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K IN Mes tikime į Evangelijų liudijimą 

Ar modernus žmogus 
gali tikėti pr is ikėl imu? 

Vienas žmogus, dažnai kalbė
damas psalmę „Miserere", tai 
atlikdavo be didelio dėmesio 
t iems žodžiams, kur iuos jis 
sakydavo. Tačiau vieną dieną, 
bekalbant tą psalmę, jam atėjo 
galvon mint is , kad čia yra 
kalbama apie jo prisikėlimą. 
„Suteik man džiaugsmą ir laimę 
ir pažeminti kaulai džiūgaus". 
Nėra abejonės, kad čia kalbama 
apie mirus io žmogaus pra-
džiuginimą, kurio kūnas t a ip il
gai yra gulėjęs žemėje, kad vien 
t ik kaulai atstovauja jo identi e-
tui. 

Taigi žmogaus kūno atgaivi
nimo žinia nėra vien Naujojo Tes
tamento žinia, bet ir Senojo. 
Panašius įvaizdžius žmogaus 
atgaivinimui ypač naudoja pra
našas Ezekielis. J is mėgs t a 
kalbėti apie sudžiūvusių kaulų 
atgaivinimą. Pas jį skaitome: 
„Viešpats Dievas sako ta ip : aš 
atidarysiu jūsų kapus... ir j u s aš 
išvesiu iš jūsų kapų..." (37, 12). 

Kodėl šie žodžiai tačiau mums 
neveikia kaip pilna palaimos 
žinia? Tai visų pirma yra dėl to, 
kad mūsų patiriamas gyvenimas 
neteikia jiems jokio atit ikmens. 
Tačiau šios žinios neveiklumui 
yra dar ir kita priežastis. Ją 
sudaro mūsų filosofija, arba grei
čiau mūsų turima pažiūra į Dievą 
ir į žmogų. Mūsų populiar i 
pažiūra į Dievą nesako mums, 
kad Dievas tai įstengtų padaryti , 
o mūsų pažiūra į žmogų ne t nesi
tiki, kad šitokia žmogaus gyve
nimo išeitis būtų lauktina. Taigi 
mūsų prisikėlimo vilties netikėti
numas glūdi mūsų pačių galvose
noje: mūsų nepilnoje Dievo 
sampratoje ir nepilnoje žmogaus 
sampratoje. 

Stabtelkime truputį prie mūsų 
Dievo sampratos. Mūsų sampra
tos Dievas neturi absoliutaus ga
liojimo. To niekas labiau neliu
dija, kaip modernūs mokslai, 
kurie net pasaulio ir žmogaus 
sukūrimą nelinkę pavesti Dievui. 
Modernūs visatos kilmės mokslai 
net priežastingumo dėsniu nenori 
operuoti, kaip hipoteze pasaulio 
kilmei išaiškinti. Dievas tada, jei 
kur ir pasilieka, tai t ik labai 
susiaurinta galia ir iš jo tikėtis 
žmogaus kūno prikėlimo iš mir
ties nėra pagrindo. 

Sunkenybė suprasti ir priimti 
kūnų prisikėlimą kyla ir iš mūsų 
turimos žmogaus sampra tos . 
Jeigu žmogus yra tik evoliucijos 
padaras, o nėra Dievo sukur tas 

panašus į save, pastangos priim
ti žmogaus kūno prikėlimą iš mir
t i e s a t r o d o k a i p pe rdė t a 
pretenzija. 

Net ir pamaldi krikščioniška 
pažiūra į žmogų, kaip į dvasinę 
būtybę, nepadeda priimti kūno 
prisikėlimo. Tikint3-s žmonės yra 
nuteikti į žmogų žiūrėti kaip į 
dvasinę būtybę, tačiau į jo kūną 
žiūrėti kaip į menkystę. Nors mes 
intensyviai reiškiamės savo kūno 
gyven imu , mes džiaugiamės 
kūno džiaugsmais, tačiau mes 
n e t u r i m e gero psichologinio 
priėjimo savo kūną suvokti kaip 
aukštos vertės Dievo kūrinį. Mes 
esame nuteikt i mažavertiškai 
žiūrėti į savo kūną. 

Filosofiškai šitokią pažiūrą yra 
apipavidalinęs didelis naujųjų 
amžių filosofas Hėgel i s 
(1770-1831). Jis skiria labai daug 
dėmesio kul tūr iniam žmogaus 
pasireiškimui, tačiau visą žmo
gišką pas i re i šk imą j is laiko 
menkyste, kai j is susitinka su 
absoliutiniu dvasingumu. Dėl to 
ir modernią barokinę kultūrą, 
kurią jis laiko aukščiausiu žmo
gaus pasireiškimu, vis dėlto laiko 
skirta mirčiai. Dėl to pati mirtis 
yra pasidariusi gyva barokinio 
(kaip Hėgelis sako, romantinio) 
meno apraiška. Visą žmogaus 
gyvenimą Hėgelis įjungia į savo 
t r i l y p ę d i a l e k t i k o s schemą: 
gimimas, mirt is ir atgimimas. 
Tačiau jo atgimime nėra vietos 
jokiai kūniškai apraiškai, nes tas 
a tgimimas yra tik dvasinis, o 
dvasia, e inant jo mokslu, yra gili 
priešingybė bet kokiam medžia
giškumui ir kūniškumui (Leib-
lichkeit). Žmogiškas dvasingu
mas išsigelbsti t ik savo kūno 
žuvimu. 

Hėgelio filosofija galėtų būti 
gera krikščioniškos mirties ir 
prisikėlimo filosofija, jeigu ji žmo
gaus gelbėjimą nelaikytų vien 
perėjimu į dvasinę sritį be jokių 
kūniškumo liekanų. Bet taip, 
kaip jai jis atstovauja, ši žmo
g a u s s a m p r a t a yra t ies iog 
p r i e š ingybė žmogaus kūno 
prisikėlimui. 

Žmogaus išorinę prigimtį ir jos 
jaut rumą bei ž.mogaus kūrybą 
Hėgelis aptar ia šitokiu vaizdu: 
„Paukščio plunksnų nepaprastas 
įvairumas pasiliks nematomas ir 
jo giesmė mirs neišgirsta, taip pat 
ir cereus gėlė, pražydusi t ik 
nakčiai, nudžiūsta, nesulaukusi 
niekieno pasigėrėjimo laukiniuo-
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Joseph Fitzmyer, SJ. Rakt iniai klau
s imai apie Kristų: Naujojo Testamen
t o a tsakymai . Iš anglų kalbos vertė Jur 
gis Strazdas. Putnam, Connecticut: Krikš
čionis gyvenime. 1986 

Pačiu laiku išėjo ši knyga. Ji 
s k a i t y t i n a ypač ta i mūsų 
visuomenės kartai , kuri gavo 
savo religinį-teologinį auklėjimą 
prieš II Vatikano susirinkimo 
la ikus . Tų la ikų šv. Rašto 
samprata buvo gerokai palinkusi 
į pažodišką šventraščio aiški
nimą. Tada buvo galvojama, kad 
kai evangelijos sako. jog Jėzus tai 
padarė ar tai pasakė, niekas 
neabejojo, kad taip ir buvo. 
Naujųjų šv. Rašto studijų šviesoje 
pradėta kalbėti atsargiau, kad ir 
su tokiu patikslinimu: užuot 
„Jėzus tai padarė ar tai tarė" rei
kėtų sakyti „Evangelijos sako. 
kad Jėzus tai padarė ar tai tarė". 
Ne vienam iš mūsų tokie pa
tikslinimai atrodo nereikalingi. 
Todėl džiugu paimti į rankas šią 
„Krikščionis gyvenime" leidyk
los išleistą Fitzmyerio knygą, 
kuri lietuvių kalba pateikia gau
sybę šviežių įžvalgų į šv. Raštą. 

Šiame ve ika le Fi tzmyeris 
nekuria savo hipotezių, o su
trauktai atpasakoja, kas švent
raščio mokslininkų iki šiol pa
daryta. J is nagrinėja aktualiuo
sius t ik inčiųjų k laus imus , 
surištus su pastoracija. Turiny iš
vardintos temos yra surašytos 
klausimų forma, tarytum ši 
knyga būtų katekizmas, kur po 
klausimo eina atsakymas: ką 
t ikrai gal ime tv i r t in t i apie 
istorinį Jėzų; kurios temos yra 
laikomos paties Jėzaus mokymu; 
ką Jėzus mokė apie Dievo kara
lystę; kaip suprasti pasakojimus 
apie stebuklus; ar pasakojimas 
apie Jėzaus gimimą iš mergelės 
yra istorinis; kaip aiškinamas 
Kristaus prisikėlimas, žengimas 
į dangų; ar Jėzus aiškiai pareiškė 
esąs Dievas, ir t.t. 

Kiekvienas iš šių klausimų yra 
įdomus ir vertas dėmesio. Chi-
cagoje veikiantis Religinės skai
tybos būrelis paėmė šią knygą 
savo diskusijoms, K,.riu metu au
to r i aus i ške l t a s t emas ir 
svarstome. 

