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Kubilius nagrinėja
Brazdžionį ir „socializmą”
Kad taip apie išeivių autorius 

krašte rašytų ne propagandistai, 
o rimti kritikai, literatūros 
mokslininkai! Ši dar neseniai 
„nereali” svajonė šiandien jau 
ima pildytis. Sušvelninus Gimto
jo krašto toną, jo puslapiuose š.m. 
sausio 15-21 d. apie Bernardą 
Brazdžionį, poeto 80 metų sukak
ties proga, prabilo Vytautas 
Kubilius.

Pripažinęs, kad ligšiolinėje so
vietinės kritikos polemikoje su 
Brazdžioniu „nedaug belieka 
vietos poetinio žodžio grožiui, jo 
pripažinimui”, Kubilius savo 
trumpame komentare sugeba iš
kalbiai ir nepaviršutiniškai ap
žvelgti poeto kūrybinį kelią — 
avangardizmo, simbolizmo, bibli- 
nės tradicijos įvairavimus jo kū
ryboje. Brazdžionio eilėraščio me
lodija, jo „iškilmingas graudus 
rūstumas” taikliai sugretinami 
su odės žanru ir su Victor Hugo. 
Pabrėžiama, kad poetas sukūrė 
nemaža eilėraščių, kurie įeina į 
„antologinį lietuvių lyrikos 
fondą”. Jau seniai apie Brazdžio
nį buvo taip įtaigiai rašyta — ir 
krašte, ir išeivijoje.

Kubiliaus komentaras apie 
Brazdžionį — ypatinga akimirka 
pastarųjų 46-rių metų lietuvių li
teratūroje. Čia patvirtinama, 
kad, nepaisant popierinių ir gele
žinių uždangų statymo, mėgini
mų perplėšti gyvą kūrybos ir kul
tūros kūną į „tarybines” ir „bur
žuazines” dalis, lietuvių litera
tūra tebėra viena. Apie Los Ange
les gyvenantį svarbų lietuvių po
etą Vilniuje rašo svarbus kriti
kas. Tai gražu ir natūralu! Pasi
tvirtina tai, kad net ir totalita
rinė santvarka nepajėgia ištrinti 
ar nutildyti didelio poeto. Dialo
gas tarp krašto ir išeivijos pako
pia aukštyn, darosi rimtesnis bei 
oresnis.

To dialogo rėmuose kyla ir ne
raminantys klausimai apie kitą 
Kubiliaus straipsnio dalį. Jis rašo 
ne tiktai apie Brazdžionio 
„poetinio žodžio grožį”, ne tik su
teikia biografinių žinių, bet ir mė
gina įstatyti poetą į tam tikrą po
litinį bei kultūrinį kontekstą. Ir 
čia Kubiliaus aptariamo poeto ne
atpažins nei istorija, nei pats 
Brazdžionis.

Brazdžionio balsas, pasak Kubi
liaus, tai „būdingas senosios Lie
tuvos — smūtkelių ir bažnytėlių 
krašto — balsas, subrandintas ka
talikybės dominavimo viešajame
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Bernardas Brazdžionis

gyvenime prieškario metais”. Ne
jaugi. Ar Brazdžionio ir kitų 
poetų gilų religingumą, kaip ir 
kitas jų savybes, apsprendžia ap
linka? Ar dabartinėje rinktinių 
Lenino raštų, atominių jėgainių 
ir KGB rūsių Lietuvoje poetai 
rašo apie Leniną, reaktorius ir 
saugumiečius? Ar religija — o 
šventas determinizme! — tėra 
aplinkos įspaudas, kaip tvirtina 
Anilioniai ir Kašlevai? (Bažny
tėles į istorijos šiukšlyną, smūt- 
kelius į muziejus, ir religijos ne
bebus!) Ar religinį poetą nagrinė
jančiam kritikui teužtenka pami
nėti biblijos „retorines” savy
bes? Įsivazduokime, jei taip mė
gintumėme gvildenti Dante, 
John Donne, ar Paul Claudel!

Ir šis Kubiliaus tvirtinimas: 
„Bernardas Brazdžionis figūruo
ja lietuvių poezijos istorijoje, kaip 
ir Gumiliovas, toks pat bekom
promisinis socializmo priešas, 
figūruoja rusų poezijos istorijoje”. 
Kodėl sugretinami tiedu poetai? 
Juk rusų imperijos monarchistas, 
„sidabro amžiaus” poezijos akme- 
istas nelabai panašus į skirtingo 
braižo, proletarinės kilmės, nuo 
Gumiliovo imperijos atsiplėšusios 
Lietuvos patriotą Brazdžionį. (Ar 
jų vardai minimi drauge todėl, 
kad dabar abudu stengiamasi 
„reabilituoti”, tarsi bet kurios 
imperijos biurokratai turėtų teisę 
užkasti ir atkasti gyvus poetus?) 
Bet patys fantastiškiausi Kubi
liaus tvirtinimai apie „socializ
mą”: Brazdžionis esąs „bekom
promisinis socializmo priešas”, jis 
„polemizuoja su socializmo ide
ologija ir praktika”, jis 
„kategoriškai neigė socialistinį 

'Lietuvos gyvenimo etapą”. Tai 
fantastiška, nes Brazdžionis nie
kad nėra rašęs apie „socializmą”.

Iš paskutiniųjų šypsosi mūza
MYKOLAS DRUNGA

ANTANO REKAŠIAUS muzikos 
plokštelė. Koncertas smuikui ir 
orkestrui („Metafonija”), atlieka 
solistas Raimundas Katilius su 
Lietuvos valstybinės filharmonijos 
simfoniniu orkestru, dirigentas 
Juozas Domarkas; Styginis kvartetas 
Nr. 3, atlieka Vilniaus styginių kvar
tetas (Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus ir Augus
tinas Vasiliauskas); Simfonija Nr. 5 
(„Segmentai”), atlieka Lietuvos vals
tybinės filharmonijos simfoninis 
orkestras, dirigentas Juozas 
Domarkas. Išleido Verra Records, 
3001 West 59th Street, Chicago, II- 
linois 60629. Gaunama „Drauge”.

*
Ar jūs mėgstate modernišką 

muziką — tokią, kokią rašo Da
rius Lapinskas?

Ar jūs mėgstate modernišką 
muziką — kitokią, negu rašo Da
rius Lapinskas?

Jeigu nei į vieną iš šių 
klausimų negalite atsakyti tei
giamai, nebeskaitykite toliau. 
Būsite tik sunervinti ir tiek. Bet 
jei jums, kaip ir man, patinka 
šiuolaikinė muzika, kviesčiau 
pasmaguriauti Antano Reka
šiaus garsų ekscesais.

Ekscesai — ne visuomet blogas 
dalykas. Jų yra kiekvieno stiliaus 
muzikoje (prisiminkime Vi
valdžio „Keturis metų laikus”, 
Liszto „Transcendentalinius 
etiudus”, Mahlerio simfonijas). 
Avangardo atveju jie ženklina 
akiplėšišką (tiksliau kalbant, 
ausiplėšišką) išsilaisvinimą iš 
įprastinių garso konfigūracijų. 
Tačiau kiekvienas meniškai 
reikšmingas ekscesas nėra tik 
triukšmas ar chaosas, bet trium
fai iškas naujos estetinės logikos 
atradimas. Kaip toks, jis turi 
išliekamosios vertės. Išlieka ne 
tik atradimas, bet keistu būdu ir

Jis polemizavo ir tebepolemizuo- 
ja su kitokia ideologija ir sant
varka. Ar Lietuvą 1940 metais 
okupavo imperialistinės armijos 
uniformomis persirengęs „socia
lizmas”? Ar Stalinas ir Berija bu
vo „socialistai”? Ar „socialistai” 
trėmė lietuvius į led.nę mirtį? Ar 
Vorkuta ir Karaganda buvo „so
cialistiniai” kurortai? Kai po An
trojo pasaulinio karo Kremlius 
užvaldė ir kitas Vidurio-Rytų 
Europos šalis, socialistinių ir 
žemdirbių politinių partijų nariai 
buvo pirmosios naujojo režimo au
kos. Ar „socializmas” žudė ir ka
lino nesocialistus ir socialistus 
1956 metais Budapešte ir 1968 
metais Praboje, užgniaužė „Soli
darumo” sąjūdį Lenkijoje ir nai
kina Afganistano gyventojus? Ar 
ne tiksliau būtų sakyti, kad Braz
džionis yra „bekompromisinis im
perializmo priešas”, kad jis „po
lemizuoja su totalitarizmo ideolo- 

jo „ekscesyvumas”. Beveik 300 
metų praslinkus, vis dar girdime 
ne tik Vivaldžio muzikos subs- 
tancialumą, bet ir jos „šoko efek
tą”. Drįsčiau spėti, kad panašiai 
bus ir su į šią plokštelę įrašytais 
Rekašiaus kūriniais.

Geriausiai jų klausytis, viską 
kitą padėjus į šalį. Leiskitės 
užvaldomi jų garsų plaukimo, 
kad pajustumėte tikrą jų skonį, 
kurį pavadinčiau — juoku pro 
dejonę. Kaip Antano Gustaičio 
poezijoje, taip Antano Rekašiaus 
muzikoje vaitojimas ir kva
tojimas yra dvi to paties medalio 
pusės. Gal tai aukštesnio sąmo
ningumo reakcija į dvidešimtojo 
amžiaus čelovieko likimą: kai 
visą laiką reikia raudoti, nieko 
nebegalima imti rimtai, nes 
kitaip — pasiusi. Algimantas 
Mackus ir Darius Lapinskas, pa
vyzdžiui, likiminį siaubą dar per
gyvena išskirtinai tragizmo 
dimensijoje. Ir ne vien Mackus su 
Lapinsku, bet ir visi kiti mūsų es
tetiniai egzistencialistai: iš 
rašytojų Antanas Škėma, Alfon
sas Nyka-Niliūnas, Henrikas 
Nagys, Liūne Sutema, Vitalija 
Bogutaitė, iš kompozitorių (čia 
sąrašas aplamai trumpesnis) — 
greta Lapinsko — Jonas Švedas. 
Jų kūryboje viską sugeria 
skausmo pojūtis. Žinoma, kai 
tikrai skauda, kai kūną ir 
dvasią laužo kančia, juoko nėra. 
Bet jeigu jau rašai, jeigu įstengi 
prisiversti kūrybiniam aktui, — 
esi nuo kančios lyg ir atsiplėšęs 
ir tuo pačiu gal ir turi jėgų 
spręsti: ar kančią pašventinti, ar 
pažaisti su ja? Tie, kurie kančią 
pašventina, jeigu ne išprotėja, tai, 
geriausiu atveju, išeitį randa 
humanistinėje arba dieviškoje 
metafizikoje. Bet tie, kurie su ja 

gija ir praktika”, ir kad jis „ka
tegoriškai neigė Lietuvos prie
spaudos amžinumą”? Brazdžionio 
priešas visad buvo tai, ką Sartre 
pavadino „konclageriniu socia
lizmu”. Laikas suprasti, kad jis 
niekad nebūtų išvykęs iš savo nu
mylėtos Lietuvos, jei joje būtų 
įsivyravęs demokratinis socia
lizmas. Ir atvirai prisipažinti, kad 
jei Brazdžionis 1944 metais ne
būtų pasitraukęs iš Lietuvos, jis 
būtų buvęs — „socializmo”? — nu
žudytas, kaip 1921 merais buvo 
nugalabytas panašaus amžiaus 
sulaukęs Gumiliovas. Gumiliovui 
tada net ir Maksimas Gorkis ne
sugebėjo padėti; kaip ir Brazdžio
nio nebūtų išgelbėję Petras 
Cvirka ar Justas Paleckis.

