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KĘSTUTIS ŠATKAUSKAS 

Jis tebėra mūsų tarpe 
„Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno 

tarp mūsų" (Jn 1, 14) — tai la
biausiai glaustas, labiausiai iš
kalbingas ir turbūt reikšmin
giausias pagrindinės krikščio
niškojo tikėjimo tiesos — Dievo 
Įsikūnijimo — išsakymas. Šį 
evangelijos pagal Joną pradžios 
sakini paprastai siejame su 
Viešpaties Gimimo, Kalėdų, 
švente. Tačiau jis galingai 
apjuosia ir visų liturginių metų 
ciklą, įskaitant ir Viešpaties 
Prisikėlimo, Velykų šventę, iš
ryškindamas jos gelmę. Nors 
Jėzus savo gyvenimą žemėje 
baigė mirtimi (kaip mes visi), 
mirtimi ant kryžiaus, tačiau 
Prisikėlęs jis nepaliauja gyventi 
mūsų tarpe. 

Paties Prisikėlimo iš kapo 
niekas nematė. (Tai, aišku, ne
sustabdė per šimtmečius di
džiųjų pasaulio menininkų ban
dymų tą momentą pavaizduoti, 
kaip, pavyzdžiui, šiame pusla
pyje mūsų įdedamos Piero della 
Francesca, ca. 1406-1492 Itali
joje, freskos reprodukcijos „Pri
sikėlimas", kurią Thomas Ho-
ving, buvęs New York'o Metro
politan Museum of Art direkto
rius, savo knygoje Greates 
tyorks of Art of Western Civili-
zation įdeda pačia pirmąja — 
mūsų nukrikščionėjusiame pa
saulyje tai verčia susimąstyti.) 
Viešpaties Prisikėlimo momen
to neliudija nei evangelistai. 
Niekas jo nematė. Tačiau, ką 
mokiniai liudija, yra jų pačių 
susitikimai su jų mirusiu, o bet
gi vėl gyvu Viešpačiu. Jis atsi
rado ir buvo jų tarpe. Pasiklau
sykime: 

[Moterys] greitai paliko kapą, 
apimtos išgąsčio ir didelio 
džiaugsmo, ir bėgo pranešti mo
kiniams. 

Ir štai priešais pasirodė Jėzus 
ir tarė; „Sveikos!" Jos prisiarti
no ir, puolusios žemėn, apkabi
no jo kojas. Jėzus joms pasakė: 
„Nebijokite! Eikite ir pasaky
kite mano broliams, kad ke
liautų į Galilėja; ten jie mane 
pamatys" (Mt, 28, 8-10). 

„Vienuolika mokinių nuvyko į 
Galilėja, ant kalno, kurį jiems 
buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, 
mokiniai parpuolė ant žemės, 
tačiau kai kurie dar abejojo. 
Tuomet prisiartinęs Jėzus pra
bilo: „Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje. Tad eikite ir 
padarykite mano mokiniais vi
sų tautų žmones, krikštydami 
juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir 
Šventosios Dvasios, mokydami 
laikytis visko, ką tik esu jums 
įsakęs" (Mt, 28, 16-20). 

„Šeštadieniui praėjus, Marija 
Magdalena, Marija, Jokūbo mo
tina, ir Salome nusipirko kve
palų, kad nuėjusios galėtų Jėzų 
patepti. Labai anksti, pirmąją 
savaitės dieną, jos ateina saulei 
tekant prie kapo. Jos kalbėjosi 
tarp savęs: „Kas mums nuritins 
akmenį nuo kapo angos?" Bet, 

pažvelgusios iš arčiau, pamatė, 
kad akmuo nuristas. O buvo jis 
labai didelis. Įėjusios į kapo rū
sį, išvydo dešinėje sėdintį jau
nuolį baltais drabužiais ir nu 
stėro. Bet jis joms tarė: „Nenu
sigąskite! Jūs ieškote nukry
žiuotojo Jėzaus Nazaratiečio. 
J is prisikėlė, jo čia nebėra. Štai P"™8 

Jau pasidarė tradicija kiek
vienais metais informuoti vi
suomenę apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Lituanistikos 
katedros University of Illinois 
at Chicago veiklą. Mes mano
me, kad tokios informacijos 
laukia Katedros steigėjai ir au
kotojai. 

Šiais mokslo metais katedroje 
dirba du profesoriai: literatūrą 
dėsto Violeta Kelertienė, o kal
botyrą ir kultūrą — Giedrius 
Subačius. Universiteto duome-

Katedroje mokosi 69 
vieta, kur jį buvo paguldę. Eiki
te, pasakykite jo mokiniams ir 
Petrui: jis eina pirma jūsų į Ga
lilėją. Tenai jį pamatysite, kaip 
jis yra jums sakęs". Jos išėjo ir 
skubiai nubėgo nuo kapo, nes 
jas buvo pagavęs drebulys ir 
siaubas. Persigandusios jos nie
kam nieko nesakė. 

Prisikėlęs anksti rytą, pirmą
ją savaitės dieną, Jėzus pir
miausia pasirodė Marijai Mag- . , , , , , , , , , 
dalietei, iš kurios buvo išvaręs Jaunuobais iš Klaipėdos ir Vii 

įvairių lygių studentai ir stu
dentės, iš kurių dvi jau baigė 
magistratūrą. Viena jų grįžo į 
Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune, kita rengiasi grįžti į Vil
niaus universitetą. Ten jos 
sieks daktaro laipsnio, panau-
dodamos čia įgytas žinias. Da
bar Katedroje magistro laipsnio 
siekia keli studentai iš Vilniaus 
universiteto ir Vilniaus peda
goginio universiteto, o jų gretos 
rudenį dar pasipildys keliais 

septynis demonus. Ji nuėjusi 
pranešė jo bičiuliams, kurie ge
dėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad 
jis gyvas ir kad ji pati jį ma
čiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pa
sirodė dviem iš jų kelyje į kai
mą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir 
šitie sugrįžę paskelbė visiems 
kitiems, bet ir jais anie neti
kėjo. Galop pasirodė visiems 
Vienuolikai, kai jie sėdėjo už 
stalo; priekaištavo jiems už ne
tikėjimą ir širdies kietumą, kad 
netikėjo tais, kurie buvo matę jį 
prisikėlusį" (Mk 16,1-14). 

niaus. Daktaro disertacijas ren
gia du čia gyvenantys šios Kate
dros paruošti ir visus egzami
nus išlaikę asmenys Iš visų 
studentų 80 procentų yra Ame
rikos lietuviai arba amerikie
čiai. Šį pavasarį, gavusi priva
čią stipendiją, į daktarantų gre
tas įsijungė Vilniaus universite
to disertante Saulė Buzaitė, 
kuri dalį paskaitų klauso Jungo 
institute Evanstone, dar — Li
tuanistikos katedroje, UIC. 
Šiais metais buvo dėstomi tokie 
kursai: pirmųjų metų lietuvių 
kalba, antrųjų metų lietuvių 

sovietmečio Lietuvos prozin
inkų ezopinę kalbą, Alfonso Ny
kos-Niliūno poeziją, išeivijos 
kultūrinę periodinę spaudą ((Ai
dai, Literatūros lankai, Met
menys ir kt.). 

Nemažai katedros dėstytojų 
nuveikta ir už universiteto ribų. 
Profesorė Violeta Kelertienė, 
padedama profesorės Loretos 
Višomirskytės, 1997 metų va
sarą suorganizavo keliaujani-io 
Baltijos kraštų studijų instituto 
aštuonių savaičių kursus. Juos 
dėstė šeši lektoriai, o paskaitų 
klausė daugiau netu 30 stu
dentų, suvažiavusių iš visos 
Amerikos. Buvo dėstomos estų, 
latvių, lietuvių kalbos ir Balti
jos šalių istorija. 

Be darbo su studentais litua
nistikos katedros UIC profeso
riai taip pat bendradarbiavo 
spaudoje, dalyvavo įvairiose 
konferencijose. Violeta Kelertie
nė žurnale Metai paskelbė 
straipsnį „Lengvai pučia keturi 
vėjai lietuvių literatūrologijoje", 
o „Perceptions of the Self and 
the Other in Lithuanian Postco-
lonial Fiction" bus specialiame 
žurnalo Vforlįfį^terature Today 
numeryje, skirtame Baltijos ša
lių literatūroms. Profesorė Ke
lertienė taip pat skaitė moksli
nius pranešimus: 1997 metų ru
denį Vilniuje įvykusioje Second 
Conference of Baltic Studies in 
Europe (konferencijoje ji organi
zavo sekciją apie Baltų postko-
lonializmą), Modern Language 
Association Toronte, kur taip 
pat skaitė pranešimą apie lietu
vių literatūrą. University of 
Washington (Seattle) turėjo ke
lias paskaitas tenykštėje Baltų 
studijų katedroje bei Skandi-

supa-

kalba, lietuvių kultūra (ang-
J r štai tą pačią dieną du mo- lįskai), 19-ojo amžiaus žemaičių 

kiniai keliavo į kaimą už še- kalba, vyko seminarai apie da-
šiasdešimties studijų nuo Jeru- bartinę literatūros teorjją, apie navų studijų katedroje 
žalės,, vadinamą Emausu. Jie 
kalbėjosi apie visus tuos įvy- i — _ ^ — _ • 
kius. Jiems taip besikalbant ir 
besiginčijant, prisiartino pats viso to iškentėti ir įžengti į savo bės dogmų struktūra. Nei vie-
Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo garbę!" Ir, pradėjęs nuo Mozės, nas iš jų negali paveikti to gi-

primindamas visus pranašus, 
jis aiškino jiems, kas visuose 
Raštuose apie jį pasakyta. 

