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ŠIŲ METŲ CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS SPEKTAKLIAI 
ALGIS ŠIMKUS 

Gaetano Donizetti, gyvenęs 
1797-1868 m., kūrė laikotarpyje 
tarpe dviejų žymiųjų itališkosios 
operos atstovų — Rossini ir Ver
di. Jis parašė net 67 operas, ku
rių pirmosios buvo beveik ištisai 
Rossini imitacijos.Platesnio popu-

na viena kitą nenutrūkstančia 
srove. Betgi Donizetti muzikinis 
genijus visus šiuos žiaurius įvy
kius sugebėjo įvilkti į jam įgimtą 
paprastą ir nuoširdų lyrizmą. Jo 
melodinga ir įtaigi muzika suža
vi net ir šių dienų racionalų 

Naujas dėmesys Universiteto 
miestui 
Kai švenčiame Vilniaus uni

versiteto 400 metų sukaktį, geru 
lcelrodgiu mums gali būti Braz-
džionib "Giesmė kunigaikščių 
miestui". Kartu su poetu ir mes 
galime sakyti Vilniui: "Kaip dei
mantas brangus krūtinėj tu spin
dėjai"! ,„. 

Ta8au kyla klausimas, ar jis 
buvo jmūsų pakankamai "kaip 
perlas? nuo vagių, nuo svetimųjų 
gintas?" Ir, bent kalbant apie 
patį universitetą, vargiai ar mes 
'galėtufrne su B. Brazdžioniu su
tikti, Jcad jis buvo "visos tautos 
skausmais ir meile išaugintas". 

Tiek Vilniaus miestui, tiek 
ypač fo universitetui daug me
daus hešė ir prinešė kiti. Bet to 
mes neturime priimti kaip nelai
mės. O jei tai ir būtų buvusi ne
laimėj tai buvo tokio turtingo 
žmogius nelaimė, kuris nesiži-
no kafo gautu turtu naudotis. 

Šio; nevisiškai save įvertinan
čio turtingo žmogaus priekaišto 
mes rjegalime daryti nepriklau
somose Lietuvos žmogui. Jis, ne
turėdamas kurį laiką priėjimo 
prie Vilniaus, jautėsi, Brazdžio
nio žodžiais betariant, "kaip be 
žiedų'<gėlė'\ Nepriklausomos Lie
tuvos .žmogus neturėjo jokio abe-
jingumo-Vilniui, be jo jam "Taip 
buvo liūdna, nyku, taip - ankš
ta dvasiai". Tą liūdesį Brazdžio
nis pavaizduoja tragišku jūrinin
ko išgyvenimu: "Iškeltos mūsų 
burės vėl suplaukė į uostą" 

Patk Vilnius tačiau savo gyvy
bę išlaikė. "Ir laisvėj ir vergijoj 
vis kilnus ir didis" jis slėpė sa
vyje prisikėlimo sėklą. ' T u vėl 
gyvenk ir augt ir vest mus pri
sikėlei", sako Brazdžionis. 

Ypač šių 400 metų Vilniau? 
Universiteto sukaktuvių proga 
"Vėl nuaidi tavo vardas per pa
saulį %platų". Iš tikrųjų, girdėti, 
kad įvairios mokslo įstaigos no
ri mipėti Vilniaus universiteto 
sukaktuves. Ir gerai, — 'Tegul 
naktie pikta be atminimo sklai
dos". J 

liarumo ir tarptautinio pripaži- į klausytoją, priversdama užmirš-
nimo jis susilaukė tik su trisde- j ti scenoje vykstančių dalykų neį-
šimt trečiąja savo opera — An- i tikimumą, dirbtinumą ir naivu-
na Bolene, kuri greitai paplito mą. Donizetti savo operoms pa
po visą Europą. Išsivadavęs iš J grindines partijas visada rašyda-
jį dominavusių įtakų, Donizetti vo, turėdamas galvoje žinomus 
išvystė savitą stilių ir išplėtė to i ir virtuoziškus to laiko daininin-
laiko operos formą, tuo padary
damas daug įtakos tolimesnei i-
talų operos raidai. Donizetti 
reikšmę galima geriausiai įver
tinti, beklausant po jo italų ope
roje ilgus metus karaliavusio 
Verdi. Daugelis jo žinomųjų ope
rų vietų skamba lyg būtų išim
tos iš Donizetti partitūrų. 

Nors daugumas Donizetti o-
perų dabar yra visiškai pamirš
tos, jo geriausieji veikalą] tapo 
nemirtingais ir dar vis užima 
svarbią vietą pasaulio operų re
pertuaruose. Jų tarpe, tragiška, 
Sir Walter Scott novele pagrįsta, 

kus. Todėl jis nesivaržydavo 
technikinėse priemonėse. Ir šio
je operoje, greta komplikuotų ko
loratūrinio soprano ir pagrindi
nio tenoro partijų, gausu polifo
ninių ansamblių, sunkokų arijų 
ir aplamai nelengvos muzikos. 