Nepaisant kultūrinių pragied
rulių, daugelio daiktų, įvykių ir 
sąvokų Lietuvoje dar negalima 
vadinti jų tikraisiais vardais. Ta
čiau suprast save, savo kultūrą ir 
savo amžininkus, neįmanoma 
vartojant žodžius — kaip „socia
lizmą” totalitarizmo vietoje — ku
rie iškreipia ar paslepia tikrovę. 
Prie tokios sąvokinės „Berlyno 
sienos” turėjo sustoti ir Vytautas 
Kubilius, taip įtaigiai aprašęs 
Brazdžionio „poetinio žodžio 
grožį”. „Menininkai, žvelkit 
pabaisai į akis ir pastverkit ma
gišką smuiką”, rašė Gumiliovas, 
išpranašavęs savo paties mirtį bei 
rusų kultūros agoniją. Jo iššūkis 
tebėra aktualus ir lietuvių ra
šytojams bei kritikams.

A. Landsbergis

Kompozitorius Antanas Rekašius Nuotrauka Rimanto Žuko

žaidžia, eina Gustaičio ir Reka
šiaus keliais ir sugniaužtą kumš
tį, suleistus į delną nagus pa
verčia išsišiepusia burna.

Rekašiaus atveju prasivėpusi 
koserė dirba pilnu tempu. Čia ji 
staugia, čia ji cypia, čia vėl su
vaitoja, čia pražysta gražiausios 
melodijos užuomazga ir — susi- 
prunkščia, paskum lyg kužda 
kažką (meilės niekelius tyliai į 
ausį?), šlama, čeža kaip pelės 
šiauduose, sučiulba kaip paukš
telis, niūniuoja, kaip visa kuo 
patenkinta moteris (ar tik ką 
išplaktas vaikas), vos girdimą 
dainelę — ir vėl nusižvengia 
arklio balsu. Intensyviausias 
tokių „retorinių atspalvių” pasi
keitimas vyksta smuiko kon
certe, kur solistas gauna progos 
išbandyti vieną po kitos visas 
savo instrumento galimybes. Vir
tuozas Raimundas Katilius plėšo 
smuiko stygas lyg nebepasitikėtų 

Vilniaus styginių kvartetas: Donatas Katkus, Augustinas Vasiliauskas, Audronė Vainiūnaitė ir Petras Kunca Vilniaus 
universiteto kieme. Nuotrauka Algimanto Kunčinus

sulaukti rytojaus — jos dega, 
verkia ir švilpia gaivališkame 
elementų šėlsme. Ir nors Reka
šius kuria kolažo būdu, dėsty
damas vienas prie kito skir- 
tingiausio kolorito bei sukirpimo 
gabalėlius, jie kažkaip susi
organizuoja į sandarią vienumą 
ir tolydžio plaukia viską su savim 
nusinešančia srove. Tai ir yra 
kompozicinio meistriškumo žymė 
— individualiausius garsų bei 
spalvų proveržius pajungti vienos 
pamatinės estetinės tvarkos gra
vitaciniam laukui.

Ši technika dar įspūdingesne 
apimtimi pasireiškia Penktojoj 
simfonijoj. Čia susipina daugelis 
mūsų amžiaus stilistinių 
pakraipų, neišskiriant nė džiazo, 
į tam tikrą dvidešimtojo 
šimtmečio muzikos apoteozę, 
kurios išklausius taip ir norisi su
šukti: „Dabar jau viską žinau, 
dabar jau viską girdėjau!” Ir iš 

tiesų po Rekašiaus bent momen
tui nebesinori grįžti prie „grynes
nio” stiliaus kūrinių, nors ir aiš
kiausiai suprantant, jog be anųjų 
šaltinių — be serialistų, 
sonoristų, minimalistų, fokloris- 
tų ir kitų pirmtakų — nė paties 
Rekašiaus ,,mixtum compo- 
situm” nebūtų buvęs įmano
mas.

Be abejo, kiti kitaip pasižiūrės 
į Rekašiaus muziką, bet man tai 
yra išdaigingas, ironiškas atliepis 
į mūsų laikotarpio estetinius 
ieškojimus, o potekstėje — į mūsų 
laikotarpio konvulsijas (plg. 
esesininkų — o gal enkavedistų — 
čebatų trinksėjimą Penktojoj sim
fonijoj, greitai susiliejantį su pa
ties klausytojo širdies pulsu). Vie
nintelė šiokia tokia išimtis — sty
ginis kvartetas, stilistiškai 
vientisiausias, „rimčiausias” 
kūrinys, bet užtat ypač prikrau
tas koncentruotos dramatinės 
įtampos.

Įdomu pažymėti, kad nors 
Rekašius nebėra jaunas žmogus 
(gimė 1928 m.), jis, galima saky
ti, tebėra jaunas kompozitorius, 
nes muziko kaijeros ėmėsi jau bū- 
damas suaugusio amžiaus, metęs 
pirmykštę teisininko profesiją. 
Atsidėjusiai kurti pradėjo tik sep
tintoje dekadoje. Užtat iš karto ir 
sutapo su avangardizmu. Išeivijos 
lietuviams jo kūryba mažai 
tepažįstama, nors Amerikoje 
kompozitorius giminių kviečia
mas lankėsi du kartus. Iš pirmo 
apsilankymo ir gimė ši 1985 m. 
išleista plokštelė, o antro vizito 
proga Chicagos WFMT, žino- 
miausioji JAV klasikinės 
muzikos radijo stotis, perdavė 9 jo 
veikalų seriją (1985 m. balandžio 
mėn.). Vieną jo kūrinių į savo 
repertuarą įtraukė bei Jaunimo 
centre surengtame koncerte 
atliko Loop Group, amerikiečių a- 
vangardinės muzikos kolektyvas, 
kuriame dalyvauja ir mūsų 
gitaristas bei kompozitorius 
Petras Aglinskas.

Plokštelę išleido Verra Records 
leidykla, kuriai vadovauja Vik
toras Pauperas, Emilija Pakštai- 
tė-Sakadolskienė, Romas Saka-

(Nukelta į 4 psl.)
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Ko nėra Pradžios knygoje pasakyta apie pirminį žmogų?
Religinės skaitybos būrelio, 

veikiančio Chicagoje, susi
rinkime š.m. balandžio 5 d. pa
šnekesį pravedė kun. Vytautas 
Bagdanavičius, kalbėdamas 
tema „Ko nėra Pradžios knygo
je pasakyta apie pirminį žmogų?” 
Tema intriguojanti, nes kas 
pasakyta apie tą žmogų Senojo 
Testamento knygose nėra daug, 
o klausimų, kaip paaiškėjo iš 
kilusių diskusijų po prelegento 
žodžio, begalės.

Imdamas šią temą, kun. Bag
danavičius nesirengė išsamiai pa
kedenti Adomo ir Ievos problema
tiką, o tik pažvelgti į vieną siau
rą klausimą, kuris Pradžios 
knygoje neminimas, būtent, kaip 
pirmasis žmogus sužinojo, kad jis 
yra sukurtas panašus į Dievą. 
Šventajame Rašte nėra 
užuominos, kad Dievas jam būtų 
tai pasakęs, nė kad jis pats būtų 
stengęsis tai sužinoti.

Bagdanavičius tyrinėjo šį klau
simą, remdamasis Pradžios 
knygos ir tikėjimo pateikta 
medžiaga. Tad kartu su prele
gentu prileiskime, kad pirmasis 
žmogus buvo toks, kokį pristato 
mums tikėjimas — nenusidėjęs, 
Dievo apdovanotas gamtinėmis ir 
antgamtinėmis dovanomis. Taip 
pat prileiskime, kad pirmasis 
žmogus buvo toks, kokį vaizduoja 
Pradžios knyga, ypač jo išsireiš
kimuose ir pokalbiuose. Kokie 
buvo, anot Pradžios knygos, pir
mieji tik ką sukurto žmogaus žo
džiai? Tenka nustebti, kalbėjo 
prelegentas, kad pirmasis Adomo 
kalbos pasireiškimas (kurį 
Bagdanavičius laiko kalbos atsi
radimu pasaulyje) buvo duoti 
gyvuliams vardus. O mes 
lauktume, kad jis būtų paskelbęs 
ką nors svarbesnio, pvz.,
reiškęs šlovę savo Kūrėjui. Šis 
Adomo susidomėjimas gyvuliais, 
sakė Bagdanavičius, turėjęs labai 
didelių padarinių religijų istori
joje. Anot jo, šituo keliu atsirado 
žmonijoje visos tos religijos, 
kurios daugiau ar mažiau reli
ginės paguodos ieškojo gyvu
liuose. Visas pasaulis yra pilnas 
pasakų apie labai protingus 
gyvulius, kurie, tarsi žmonės,

ia-

t

Lietuvių liaudies menininko Aleksandro Vinkaus (1832-1912) raižinys — Adomas 
ir Ieva.

santykiauja tarp savęs, arba 
žmogus žiūri į juos kaip į aukš
tesnę už save būtybę ir noriai su
deda savo likimą į įvairius gyvu
lius, kaip senovės lietuviai į 
žalčius. Bagdanavičiaus teigimu, 
šis Pradžios knygos paminėjimas 
pirminio žmogaus dėmesio gyvu
liams yra tarsi užuomina to klyst
kelio, kuriuo savo religiniame 
gyvenime nuėjo žmonija. Tačiau 
pirminio žmogaus ryšys su 
gyvuliais turėjęs ir kitą, teigiamą 
rezultatą. Kadangi gyvuliai 
negalėjo žmogaus patenkinti ir 
būti jo pokalbininkai, žmogui 
(t.y., pirmajam vyrui) buvo duota 
moteris vesti su juo pokalbį.

Kad pirmieji žmonės žinojo, jog 
jie yra sukurti panašūs į Dievą,, 
kalbėjo Bagdanavičius, liudija 
Pradžios knygos pirmieji 
puslapiai. Cituodamas šveicarų 
teologą, protestantą Kari Barth, 

prelegentas tvirtino, kad Adomas 
ir Ieva turėjo būti labai aukšto 
lygio būtybės ir jie, anot Barth, 
„turėjo nežinoti, kad jie yra tik 
žmonės. Dievas tai žinojo, bet 
buvo tai nuo ju paslėpęs”. Tik 
nusidėdami pirmieji žmonės žiau
riu būtu sužinoję, kad jiė yra tik 
žmonės. Klausimas, kokiu būdu 
pirmieji žmonės sužinojo, toliau 
kalbėjo Bagdanavičius, kad jie 
yra panašūs į Dievą, galioja tik 
tiems, kurie tiki, kad žmonijos 
pradžia yra iš betarpiško Dievo 
veikimo, o ne iš evoliucijos (su
prask, sielos evoliucijos). Tas 
klausimas taip pat neturi reikš
mės tiems, kurie mano, kad 
Dievas galėjo sukurti netobulą 
arba nuodėmingą žmogų. Tad ir 
problema — iš kur šis Dieyo 
sukurtas pirmasis žmogus gagėjo 
sužinoti apie šią aukštą savo 
kilmę?.

tavimo, bet apreiškimo keliu.
Diskusijose buvo keliami prele

gentui ir kertiniai klausimai, 
kurių savo žodyje jis nelietė, bet 
kurie klausytojams rūpėjo. Svar
biausia, ar Adomas ir Ieva iš viso 
buvo? Pradžios knygoje atpasako
tas mitas apie Adomą ir Ievą, 
Bagdanavičiaus nuomone, yra 
tikroviškas. Žmonija turėjo kada 
nors prasidėti. Pats pasakojimas, 
žinoma, nėra atėjęs iš liudininkų, 
nes teisingai Jobo knygoje pa
rašyta: „Kur tu buvai, kai aš 
dėjau žemės pamatus, pasakyk 
man, jei turi išmanymo?” (38, 
4-5). Tačiau Bagdanavičius pa
teikė duomenų, kad pasakojimas 
apie pasaulio ir žmogaus sukū
rimą yra daug senesnis už žydų 
tautos rašytines tradicijas, sie
kiančias tik apie 1,000 metų prieš 
Kristų. Tas pasakojimas buvo il
gus tūkstantmečius išlaikytas 
žmonijoje žodinio pasakojimo 
būdu. Kad tai yra tiesa, liudija 
panašūs pasakojimai, atrasti la
biausiai atsilikusiose tautose, 
įvairiuose pasaulio kampuose. 
Australijos salose jį žino An- 
damano gyventojai. Pietinėje 
Amerikoje jį pasakoja Ugnies 
žemės žmonės. Siaurės Ameriko
je jį žinojo Yuki indėnai Kalifor
nijoje, Afrikoje bušmenai, 
mažaūgiai žmonės. Galima 
manyti, kad šv. Rašto pasako
jimas, kaip ir kiti, yra išsivystęs 
iš senesnio bendro šaltinio. Čia 
rašančio nuomone, vien pasako
jimo! senumas dar nėra jokia 
garantija, kad jo turinys yra 
tikroviškas. Todėl ir Adomo ir Ie
vos istorijoje, atpasakotoje Pra- 
džiotf knygoje, reikėtų skirti patį