Išdėstęs su evangelijų isto
riškumu surištus elementarius 
da lykus — s k i r t u m u s tarp 
ke tu r ių evangel i jų , vienos 
evangelijos priklausomumą nuo 
kitos, dviejų šaltinių teoriją, 
redakcijos, formų ir kalbų studijų 
įtaką į naujai suprastą evangelijų 
is tor iškumo problemą — ir 
pažymėjęs, kad evangelijų 
rašytojų tikslas nebuvo doku
mentuoti Jėzaus žemiškąjį gyve
nimą, o perduoti tikėjimą apie 
Jėzų Kristų, knygos autorius 
duoda svarbią ta i syklę dėl 
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evangelijose randamos trejopos 
rūšies medžiagos apie Jėzų. Tą 
medžiagą autorius skirsto pagal • 
laikotarpius, ir todėl jos rūšis 
vadina stadijomis. Pirmoji stadija 
yra ankstyviausioj i, apimanti Jė
zaus gyventą laikotarpį, kada 
pats Jėzus skelbė savo mokslą ir 
vykdė savo darbus. Antroji sta
dija prasideda Jėzui mirus, kada 
Jo mokiniai ėmė žodžiu skelbti 
savo Viešpatį. Autorius pažymi, 
kad šis žodinis apaštalų skelbi
mas nebuvo vien reportažinis, o 
nušvies tas naujai gimusio 
tikėjimo. Trečioji stadija yra dar 
vėlesnė, kada apaštalų žodinis 
skelbimas buvo surašytas į 
evangelijas. Surašymo metu vėl 
buvo daroma pakeitimų, nes 
medžiaga buvo atrenkama, re
daguojama ir užrašoma pagal ra
šytojo įsitikinimus ir stilių. 
Knygos autorius pakartotinai pa
brėžia, kad žinios apie Jėzų mus 
pasiekė tik iš šios trečiosios stadi
jos. Iš pirmosios ir antrosios nieko 
neturime. Todėl didelė klaida, 
mūsų dažnai kartojama, jis sako, 
yra ta, kad maišome trečiąją sta
diją su pirmąja, manydami, 
kad ką užraš*, evangelistai, 
pažodiškai viskas taip ir buvo. 
„Manyti, kad trečioji stadija yra 
tolygi pirmajai", sako Fitzmyeris. 
„yra perdėm naivu" (psl. 34). Rei
kia nepamiršti, kad tarpas, kuris 
skyrė tikruosius įvykius nuo jų 
užrašymo datos, buvo maždaug 
viena karta. Evangelijos yra at
siminimai įvykių, buvusiu prieš 
30, 50 ar daugiau metų (Morkos 
parašė savo evangeliją apie 
65-tuosius metus, Matas ir Lukas 
apie 80-tuosius, o Jonas apie 
90-tuosius metus po Kristaus). 
Fitzmyeris pakartotinai tvirtina, 
kad evangelijos neperduoda 
mums nei stenografiškai 
užrašytų Jėzaus žodžių, nei 
kinematografinio Jėzaus darbų 
vaizdo. Ką trečiojoje stadijoje 
būdami evangelistai dėjo į Jėzaus 
lūpas, nebuvo tikri Jėzaus žodžiai 
(ipsissima verba), bet vėliau 
atkurti ir gal net sukurti. Tai, 
žinoma, nere iškia , kad 
evangelistai viską išgalvojo. J ie 
atsekė pagrindines Jėzaus min
tis pagal žmonių atsiminimus ir 
išreiškė jas kaip galėdami tinka
miausiai. Jie perdavė iš pirmosios 
stadijos tai, kas buvo perėję per 
antrosios stadijos filtrą ir per tre
čiosios stadijos redakcijos ir at
rankos raidą (psl. 30-34). 

Jeigu prileidžiame, kad Nau
jajame Testamente randamos Jė
zaus žodžių citatos nėra tikri J o 
žodžiai, tai kas yra laikoma pa
ties Jėzaus mokymu? Jėzaus 
mokymo, sako Fitzmyeris, reikia 
ieškoti ne paskiruose Jo žo
džiuose, bet temose, kurių au
torius išvardina penketą: 1) 
skelbimas naujo išganymo kelio, 
kuris yra apreikštas per Jėzų, 2) 
Senojo Testamento galiojimas ir 
toliau, 3) Dievo vadinimas Tėvu, 
4) Jėzus buvo įgaliotas skelbti 
naująjį išganymą. 5) šviežia mei
lės samprata. Dėl šių temų dar 
yra nesutarimo tarp egzegetų, bet 
tai tik parodo klausimo aštrumą. 
Tačiau yra aišku, kad Jėzaus 
autentišką mokslą tegalimo 
sužinoti tik iš tokiu bendrybių. 

Toliau automis aiškina at
skirus evangelijose užtinkamus 
klausimus. Čia randame skyrė 
liūs apie Jėzaus skelbiamą Dievo 
Karalyste. Pamokslą nuo kalno, 
palyginimus, posakius, stebuklus 
ir t.t. Sustokime prie kelių Jėzaus 
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i š s i re i šk imų, kur ie knygos 
autoriaus yra stipriai pabrėžiami. 
Vienas iš jų yra Jėzaus žodžiai 
Petrui Pilypo Cezarėjoje: ..Tu esi 
Petras — Uola; ant tos uolos aš 
pastatysiu savo Bažnyčią" (Mt 
16. 18). Tai steigiamieji žodžiai, 
kur ia i s , yra manoma. Jėzus 
suteikė Petrui primatą ir įsteigė 
Bažnyčią. Tokios svarbos žodžiai 
turėtų būti paties Jėzaus ištarti , 
kitaip gi jie neturėtų galios. 
Žinoma, nė Fitzmyeris. nė joks 
kitas egzegetas negali įrodyti jų 
autentiškumo, nes šie, kaip ir visi 
kiti Jėzaus žodžiai, pasiekė mus 
iš trečiosios stadijos. Tyrinėdami 
šį Jėzaus posaki, egzegetai tik 
nurodo pašalinius dalykus, kaip. 
pavyzdžiui, kurio evangelisto jie 
įtraukti į jo evangeliją, kurio 
praleisti, kuris tvirtina, kad jie 
buvo pasakyti Cezarėjoje, ir ku 
ris, kad prie Galilėjos jūros. Bet 
kiek tie žodžiai atliepia Jėzaus 

minti, niekas tikrai nežino, ne
bent nauji kasinėjimai duotų 
neginčijamų įrodymu. Taip ir 
pasilieka laisvė teigti arba neig
ti jų autentiškumą. Atsiranda 
drąsiu prielaidų, kurios, remda-
mosios argumentais, paimtais iš 
bendro Jėzaus elgesio, neigia juos 
esant Jėzaus. Teologas Hans 
Kueng sako. kad Jėzus per visą 
savo viešąją veikla parodė aiškų 
nusistatymą prieš institucinę 
sinagogą ir todėl vargą ar galima 
būtų Jam pr i sk i r t i kitos 
bažnytinės institucijos steigimą. 
Jis šiuos Jėzaus žodžius laiko 
sukurtais vėlesnes Bažnyčios. 

Panašiai yra ir su Paskui 
vakarienėje ištarta konsekracijos 
formule: ..Tai yra mano kū 
Šie žodžiai yra užrašyti > 
evange'ųose (net ir Jono. nors 
visai kitaip' ir Povilo lai 
ir todėl manoma, kad jie 
tiksliai atliepia Jėzaus p 

žodžius. Bet yra aibės kalbinių, 
teologinių ir net etnografinių pro
blemų, kurias egzegetai sugeba 
išvardinti, bet jas išspręsti ar 
neaiškumus suderinti nepajėgia 
Todėl F i tzmyer i s , per kelis 
puslapius tas problemas nagri-
nėjęs, su pagrindu nusiskundžia: 
..Kodėl nebuvo stengtasi būti išti
kimiems ir rodyti daugiau vienin
gumo? Norėtųsi manyti, kad pir
mieji krikščionys būtų galėję tiks
liai išlaikyti atmintyje bent šią 
Evangelijos kraičio dali!"' (psl. 
70). 

Kaip tada yra su šiais svarbiais 
žodžiais? Ką paprastas tikintysis 
tur i tikėti? Į tai autorius atsako: 
..Čia dar kartą svarbu įsisąmo
ninti, kad XX a. krikščionio 
Eucharistijos tikėjimas nepri
klauso nuo to, kiek jis/ji pajėgia 
atkurti istorinio Jėzaus žodžius, 
bet veikiau nuo Jėzaus žodžių, 
kuriuos mums perdavė pirmykštė 
krikščioniu bendruomenė, užra
šydama savo įvairius bei skir
tingus atsiminimus apie jį ir jo 
poveikį bendruomenės gyve
nime" (psl. 75). Mūsų tikėjimas 
remiasi pirmųjų krikščioniu liu
dijimu. Jeigu negalime turėti pa
ties Jėzaus t ikrų žodžių, tai 
turime bent pirmųjų krikščionių 
atsimintus Jėzaus žodžius, nors ir 
šiek tiek pakeistus bei perleistus 
per jų tikėjimo prizmę. Bet ką 
dary.i tada su autoriaus duotu 
perspėj imu, kad nega l ima 
maišyti trečiosios stadijos su 
pirmąja? Juk atrodo, kad taip 
kalbėdamas, jis jas kaip tik 
maišo. Priėjęs prie labai keblaus 
klausimo apie Jėzaus savimone, 
t.y., ką Jėzus galvojo ir jautė 
Paskutinės vakarienės metu, kai 
žvelgė į artėjančią mirtį ir kai 
kalbėjo paskutinį kartą apašta
lams, autorių sako: „Visi mielai 
norėtume būti pajėgūs atsakyti į 
šį klausimą visapusiškai, tačiau 
kas gali būti pajėgesnis tarti 
galutini žodi už aukščiausią 
mokomosios Bažnyčios vadovy
bę?" (psl. 75). Toks klausimo iš 
rišimas pastato ji į dar keblesne 
padėtį. Juk mokomasis Bažnyčios 
autoritetas yra dar labiau nutolęs 
nuo pirmųjų šaltiniu negu apaš
talai ir evangelistai. Pritaikant 
paties Fitzmyerio modelį apie sta
dijas. Bažnyčios mokomasis auto
ritetas turėtų būti ketvirtoje sta
dijoje, t.y.. po to laikotarpio, kada 
veikė evangelistai. Jeigu šios 
knygos autorius trečiosios sta-
Jij s maišymą su pirmąja pa
vadino naiviu, tai čia jis juk siūlo 
maišyti ketvirtąją su pirmąja! 

Bet šios pastabos tegul būna 
pasakytos tik tarp kitko. Jos 
neturi svorio tam. kuris laiko 
tikėjimą paslaptim. Čia koks nors 
kabinėjimasis prie žodžių, nors ir 
atrodytų logiškas, neturi vietos. 
Mes puikiai žinome, kad krikščio
niškojo tikėjimo pagrindai nėra 
istorija, o liudijimas. Taisyti 
reikia ne tikėjimą, o tik kalbą 
apie jį. Skaitant evangelijas, 
reikėtų visa laika nepamiršti, 
kad skaitome ne ka nors ki t i . o 
liudijimą O evangelijas cituo 
jant, reikėtų kur nors ta liudijimo 
faktą iškelti. Gal ir taip. kaip pra
džioje šio straipsnio užsiminiau. 
Užuot sakant ..Jėzus tarė"' , 
reikėtų pridėti 'arba bent pa 
galvoti*: ..Evangelijos sako. kad 
Jėzus tarė". Tada savo žodžiais 
nenusikalsime tikėjimui, o kartu 
ir uepgasilenksime su teisybe. 