Chicagos Lietuvių opera šiais 
metais Donizetti Lucia di Lam-
mermoor pastatė balandžio 21, 
22 ir 28 d. Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje. Libretas lietuvių 
kalbon išverstas poeto Stasio 
Santvara. Sklandus ir poetiškas 
lietuviškas tekstas leido lengvai 
sekti painų operos turinį, nors A-

Lucia di Lammermoor yra viena j merikoje įpratęs operas klausytis 
originalo kalba reiklesnis klausy
tojas greitesnėse bei sunkesnės 

garsiausių. Jos libretistas Salva to
re Cammarano, manipuliuoda-Vilniaus universiteto minė

jimas mums kelia visokeriopų už
davinių. Mes turime jį iš naujo 
atrasti. Mes turime jį atrasti n e . ; . 
tik kaip kažką savo, bet ir k a i p ! f "omus scenines • d o d i y o s e-| J*V«** ? * * > ? ? _ £ " 
vertybę pačiame savyje. Tai nė-

mas operose įprastais meilės, ne- j muzikos vietose galėjo kiek ir pa-
apykantos, pavydo ir keršto | sigesti skardesnio itališkojo ori-
jausmais, panaudojo visus jam į ginalo. 

ra lengvas uždavinys, turint 
prieš akis įvairius istorinius susi
painiojimus. Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos ruošiamas 
Vilniaus universiteto 400 metų 
minėjimas š.m. rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 3 dienomis Chicagoje tu
ri tikslo pristatyti šią temą mū
sų kultūriniam, visuomeniniam 
ir moksliniam svarstymui-

Svarbu, kad šis uždavinys bū
tų ne tik teorinis. Jeigu jis pasi
liktų tik toks, būtų padaryta pa-

i naši klaida, kada 17-18 šimtme-
I ty Vilniaus universitetas buvo pa

liktas tik jo profesorių ir stu
dentų reikalu. Mūsų visuomenės 
gyvumas Vilniaus universiteto 
reikalu yra tikras ženklas, kad 
daugiau taip neatsitiks. Dauge
lyje miestų jau yra buvę susitel
kimų tuo reikalu. O netrukus, 
gegužės 13 d. LTS Korp! Neo 
Lithuania savo dėmesį Vilniaus 
universiteto temoms parodys Chi
cagoje ruošiamame universiteto 
sukakties minėjime, Jaunimo 
centre. 

Vienas iš nelaimingiausių ap
linkybių tiek mokslui, tiek visuo
menei yra jų vienas nuo kitos 
atsiskyrimas. Galima, ir net rei
kia, svarstyti klausimą, kas bu
vo kaltas, kad istorijos amžiuo
se Vilniaus universitetas nepa
kankamai švietė paprastam žmo
gui. Ar tai buvo visuomenės kal
tė, ar tai buvo universiteto kal
tė? Vilniaus universiteto filosofi
jos įtaką jautė Londono politikas 
(E. Burkė), bet ar ją jautė Lie
tuvos politikas? (E. Burkė, išmo
kęs prigimties teisės iš Vilniaus 
universiteto prof. M- Smigleckio 
filosofijos vadovėlio, sulaikė 
Prancūzų revoliucijos bangą prie 
Anglijos krantų ir buvo nepaten
kintas dėl prigimties teisės lau
žymo, kuris buvo anglų daromas 

lementus. Klasta, žmogžudystė, rijos vaidmenį dainavo kanadie-
beprotybė ir savižudybės čia ge-itė Gina Čapkauskienė. Palygi-

Seena ii finalinio "Lucrja 15 Lauimermoor" veiksmo. Priekyje Gina Capkauskienė — Ludja, nuo jos į dešinę Roma 
MastienC Lucijos palydove Alisa, dar dešiniau Jonas Vaznelis — Lammermoor pilies kapelionas ir pačioje deši
nėje Julius Savrtmas — Lammermoor sargybinių vadas, už jų Chicagos Lietuvių operos choras — Lammermoor 
gyventojaL Nuotr. Jono Kuprio 

nus su ankstesniaisiais jos pasi-. nesiėmė), parodė drąsos ir savi-
rodymais Chicagoje, ji yra padą- Į mi pasitikėjimo. Negalėdami vė-
riusi dainavime gražią pažangą, j liau rizikingo nuosprendžio pa
jos balsas įgavo daugiau lygu- j keisti dėl iš anksto patvirtintos 
mo bei našumo, ir ji pradėjo žy- Illinois Arts Council 5000 dol. 
miai aiškiau tarti lietuvišką- \ pašalpos, jie buvo priversti ište-
jį tekstą. Vieną sunkiausių kolo-j sėti iki galo. Ir rimto bei kieto 
ratūrinio soprano partijų Cap->darbo rezultatu žiūrovo neapvy-
kauskienė atliko muzikaliai, tiks- j lė. 
liai ir be intonacinių ar techni-j Dirigentas Alvydas Vasaitis 
kinių kliūčių. Ji taip pat sukūrė j sudėtingą, daugelyje vietų greitų 
įspūdingą vaidybinį charakterį, j tempų veikalą pravedė stilingai, 

Viena* i« nertojo Vilniau* airtver»ttetr, kiemų OCVT-XVm imt ) 
Nuotr. Algimanto Kunčlaus 

Airijoje.). 
Reikia tikėti, kad atsakymų į 

šiuos klausimus bus paieškota 
jubiliejinių minėjimų progomis. 

Bent vienas atsakymas yra aiš
kus jau dabar; būtent, kad atsi
ribojimo mokslo nuo visuomenės 
reikia vengti visada. V. Bgd. i Nepriklausomos 

Garsiojoje pamišimo scenoje ji 
nuosekliai perdavė Lucijos skaus
mą ir jos liguistas klajones, nors 
ir dainuodama neįtikimai sun
kius koloratūrinius pasažus. 

