež. Oleka. Prie pianino sceno visą savaitę turėjome koncer
LB Švietimo taryba 1985 m. Leidi
je sėdėjo irgi nukamuota tus. Stovykloje buvo tūks
mą parėmė Lietuvių Fondas.
pianistė Dukstulskaitė. „Kur tančiai svetimtaučių, tad šis
Spaudė „Draugo” spaustuvė.
Jūsų prašymas?” — klausia meno festivalis padarė gerą
Kieti viršeliai, 180 psl., kaina 9
įspūdį
UNRRAI
apie
lietu

raštininkas. Aš nerašiau jokio
dol., gaunama ir „Drauge”. Su
prašymo, bet jie kažkodėl man vius.
persiuntimu — 11 dol.
vis tiek liepė eiti į sceną nors
— Kada atsidarė vartai į
balsą pabandyti. Išrėkiau Ameriką? Kada ten įsijungėte
♦
gamas. Žiūriu, kad komisija į teatrinį gyvenimą?
lyg ir pabudo, o kai kurie net
Žinoma, įvairių sintaksių turė
— 1949 melais
Padėkos
galvą pakėlė ir žiūrėjo į mane.
jome
ir pirmiau, bet kai kurios jau
dieną
atsidūriau
New
Yorko
Manyje kilo totalinis sumiši
buvo pasenusios, kitų laidos išsi
mas.
Dukstulskaitė prašo uoste. Iš čia mano mieli sponbaigusios, tad norintieji jau nie
gaidų, kurių aš visai neturiu. soriai Salasevičiai parsigabe
kiu- nebegalėjo jų gauti. Ypač tą
no
mane
į
Clevelandą.
Čia
„Tai ką tu moki?” Atsiminiau
spragą labai jautė lituanistinės
manęs
jau
laukė
Čiurlionio
an