Bagdanavičius pramatė dvi 
galimybes. Viena iš jų yra ta, kad 
pats žmogus savo natūralia pro
to jėga galėjo pasiekti Dievo paži
nimą. Kita, kad Dievas tiesiogi
niu būdu jam tai apreiškė. Anot 
Bagdanavičiaus, nėra nuoseklu 
manyti, kad Dievas, sukūręs 
žmones į save panašius, būtų nuo 
jų tą faktą slėpęs. Be to, nėra pa
grindo manyti, kad pirminis 
žmogus buvo toks neišmanėlis, 
kad jis būtų neįstėngięs suprasti, 
kas yra Dievas ir kad jis pats yra 
į Jį panašus. Tačiau Pradžios 
knygoje apie tai nieko nepasako
ma. Ten pirminis žmogus susi
tinka su Dievu pirmą kartą tik 
tada, kada jis nusideda. Etnolo
ginių studijų duomenys, ir tai iš 
pačių seniausių žmoiiijos sluoks
nių, neturi jokių pėdsakų, liu
dijančių pačių žmonių pastangas 
sužinoti apie savo dieviškąją 
kilmę. Priešingai, yra nemažai 
užuominų pasakose apie žmogaus 
kilimą iš gyvulių^

Kad Dievo sampratos įsigijimas 
nėra lengvas uždavinys žmogaus 
protui, kalbėjo prelegentas Bag
danavičius, liudija istoriniai duo
menys. Patys didieji žmonijos 
mąstytojai savo protine veikla 
labai stengęsi suvokti, kas yra 
žmogus ir pasaulis, prie Dievo 
atradimo nėra priėję. Taip prie jo 
nepriėjo nei Aristętelis, nei Buda, 
nei daugelis kitų. Net ir po Kris
taus pakrikštyti žmonės nieko 
automatiškai nesužino apie 
Dievą. Ir jiems yra pasilikęs tas 
pats kelias kaip it1 visiems ki
tiems, pažinti Diėvą per liu- ' džioskriygoję, reikėtų skirti patį 
dijimą, ateinantį iš kitų žmonių, žmog'aūs atsiradimo faktą nuo 
Dievo pažinimas, kaip jį su- kitų šalutinių priedų ar pasako- 
tinkame tautų tradicijose, pasi- jjmo detalių. Rojus, žaltys, moters 
savinatnas ne atradimo keliu, bet šukūrirTias iš Adomo šonkaulio 
paveldimas tradicijos perdavimo yra svarbūs kaip simboliai. Pir
kelių. Visa tai skatina mabyti; mosios nuodėmės papildymas irgi 
kad pirminis žtribgus ne pats nėra istoriškas visose savo 
atrado Dievą, bėfHuvo jam apie detalėsfe, bet galima tvirtinti, kad 
Jį pasakyta. GitusdhmasteOlOgą^Pihitod’ormaSiaiišreiškiama tikra- 
W. Schmidt, Bagdanavičius pa- vė apie blogio atsiradimą žemėje, 
darė išvadą, kad pirminiai žmo- Todėl atsargiai reikia žiūrėti į r 
nės tūrėjo turėti nuostabų1 išgy- samprotavimus, kurie ima Pra- 
venimą, kada jiems pasirodė tks, džios knygos pasakojimų at 
kuris juos buvo padaręs į save pasikalbėjimų detalės kaip pažo- 
panašius. Kitaip Sakant, Dievo diškai tSkraš. os 
pažinimas jiems 'atėjo ne pro- oi?w on Algimantas Kezys
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Vytauto O. Virkau ekslibris

Dickinson College 
ekslibrių konkursas

Praėjusių metų pabaigoje 
Dickinson College, kuri yra 
Carlisle mieste, PennBylvanijoje, 
paskelbė tarptautinį konkursą 
naujo jos ekslibrio sukūrimui. 
Septyniasdešimt penkis darbus 
prisiuntė 45 dailininkai iš 
vienuolikos šalių (JAV, Kanados, 
Vakarų ir Rytų Europos). Penkių 
asmenų vertinimo komisija, 
kurioje greta Dickinson College 
bibliotekos ir meno fakulteto 
atstovų buvo ir ekslibrių žinovas 
V. E. Vengris iš Washingtono, 
pirmąją premiją (500 dol.) 
paskyrė maskviečiui Anatolv 
Kalašnikov, antrąją belgui Mar- 
tin R. Baeyens (250 dol.), o 

Vinco Kisarausko ekslibris

trečiąją amerikietei Anita 
Bigelovv (150 dol.). Specialiu 
diplomu (Honorable mention) 
pažymėtas jaunos vilnietės 
Ramunės Kmieliauskaitės dar
bas.

Šiuo metu (balandžio ir gegužės 
mėnesį) Dickinson College biblio
tekoje vyksta visų konkursan 
atsiųstų ekslibrių paroda. Joje 
išstatyti ir lietuvių Alfonso 
Čepausko, Vinco Kisarausko, 
Ramunės Kmieliauskaitės, 
Klemenso Kupriūno, Jūratės 
Milkintaitės, Alberto Ridiko, An
tano Tamošaičio, Henrietos Vepš- 
tienės ir Vytauto O. Virkau 
darbai.

NAUJOJI SUPERNOVA
Toronto universiteto astro

nomas Ian Shelton, fotografuo
damas Čilėje Didįjį Magelano 
debesį š.m. vasario 24 d., pa
stebėjo staiga sužibusią naują 
supernovą, kuri pasiekė net 4.5 
ryškumo, t.y. įžiūrima nuoga 
akimi. Prieš 25 valandas foto
grafuotajame Didžiajame 
Magelano debesy ta pati 
žvaigždelė švietė tik 12-tu 
ryškumu. Tad jos šviesumas per 
parą padidėjo daugiau kaip 1500 
kartų. Spektro analizė parodė, 
kad sprogusios žvaigždės medžia
gos plečiasi erdvėn nepaprastu 
greičiu — 17,000 km per sekundę, 
arba daugiau negu 61 mil. km 
per valandą. Iš tikrųjų sprogimas 
įvyko labai labai seniai. 
Astronomai tik dabar jį tepa
stebėjo, nes Didžiojo Magelano 
debesies galaktika yra už 160,000 
šviesmečių nuo žemės.

Ši supernova laikoma švie
siausia nuo 1604 metų super
novos, kurią stebėjo astronomas 
Johann Kępler.

• Iš skaudos išėjo Algimanto 
Kezio nuotraukomis iliustruota 

' John Kilgallen knyga A Neu> 
Testament Gvide to the Holy 
Land. Visos fotografijos darytos 
Izraelyje, Keziui su grupe turis
tų ten lankantis 1986 metais. 
Knygą išleido Loyolos universi
teto leidykla Chicagoje. Kaina 
12.95 dol.

T. Lapis

V

Švarkas
Albertas ėjo nuo Kėdainių tėviškės link. 

Aplink viešpatavo gili naktis — nei mėnesio, 
nei žvaigždelės — bet kelelis švytėjo lyg pats 
iš savęs, ir netrukus prieky, dešinėj pusėj, 
iškilo pažįstama, sukrypus medinė koplytėlė. 
Albertas nepajuto kaip atidarė duris, tik pasi
juto jau stovįs už keturių eilių suolų, kaip buvo 
pratęs dar mokyklos laikais. Prieblandoje jis 
negalėjo gerai matyti, bet žinojo, kad ten, 
gilumoj, virš altoriaus stovi Šventoji Teresėlė 
su sustingusiu krintančių rožių vėriniu, kad 
aukštai, abiejose pusėse, yra du maži langeliai, 
o už jų ošia seni ąžuolai. Žinojo, kad ten, prie 
altorėlio stovi ji, Skirmuntė... Albertas norėjo 
prieiti prie jos, bet kojos nepakluso. Skirmuntė! 
Ji lėtai atsisuko į jį ir praėjo pro šalį, be balso, 
be ženklo, kad jį mato, išėjo ir dingo tamsoje, 
toj švytinčioj tamsoj už koplytėlės durų. Skir- 
munte! Jis šaukė ir šaukė dusdamas, be balso, 
Skirmuntė...

Pabudo Albertas paplūdęs ašarose. Pakėlė 
galvą ir grabaliojo aplink nosinės. Visa 
pagalvė šlapia.....Oi”, net sudejavo. Atsisėdo
lovoje ir susiėmė rankomis galvą. „Kas čia 
dabar... Nei iš šio, nei iš to, po tiek laiko..”

Pro ploną lango uždangalą slinko šviesa, 
tokia sunki balsva šviesa. Lauke pasigirdo 
vežimėlio dardėjimas, berniokas metė į duris 
rytinį laikraštį. Kad ir šeštadienis, jis vis tiek 
anksti. Sugirgždėjo atsargiai daromos durys, 
tai šeimininkė pasiėmė laikraštį ir vėl įlindo 
atgal. Už valandos pames laikraštį jam prie 
durų. Albertas atsigulė, užmerkė akis, mėgino 
snausti, bet mintys vis sukosi ir sukosi vis apie 
tą patį.

Kaip gyvenimas apvirto aukštyn kojom... 
Jau daugiau kaip metai, kai jis čia, Ameriko
je, jau metai kaip Skirmuntė...

„Ji tokia buvo jautri, viską suprantanti, 
kaip, kaip ji galėjo tada mane pasitikti kartu 
su tuo amerikonu?” Po jos išvažiavimo iš 

Europos, kol jis laukė savo dokumentų, kol 
ruošėsi kelionei, jis apie nieką daugiau ir 
negalvojo, tik Skirmuntė, Skirmuntė... Kai jis 
ją pamatė tada New Yorko uoste, manė, kad 
širdis iššoks iš džiaugsmo. Ir ji tokia linksma 
atrodė, ir taip paprastai jį apkabino, 
pasveikino. O paskui, atsisukusi, — This is 
Albert, — pristatė jį lieknam juodakiui 
vyrukui, — mano senas, geras draugas... — 
pridūrė lyg atsiprašydama.

Vyrukas sumišęs ištiesė ranką: — Hi, I am 
Scott, — skambėjo minkštas tenoras, — I heard 
a lot about you...

Scott’as daug apie jį girdėjo... Europa, namai, 
ir jo gražios viltys nuslydo ir dingo kažkur 
praeity. Albertas atsiminė tada nerangiai 
paimtą Scott’o siaurą, vėsią ranką. Skirmuntė 
kalbėjo, lyg per daug, lyg per greitai. Ang
liškai.

Albertas mokėjo angliškai jau iš namų. Jo 
motina buvo anglų kalbos mokytoja. Ir tarpe 
Stuttgarto studentų jis buvo laikomas tos kal
bos žinovu. Bet tada, New Yorke, jam buvo 
sunku suprasti, ką tiedu kalba, ir ne tiek dėl 
tarmės skirtumų, kiek dėl staiga užgriuvusio 
sunkumo ant širdies. Lyg iš tolo, girdėjo jis 
Skirmuntės aiškinimus apie universitetą — 
Scott yra ,Junior in medical school”, jai labai 
daug padėjo su egzaminais, jau ji dabar nuo 
rugsėjo irgi priimta į „sophomore class”.

— Scott buvo toks malonus, kad pasisiūlė 
mane atvežti savo automobiliu Tavęs pasitik
ti, Albertai....