Žvelgiant i k- • - •• isumą, dar 
(Nukelta i 2 ps! ) 

• 



. 76(16) - psl. 2 
D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A 

Šeštadienis, 1987 m. balandžio mėn. 18 d. 

Kompozitorius Bedrich Smetana 
ir jo „Parduotoji nuotaka" 

SAULĖ JAUTOKAITĖ 

Biografiniai bruožai 

Čekų kompozitorius Bedrich 
Smetana gimė 1824 metais tada 
Bohemijoje, o dabar Čekoslo
vakijoje. Mirė 1884 metais Pra
hoje. Nors jis nuo vaikystės 
domėjosi muzika, bet tiktai su
laukęs devyniolikos metų pradėjo 
rimtai ją studijuoti, ypač jos teo
riją ir kompoziciją. Metus pasi
mokęs Prahoje pas Josef Proksch, 
tuoj buvo priimtas pas grafą Leo
poldą Thun muzikos mokytoju, 
kur mokytojavo ketverius metus. 
Gerai išmokęs skambinti fortepi
jonu, po metų buvo paskirtas 
pianistu pas buvusį Austrijos 
imperatorių Ferdinandą I, kuris 
tada gyveno Prahoje. Smetana 
priėmęs pasiūlymą, išvyko j 
Švediją, kur Goteborge nuo 1856 
iki 1861 metų jis mokytojavo, 
dirigavo miestro orkestrui, atliko 
solo fortepijono partijas, kūrė 
muziką. Po ketver ių metų 
sugrįžęs į Prahą, tapo domi
nuojančia figūra sostinės muzi
kiniame gyvenime. Savo plačia
šake veikla Smetana su vengrų 
garsiuoju pianis tu ir kom
pozitoriumi Franz Liszt įsteigė 
muzikos mokyklą, buvo jos direk
toriumi, įsteigė ir vadovavo Bo
hemiškai dramos mokyklai, pa
dėjo suorganizuti menininkų 
draugiją, buvo tautinio teatro 
dirigentu, dirigavo simfoniniams 
koncertams ir žinomam chorui 
Hlahol. reiškėsi kaip muzikos pe
dagogas, muzikos kri t ikas, o 
labiausiai kaip kompozitorius. 

Kompozitorius, būdamas 50 
metų. staiga apkurto. Šios ligos 
ištiktas, jis turėjo pasitraukti iš 
visos savo plačiašakės veiklos bei 
jos pareigų. Dabar jis visiškai 
atsidėjo muzikos kūrybai. J is 
kūrė beveik iki pat mirties, iš
skyrus paskutiniuosius metus, 
kada prasidėjo reikštis protiniai 
sutrikimai. Šiuo laikotarpiu jis 
parašė vieną iš jo svarbiausių 
simfoninių kūrinių, poemą ,.Ma 
Vlast" (Mano tėvynė). Jo kūry
biniu palikimu rūpinasi 1931 m. 
Prahoje įsteigta ir dabar te
beveikianti Smetanos draugija. 

Muzikii .ai b ruoža i 

Bedrich Smetana 
(1824 - 1884) 

herojiškai operai „Dalibor" ir 
is toriniam epiniam kūriniui 
..Libuše". 

„Parduotoji nuotaka" yra ne 
tiktai pirmoji čekų tautinė opera, 
bet ji yra pripažinta kaip viena iš 
geriausių tautinių operų, bet 
kada parašytų. Nors originalus 
libretas yra čekų kalba, tačiau 
ji dažnai yra atliekama vokiečių 
kalba kaip ..Verkaufte Braut", 
arba angliškai ..The Bartered 
Bride", arba pavadinta ta kalba, 
kuria ji yra atliekama. Muzi
kologai pastebi Smetanos 
herojinėse operose Liszto. Berlio-
zo ir Wagnerio įtaką, o jo lyrinės 
komedijos p r imena Mozarto 
sąmoju ir gyvumą. Ši nuo
taikinga Smetanos komedija yra 
spalvinga, gyva ir melodinga, 
vaizduojanti l inksmą kaimo 
gyvenimą, kurio tema yra pirš
lybos ir vedybos. ,,Parduotoji 
nuotaka'" yra turtinga orkestra-
cija ir melodijomis. Populiari jos 
uvertiūra dažnai yra atliekama 
koncertų programose. 

Kalbant apie Smetana ir jo 
..Parduotąją nuotaką" reikia 
prisiminti, kad jo muzikinė kar
jera išsivystė ir subrendo tada. 
kada Čekija buvo Austrijos-Veng
rijos imperijos valdoma. Išbuvu
si daugel metų po svetima val
džia. Čekija buvo labai suger-
maninta. Vokiečių kalba buvo 
oficialioji kalba. Čekijos inteli
gentija plačiai kalbėjo vokiškai. 

todėl nenuostabu, kad ir Smetana 
nuo pat vaikystės kalbėjo laisvai 
vokiškai. Jau subrendęs jis pra
dėjo tobulinti savo čekų kalbą. 
Čekų kalba tiko kalbėti tiktai 
kaimiečiams. 

Prasidėjusi prancūzų revoliu
cija ir Napoleono karai pažadino 
Europos tautinj sąjūdį, kuris 
palietė ir Čekiją. Jos tautines 
pastangas dar labiau sužadino 
1848 metų revoliucija. Nors 
Čekija neišsivadavo iš Habsbur-
gų imperijos, tačiau Pranciškui 
Juozapui atleidus valdžios varž
tus, čekai pradėjo kultivuoti savo 
pačių menus, nukreiptus į tau
t inius, patriotinius jausmus. 
Kompozitorius Smetana buvo 
vienas iš pirmųjų, įsijungęs į 
tautinį judėjimą. Pamatęs, kaip 
austrų tautinis šokis ,,Laendler" 
išaugo į Vienos garsųjį valsą, 
kaip Chopinas iš lenkiškos ma
zurkos ir polonezo sukūrė vienus 
iš geriausių kūrinių fortepijono 
literatūroje, nutarė, kodėl tą patį 
nepadaryti su čekų tautiniais šo
kiais polka ir furiantu. Smetana. 
paėmęs savo kūriniui siužetą iš 
kaimiečių gyvenimo, sukūrėjam 
tautinio charakterio muziką, tą 
nereikšmingą Čekijos gyventoją, 
kuris tekalbėjo t ik čekiškai, 
užkėlė ant operos teatro scenos. 
Tai buvo nepaprastas ir sensacin
gas įvykis Čekijos muzikos 
istorijoje. 

Atmintina, kad Čekijai esant 
po Habsburgų imperijos sparnu, 
jos sostinė Praha buvo tapusi 
svarbiu muzikos centru. Čia 
lankėsi žymūs kompozitoriai. Mo
zarto operos buvo statomos su di
džiausiu pasisekimu. Čia įvyko jo 
operos ..Don Giovanni'" premjera. 
Vengrų kompozitorius ir pianis
tas Liszt Prahą laikė savo antrais 
namais. Kaimyninėje Vienoje jau 
buvo dainuojamos VV'agnerio 
dramos. Smetana turėjo gerai 
pasitempti savo kūryba, kad ji 
būtų priimta į tokią muzikinę ap
linką. Muzikos žodynas sako, kad 
tautinė muzika susideda iš liau
dies ir profesionalios muzikos, 
kuri pasižymi stipriai tautine 
prigimtimi, jos bruožų tur
tingumu bei ryškumu. Smetana, 
pasinaudojęs šiais elementais, 
savo genialia kūryba parašė 

Kertinė paraštė 
(.Atkelta iš 1 psl.) 

se pietų kraštų miškuose, nors ji 
yra g raž iaus ia ir p ra šma tn i 
savo spalvomis bei kvapni, tačiau 
ji žūsta, niekam ja nepasigėrėjus" 
(„Lectures on Aesthetics", rin
kinyje: Philosophy ofHegel, išleis
tame Carl J. Friedrich, Modern 
Library, Random House, Inc., 
1954 m., p. 369). 

Taigi modernaus žmogaus nei 
savęs samprata , nei Dievo sam
prata nesudaro natūra laus prie
tilčio tikėjimui į žmogaus kūno 
prisikėlimą. Ir kadangi žmogus 
yra p r o t i n g a bū tybė , nėra 
įmanoma jį padaryti laimingu, 
n e d a l y v a u j a n t jo p r o t i n ė m s 
galioms. Dėl to nuo to, ką žmogus 
mano apie Dievą ir apie save, 
pareina jo laimė. 

Su Dievo sąvoka yra t am tikrų 
vilčių. J i gali pasitaisyti. Yra 
platus sluoksnis žmonijoje, kuris 
turi pilną Dievo sąvoką. Dėl to 
didelis mūsų amžiaus filosofas 
Husserl kaip t ik į tai kreipia 
dėmesį. J i s savo buvusiai asis-

. tentei, vėliau k irmelitei ir nacių 
kankinei Edith Stein dvejus 
metus prieš savo mirtį šitaip 
rašė: „Žmogaus gyvenimas yra 
ne kas ki ta , kaip kelias į Dievą. 
Aš bandžiau pasiekti to tikslo, 
nesinaudodamas teologijos pa
galba, jos įrodymu ir metodu. 
Kitais žodžiais, aš norėjau pa
siekti Dievą be Dievo. Aš turėjau 
p r a š a l i n t i Dievą iš savo 
moks l inė s ga lvosenos , kad 
atidaryčiau kelią tiems, kurie jo 
nepažįsta, ką jūs darote saugiu 
t ikė j imo k e l i u , e i d a m a per 
Bažnyčią..." (cit. iš Henry Bor-
deaux , Edith Stein, Bruce 
Publishing Co.. Mihvaukee, 1959 
m., p. 11). Iš šio laiško galima 
išskaityti, kad šis filosofas gerbia 
ir vert ina teologinį kelią į Dievą. 

Blogiau yra su žmogaus filosofi
ja. Filosofiniame pasaulyje ligi 

Albino Elskaus vitražas. 

šiol nėra išryškėjęs mąstytojas, 
kuris apimtu visą žmogų. Yra 
filosofų, kurie žmogaus sampra
tą grindžia jo biologija. Yra filo
sofu, kurie žmogaus sampratą 
grindžia jo dvasingumu. Bet ne
sirodo filosofo, kuris žmogų apim
tų šiais abiem atžvilgiais. 