savo solo — Karvelėli, mėly
mokyklos. Būtinai reikėjo ką nors
nasis... Laimei, pianistė mokė samblis. „Dirva” ruošia vaka
daryti.
Iniciatyvos ėmėsi Pedago
jo mintinai. Apsimokėjau 15 rą. Kažkas pakišo komediją
ginis
lituanistikos institutas.
„Moterims
neišsimeluosi
”
.
litų už egzaminus ir išėjęs į
Buvo svarstyta, ar perspausdinti
koridorių čia pat išdrožiau Tautinė sąjunga globoja Petras Maželis Coppeliaus vaidmenyje balete
„Coppelia”, pastatytame Augsburge, Vokietijoje, Petras Maželis Leharo operetėje „Linksmoji našlė” L. Dambriūno sintaksę, kurios
didelį pamokslą kareivėliui už Jaunimo teatrą, Antanas Olis pokario metais.
Kauno Didžiajame teatre.
jau visos laidos buvo išsibai- i,
teatrą
atidarė
ir
pakrikštijo
tokią sarmatą.
gusios, ar paruošti naują. Kadan
„Rūta”. Pirmasis veikalėlis —
gi L Dambriūno sintaksėje
Kita rytą prie konservato „Žirgonė' ir
Gailė” — ,
rijos durų buvo priimtųjų sąra parašytas losangelietės rašy
— Pastaruosius 13 metų dir gėles, krūmus. Esu atlikęs jau nemažai padarėme. Tai būtinai būtų reikėję kai ką papil
šas. Petras Maželis priimtas į tojos Pertronėlės Orintaitės- bau didžiulėje Higbee krautu daug sodybų išplanavimų ir dėka Dramos sambūrio ir jų dyti ar pataisyti, tai buvo nutar
operos klasę — ... Pagalvojau, Janutienės. Vėliau jau ėjo vėje miesto centre — tapau „ar- apsodinimų. Kalnai ir vanduo vadovų Emos ir Vinco ta verčiau ruošti naują Šis
kad turbūt labai trūksta teno dideli pastatymai: „Burtinin- I tist for special events”. — mano terapija. Galiu išti Dovydaičių. Manęs niekas tiek darbas atiteko mokytojui Juozui
valandomis
sėdėti, nepaveikia, kaip netinkamas Masilioniui, Chicagos aukštes
rų, jeigu mane priėmė.
ko pinklėse”, „Keturi keliau Dešimtame aukšte turėjau somis
Dirbdamas pradėjau lanky ninkai”. Už „Keturis keliau didelę auditoriją ir gerą, su žiūrėti, kaip saulei slenkant priėjimas prie scenos ar vyks niosios lituanistinės mokyklos
ti konservatoriją ir dainavimo ninkus” pirmam dramos gerais įrengimais, sceną. Čia keičiasi šešėliai, kaip debesys mai scenoje. Man publika yra direktoriui. Jis tuoj ėmėsi darbo,
pamokas pradėjau su operos festivalyje laimėjome pirmą ir madų parodos, šaunūs veja vienas kitą, klausytis mielas svečias. Aš noriu tinka ir štai jau turime naują sintaksę.
solistu Kutkumi, vėliau su ope premiją kartu su Los Angeles labdarybės baliai — tai simfo įvairiausių garsų ir aidų. Iš mai jį ir priimti. Juk ir namuo
Sintaksė yra trečia gramatikos
paveldėjome se šeimininkai puošiasi,
ros režisierium Petru Oleka. Dramos sambūriu, kuris mūsų niniam orkestrui, tai meno motinos visi
dalis (šalia morfologijos ir fone
jausmą.Mėgstu dengia staltiese stalą ir t.t.
Salia muzikinių dalykų reikė premijos
niekam neskelb mokyklai, tai Playhause. Teko i vaišingumo
tikos). Jos vardas yra kilęs iš
jo lankyti ir baleto solistės davo. „Užburtoji dūdelė” dekoruoti įvairius pastatus, ! vaišinti ir, jei būčiau turtin Dabar gi žiūriu, kiek daug graikiško žodžio „syntaxis” —
Olekienės plastikos baleto buvo paskutinis Rūtos teatro sales, auditorijoje įrengti kalė gesnis, virčiau pietus, sureng renginių vyksta scenoje, sudarymas, sujungimas. Tai yra
pamokas.
pastatymas. Reikėjo duoti ką dines fantazijas, dirbti su čiau ir baliuką savo artimie nepatikrinus šviesų, dulkė mokslas apie sakinių sudarymą
Komunistai okupuoja Lietu nors ir vyresniesiems, tai pasaulinio masto madų kūrė siems. Esu vienas, bet ne tomis grindimis vaikšto kalbė Be abejo, visiems, kuriems rūpi
vą. Karinės įstaigos, aišku, skautai ir ateitininkai bendro jais. Ypač buvo įdomu, kai vienišas. Būna daug dienų, tojai ar dainininkai, vaikščio
kalbos tikslumas, ryškumas ir
išnyko. Gavau darbą alaus mis jėgomis pastatė Binkio kiekvieną pavasarį atvažiuo- ! kad net nežinau savo balso, o ja lyg po daržinę, užmiršdami, I
aiškumas, šis mokslas yra
bravore Ragutyje ir vis dar „Atžalyną” ir nuo čia prasi davo Metropolitan opera. Čia ir telefonas tarsi būna išjung- kad svečiai seka ir laukia. Per
būtinas.
lankiau
konservatoriją. dėjo Vaidilos teatras, bandęs turtuoliai po scena esančiuose tas. Bet, Dievuliau, kiek daug sceną turėtų eiti šviesa, grožis,
Autorius, rašydamas šią sin
Ruskiai nutarė padaryti muzi apimti ir jaunuosius ir senuo garažuose turėdavo savo galvojimo, kiek kūrybinių estetika ir etika. Čia aš esu
kinį teatrą ir Btatė „Vestuves sius.
paviljoną, kur prieš operą spėliojimų prabėga galvoje, nesukalbamas ir jaudinuosi taksę, naudojosi Rygiškių Jono,
Malinuvkoje”, kur pagal
Vaidilos teatre praleidau 15 vakarieniaudavo, pertraukų kiek daug išmintingų minčių labiau, negu kokia nors nevy Petro Klimo, Zigmanto Kuzmickusia, žmones apgaudinė-1 kio, Leonardo Dambriūno ir P.
įsakymą aš turėjau dalyvauti, metų. Pakeitus darbą, sąlygos metu demonstruodavo madas, knygose.
Gailiūno bei Žiugždos sintaksė
ir ne kaip dainininkas, o šokė nebeleido teatre dirbti toliau. kad
Mėgstu žmones, bet nesijau jančia kritika.
pasirodytų
spaudoje,
jas, kartu su teatro šokėjais. Tik išėjęs į pensiją vėl pradė darydavo šampano priėmi čiu gerai masėse, ypač kai
Atlikau lyg ir išpažintį. mis. Jis pastebi, kad ,geriausią
Toks iš manęs ten buvo šokė jau dirbti, pastatydamas mus operos žvaigždėms. Tokį nedaug ką pažįstu. Tikrai, esu Sunku buvo prisiversti tai sintaksinę sistemą ir tiksliausius
jas, bet gal valdžia žinojo Rukšėno „Posėdis pragare”, paviljoną
buvo.---mano kuklus, nors kai kam atro atlikti. Išsipasakojau ir pasiju aptarimus duoda P. Gailiūno ir J.
---- «—. puošti
.—-----geriau.
su kuriuo dramos festivalyje . v'e7° uždavinys. Kiekvie- dytų, kad išdidus. Dažnai tau lyg nuogas esąs. Daugelis Žiugždos sintaksė”, išleista
Visą bolševikmetį gyvenau laimėjom tris „Oskarus” ir su neriais metais vis kitaip, kas I būnu ir nekąlbus.
mano darbų buvo mano asme Kaune. Autorius naudojosi jos
režisieriaus Olekos bute, nes ĮI Los Angeles Dramos sambū- darbą darė labai įdomų. Dar„ .
niškas turtas, mano asmeniš 1970 metų laida, bet dabar jau
reikėjo, kad tokio buto kvadra- ! riu jau nereikėjo dalytis. Tai be daug išmokau; be to, I ~ K“ip žlŪnte 1 ateitl musų ki prisiminimai. Dabar gi man yra pasirodžiusios ir kitos papil
tūroj gyventų daugiau žmonių. buvo paskutinis mano • atvažiavęs į Clevelandą, ; arPedaugiau jau
nebereikės dytos bei pataisytos laidos. Šia
Man buvo labai naudinga, nes pastatymas Clevelande, nes, studijavau dramą Fenn kole-1 — Nūn esu Los Angeles, pasakoti, nes Jūs būsite liu sintakse autorius daugiausia
tapau privačiu režisūros moki pagal Visvydą, mane pasivo gijoje.
Manau, per trumpą laiką (aš dininkais darbų ir įvykių atei naudojęsis, bet ir iš kitų minėtų
sintaksių jis, lyg darbšti bitelė,
niu. Operos rež. Petras Oleka gė Dramos sambūris.
Mėgstu gamtą, savo daržą, gi čia dar tik pusantrų metų), ties dienomis.
praleisdavo ištisas valandas
Nedarbo su Vaidila metais
su manim, kalbėdamas, moky aš turėjau progos surežisuoti
damas, rodydamas ar pasako Gaidelio operą „Daną” ir Ver
damas teatro ir režisūros di „Likimo galią”. Taip pat ir
paslaptis. Tai buvo mano Dainavos meno ansambliui
geriausia mokykla.
12 vai. 17 min. erdvėlaivis
Didysis amerikiečių keliau Urano žiedai pradės žvaigž
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pažymėtinas
Dickenjo Jūsų gyvenimas?
so „A Christmas Carol” čio 4 d., jis pradėjo planetos tvarkaraštyje naudojamas
1 vai. p.p. praskridimas pro
— Vėliau viskas subyrėjo. pastatymas.
stebėjimo darbą, padary Rytų standartinis laikas).
patį Uraną 66,500 mylių atstu
Mane paskiria į didžiulį Wolfo
damas
septynis
filmus,
iš Sausio 24 d.
nuo planetos centro ir 50,700
Engelmano alaus bravorą | Vaidilos teatre buvo daug kurių astronomai tikisi nu
10 vai. 11 min. ryto pras mylių nuo jos debesų.
vicedirektoriumi. Gal dėl to, gana sunkių pastatymų. statyti, per kiek laiko iš tik
Pažymėtini „Vincas Kudir
kridimas pro ketvirtąjį Urano
kad vokiečių kalbą neblogai
ka”, kur Kudirkos vaidmenį rųjų Uranas apsisuka aplink satelitą Titaniją 231,000 mylių
1 vai. 20 min. p.p. Uranas
mokėjau. Buvau ten trumpai,
vaidino akt. Henrikas Kačins savo ašį. Iki šiol jo rotacijos atstu.
pridengia
žvaigždę Gamma
konservatorija vėl pradėjo
kas; „Brandos atestatas”; periodas nebuvo tiksliai žino
Voyager 2 padaryta Urano plane
Persei.
veikti, galvojau įstoti dargi į
mas.
11 vai. 13 min. ryto praskri
Vydūno „Ne sau žmonės”;
tos nuotrauka 1985 m. liepos mėn.
meno mokyklą, bet šias
Šio mėnesio 24 d. Voyager 2 dimas pro penktąjį Urano sa
1 vai. 28 min. p.p. Urano žie 15 d., kada erdvėlaivis buvo 153
Maironio „Kęstučio mirtis”;
mokyklas vėliau vokiečiai
Urano
perskris
per
visą
dai
pridengia garsiąją kin milijonų mylių atstumu nuo plane
telitą
Oberoną
293,000
mylių
Landsbergio „Penki stulpai
uždarė. Rudenį kuriasi opere
sistemą. Perskridimo tvarka- atstu.
tamąją
žvaigždę Algolį (Beta tos. Urano diskas turi mėlynų
turgaus aikštėje”; Mariūno
atspalvi, nes planetos atmosfero
tės teatras. Buvau pakviestas
raštis
toks:
Persei).
„Melas šventykloje”; „Mokyk
11 vai. 22 min. ryto praskri
je esantis metanas absorbuoja
iš aš. Štai 1941 m. lapkričio
los draugai” ir daug kitų. Tarp Sausio 23 d.
dimas pro antrąjį Urano sate
3 vai. 25 min. p.p. raudonų Šviesų. Dėmių nematyti.
mėn. 21 d. „Linksmosios naš
kitko turiu pasakyti, kad
litą
Artelį
79,000
myliu
atstu.
I
erdvėlaivis pradeda savo
lės” premjera Kauno Didžiojo
„Penkiuose stulpuose” ir Manoma, kad erdvėlaivis
kelionę per Urano šešėlį. Jam
teatro scenoje (buv. Valsty
12
vai.
5
min.
praskridimas
pateks į Urano magnetosferą,
anglų astronomas mėgėjas Sir
binio). Po to, jau ėjo „Grovas „Mele šventykloje” vaidino iš jeigu planeta ją turi. Tos pat pro pirmąjį Urano satelitą tada įvyksta Saulės užtemi
William Herschel 1781 m.
Kanados
atsikėlusi
Clevelanmas, kurs truks 80 minučių.
Liuksemburgas”,
„Lengvoji
dienos vakarą, 11 vai. 41 min. Mirandą 18,000 mylių atstu.
kovo mėn. 13 d.
dan
Dalila
Mackialienė.
Tada
kavalerija”, „Širdis ir ranka”,
3 vai. 38 min. p.p. Uranas
buvo dirbta daug, nes visiems
Planetos skersmuo 32,200
ruoštasi „Mėlynajai kaukei”.
pridengia erdvėlaivį nuo
pastatymams aš pats turėjau
mylių,
atstumas nuo Saulės 1
Žemės. Voyager 2 priden
— Atrsiduriate Vokietijoje? daryti ir dekoracijas, jaunimo
bilijonas 783 milijonai mylių.
gimas (okultacija) truks 82
Aplink Saulę apibėga per 84
— Taip, Vokietija. Bombar veikalams paruošti šokius,
minutes, ir per tą laiką joks
dainuoti ir režisuoti Čiurlio
metus. Planeta apsupta tiršta
davimo metu sužeistas
radiosignalas iš erdvėlaivio
nio ansamblyje; jam važiuo
atmosfera, bet jokių dėmių jos
Čekoslovakijoje,
Pilzeno
Žemės nepasieks.
jant į Pietų Ameriką, paruošti
diske teleskopais nepasisekė
mieste, sulaukiau amerikiečių
tautinius šokius, Daugeliu
3 vai. 53 min. p.p. praskri pastebėti. Net ir gerokai priar
karių. Pėsčias per 12 dienų su
atvejų puošdavau sales, deko
dimas pro trečiąjį Urano sa- , tėjusio Voyager 2 fotografijos
pūslėtomis kojomis grįžau į
ravau ir atlikau medžio droži
telitą Umbrielį 202,000 mylių dėmių nerodo.
Kasselio priemiestį, kur anks
nius lietuvių namuose resto
atstu.
čiau pas vokiečius buvau
Dėl nepaprastai didelio
ranui ir barui, projektuodavau
gyvenęs. Sužinojau apie DP
10 vai. 42 min. vakaro ieško planetos atstumo erdvėlaivio
parado
vežimus 185-tos gat
stovyklą. Prisijungiau. Čia
jimas pašvaisčių Urano nak radiosignalams pasiekti
tuojau įsteigėme chorą, tauti vės festivaliuose, kur buvo
Žemę reikia ne mažiau kaip
ties pusėje.
nių šokių grupę. Atsiradus laimėta ir premijų. Stebiuosi,
165 minučių. Tad Žemės
kaip galėjau tiek daug laiko
baleto solistui Alfai Liepimui,
Vasario 25 d. Vizitas į Uraną sekimo stotys tik dviem valan
praleisti
šiems
darbams,
kada
buvo įsteigta baleto studija,
baigtas. Sekantis praskri dom ir 45 minutėm prabėgus
kuri labai padėjo Augsburge reikėjo ir duoną uždirbti,
dimas bus pro Neptūną ir jo sa tegalės užregistruoti Voyager
pastatytam baletui „Coppe auginti dukrą ir prižiūrėti
telitus 1989 m. rugpjūčio 25 d.
2 praskridimo įvykius ir siun
namus. Galbūt jaunesni metai
lia”. Savo ruožtu studija su
čiamus duomenis, kurių
turėjo idealistinių polėkių.
rengė daug koncertų saviems ir I
Uranas yra septintoji Saulės astronomai su nekantrumu
svetimtaučiams.
— Esate ir dailininkas. Kur
sistemos planeta, bet pirmoji laukia.
Suorganizuoju
lietuvių tai pritaikėte Amerikoje?
surasta teleskopu. Ją surado
A. Radžius
Voyager 2 perskridimo per Urano sistemą schema.