lyg migla aptrauktos, ir jie jo 
nepažino. O Jėzus paklausė: 
„Apie ką kalbate ir ginčijatės, 
eidami keliu?" Tie nuliūdę su
stojo. Jie prisiartino prie kaimo, į 

kurį mokiniai keliavo, o Jėzus 
dėjosi einąs toliau. Bet jie pri
vertė jį pasilikti, prašydami: 
„Pasilik su mumis! Jau vakaras 
arti, diena jau besibaigianti..." 
Tuomet jis užsuko pas juos. 
Vakarieniaudamas su jais prie 
stalo, paėmė duonos, sukalbėjo 
laiminimo maldą, laužė ir davė 

to, kuris buvo pranašas, galin- jiems valgyti. Tad jų akys at-
gas darbais ir žodžiais Dievo ir sivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis 

Vienas iš jų, vardu Kleopas, 
atsakė Jėzui: „Nejaugi tu būsi 
vienintelis žmogus, buvęs Jeru
zalėje, kuris nežino, kas joje 
šiomis dienomis atsitiko!" Jėzus 
ramiai paklausė: „O kas gi?" Jie 
tarė jam: „Su Jėzumi iš Nazare-

visos tautos akyse. Aukštieji 
kunigai ir mūsų vadovai parei
kalavo jam mirties bausmės ir 
atidavė jį nukryžiuoti. O mes 
tikėjomės, kad jis atpirksiąs Iz
raelį. Dabar po viso tojau trečia 
diena, kaip tai atsitiko. Be to, 
kai kurios mūsiškės moterys 
mums uždavė naujų rūpesčių. 
Anksti rytą jos buvo nuėjusios 
pažiūrėti kapo ir nerado jo kū
no. Jos sugrįžo ir papasakojo re
gėjusios angelus, kurie sakė 
Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš 
mūsiškių buvo nuėję pas kapą 
ir rado viską, kaip moterys sa
kė, bet jo paties nematė". 

Jėzus jiems tarė: „O jūs, neiš-

pranyko jiems iš akių. O jie kal
bėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo 
užsidegusios, kai jis kelyje 
mums kalbėjo ir atvėrė Raštų 
prasmę?" (Lk 24, 13-32). 

Prisikėlęs Viešpats buvo regi
mas ir tikimas jo mokinių (visų 
pirma tų moterų, kurios jį sekė 
ir jį globojo, kaip mūsų laikų 
feministės teologės skuba pa
brėžti), iš kurių tačiau daugelis 
nebuvo linkę jo apsireiškimą 
pripažinti, visi žinome netikėlio 
apaštalo Tomo istoriją. O nuo 
maždaug aštuonioliktojo am
žiaus vidurio iki šios dienos teo
logai yra bandę aiškinti krikš
čionių tikėjimą į Viešpaties pri-

Piero della Francesca (Piero di Benedetto dei Kranccschij. g. ca. 1406-12, Borgo San Sepolero, Italijoje, 1492 m. 
gruodžio 10. "Prisikėlimas", freska, vėlyvieji 1450 metai. 

K X S 3 E S C 3 E Z C 2 E Z : M J g » X « » » g - J g - j * s « « . « M « % r « % E l 

L 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje mūsų skaitytojams ir bendra

darbiams linkime Jo palikto džiaugsmo ir Jo žadėtos ramybės 
CAš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš 
ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūkštauja jūsų širdis ir tene-
liūdiln Jn 14, 27), o visai mūsų tautai stiprybės, kūrybinių 
užmojų ir ištvermės nesibaigiančiame mūsų kelyje į išsipildymą! 
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maneliai! Kokios nerangios jūsų sikėlimą įvairiausiais būdais: 
širdys tikėti tuo, ką yra skelbę fiziška negalimybe, mitologijos 
pranašai! Argi Mesijas neturėjo galia, transcendine krikščiony-

laus įsitikinimo, kuris glūdi 
tiek daug žmonių širdyse — 
Dievas su mumis. Ir todėl šia
me velykiniame Draugo šešta
dieninio priedo numeryje spaus
diname pasaką, kuri kaip tik 
liudija mūsų tautos sąmonėje 
įgludusį įstikinimą, kad Vieš
pats dalyvauja žmonių gyve
nime. Drauge norėtųsi tik pada
ryti pastabą, jog dauguma šito
kio žanro lietuviškų pasakų ir 
legendų — kur Viešpats Jėzus 
ateina į žemę ir bendrauja su 
žmonėmis, juos paveikdamas, 
kaip jie iš tikrųjų turėtų elgtis 
— yra buvusios interpretuotos, 
kaip dorovės mokslas. Ar nebū
tų teisingiau šiuos pasakojimus 
matyti, kaip krikščionybės tūk
stantmetinius liudijimus — „Ir 
žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp 
mūsų"? Kai šeimininkas paga
liau paklausia savo samdinio: 
„Tai kas tu yra, pasakai tu 
man? Ar ne Dzievas tu?" „Aš 
yra, — sako, — Jėzus". Tai 
Emaus analogija. 

Prisikėlimo šventėje svarbiau
sias dalykas, kurį turėtume įsi
minti, turbūt ir yra šis: „Aš 
yra". Arba kaip Matas baigia 
visą savo evangelijos tekstą: „Ir 
štai aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos". 

(a U.) 

žindino skaitytojus su kai ku
riomis lietuvėmis prozininkė
mis ir jų kūryba. 

Pernai profesorei Kelertienei, 
kartu su Vilniaus arkivyskupu 
Audriu Juozu Bačkiu Vilniaus 
pedagoginis universitetas su 
teikė garbės daktarės laipsnį 
iškilmingoje ceremonijoje. Pro
fesorė šiuo metu eina Associa
tion for the Advancement of 
Baltic Studies prezidentės pa
reigas ir intensyviai padeda 
rengti metinį suvažiavimą, ku
ris vyks birželio 19-21 dienomis 
Indiana universitete. Be to, ji 
perrinkta Pasaulio lituanistų 
bendrijos vicepirmininke. Profe
sorė yra viena Lituanus žurnalo 
redaktorių, kartu su profeso
rium emeritu Rimvydu Šilgaliu 
redaguoja Metmenų žurnalą. 

Profesorius Giedrius Subačius 
(University of Illinois at Chica
go) taip pat aktyviai dalyvauja 

lituanistiniame gyvenime, tai 
rodo rodo keturi jo pranešimai 
įvairiomis temomis. Pirmąjį 
pranešimą „Lituanistika Uni
versity of Illinois: skaitė 1997 
m. liepos 2 d. Vilniuje Pasaulio 
lituanistų bendrijos surengtoje 
konferencijoje, tą pačią vasarą 
dalyvavo Dailės akademijos ir 
Žemaičių akademijos jungtinėje 
konferencijoje (Vilniuje), skir
toje Renavo dvarui ir skaitė 
pranešimą „Senieji Renavo ka
pinių tekstai". 1997 m. rugsėjo 
22 d. JAV, University of Penn-
sylvania, įvyko Martyno Maž
vydo pirmosios knygos 450 me
tų progai skirtas simpoziumas, 
kurį organizavo Pennsylvania 
State University (profesorius 
VVilliam Schmalstieg.) Jame Su
bačius skaitė pranešimą tema 
„Errors of Martynas Mažvydas". 
Ketvirtąjį pranešimą kalbinin
kas skaitė Vilniuje aštuntajame 

tarptautiniame baltistų kong
rese 1997 m. spalio 7 dieną te
ma „Bonaventūra Gailevičius — 
tikėtinas — Išguldymo Afieros 
1805 m. ir Lietuvišką Evange
lijų 1806 m. autorius". Pažy
mėtina ir tai, kad Subačius bai
gė rašyti knygą Žemaičių, bend
rinės kalbos idėjos f 19 amžiaus 
pradžia), kurią šiais metais ža
da išleisti Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas Vilniuje. 

Svarbu ir džiugu yra pa
minėti, kad Nevvberry Library 
Čikagoje tarp penkių labiausiai 
jau nusipelniusių žmonių iš
rinko ir UIC Lituanistikos kate
dros profesorių Giedrių Su
bačių. Jis yra pakviestas daly
vauti parodoje apie visą biblio
teką. Taip pat maloniai kvie
čiame joje dalyvauti visus besi
dominčius šia biblioteka. Paro
da atidaroma šių metų gegužes 
9 dieną 11 valandą 

Šiame numeryje: 
Viešpaties Prisikėlimo šventės proga • University of Illinois Litua
nistikos katedroje • Kęstučio A. Trimako nauja knyga • Viena iš 
„Gervėčių pasakų" — ,Jėzus Kristus" • Punsko lietuvių kapelos 
„Klumpės" Čikagoje laukiant • Balio Augino eilėraščiai • Kazio 
Sajos komedija Los Angeles • „Mano pirmoji paroda" Čikagoje • 
Dainininkai iš Lietuvos Čikagoje ] 
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Nusausintos semantikos pelkės 
ROMUALDAS 

KRIAUČIŪNAS 

A Trimakas. AS-
RAIDA GYVENI-

Kęstutis 
MENYBĖS 
ME. 