Liucijos brolio Enrico rolę dai
navo patikimasis lietuvių operos 
baritonas Algirdas Brazis. Ir šį 
kartą savo partiją jis atliko 
su profesionališku polėkiu bei 
balsingumu. Tenoras Stefan Wi-
cik sunkoką, herojinių išgalių rei
kalaujančią Edgardo partiją at
liko be priekaištų, nors šį kartą 
ir buvo galima justi, kad jos iš
imtiniai muzikiniai reikalavimai 
viršijo dainininko turimus ištek
lius. Bosas Jonas Vaznelis jam 
pas mus jau tradicija virtusiame 
dvasiškio vaidmenyje buvo i-
spūdingas Lammermoor pilies 
kapelionas Raimondas. Jo autori
tetinga sceninė išvaizda bei ge
rai valdomas balsas atitiko rolės 
charakterį ir kompozitoriaus 
muzikinę mintį. Roma Mastienė 
efektingai panaudojo savo platų 
scenininį ir vokalinį patyrimą, 
sukurdama simpatingą ir nuo
širdų Lucijos palydovės Alisos 

' vaidmenį. Julius Savrimas parodė 
pažangos kaip dainavime, taip ir 
vaidyboje. Nemažą sargybinių va- j 
do Normano vaidmenį jis sudai
navo sklandžiai ir gerai tiko jam į 
savo lanksčia išvaizda. Ar tik ne i 
pirmą kartą lietuvių operoje pa-] 
sirodęs losangelietis tenoras An
tanas Pavasaris epizodinėje lor- j 
do Artūro rolėje jautėsi laisvai ir 
partiją atliko patenkinamai. 

Chicagos Lietuvių opera, pasi
rinkdama su turimu solistų, ypač 
tenorų, sąstatu šią operą (kurios 

Lietuvos opera 

nevaržydamas solistų ir leisda-

mo. Nors premjeroje dar ir pasi
taikė smulkesnių susidainavimo 
ar muzikinio balanso netobulu
mų, kaip pvz. garsiajame sekste
te ar kiek per triukšmingame 
bendrojo choro dainavime, pa
skutiniajame spektaklyje šie tru
kumai daugiausia buvo išlygin
ti. Aplamai, trečiąjį spektaklį rei
kia laikyti visais atžvilgiais ge
riausiai pavykusiu. 

Orkestras, kaip ir paprastai, 
buvo sudarytas iš Chicagos pro-

mas jiems išsamiai pasireikšti. į fesionalų muzikantų. Tačiau ne 
Šioje operoje jo dirigavimo tech- galima pasakyti, kad jis būtų pa

žymiai patobulėjo; mostai nika 
pasidarė taupesni ir tikslesni. O 

likęs tobulai susigrojusio viene
to įspūdį, ypačiai stygininkai-

tai iš karto atsiliepė orkestre. Jau \ Pagrindinė to priežastis — nuo-
nebereikėjo prikaišioti per gar-jlatos besikeičiantys muzikantai, 
saus grojimo ir solstų užstelbi- (Nukelta į 2 pal.) 

' 

« 

1 . . . jsT* . , .. % 

• 
i 

Akimirka ii Donizetti "Lucijos B Lammermoor" lietuviškojo pastatymo CM-
cag<*;et Gins Čapkauskienė ir Algirdas Brazis — I^ordas Enrico Ashton, Lu

cijos brolis. Nuotr. Jono Kuprio 

i 
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Lietuvių operos spektakliai 
(Atkelta ii 1 p»i.; 

Kurią nors dieną, Chicagoje vyk
stant kitiems, žymesniems įvy
kiams, geresnieji unijiniai mu
zikantai samdomi tenai, o į lie
tuvišką "periferinę" operą pa
siunčiami mažiau patyrę. Diri
gentui tokiais atvejais vis tiek 
kaip nors tenka verstis su gauna
ma medžiaga. Šitaip neretai pasi
taiko net ir miesto centro paren
gimuose. Išimtinio paminėjimo 
verta muzikali arfistė Doris 
Briggs, atlikusi antrojo paveikslo 
įžangą. 

seniai jau pakilo aukščiau įpras
tinio mėgėjiško lygio. Apsčiai jos 
lietuviškųjų pastatymų techniki
niu damumu ir muzikine verte 
jau senokai gali būti lyginami su 
ne vieno profesionalinio teatro 
pastangomis. Lietuvių opera jau 
išsiaugino net ir naujos kartos 
dirigentą, kuris operinę patirtį 
įgijo jos gretose. Už tokį neper
traukiamą tobulėjimą nemažas 
nuopelnas priklauso ir nemažam 
skaičiui scenoje nematomų ope
ros darbuotojų, be kurių tačiau i 
joks pastatymas nebūtų įmano
mas. Paminint vien dabartinius, 
tai chormeisteriai Alfonsas Ge
čas ir Emilija Sakadolskienė, a-
kompaniatorius Arūnas Kamins
kas, scenos vadovai Kazys Oželis 
ir Jonas Paronis, apšvietėjai Ka
zys Cijūnėlis ir Romas Račiūnas, 
operos valdybos nariai ir visas 
būrys operos bendradarbių. Jie 
visi, kartu su choristais, yra pa-

Nuotr. Jono Kuprio 

Vestuvių sutarties scena iių metų Chicagos Lietuvių operos spektaklyje. Ii kaires į dešinę- Roma MastlenS, Gina 
aukoję šiai operai nesuskaitomą ; capkausideofi, Antanas Pavasaris — Lordas Artūro Buckkmr, Liucijai pramatytas vyras; Jonas Varnelis ir Julius 
skaičių laisvalaikio valandų. 
Jiems priklauso mūsų visų padė
ka už tai, kad bent kartą metuo-

kukli JAV lietuvių 

Sevrunaft. 

pilkos kasdienybės ir pagyventi 
savo gimtąja kalba atliekamomis 
meninės kūrybos vertybėmis. 