Savo automobiliu!... Na, aišku... Ach, ir kodėl 
gi ji nieko jam apie visa tai nerašė... Argi jis 
būtų taip vylęsis, ir laukęs, kažin ar būtų ir 
į Ameriką važiavęs...

Čikagoje jie nulydėjo jį tiesiog pas Briedienę, 
kur buvo jam jau paruoštas kambarėlis, tas 
pats, kuriame dabar pabudo. Ir darbą geležin
kely per Briedienę jam surado. Tiesa, geležin
kely jis nepasiliko. Jau po trijų mėnesių dirbo 
švarioj, erdvioj braižykloj, arčiau savo srities. 
O Skirmuntė — kai jis, pats nežinodamas kodėl 
(juk abejonių tuo jau negalėjo būti), ją prispy
rė kartą — prisipažino, kad Scott ją „myli”, kad 
jau buvo nuvežęs pas tėvus...

— Scott’o tėvas buvo majoru amerikiečių ar
mijoj Europoj... — Jie kalbėjosi ant suoliuko 
parke tą sekmadienį, jau paskutinį kartą... — 

Grįždamas namo po karo,parsivežė namo naš
laitę, lietuvaitės ir vokiečio dukterį... Jos tėvai 
žuvo per Dresdeno bombardavimą...

Skirmuntė aiškino energingai, sakinys vijo 
sakinį, kaip išmokta pamoka.

— Jie labai domisi Lietuva, — ji žiūrėjo Al
bertui į veidą tiesiai, vos ne iššaukiančiai.

— Taip? — Jis abejingai pakėlė antakius. Jis 
matė, kad ji stengiasi viską kaip nors išlyginti, 
pateisinti, ir jis panoro pasakyti jai ką nors 
skaudaus. — Mažas nuopelnas... ištarė su pa
šaipa, — turint galvoje, kąd ji tapo našlaitė dėl 
jų pačių kaltės!

Skirmuntė nereagavo į jo pastabą, tarsi būtų 
jos negirdėjusi.

— Mr. Earthman yra prezidentas didelės 
„public relations” firmos, — ji tęsė nervingai. 
— Jie labai turtingi, — staiga išsprūdo jai, ir 
Albertas nustebęs pakėlė galvą. Ką jis girdi, 
argi tai Skirmuntė, ta pati, kuri niekindavo 
visokias miesčioniškumo ir sumaterialėjimo 
apraiškas? Jis matė jos išraudusį veidą, 
neramias akis, ir jam jos pagailo. „Ach, ką ta 
Amerika iš jos padarė!” Jis nuleido žvilgsnį, 
galvodamas, kad jis ją tokią mato pirmą kartą.

Vėliau, savo kambarėly, vartydamas rankose 
sidabrinį žiedą, kurį buvojai kažkada dovano
jęs, jis ieškojo kuoją pateisinti — per daug jau 
skaudu buvo pripažinti, kad ji paprasčiausiai 
jo nebemyli: „Čia tiek pagundų, tiek mums ne
įprastos laisvės, juk susimaišo, pasimeta žmo
gus...” Paskui, neviltyje suskaudusi savimyla 
ją kaltino: „O vis dėlto aš niekad nebūčiau 
taip pasielgęs jos vietoj, aš nebūčiau jos iš
davęs... Tai žema, negarbinga...”

Prie durų sušlamėjo padedamas laikraštis.
— Ar ponas tuoj valgysit pusryčius? — 

Briedienė visada jį vadindavo ponu. Albertas 
abiem rankom uždengęs suspaudė veidą, ir at
sidusęs pažiūrėjo į laikrodį. Gyvenimas ėjo 
toliau, ir be jos, ir be jos...

— Maždaug už pusės valandos, — šūktelėjo 
jai už durų, ir pradėjo keltis. Skusdamasis1 
galvojo: „Reikia užmiršti, susitaikyti su fak
tais”. Jis privertė save galvoti apie kitką, ir po 
Skirmuntės buvo beveik natūralu, kad jis atsi
mintų Elsie Doyle.

Jau kuris laikas jam nedavė ramybės minx 
tis apie neatliktą pareigą — aplankyti Mrs. 
Doyle Auroros priemiestyje. Jis seniai jautėsi

kaltas, kad nesurado jos, nepadėkojo už 
laiškus, už dovanas neturtingam studentui 
karo nualintoj Vokietijoj....Tokia nuoširdi se
nukė — na, kokia čia senukė, iš tiesų jai ne
galėjo būti daugiau kaip šešiasdešimt...”

— Reikia būtinai šiandien, daugiau 
neatidėliojant, ir taip jau teks atsiprašinėti, — 
tvirtai ištarė Albertas.

Patikrinęs Čikagos miesto planą, tuoj po vi
dudienio Albertas neskubėdamas išsuko iš 
Bridžporto į Cermak Road. Diena buvo apy
tamsė, dangus sunkus. „Bus lietaus”, 
pagalvojo.

Lijo ir tą aną dieną Vokietijoje, kai jis Skir- 
muntei su plakančia širdim užmovė ant piršto 
savo sidabrinį žiedelį...

Jie buvo pažįstami jau Lietuvoje, iš gimnazi
jos laikų, bet jinai jį „atrądo” tiktai išeivijo
je. Ji priėjo priėjo tada studentų susirinkime, 
kuriame jo kolegos ir draugai išrinko jį pirmi
ninku. „Tu kalbi angliškai”, jie sakė, „tu mo
ki apsieiti, turi imponuojančią išvaizdą... Su 
tavim amerikiečių ir vokiečių įstaigos daugiau 
skaitysis...”. Albertas karčiai šyptelėjo. „Aa, 
bet Skirmuntė!”

Jis jau buvo pastebėjęs ją būrelyje studentų, 
matė į save atkreiptas žvilgančias tamsias 
akis, jos sulaikytą šypseną... Stengėsi sutram
dyti suplazdėjusią širdį, kai ji, kažką pasakiusi 
draugams, atsiskyrė nuo jų.

— Ar neatsimenat manęs? — vėl kaip gyva 
stovėjo ji jam prieš akis: lengvai papurtė gal
vą, atmesdama tamsius, iki pečių ilgumo 
plaukus, ir per jos veidą perbėgo rausvumo 
banga. — Aš buvau penktoj klasėj, kai jūs 
baigėt ir išvažiavot į Kauną.

Atsimint jis ją atsiminė, bet būtų neatpaži- 
nęs. Prieš jį stovėjo patraukli jauna moteris, 
mažai panaši į aną liesą, išdykusią, ilgom 
kasom mergaitę. Ir taip jie susidraugavo, ir jau 
taip buvo suprasta, kad jie vaikščios tik vienas 
su kitu, universitete susitikę eidavo į kiemelį 
kartu valgyti savo kuklių priešpiečių, po pa
skaitų kartais užsukdavo į kiną ar į operetę, 
savaitgaliais eidavo šokti — visi laikė juos po
ra, visi sakė, kaip jie tinka vienas prie kito. Jie 
neturėjo abejonių, kad priklauso vienas kitam, 
didžiavosi ir rūpinosi vienas kitu. Ir tada jis jai 
atrado Mrs. Doyle švarką.

Švarką Albertas pastebėjo krūvoje naudotų 

rūbų, atvežtų studentams iš Raudonojo 
Kryžiaus įstaigos. Studentai pavartydavo jį ir 
padėdavo gailėdamiesi atgal. Mat jo būta 
tokios neįprastos spalvos — geltona su raudo- 

1 nais dryžiais. Joks save gerbiantis europietis 
' studentas negalėjo pasirodyti su tokiu rūbu. 

Bet Albertas tuoj pagalvojo apie Skirmuntę, 
kaip tos spalvos gerai derinsis prie jos rudų 
akių, kaštoninių plaukų. Pažįstamas siuvėjas 
padarė vieną kitą pataisymą, ir Skirmuntei 
išėjo elegantiškas švarkas.

Skirmuntė su švarkeliu nesiskyrė, su juo ir 
į Ameriką išvažiavo. Ir vėl savo minties akyse 
jis matė ją ant borto, kaip ji pabučiavo jo žiedą 
ant savo piršto, kaip jos veidas pasruvo 
ašaromis, ir kaip ji mojavo jam, mojavo kol jos 
figūra sumažėjo ir jis nebegalėjo atskirti jos 
nuo kitų...

įžūlus automašinos triūbinimas pažadino Al
bertą iš jo minčių. Jis buvo pradėjęs labai lė
tai važiuoti ir, matyt, įširdino vairuotoją 
užpakaly. Jis pasuko mašiną į šoną, pristabdė, 
ir apsidairė, kur besąs. Net ir viduj auto
mobilio buvo tvanku, ir jis užuodė deguto kva
pą. Albertas praleido mašinų eilę, ir vėl įsuko 
į kelią. Pagal jo planą, važiuoti jam reikėjo dar 
bent dvidešimt blokų. Kažin ar jis atras Mrs. 
Doyle namie. Reikėjo gal pirma paieškoti jos 
telefonu...? Kaipgi taip užklupti nelauktai... 
Ne, tiek jau to dabar...

Mrs. Doyle adresą Albertas buvo atradęs jos 
dovanoto švarko kišenėje. Savo dailiu braižu, 
taip būdingu architektūros studentui, jis rūpes
tingai parašė jai laišką iš Stuttgarto, pridėda
mas ir savo atvaizdą, darytą dar Kaune. Per 
mėnesį jis jau turėjo atsakymą — du lapelius, 
kreivai prirašytus tik ant vienos pusės.

„Dear Albert” (nežiūrint, kad jis ją pagarbiai 
vadino Mrs. Doyle); „Jūs nežinot, kaip man 
buvo malonu gauti Jūsų laišką. Džiaugiuosi, 
kad švarką galėjot pritaikyti savo mergaitei. 
... Aš nežinojau, kokie jūs esat žmonės — čia 
visokios kalbos eina — užtat dabar ypač smagu 
patirti, kad Jūs esat toks puikus jaunas vyras. 
Jūs labai dailiai rašote... Norėčiau tdrėti tokį 
sūnų kaip Jūs. Deja, esu našlė, ir nieko 
daugiau-išskyrus Jupiter — pasauly neturiu. 
Parodžiau Jūsų laišką jam... Jupiter yra 
pusiau vilkšunis, o pusiau Dievas žino kas, bet 
jis labai protingas, viską supranta. Tai mano
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„Godspell — dar vienas 
Kaleidoscope perlas

ALFONSAS NAKAS

Godspell miuziklą mačiau 
turbūt prieš keliolika metų. Net 
nebegaliu pasakyti, kino ekrane, 
ar TV. Kaip per dūmus prisi
menu labai triukšmingas masi
nes scenas gatvėse, su daugybe 
rėksnių-dainininkų, apskurusių 
šokėjų. Pastatymas tuomet 
atrodė klaikiai laukiniškas.

Į spektaklį Kaleidoscope teatre 
balandžio 26 ėjau su smalsumu ir 
baime. Per kelis mėnesius ten 
matęs tris labai gerus pasta
tymus, vyliausi, kad ir dabar jie 
turės kuo žiūrovą nustebinti. Bet 
kuo? Čia — miuziklas, reikalin
gas choro, daugybės šokėjų, 
orkestro. Iš kur visa tai paims, o 
suorganizavę kaip į kišeninio 
teatrėlio sceną sukiš?

Baimės būta be pagrindo. Pas
tatymas apsiėjo su 13 aktorių ir 
pora muzikantų. Kad užtektų 
erdvės, iš " scenos pašalinta bet 
kokios pertvaros, atsisakyta 
dekoracijų. Tik muzikantai 
dešinėj pusėj buvo pusiau pri
dengti. Kur aktorių entuziazmui 
scenoj vietos pristigo, jie išplito į 
salę, tarp žiūrovų, takuose...

Dažnas šio rašinio skaitytojas 
bus girdėjęs, kad Godspell yra 
originali operetė, kurios libretas 
sudarytas iš Naujojo Testamento 
Mato evangelijos tekstų.