Voyager 2 artėja prie Urano

stengėsi iščiulpti geriausią
„sintaksinį nektarą”.
Dar galima paminėti ir kitas
dvi Lietuvoje išleistas didesnes
sintakses — tai J. Balkevičiaus
480 puslapių 1963 m. išleistą
„Dabartinės
lietuvių
kalbos
sintaksę” ir 1976 m. išleistą
trečiąjį akademinės „Lietuvių kal
bos gramatikos” tomą, kuriame
labai plačiai nagrinėjami įvairūs
sintaksės klausimai. J. Masilionis, žinoma, būtų galėjęs ir
jomis pasinaudoti, bet gal jis
neturėjo jų po ranka, o gal būtų
užėmę per daug laiko gilintis į tų
sintaksių labirintus, ypač į tą
akademinę sintaksę, kurioje yra
net 1014 puslapių! Ji skirta ne
mokyklų ar gimnazijų moki
niams, bet universitetų profesoriams ir lietuvių kalbos studen
tams.
J. Masilionio paruoštą sintaksę
ypač reikia pagirti dėl to, kad joje
yra labai daug pavyzdžių, ilius
truojančių ir paaiškinančių
pateiktas taisykles. Apie tai pats
autorius taip rašo pratarmėje:
„Aiškinant bet kokį sintaksės
klausimą pirmiausia čia duoda
ma daugybė pavyzdžių. Jie visur
numeruojami ir, darant ap
tarimus, į tuos pavyzdžius nuro
doma. Kiekvienam išaiškintam
klausimui geriau suprasti ir
įsisavinti duodami dažniausiai
trys pratim ai, turį irgi didelį skai
čių sakinių. Po kiekvieno pratimo
yra duodamas atlikto reika
lavimo pavyzdys, išskyrus tuos
pratimus, kur atitinkamus saki
nius prašoma pačiam sugalvoti.

Idealu, be abejo, būtų visus
pratimus, kaip sakomą nuo a iki
z atlikti. Tačiau .lietuvių kalbos
sintaksė’ skiriama ne tik mokyk
lai, bet ir plačiajai visuomenei,
besidominčiai sintaksės klausi
mais ir taisyklinga sakinių skyryba. Mokykloje mokytojas turi
suvokti, kuriuos aiškinamuosius
pavyzdžius naudoti ir ar visą ar
tik dalį pratimo užduoti atlikti.
Ne mokykloje kalbos besimokąs
pats numanys, kada aiškinamą
dalyką yra jau supratęs, kada dar
ne. Pratimo, prašančio sugalvoti
sakinį, nereikėtų nei vieniems, nei
kitiems apleisti, nes jis labiausiai
parodo, ar tas sintaksės klausi
mas tikrai suprastas.

Kiekvienam betgi atmintiną
kad kalba yra gyvas dalykas ir
ne viską galima į atitinkamas
formules ar aptarimus sugrūsti. Ir
geriausias sintakses išstudijavus,
kartais bus neaiškumų, kuriai
sakinio daliai tą ar kitą žodį
priskirti, kokios čia rūšies šalu
tinis sakinys, kokiu sujungimu
sudėtas sujungiamasis sakinys.
Kalboje yra daug laisvės, bet ta
laisvė turėtų būti vis dėlto pagrin
dinių ir labai aiškių sintaksės
dėsnių nelaužant”.
Autorius, žinoma, laikosi (kaip
ir kiekvienas kultūringas lietuvis
turėtų laikytis) dabartinės rašy
bos, o ne tos, kurią vartojome
prieš kelias dešimtis metų. Toji
rašyba nedaug skiriasi nuo buvu
siosios, bet vis dėlto šiek tiek skir
tumų yra.
Ieškoti sintaksėje kokių nore
netobulumų ir apie juos kalbėti
nebūtų jokios prasmės. Tai būtų
naudinga tada, jeigu galvotume
apie antrąją jos laidą arba apie
visai naują sintaksę. Jei kada
nors to ir reikės, tai, be abejo, bus
negreit Pasitaiko viena kita
korektūros klaida, bet ir apie tai
kalbėti neverta, nes iš praktikos
gerai žinome, kad tokių klaidų
išvengti beveik neįmanoma.

Tad šią sintaksę visiems reko
menduojame. Ji bus reikalinga ir
naudinga ne tik lituanistinėms
mokykloms, liet ir mūsų rašy
tojams bei žurnalistams. Tikimės,
kad ji padės geresnei sakinių
struktūrai mūsų raštuose. Dėl to
džiaugsis ne tik redaktoriai ir
mokytojai, bet rašytas žodis bus
aiškesnis bei suprantamesnis ir
eiliniam skaitytojui.

•Šeštadienis, 1986 m. sausio mėn. 11 d.