Režisierium šiais metais buvo 
pakviestas Illinois universiteto 
Urbanoje dainavimo profesorius, 
buvęs žinomas tenoras Nicolas 
di Virgilio, kuris taip pat re
žisuoja įvairias operas universi
tete ir kitose JAV vietovėse. Lie
tuvių opera pastaraisiais metais, 
jau antru kartu bedirbdama su 
kūrybingu profesionaliu režisie
rium, įgauna malonaus, seniau; 
labai trukusio sceninio draus- i 
mingumo. Solistų perėjimai sce-i 
noje ir net jų smulkesnieji jude-' 
šiai buvo gerai apgalvoti ir juose J & palyginti 
aiškiai buvo galima įžiūrėti rū
pestingo režisieriaus planą. Mū
sų lietuviškieji choristai itališkų 
didikų rolėse jautėsi laisvai, na
tūraliai ir užtikrintai. Kiekvienas 
žinojo, ką jis turi daryti, ir nie
kam nereikėjo beprasmiai impro
vizuoti. Gero įspūdžio taip pat 
padarė sceninis veiksmo "užšal
dymas", entuziastingai publikai 
pertraukiant veikalo eigą ne
lauktais plojimais. Aplamai, 
choras savo partiją buvo tvirtai Į 
išmokęs ir dainavo su užsidegi
mu. Ypač gražiai skambėjo vy
rai pirmajame ir paskutiniajame j 
paveiksluose. 

Dekoracijos ir kostiumai, kaip 
ir pernykščiame pastatyme, bu
vo nuomoti iš New Yorko teat
rinių reikmenų firmos. Skoningai] 
realistinės, įspūdingai perspekty- j 
vinio gilumo scenai teikiančios] 
dekoracijos tiko operos nuotai
koms. Puošnūs, vaizduojamo lai
kotarpio stiliaus rūbai bei tvar
kingas apšvietimas taip pat pri
dėjo pastatymui orumo ir auten
tiškumo. 

Po kuklių solisto V. Baltrušai
čio suburto entuziastų būrelio 

* pastangų, kurie prieš 22 metu 
pasiryžo, dirigentui A. Kučiūnui 
vadovaujant, pastatyti lietuvišką 
Rigoletto, Chicagos Lietuvių j r * * ^ " i^jos g Lanunennoor" pastatyme: Gina Capkauskienė — Lucija 
opera yra nuėjusi ilgą kelią. Ji ' fa- Stefan Wicik — Edgardo, Ravenswood valdytojas. Nuotr. Jono Kuprio 

Naujas vingis lietuvių raštijoje 
PR. VISVYDAS 

Algirdas Landsbergis, THE 
1 LAŠT PICNIC. Išleido Manyland 

Books, Inc., New Yorke 1978 m. 
Leidinys 90 pal., kaina — 4 dol., 
gaunamas ir "Drauge". 

* 
Ar ne keista? — lietuviškai pa

rašytas ir Los Angeles Dramos 
sambūrio lietuviškai dukart su
vaidintas veikalas knygos pavi
dalu pasirodė ne lietuvių, bet 
anglų kalba. Šitokią išdaigą iš
krėsti gali tik autorius, kuris gerai 
moka abi kalbas. Todėl į Algirdo 
Landsbergio neseniai išleistą 
"The Lašt Picnic" žiūrime kaip į 
neeilinį vingį lietuvių raštijoje. 

"Paskutinis piknikas" turi ke
leriopą reikšmę amerikiečiams, 
besidomintiems savo krašto etni-

kines linksmybes. Dramaturgas 
iš to nedaro didelės tragedijos. 
Mato, kad abi pusės savitai siekia 
palaimos. Todėl visą įtampą ap
gaubia švelnios komedijos šydu. 

Pasak Michael Novako, para
šiusio trumpą įžvalgią įžangą, 
"vaidinimas yra gyvas, lengvas ir 
šiuolaikinis. Malonu, kad jo lę
šis nukreiptas J jaunuosius: jie 
kaip tik ir yra naujo etninio sa
vitumo nešėjai". 

Pastaroji Novako pastaba yra 
atremta į "Paskutinio pikniko" 
jaunųjų veikėjų — Baltramie
jaus sūnaus Barto, jo draugų 
amerikiečių ir šešiolikametės 
Mėtos — pasaulėjautą. Šešiasde
šimtaisiais ji buvo persmelkta ga

niais ataudais. Vaidinime pavaiz- j jaus hipio judėjimo nepakanta 
duojamas Amerikos lietuvių tra- įsisūrėjusiai miesčionių moralei, 
dicijų būdingas tarpsnis —pik- j Vis dėlto lietuvių jaunimo tarpe 
nikų ar gegužinių saulėlydis. Į ekscentriką vyko nežymiu mastu. 
Taip pat čia byloja dviejų skir- į Vienas kitas išmoko skambinti 
tingų generacijų jausena. Vyks- Į gitara arba mikliai daužyti būg-
ta žodinis pasibaksnojimas, skli- i ną. Vienas antras kėlė vėją prieš 

labai abejoju, ar hipių kultūra ii 
viso yra pasėjusi bet kokią regi
mą sėklą lietuvių dvasiniuose 
dirvonuose. 

Oklahomos universiteto lei
džiamame ir Ivar Ivask redaguo
jamame žurnale "The World Li-
terature Today", š. m. žiemos nu
meryje, "Paskutinį pikniką" įver
tina E. J. Czenvinski, reikia pa
sakyti, su giliu žmoviškumu. 
Czervvinskis mano, kad Lands
bergio vaidinimas galėtų būti pa
tobulintas, pašalinus pasitaikan
tį dirbtinumą fabuloje, dialo
guose ir situacijose. Šiaip Lands
bergis su šiuo kūriniu amerikie
čių dramon yra įnešęs temos ir 
charakterių naujovę. Skirtingu 
kartų sandūra, taipgi piknikų 
čempijono Baltramiejaus akista
ta su reikliu kunigu yra "juokin
ga, aitri, apgaubta tiesos lanku". 