Dėl to žmogiškumui aptarti 
šiandien nelieka nieko kito, kaip 
giliai pes imis t in i s prancūzų 
rašytojo Marcei Proust žmogaus 
vaizdas. Jam modernus žmogus 
atrodo kaip „Namai be durų, 
šakos be kamieno ir beveik be 
lapų, burės be laivo. Negalima 
neigti, kad tai monotoniškai nuo
bodi tikrovė, tarsi keistas sapnas, 
nepastovus ir šviesus, kurį sap
nuoja medis, panertas tamsoje". 
Ir šitokio žmogaus vardu autorius 
sako: „Aš vardu šaukiausi savo 
šventos motinos Nakties. Mano 
liūdesys mėnulyje atpažino savo 
nemirtingą seserį" (Marcei Proust 

čekišką operą, kuriai šie tautiniai 
elementai nepakenkė tapti uni
versaliu kūriniu. 

Čekų muzikologas Z. Nejedly 
pažymi, kad Smetanos „Par
duotoji nuotaka" nors yra lyrinė, 
linksma komedija, čekams tur i 
gilesnę reikšmę. Ši opera niekada 
negali būti žemos rūšies, karika
t ū r i š k a komedija , ka ip kad 
dažnai ja padaro svetimtaučiai 
atlikėjai. Čekų tauta savo juo

džiausiose dienose šiame kūrinyje 
rado sau paguodą ir viltį švieses
nei ateičiai. Gal todėl ši opera 
turi didžiausią pasisekimą iš visų 
Smetanos operos kūrinių. Su šiuo 
kūriniu kompozitorius Smetana 
ne t ik ta i praturtino savo tautos 
dvasinį gyvenimą, bet padarė 
rimtą indėlį į bendrąją žmonijos 
muzikinę kultūrą, kurį toliau 
tęsė kiti čekų kompozitoriai, kaip 
Antonin Dvorak ir Leos Janacek. 

Pleasures and Regrets, The Ecco 
Press, New York, 1949 m., p. 
131). 

Sėkmingai mąstyti apie kūnų 
prisikėlimą galima tik tada, kada 
pasisavinama tiesa, kad žmogus, 
kaip kūninė ir dvasinė būtybė, 
Dievo buvo sukurta iš pat pra
džių būti su Juo. 

V. Bgd. 

Mes tikime 
į liudijimą 
(Atkelta iš 1 psl.) 

bas parašytas didelio erudito, 
išnagrinėjusio šv. Rašto pastatą 
ne tik griaučiuose, bet ir smul
kiausiose plytelėse ir plyšiuose. 
Vertimas atliktas kruopščiai, 
tačiau vertėjui būtų galima vie
tomis prikišti, kad krypsta į pa-
žodiškumą, tiek sakinio struk
tūroje, tiek tinkamų žodžių pa
rinkime. Negaliu priprasti prie 
vertėjo kartojamo žodžio „krai
t i s" — „Tikėjimo krait is", „šv. 
Jono kraitis", „Evangelijų krai
t is" . Kn'ygos gale y ra duodami 
priedai: popiežiškosios šv. Rašto 
komisijos nurodymai dėl is
torinės evangelijų tiesos ir II 
Vatikano susirinkimo dogminės 
konstitucijos ištraukos. Verta įsi
gilinti ir į šių dokumentų tekstus. 
Bet apie juos gal ki tą kartą. 

Lietuvių kalbos 
kursas UCLA 

Kalifornijos universitete — Los 
Angeles fUCLA) šįmet vėl įvyks 
Rytų Europos kalbų vasaros 
institutas (East European Sum-
mer Language Institute), finan
suojamas The American Council 
of Learned Societies. Pernai buvo 
dėstomos lietuvių, lenkų, čekų, 
serbo-kroatų, vengrų, rumunų ir 
bulgarų kalbos. Šįmet lietuvių 
kalba bus dėstoma, jei užsirašys 
bent keturi studentai/ės, kva
lifikuoti pagal UCLA standartus. 
Už vasaros kursą priskaitoma 12 
„units". 

Dėl aplikacijos formų, EESLI 
registracijos ir žinių apie vasaros 
stipendijas prašoma kreiptis į 
Department of Slavic Languages 
and Literatures, Kinsey Hali 115. 
UCLA, 405 Hilgard Avenue, Los 
Angeles, California 90024 (tel. 
213-825-2676); a rba Živilę 
Gimbutaitę, 213-650-3152. 

Imponuojantys Stratfordo 
festivalio skaičiai 

Čia vasario 28 d. rašiau, kad 
kaip tik tą dieną pradedami pri
imti bilietų užsakymai atei
nančios vasaros (35-tam) sezonui. 
Tai užsisakantiems paštu bei 
telefonu. Bilietus iš kasos, vieto
je, buvo galima pirktis nuo sau
sio vidurio. 

Vasario 27 d. paskelbtas biule
tenis, kad nuo festivalio pradžios 
1953 metais iki 1987 m. vasario 
26 d. bilietų parduota už lygiai 
100,000,000 (taip, už šimtą milijo
nų!^ dolerių. Ekonomistų ap
skaičiavimu, tai davę apie 640 
milijonų dolerių įplaukų pačiam 
Stratfordui, o Kanados ekono
mijai • apskritai — apie 840 
milijonų:'-"^ '•'•'•? 

"Kitame spaudai skirtame biu
leteny kovo 4 d. paskelbta, kad 
iki kovo 3 d. bilietų ateinančios 
vasaros sezonui parduota už 
daugiau kaip du milijonus do
lerių (tiksliai - už 2,048.037 dol.). 

Šiame kontinente tokiais impo
nuojančiais b i l ie tų kasos 
skaičiais gal tik New Yorko 
Broadway ir Metropolitan opera 
tegali didžiuotis. Dauguma 
dramos teatrų JAV didmiesčiuo
se vos kvėpuoja, vis stokodami 
žiūrovų ir lėšų. 

Alfonsas N a k a s 

Kompozi tor iaus S m e t a n o s 
muzikine literatūra pasižymi pro
graminės muzikos kūryba. Kur
damas programine muziką, jis 
tapo čekų tautinės muzikos pra
dininku ir aplamai šio žanro at
stovu. Smetanos muzikinį kraitį 
sudaro aštuonios operos, simfo
ninės poemos, kitos stambesnės ir 
smulkesnės orkestrinės kom
pozicijos, solo ir choro dainos. 
Nors visos jo operos yra parašytos 
patriotinėm ir tautinėm temom, 
tačiau nė viena nesusilaukė tokio 
populiarumo ir pasisekimo kaip 
..Parduotoji nuotaka". Su šia 
opera Smetana pralaužė sieną i 
t a r p t a u t i n į operos t e a t r o 
repertuarą. 

„Parduotoji nuotaka" (čekiškai 
..Prodana nevesta") yra antroji 
Smetanos opera, kurios premjera 
įvyko 1866 m. gegužės 30 d. Pra
hoje. Libretą paraše tų laikų čekų 
rašytojas Karei Sabina. Origi
naliai šis kūrinys buvo parašytas 
kaip dviejų veiksmų operetė su 
muz ik in i a i s numer i a i s ir 
kalbamais dialogais. Kai tuo 
laiku operos teatrai vis pageidavo 
naujų veikalų, Smetana. nujau
tęs, kad tai gali būti gera medžia
ga operai, pasinaudodamas jos 
siužetu, ją perdirbo i operinį 
veikalą. Iš dviejų veiksmų — pa
darė t r is , vietoje kalbamųjų 
dialogų — parašė rečitatyvus. 
Naujoji versija buvo atlikta 1870 
m. rugsėjo 25 d. Kitais metais ji 
buvo pasta tyta Pe tersburge , 
vėliau Vienoje ir taip toliau sekė 
jos pasisekimas kituose kraš
tuose. Nors pats kompozitorius 
didesnes reikšmes skyrė savo 

Iš Lietuvių operos „Parduotosios nuotakos" repeticijų 

Nr. 1 ir Nr. 4 — solistai Marios Prapuolenis. Audronė Gaiziūniene, Algird.-i* 
Brazis, Daiva Mongirdaite ir Bronius Kazėnas. Nr. 2 — soliste F.gle 
Rukstelyte-Sundstrom (kairėje) ir dalis operos choro. Nr. 3. — Dalis operos 
ehoro. Nuotraukos — A. Plėnio. Nr. 5 - Lietuvių operos dirigentas Arūnas 
Kaminskas. Nuotrauka Jono Tamulai^io. 

N r. 4. 
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„Ačiū, Dieve, už draugus... » 

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Liuda Rugienienė. PASIKALBĖKIM, 
DIEVE. Chicajja: Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas, 1986. Spausdino 
Mykolo Morkūno spaustuve Chicagoje. 
Iliustravo Birute Rauckienė. 96 psl. Kai 
na — 2 dol. 

Ši pernai metais išleista devy
niasdešimt šešių puslapių knyge
lė pateko man į rankas t ik šių 
metų pavasarį. J i verta didesnio 
dėmesio. L ie tuvos k r ik š to 
sukaktį paminėt i ruošiamasi 
plačiu mas tu : pa ska i t omis , 
minėjimais, akademijomis, kon
ce r ta i s . N u k a l t i medal ia i , 
išleidžiami pašto ženklai, skelbia
mi konkursai. Visi ar bent dau
guma tų renginių ir įvykių 
žvelgia praeitin. Taip ir pridera 
bet kokios sukakties proga. Ren
giniai yra taikomi suaugusiųjų 
dėmesiui — bažnyčios vadovybei, 
l i e tuv i ška i v i suomene i , pa
sauliui. Kaip dažnai būna, patys 
mažieji ar paūgėję per daug į pro
gramas neįtraukiami. Beveik 
automatiškai išjungiami ir tų 
mažųjų tėveliai , kurie lieka 
namuose su mažaisiais. Tačiau 
atsiranda privačios iniciatyvos, 
kur jaunieji pasidaro dėmesio 
centru. Šion kategorijon rikiuoti-
na Liudos Rugienienės knygelė, 
dedikuota mūsų tautos jaunimui. 
Susipažinkime su ja. 

Knygelės metrikoje pažymėta, 
kad po Nihil obstat pasirašė kun. 
Valdemaras Cukuras , o Im-
primatur suteikė vysk. Paulius 
Baltakis. Iliustravo dail. Birutė 
Rauckienė, o kalbą peržiūrėjo 
kun. Juozas Vaišnys. Įdomus ir 
imponuojantis kolektyvas. Gal 
kiek mane nustebino, kad vaikų 
ir j a u n i m o knyge l e i r e ik i a 
bažnytinės peržiūros ir patvir
tinimo, bet tu rbū t taip tradicija 
reikalauja. 