Ką žmom apie Tris Karalius
ir juos vedusią žvaigždę
išminčių tradicijos rutuliojimąsi.
„Paslaptingieji
išminčiai
iš
Rytų
anksčiau
ir
dažniau
KAS JIE BUVO?
turėjo populiarią krikščioniš
Kai skaitom Mato 2:1—12, ką vaizduotę negu kur kas
nematom žodžio „karaliai”, o paprastesni Betliejaus lanky
parašyta „išminčiai” — grai tojai piemenys, minėti Luko
kų kalboj magoi (vienas evangelijoje”. Jokūbo protkaitoj magos). Graikų helenis evangelijoje (2-trame šimtm.)
tiniame pasaulyje tai Persų kaip ir Mato evangelijoje, nėra
kunigiško luomo nariai, užuominų apie piemenis,
ypatingų ženklų interpreta j tačiau išminčiai garbina kūdi
toriai. Kadangi jie buvo lai kėlį urve, kas yra įdomus miši
komi išminties „specialis nys Mato ir Luko pasakojimų.
Romos katakombų pieši
tais”, graikų filosofai dažnai
niuose
išminčiai pasirodo du
buvo vaizduojami, kaip tokių
magų mokiniai. Taigi, grai šimtmečius anksčiau negu pie
kuose į juos buvo žiūrima menys. Pastarieji pasirodo tik
ketvirto šimtmečio pieši
pozityviai.
niuose, ir tai šalutinėse rolėse,
Žydų pasaulyje buvo kur pirmaujant išminčiams. Beje,
kas kitaip. Žydų tradicijose jie net jų „palaikai” plačiau kelia
buvo laikomi tamsumo ir vo, negu patys išminčiai.
pagonybės apraiška. Jų veikla Skaitome, jog imperatorius
buvo priešpastatoma teisin- Zenonas 490 metais jų palai
gajai pranašų dvasiai. Štai kus parsisiųsdinęs iš Persijos
Pakartoto Įstatymo knygoj į Konstantinopolį, o vėliau tos
(18-14): pamokymas: Anos pačios ar kitos jų relikvijos
tautos, kurių žemę paveldėsi, pasirodžiusios Milane. Iš ten
klauso putveizdų ir raganių; 1162 m. tos relikvijos nuke
tu gi Viešpaties, savo Dievo, liavusios į Koelną su impera
kitaip esi pamokytas”. Arba toriaus Ėriedricho Barbarosštai Izaijo knygoj (44:25) nuro sos grobiu, nuteriojus Italiją.
dytas tikrasis santykis tarp jų Ir tie palaikai nedaug Albrecht Duerer
Trys karaliai (Wallraf-Richartz
ir Dievo: „Aš nieku paveršiu tenukentėjo kelionėje, nes ten (vokietis, 1471-1528)
muziejus Koelne, Vokietijoj)
žynių ženklus ir darau, kad pat kalbama, jog jie dar
burtininkai dūktų; aš pastū nesugedę.
, kitų tradicijų. Čia minėtose j dabar ilsis, randam šį nai
miu atgal išmintinguosius ir
Tik Reformacijos metu katakombose buvo atvaiz viai gražų įrašą:
jų žinojimą darau paiką”.
išminčiai susilaukė piemenė duoti tik du išminčiai; trečio'
„Iškentėję ddug bandymų
Tačiau atrodo, kad astrolo lių konkurencijos, protestan šimtmečio kitoje katakomboje
bei vargų evangelijos labui,
giją žydai laikė kur kas aukš tams linkstant prie jų kaip keturi; o kai kuriuose Rytų
trys išminčiai susitiko 54čiau negu burtus ir magiką. „švaresnių nuo popiškų relik bažnyčių viduramžių sąra
taisiais Kristaus metais šeivo
Pirmo šimtmečio rabinai net vijų
garbinimo prietarų”. šuose net dvylika — su var je (Sebastėje Armėnijoje)
manė, kad žvaigždės įtakoja Katalikuose kova dėl išminčių dais.
atšvęsti Kalėdų švenčių. Tuo
nežydų gyvenimą, o_ antro kilo tik 1960-tajame dešimt
met, išklausę mišių, jie mirė:
Seniausiai
žinomi
jų
vardai
šimtmečio sinagoga Galilėjos metyje, prasidėjus rimtesnėm
.
Sv. Melchioras sausio 1, 116ežero pakrantėje turėjo net šventraštinėm studijom. rytuose tai Hormizda, Persijos
kos
metų; Šv. Baltazaras
zodiako ženklų mozaiką. Tuomet kai kurie asmenys net karalius, Jazdegerdas, Sabos
i sausio 6, 112-oS metų; ir Šv.
karalius,
ir
Perozadas,
Šebos
Taigi, nors burtininkai bei žy naudojo išminčių išoriškumo
1 Kasparas sausio 11, 109-nių
niai, t.y. magai, visuomet pripažinimą
kaip
rodiklį, karalius. Etiopijos krikščionių metų”.
buvo smerkiami žydų tradi nustatant, kaip toli šventraščio veikale, Adomo ir Ievos
Nors tokie istoriniai ana
cijose, vėlesnėj — helenistinėj čio tyrinėtojas yra „nukry knygoje^ jie minimi kaip
chronizmai mums šypsnį ir su
Horas,
Persų
karalius,
Basanažydijoj astrologija nebuvo pęs”.
kelia, pasak kun. Brown, šis
laikoma išimtinai neigiamu
Šie Trijų Karalių Mato evan teris, Sabos karalius, ir Karsu- vaizdingas mąstymas apie
reiškiniu.
gelijos praturtinimai vaizduo danas, Rytų karalius. Vakarų išminčius ne per toli nueina
Mato išminčių atpasako te bei pamaldumu yra gražus krikščionys juos pažįsta Balta
nuo paties Mato intencijos.
jime (2:1-12) matome, kad pavyzdys šventraščio aiškini zaro, Melchioro ir Kasparo
Išminčius minėdamas, Matas,
jie pristatomi labai pozityviai. mo tikėjimo bei pamaldumo vardais.
be abejo, turėjo galvoj savo
Tik nežinom, ar jie buvo I skatinimo tikslu, nes jie neiš
Jų dovanos aprašomos gar paties bendruomenės nežydus
astrologai. Greičiausiai į šių kreipia Mato pagrindinės min sioje šešto šimtmečio mozai
krikščionis. Nors šie savo
magų mokslus įėjo astro ties šiame pasakojime. Pir koje
Ravennoje,
Italijoje: gimimo paveldu teturėjo Die
logija, kartu su įvairių švent masis žingsnis šios evoliucijos „Išminčiai buvo tie, kurie davė
vo apreiškimą gamtoje, jie
raščių bei išminties knygų aiškinimo procese buvo pakė Viešpačiui Dievui dovanas.
studijavimu, galbūt ir burtai. limas išminčių į karališkąjį Pirmasis, girdi, vadinamas buvo Jėzaus patraukti; ir,
Kai kas spėja, kad jie galėjo luomą. Šį žingsnį paskatino Melchioru, senas, žilas žmo išmokę žydų šventraščius, jie
įtikėjo Mesiju-Kristumi ir jį
būti babiloniečiai, nes buvo Mato užuomina į 72 psalmę gus su ilga barzda . . . kuris
garbino.
Tolimesnieji krikš
skaitę ar girdėję apie žydų lau (10, 11 eil.): „Salų ir Tarsio auksą paaukojo Viešpačiui,
čionių mąstymai apie šią
kiamą Mesiją, o nuo Tremties valdovai jam mokės duoklę, kaip karaliui. Antrasis, vadi
paslaptį ją tik papildė vėlesnių
laikų (šeštame šmt. prieš dovanas neš jam Arabijos, namas Kasparu, jaunas,
Kristų) Babilonijoje liko daug Sabos valdovai! Visi valdovai bebarzdis raudonveidis, krikščioniškų išgyvenimų spal
vomis: išminčiai Kristų pagar
žydų. Taigi, kas tie išminčiai parpuolę jį garbins, tarnaus pagarbino Dievą smilkalų
bino kaip Dievą ir žmogų; o
iš tikrųjų buvo, tegalima spė visi jam pagonys”. Ir ši tradi 1 dovana, kaip derama die
lioti, bet tie spėliojimai kiek cija greitai prigijo. Rytuose vybei. Tretysis, juodaodis ir vėliau jie jį garbino jo paties
galima remiami turimais antrame šimtmetyje išminčiai labai barzdotas, vardu Balta įsteigta prisiminimo auka, Šv.
duomenimis apie tų laikų jau buvo laikomi beveik kara- zaras, savo myros dovana Eucharistija. Tai šventraš
gyvenimą, tuo tarpu liekant ' liais. Vakaruose šeštame šimt paliudijo, jog Žmogaus Sūnus tinis mąstymas, besiremiąs la
atviriems
naujiems metyje jau buvo lyg ir savai mirsiąs”. Ilgainiui ši simbo bai teisingu instinktu.
Kokią žvaigždę
douomenims.
me aišku, kad jie buvo lika buvo pritaikyta ir krikšišminčiai
galėjo matyti?
karaliai.
j čioniškam atoliepiui evanKaip išminčiai
Sekantis
žingsnis buvo į gelijai: auksas simbolizavo
Kokia žvaigždė galėjo išmin
pavirto karaliais
sukonkretinti jų skaičių. dorybę, smilkalai maldą ir čius pasukti Jeruzalėn ieškoti
Šventraščio tyrinėtojas kun. Kadangi minimos trys dova myra kančią.
karaliaus žydų tautoj? Kun.
Raymond Brown šitaip išdės nos, dažniausiai minimi ir
Koelno šventųjų kalendo Raymond Brown išdėsto tris
to turimus duomenis apie trys karaliai. Tačiau yra ir riuj, kur jų tariami palaikai teorijas, kas ta žvaigždė galė
tų būti. Kepleris (1571-1630)
teigė, jog tai buvusi super
nova, nauja žvaigždė. Nova
arba supernova tai tolimoj
erdvėj įvykęs didelis spro
gimas, kuris ilgesnį laiką duo
da labai daug šviesos ir iš
kurio atsiranda nauja žvaigž
dė. Novos matomos tik su
teleskopais; supernovos mato
mos paprasta akimi ir šviečia
daug labiau negu kitos žvaigž
dės naktį, o kartais ir dienos
metu matomos. Tačiau super
novos yra tokia retenybė, kad
jei tokia būtų buvus, ji būtų
pažymėta to laiko turimuose
užrašuose, o tokia neminima.
Kiti mano, kad tai galėjo
būti Halley kometa, kuri šį
met vėl pasirodo. Ji praskrido
12 metais prieš Kristų, ir tai
dar būtų įmanoma, kad Kris- .
tus tais metais galėjęs gimti.
Didžiausia kliūtis kometos teo
rijai
ta, kad kometa nėra '
Trys Karaliai romėniškoj tradicijoj: ketvirtojo šimtmečio pradžios sarkofago detalė Aries
žvaigždė. Tačiau Origenas (3
Krikščioniškojo meno muziejuj, Prancūzijoje.
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Yves Broussard
Iš „Skersai nepermaldomumo” (1981):
Suvargęs
piemuo eina
pro akmenų krūvą
nematydamas
danguje
profiliu įsirašančių ištiestų rankų
surūdijusių vežimėlio
griaučių