Po pradžią žyminčio aptemimo 
scenai nušvitus, suskaičiau 
visaip išsidėsčiusių 11 žmonių. 
Kas jie, rodė užrašai ant krūtinių: 
Socrates, Balzac, Plato, Martin . __ _  _ _ ____„___
Luther, Kant, Nietzsche, Buck- geresniu pššaru šėrė kiaulės, salėje būtum girdėjęs musę 
minster Fuller, Sartre, Aųuinas, nejfu.jį mgitipo, grįžimas namo, skrendant. Ypač tas Jėzaus atsi- 
Da Vincu jr Gibbom.Po. gaHsiaheitėvp. įšalta puota, gerojo sūpaus sveikinimas! Toks graudus, toks

Po aptemimo vėl scenai nušvi
tus, šešios moterys ir šeši vyrai, 
kurių tarpe vienas buvo Jėzus, 
laukė iš salės galo ateinančio 
Jono Krikštytojo. Pusiau panto- 

’ miminė krikšto scena buvo jau
dinanti, kiekvienam krikšti
jamajam savitai reaguojant. Nors 
Jonui švelniai protestuojant, 
pirmuoju pakrikštyti prisiprašė 
Jėzus. Vieni krikštą sutiko mal
dinga ekstaze, kiti lenkė galvas 
suklupę ant kelių, treti, it maži 
vaikai, vandenį ant galvos išlie
jus ėmė džiaugsmingai šokinėti, 
krykštauti. Po krikšto sceną dre
bino vėjavaikiški šokiai, solo ir 
choru traukiamos triukšmingos 
dainos. i ?.

Prasidėjo Mato evangelijos 
epizodų linksmi inscenizavimai. 
Pasako, dažniausiai Jėzus, kurio 
savo pamokslo frazę, o kiti 
dvylika žodžiais ir veiksmais in
terpretuoja. Viskas su humoru, 
didžiausiu temperamentu, bet be 
vulgarybių, be dabar taip madin
gų seksualybių, be pertempimų. 
Nesuskaičiavau, kiek tų epizodų 
suvaidino, bet spėju, kad apie 
tuziną, gal vienu kitu daugiau. 
Žiūrovui ilgai nepamirštama liks 
Sūpaus palaidūno istorija. Čia 
gal per 10 minučių buvo iš- tokia tragiška veido išraiška pas 
vaidintas kiekvienas evangelisto prakeiktuosius atgal ropojo, kad 
Mato sakinys: sūnaus su tėvu publikos gagenimas kaip mat 
atsisveikinimas, atsiėmus savo nuščiuvo...
dalį, su linksmom merginom tur- • Publiką pusantros valandos 
to prašvilpimas, badaujant juokinęs, Paskutinę vakarienę 
pasisamdymas ūkininkui, kuris .kolektyvas parodė tokią, kad

Dailininko Alfonso Dargio tapybos ir grafikos paroda vyksta nuo Šių metų 
balandžio 29 iki gegužės 27 dienos Konstanzos universiteto galerijoje. Vakarų 
Vokietijoje.

Petras Melnikas

ITALIJOS UŽRAŠAI

mintųjų pusę ir buvo išvytas, su

rėkiamų pavienių‘monologų, po 
karštų diskusijų, sušokę į scenos 
vidurį jie visi taip ėmė šaukti, 
kad viskas susiliejo į chaotišką 
žodžių gumulą. Stebėdamas jų iš
vaizdą, judesius, pamiršau klau
sytis, ką jie kalbėjo. Veikiausiai 
apie Jėzų, nes tai buvo prologas.

r ‘ ' T7 ' » • > . *>

pavydas. Naujojo Testamento fra
zės čia gerokai buvo atmieštos pro- 
faniniais tekstais, bet krikščio
nių jausmų nežeidžiančiais. Ly
giai nepamirštamas, puikiai at
liktas Paskutiniojo teismo epizo
das. Čia, kai vienas pasmerktų
jų ropomis beveik pasiekė palai-

šiltas, toks subtilus. Be žodžių, 
tik pasilietimais viena ar abiem 
rankom, su kitais tik pirštų 
suglaudimu arba delnų sudėjimu, 
ties kiekvienu kitokiais gestais, 
švelniais žvilgsniais, su kiekvie
nu apsikabinant. Dabar ne vieno 
žiūrovo akys drėko...

Stebino aktorių kontaktas su 
publika. Dainuodami, ypač solo 
partijas, pirmose eilėse sėdintiem 
žvelgė į akis, ne kažkur pro šalį, 
kaip teatruose įprasta. Per
traukai artėjant, visi 13 pasipylė 
į salę ir už rankos scenon vedėsi 
po žiūrovą, ten raudona spanguo
lių sunka pavaišinti. Kadangi 
Sunny Hills lietuvių būrelis sė
dėjome antroj eišąj, tai keletas, 
įskaitant ir čia rašantįjį, irgi ant 
scenos atsidūrėme...

Aktorių rūbai neturėjo nieko 
bibliško, o veikiau panėšėjo į JAV 
pietiečių kasdienę aprangą. Įmai
šyta viena kita spalvinga 
skrybėlė, pora merginų su giliom 

(Nukelta į 4 psl.)
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Dunda trūkčioja
Senas paskutinis Romos tramvajus 
Karalienės Margaritos gatve 
Pro Poliklinikas Koliziejų 
Po pušų skėčiais
Virš išdžiūvusio Tiberio
Paslaptingai karštyje išgaravusio 
Apsitraukusio maurais 
Tarp per aukšto pylimo

Tvanku
Įstrigę tramvajaus langeliai 

Tarp suodinų ir naujų 
Trastevere gatvių 
Vienas senas mūras
Palaikantis daržą ir fontanėli
Vertas apmąstymų — užrašymų

Ir visas kraštas
Atrodo

* * *

Turistai slepiasi po kolonadom 
Vėsioj bažnyčioj prie altorių 
Ar tuščioj Švento Petro aikštėj stebi 
Miegančią saulę po fontanais

Didikas kardinolas Gambera
Senovęje pasitraukė nuo karščių i kalnus 
Į vėsią vilą Lante
Ir ten žaidė su svečiais
Juos staiga apliedamas
Paslaptingais fontanais

Pro Vatikano muziejaus langus 
Tarp šimtų paveikslų ir skulptūrų 
Vešlus sodas linguoja 
Kviečia vėsus restoranas
Popiežius išvykęs prie ežero Albano

Didikas kardinolas Farnese
Todėl senovėje ir užsidarydavo
Vėsioj pily kur — gidas aiškina —
Turėjo atgailos ir sapnų kambarius 

Ant sienų afreskai
Didikui priklausančių miestelių 
Pakeliamas tiltas ir sunkūs vartai 
Apkalti skarda

Tokioj pily Bomarzo miestelyje
Nuo saulės slėpėsi ir Orsini

Palikęs balandžius Švento Petro aikštėj 
Ir miegančią saulę po vėsiais fontanais

♦ ♦ ♦

Langais i jūrą
Neapolis sulipęs i skardžius
Tūkstančiai akių seka
Laivus uosto migloje

Bangom plaunamą
Kiaušinio pilį
Garlaivius į Ischią
Ir Procidą

Iš jūros mėlynumo
Užmigusi milžiniška uola
Iškišusi pliką pakauši
Čiurlioniškam paveiksle

Afrikietiškos Maroko arkos
Capri uosto turgus
Vilos ir rožės
Sveikina pašlaitėje

♦ ♦ ♦

Laukų žalias aksomas
Umbrijos Toskanijos gūburiai
Saulėgrąžų geltonumas
Grūdasi i Florencijos medžių bulvarą

Užpakaly gido
Nuo saulės iškeptų
Vėjų ir lietaus apdraskytų
Namų veidų mane stebi
Turtinga dievaite
Ar atpažįsti?

Paslėpti tavo nematomi turtai
Ant pjedestalų
Neužbaigti marmuro Vergai
Groteskos lubose
Bažnyčių balti plokštelių siurprizai 
Juodi smaluoti šešėliai

Į purviną upę
Nuo seno tilto meti turistų siluetus
Atėjusių atsikosti tavo renesanso
Nervingų jų šauksmų
Seno kiemo restorane
Tu nepatenkinsi
Sena Florencija

T

geriausias, ištikimiausias draugas...
Už dviejų mėnesių Albertas susilaukė ma

loniausio siurprizo: jam atėjo pakietas iš Ame
rikos! O ir ko ten nebuvo: konservuotas kum
pis, žuvelės aliejuje, „Crisco” baltutėliai kaip 
sniegas taukai, kakao, gero arbūzėlio didumo 
geltonas sūris, dieviški pyragaičiai skardinėje, 
ir 12 pakelių Chesterfield cigarečių, ir dar ir 
dar... Ot šventė jie tą pakietą! Kolegos ir 
kolegės susirinko bendrabuty, ir valgė, ir gėrė, 
ir gudriai šypsodamies sveikino jį ir Skirmun- 
tę, o paskui visi šoko armonikai pritariant, ir 
nė negalvojo apie seną moterį Auroroj. Bet 
Albertas, kaip visada mandagus, pareigingai 
parašė Mrs. Doyle padėkos laišką, šį tą pa
pasakojo apie studentų gyvenimą Stuttgarte. 
Mrs. Doyle netruko atsiliepti, įdėdama ir savo, 
matyti, tik ką padarytą nuotrauką: vyresnio 
amžiaus moteriškė, su akiniais, su plačia 
šypsena, pilna baltutėlių lygių dantų. „Tik 
amerikonai tokius dantis turi”, pagalvojo 
Albertas. Ant baltų plaukų skrybėlė, ap
krauta tikru gėlių darželiu. Veidas toks 
nekomplikuotas — „Prasta moterėlė”, nutarė 
studentas.

Sekė dar vienas siuntinys su gėrybėm, ret
karčiais į laišką įkištas penkių dolerių 
banknotas, ir visada linkėjimai nuo Jupiter. 
Skirmuntė praminė Jupiter Alberto pusbroliu. 
„Linkėjimai tau nuo pusbrolio”, sakydavo. Vė
liau Mrs. Doyle rašė, kad gydosi su diatermi- 
jos lempomis, nes jos sveikata nelabai gera. 
Mėnesį prieš išvykstant iš Europos, Albertas 
jai pranešė, kad atvažiuoja į Ameriką. Bet taip 
iki šiol jis ir neprisirengė jos aplankyti. Savi 
rūpesčiai, darbas, depresija...

Albertas pasistatė mašinėlę šalutinėj gatve
lėj ir nuėjo ieškodamas Mrs. Doyle namo. 
Dangus nė kiek neprašviesėjo. „Ateina lietus", 
vėl pagalvojo ir susiraukė: labai jau nesinorėjo 
sušlapinti savo rūbų.

Jos butas buvo dviaukščiam mūriniam 
name.

— Kaip tie namai panašūs vienas į kitą, — 
ištarė Albertas, kildamas laipteliais prie durų, 
norėjęs išgirsti savo balsą, kad atsikratytų 
staiga jį užklupusio nedrąsumo jausmo.

Jam ėmė stipriai stuksenti širdis, kai jis 
paspaudė skambutį. Jis galvojo, kaip 
pasiaiškins, kodėl taip ilgai jos neaplankė. Į 

skambutį niekas nesiskubino atsakyti, ir jis pa
spaudė antrą ir trečią kartą. Galų gale kažkas 
ėmė bildėti laiptais žemyn. Atidarė duris 
jauna, susivėlusi moteriškė, ir tuoj pat at
sisukusi suriko: — Jimmy, get away from that 
door! - Paskui į Albertą: — Excuse me. — Jos 
kietos akys suminkštėjo, ir ji nusišypsojo.

— Excuse me! — sujudo Albertas, — aš 
ieškau Mrs Doyle. Mrs. Elsie Doyle? Ji čia 
gyvena? Dirba telefono kompanijoj?

Moteriškė tiriamai žvelgė į jį. Jai aiškiai 
patiko aukštas, šviesiaplaukis vyras. O, taip. 
Ji žino. The old lady gyveno pirmame aukšte. 
Dar ir dabar jos butas tuščias. Such a sad 
case.