Dail . B i r u t ė s Rauckienės 
i l iustraci jos sus ideda iš 
aštuoniolikos paveikslėlių. Jų 
dauguma yra gėlės ir gamtovaiz
džiai (11). Likusieji skirti figū
roms, pastatams ir simbolikai. 
Pačios iliustracijos nei i š ryšk ina , / 

Liuda Rugienienė 

nei at ima nuo knygelės turinio. 
Jos yra neutralios, bet lengvai 
suprantamos. 

Knygelėje su t e lk t a šešias
dešimt du eilėraščio formos kūri
nėliai. Nežinau, a r jie laikytini 
eilėraščiais, nors tokia forma, iš
dėstymo prasme, išspausdinti. 

Knygelė susideda iš šešių po
skyrių: Nuostabus pasaulis, Va
sara ir stovyklos, Daug dovanų, 
Šeši š imtai metų, Padėk man, 
Viešpatie ir Gyvųjų Dievas. 
Kiekv ienam poskyriui skir ta 
bent po dešimt kreipinių tiesiai į 
Dievą a r Viešpatį. Papras ta i 

maldos rūšiuojamos į prašymo, 
padėkos ir garbinimo maldas. 
Leidinyje tos trys kategorijos yra 
gražiai išbalansuotos. Ypač apstu 
padėkos maldų — padėkos už 
bažnyčią, organizacijas, mokyto
jus, vadovus; padėkos už jaunimo 
organizaci jas , šeš tadieninę 
mokyklą, knygas , senelius, 
mamą, tėtę; padėkos už rankas, 
kojas, akis, kalbėjimą. Skati
n a m a s j a u t r u m a s kur t iems. 
Vykusiai akcentuojamas ryšys su 
Lietuva — jos grožiu, Šiluvos 
Marija , Lie tuvos kr ikš to 
sukak t imi , šv. Kazimieru. 
Daugelis maldelių susijusios su 
asmeniška nesėkme, teisingumu, 
supykimu, susivaldymu, paviršu
tiniškumu maldoje. Dauguma 
maldelių kreipiasi tiesiai į Dievą 
ar Viešpat į . Pas igendama 
dažnesnio kreipimosi į Jėzų ar 
Kristų. Jaunimui, o ypač vai
kams, lengviau maldoje bend
rauti su istorine asmenybe — 
Kristumi. 

Eilėraščiai — maldos rašyti iš 
Šiaurės Amerikos lietuviškojo 
jaunimo perspektyvos, kur ma
terialinės gėrybės konkuruoja su 
dvasinėmis vertybėmis. Įtiki
nančiai paminimi astronautų pa
sisekimai, Halley kometa ir kiti 
šiuo metu jaunimą dominantys 
reiškiniai. Mano manymu jau
nimui artimiausias poskjris yra 
„Vasara ir stovyklos". Ten tikrai 
įsijaučiamą į vaikų konkrečius 
pergyvenimus bei jų vaikišką 
idealizmą. Čia randamos maldos 
apie stovyklas, laužus, lietingą 
naktį, stovyklavietes. Būdinga, 
kad ir ši malda: 

Man patinka ieškoti sausų šakų 
miške 

ir statyti laužą. 
Smagu žiūrėti, kai jį bando 
kas nors uždegti, 
net ir tuomet, kai nesiseka 
ir rūksta dūmai. 
Smagu stebėti braškančią ugnį 
ir į dangų kylančias žiežirbas, 
draugų veidus, 
kurie prie laužo kažkaip kitaip 

atrodo. 
Man patinka pasirodymai 
ir lietuvių dainos, 
nors ir nemoku visų žodžių. 
Ačiū už laužus, Viešpatie. 

(psl. 33) 

Prisimenamos Rako, Rambyno, 
Romuvos, Neringos. Lituanicos. 
Dainavos ir kitos stovyklavietės, 
„kurios yra į Lietuvą panašios". 

Nėra klausimo, kad būtų tinka
miausia vaikų ir jaunimo sen
timentus ir pačias maldas duoti 
jiems patiems išsakyti. Tik tada 
jos būtų tikrai paties jaunimo 
maldos, kur atsispindėtų jų 
galvojimas. Deja, jaunimas jau 
nebėra toks kūrybingas, ypač 
lietuvių kalba. Neturėtume ir šio 
leidinėlio, jeigu iniciatyva būtų 
buvus palikta t ik jaunimui. 
Pasikalbėkim, Dieve autorė, 
daugelį metų su jaunimu dirbu
si ir tebedirbanti, pasiryžo už 
jaunimą kalbėti , bandydama 
atspėt i jo t r o šk imus , jo 
džiaugsmus, jo maldą Dievui. Su 
pasigėrėjimu reikia teigti, kad jos 
pastangos pasisekė, nors keletu 
atvejų sunku atsikratyti jausmo, 
kad už vienos ar kitos maldos, 
kažkur užkulisyje girdima su
brendusi, pa ty rus i jaunimo 
auklėtoja, sumani lietuviškojo žo
džio valdytoja. 

Būtų prasminga ir gražu, jeigu 
ši knygelė rastų prideramą vietą 
jaunimo vasaros stovyklose bei 
lituanistinių mokyklų religinėse 
programose. Per dažnai vyres
nieji nustato, kaip ir kokiais žo
džiais jaunieji turi melstis. Šis 
leidinėlis sėkmingai priartėja 
prie j aun imu i supran tamos 
kalbos, jam suprantamų sąvokų 
ir jiems prasmingų potyrių, kurie 
turi potencialą paversti suaugu
siųjų pa ra šy t a s maldas jų 
asmeniškomis maldomis, jų 
pokalbiu su Dievu. Knygelė tinka 
dovanai pradžios mokyklos baigi
mo proga, gimtadienio ar varda
dienio prisiminimui. Jos pigi 
kaina, vos du doleriai, yra lygi 
kiek prašmatnesnei komercinei 
sveikinimo kortelei. Tai tikrai 
geras pirkinys, kur is nebus 
išmestas atidarius siuntos voką. 
Būtų tikrai gaila, jeigu šios 
knygelės neišplatinti egzemplio
riai užsimestų kokiame san
dėlyje. Jos turi patekti į vaikų ir 
jaunimo rankas ir vesti į Jį, kurio 
į Lietuvą atvykimo jubiliejų šven
čiame šiais metais. 

Jau ir Vilnius orbitoje 

Neseniai, gruodžio mėnesį, teko 
Draugo ku l tū r in i ame priede 
minėti Čiurlionio vardu pavadin
tą asteroidą. Dabar štai ir Vilnius 
pateko į asteroidų tarpą. Apie tai 
praneša okupuotos Lietuvos žur
nale Mokslas ir gyvenimas (1986 
m., Nr. 12) sovietų astronome 
Liudmila Černych, turint i gan 
impozantišką titulą: TSRS MA 
Teorinės astronomijos instituto 
mokslinė bendradarbė. 

Asteroidas surastas 1978.IX.5 
Krymo astrofizinėj observatorijoj. 
Jį surado tas pa ts sovietų astro
nomas N.S. Černych, anksčiau 
atradęs ir Čiurlionį. Mažųjų pla
netų (t.y. asteroidų) centras, esąs 
Cambridge, Massachusetts, aste
roidą oficialiai savo aplinkrašty 
paskelbė 1985 m. liepos 2 d. Vil
niaus asteroido numeris — 3072. 

Vilnius skrieja asteroidų žiede 
tarp Marso ir Jupiterio planetų 
truputį arčiau, negu Čiurlionis. 
Pastarojo vidutinis atstumas nuo 
Saulės esąs 384 mil. km, o 
Vilniaus 345 mil. km. Aplink 
Saulę Vilnius apsisuka per 3 
metus ir 3.6 mėnesio. Jo skers
muo apie 6 km. 

Šį kartą korespondentė nurodo, 
kodėl asteroidas pavadintas Vil
niumi. Patys lietuviai prašę. 1984 
m. balandžio mėn. iš Vilniaus at
radėjui parašęs laišką Antanas 
Juška, Sąjunginės astronomijos ir 
geodezijos draugijos Lietuvos sky
riaus mokslinės metodinės sekci
jos pirmininkas, gamtos mokslų 
ir technikos istorijos ir filosofijos 
susivienrumo narys. Laiške Anta
nas Juška dėkojo Nikalojui Ste-
panovičiui Černychui už Čiurlio
nio asteroidą ir prašė, kad ir 
„mūsų sostinė Vilnius įženg" u j 

asteroidų žiedą". Išdėstė j is 
nemažai argumentų. Sostinei esą 
„daugiau kaip 650 metų. J i buvo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės centras, joje daugiau kaip 
prieš 400 metų atidarytas uni
versitetas..., netoli Vilniaus iš
leista pirmoji rusų kalbos grama
tika. Vilniuje 1753 m. buvo įkur
ta observatorija,..." ir t .t . Mokslo 
ir gyvenimo korespondentė dar 
p r idur ia , kad „. . .sąjunginių 
respublikų sostinių žvaigždynas 
pasipildė dar vienu vardu, simbo
lizuodamas Tarybų šalies drau

gystę". Reiškia, ta i eilinė sovie
tų propaganda, grynai politinis 
motyvas, ir už tai dėkui ne-
s a k y s i m , didel io dž iaugsmo 
netenka pergyventi, juo labiau, 
kad Mažųjų planetų centro ap
l inkrašty parašyta: „Named for 
the capital city of the Lithuanian 
S.S.R/'. 

Bet t a i dar ne viskas. Tam 
pač iam Mokslo ir gyvenimo 
pranešime minima, kad 3072 Vil
nius esąs tretysis lietuvišku var
du pavadintas asteroidas. Antra
sis besąs Lietuva. Tačiau galime 
asteroidų sąrašą vartyti nuo pra
džios iki galo ir atvirkščiai, aste
roido Lietuvos vardu nerasime. 
Sąraše yra Litva — rusiškas Lie

tuvos pavadinimas. Šis asteroi
das pažymėtas 2577 numeriu. Jį 
N. S. Černych atrado Kryme 
197o.m.l2. Mažųjų planetų cent
ras oficialiai paskelbė 1982.XII. 1, 
pridėdamas aplinkrašty pastabą: 
„Named for the Lithuanian So-
viet Socialist Republic". 