Tada suklykia kregždė
***

Liepsna jau
rodo neramumo ženklus
Naktis jau
maišosi su spalvom viduje

Pasirenku kraštą
kur pilna sniego

kur mėlynuoja
paparčiai
ir
ant kiekvienos
trobos
slenksčio

prikalta
laimė

Suskerdėjus
žievė prasiveria
ir ištrykšta
žiema

Žiema užklupo
anksčiau
negu paprastai

***

Sudrebėjęs
gluosnis
išduoda akimirką

Kaimelio dūmai
vėl užmezga ryšį
su suplukusiais iš rudens
pasprukusiais kvapais

krūpteli magiška valanda

jau gali užgulti žiema

Kažkur
skardi varpas
skelbdamas progą
paskutinei atgajos valandai

***

Paukštis sugrįžta
apvaldo erdvę
brūkšniu
už laiko
ribų

♦♦♦

Versmė
tokia lieknutė
kad akimirka
lieka
pakibus ore

Ant baltos sienos
tįsta plyšys
nurodydamas
paskutinį išlikimo
tašką

♦♦♦

***

Miego ištroškusi galva
prilaikoma sausų akmenų sienos
ir krūptelėjanti sučirpiant žiogui

sugebėk dar kartą atpažinti
žemės alsavimą
rudens vėjo dvelkime

Paukštis
metodišku
skrodimu tvarko erdvę
ir apnuogina
laiką
♦♦♦

Visi pasaulio
akmenys
suburti
statyt
iš naujo

PASAULIO PRADŽIA?

Neapibūdinama kriauklė
amžinybės pusiasalis
šis nušlifuotas akmenukas
kurį apglėbia ranka

netikėtinumui

Gomuryje išryškėja
sielos skonis
lyg kiltų iš ilgai
kramtytos žolės

Nenuilstamai
liepsna sprogdina
erdvę

Pakraščiuose
svyruoja siela

Pasklidusi
savo kraštutiniame nepritekliuje
Banda
slenka
tremties ribos link

Bet kur
naktis?

O banga vis
tebeplaka laiką

Tarp suakmenėjusių iškasenų ir žemės
dar viskas tebeįmanoma

Iš „Grynumo viduryje” (1985):
Prasiženk įstatymams!
Tai ne bitė
daužosi į langą
tai troškimo
varsų
žaibas

♦♦♦

*♦*

Vyturio
pakilimas
visuomet
stebins
Amžinąjį

TĖVO MIRTIS

Šioje perskeltoje valandoje
amžinybė
sulinksta
po mano ranka

♦**

Peržengtas slenkstis
nebetoli žiema

Vertė Birutė Ciplijauskaitė
Yves Broussard, Marselyje leidžiamo poezijos

nalo SUD vienas iš steigėjų (1970 m.) ir redak
torius, yra jau devynių poezijos rinkinių autorius,
1983 m. gavęs Artaud premiją už savo Skersai
nepermaldomumo. Nuo pat pirmųjų knygų jo
poezija pasižymi dideliu žodžių ir įvaizdžių taupu
mu, sutelkiant į kiekvieną iš jų daugiaprasmiškumo galimybes. Jam būdinga eilėraštį pradėti prie
veiksmiu ar dalyviu ir išdėliot paskirus žodžius po |
eilutę, leidžiant jiems išvystyti savo pilną poten
cialą. Visai nevartoja skyrybos ženklų. Jo eilėraš
čiai linksta į abstraktumą, perduodant tik esen
cijas; juose visuomet jaučiamas gryninimo

šmt.) kaip tik manė, kad Kris
taus žvaigždė turėjo būti
kometa, nes, vesdama išmin
čius, ji turėjo judėti. Tačiau
yra dar antra problema: kome
tos paprastai pranašaudavo
nelaimę, ir dėl to vargu ar ji
galėjo pranašauti išganytoją
karalių.
Trečioji teorija, kad ta
užtekanti žvaigždė galėjo būti
pasitaikąs planetų suartėji
mas. Jupiteris ir Saturnas yra
lėčiausios iš matomų planetų,

procesas, davęs vardą jo priešpaskutiniam rinki
niui. Poeto „aš” lieka .nuošaliai: užrašomi tik aki
mirkos įtaigojimai, neatsisakant jų filosofinės pras
mės. Pietų Prancūzijos gamta: uolėtos Viduržemio
jūros pakrantės, žydras dangus ir vanduo yra palikę
juose savo pėdsakų. Čia pateikiami pavyzdžiai iš jo
dviejų knygų.
SUD neretai skiria visą numerį vienam poetui ar
vieno krašto atbalsiams. 1982 m. (num. 44/45)
pateikta Sovietinė poezija. Ten įdėta, po atskira
antrašte, ir Latvijos bei Lietuvos poetų, duodant
ištraukų iš Baltakio, Maldonio, Marcinkevičiaus,
Mieželaičio kūrybos
— B.C.

skriejančių apie saulę. Jupi
teris apskrieja saulę kas dvyli
ka metų; Sturnas kas tris
dešimt. Kas dvidešimt metų
šios dvi planetos prasilenkia,
ir tai vadinama planetų suar
tėjimu (conjunction). Daug
rečiau trečia planeta, Marsas,
praslenka pro prasilenkian
čias Jupiterį ir Saturną taip,
kad viso trys planetos matyti
vienu kartu. Kepleris šį įvykį
pastebėjo 1604 m. spalio
mėnesį. Jis išskaičiavo, kad

šis trijų planetų suėjimas
įvyksta kas 805 metus ir kad
tai įvyko 7-6 metais prieš Kris
tų. Šis įvykis paminėtas egip
tiečių papirusuose, minin
čiuose įvykius tarp 17 m. pr.
Kr. ir 10 m. po Kr., pastebint,
kad tas planetų suartėjimas
įvykęs Žuvų zodiako žvaigž
dyne. Nors nežinom, kokią
prasmę Jėzaus laikų žydai
skyrę Žūvų žvaigždynui.
Bendroj astrologijos literatū(Nukelta į 4 psl.)
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Ritualinis pasikalbėjimas
apie rašytojų viešnagę
Amerikoj

Lietuviu moterų dailininkių
draugijos sukaktis (5)
ADA SUTKUVIENĖ
Si straipsnių serija yra skir
ta supažindinti skaitytojus su
Lietuvių moterų dailininkių
draugijos veikliomis narėmis
draugijos 15 metų sukakties
proga.