Czerwinskis pagiria ir Lands
bergio sugebėjimą puikiai rašyti 
angliškai, turint minty, kad au
torius į Ameriką atvyko jau su
augęs. Su falstafiško Baltramie
jaus ir tvirtastuburės Onos (with 
a spine solid as pure goki) perso
nažais Landsbergio dėka "lietu
viai pagaliau turi amerikietišką 
klasikini veikalą, ne tiek sukre
čiantį kaip "Godfather", tačiau 
panašiai įsimintiną". 

Malonu skaityti Šitokius kita
taučio komplimentus lietuvių iš
eivijos dramaturgui- Mes dažnu 
atveju skeptiškai žiūrime į savuo
sius. Neturėdami scenai užside
gimo, protarpiais vaidiname jų 
kūrinius lyg iš malonės. Šiuo at
žvilgiu džiugią išimti daro Los 
Angeles Dramos sambūrio teat
ralai, vadovaujami D . Mackia-
lienės, daug sykių pastatę savų 
dramaturgų premjeras, o Lands
bergiui ir Pūkelevičiūtei net pa
skyrę tūkstantines premijas. 

Gaila, kad Czerwinskis netu
rėjo progos sužinoti šį faktą ir tai, 
kad losangeliečiai gerokai apkar
pė "Paskutinio pikniko" tekstą. 
Buvo jame visokių neesminių 
galų, stabdančių veiksmą. Buvo 
ir tebeliko gana daug išpažmti-
nio meditacinio krūvio. Czenvins-
kiui atrodo, kad "The Lašt Pic
nic" kaip knyga būtų kur kas 
įtaigesnė, jei autorius, prieš spaus

dindamas, būtų veikalą pastatęs 
bet kurioje scenoje. O iš tikrųjų 
vaidinimas buvo pastatyta*. 

Mano kuklia išmone* Lands
bergio pjesės angliškas tekstas 
yra įspūdingesnis, negu ana rg i r 
dėtas lietuvių teatre prieš septy
nerius metus. Cia angliški išsi
reiškimai, ypač jaunųjų perso
nažų lūpose, labiau atitinką, ir 
laikmečio dvasią, ir amerikietiš
ką aplinką. Visa tai smagu skai
tyti, susiduriant su neišverčia
mu lietuvių liaudies šedevrur./ 

"Kur tas šaltinėlis, kur aš jau
nas -gėriau". 

Si daina lietuvių skaitytojui 
jautriai nurodo ir pačią pagrindi
nę mintį: vyresniųjų romantiš
ką, sielvartingą prisirišimą prie 
jaunystėje tausotų vertybių. Sa
vo Tuožtu ir jaunoji karta nuo
širdžiai stiebiasi prie dabartinių 
dvasinių versmių. Abi pusės, bū
damos ištikimos gamtai ir gyve
nimui, suranda bendrą idealą, 
simbolizuojamą pievos įvaizdžiu. 
Jos artumoje piktiems kraštutinu
mams nėra vietos. Tai regime tre
čiame veiksme, kai tvirtavalio ku
nigo įsitikinimai, kad ir pagristi 
gyvenimo faktais, paskęsta rytme
čio ūkanoje. 

Pagrindiniai Landsbergio vei
kėjai mėgsta iš pagrindų atsila
poti. Destis, atvira išpažintis juos 
veda prie dvasinio apsivalymo 
ir drauge prie išganingo kompro
miso. Tai puikiai suprato Snakes-
peare. Jo pėdomis seka Lands
bergis. Stebuklingoje pievoje turi 
įvykti skirtingų pradų sintezė. 
Baltramiejaus ir kunigo sapnai 
turi susijungti. Tokiu būdu Ve
ronikos — tiesos skraistė bus pil
nesnė. . . . I 

Įdomu, kad vaidinime ateistas 
mokytojas Vincas atlieka dvasiš
ko taikytojo pareigas. Jis ateina 
su neutralia trečiojo teismo-nuo
voka, blaiviai pamokinančia, tik
riausiai išreiškiančia paties dra
maturgo pažiūras. Vis dėlto vai
dinimo gale paskutinis žodis pri
klauso ne iškalbingam veikėjui, 
bet lig šiol beveik tylėjusiam 
keistuoliui Mr. Spock'ui. Jis su 
jaunatvišku optimizmu sako: "It* 
s gonna be alrightl Alrigfat- Al-
right". 

dinas sodraus sąmojaus. Vaidini
me užgriebta ir aštrus konflik
tas tarp senosios pagoniškos krik
ščionybės atstovo, piknikų ir lė
bavimų puoselėtojo Baltramie-

Vietnamo karą, gynė gamtos ža
lumą. Tačiau grynai bohemiškų 
keliautojų iš festivalio į festivalį, 
ar iš pikniko į pikniką, jei pasi
taikė, tai jau labai retai. Daryti 

jaus ir jauno kunigo, pasišovusio iš kelių išimčių etninį dėsnį per 
beatodairiškai panaikinti pikni- Į nelyg rizikingas teorizavimas. Aš 

Paskutinio pikniko" recenzija 
tarptautines literatūros žurnale 
## 

Algirdo Landsbergio dramą 
"The Lašt Picnic" (Paskutinis 
piknikas, Manyland Books, 19 
78) žurnale "World Literature 
Today" (Winter 1979) recen
zuoja E.J. Czenvinski. Recen

zentas dėsto dramą ir literatūrą 
New Yorko Valstybinio univer
siteto Stony Brook skyriuj. Jis yra 
parašęs porą knygų apie dabarti
nį teatrą bei dramą Lenkijoje ir 

(Nukelta. į 4 pusi.) 