Egzistencinio apsisprendimo 
psichologija. I. Kaunas: Katalikų 
teologijos fakultetas Vytauto Di
džiojo universitete, 1997. 326 pus- • 
lapiai, kietais viršeliais. Kaina ne
pažymėta. 

Tai jau antroji kun. dr. Kęs
tučio A. Trimako knyga Religi
jos psichologijos knygų serijoje. 
Pirmoje serijos knygoje — Žmo
gaus aukščiausi skrydžiai — 
pasinaudojant trijų žymių psi-
chologų-psichiatrų įžvalgomis, 
buvo parodyta religijos patirties 
vertė asmeniui ir visuomenei. 
Šioje antroje serijos knygoje au
torius svarsto, kaip žmogus pa
siekia tai, kas gali būti laikoma 
„žmogaus aukščiausiais skry
džiais". 

Knyga tarsi dedikuojama Lie
tuvai. „Ilgus metus mūsų krašte 
žmonės buvo verčiami pasijung
ti sovietinei sistemai. Atgavus 
nepriklausomybę, dabar tos sis
temos varžtų nebėra, bet liku
sios skaudžios pasekmės tebe-
žaloja mūsų tautą, sunaikinda-
mos tiek asmenį, tiek visuome
ninį brendimą. Tegul šioje kny
goje nagrinėjama egzistencinio 
apsisprendimo svarba padeda 
mums matyti žmogaus subren
dimo galimybes ir įkvepia siekti 
kuo aukštesnių dvasinių skry
džių" (p. 3). 

Religijos psichologijos serijoje 
numatoma penkios knygos. Dvi 
jau išspausdintos. Likusiųjų iš
spausdinimo data numatoma 
1999 metais. Stebėtinas auto
riaus kūrybingumas ir našu
mas'. Nuo 1988 metų, taigi per 
vos dešimt metų, jo parašyta 
dvylika knygų ir dvi brošiūros. 
Pilnas sąrašas duodamas apra
šomos knygos gale (p. 326). Šis 

Kun. dr. Kęrtuti* A. Trimaką* 

produktyvumas man primena 
kun. dr. Antaną Paškų, kuris 
per keletą metų išleido bent 
šešetą knygų psichologinėmis 
sociologinėmis bei religinėmis 
temomis. Knygos galiniame vir
šelyje pristatomas knygos auto
rius šiais žodžiais: „Kun. Kęstu
tis A. Trimakas, ilgametes stu
dijas vainikavęs filosofijos ma
gistro, teologijos licenciato ir 
psichologijos daktaro laipsniais, 
dirba kaip profesionalas psicho
logas ir kaip kunigas JAV. Kaip 
vizituojantis profesorius, kas
met atvyksta dėstyti teologiją ir 
religijos psichologiją Katalikų 
teologijos fakultete Vytauto Di
džiojo universitete ir Tarpdiece-
zinėje kunigų seminarijoje Kau
ne. Jo knygų dėmesyje: žmo
gaus gyvenimas ir patirtis...* 

Ko tikėtis iš knygos Asme
nybės raida gyvenime? Knygos 

galiniame viršelyje skaitytojui 
sakoma, kad joje svarstomas 
žmogaus asmenybės atsiskleidi
mas, iššauktas tiek vidinių po
reikių, tiek gyvenimo keliamų 
uždavinių. „Aptariamos Erik H. 
Erikson, Daniel J. Levinson, 
Carl G. Jung bei kitų psicho
logų teorijos ir įžvalgos, iliust
ruojamos taikliai parinktais 
žmonių pasakojimais. Kūdikys
tė, vaikystė, jaunystė, suaugys-
tė, viduramžis, senatvė ir mirtis 
— tai gyvenimo fazės, kurių 
kiekvienoje vyksta žmogaus eg
zistencinis apsisprendimas jį 
kviečiančio Esančiojo akivaiz
doje — už, ar prieš". 

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
šis pažadas skaitytojui išlaiky
tas su kaupu. Autorius nerašė 
vien sau, kaip kai kurie kiti 
mintytojai, kuriuos jis savo kny
gose aptaria. Jis rašė skaityto

jui — suprantamai, gyvenimiš
kai, konkrečiais pavyzdžiais pa
pildydamas kartais gana abst
rakčias sąvokas. Knygoje dau
giausia vietos skiriama, Erik
son ir Levinson teorijoms. Čia 
reikia pažymėti, kad nelietuvių 
autorių pavardės, sekant „tvar
ką" Lietuvoje, yra sudergtos, 
kartais iki neatpažinimo. Esu 
beveik tikras, kad autorius ban
dė tam priešintis ir išsiderėjo 
teisę nors nuorodose, minint au
torių knygas, autorių pavardes 
palikti taip, kaip jos turėtų būti 
rašomos. 

Pasirinkta Erikson ir Levin
son, nes jų studijos yra pakan
kamai pagrįstos ir pripažintos, 
pakankamai skinasi ir viena 
kitą papildo. Nemažai vietos 
paskirta Carl Jung, Gail Shee-
hy, Elisabeth Kuebler-Ross dar
bų aptarimui bei analizei. Duo

dama kai kurių autorių su
glausti biografiniai duomenys. 
Man yra visada įdomu patirti 
autoriaus asmeniškus išgyveni
mus ir ieškoti sąryšio su jo ar 
jos vėlesniais moksliniais ar 
meniniais pasiekimais. Kartais 
prisimena lietuviška patarlė, 
kad aukčiau bambos neiššoksis 
Sigmund Freud, psichoanalizės 
tėvas, turėjo jauną ir gražią pa
motę. Jai jos posūnis turėjo ir 
lytinių bei erotinių jausmų. Nuo 
to priėjo išvadą, kad vaikų lyti
nis patraukimas savo tėvams 
yra visuotinis, universalus. 

Erik Erikson gimė neištekė
jusiai danei, kurią jo tėvas, vos 
jam gimus paliko. Būdamas tre
jų metų Erik susirgo, buvo gy
domas gydytojo, kuris pamilo jo 
motiną, ją vedė, o Erik įsūnijo. 
„Aplinkiniai žmonės Erik'ui ne
leido jaustis savo vietoj: jo patė
vio, žydo, giminės bei pažįstami 
blondiną Eriką laikė 'gojumi' 
(nežydu), o mokykloje vaikai jį 
pravardžiuodavo 'žyduku'. Nėra 
joks sutapimas, kad Erikson 
savo asmeninio ir mokslinio gy
venimo centre pastatė tapaty
bės vystymąsi. Atrodo, kad tam 
pritaria ar bent nesipriešina ir 
knygos autorius. „Freud'o ribotą 
žmogaus vystymosi teoriją, api
mančią tik vaikystę, jis pra
plečia per visą gyvenimą iki pat 
senatvės, centre vietoj seksua
lumo pastato identitetą" (p. 24). 

„Daugelis Erikson'o komenta
torių sutinka, kad jo kalba nėra 
lengva suprasti" (p. 26). Šventa 
tiesa. Prieš trisdešimt metų Ai
duose man teko parecenzuoti 
vieną Erikson knygą (Identity: 
Youth and Crisis). Tada tai bu
vo dar nauja knyga, aktuali te
ma, o jos autorius autoritetin
gas. Mano tos knygos įvertini
mas nebuvo glostantis. „Pats 
rašymo stilius yra sunkus, iš
tęstas ir semantiškai klampus. 
Blaškomasi tarp semiotikos, 
pragmatikos ir loginės sintak
sės (R. Carnap prasme). Seman
tinis klampumas bendrąja pras
me jau yra beveik garantuotas 
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psichoanalizės šalininkams, 
prie kurių priskirtinas ir EriK-
son. šalia jau minėtų stiliaus ir 
semantinių sunkumų, knygoje 
gvildenamų minčių dėstymas be 
patikrinamojo parėmimo empi
riniais duomenimis iš skaitytojo 
reikalauja daugiau tikėti negu 
suprasti, kad taip iš tikro yra. 
Erikson užuominos apie moks
lini metodą neįtikina, kad jis 
būtų pasiruošęs savo stebėji
mus ir išvedžiojimus išstatyti 
eksperimentinei ugniai. Tačiau 
nereikia būti pranašu teigiant, 
kad netrukus eilė jo sąvokų bus 
ne tik moksliškiau aptartos, bet 
ir empiriškai pamatuotos" („Ta
patybės krizė kaip jaunimo pro
blema — Pasivaikščiojimas se
mantikos pelkėse", Aidai, 1968, 
Nr. 9, pp. 415-416). 

Ta „pranašystė" tikrai išsipil
dė. Daugelis mokslininkų Erik
son mintis aiškino ir jas su
prantamiau apipavidalino. Kiti 
empirinėmis studijomis jas ryš
kino ir toliau vystė. Smagu, kad 
Kęstutis Trimakas visą tai iš
narplioti pasiryžo lietuvių kal
ba. Galima drąsiai teigti, kad 
jis minėtas semiotikos pelkes ne 
tik nusausino, bet paryškino 
vystymosi topologiją, pasodino 
gyvenimiškų pavyzdžių, palais

tė skaitytojui suprantama kal
ba. 