Taigi ne tik lietuvių kalba stu
miama iš mokslinės literatūros, 
bet ir Lietuvos vardas nežymiai 
trinamas. Gali būti Vilnius, gali 
būti Čiurlionis. Bet Lietuva? 
Jokiu būdu. O asteroidai 2577 
Litva ir 3072 Vilnius taip ir liks 
Lietuvos pavergimo ir „drau
gystės" per prievartą liudinin
kais. 

Latviams ir estams išėjo 

Kryžiai Dainavos stovyklavietėje. Manchester, Michigan. 
Nuotrauka V\tauto Maželio 

Dana Mickutė-Mitkienė 
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geriau. Jų valstybės asteroiduose 
buvo pagerbtos dar Nepri 
klausomybės laikais. Asteroidą 
1284 Latvia surado K. Reinmuth 
1933.VII.27 Heidelberge, o 
asteroidą 1541 Estonia surado 
suomių astronomas Y. Vaisala 
Turku observatorijoj. Tad šie 
asteroidai r audona i propa
gandine spalva išliko nenudažyti. 

A. Radžius 

Kultūrinė kronika 
• Phi ladelphi joje balandžio 

25 dieną ruošiamas literatūros 
vakaras, per kuri savo kūrybą 
skaitys poetai Kazys Bradūnas ir 
Antanas Gustaitis bei dramatur
gas Kostas Ostrauskas. 

• Tomas Venclova, poetas ir 
eseistas, rusų literatūros profe
sorius Yale universitete, pakvies
tas kalbėti VVheatland Founda
tion kartu su Kongreso biblioteka 
ruošiamoje konferencijoje, kuri 
įvyks Washingtone š.m. ba
landžio 22-25 d. Tai bus pirmoji 
iš VVheatland Foundation užsi 
brėžtų konferencijų pasaulinės li
teratūros temomis; ligi šiol buvo 
ruošiamos konferencijos apie 
operos bei simfonijos meną. 
VVheatland Foundation kul 
tūrinėms apraiškoms remti buvo 
įsteigta Ann Getty — iš alyvos 
magnatų Getty šeimos ir Lordo 
Weidenfeld*o. Anita Birchenall. 
VVheatland Foundation orga
nizacinė sekretorė New Yorke. 
pažymėjo, kad pastaruoju metu 
buvo nutarta atitraukti dėmesį 
nuo muzikos ir scenos menų ir jį 
sutelkti li teratūrai. Kitos Getty 
šeimos fundacijos ir toliau tęs pa
rama scenos menams. 

Tomas Venclova VVashingtono 
konferencijoje kalbės apie 
mažumu lil 
SįįjuP.ĮjOjc : v . ; . . , . . . .j.j 

Reikėjo, kad mirtų 
Brandusis Kvietys, 
Iš Tėvo aruodų nubiręs... 
Toks jaunas — 
Jam trisdešimt trys — 
Pačiam brandume 
Žmogus — Vyras. 

Reikėjo, kad austų 
Skaistus Rytmetys, 
Kad keltųsi Kristus — 
Balandžio Kvietys — 
Tada tik Jo garbe 
Ir meilę matys, 
Velykinius sostus 
Širdyse statys. 

Jis akmenį sunku, lyg skiedrą. 
Nusviedęs, pakilo džiugus, 
Velykų Saulėtekis gieda: 
Ne demonas laimi — Dangus! 

dalyvaus rašytojai bei literatūros 
kritikai kaip Octavio Paz. rusų 
disidentas Joseph Brodsky. John 
Updike. peruvietis Mario Vargas 
Llosa. Emmanuel LeRoy Ladurie, 
Elizabeth Hardvvick, kanadietis 
Robertson Davies. VVilliam H. 
Gass, anglė Margaret Drabble. 
Michael Holroyd. teatrologas 
Mart in Esslin. Kadangi dabarti 
niu metu pasaulyje kyla viltys. 
jog sovietinė sistema darosi atvi 
resnė menams, rengėjai tikisi. 
kad bus įmanomas ir koks nors 
Sovietų dalyvavimas konferenci 
joje. Konferencijos proga bus 
įteikta 10.000 dol. VVheatland 
premija už įnašą } tarptautine 
literatūros apykaita. J i bus pa 
sk i r t a redaktoriui, pasirūpi
nusiam išleisti reikšmingą li
teratūrinį vertimą, arba indivi 
dualiam vertėjui. 

VVashingtone įvyksiančioje kon 
ferencijoje dalyvaus apie 50 rašy 
tojų ir jos darbai bus vėliau iš
spausdinti. Kitais metais panaši 
konferencija apie literatūrą įvyks 
Venecijoje, o dar k i ta i s 
Jeruzalėje . Tol imesnės kon 
ferencijos svarstys Vidurio ir 
Rytu Europos, fflcandinavijp 

• V y t a s Rug in i s , j a u n a s 
lietuvis aktorius, kilęs iš Cicero. 
Illinois, pasižymėjęs New Yorko 
Broadvvay teatrų scenoje, dabar 
vaidina filme .Burglar", reži
suotame Hugh VVilson. Jis čia 
atlieka Graybovv role. Filme pa
grindini vaidmenį turi VVhoopi 
Gokiberg, dabartinė iškiliausia 
juoda aktorė Amerikoje, vai
dinusi premijuotame filme ..The 
Color Purple". ..Burglar" yra ko
medija apie vagis ir policininkus 
S.in Francisco mieste. 

• Illinois Arts Council pa
skyrė dvi iš savo 1987 metų et
ninių ir liaudies menu programų 
stipendijų lietuviams audėjams. 
V. Algimantas Žemaitaiti* kar-
tu su mokytoja Aldona Vesel-
kiene gavo mok> mosi (ap-
prenticeship) stipendiją tradici
niam lietuviškam audimui. Mo
kymosi stipendijos yra skirtos 
skatinti liaudies menu meistrus 
perteikti savo žini;>s ateinan 
čiai kartai. Daliai Varankai -
tei buvo suteikta stipendija — 
pažymėjimas (felkmship) už jos 
pasiekimus lietuviško audimo 
srityje. Šiomis stipendijomis 
apdnvanoiami liaudies meni-

i 
• 
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Panama City, FL teatruose 

„Kaleidoscope" drama apie 
kurčnebylius ir kitkas 

ALFONSAS NAKAS 

Per šiaurinę Floridą ritasi pa
vasaris! Kai šį reportažą rašau, 
kovo 23. Sunny Hills, Chipley ir 
Panama City bekvapiais baltais 
žiedais išsipylė man nežinomo 
vardo medžiai. Raudonai lieps
noja kameli jos ir azalijos. 
Panama City Bech paplūdi
miuose krykštauja būriai nuoga
lių. Sunny Hills moterys laisto 
mėnesio pradžioj apsėtus-apso-
dintus darželius. 

Panama City teatrų sezonas 
baigiasi. Spalio pradžioj atsi
kraustęs, iki Naujų metų iš dėžių 
išsiropštęs, buvau įsuptas į mažą 
būrelį Sunny Hills tautiečių, 
kurie nepraleidžia beveik ne 
vieno Panama City sceninio 
pastatymo, vis tiek ar būtų 
drama, operetė, ar koncertas. Per 
tuos kel is mėnesius man 
išryškėjo t rys labiaus ia i 
lankomos vietos. Tai jau mano du 
kartu aprašytas Kaleidoscope 
teatras, talpinąs 100-150 žmonių; 
Marina Civic Center didžiulė, 
moderni auditorija, kitaip dar va
dinama Municipal Auditorium 
(toliau trumpinsiu į MCC). turinti 
publikai arti trijų tūkstančių kė
džių: ir Gulf Coast Community 
College (GOGO auditorija, su 
600-700 kėdžių (skaičius apy
tikris, spėjamas porą kar tų 
akimis apmetus). Abi pastarosios 
sales su erdviomis scenomis, 
publikai patogiomis kėdėmis, 
kylančiomis grindimis geram 
matomumui. 

Anksčiau išgyriau vargano 
Kaleidoscope teatrelio du puikius 
pastatymus: komediją ..Chea-
ters'" ir dramą „Amadeus*'. Kovo 
8 šiame teatre išgyvenom Mark 
MedofTo dramos „Children of a 
Lesser God" spektaklį. Prie 
pastarojo grįšiu vėliau. Pirma 
noriu trumpai prisiminti MCC ir 
GCCC pastatymus, kuriuos teko 
matyti ir girdėti. Juos apžvelgsiu 
iš eilės. 

Sausio 27 MCC auditorijoj kon
certavo Vienos Johann Strauss 
orkestras. Kurt Woess diriguo
jamas. Trys tuzinai aukštos 
kokybes muzikantų beveik dvi 
valandas grojo mums Johann. 
Joseph ir Eduard Strauss'ų val
sus, polkas, mazurkas. Kart
karčiais žilagalvis dirigentas 
vokiško akcento anglų kalba pa
darydavo juokingų žodinių 
intarpų, o repertuarui išsisėmus, 
publikai nesiliaujant ploti, pa
grojo pora linksmų dalykų, muzi-
kantui-klounui pokštus krečiant. 
Trumpai: šiam koncertui gal sto
kojo akademinės rimties, bet 
prisiklausėme geros muzikos ir 
išėjome šypsodami. 

Vasario 6 GCCC auditorijoje 
The National Opera Co. pastatė 
Rossini operą „Sevilijos kirpė
jas". Gražūs kostiumai, gera re
žisūra. Aktor ių-dainininkų 
laikysena puiki. Deja. balsų gro
žiu nepasižymėjo, o grafo Alma-
viva rolę dainavęs Mark Evans — 
visiškai menkutis tenoriukas. 
Mums dar didelė naujenybė: tiek 
šiai operai, tiek keliems kitiems 
muzikiniams pastatymams in
s t rumen t inė muzika buvo... 
elektronine, iš juostų. Mano 
netobulai klausai jos užteko, o 
vietomis susidarydavo iliuzija, 
kad tikrai čia pat,,gyvas" simfo
ninis orkestras groja, bet labiau 
išprusę to simfoninio pasigedo. 