Ba/andes skundas 
S T E P O N A S J O T A U T A S 

Kada jis beeitų Donelaičio gatve, paėjė
jęs kiek už Mickevičiaus gatvės sankryžos, 
stabteli, akimirksnį apsisprendžia ir tvir
tais , lygiais žingsniais eina toliau arba 
pasuka į kairę ir dingsta pilko triaukščio 
mūrinio namo paradinio įėjimo angoje. Šio 
namo paradinės durys dažniausiai būna 
praviros, todėl pro jas įeiti galima net nesu
lėtinus žingsnio. Taip buvo ir šį kartą. Lip
d a m a s laiptais, jis sustojo tik antrame aukš
te prie dešiniųjų durų, kurios taipgi buvo 
praviros. Tai jau neįprasta. Visuomet, iki 
a t idarydavo duris, likdavo truputis laiko 
atsikvėpimui, o dabar? Nė neatsikvėp
d a m a s įėjo į koridorių ir šūktelėjo: 

— Kas čia yra! Kodėl neuždarytos durys? 
Jo baritoninis balsas pasklido apstaus 

buto koridoriuje, o iš šoninio kambario pro 
a tver tas duris atsiliepė sodrus mezzosop-
ranas : 

— Sveikas, sveikas. Matai, kaip aš tavęs 
belaukianti , net duris iš anksto atidariau. 
Sakyk, kad neteisybė. 

— O ne, tuo neabejoju, — šypsodamasis 
tarė svečias ir s»pknbino savo pussesere. 

— Nusirenk, esi lauktas svečias. Senokai 
matėmės, — melodingai tęsė mezzosop-
ranas. rodydama ant pakabos laisvą vietą. 

— Ačiū, — atsiliepė baritonas, kabin 
damas apsiaustą. 

— Ėjau pro šalį, durys visur atviros, tai 
ir nepastebėjau, kaip tavo bute atsiradau. 

— Labai malonu, labai malonu — Šyp
sodama ir lengvu galvos linktelėjimu savo 
žodžiam pritardama, kartojo šeimininkė, 
pagyvenusi, vidutinio ūgio, apkūni moteris. 
J i vilkėjo pilkai žalsvos spalvos chalatu, 
kuris glaudžiai siautė jos storoką, apvalų 
liemenį. Dainininkės įpročiu, kairiosios 
rankos pirštais ji glaustė aplink kaklą 
chalato atsilapojusią apykaklę, o dešiniąja 
paėmė svečią už parankės ir juokaudama 
tarė: 

— Eime į mano „buduarą". 
l ikusi vieniša, ji tenkinasi vienu atskiru 

kambariu, kurio pietryčių sienoje yra didelis 
langas drauge su durimis į balkoną. Pro 
langą matyti bendras kiemas, kurį kadaise į 
dvi dalis dalijo mūrinė tvora. Kairėje kiemo 
pusėje dar tebestovi šios tvoros griuvėsių 

dalis. O dešinėje, tarp panašių tvoros 
likučių, įvažiavimas į buvusį uždarą kiemą. 
Iš trijų pusių kiemą supa kaimyniniai 
mūriniai namai, ant kurių stogų būriuojasi 
balandžiai. Už lango retkarčiais šmaukšteli 
praskrendančių paukščių siluetai. Kambario 
vaizdas nebe tas. kaip anksčiau, tačiau 
viskas išdėstyta taip, kaip patogiau ir pa
rankiau šeimininkei. Privedusi svečią prie 
artimiausio fotelio kurio amžius ir išvaizda 
atitiko jos būseną, stabtelėjo, atsisuko į 
svečią ir paaiškino: 

— Lesinau savo globotinius. Kaimynė 
žadėjo netrukus atnešti grūdų, todėl duris 
palikau praviras. O vietoj kaimynės, štai 
kaimynas. Tai puiku. — Delnais švelniai 
palietė svečio rankas virš alkūnių ir, malo
niai žvelgdama į akis, šypsodamasi pakar
tojo: 

— Puiku. Prašau sėsti. 
Pasigirdo skambutis. Ji nuėjo įleisti. N e 

trukus sugrįžo, rankoje laikydama apypilnį 
popierinį maišelį, kurį rodydama tarė: 

— Kruopos. Dabar užteksiu v isa i 
savaitei. Nereikės rūpintis kas dieną. 

Maišelį pastatė an t palangės. Atsigręžė. 
Truputį pagalvojo, šyptelėjo, priėjo prie sve
čio ir, paėmusi už parankės iš dešinės pusės, 
juokaudama paprašė: 

— Persėsk, prašau, štai čia, — ranka 
parodė į gretimą fotelį kairėj. — Būsime 
priešais vienas kitą. Aš megsiu, retkarčiais 
žvilgtelsiu į tave ir kalbėsimės. Gerai? 

Svečias nieko neatsakė. Atsikėlė ir per
sėdo nurodyton vieton. J is žinojo, kad mez
gimas — jos „hobey". Tapusi pensininke, 
vieniša, apie dainavimo pamokas nenori nė 
užsiminti, nors, kaip dėstytoja veteranė. 

buvo kviečiama. Va, megzti tai kas kita. 
Šiam darbui ji skiria visą laisvalaikį, 
dėmesį ir net kūrybinį įkvėpimą. Beje, ji yra 
liaudies meistrė, todėl jos dienotvarkė visuo
met pilna ir neišsenkanti. 