Knyga yra suskirstyta į ketu
rias dalis. Pirmoje dalyje — 
„Nuo kūdikystės iki senatvės" 
yra Erik Erikson aštuonių am
žių aptarimas ir paaiškinimas. 
Antroje dalyje — „Suaugystė, 
pradžia, kaita, baigmė — domi
nuoja Levinson ir Jung mintys 
ir atradimai. Trečioje dalyje — 
„Apsisprendimas asmenybės 
raidoje" — už vairo sėda Kęstu
tis Trimakas. Pats atsisėdęs už 
vairo, savo ankstyvesnių „šo
ferių" neišleidžia iš akių. Naujo
jo „šoferio" užduotis yra viską 
suderinti, pasirenkant sau pa
tinkamą kryptį bei kelią. Čia 
visapusiškai kalbama apie ap
sisprendimo reikšmę, jo psicho
logiją, egzistencini apsisprendi
mą bei asmens tapatybę. Pas
kutinėje dalyje — „Religija as
menybės raidoje* — kalbama 
apie jaunimo, suaugusiųjų, vi
duramžio, senatvės ir mirties 
religinę ir nereliginę patirtį. 
Pagaliau, knygos gale yra du 
išvadų skyreliai. Religinė patir
tis brandina, egzistenciniai ap
sisprendimai lemia. Yra trys 
sritys, kur reiškiasi žmogaus re
liginė patirtis. Tos sritys apima 
trigubą žmogaus santykį su 
Esančiuoju: tiesiogiai bendrau
jant su Esančiuoju, vaduojantis 
iš moralinio blogio, atsiveriant 
Esančiojo gėriui. 

Su nekantrumu laukiame to
limesnių Religijos psichologijos 
knygų serijos tomų: Tikėjimo 
brendimas: egzistencinio apsis
prendimo psichologija; Esame 
seserys ir broliai: bendravimo 
psichologija ir Išgyvenimų rin
kinys. Visa tai skaitytojui pa
žadėta dar prieš šio šimtmečio 
pabaigą. Linkime autoriui šį 
milžinišką užmojį ištesėti iki 
galo. 

• Vi lnius . Kovo 8 d. Pal. 
Jurgio Matulaičio bažnyčioje 
paminėtos asumpcioniscių kon
gregacijos įkūrėjos pal. Mari
jos-Eugenijos Milleret 100-
osios gimimo Dangui metinės. 

Jėzus Kristus 
Gyveno žmogus. Ir toks neturtingas — ką 

pasėja, pas jį nederi. Pas kaimynus visa kas 
deri, visa kas auga, o jis nieko neturi. Nuvejo 
anas arti. Aria aria, ir arklys labai jau priil-
so. Sėdos ir jau sėdzi. Ir mislija sau: „Kol'gi 
aš tokis biednas? Visi bagoti, ė aš biednas... 
Nieko neturiu, šeimyna didelė mano, valgyc 
neturiu ko". 

Kartą žiūri — aina tokis jaunas bernas. 
Sako: 

— Padėkdzie tau, žmogeli! 
— Gerądzie. 
— Ari9 

— Ariu. 
— Kų sėsi9 

— Nežinau. Neturiu kuom sėcie, laukas 
pūstas guli. 

— Oi žmogeli mieliasiai... Kaip škada, kų 
tu biednas. Labai aš norėčia, kad tu man' 
priimtum slūžycie. 

— Oi, sūneli mano, pats valgyc neturiu ko 
— kapgi aš taū priimsiu. 

— Nu, žinai ko, žmogeli, būk geras, sus
milk un manį — priimk tu man' slūžycie. 

— Oi! Duonos neturiu, nieko neturiu, kų 
valgysim0 

— Kų pats valgysi, tų ir man duosi. 
— Nežinau, kas daryc. 
— Nu, tai žinai kų, žmogeli? Aik tu par 

savo žmonų ir paklaus. Susklegėte. Mož 
priimsta. Ė aš paorėsiu. 

— Kiek jau cia man are — dzvi vagos. 
— Nu, tai vis, aš pabaigsiu. 
Žmogus nuvejo par žmonų, ė itas jau ber

nas aria. Kad aria, tai aria, ir galų nėra tai 
dirvai. Nežino, kadu jau galas bus tai dirvai. 
Atajo žmogus, žiūri — dar pusė neišarįs. 

— Tep jau kų jau tu, berneli, darei9 

— Ariu. 
Ė žiūri — to ažuogana nežinia kokia ir pla-

ci. 
— Oi gana, berneli mieliasiai — neturiu 

kuom sėc. 
— Ė ar turi trupucį grūdų? 
— Dzvi vuokelas Vuokelė kviečių, vuokelė 

miežių. 
— Nu, ir gana bus. Pasėsim visų dirvų. Aik 

atsinešk. 
Nuvejo žmogus, atsinešė vuokelį miežių, 

vuokelį kviečių. Kap ėmė tas bernas, sako: 

— Nu, tai darkąs sėsim vienas miežius, ki
tas kviečius. Vienas iš vieno galo, kitas iš 
kito galo. 

Nu, ir saja — ir saja, ir saja, ir sąja — ir 
galų nėra grūdam ciem. Ažsėjo visų ažuo-
ganų, ir liko da grūdų daug. Parsinešė na
mon. Žmogus sako: 

— Žinai ko, žmon? Grūdų liko dar labai 
daugelio. Kad da kur pasėde. 

Sako: 
— Tep, ė iš kur jau ėmės par tavi cieka 

grūdų? 
— Aš nežinau. Va itas bernas kaip ėm 

sėcie, tep loc prisparijo Dzievas. 
Nu, gerai. Nu, anas gyvena, jau prabuvo 

metus, derlių jau itų nuėmė — aisim kulcie. 
Aisim kulcie. Nuvejo kulcie. Kap kulia, tai 
kulia — ir tų pėdų negali išsvaidycie iš tar-
pupėdzio. 

Daug labai grūdų prikūlė, nu, sako: 
— Dar jau kepsim duonų. 
— Ale kų tu, — sako, — grūdai žali. 
Tas bernas sako: 
— Nieko, aš ir žalius sumalsiu! 
Nuvejo male — mala mala, ir galų nėra. 

Ciem grūdam. Nesbaigia grūdai. 
Pakepė žmona duonų, labai gardžių, su

sėdo visi valgyc. Ė iš kur tį mėsos ėmės — 
anys ir pacys nežino. 

Nu, itas žmogus sako: 
— Labai jau dar jau gerai. Vot ir mės 

[būsim] — kap ir žmonės būva. 
Va, sako: 
— Žinai kų, berneli? Buvo par mus atajįs 

susiedas veseilion prašycie. Tep prašo ir tavi 
draugi. 

Anas sako. 
— Nie. Aš itokiosa veseiliosa nevaikščioju. 

Man veseilia, kad vaseilia, ė ten — tik bai-
kos. Nu, aikte jūs, ė aš jau paskum jus nuvei-
siu pažiūrėc, kap jau jauni atvažiuos iš 
venčio. 

Nuvejo gaspadorius su gaspadini, ulioja. 
Ais jau itas bernas veseilion. Kap anas par 
slinkscį, tai visos žarijos iš peckos ir iššoko. 
Anas ažsijuokė. Visi žiūri, kas cia pasdarė. 

Nu, tadu gaspadorius kap užvydo jį, sako: 
— O akšį gi jau, išgersim šimtų gramų. 
Ė tas bernas sako: 

— Nie, aš šimto gramų negeriu. Čia ne ve
seilia. Čia man nesdaboja to veseilio. 

— Nu, tai va muzikantai ažūš, ir tu gi jau 
išeisi — pažiūrėsi, kaip jaunie[jil šoka, kaip 
visa svaratba. 

— Nu, labai gerai. Teip. 

Išej jaunoljil šoke su jaunuoju, ir visi svotai 
tik gi ūkauja šūkauja — vesela labai. Ė tas 
bernas cik užsijuokė anas sau, ažsigrįžė ir 
nuve(jo]. 

Pare[jo! anas namon, no, ir vėl pradėjo 
krutėc darbo. Ataljo] gaspadorius iš veseilios, 
sako: 

— Kol'gi nepabuvai ant šokimų? 

— Oi, koki tį šokimai? Ar tį šokimai? Tį tik 
juokas ima! Aš negaliu būc tokiuosa šoki-
muosa. 

— Kap veseilioj buvom, kol' tadu žarijos vi
sos iš pečkos išbyrėjo9 

"Trys pamaldzio* motery*" Ado* Korsakaite* 
mozaika Tėvų Marijonų koplyčioje Čikagoje 

— Ite, kų aš žinau, kol' išbyrėjo!.. Kap tik 
aš pro slunkscį kojų kyšc, tai visos žarijos. 
Kad tį gi buvo pilna velnių! Tai kurgi anys 
nebėgs nuo manį! 

— E jaunoja kap šoko? 
— Ė! Jaunoja šoko! Velniai cik až padalų 

tųso jų, ė jaunas taigi irgi nieko! Ė jų velniai 
tįsiasi ungi sau. Ė ana spardo kojom. Tai kur
gi man nesjuokc. Aš ir juokiaus až tai. 