Eleonora
Marčiulionienė
Dailininkė Eleonora Marčiu
lionienė mums gerai žinoma
lfaip viena iš nedaugelio
keramikos meno kūrėjų. Kilu
si nuo Tauragnų, keramikos
studijas baigė Kauno meno
mokykloje. Gavusi Švietimo
ministerijos stipendiją, turėjo
progos studijas gilinti
Čekoslovakijoje. Jos gabumai
keramikos srityje tapo įvertin
ti 1937 m. Paryžiaus pasauli
nėje dailės parodoje Garbės
diplomu. Tais pačiais metais
dalyvavo dailės parodoje
Berlyne, o 1939 m. jos darbai
buvo išstatyti dailės parodoje
New Yorke. Nuo 1939 m. iki
1944 m. dėstė keramiką I-joj
Kauno amatų mokykloj. Po
pasitraukimo į Vakarus, 1945
m., buvo pakviesta dėstyti
Dailės ir amatų mokykloje
Freiburge, Vokietijoje. Čia
sukūrė apsčiai įdomių darbų,
kurių vienas (vaza) tapo Lietu
vių Bendruomenės išrinktas
kaip vestuvinė dovana Angli
jos karalienei Elzbietai II.
Kitą puošnią vazą sukūrė
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus
užsakymu Chicagos kardino
lui Stritchui.
Emigravusi Australijon, dir
bo savo pamėgtoje srityje, kiek
tik gyvenimo sąlygos leido,
dalyvavo parodose Sydnėjuj ir
kitur. Po šešerių metų atvyko į
Ameriką ir netrukus gavo
užsakymą sukurti Kryžiaus
kelius tėvų marijonų koply
čiai Chicagoje. Čia taip pat
sukūrė panašius Kryžiaus
kelius tėvų jėzuitų koplyčiai
prie Jaunimo centro. Dail.
Eleonora
Marčiulionienė
pasižymėjo dideliu darbštu
mu, dalyvavo grupinėse paro
dose, laimėdama ten premi
jas, pvz., parodoj tautine tema
pirmą premiją už „Lietu
viškas vestuves”. Yra suruo
šusi keletą individualių kera
mikos meno parodų, kurios
susilaukė nepaprastai didelio
pasisekimo. Jos darbų yra
įvairiose Europos, Australijos
ir JAV kolekcijose.
Nors dailininkei nesvetimi
stambios apimties projektai,
dauguma jos darbų — kameri
nio pobūdžio: vazos, žvakidės,
lėkštės, figūrėlės, savo šiltu
mu ir žaismingu dekoratyvu
mu lengvai suradusios vietą
mūsų interjeruose. Kūrybai
tematiką dažnai renkasi iš
lietuvių
liaudies
dainų,
pasakų, papročių, mitų, tačiau
vien tuo neapsiriboja, nema
žiau domėdamasi religinėmis
temomis. Jos keramikoje
randame realistinių, simboli
nių, fantastinių ir abstrakčių
elementų, gausu augalinių,
organiškų formų, ir visa tai su
spalvinga, dažnai tapybiška
glazūra, puikiai išsako gyveni
mo džiaugsmą. Tik retesniais
atvejais ji tampa santūri,
leisdama moliui kalbėti savi
ta, grubia kalba, faktūros
šiurkštumu
ir
formų
monumentalumu.
Dailininkė Eleonora Marčiu
lionienė yra Lietuvių dailės
instituto narė nuo 1947 m. Į
Lietuvių dailininkių draugiją
įsijungė nuo pat jos įsikūrimo
ir dalyvavo beveik visose jos
ruoštose parodose.

jau įsigijusi daktaratą visai
kitoje srityje. Studijavo Mundelein College, Wayne State
universitete ir Illinois technologijos institute. 1973 m. jai
buvo suteiktas daktaro (Ph.D.)
laipsnis baltymų biochemijos
specialybėje. Kurį laiką šioje
srityje dirbo, yra parašiusi
nemažai straipsnių savo
specialybės temomis.
Sukūrusi šeimą ir augin
dama
vaikus,
susidomėjo
keramika. Keramikos kursus
lankė Hyde Park Art Center ir
Chicagos meno institute, kur
dirbo su keramikos specialis
tu G. Geismanu.
Dalyvavo daugelyje grupi
nių parodų, amerikiečių ir
lietuvių tarpe. Yra suruošusi
nemažai individualių kerami
kos parodų Čiurlionio gale
rijoje
Chicagoje,
Detroite,
Clevelande, laimėjusi premi
jų. Nenuilstamai dirbo aka
deminėje srityje, dėstydama
keramikos meną Chicagoje
Jaunimo centre, Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje,
Montessori mokykloje ir jauni
mo stovyklose Dainavoje.
Skatindami savo mokinius
stebėti gamtą, pažinti molio
savybes, pamažu keitėsi ir
pati. Iš intymios, kamerinės, Eleonora Marčiulionienė
utilitarinės nuotaikos perėjo į
monumentalią, kūriniai įgavo sintezę
savo sukurtus
objektus.
stipresnes Bkulptūrines savy- skulptūrinius
bes. Tirdama estetines molio Jos kūrybai būdingos
galimybes, dažnai visiškai organinės, biomorfinės for
atsisako išviršinių puošmenų, mos, subtiliai nusakančios
kaip ornamentikos ir glazū gamtoje slypinčią dinamiką.
ros, panašiai kaip Cezanne Tik apvalydama savo kūrybą
atmetė daiktų paviršutinišku nuo pašalinių elementų,
mą ir pažvelgė į jų esmę, jų įdažnai
!
atsisakydama
gryną geometriją. Dekoraty- jI technologijos
mandrybių,
vumas pas ją retas, nors mėgs sugrįždama į primityvumą su
ta kartais žaisti faktūriniais didele pagarba moliui, ji suge
kontrastais, sukomponuo ba mums atskleisti pasaulį,
dama žmogaus technologijos pilną gyvybės.
Dailininkė Marytė Meškauselementus (veidrodis) su gam
tos (akmenys) ir dviejų j kaitė-Gaižutienė priklauso
Hyde Park Art Center, Lietu
vių dailininkių draugijai ir yra
dalyvavusi keliose jos ruoštose parodose.

Dalia Kolbaitė

Dalia Kolbaitė

Dailininkė Dalia Kolbaitė
prieš trejetą metų įsijungė į
Lietuvių dailininkių draugiją
ir dalyvavo draugijos suruoš
toje parodoje 1984 m. pava
sarį su stipriais tapybos dar
bais.
Gimusi Kaune, jau nuo pat
mažens jautė patraukimą
dailei, tačiau pirmoji studijų
šaka nebuvo meno srityje. Ji
studijavo prancūzų literatūrą

1
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Marytė Meškauskaitė
-Gaižutienė
Dailininkė Marytė Meškauskaitė-Gaižutienė —
keramikė. Ji gimė Lietuvoje,
Kaune. Keramikos menu Marytė Meškauskaitė-Gaižutienė prie savo keramikos darbų.
Nuotrauka Jono Tamulaičio
susidomėjo palyginti neseniai,

Šeštadienis, 1986 m. sausio mėn. 11 d.