Pasodinusi svečią, ji perėjo kiton stalo 
pusėn. Ten stovėjo sofa, ant kurios gulėjo 
pagalviai, antklodė ir mezgimo reikmenys. 
Eidama žvilgtelėjo pro langą į balkoną, lyg 
atsiduso ir, patogiai atsisėdusi, matyt, įpras-
ton vieton, kojas apklojo antklode. Bemat 
jos rankose atsirado nėrinys, nuo kurio kaž
kur nutįso balti, ploni siūlai, o tarp pirštų 
automatiškai sujudėjo metalinis vąšelis. 

Trumpa tyla. Ji buvo reikalinga įsitikin
ti, jog viskas tvarkoje ir savo vietoje. Po to 
pasigirdo ramesnis, kiek prislopintas mezzo-
sopranas: 

— Kas gero? Kaip gyveni? Kaip laikosi 
šeima? 

Klausdama ji nesustojo nėrusi, tik 
žvilgtelėdavo į svečią ir tuoj akis nukreip
davo j vąšelį. Tokia jos laikysena ir klau
simai jam buvo įprasti, todėl savo ruožtu 
paklausė: 

— Tai ką dabar globoji? Anksčiau 
rūpinaisi kačiuku pamestinuku. J is apsi
nuodijo. Po to globojai išsigimusį zuikutį, 
kurio organizmas buvo taip sutrikęs, kad 
neįstengė pats maitintis. Jį teko nugaišinti . 
Na, o dabar ką? 

Tokio klausimo ji nesitikėjo. Lyg medžio
tojo užklupta ramiai besigananti stirna, ji 
beviltiškai pažvelgė į svečią skausmingai 
maldaujančiu žvilgsniu. Nėrinys iš jos 
rankų iškrito ir nuslinko ant grindų, temp
damas paskui save siūlus. Vąšelis gulėjo 
šalia ant antklodės. Gilus atsidusimas, lyg 

sunkus debesis, nuslinko per kambarį kori
doriaus link ir pradingo. Už lango šmaukš
telėjo du pailgi šešėliai. Suplasnojo sparnai 
ir ant balkono turėklų nutūpė du balan
džiai. 

J i kvėpavo dažnai ir nelygiai, lyg kūk
čiodama. Gilus atsidusimas, kaip aimana, 
vėl išsiveržė iš jos krūtinės, o tarp nosies ir 
skruosto, paliesdama lūpų kamputį ir smak
rą, nuriedėjo stambi ašara. Smakro apačioje 
ji pritvinko, išsipūtė ir atitrūko, palikdama 
vietą sekančiai. Krisdama atsitrenkė į 
pusiau sulenktą didįjį pirštą ir ištiško. Tyla. 
Trumpa, bet kaip laukimas ilga. 

Pasigirdo mezzosopranas: švelnus, kaip 
dvelkimas, liūdnas, kaip rauda, gilus, kaip 
malda. 

— Už ką?... Kodėl vis man tenka tiek 
pergyventi?... — Jos balsas suvirpėjo ir nu
trūko, lyg pertempta styga. 

„Tikriausia ji apie savo šeimyninius 
pergyvenimus", — pagalvojo jis. „Juk visa 
tai seniai ir gerai žinoma, tai kokiem galam 
vėl kartoja?" 

Stojusią tylą vėl pertraukė mezzosopra
nas. 

— Ar man nepakanka savo bėdų ir 
rūpesčių? — Tai tariant, jos balsas pasidarė 
sodresnis, ryškesnis, tonas stipresnis. Už 
siūlų prisitraukė nėrinį. Paėmė vąšelį. 
Nežiūrėdama į svečią, lyg įsakmiai, tarė: 

— Pažiūrėk į balkoną. Ar matai nutū
pusią balandžių porą? 

— Taip, — nustebęs atsakė svečias. 
— Jie yra mano globotiniai. Vargšai... 

Mano sielvarto priežastis. — Jos balsas vėl 
suvirpėjo ir pritilo. Patylėjusi tęsė: 

- S ė d ė k savo vietoje, nes pro langą 
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Pagrįsta kritika ar šaipymasis 
BANA VASILIAUSKIENE 

— • « • -

.Nešžhiai iš spaudos išėjusiam 
•Metmenų" 37 numeryje, "Ap
žvalgos- ir kritikos" skyriuje, Vin
cas" Trumpa rašo apie Antano 
Maceinos paskutinę knygą: Filo
sofijos kilmė ir prasmė (Romą, 
1978). Trumpos komentarai pa-
virsutmiški ir nerimti. Tonas 
nemalonus, vietomis pašaipus: 
'^Filosofuojantis Maceina", "raš-
tingasržmogus", "mūsų autorius", 
''.Maceina, išsirengdamas į filoso
favimą kelią"... ir panašiai. Kultū
roj" pasauly kritika yra būtinas ir 
teigiamas reiškinys. Bet kaip ne-
gafcna kalbėti apie estetinį 
objektą, jo nepergyvenus, taip 
lygiai fcergždžia rašyti apie filo-
s©$i*i| veikalą, nepadarius pa
stangų suvienyti autoriaus min
ties eigą ir suprasti jo užmojį. 
Pašaipa niekad nebus geras kri-
tffeos ginklas, ypač kai aptariamas 
darbas, kurio autorius, Antanas 
Maceina, yra viena iš šviesiau
sių^ asmenybių lietuvių intelek-
taaiųrlarpe. 
• iKokios bebūtų Filosofijos kil-
mės ir prasmės spragos — o 
Trumpa kaip tik nepajėgia jų iš-
hehl-b- Maceinos knyga yra di-
delis'-ir: vienkartinis įnašas i lie-
tsorių objektyvinę kultūrą. Tai 
pirmas.,— ir turbūt paskutinis — 
filosofinis veikalas lietuviškai. 
i£t*nasy nes niekas iki šiol ne
bandė dar taip mąstyti būtį ir 
botyibę* t.y. lietuviškai, be nuo
latinio terminų ieškojimo sveti
mose kalbose ir filosofinėse siste-
mtsemPaskutinis, nes vargu ar 
marksizmo sąlygotas ir nuolati
nėj politinėj įtampoj gyvenantis 
Lietuvos jaunimas pajėgtų išplė
toti savo tarpe gilesnį mąstymą. 
Išeivijoj, kaip gerai yra pabrė
žęs Jdaceina, lietimų kalba jau 
greit nebebus gimtoji, bet išmok
toji ir, kaip tokia, nebepajėgi 
metafiziniam galvojimui. 