Nu, prabuvo jau anas trejis metus. Sako: 
— Žinai kų, berneli? Tu man parabkas bu

vai. Nebuvom gi nekart bažnyčion mės su ta
vim. Davai nuvažuosim. 

— Nu, davai važuojam. 
Paskinkė arklius, važuoja bažnyčion. Va-

žuoja keliu, važuoja — ir cyli, vienas ungi 
kito nė žodžio. Žiūri — veža nabaščikų. Ir la
bai jau žmonių daug, ir ciek jau korongerkų 
— nu, jau tokia propesija, kų jau nežinia ko
kia gražuma. Itas gaspadorius išlipė iš 
vežimo, prisklaupė, kepurį nusėmįs, meldėsi 
meldėsi. Ė tas bernas cik kepurį nusėmė, sė
dėdamas vežimi. Ir net ažsijuokė. Tados gas
padorius — vežiman, važiuoja toliau. Žiūri — 
veža kitų nabaščikų. Važiuoja cik tata ir 
moma ir veža rešeinį sūnų... kapuosan. Ir 
daugiau nieko nėra, cik tata su moma teip 
verkia, kų jau stačiai ašarom kelių laisto. 
Itas parabkas iššoko iš vežimo ir teip jau 
pradėjo melstis, kų net prie žemės prigulįs. Ė 
gaspadorius kaip sėdėj vežimi, tep ir sėdzi. Ir 
kepurės nenussėmė. 

Nu, nieko. Nuvažiavo bažnyčion. Unejo 
bažnyčion. Gaspadorius sako: 

— Dar pasmelskim, ė tadu aisim kar-
čiamon. 

Sako: 
— Gerai. 
Uneljo] bažnyčion, kap kartas suma. Nu, 

visi žmonės prisklaupį, gaspadorius prisklau
pė, ė anas stovi. Anas tik šypsos sau. Jam 
juokas ima. Tep kap [kartasl jau padnesenia, 
visi žmonės susklaupė, ir teip cyka bažnycio, 
kų niekas any... Ir anas kap ažsijuokė an vi
sos bažnyčios. Gaspadoriuo jau labai negražu 
pasidarė. Kurgi jau — parabkas juokiasi 
sumo Pati padnesenia, anas juokiasi. Nu, 
nieko nesakė. 

Nuvejo anys — pasbaigė mišią — nuvejo 
karčiamon išgert. Unejo karčiamon: sėdzi du 
broliai, butelį passtatį, ir geria. Ir klega pė 
Jėzaus munku. Tai anas ažkart sako: 

— Aš čia nebūsiu. Aš negaliu cia būtie. 

— Nu, tai ainam. Ė kur dar mės išgersim? 
— Važiuojam geriau namo ir tį išgersim. 
Pavažiavo namon, sustatė žmona visa kų 

ant stalo, kų ture [jo]: tį ir agurkų, sviesto — 
visa kų, ko tik Velykom buvo priruošus. Sus
tatė, ir pastatė gaspadorius puslitrį. 

— Nu, dar, — sako, — išgersim. 
Išgėrė anys po šimtą gramų. Sako: 
— Žinai kų, berneli, ko aš noriu par taū 

paklausė. Kas tadu buvo, kap važiavo, vežė 
nabaščnikų? Kol' tu tik kepurį nussėtnei ir 
ažsijuokei, ė kap aš meldžiaus? 

— Oi, ten! — sako, — kol'gi nesijuokcie: 
veža gi jau vienturtį sūnų. Ir visi jau labai 
škadauja. Ė tį velniai — tik šoka! Až ratų 
stvarstosi, vieni až arklio stveriasi, kiti až 
ratų — tik juokas buvo. 

No, tadu jau sako: 
— Ė kapgi itų jau, kitų? 
Sako: 
— Kol' gi, kaip kitų vežė! Tį gi ajo aniuolai. 

Tį gi nežinia kokia gražuma buvo, kap itų 
biednų bernelį vežė. Man labai škada jo buvo. 
Aš už tai ir pasmeldžiau. 

— Nu, gerai. Ė kap bažnyčia, kap padnese
nia buvo? Kol' tu tep ažsijuokei? 

— Kol'! Kad taigi bažnyčioj nėr nė kokio 
parėdko: vienas juokias, kitas kušta, trečias 
kosti. Ė velnias sėdzi un lungo, veršio skūrų 
timpia ir griekų negali surašyt. Timpia tim-
pia, kaip trūko jam iš dantų to skūra, kap 
dau galvų par lungų, ažsidaužė galvų — 
man' labai juokas apėmė. 

Tadu sako: 
— Ė kas, kad mės nuvejom karčiamon, 

norėjau su tavim išgert? Kol' tu negėrei tįnai, 
kol du vyrai sėdėjo? 

Sako: 
— Nu, kap aš galiu gerti tįnais, kad anys 

pastatė butelių ir geria, ir klega pė Jėzaus 
mukų? Aš negaliu būc tįnais. 

— Tai kas tu yra, pasakai tu man? Ar ne 
Dzievas tu? 

[— Aš yra, — sako, — Jėzus.! 
— Dėkui, kų pasakei. 
— Ir likie dar* bavotas, ir gyvenk lig mir

ties. 

Iš knygos Gervėčių pasakos, kurią parengė 
Adelė Seselskytė. Vilnius: Lietuvių literatū
ros ir tautosakos institutas, 1997. Papasako
jo Genė Lukšienė-Chmieliauskaitė. užrašė V. 
Gulbinaitė ir S. Bakaitė.) 
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Punsko kultūros namų kapela „Klumpė" 

K PLB seimo nar ius , lankančius Punsko lietuviu sodyba*, iškilmingai sutinka "Klumpes" muzikanta i . 

Lietuvio ūkininko laukai Punsko apylinkėse. 

Lietuvos nepriklausomybe* 1990 Kovo 11 pažymėti ir dėl jos kovojusiems partizanams pagerbti Punsko apy
linkėse pasta tytas paminklas. PLB seimo nariai aplankė Seinų katedrą, susipažino sujos istorija ir padėt imi . 

tų rudenį Punsko Lietuvių kul
tūros namų instruktorius Juo
zas Kalesinskas į kaimo muzi
kantus. Vyrai atėjo, pagrojo, ir 
taip gimė kaimo kapela. 1967 
metais jai pradėjo vadovauti 
mokytojas Antanas Šliaužys. Be 
muzikantų, jis subūrė daini
ninkų grupę. Kapela kasmet 
dalyvaudavo sąskrydžiuose, 
1972-1973 metais linksmuo
siuose subatvakariuose. Pradėjo 
koncertuoti ir svetur. Nuo 1973-
ių-jų buvo kviečiama į Šiaurės 
rytų Lenkijos vaivadijų kaimo 
kapelų apžvalgą, kuri vykdavo 
Kolne (Lomžos vaivadijoje). Ten 
laimėdavo pirmąją arba antrąją 
vietą. 

Jų kapela yra tikrai kaimo 
kapela. Iki šiol „kaimo kapelos", 
kurias matydavome, tai buvo 
tik iš vardo kaimo. Tai vis buvo 
profesionalai. Tokių „liaudies 
kapelų" anais, sovietiniais lai
kais, buvo gana daug. O šie yra 
atstovai tikro lietuviško kaimo. 
Dar daugiau, jie labai aiškiai 
žino, kas jie yra. Jie yra dzūkai 
ir jų protėviai tose žemėse gyve
no jau daugiau negu 400 metų. 
Tačiau tas faktas, kad jie yra 
dzūkiško kaimo „kapela", dar 
nereiškia, kad jie nebūtų mūsų 
dėmesio verti. Kuomet mūsų 
(PLB seimo) autobusai prie Ko
vo 11-osios gimnazijos rūmų at
važiavo, jų kapela mus pasitiko. 
Surengtame dzūkiško meno va- . 
kare buvo keletas kolektyvų. 
Bet iš jų visų didžiausią dėmesį 
patraukė „Klumpė". Ir tuomet 
Marija Remienė pagalvojo, kad 
reikėtų juos į Čikagą atsikvies
ti. 

Dabar, kuomet ji perėmė JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybos vadovavimą, Kultū
ros tarybos posėdyje tą reikalą 
pristatė. Radusi visuotinį prita
rimą, pradėjasu jais susiraši
nėti. Ne viskas vyko taip, kaip 
patepta, bet Reginai Narušie-
nei, JAV LB valdybos pirminin
kei padedant, viskas buvo lai
mingai išspręsta. Kapelos atvy
kimas jau yra garantuotas. Da
bar visa kita jau nuo mūsų 
priklauso. Yra labai svarbu, 
kad jie, pas mus atvykę, rastų 
lietuvišką šilumą. Nes Lietuva, 
nepaisant valdžių pasikeitimų, 
jiems dėmesio nerodo. Jeigu 
Lietuvos atstovai ir pasirodo, 
tai jie mieliau su lenkais parei
gūnais bendrauja. Tad mes juos 
šiltai priimkime kaip lauktus ir 
mielus svečius. Reikia parodyti 
jiems, kad jie nėra užmiršti ir 
vieni palikti. 