— Ji mirė prieš du mėnesiu, jūs nežinojot... 
Ji ilgai sirgo, mes su vyrų stengėmės jai 
pagelbėti kiek galėjom... ji buvo tokia vieniša...

— I am so sorry, — tik išspaudė pro dantis 
Albertas.

Moteriškės veide pasirodė užuojauta.
— Ar tik Jūs nebūsit tas studentas iš 

Vokietijos, apie kurį ji taip dažnai kalbėdavo?
Albertas klausėsi jaunos moteriškės tarp

dury. Viršuj Jimmy važinėjo per grindis su 
ratukais. Moteriškė nekantriai žvilgtelėjo 
aukštyn ir tęsė:

— O kaip ji jūsų laukė... Sakydavo, jūs jai 
buvot geras kaip sūnus, gražius laiškus 
rašydavot, ji vis juos skaitydavo išsitraukusi... 
Paskui jau, į galą, niekas nebuvo jai įdomu. 
Labai gaila, labai labai gaila...

Kai Albertas nuėjo nuo durų, pradėjo lyti lie
tus. Jis spėjo gerokai sušlapti, iki pasiekė auto
mobilį. Širsdamas apsišluostė vandenį, uždėjo 
rankas ant vairo ir sustingo. Lietus pliaupė per 
stiklus, vos buvo galima matyti. .

„Tai va, ir viskas... Ir padėkojau”, pagalvo
jo. „Ji laukė manęs, skaitė mano laiškus...” 
„Tėvas apsiverstų karste sužinojęs...”, dingte
lėjo jam. Nedėkingumas buvo laikomas viena 
iš didžiųjų nuodėmių jų šeimoje, negarbė, pro
tėvių išdavimas... Ir namie, anais laikais, 
niekas nebūtų galėjęs apkaltinti jo nedėkingu
mu. O čia, Amerikoje... Jis ir nepąjuto, kaip 
tas atsitiko!

Jis toliau sėdėjo, žvelgdamas į plūstantį van
denį. Jis jautėsi pats save išdavęs, išsemtas, 
tuščias... ViskaB atrodė nebesvarbu. 

Į sąmone ėmė brautis svetima minite/ ir MĮ ” jau buvo girdėję*. kad ta globos draugija gy

neįgavo pavidalo. Jis giliai atsiduso. „Na, 
reikia važiuoti”, — bet nepajudino rankų.

Mintis vis sukosi ir sukosi, lyg ieškodama du
rų, per kurias įeiti, bet Albertas neturėjo ener
gijos susikaupti, kad jas atidarytų. O buvo 
kažkas neatlikta, dar neužbaigta. Mintis pra
krapštę duris, ir ėmė lakstyti kaip pakvaišusi.

Pats dar gerai nesuprasdamas dėl ko, jis 
automatiškai išlipo iš mašinos — tiesiog į lie
tų — ir pasistatęs apykaklę pasileido tekinas 
atgal į Mrs. Doyle namą.

Nekantriai ir ilgai spaudė skambutį. Išlindo 
ta pati moteriškė.

— Labai atsiprašau, aš ir vėl... tik norėjau 
paklausti... norėjau sužinoti... kas atsitiko su 
Jupiter? — ir pats nustebo savo klausimu.

Per moteriškės veidą perbėgo šešėlis.
— O, the dog... He is gone, — pakratė galvą.
— Kaip „gone”? — Albertas neatstojo. — O 

kurgi jis yra?
— Matot, čia ilga istorija... — Moteriškė aiš

kiai jautėsi nesmagiai. — Užeikite į koridorių... 
— Ji uždarė priemenės duris į lauką. Albertas 
stovėjo prie durų, nenuleisdamas nuo jos akių.

— Mrs. Doyle labai sielojosi dėl šuns, kas at
sitiks su juo, kai jos nebebus, ir buvo suradusi 
bendradarbę iš telefono kompanijos, kuri jai 
pažadėjo jį paimti... Elsie net atidavė jai auk
sinę apyrankę, kur dar jos amžiną atilsį vyras 
buvojai dovanojęs... Na, ir žinote, jie paėmė tą 
šunį, bet dvi savaitės po laidotuvių parvežė 
atgal. Kas per moteris! Apyrankę pasilaikė, bet 
šuns laikyti nebenorėjo. Verkė, prisiekinėjo, 
kad vyras grasinąs išeiti iš namų, kad 
nepakenčiąs netvarkos...

Moteriškė kalbėjo greitai, kartkartėmis pa
purtydama galvą. Albertas nejudėjo iš vietos.

— Mes bandėm jį prižiūrėti čia, bet iš to 
nieko neišėjo. — Ji žvilgtelėjo į Albertą ir vėl 
nukreipė akis šalin. — Jimmy yra alergiškas 
šunims, — pasiteisino. — Mes neturėjom 
pasirinkimo. Ir negalėjom surasti, kas jo 
norėtų... tokio didelio šuns....

— Tai kurgi jis pasidėjo? — pertraukė ją 
Albertas.

— Pirmadieni vyras jį nuvežė į Anticruelty 
Society.... Ar jūs jo norėjot?... Kad nors 
būtumėt prieš savaitę atvažiavęs...

Albertas tylėjo. Vadinasi, šuns nebėra. Jis 

vulių ilgai nelaiko, ypač atiduotų iš namų: 
sunaikina ir viskas! Gaila... Na, jis savo 
pareigą atliko. Bet dar vis delsė.

Moteriškė tiriamai žiūrėjo į jį. Ji kažin ką 
galvojo. — Palaukit! — Ir užlėkė laiptais į viršų. 
Albertas stovėjo ir pats nežinojo, ko laukia, ar 
ką planuoja daryti. Už kelių minučių mote
riškė buvo apačioj. Įraudusiais veidais, grei
takalbe pasakė:

— Jis dar ten!... Iki poryt...Pirmadienį 
užrašytas sunaikinimui... Savanorė sako, jie 
jau užsidarę, bet jei jūs atvažiuosit, ji lauks 
jūsų iki ketvirtos valandos...

Albertas atsikvošėjo. Iškart jam pasidarė 
aišku, ką jis turi daryti.

— Ar galite man pasakyti, kaip jis atrodo?
Moteriškė buvo susijaudinusi. — Dar geriau, 

aš jums duosiu jo nuotrauką, užeikit čia pat į 
jos butą... — Butas atrodė gerokai aptuštintas.

— Jos pusseserė turi atvažiuoti pasirūpinti 
daiktais, — lyg atsiprašinėdama žvilgtelėjo į jį 
moteriškė. Greit ištraukė iš spintelės albumą 
ir pavarčiusi išplėšė nedidelę nuotraukėlę.

Į Albertą žvelgė Jupiter, pasišiaušęs, negra
žus „pusiau vilkšunis, pusiau Dievas-žino- 
kas”, apie kurį jam rašė į Vokietiją Mrs. Doyle. 
Jis įsikišo nuotrauką į kišenę.

— Gal turėtumėt ką nors, ką ji buvo 
dėvėjusi..?

— Jos rūbus paėmė veteranų draugija, taip 
jau Mrs. Doyle buvo paskyrusi, o kitką 
išmetėm... — Moteriškė vėl vogčiom dirstelėjo 
į jį. Bet vis tiek ėmė ieškoti. Virtuvėj, spintelėj 
atrado porą dėvėtų daržo pirštinių. Albertas 
pasiėmė ir tas.

— Gal kokią virvutę...?
Moteriškė nubėgusi iš viršaus atnešė jam 

šuns apykaklę ir dirželį.
— Laimingai Jums...
Albertas privažiavo prie Anticruelty Socie

ty be dvidešimt minučių keturios. Savanorė jo 
laukė, jauna maloni mergaitė.

— Aš taip džiaugiuosi, kad Jūs atvažiavote, 
— ji pasakė. — Pas mus jis nuo pirmadienio. 
Man jo taip gaila... Iš pradžių jis vis kažko 
laukė, žiūrėjo į duris, o nuo vakar tik guli susi
rietęs, ir nė į maistą nebežiūri. Toks švelnus 
šuo, matyt, kad buvo mylimas, iš gerų namų... 
Daug žmonių čia pas mus pereina, bet visi nori 
tik mažiukų, minkštučių šuniukų... Tokio 

didelio, negrynarasio niekam nereikia...
Mergaitė jį vedė per kelias tvankias patalpas, 

pristatytas narvų. Albertas stengėsi nežiūrėti 
į juose uždarytus gyvulius. Galų gale sustojo 
prie vieno didesnio narvo. Šuo sėdėjo 

. susitraukęs kampe, nuleidęs galvą.
— Vai, tu vargeli mano!... — Tokio gilaus 

liūdesio, tokios nevilties Albertas niekad ne
buvo matęs pas gyvulį. Ir vieną trumpą 
sekundę jam pasirodė, kad prieš jį, visoj jos ne- 
aprašomoj baisybėj, iškilo Skriauda, esencija 
ir suma skriaudų, per amžius vykdomų 
žmogaus visam, kas tik gyva. Jis nejučiom 
pakratė galvą, lyg norėdamas nusikratyti 
gniuždančio, nepakeliamo kaltės jausmo.

Mergaitė žiūrėjo į Albertą susirūpinusiu, ti
riančiu žvilgsniu. Jis atsargiai pasilenkė prie 
narvo.

— Jupiter, — negarsiai, lyg prie ligonio 
lovos, pratarė jis, — Jupiter?

Šuo sukluso, ir jo uodegos galiukas stuktelėjo 
į narvo dugną. Albertas atkišo jam Mrs. Doyle 
daržines pirštines. Šuo suunkštė, ir sutrypė ko
jomis. Mergaitė atidarė dureles, ir Albertas 
uždėjo jam ant kaklo pažįstamą apykaklę. Šuo 
buvo lyg apsvaigęs ir nedrąsiai, svyruodamas 
išžengė iš narvo.

Pasirašęs vieną kitą popierėlį ir palikęs 
auką, Albertas išsivedė šunį laukan. Šuo 
noromis ėjo kartu, kliuvinėdamas jam po ko
jų, ir vis kėlė galvą pažiūrėti jam į veidą, lyg 
kažko pasitikrinti. Lietus jau buvo nustojęs ly
ti, dangus pragiedrėjo, oras šviežiai kvepėjo. 
Albertas privedė jį prie automobilio ir atidarė 
duris. Šuo nieko nelaukęs užsikaparnojo ant 
sėdynės.

— Važiuosim namo, — negarsiai, pats sau, 
ištarė Albertas. Paskui, garsiai: — Važiuosim 
namo, šunie... IšsinUbmosim sau atskirą butą 
ir gyvensim drauge...

Albertui pasirodė, lyg ir ne jis būtų tuos žo
džius pasakęs. Stabtelėjo minutėlę, ir linktelėjo 
galva: viskas buvo gerai.

Vairuodamas, jis žiūrėjo į šalia savęs sėdintį 
susivėlusį šunį. „Sėdi kaip nuosavoj mašinoj”, 
pagalvojo. Ir niekad nuo atvažiavimo į 
Ameriką jis nesijautė taip linksmas ir taip pil
nas vilties.

— Ko šypsaisi, šunie? Ar supranti?
— Ei, Jupiter, Ei tu, „Dievas-žino-kas”!
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Teatras Aušros Vartų parapijoje
Nauja teatrinė pastanga New 

Yorke, pasivadinusi „Theatre at 
Our Lady of Vilnius”, šį pavasarį 
reiškiasi įvairialypiais spek
takliais Aušros vartų parapijos 
bažnyčios patalpose, 570 Broome 
Street (į vakarus nuo Varick). 
Gegužės ir birželio mėnesio 
penktadienių vakarais, 8:30 vai., 
vyksta „Performance Possibili- 
ties” teatrinių pastatymų serija. 
Ji buvo pradėta gegužės 8 dieną, 
dalyvaujant svečiams artistams 
Kathy Najimy (iš „The Kathy & 
Mo Show”), Steve Gunderson, tik 
ką grįžusiam iš San Diego, kur jis 
dalyvavo „The Steve and Melin- 
da Show”, ir David Michael John- 
son, neseniai matytam televizijos 
specialioje programoje „Broad
vvay Sings Jule Styne”.