Vasario 9 MCC auditorijoj 
girdėjome Vienos berniukų chorą 
'angliškoj programoj pavadintą 
,.Vienna Choir Boys"; kiek 
atmenu, originalus pavadinimas 
— Wiener Knabenchor). Dai
nininku beveik du tuzinai (ne-
bepamenu. 22. ar 23). Visi neap
sakomo švelnumo sopranai. 
Jiems dirigavo Laurence Evvash 
ko, gal trijų dešimčių vyras. Jų 
repertuare buvo Heinrich Schutz, 
Wiliiam Byrd. Giuseppe Verdi, 
Felix Mendelssohn, Wolfgang 

Amadeus Mozart, Aaron Cop
land ir Johann Strauss kūriniai. 
Pastarojo vienaveiksmę operetę 
„G'schichten aus Alt-Wien" atli
ko vieni „kavalierių", kiti „pane
lių" spalvingais rūbais aprengti. 
Puiki programa. Malonus vaka
ras. Vienas minusas: aukšta, su 
dideliu balkonu, milžiniška salė 
jų balselius kai kur darė vos gir
dimus, bet mikrofonų jie atsisakė. 

GCCC dramos studentai suren-
gė bene keturis George Bernard 
Shaw satyrinės dramos „Arms 
and the Man" spektaklius. Nu
ėjom į dieninį, vasario 22. Reži
sierės Rosemarie Shumate po
kalby su reporteriu iš anksto 
spaudoje išgirtas, šis pastatymas 
buvo prasčiausias iš mano ma
tytų gal per porą pastarųjų 
dešimtmečių. Kai prieš keletą 
metų šį veikalą statė Stratfordo 
festivalis, negalėjom atsistebėti 
režisūros ir aktorių išradingumu. 
Raina, Ca the r ine , Louka. 
Bluntschli , Nicola, Petkoff. 
Sergius — kas žmogus, t a i 
originalas. Ano spektaklio ir po 
penkmečio nepamiršau. O čia? 
Galejm atleisti studentėliams už 
statiškumą ir kitus vaidybinius 
trūkumus, bet negalėjom dova
noti režisierei (ji — kolegijos 
dėstytoja, pati baigusi dramos 
studijas!i. leidusiai, a r liepusiai 
visiems aktoriams ta ip skubėti, 
kad veiksmai neužtruko nė po 25 
minutes. Be jokių pauzių, uždu-
sus, monologui vejant monologą, 
niekas, net salėj sėdintieji imlūs 
studentai beveik nesujuko, kai a-
nuomet Stratforde publika kvato
jo ir kvatojo. Dargi atsitiko čia ir 
nelaimė, kaip atsitikdavo mūsų 
klojimų „teatruose": kai Cathe
rine, paspaudusi elektrinį skam
butį, grįžo į savo kėdę, ją atsekė... 
visa siena. Gerai, kad ne ant 
galvos, o an t kėdės a t l a so 

Jūratė Bigelyte-Silverman. „Laiko atspindžiai: pirmoji šviesa". Maišyta technika, ranka gamintas popierius, mono-
tipo atspaudai, viela. 22" x 30". 1986. 

užvirto... Tai vienintelis pasta
tymas, į kurį gailėjausi ėjęs. Gai
lėjausi? Nebesigailiu. Juk tai 
nauja patirtis. 

Cole Porter miuziklas „Can-
Can" buvo pastatytas ACC audi
torijoj vasario 24. Tai teatro 
grupės iš New Yorko produktas. 
Aukštos kokybės, gero skonio 
spektaklis. Minusas — ir čia 
orkestrą pavadavo elektroninė 
aparatūra. 

Chicago City Ballet spektaklis 
įvyko ACC auditorijoj kovo 3. Pir
moji programos dalis pavadinta 
„A Little Mozart", antroji — 
„Romeo and Juliet". trečioji — 
„Joie de vivre". Gero baleto buvo 
visose dalyse, bet antroji, šekspy-
rinių jaunuolių meilės tragedija, 
liks ilgai nepamirštama. Neži
nojau, kad šokiu galima taip 
daug, taip jautriai išreikšti! 

Kovo 14 iš Birminghamo, Ala-
bamos. į MCC auditoriją atvyko 
visoj Amerikoj išgarsintoji, An-
drew Llovd Webber su libretistu 

Tim Rice sukurtoji „Evita". Evos 
Peronienės rolę neblogai atliko 
vidutinio pajėgume sopranas Pat-
ti Wilemon. Kitų solistų balsai 
silpnesni. Daug instrumentinės 
(deja — elektronines!) muzikos, 
keletas skambių arijų, neblogas 
choras, kelios poros tempera
mentingų šokėju. 

Tiek šią žiemą mano ir kelio
likos Sunny Hills lietuvių ma
tyta, klausyta. Dar buvo bene 
trys džiazo koncertai, kurie ma
nęs nedomino. Gailiuosi tik nepa
matęs GCCC auditorijoj statytos 
Šekspyro „Romeo and Juliet". 

Grįžkime prie Kaleidoscope 
kovo 8-sios dieninio spektaklio. 
Dviejų veiksmų drama „Children 
of a Lesser God" Mark Medoff 
parašė 1979 metais, įkvėptas 
kurčnebylės aktorės Phyl l is 
Frelich, jos dėka įsiskverbęs j 
kurčnebylių pasauli, jai paskyręs 
ir pagrindine rolę. Tais pačiais 
metais dramą suvaidinus New 
Mexico State universitetėti buvo 

perrašyta, aktorių skaičius iš 13 
sumažintas iki septynių ir 1980 
m. išleista knyga. Dramą 1980 m. 
kovo 30 pas t ač ius Longacre 
teatre New Yorke, jos garsas ėmė 
augti dienomis. Tony Award 
žymenis pelnė ne tik dramos 
autorius, bet ir minėta aktorė, ir 
režisierius. Dabar vaidinama 
visuose k o n t i n e n t u o s e . Šių 
1987-jų metų pradžioj išleista 
pigioji (minkštais viršeliais) kny
gos laida. Pas Dalton prieš du 
mėnesius užsakęs, gaila, knygą 
gavau po spektaklio. 

U ž manieringo, nelogiško pa
vadinimo (prastesnio, menkesnio, 
ar mažesn io d ievo vaikai?) 
slepiasi d rama žmonių, gyve
nančių amžinoj tyloj, neturinčių 
balso, bet protu ir jausmais nesi
sk i r ianč ių nuo mūsų, ..nor
maliųjų", dargi išmokusių neblo
giau už mus komunikuoti. 

Du pagrindiniai aktoriai kaip 
tik atstovauja dviem skirtingiem 
pasauliam: Sarah Norman — 

kurčnebylė iš prigimties; James 
Leeds — kurčiųjų mokyklos 
kalbos mokytojas, doktorantas. J i 
— 26-rių; jis — peržengęs 30. 
Jiedu įsimyli ir apsiveda pir
majame veiksme, bet antrajame 
iškyla konfliktai dėl galimų būsi
mųjų vaikų ir dėl vyro užsi
spyrimo būtinai nebylę žmoną 
išmokyti balsu kalbėti. Pabaigoje 
konf l ik ta i įveikiami, vyrą 
palikusi Sarah pas jį grįžta, abu 
pasižada vienas kito pagei
davimus gerbti, vienas ki tam 
padėti. 

Nors Kaleidoscope teatrui, nuo
lat akcentuojančiam savi-
veiklišką pobūdį, ši drama labai 
sunki, bet patyrusi režisierė J. P. 
Seale ir daugiau negu vidutinių 
gabumų trys aktoriai bei paken
čiami kiti keturi spektaklį padarė 
įspūdingu. Sarah Norman vai
dino Kay Hicks (per pertrauką 
momen tu i su ja s u s i d ū r ę s , 
sužinojau, kad tai mokytoja, 
va id inant i pirmąjį kar tą) , o 
James Leeds — Tom Ledman. 
Svarbiausią iš šalutinių aktorių, 
puskurtį Orin Dennis labai gerai 
vaidino David Garcia. Apie kitus 
kalbėti nebeturiu vietos. Įdomus, 
daug sakantis D. Garcia ir P. J. 
Seale scenovaizdis: abiems veiks
mams, visiems paveikslams — 
tamsia i dažytų, siaurų, ilgų 
lentelių užtvaros, visaip sukry
žiuotos, sudarančios savotiškus 
narvus. Veiksmo vietas kaitalio
jant , jos buvo visaip stumdomos, 
formuojant čia mokyklos klasę, 
čia restoraną, čia kurio nors bu
to kambarius. Žiūrovas įsivaiz
davo grotų aprėžtą, apribotą 
kurčnebylių pasaulį. 

Prieš spektaklį News-Herald 
dienrašty skaičiau, kad buvę 
stengtasi surasti kurčnebylių 
aktorių, bet nepavykę. Iš tikrųjų 
du jau buvę angažuoti, bet...apsi
vogę ir suimti. 

Balandžio antroj pusėj Kalei
doscope vyks apie dešimt miuzik
lo „GodspeH" spektaklių. Mano 
spektaklio data — balandžio 26. 
Su šiuo pasta tymu sezonas 
baigsis. 

Jūratė Bigelyte-Silverman apie seriją „Apsvarstymai la iko 99 

Balandžio 24 dieną Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje, 
bus atidaryta dailininkės Jūratės 
Bigelytės-Silverman pirmoji indivi
duali paroda lietuvių tarpe. Joje 
dailininkė išstatys naujausių savo 
darbų seriją, pavadintą „Apsvars
tymai laiko". Ta proga spausdiname 
pačios dailininkės komentarus apie 
šį jos kūrinių ciklą. 

* * * 
Ši serija dar kol kas vis 

kuriama, neužbaigta. Ji susideda 
iš maždaug 70 kūrinių, sukurtų 
per vienerių metų laikotarpį. 

Praėjusiais metais pastebėjau, 
kad daugelio mano kūrinių temos 
rišasi su žmogaus kelione per 
amžius, t.y. per laiką. Jaučiau 
reikalą tęsti šią mintį ir gilintis 
į savo supratimą ir apreiškimą 
paties laiko. 

Šie kū r in i a i — tai m a n o 

pastanga įsivaizduoti ir pavaiz
duoti visas laiko apraiškas , 
kurias pergyvenam ir mėginam 
išreiškti galvosena ir supratimu. 

Mūsų pa ty r imas . , l a iko" 
priklauso fiziškai nuo žemės 
pozicijos saulės sistemoje ir nuo 
mus pasiekiančių šviesos bangų 
greičio. Už tai dalis šios serijos 
kūrinių vaizduoja įvairius dienos 
ar metų laikotarpius, abstrakčiai 
iššaukdami šviesą, jausmus, nuo
taiką, kuriuos mintyse rišame su 
tuo laikotarpiu, pavyzdžiui — 
aušra, prietema, mėnesiena, sezo
nai , naktis, vidudienis. 