Padarykim taip, kad jie atvy
kę į Atlanto kitą pusę, jaustųsi 
lyg Lietuvos mažą lopinėlį su
siradę. Jie neuždarbiaudami 
važinėja, tad Amerikoje dar nė
ra buvę. Ir apie Ameriką, ir jos 
lietuviją tik ribotą supratimą 
teturi. Jie klausosi Lietuvos ra
dijo programų, bet jose išeivija 
beveik visai neegzistuoja. Taip 
pat ir Lietuvos spaudoje, jeigu 
iš viso ją gauna? Žmonės iš 
išeivijos pas juos yra gana reti 
svečiai. 

„Klumpės" koncertai bus: ba
landžio 18 dieną Cicero Šv. An
tano parapijos salėje, balandžio 
19 dieną 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Juos rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

ARKTV. A*J. BAČKIO 
APSILANKYMAS 

ROMOJE 
Statomi būsimi Lietuviu kultūros namai Seinuos*. Juos, taip pat kaip ir Punską, irgi daug metų stato Lietuvos 
valdiia. 

JUOZAS ŽYGAS 

Pirmiausia trumpai apie patį 
Punską. Tai yra lietuviška sala 
jau baigiamame sulenkinti Sei
nų krašte. Reikėtų niekuomet 
neužmiršti, kad šio šimtmečio 
pradžioje lietuviškos veiklos 
centras, buvo ne Vilniuje ir ne 
Kaune, bet Seinuose. Ten buvo 
leidžiami laikraščiai, žurnalai ir 
spausdinamos knygos. Seinų 

kunigų seminarija davė daug 
žymių kunigų rašytojų ir knyg
nešių: Antaną Tatarę, Motiejų 
Brundzą, Martyną Sidaravičių, 
J. Totoraiti, vyskupą Praną Bu
čį, kun. Antaną Staniukyną, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
steigėjas ir daug kitų. 

Turėjau laimes Punske lanky
tis 1997 metais su Pasaulio lie
tuvių seimo išvyka. Ta išvyka ir 
punskiečiai paliko neišdildomą 
įspūdį. Žmonės mieli, apsišvietę 

Broniaus Nainio nuotraukos 
ir tikri lietuviai. Per apie de
šimtį valandų, kartu su jais 
praleistų, neteko išgirsti len
kiško žodžio. Vaikai padainavę 
ar pašokę, savo tarpe kalbasi 
tik lietuviškai. Beveik kiekvie
nas didesnis kaimas, turi savo 
kaimo kapelą. Žinoma, didžiau
sia ir daugiausia pagarsėjusi, 
tai Punsko kultūros namų ka
pela „Klumpė". 

„Vyrai, ateikit pagrąjyc", to
kiais žodžiais kreipėsi 1966 me-

Vasario 4-14 d. Vilniaus ar
kivyskupas A. J. Bačkis lan
kėsi Vatikane, kur dalyvavo 
neeiliniame trečiajame Tary
bos, rengiančios Antrąjį Euro
pos vyskupų sinodą, posėdyje. 
Sinodą numatoma sušaukti 
1999 m. Tarybą sudaro 15 po
piežiaus paskirtų narių, atsto
vaujančių Europos vyskupų 
konferencijoms. Sinodo tema 
— „Kristus, gyvenantis savo 
Bažnyčioje. — vilties šaltinis 
Europai". 

Balys Auginąs 
* 

VELYKINIAI SIELOS MARGUČIAI 

1990 METŲ PRISIKĖLIMAS 

Katinėliai ant karklo šakų 
Kovo rytą pabudo ir žiūri 
Viltingom akim — 
Aš Tėviškės žemei šaukiu: 
— Prisikėlei! Tikėjau Tavim! -

O dangus — trispalvėmis žėri! 

Tai Velykos: mūsų prisikėlimas! 
Dangus dovanojo margučių kraitelę -
Velykų laukimo 
Septynių mylių tiltas 

Prailgo į skausmingos gavėnios 
penkių dekadų kelią 

VELYKINĖ 

Pirma žibutė sužaliuoja, 
Akytes praveria gėlė — 
Paukštelis čiulba aleliuja, 
Ir skardžiabalsio varpo virpanti gerklė 
Prisikėlimo himną žemei gieda 

Ir aš jaučiu, kaip sieloj žydi 
Vaivorykštėm Velykų rytas: 
Širdis — kaip saulės spindulys 

(Drebėjom nuodėmėj paklydę, 
O Prisikėlęs ištiesė mums ranką 
Neprašytas) — 

Ir tapome Prisikėlimo džiaugsmo 
Nemari dalis 

DIEVO AVINĖLIS 

Atidaryki 
Savo sielos karstą — 
Jame mirtis 
Ir nuodėmės žiema! 
Tik saulė žemę 
Šilkų voratinkliais 
Apkarsto — 
Pavasario procesija 
Gėles jau žemei barsto, 
Prisikėlimą žmogui nešdama! — 

Ir tu matai — 
Kaip keliasi baltos lelijos 
Silpnas žiedas — 
Jos lieknas ir lankstus 
Liemuo! 
Širdis krūtinėj 
Aleliuja gieda 
Ir su pavasariu 
Vėl žydi tavo pėdos, 
Nes tu žmogus, 
O ne akmuo! — 

Kai nusidėjėlis 
Velykų rytą meldžias — 
Į dangų 
Vyturėlis neša jo maldas 
O prie žmogaus širdies 
Rankas sušildo Dievas 
Tada girdi — širdis 
Į dangų beldžias — 
/ Viešpaties duris, 
Nes tu esi Jam 
Dievo avinėlis, kuris 
Šlakstytas meilės 
Dieviškos lašais! — 
Nūnai tu giedi aleliuja, 
Į amžiną gyvenimą prašais, 
O Prisikėlęs tars: 
— Tu būsi amžiams gyvas! 

Pirmąjį Europos sinodą te
ma „Liudyti Kristų, kuris mus 
išvadavo" popiežius Jonas 
Paulius II buvo sušaukęs 1991 
metais. Tada Rytų, Vidurio ir 
Vakarų Europos vyskupai su
sitiko pirmą kartą po komu
nizmo žlugimo. Jau yra įvykę 
Afrikos bei Šiaurės ir Pietų 
Amerikos Sinodai. Netrukus 
turėtų susirinkti Azijos ir 
Okeanijos vyskupai. Tai savo
tiška 2000 metų krikščionybės 
jubiliejui besirengiančių Baž
nyčių sąžinės sąskaita. 2000 
metais, matyt, bus surengtas 
dešimtasis visuotinis pasaulio 

vyskupų susirinkimas, kuria
me bus nagrinėjama vyskupų 
tarnyba bei misija. Ankstes
niuose visuotiniuose sinoduo
se vyskupai aptarinėjo pasau
liečių pašaukimą bei misiją 
Bažnyčioje ir pasaulyje (1987 
m.), kunigų ugdymo dabarti
nėmis sąlygomis klausimus 
(1990 m.), pašvęstąjį gyveni
mą (1994 m.). Šių sinodų dar
bo vaisiai atsispindi popie
žiaus apaštališkuose paragi
nimuose „Christifideles laici", 
„Pastorės dabo vobis" ir „Vita 
eonseerata", kurie išversti ir į 
lietuvių kalbą. 

Vasario 7 d. Vilniaus arki
vyskupas A. J. Bačkis kartu 
su tėvu V. Aliuliu, MIC, tėvu 
A. Liuima, SJ, ir kitais Ro
moje gyvenančiais arba studi
juojančiais kunigais koncele-
bravo šv. Mišias, kuriose daly
vavo Lietuvos ambasadorius 
prie šventojo Sosto K. Lozorai
tis ir ambasadorius Italijoje R. 
Podagelis, Vilniaus seminari
jos rektorius kun. H. F. Fis-
cher, Romoje tuo metu viešėję 
Lietuvos kunigai bei semina
ristai. 

BŽ, 1998 m. Nr, 4 
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Savaitgalio komedija Los Angeles 
P R A N A S VISVYDAS 

Taip ir maga paklausti: iš kur 
Los Angeles Dramos sambūris 
semiasi energijos? Negi iš EI 
Nino audrų, kurios šiemet be 
perstojo čaižo Paciiiko taikią 
pakrante ' Juk nėra lengva pa
statyti veikalą, su scenovaiz
džiais, kostiumais, šviesomis ir 
dar su užkandžiais po premje
ros, tuo metu, kai kelyje j repe
ticijas neretai siaučia liūčių su
keltas chaosas. Ar šitoks pasi
šventimas tik tam, kad būtų ap
malšinta lietuviams įgimta aist
ra scenai9 

Žinoma, yra ir r oras palinks
minti kitus. Šiam tikslui Sam
būrio režisierius Algimantas 
Žemaitaitis ir yra pasitelkęs 
dramaturgą Kazį Sają, nestoko
jantį receptų aktualiems, žais
mingiems, erotika paskanin
tiems farsams. Kovo 28-29 die
nomis buvo suvaidinta jo dviejų 
paveiksi komedija ,Savaitgalio 
romanas". Jei neklystu, tai jau 
trečias Sajos eksportinis kep
snys „sitkomedijų" laukian
tiems Pietų Kalifornijos akto
riams. Pernai suvaidintas vie
naveiksmis „Pasimatymas šal
tam vasarnamy" susilaukė vė
soko atliepio. Matyt, publika 
nelinkusi juoktis lapkričio mė
nesį. 