Madona

Chicagos universitete, įsigydama magistro laipsnį. Du
metus dėstė prancūzų kalbą
Northem Illinois universitete,
De Kalb, Illinois. Susidomė
jimas menu išliko gyvas, todėl
ji ėmė lankyti meno kursus
tame pačiame universitete.
Vėliau vyko į Paryžių prancū
zų kalbos patobulinimui ir
toliau tęsė meno studijas
Prancūzijoje privačiai. Būda
ma Europoje, stengėsi kaip
galima daugiau susipažinti su
ten esančiais meno lobiais.
| Tuo tikslu pakeliavo po Italiją,
Ispaniją, Graikiją, Angliją ir
Šveicariją.
Į Po poros metų grįžo į Chicagą, lankė Chicagos meno
,institutą,
apvainikuodama
studijas bakalauro laipsniu.
Tuo pačiu metu dalyvavo
i
grupinėse parodose, prade
dant nuo Lietuvių dailininkų
sąjungos ruoštos parodos Morrison viešbutyje Chicagoje,
vėliau Northern Illinois
universitete, Čiurlionio gale
rijoj, Ine., Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoj, Loyolos
universiteto
bibliotekoj
ir
NAB Gallery Chicagoje.
Chicagos meno instituto
įtaigojimu, kaip pasisako pati
dailininkė, pakrypo į abstrak
tą, save išsakydama didelio
formato drobėse drąsiu potė
piu ir ypač turtingu koloritu.
Šiuo metu doįnisi figūratyvine kryptimi — žmogaus figū
ros bei portreto studijomis.
Šalia to, dailininkė Dalia
Kolbaitė mums įdomi ir kaip
poetė, rašytoja. Jos giliai
mistiniai, meditatyvinio pobū
džio eilėraščiai spausdinami
„Ateities” žurnale ir „Drau
ge”. Dažnai rašo „Draugo”
skiltyse teoretiniais meno
klausimais, pateikia Chicagos
muziejuose bei galerijose
vykstančių parodų apžvalgas
ir kritiškus įvertinimus.

ATITAISYMAS
Mykolo Drungos recenzijoje I
„Ekspresu iš Metropolitan”
praėjusio šeštadienio „Draugo”
kultūriniame priede (1968 m.
sausio mėn 4 d.) antrasis sakinys
turėjo taip skambėti: „Žinojom,
kad ji gimus Vilniaus krašte
(prieš Antrąjį pasaulinį karą);
girdėjom, kad ir jos kilmė lietu
viška (tą lyg ir bylotų jos mergau
tinė pavardė; tik kodėl ji rašosi
,,Žylis”, o ne Žilys —
atseit, Žilytė?), bet tuo
pačiu visai nejutom, kad ji būtų
su lietuviškumu ar lietuvių tauta
sumezgusi kokį nors apčiuo
piamesni ryšį”.

Rugpjūčio-rugsėjo
mėnesį
įvykęs lietuvių rašto bei žo
džio menininkų apsilan
kymas Amerikoje tris mėne
sius Lietuvos partinėje
spaudoje neegzistavo, išsky
rus porą sakinėlių išeiviams
skirtame „Gimtajame krašte”.
Tas įvykis oficialiai buvo
„ne įvykis”. Pagaliau gruo
džio 21 dieną „Literatūroje ir
mene” buvo išspausdintas
pasikalbėjimas su Amerikoje
viešėjusia ketveriuke. Ir taip,
partijai leidus, įvykis tapo įvy
kiu.
Pasikalbėjimo tekstas — ne
tik jo turinys, bet ir forma —
yra tarsi literatūros Lietuvoje
parabolė: rašytojai ir meninin
kai duoda viešą ataskaitą,
įsprausti tarp dviejų aparačikų — Drilingos ir Kazakevi
čiaus; rimti, nuoširdūs, ieš
kantys
žodžiai
aptverti
dinozauriniais
lozungais;
Drilinga ir Kazakevičius
įgrūsti tarp Fedorenkos ir
Markovo; Fedorenka ir Marko
vas įkišti tarp KGB ir proku
ratūros. Tai tokie erdvūs
„tarybinės” lietuvių literatūros plotai!
Savo įžanginiame žodyje
Drilinga
pirštais
perbėga
pagrindinius Kremliaus
vargonų klavišius. Ypač kakofoniškai skamba jo tvirtini|mas, kad „tarybinė” visuomenė „visad stengiasi
! palaikyti... įvairių pažiūrų
žmonių
kontaktus”.
Kaip
pavyzdžiui, su Gintautu
Iešmantu, Antanu Terlecku,
ar Nijole Sadūnaite? Ar užsiej nis gali pasitikėti valdžia, kuri
1 kitaip galvoj ančiuB paval
dinius baudžia konclageriais?
Ar dėl šitos „tarybinės”
kontaktų meilės ilgus metus
užtruko derybos dėl lietuvių
rašytojų ir menininkų išleidi
mo viešnagei Amerikoje?
Bet šios viešnagės išsipildy
mo negalima apriboti Mask
vos ar Vilniaus įstaigų lei
____ ____
dimu.
Kai__________
po Stalino_______
mirties
I lietuviai krašte ir užsienyje
spontaniškai pradėjo keistis
laiškais, taip ir Lietuvos meni
ninkų apsilankymas išreiškė
gaivališką geismą pasinaudo
ti elementaria žmogaus teise
— bendrauti su savo tautie
čiais, su tautos kūrybinio žo
džio puoselėtojais. įdomiu su
tapimu lapkričio mėnesį
Budapešte vykusio Tarptau
tinio kultūros forumo metu
pirmą sykį Kremliaus kontro
liuojamoje teritorijoje spon
taniškai susitiko Vakarų ir
nepriklausomi
Vidurio-rytų
Europos rašytojai bei intelek
tualai.
Gerai, kad lietuvių rašto ir
žodžio menininkai sugebėjo
apsilankyti Amerikoje. Gyvų
žmonių bendravimas netotalitarinėje aplinkoje naudingas
ir tiems, kurie neteko tėvynės,
ir tiems, kurie prarado laisvę.
Galutinėje išvadoje
laimi
lietuvių kultūra. O pelus nuo
grūdų sugebės atskirti ir išei-

Apie Tris Karalius
(Atkelta iš 3 psl.)

roj Zūvų žvaigždynas susietas
su žydais ir su paskutinėmis
dienomis, t.y., gadynės pabai
ga. Jupiteris susietaš su
pasaulio valdovu, o Saturnas
susietas su Sirijos-Palestinos
kraštu ir yra vadinamas
Amoritų žvaigžde.
__ _____
Vėlesnių laikų žydai
interpretavo Jupiterio ir Saturno
prasilenkimą Žuvų žvaigž
dyne kaip Mesijo atsiradimo
ženklą. Abraomas Bar Hiyya
(ca. 1100 po Kr.) manė, kad šis
susijungimas įvyksta kas
2,859 metai (o iš tikrųjų įvyks
ta kas 257 metai) ir kad
paskutinis toks suėjimas įvy
kęs 1395 m. pr. Kr., kuomet
žydų įstatymo knygos (Torah,