Šioji serija, pirmoji iš „Teatro 
Aušros vartuose” statomų, toliau 
pateiks kabareto, elektroninės 
muzikos, pasakojimo, panto
mimos ir teatrinius renginius. 
„Performance Possibilities” 
įjungs gerai žinomus Nevv Yorko 
artistus, kaip Keegan & Lloyd, 
Alicia Quintano ir „History of 
Unheard Music”, o taip pat duos 
progą debiutuoti Nevv Yorke 
Chicagos komikui Rein Ruus ir 
pianistui John Boswell, neseniai 
čia atsikėlusiam iš Los Angeles. 
Birželio 5 dieną pasirodys lietuvis 
pantomimos artistas Paulius Ra
jeckas, čikagiškiams pažįstamas 
iš 1983 metų Pasaulio lietuvių 
dienų ir vėlesnio „Draugo” 
koncerto programų.

„Theatre at Our Lady of Vil
nius” yra naujas bandymas, 
įgyvendintas Aušros vartų pa
rapijos, ir vadovaujamas Arūno 
Čiuberkio, Dan McKereghan ir 
Linda Pakri. Arūnas Ciuberkis 
yra vaidinęs Nevv Yorke, kitose 
JAV vietovėse ir užjūryje. Dan 
McKereghan yra pastatęs ir

Nuomonės ir pastabos
Dėl baleto operoje

Po ilgo darbo ir daugelio repeticijų, 
Lietuvių opera š.m. balandžio 26-27 
d. Morton East aukštesniosios mo
kyklos auditorįjoje pastatė Smetanos 
operą „Parduotoji nuotaka”. Man, 
Violetai Karosaitei, teko garbė dar 
kartą būti operos choreografe. Vis
kas, atrodo, praėjo sklandžiai. Opera 
susilaukė gana daug teigiamų at
garsių. Draugo dienraščio gegužės 2 
d. kultūriniamd priede pasirodė 
recenzija. Praeityje buvo visokių Lie
tuvių operos pastatymų įvertinimų, 
bet aš norėčiau pareikšti savo nuo
monę apie vėliausią, kurį parašė • 
Mykolas Drunga.

Su entuziazmu skaičiau ir šią 
recenziją ir pasidžiaugiau palankiais 
įvertinimais. Pabaigoje baletui skir
tas „mandagias” pastabas per
skaičiau net kelis kartus. Gal būčiau 
kitaip reagavusi, jei recenzentas ne
būtų paminėjęs netinkamo pavyz
džio, tai yra Hubbard Dance Co. Tai 
puikus džiazo vienetas. Deja, ši šokio 
forma, tai yra džiazas, nenaudojamas 
didžiosiose (grand) operose, kurias, 
paprastai, pasirenka Lietuvių opera 
savo pastatymams. Recenzijos 
autoriui, atrodo, patinka džiazas. Čia 
jau skonio reikalas ir dėl to nema
nyčiau ginčytis. Aš vertinu visas 
šokio formas, neišskiriant ir džiazo. 
Aš pati, o taip pat ir mano mokiniai 
daug mieliau operų pastatymuose 
šoktų džiazą, o ne polką, valsą ar me
nuetą. Tačiau būtų nesusipratimas 
džiazą panaudoti „Parduotosios nuo
takos” ar kitos panašios apimties ir 
turinio operos pastatymuose.

Mykolas Drunga rašo, kad ilgą 
laiką stebėjo mano ir mano studijos 
mokinių pasirodymus. Toks teigimas 
kelia abejonių. Mano studijos kon
certai jau devinti metai rengiami 
Alan B. Shepard High School audi
torijoje, Palos Heights. Deja, Mykolo 
Drungos dar niekuomet neteko pa
stebėti žiūrovų tarpe. Rengiamuose 
koncertuose mes šokame viską — 
klasikinį baletą, džiazą ir ypačiai 
didžiuojamės savo modernaus šokio 
atlikimais. Jokio vienodumo ir, 
Drungos žodžius kartojant, „strak- 
sėjimo” čia nerasi. Recenzentas rašo, 
kad jam patiko Alexies Sanchez, bet 
ir jo judesiuose vaidenosi Violeta. Šį 
teigimą priimu kaip komplimentą. 
Aš net sapne nesapnavau apie savo 1

Aktorius Arūnas Ciuberkis iš New Yorko praveda šiemetinę JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos Premijų šventę balandžio 4 dieną Chicagoje. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio

režisavęs daugelį Off-Off Broad- 
way vaidinimų ir jo spektakliai 
plačiai statyti JAV ir Europoje. 
Estė Linda Pakri savo pasta
tymais ir režisūra yra pasi
žymėjusi Kanadoje ir JAV, įskai
tant kelis Off-Off Broadvvay pas
tatymus su jos pačios teatriniu 
sambūriu — Arts Club Theatre. 
Režisierę Linda Pakri, kaip ir 
mūsų aktorių Arūną Čiuberkį,

choreografinį stilių. Mūsų laikais tik 
George Balanchine yra pasiekęs 
tokio lygio.

Šokdama Chicagos Lyric operoje 
turėjau progos dirbti su pasaulinio 
garso choreografais, ir iš jų daug ko 
patyriau ir išmokau. Labai smagu 
įgytą patirtį panaudoti studijoje, 
Lietuvių operoje ir kitur. Mykolas 
Drunga recenzuodamas, „Parduotąją 
nuotaką” prisipažįsta, kad kol kas 
apie baletą mažai tenusimano ir 
norėtų išmokti. Gal reikėtų Drungai 
patarti kol kas susilaikyti nuo viešo 
savo nuomonės reiškimo ir bendram 
išsilavinimui pamatyti ne tik Hub- 
bard Dance Co., bet ir American 
Ballet, Joffrey, San Francisco, 
Kanados ir kitas baleto kompanijas.

Violeta Karosaitė

Dėl Joseph Fitzmyer 
knygos recenzijos 

Drauge, kultūriniame priede, 
balandžio mėn. 18 dienos laidoje, 
buvo išspausdintas Algimanto Kezio 
straipsnis apie jėzuito Joseph Fitz- 
myer knygą Raktiniai klausimai apie

lietuvių dienas Chicagoje.
Scena iš baleto, choreografuoto Violetos Karosaitės, Lietuvių operos „I Lituani” pastatyme 1983 metais per Pasaulio

mes gal labiausiai prisimename 
ryšium su 1985 metais New 
Yorke Arts Club Theatre pasta
tyta Antano Škėmos drama „Pa
budimas”. Labai džiugu sutikti 
naujas teatrines pastangas New 
Yorke ir joms linkima geriausios 
sėkmės. Daugiau informacijų 
apie spektaklius Aušros vartų pa
rapijoje galima gauti skambinant 
(212) 673-5636.

Kristų: Naujojo Testamento
atsakymai.

Man, o gal ir kitiems iš katalikų 
tarpo, paskaičius minėtą Kezio 
straipsnį, kyla keli klausimai:

Ką Kezys savo straipsniu Draugo 
skaitytojams norėjo pasakyti?

Ar jis neigia, kad Evangelijos 
skelbia Kristaus duotąją tiesą?

Ar jis mano, kad Kristaus 
Evangelijose paskelbtas mokslas 
turėjo būt visų evangelistų, tais 
pačiais žodžiais užrašytas?

Ar jis nepripažįsta, kad Katalikų 
Bažnyčia Šv. Raštą autentiškai 
aiškina?

Ar jis mano, kad dabartiniams Šv. 
Rašto mokslininkams nebereikia 
Katalikų Bažnyčios šviesos?

Bet mums, katalikams, reikia pri
siminti, ką Popiežiaus Pauliaus VI- 
jo Šv. Rašto komisija sakė apie 
Evangelijų istorinę tiesą: „... Ap
rašymo tiesa nėra pakeista, ir evan
gelistai tikrai iškelia Viešpaties 
mintį, nors jie rašo apie Viešpaties žo
džius ir darbus skirtingais žodžiais ir 
tvarka” (Sancta Mater Ecclesia, 
1964).

O II Vatikano Susirinkimo do
kumentas Dei Verbum (1965) sako: 
„Pareiga autentiškai aiškinti Dievo

„Godspell”
— Kaleidoscope 

perlas
(Atkelta iš 3 psl.) 

kaklo iškirptėm, Jonas Krikšty
tojas keista spalvota uniforma, 
Jėzus ant trumpom rankovėm 
triko megztinio dėvėjo bliz
gančias, berods mėlynas, paauk
suotas petnešas.

Du aktoriai pažymėti ir pavar
dėmis, ir rolių vardais. Tai Barry 
Brunetti — Jonas Krikštytojas, o 
veikalo gale ir Judas Iskarijotas 
bei Mike Buie — Jėzus. Visi kiti 
pagal roles neidentifikuoti, nes 
jie ir paprasta minia, ir kiekvie
no epizodo vis kitokie interpre
tuotojai, ir Jėzaus mokiniai, ir 
Paskutinėj vakarienėj, apaštalai. 
Tai Gary Buinak, Drew Casey, 
Melany Bosvvell Dahn, Nate 
Holmer, Julia House, Kelly 
Kivett, Bonnie Luhn, Kelly A. 
Quinlan, Tom Rockers, Harry 
Schaefer ir Sue Webb. Programoj, 
šalia nuotraukų, kiekvieno 
biografijai skirta po lygiai 8 
eilutes. Sužinom, kad beveik visi 
patyrę teatralai, anksčiau 
vaidinę ar režisavę. Kuriems 
vietos 8 eilutėse liko, pasakyta ir 
iš ko duoną valgo. Antai Brunet
ti, Amadeus veikalo nuostabusis 
Salieri, besąs Gulf County Com- 
munity College (GCCC) instruk
torius. H. Schaefer, Amadeus 
veikalo briliantinis Mozartas, tai 
mokytojas (schoolteacher), dviejų 
vaikų tėvas. Jie abu ir čia vaidino 
profesionaliai gerai. Sue Webb, 
puikiai surežisavusi Cheaters ko
mediją, čia impresyvi aktorė, 
pati geriausia solistė, viena iš 
scenos paruošėjų bei apšvietėjų. 
Radau dar keletą per pusmetį 
pažintų ankstesniuose Kaleido
scope bei GCCC pastatymuose. 
Apie Jėzų, vaidinusį Mike Buie 
parašyta, kad tai GCCC sofomo- 
ras, tad veikiausiai 18-metis.

Chicagos simfonijos orkestras 
yra vienas iš geriausių JAV-se. 
Jau dabar pradėjo ruoštis 
paminėti savo šimto metų 
sukaktį, kuri bus 1991 metais. 
Šis orkestras turi savo koncertus 
Orchestra Hali, išskirtinai gero 
rezonanso salėje. Gegužės 1 d. 
buvo ypač geras koncertas, ne 
veltui ir dalyvių prisirinko pilna 
salė. Buvo atlikta švelnaus, pa
trauklaus skambėjimo Bacho 
Siuita No. 3, sudominanti savo 
spalvinga uvertiūra, gavoto ats
palvio ir kitų melodingų dalių 
skambėjimu. Minint 100 metų 
sukaktį nuo Brazilijos kompo
zitoriaus Villa-Lobos gimimo, 
buvo atlikta jo Bachianas Bra- 
sileiras No. 2. Kompozitorius 
daug keliavęs po gimtąjį kraštą ir 
į savo kūrinį įjungęs gausiai 
folklorinės medžiagos, r?

Trečias dalykas buvo čekų kom
pozitoriaus Bohuslav Martinu 
„Tre Ricercari”. Įdomu, kad Mar
tinu buvo 1910 m. pavarytas iš 
Prahos konservatorijos, o vėliau 
įstengė sukurti net 385 kom
pozicijas. Pagaliau ketvirtas, 
paskutinis, atliktas kūrinys buvo 

Bet joTveizda veikiau,14-mečio? ^humapno Simfpnyą 4. Ją. . 
Nekaltai gražaus, giedro veido, 
nedingstančios natūralios šypse
nos. Kaip puikus, koks tinkamas 
jaunuolis humoristinei Jėzaus 
rolei!