Šį sykį, man sėdint šeštadie
nio premjeroj, kai gausių žiūro
vų tarpe vyravo jaunesnieji, juo
ke šilumos nestigo. Tam yra ke
lios priežastys. Bene svarbiau
sioji — absurdiškai sukirptas 
Rapolo Vabalo charakteris, kurį 
gan vykusiai suvaidino Aman-
das Ragauskas. Šis naivuolis 
Vabalas nesugeba rimtai supyk
ti, net ir susidūręs su žmonos 
Magdos (Raišos Urbanienės) 
neištikimybe. Savokvailumujis 

S c e n a iš Los Angeles Dramos sambūrio pastatytos Kazio Sajos komedijos 

tiesiog prašosi būti vedžiojamas 
už nosies. 

Prieš daugelį metų dažnai 
puikiai vaidinusi, Raiša Urba-
nienė atliko Vabalo žmonos 
Magdos vaidmenį. Smarki, kaip 
rolė reikalauja, akiplėšiškai ne
gailestinga nemylimam nevėkš
lai vyrui, netikėtai sutrukdžiu
siam jos meilužišką romaną su 
Leonardu Liutkumi, vadinamu 
Palangos Liūtu (Haroldu Moc
kumi). Stebint įsiliepsnojusios 
Magdos triukšmingai irzlų bar
nį su savo nekepėliu Rapolu, 
darėsi nejauku. Jokio noro juok
tis. Autoriui ar režisieriui būtų 
pravertę veikėjos — energiją 
nukreipti į apsukresnį, lanks
tesni charakterio įkūnijimą. 
Angliškai tariant, būti jai „more 
cunning". Taigi apgaulesnei. 

Kita juoko priežastis — Ha
roldas Mockus, naujos ateivių 
bangos artistas. Girdėjau, kad 
studijavęs vaidybos meną Lietu
voje. Šmaikštus, lieknas, su 
įgimtomis komiko ypatybėmis, 

darė ne tiek donžuano, kiek 
sukto „frajerio" arba vėjavaikio 
įspūdį. I tokių tipelių glėbį leng
va įkliūti Palangoje atostogau
jančioms poniutėms. 

Dar uždangai nepakilus, sce
nos papėdėje, lyg ant smėlio, 
šokių rokui trenkiant, jaunimas 
žaidžia tinklinį. Pauliaus Jasiu-
konio sukurtame pirmo veiks
mo scenovaizdyje dominuoja di
delė šuns būda su užrašu „Dog-
house", o kairėje matomas dvi
aukščio vasarnamio kampas su 
viršuje apšviestu langu — Mag
dos miegamasis. Būdoje, pagal 
Sajos mėgstamą absurdo teatro 
stilistiką, miega vasarnamio sa
vininkė Kopūstelevičienė (kad 
tik visas namas botų išnuomo
tas). Jos netašyta .bobiškumą" 
teko pavaizduoti ilgametei 
Sambūrio aktorei Ramunei Vit
kienei. Kai kurie žiūrovai gyrė. 
Man kilo abejonė: ar ne per 
daug vaidybiško persistengimo, 
trankumo, dargi „spjaudymo" 
ant grindų? Kažkas nei šis, nei 

tas. Tad nejuokinga. 
Antro veiksmo scenovaizdis 

perdėm realistiškas. Gale vidu
ry langas. Dešinėje — didoka, 
gražiai paklota lova, tartum šio 
erotinio farso simbolis. Kairėje 
— Magdos puošimosi staliukas 
su veidrodžiu. Čia įvykiai vers
te verčiasi. Rapolas užklumpa 
meilužius. Barnis. Magda palie
ka vyrą. Jam, šitaip apgautam 
ir paliktam, ateina mintis pasi
karti, tuo atsilyginant už nuos
kaudą. Žinoma, tokiu būdu, kad 
kaklas būtų nesuveržtas. Taigi 
kartis nepasikariant. Šioji sce
na — komedijos viršūnė. Pasiro
do, Vabalas ne toks jau trenk
tas. Ragauskui pavyko šį keblų 
pasikorimo procesą įveikti su 
inžinieriaus pakabumu. Ypač 
juokinga, kai pasikorėlis, staiga 
atgijęs, vienu sprigtu paguldo jo 
laikrodį pavogusį Palangos Liū
tą, ir kaip įbėgusi Magda puola 
gelbėti ne savo pakibusį Rapo-
lėlį, bet ant grindų tįsantį mei
lužį Leonardą. 

Komedijos eigoje regime ir 
kitus Palangoje atostogaujan
čius veikėjus: Vikį (Manfredą 
Prišmantą) ir Kristiną (Sigutę 
Mikutaitytę-Miller). Jie irgi yra 
įvelti į suvedžiotojo Liutkaus 
meilės machinacijas. Vikis su
kasi prie liaunos Kristinos ir tik 
pabaigoje sužino, jog ši yra 
Liutkaus žmona. Tai lyg ir pa
pildomas meilės trikampis pa
grindinių veikėjų santykių geo
metrijoje, manau, tinkamai ne
išryškintas, Kristinai antrame 
veiksme visiškai nepasirodžius. 

Šviesų efektai (Algio Manto 
rankose) galėjo būti kur kas 
kūrybingiau panaudoti, ypač 
korimosi scenoje. Garsus ir mu
ziką tvarkė Paulius Jasiukonis. 
Šalia taiklių kostiumų parinki
mo (Emos Dovydaitienės), pa
girtinas Aloyzo Pečiulio ir Algio 
Manto darbas skelbimų ir pla
katų srityje. O ką jau sakyti 
apie užkandžius! 

Dainininkai iš Lietuvos 
Keletą savaičių Ramunė ir 

Raimundas Lapai per „Studiją 
R" garsino Juditos Leitaitės ir 
Eduardo Kaniavos muzikinius 
įrašus. Mezzosopranas Judita 
Leitaitė yra viena iš jaunų, ky
lančių žvaigždžių, tad jos atvy
kimas į Čikagą turėjo sukelti 
tam tikrą sukrutimą melomanų 
tarpe. Baritonas Eduardas Ka
niava — žinomas visiems, kurie 
mėgsta įvairaus pasirinkimo 
muziką — nuo lengvo žanro iki 
operų arijų. Skubėdama kovo 
21 dieną (šeštadienį; Lemon-
t'an. labiausiai dvejojau, ar gau
siu bilietą, nes iš anksto už
sisakius nebuvau. Dideliam ma
no nustebimui ar net nusivyli
mui. Dailės muziejaus salė buvo 
tik artipilnė. Na, pagalvojau, 
<jal išeivija mažai žino šiuos dai
nininkus, tad suprantama — 
nežinau ir nesidomiu. Tikėjau 
daugiau „saviškių" pamatysian-
ti. Deja, gal tuzinas su puse ir 
buvo. Didžiąją daugumą sudarė 
visur suspėjantys. visur daly
vaujantys vyresnieji išeivijos 
žmonės. 

Koncertas buvo skirtas įvai
raus skonio klausytojams — 
nuo liaudies dainų iki arijų iš 
lietuvių kompozitorių operų: 
Jurgio Karnavičiaus „Gražinos" 
ir Vytauto Klovos „Pilėnų". 
Dainininkai, atrado vienas kita 
operečių duetams atlikti, patei
kė keletą originalių lietuvių 
kompozitorių dainų. Man asme
niškai sukėlė malonius prisi
minimus Balio Dvariono daina 
Justino Marcinkevičiaus žo
džiams „Oi. užkilokit vartelius". 
Ši daina. Lietuvoje, daugiau nei 
prieš ketvirtį am?hus, buvo 
visu vokalinių ansamblių reper
tuare Dabar pasakytume — tai 
buvo „top'as"' Tikriausiai dau
gelis pamiršo autorius, tikriau
siai daugelis tiki. jog tai liau
dies daina — *r>kin ii «ava, ne
paprastai ii lengva 
dainuoti. To patie> kompozito
riaus daina L Stepanausko žo-

E d u a r d a s Kan iava ir Judita Leitaitė. 

džiams „Žvaigždutė" (Lietuvoje 
pirmą kartą padainavo akla 
„Lietuvos lakštingala" Beatričė 
Grincevičiūtė), maloniai pras
kambėjo dainuojant Juditai Lei-
taitei. Nėra šio rašinio tikslas 
smulkiau analizuoti dainininkų 
pasirinktą repertuarą ar jo atli
kimą — nesu muzikologė. Kaip 
klausytoja-žiūrovė turėjau pui
kią progą dar kartą, nors ir ne
pritaikytomis meisti-ų koncer
tams sąlygomis, žavėtis puikia 
abiejų dainininkų vaidybine in
terpretacija, atliekant, kad ir 
Silvos ir Edvino duetą iš vengrų 
kompozitoriaus Imre Kalman'o 
operetės „Silva". Žavios Juditos 
Leitaitės bei patyrusio scenos 
meistro Eduardo Kaniavos kon
certo įspūdis išliks tiems, kurie 
buvo atsilankę į jį. 

Sekmadienį Jaunimo centre, 
deja, vaizdas buvo panašus — 
salėje gal pora šimtų atsilankė. 
Ir vėl daugiausia — ankstesnė 
išeivija... 