viai, ir tautiečiai krašte.
Žinant lietuvių nomenkla
tūrinės inteligentijos — ar,
trumpiau tariant, privilegijentijos — pastangas įtikinti išei
viją ir užsienį tos „tary
binės” kultūros „atvirumu” ir
„laisvumu”,
stebina pasi
kalbėjimo režisūros primi
tyvumas. Eilinis aparačikas
Kazakavečius
nurodinėja
kūrybingiems žmonėms, rašy
tojams ir intelektualams, kaip
jie turi elgtis, galvoti, inter
pretuoti pasaulį. Matyt, prisi
minęs prokurorą Bakučionį,
jis pradeda apklausinėti rašy
tojus, ar jie tikrai kalbėjo apie
kaimo dingimą iš lietuvių
literatūros ar apie jaunųjų
lietuvių autorių dėmesį moder
niajai Vakarų raštijai. Apsisu
kęs, Kazakevičius sviedžia
provokacinį klausimą: ar tik
rai — kaip tvirtina Kavolis,
Šilbajoris ir Almenas —
Amerikoje laisviau gaunama
informacija, lengviau prieina
mi vėliausi mokslo ir meno
pasiekimai? Ir atsakyk, rašy
tojau, kad nori, į tokį klausi
mą. KaB bus, jei atvirai
pasakysi, kad Amerikoje, ne
kaip Lietuvoje, gali laisvai
gauti bet kurią knygą; kad kai
kurių svarbių autorių — kaip
George’o Onvell’o Česlovo
Milošo, Tadeuszo Konwickio,
Milano Kunderos, Saulo Bellowo, ir daugelio kitų — Lietu
voje negalima ne tiktai nagri
nėti, bet ir paminėti? Ar jeigu
paminėsi, kad Lietuvos kny
gynuose ar bibliotekose
neįmanoma gauti net elemen
tarios literatūrinės medžiagos
iš užsienio (kaip net buvo
rašyta „Pergalėje”)? Bus
uždarytos durys į leidyklas,
redakcijas, bus užčiaupta bur
na — skaudi kaina. Tad nieko
kito nelieka, kaip laviruoti,
pasakoti, kad Amerikoj dau
gelis teskaito pigius bestse
lerius, ir panašiai. Galiausiai,
pasikalbėjimui baigiantis, tas
pats Kazakevičius nubrėžia
lietuvių
literatūros
ribas,
nustato kultūros ir kultūrinių
ryšių pobūdį — lyg „Brolių
Karamazovų” Smerdiakovas,
apibrėžiantis
Rusijos kul
tūros gylį ir plotį.
„Literatūroje ir mene” pa
sirodęs pasikalbėjimas apie
„Viešnagę už Atlanto” tėra
įprastinis „tarybinis” ritua
las. Amerikoje apsilankiu
siems rašytojams — net ir
tiems, kurie tebetiki Lenino—
Stalino religija — tokie
ritualai nelengvi ir nema
lonūs: reikia mėgint aiškint, ir
aiškintis, ir nepaslyst, ir per
daug nenusižemint, visą laiką
žinant, kad tave stebi ne tik
„budri gorbačioviečių akis”,
bet ir patriotinė Lietuva, ir ta
„netobuloji” išeivija. Supras
dami šių rašytojų padėtį, žino
dami jų gyvenimo ir kūrybos
sąlygas, gerbiame jų pastan
gas
išsaugoti
žmogišką
orumą.
P.
pirmos penkios Seno Testa
mento knygos) buvo paskelb
tos per Mozę. Jis laukė Mesijo
prieš sekantį planetų suėjimą,
kuris įvyksiąs 1464 po Kr.
Sekantis šių planetų prasi
lenkimas Žuvų žvaigždyne
įvyko Izaoko Abravanelio
(1437-1508) gyvenimo laiku.
Naudodamasis Bar Hiyyos
kalkuliacijomis, jis išskai
čiavo, kad Išėjimas iš Egipto
įvykęs 83 metais po planetų
suėjimo 1395 Pr-Kr-> i* kad
Mesijas ateisiąs 83 metais po
antrojo planetų suėjimo 1464
m. po Kr., t.y., 1503 m.
Abravanelis nežinojo, kad šis
planetų . suėjimas iš tikrųjų
įvyko pora metų prieš Jėzaus
Kristaus gimimą.
Nors galimybių yra įvairių,
kokią žvaigždę išminčiai iš tik
rųjų matė, tegalime spėlioti.

NAUJI LEIDINIAI
• WORLD LITERATURE
TODAY, Vol. 59, No. 3,
Summer 1985. A Literary Quar-

terlly of The University of Oklahoma. Editor: Ivar Ivask, 630 Parrington Ovai, Room 110, Norman,
Okla. 73019. Metinė prenumerata
23 dol. Žurnalas didelio formato,
kiekvienas numeris netoli 200 psl.
Literatūros bičiuliui, norinčiam
žinoti, kas šiandien darosi globa
liniame literatūroB pasauly, šitas
įžvalgus literatūros žurnalas yra
tiesiog būtinas. Tai įvairių tautų,
įvairių kalbų ir įvairių kultūrų šių
dienų literatūros ir enciklopedija,
ir platesni bei gilesni studijiniai
straipsniai.
Štai naujo numerio turinys.
French Colonialism in Africa:
The Early Novele of Ferdinand
Oyono—Charles Ponnuthurai
Sarvan. The Metaphysical and
Material Worlds: Ayi Kwei Armah's Ritual Cycle—Derek
Weight. Pleasure and Joy: Political Activism in Nadine Gordimer’s Short Stories-Barbara Eckstein Fulvio Tomizza’s Depiction
of the Italo—YugoBlav Frontier—
Ante Kadič. Eeva Kilpi: Woman,
Karelian, Finn—Kathleen Osgood
Dana. The Tragic Vision of Tangi
Malmanche—Renė Galand. The
Graves of Connemara: Ireland’s
MAirtln O Cadhaim—Joan Trodden Keefe. Alienation, Nostalgia,
and Homecoming: Editing an
Anthology of Goan Literature—
Peter Nazareth. A Comparative
Study of Basųue and Yugoslav
Troubadourism—Gorka Aulestia.
A „Golden Age” for Chinese Writers—Robert E. Hegel. Mario
Luzi’e Latest Poetry—G. Singh.
Fourth Revised Charter of the
Neustadt Intemarional Prize for
Literature.
Daugiau negu pusę viso nume
rio puslapių užima žurnalo dalis,
pavadinta „World Literature in
Review”. Tai įvairiausių tautų
literatūrų naujausių knygų
apžvalga—recenzijos.
Lietuvių
literatūra čia visada įterpiama į
skyrių, pavadintą „Finno-Ugric
and Baltic Languages”. Šį kartą
R. Šilbajorio čia recenzuojama
Justino Marcinkevičiaus reda
guota ir Maskvoje anglų kalba
išleista 18-20 šimtmečio lietuvių
poezijos antologija „The Amber
Lyre”. Pačius vertimus recen
zentas vertina teigiamai kalbine
prasme, tačiau stebisi sovietine
atranka, kai antologijoje visiškai
nėra nei gyvųjų, nei mirusių išei
vijos poetų, prieš kuriuos ne vie
nas antologijon patekęs Bovietinis atrodo „likę emali puddles
indeed”.
(k. brd.)

VISUOMENININKO
PREMIJA
VYTAUTUI DORELIUI
Visuomenininko premija už
1985 metus paskirta Urugva
jaus veikėjui Vytautui Doreliui, gyvenančiam Montevideo mieste. Premijų skyrimą
tvarko Pasaulio lietuvių
katalikų bendrija. Mecenatas
kun. dr. Juozas Prunskis. Ši
premija skiriama kasmet.
Pasaulio lietuvių katalikų
bendrijai kun. J. Prunskis
parūpino 10,000 dolerių, kad iš
palūkanų būtų kasmet ski
riama premija už visuomeninį
darbą pasaulio lietuvių išeivi
joje.

LITERATŪRA NE PAMOKSLAI
Nėra abejonės, kad filosofo
ir rašytojo uždaviniai yra skir
tingi. Filosofas, imdamasis
žmogiškosios būties analizės,
drauge ieško atsakymo, koks
žmogus privalo būti. Filoso
finė žmogaus samprata visa
da išsiskleidžia atitinkamu
žmogaus idealu. Priešingai,
rašytojas, kurdamas savo vei
kėjus, rūpinasi sukurti gyvus
žmones ir todėl lygiu domesiu
kreipiasi į visa, aukšta ir
žema. Visiškai nėra pagrindo
iš rašytojo reikalauti, kad jo
žmonės ištikimai realizuotų
kurį nors idealą. Greičiau
užsimojimas įkūnyti litera
tūriniuose pavidaluose gry
nus idealus iš anksto būtų pa
ženklintas netiesa.
Juozas Girnius