Be jokios abejonės už tokį puikų 
Godspell spektaklį labiausiai 
turim dėkoti režisierei Liz 
Boswell. Tik jos dėka visi 13 buvo 

i tikri aktoriai. Visur puikiausias 
ansambliškumas, kiekviena 
scenelė išmąstyta, nugludinta. 
Jos įnašą jutome kiekvieną 
minutę. Trumpoj biografijoj pa
sakyta, kad Liz Boswell dirbanti 
durininke (!?) (concierge) jacht
klube, kad Kaleidoscope teatre

žodį, Šv. Rašte ar Padavimuose, 
palikta vien tik gyvajai mokančiai 
Bažnyčiai. Ojos autoritetas paremtas 
Jėzaus Kristaus vardu”.

Taigi Katalikų Bažnyčia kalba 
mums Viešpaties Jėzaus vardu, o kai 
kurie teologai ir Šv. Rašto komenta
toriai skelbia ne Bažnyčios mokslą, 
bet savo nuomones. Todėl jie gali 
klysti ir kitus klaidinti.

Kun. V. Mikolaitis

Nuotrauka Jono Tamulaičio

daug vaidinusi ir režisavusi, lai
mėjusi Katy Awards, turinti vyrą
ir tris vaikučius. Manding ji ver
ta didelio įžymaus teatro ir gau
sios publikos!

Ak, publika! Iš maždaug šim
tinės, bent du trečdaliai buvo 
pensininkai lietuviai. Spektaklį 
baigus, visi pašoko ant kojų, kad 
keletą minučių aktoriams karštai 
paplotų. Taip, scenos meną 
mylinčių yra ir šiame Floridos 
kampely.

Sezonas baigtas. Rudenį vėl čia 
susitiksime.

Simfonijos orkestro 
koncerte

kompozitorius buvo sukūręs 1841 
metais, o paskiau sudaręs jos 
antrą versiją. Koncerte buvo 
atlikta . pirmoji, originali 
kompozicija.

Nėra ko sakyti, kad Chicagos 
simfonijos orkestras labai pa
jėgus, skambus ir negalime jo 
praleisti negirdom. Pažymėtina, 
kad koncerte ypatingus suge
bėjimus parodė britas dirigentas 
Christopher Hogvvood. Tai 
tarptautinio garso muzikas, 
dirigavęs Bostono Simfoniją, 
Clevelan,do orkestrą, Los Angeles 
filharmoniją, St. Louis operą, Pa
ryžiaus Comiųue operą. Jis diri
guoja su ypatingu judesiu ir vai
dybiniu muzikos interpretavimu, 
o jo duodami atliekamų kūrinių 
aiškinimai taiklūs, išryškiną 
prasmę ir istorines aplinkybes bei 
perpinti humoru.

Besikapoj ančių šeimų 
komedija

Su Chicagos universitetu susie
tas Court teatras (5535 South 
Ellis Avenue) savo sezoną baigė, 
pastatydamas Noel Coward 
komediją „Private Lives”. Auto
riui šią komediją pasisekė sukur
ti per keturias dienas 1929 
metais, užsidarius Šanchajaus 
viešbučio kambaryje. Vaiz
duojama jaunų žmonių šeima, 
kuri suyra, abiems susikapojus. 
Ir vienas, ir kitas greit sudaro 
naujas poras su kitais. Tačiau ir 
čia juos ima skaldyti ta pati 
smulkių kivirčų įtampa. Nau
jiems „medaus mėnesiams” abid
vi poros vyksta į Paryžių. Pasi
taiko, kad sustoja tame pat 
viešbuty. Susikivirčiję jie vėl 
payra ir pagaliau grįžta prie savo 
tikrųjų vedybų partnerių.

Vaizduojami tokie negilūs, 
lengvabūdžiai, tušti ir nerūpes
tingi personažai, kurių susikir
timai dėl niekų publikai tikrai 
juokingi, išryškiną nekontroliuo
jamo erzlumo užgaunančią ir 
skaldančią žalą.

Ši komedija su pasisekimu 
buvo statoma Londone, New 
Yorke. Court teatro parinkti pro-

Lietuvos valstybinės filharmonijos 
simfoninio orkestro vyriausias diri
gentas Juozas Domarkas.

Nuotrauka Algimanto Kunčiaus

Iš paskutiniųjų 
šypsosi mūza

(Atkelta iš 1 psl.)
dolskis ir Rūta Domarkaitė-Pau- 
perienė. Gerai, kad čia, Vaka
ruose atsirado būrelis entuziastų, 
pasiryžusių skleisti įdomiausių 
ir novatoriškiausių Lietuvos 
kompozitorių kūrybą. Maskva 
lietuvių kompozitorių bei atlikėjų 
nepropaguoja, visur pirmiausia 
kišdama „didžiojo brolio” tau
tybės nors ir antraeilius 
epigonus. Plokštelės išleidimas 
atitinka profesionalius reika
lavimus: atlikimas puikus, rodąs 
Lietuvos orkestrinių bei 
kamerinių pajėgų brandumą, įra
šai techniniu atžvilgiu irgi 
aukštos kokybės, plokštelės 
apipavidalinimas — su Dainos 
Čepulytės aplanku ir išsamiu, 
Emilijos Sakadolskienės paruoš
tu anglišku tekstu, apžvelgiančiu 
Antano Rekašiaus kūrybą, ir visą 
20-tojo amžiaus lietuvių muzikos 
raidą — pavyzdingas. Beje, plokš
telę jau pastebėjo amerikiečių 
muzikos žurnalas Fanfare, davęs 
itin palankią jos recenziją. Reikia 
tikėtis, kad Verra Records savo 
užmojį tesės ir netrukus Vaka
rams pateiks ir Broniaus 
Kutavičiaus, Osvaldo Balakaus
ko bei kitų mūsų muzikinių 
„žalgiriečių” laimėjimus. 
Nelaukim sudėję rankas, kol 
mūsų krašto kultūrines vertybes 
teiksis (o gal ir nesiteiks) pa
stebėti maskvinė „Melodija” ar 
„Goskoncertas”. Jei mes nepropa- 
guosim savųjų, niekas kitas to už 
mus nepadarys.

O tuo tarpu, visas jėgas 
sukaupusi, iš savęs ir gyvenimo 
šypsosi Rekašiaus mūza.

Scena iš Noel Coward komedijos „Private Lives” Chicago Court teatre: Sybil 
Chase (Janet A. Carr), Elyot Chase (Daniel Oreskes), Amanda Prynne (Pat 
Bowie) ir Victor Prynne (William Brown). Nuotrauka Keith Svrinden

fesionalai aktoriai ryškiai ir 
įtikinančiai ją suvaidina. Jie su 
geru pasiruošimu. Pat Bowie yra 
vaidinusi filmuose: „In This 
Fallen City” ir „The Impostor”. 
Janet A. Carr baigusi Goodman 
dramos mokyklą. Deborah 
Jeanne Culpin aktorės studijas 
išėjusi Ohio universitete. Daniel 
Oreskes su dramos grupe 
gastroliavęs įvairiuose Europos 
miestuose. Režisierius Nicolas 
Kent įgavęs įgudimo nuo 1984 
metų, berežisuodamas pasta
tymus Tricycle teatre, Londone. 
Pastatymas neeilinis.

Juoz. Pr.

NAUJI LEIDINIAI

• AIDAI Nr. 1 (1987). Trimėnesi- 
nis kultūros žurnalas, leidžiamas 
tėvų pranciškonų. Vyriausias redak
torius — Leonardas Andriekus, OFM. 
Administratorius — Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 361 Highland 
Boulevard, Brooklyn, New York 
11207. Metinė prenumerata — 20 
dol., vieno numerio kaina — 5 dol.

Istorikas J. Jakštas duoda per
spektyvinę Lietuvos krikšto analizę. 
Čia svarstomas ir Mindaugo aposta- 
zijos klausimas. Įdomi ir autoriaus 
pastaba, kad neatsirado autoriaus, 
kuris plačiau ir nuosekliau būtų 
aprašęs Jogailos pravestą Lietuvos 
krikštą. Dlugošo kronika netiksli: 
Jogaila Vilniun atvyko be Jadvygos, 
taip pat įrodyta, kad nebuvo ir Gniez- 
no arkivyskupo. Straipsnis bai
giamas išvada, kad Lietuvos tapimas 
toliausiai į rytus išsikišusia Vakarų 
katalikiškos kultūros nešėja yra 
Jogailos sąjungos su Lenkija vaisius, 
prinokęs prieš 600 metų. Jogaila yra 
taip pat ir Leonardo Andriekaus 
eilėraščių ciklo „Jogaila •— karalius 
Vladislovas II” centre; Dabar jau 
Lietuvą, kaip lobių skrynią / Galiu 
atidaryt, gėrybėm pasidžiaugt. / / ją 
sukrautos visos mano godos — t 
Jaunystės viesulai, / Senatvės posap- 
niai. Dr. Povilas Rėklaitis rašo apie 
šv. Kazimiero paveikslo Viduklės 
bažnyčioje ikonografinę kilmę. 
Spausdinami keturi eilėraščiai iš 
naujojo Bernardo Brazdžionio 
rinkinio Po aukštaisiais skliautais. 
Arch. Edmundas Arbas rašo apie 
architektūros evoliuciją ir tech 
nologinį postmodernizmą. Kazyt 
Bradūnas rašo apie praėjusiais 
metais .Vilniuje mirusį poetą Gedi
miną Jokimaitį. Duodamas ir pluoš
tas poeto eilėraščių. Dr. Mirga Gir- 
niuvienė svarsto bandymą atskirti 
empirinį nuo transcendentalinio 
„Aš” Kanto filosofijoje. Dr. Milda 
Budrienė rašo apie lietuvius gydyto
jus Amerikoje XX šimtmetyje. „Iš 
minties ir gyvenimo” skyriuje dr. 
Romualdas Kriaučiūnas duoda 
empirinę studiją apie lietuviškosios 
studentijos vertybių kaitą (1969 ir 
1984 metų anketos kursuose 
Dainavoje). Bronius Nemickas svars
to Klaipėdos krašto politinę sąrangą. 
Skaitytojai supažindinami su 1986 
m. Nobelio literatūrinės premijos 
laureatu Wole Soyinka. Knygų 
skyriuje Marija Stankus-Saulaitė 
recenzuoja Editos Nazaraitės Medaus 
ir kraujo lašai, K. Barėnas įvertina 
Pauliaus Jurkaus Kai Vilniaus liepos 
žydi, Saulius Pašilis rašo apie 
Algimanto Zurbos romaną Molžemis, 
o Jurgis Gimbutas supažindina su 
Lietuvoje paskelbtom 37 miestelių 
istorijom (iš numatytų 61). Algirdas 
Gustaitis recenzuoja Broniaus Aušro
to atsiminimų apie Lietuvos žvalgy
bą knygą Sunkių sprendimų metai. 
Platus „Mūsų buityje” skyrius duo
da žinučių iš išeivijos kultūrinio 
gyvenimo. Numeris iliustruotas 
lietuvių dailininkų kūrinių nuo
traukomis.

PREMIJA
KUN. JUOZUI DOMEIKAI
Kun. Juozas Domeika, netekęs 

dešinės rankos valdymo ir turėjęs dvi 
širdies operacijas, nepraranda kūry
binio ryžto. Išlavinęs kairę ranką, 
tapo spalvingus paveikslus, pasta
ruoju metu įvesdamas trijų dimensijų 
įspūdį. Gyvendamas Tucson, AZ, 
dalyvauja stambiose dailės parodose. 
Ir šiemet tapybos parodoje laimėjo 
pirmą premiją už Austrijos peizažą. 
Spalvotą jo paveikslo reprodukciją, 
su paties dailininko nuotrauka, 
įsidėjo vietinis laikraštis Living, 
pažymėdamas, kad jis yra dovanojęs 
savo paveikslų Vatikanui ir Baltie
siems rūmams.
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