Net neabejoju, kad Ramunė ir 
Raimundas Lapai, rengdami to
kios muzikos, tokių dainininkų 
koncertus, daugiausia orienta
vosi į mus, atvykusius iš Lietu-

Audriaus Zavadskio nuotrauka 

vos ne taip seniai. Juk daugelis, 
gana dažnokai, namuose lan
kėme teatrus, koncertus. Atro
do, informacijos lyg ir netrūko. 
Net neįsivaizduoju, kad muziką 
mėgstantys žmonės nenorėjo 
susitikti su lietuviška daina, 
aukštos klasės dainininkais, į 
kurių koncertus Lietuvoje ne 
taip paprasta gauti bilietą. Gal 
kada nors vėliau, kai daininin
kai panorės dar kartą apsilan
kyti Čikagoje, jų koncertuose 
mūsų bus daugiau. Gal mes po 
truputį suprasime, jog tai dar 
vienas susitikimas su Gimtine, 
kuri gyvenantiems čia nėra taip 
dažnai pasiekiama. Gal... 

Ligįja Tau tkuv ienė 

ATITAISYMAS 

Draugo kultūriniame priede 
(1998 m. kovo 21 d.) išspausdin
tame rašinyje „Drąsos ir kūrybos 
kupinas gyvenimai" buvo padaryta 
klaida, pažymint dailininkės Onos 
Dokalskaitea metu*. Ji dešimtine 
jaunesne. Dailininkes ir skaitytojų 
aUipraiome. 

TOTORIAI IR KARAIMAI 
VAIŠINO ŠIMTALAPIU 

Lapkričio 15 d. Kaune, Kari
ninkų ramovėje, paminėtas to
torių ir karaimų įsikūrimo 
Lietuvoje 600-metis. Prane
šimas apie totorių veiklą Lie
tuvos Didžiosios Kunigai
kštystės kariuomenėje iki 
1795 metų ir apie Lietuvos to
torių karybą XLX amžiuje 
skaitė Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus istorikai J . 
Daujotas ir A. Pociūnas. Veikė 
istoriografinė paroda „Totoriai 
Lietuvoje". 

Paminėjime dalyvavo Lietu
vos totorių ir karaimų ben
druomenių vadovai, nariai, 
Seimo ir Kauno savivaldybės 
atstovai. Totorių meno savi
veiklos kolektyvai parodė, kad 
šios negausios tautinės mažu
mos yra išsaugojusios savo 
kul tūrą (kalbą, dainas, šokius, 
papročius). Susirinkusieji buvo 
vaišinami nacionaliniais val
giais, tarp kurių buvo ir toto
rių stalo pažiba — šimtalapis. 

Ankstesniais šimtamečiais 
karaimų Lietuvoje būdavo 
apie 2,000. Dabar šios tautos 
žmonių skaičius nesiekia 300. 
Pastarojo gyventojų surašymo 
duomenimis, Lietuvoje gyvena 
5,800 totorių. Manoma, kad 
apie 300 jų gyvena Kaune. 

Totoriai ir karaimai savo 
geografine kilme ir ta pačia 
t iurkų kalbos grupe yra gimi
ningos tautos. Esminį jų skir
tumą sudaro religija. Totoriai 
y ra musulmonai, o karaimai 
savo tikėjimą kildina iš seno
sios judėjų religijos. 

Abi šios tautos labiausiai 
pasižymėjo Lietuvos karyboje, 
didikų pilių sargyboje, XIX 
amžiuje nemažai totorių su
darė mūsų krašto bajorų 
luomą. Mokslinių tyrinėjimų 
objektu tapusi karaimų kalba 
ypač, turtinga karybos ter
minų. 

Los Angeles Dramos sambūrio Kazio Sajos komedijos spektaklį stebi Algirdas Gustaitis, Be rna rdas Brazdžionis 
i r Aldona Brazdžionienė. 

VIOLETAI BUS PLOJAMA IR 
METROPOLITAN OPEROS 

TEATRE 
P. PALYS 

Į didžiuosius Europos operų 
teatrus įžengusi, ten su dide
liu pasisekimu dainuojanti, 
mezosopranas Violeta Urma-
navičiūtė-Urmana, po ilgesnės 
pertraukos trumpam atvyko į 
Lietuvą. 

Vasario pradžioje Naciona
linės filharmonijos salėje, Vil
niuje, kartu s u Lietuvos val
stybiniu simfoniniu orkestru, 
diriguojant Juozui Domarkui, 
atliko koncertą. Koncerte buvo 
girdimi Richard Wagner kūri
niai: vokalinis ciklas „Penki 
Mathilde Wiesendonk eilėraš
čiai", ir ištraukos iš operų 
„Tristan und Isolde", JDie 
VValkure" ir „Parsifal". Tai bu
vęs pats svarbiausias šiame 
sezone filharmonijos koncer
tas, skirtas pagerbti maestro 
Juozo Domarko jo muzikinio 
darbo 40-ties metų sukakties 
proga. Alina Ramanauskienė, 
ap-tardama Violetos Urmana-
vičiūtės pasirodymą, „Kauno 
dienoje" rašė: ...balsas išties 
nuostabus: trijų oktavų diapa
zono, minkštas, aksominis, ly
gus visuose registruose, pui
kiai jaučiantis frazę, jos 
niuansus". 

Violetos, kaip dainininkės, 
kelias buvo skirtingas negu 
kitų. Jis prasidėjo nuo fortepi
jono, su kuriuo ji draugavo net 
17 metų. Fortepijono studijas 
pradėjusi Marijampolės vaikų 
muzikos mokykloje, vėliau jas 
tęsė Kaune, Juozo Gruodžio 
aukštesniojoje muzikos mo

kykloje, galiausiai baigė Kau
no konservatorijoje, prof. L. 
Grybauskienės fortepijono kla
sėje. 

Tik po to pradėjo ir penke
rius metus dainavimą studija
vo pas žinomą vokalo dėsty
toją prof. V. Mikštaitę. Toli
mesnėms dainavimo studi
joms išvyko į Vokietiją, kur 
jas tęsė Bavarijos operos stu
dijoje. Praleisto laiko „kanki
nantis" su fortepijonu Violeta 
nesigailinti, nes tas jai davęs 
puikų užnugarį-

Violeta dalyvavo įvairiuose 
Europos valstybėse vykstan
čiuose dainavimo varžybose. 
Laureatės laurais pasipuošė 
Vienoje, Strasbūre, Barcelo-
noje. Varžybas laimėjusi Bar-
celonoje, Ispanijos Paima de 
Mallorka operos teatre, G. 
Verdi operoje „Nabucco" atliko 
Fanena vaidmenį. Po to atsi
darė kelias ir į kitus Europos 
operų teatrus. Violeta dainuo
ja garsiojoje Milano operoje 
„La Scala", Paryžiaus valsty
binėje operoje, Berlyne — 
„Deutscher Oper", Vienos val
stybinėje operoje. 

Vienos operoje, kurioje Vio
leta dainavo Princess Eboli G. 
Verdi operoje „Don Carlos", 
spaudoje pasirodė puikūs ver
tinimai: „Mezosopranas iš Lie
tuvos Urmana pralenkė visus, 
suteikdama Eboli vaidmeniui 
visą reikiamą išraiškos paletę 
— nuo aiškios koloratūros iki 

dramatiškos atakos, kaip 
norėjo G. Verdi. J i dainavo 
lengvai, lyg žaisdama, o atlik
dama „don fatale" ariją, pa
siekė kraštutinius įtampos 
taškus — šis vaikščiojimas aš
menimis jai pavyko užtikrin
tai. Publika džiūgavo". 

Violeta Urmanavičiūtė me-
zosoprano vaidmenyje tvirtai 
reiškiasi G. Verdi operose 
„Nabucco", J I Travatore", 
„Don Carlos", Richard Wagner 
„Die VValkuere", „ParsifaP, 
„Rinzi" ir kitose. 

Pastaruoju laiku Violeta yra 
pasirašiusi trumplaikes sutar
tis su Milano opera „La Sca
la", Londono „Covent Gar-
dens" ir Vienos valstybine 
opera. Teko patirti, kad su
tartį yra pasirašiusi ir su gar
siąja Metropolitan opera New 
Yorke. Ten už poros metų Vite 
lėta Urmanavičiūtė-Urmana 
bus girdima R. Wagner ope
roje „Parsifal", Kundry vaid
menyje. Lauksime! 

• Kaišiadorys. Vasario 12 
d. vysk. J. Matulaitis čia paš
ventino „Vilties" bendrijos 
Kaišiadorių skyriaus įsteigtą 
paramos šeimai centrą. Stei
giant šį centrą kaišiadorie
čiams daug padėjo Vokietijos 
Drenštainfurto miesto Kolpin-
go šeimos nariai. Centro atid
arymo iškilmėse dalyvavęs 
šios Kolpinto šeimos atstovas 
Otto Jungen patikino, kad ir 
kiti Vokietijos miestų kolpin-
giečiai parems kaišiadoriečių 
projektą, kuriuo norima padė
ti negalios ištiktiems vaikams 
integruotis į bendraamžių bei 
visuomenės aplinką. 

Kaune vaikučiai nauja knygų parodoje 