Bet yra ir kita laiko per
spektyva, kurią patiriu kiek
vieną momentą, kiekvieną dieną 
— abstrakti perspektyva, kuri 
skverbiasi nesiliaujančiai į mūsų 
sąmonę. Mūsų gyvenimas 

sudarytas iš laiko momentų — 
praeit ies, dabarties, a te i t ies . 
Laiko supratimas nuolatos veikia 
mūsų mintyse, moksluose ir, 
žinoma, kasdienybėje: pvz., is
torija, pažanga, pertrauka, at
mintis, sutapimas ir 1.1. 

Šios menines pastangos suside
da iš tapybos, spausdintos a n t 
popieriaus, ir iš ranka gaminto 
popieriaus. Popierių gaminu iš 
skudurų — medvilnės, lino, šilko, 
ku r iuos sumalu , sukapoju , 
naudodama popieriui „mušt i" 
mašiną — ..Hollanderbeater". 
išrastą Olandijoje šešioliktame 
šimtmetyje, dabartiniais laikais 
elektros jėga varomą.) 

Spausdintus paveikslus daž
niausiai nepalieku originalioje 
formoje, bet plėšau, lankstau, 
keičiu, siekiant atskirti ir izoliuo-

Jurate BigelyU-Silverman. 
22" x 30". 198" 
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ti spalvas a r formas, suteikti 
erdvės iliuziją, aplamai padidinti 
ar i š ryškin t i mint ies formą, 
s truktūrą ir gelmę. Spausdinti 
elementai paprasta i panardyti į 
ranka gamintą popierių taip, kad 
būtų iškeltas, padidintas vaizdin
gumas ir spalvų efektas. Spaus
dintas elementas ir popierius ši
tame derinyje viens kita papildo. 

Šioje serijoje mano daugiausia 
naudotas popieriaus gamybos 
metodas yra tapyba su skysta 
popieriaus mase („pulp pain-
ting"). Naudoju popieriaus masę 
lyg gryną spalvą — lyg rašalą ar 
dažus, bet pilstydama, o ne su 
teptuku, nes popieriaus masė ne
limpa prie teptuko. Šis procesas 
pratęsia tapybą per dvi meno ša
kas — spausdinimą ir popieriaus 
gamybą, š iuo būdu dvejopo tipo 
tapybos sudaro vieną esmę — su 
pasisekimu ir laime didesne es
mę. 

Pati veikalo kompozicija vyksta 
p o p i e r i a u s gamybos eigoje. 
Vengiu sudėtingo planavimo iš 
anksto, nes noriu, kiek galima, 
įkvėpti darbą spontaniškai ir 
daugiau negu viena prasme — t.y. 
noriu pagauti giliausius jausmus, 
sampratas, nuojautas. Be to, pati
riu, kad jeigu iš anksto mintyse 
išdėstau visas detales, prarandu 
norą ir motyvaciją įvykdyti idėją. 
Kažkaip jaučiu, kad pastanga už
baigta. Kada spausdinu, kartais 
tur iu norimą rezultatą mintyje, 
bet kartais į traukiu jau padarytą 
paveikslą į popierių, pritaiky
dama vykdomai idėjai. 

Norėdama kūriniams suteikti 
ciklišką laiko charakterį ir kar 
tu planetų įtaką, pradėjau nau
doti auksinę, varinę ir sidabrinę 
vielą, k u r i ą pa skand inu į 
popierių ir ta ip įjungiu į kūrinio 
prasmę ir kompoziciją. 

Laiko pergyvenimas ir supra
timas vra esminė gyvenimo dalis. 
Šis laiko įsivaizdavimas, regimas 

laiko ištyrinėjimas atskleidžia 
svarbiąją gyvenimo srovę — net 
pačią gyvenimo struktūrą. 

Ši serija sudaro sintezę tarp 
mano mokslo srities — mate
matikos ir fizikos ir mano meni
nių pastangų, ypač kada svarstau 
laiką abstrakčiai. Mintys grįžta 
į matematinę. Fizinę tikrovę, 
kurią leidžiuosi aktualizuoti vaiz-
duotine forma. Ši transformacija 
patenkina mano seniai jaustą 
poreikį įsivaizduoti ir „įžrno-
ginti" abstrakčias, matematines 
sąvokas, kurias sup ran t ame 
intuityviai, logiškai, ar savo po
tyriais — nuolatiniu ir kartais 
net nesąmoningu būdu. 

JŪRATĖ BIGELYTĖ 

ČIURLIONIO GALERIJOJE 

Kaip daugelis pokario vaikų 
Jūra tė Bigelytė pasirinko gy
venimui praktiškąją profesiją. 
Būdama išskirtinių gabumų, 
gavusi National Merit stipendiją, 
1967 metais baigė matematiką 
Nor thwestern un ive r s i t e t e . 
Studijas toliau tęsė University of 
Illinois. Champaign-Urbana, ten 
įsigydama magistro laipsni mate
matikoje. Daug metų ji sėk
mingai dirbo verslo srityje. Tik 
išsikėlus gyventi į Spring Green, 
Wisconsin. menininkų koloniją ir 
Frank Lloyd Wright tėviškę, 
Jūratė , supama kalnų, miškelių, 
žaliuojančių, žydinčių lauku, pra
dėjo kurti. Jos kūriniai kolegų 
dailininkų ir kritikų buvo entu
ziastingai sut ik t i ir dažnai 
premijuoti. 

Pirmieji Jū ra tės Bigelytės-
Silverman darbai gal daugiausia 
atspindėjo jos ryšį su gamta. Jie 
buvo trapūs, švelnūs, moteriški. 
Dabartiniai kūriniai nepraranda 
pirmykščio švelnumo, bet yra 
įgiję dramatišką drąsą. Kur pir
miau vyravo žemiškų spalvų 
atspalviai dabar pirmauja ryškios 
spalvos ir drąsios linijos. 

Dail ininkės J ū r a t ė s Bige
lytės-Silverman paroda vvks 
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(Winter 1987;. Lithuanian Quarter-
ly Journal of Arts and Sciences. Nu
merio redaktorius: Antanas Klimas. 
Administratorius: Jonas Kučėnas, 
6621 South Troy Street. Chicago, 1L 
60629. Metine prenumerata biblio
tekoms ir institucijoms 15 dol. ki
tiems 10 dol. 

Numeris pradedamas korėjiečio 
Suk Bong Suh studija apie lietuviš
kas vestuvių tradicijas Upton 
Sinclair romane ..Džiunglės". And
rius Valevičius suglaustai pateikia 
pagrindinius faktus apie filosofą 
Emmanuel Levinas. Saulė Jautokai-
tė recenzuoja latviu dailininku paro
dą Čiurlionio galerijoje Chicagoje 
1986.XI.T 16. Numeris iliustruo
jamas latvių menininkų darbais. 
Antanas Klimas rašo straipsnį apie 
lietuvių kalbos dalyvių sistemą ir 
funkcijas. VVilliam Wolkovich-Valka-
vičius teigiamai recenzuoja Mildos 
Danytės knygą DP Lithuaniun lm-
migration to Canada after the Second 
World War. Viktoras Nakas duoda 
išsamia Peggie Benton knygos Baltic 
Countdoun recenziją. Autorė buvo 
britu diplomate Rygoje Nakas mano, 
kad skaitytojas gaiejo tikėtis įžval
gesnės Latvijos 1938-40 metų laiko
tarpio apžvalgos, tačiau autorės sąži
ningumas daro jos knygą verta skai
tytojo dėmesio. „Lituanus Data 
Bank" turi ypač įdomią Ni!s Mein-
gai'.io Chautauąua konferencijos 
Jūrmaloj apžvalga. Taip pat skai
tytojas supažindinamas su Liudviko 
Simučio laišku Aušroje, kuris yra 
svarbus istorinis dokumentas. 
Duodami Anatolio Ščaranskio pasi
sakymai apie Viktorą Petkų. Sis 
žurnalo numeris yra malonus akiai 
ir korektūra atsargiai skaityta. 

Chicagos teatruose 
Dvi ramios dramos 

Stage Left teatras '3244 North 
Clark) stato dvi ramių nuotaikų 
vienaveiksmes dramas. Pirmoji 
yra premjera, niekur kitur nevai
dinta ..The Patter of Tiny Mice", 
sukurta Chicagos autorės Anne 
Godden-Segard. Vaizduojama 
jauna vedusių pora, gyvenanti 
Londone, kur ių g y v e n i m a s 
nubloškiamas į tokį tylų sąmyšį, 
kai jų šeimoje atsiranda „pelytė" 
— kūdikis. Jie veda ramų šeimos 
gyvenimą, vis taikstydamiesi 
prie naujos padėties. 

Marti Hale ir Chuck Goad „The Pat
ter of Tiny Mice" pastatyme. 

Nuotrauka Jerry Haislmaier 

Antroji drama — „The Lover" 
— komplikuotesnė. Čia taipgi 
vaizduojama vedusiu Londono 
priemiesčio gyventojų pora. tik 
b a n d a n t iškelti susk i lus ių 
asmenybių psichologinius blūdi-
jimus. kai jie savo tarpe kartais 
jaučiasi kaip vyras ir žmona, o 
tarpais — vyraujant kitai jų 
asmenybės proveržai — kaip mei
lužia i . Šios v i e n a v e i k s m ė s 
dramos autorius — Harold Pinter. 
Šį pastatymą režisavo Ann Four-
nier. turinti magistro laipsnį iš 
Goodman teatro mokyklos. Jai 
režisūroje talkino Richard Ladd. 
studijavęs Adtlphi universitete. 
Čia vaidina ir Josette DiCarlo. 
kuri surežisavusi pirmąįą dramą. 

Abidvi dramos kokių nors 
staigmenų neatneša, bet kai geri 
profesionalai aktoriai, spektaklis 
savo vertę turi. Pats tea t ras yra 
mažas, bet publikos vis atsiranda. 

Juoz. Pr. 

Chicagos J a u n i m o cent ro 
Čiur l ionio galerijoje nuo 
balandžio 24 d. iki gegužės 10 d. 
Parodos atidarymas — balandžio 
24 d. 7:30 v.v. 

R. L. 
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