Galima priimti ar nepriimti 
Maceinos grynai idealistinės fi
losofijos metmenis. Kažin ar ras 
skaitytojas Maceinos sukurtose 
sąvokose naujų mąstymo įrankių. 
Nepaisant to, veikalo vertė mū
sų kultūrai yra nepaneigiama. 
Filosofijos kilmė ir prasmė yra 
naųįas ir labai savitas lietuvių 
jta|oos;'atskleidimas; konkreti pa-

cate'visiems, kurie rašo kritikos, 
Ssolijos ar mokslo srityje,mąs 

dojas tokiais nuostabiais teiginiais 
(p. 172). 
Atidus skaitytojas neras, kad 
"nuostaba yra pats pirmasis filo
sofavimo šaltinis". Su malonu
mu jis skaitys, kaip nuosekliai 
Maceina vysto savo hipotezę is
torinėje perspektyvoje ir įtikina
mai parodo, kad nuostaba buvo 
graikų filosofavimo pirmaujan
tis akstinas. 

Toliau Trumpa rašo: 
Dar labiau priglušinantis antrasis 
(...) teiginys, kad "filosofija terminų 
iŠ viso neturi ir negali turėti". 

Ir tuoj 
klausimus: 

kritikas kelia šiuos 

Kodėl tiek daug filosofinių žodynų 
(...) Kodėl Lietuvoje buvo sudaryta 
net speciali komisija filosofiniams 
terminams nustatyti(?) (p. 172-173). 

Maceinos teiginys jokiu būdu nė
ra c<prigluširran.tis,', bet įžvalgus 
ir pagrįstas. Kas yra vartės gerus 
filosofinius žodynus, tai matė, 
kad dažniausiai nurodoma ką 
toks ir toks terminas reiškia 

menu Trumpai, kad čia yra irgi 
vienas iš skirtumų tarp moksli
nės kalbos ir filosofinės. Nema
nau, kad, pavyzdžiui, pas Hus-
serlį, Heideggerį ar Sartrą vyrau
tų anarchija, o vis dėlto nuolati
nė jų minties evoliucija daro kar
tais net pagrindines jų sąvokas 
kaičias- Čia ir kyla dideli sunku
mai skaitytojui, bandančiam 
vienyti jų minties eigą. (Ypač 
pas Heideggerįj kaip rašo Ma
ceina, tai sukelia daug keblumų). 

Trumpa tvirtina: 
Maceinos skyreliai apie rusų filoso
fiją kaip kančios filosofiją ir ypač 
apie marksizmą kaip kančios filoso
fiją gali sukelti daugiau nuostabos 
negu įtikinti (p. 175). 
Ir kiek toliau: "Ir iš viso kas yra 
ta kančios filosofija?" Nežinau 
kiek savita yra ši Maceinos tezė 
apie marksizmą, bet ji man pasi 
rodė labai įtikinama ir įdomi. I 
Trumpos klausimą, "Ir iŠ viso 
kas yra ta kančios filosofija?", 
taip atsakau: Kas yra kančios fi
losofija labai aišku, sekant Ma 

vienam autoriui ir ką jis reiškia į ceinps tezės plėtojimą. Kelti 
kitam; net ir veikalai būna nu- į bendro pobūdžio klausimą "Ir iš 
rodyti. Terminas įgauna savo į viso kas yra..." (Aš pabraukiu) 

Prof. dr. Antinas Maceina, 6H kurio naujausios knygos "Filosofijos kilme ir 
prasmė" čia vedamas dialogas. Kaip žinome, už š| veikalą prof dr̂  Antanui 
Maceinai Šiemet yra paskirta Ateitininku. Federacijos Šalkauskio vardo kū
rybine premija. 

prasmę tik tam tikro subjekty 
vaus galvojimo plotmėje. Pradė
ti filosofuoti terminais, tai iš 
anksto užkirsti kelią bent ko
kiam gilesniam ar originales
niam mąstymui. O kad Lietuvo
je, kaip primena Trumpa, "buvo 
sudaryta net speciali komisija fi
losofiniams terminams nustaty-

filosofijoj negalima, nes tai nėra 
mokslinė kalba, o visada surišta 
su asmeniu. Maceina sukuria 
kančios filosofijos sąvoką; Ma
ceina ją ir apibrėžia. Galima tą 
sąvoką priimti ar ne. Mokslinės 
tiesos joje nerasim. 

Viena Trumpos pastaba mums 
pasirodė pagrįsta. Yra faktas, 

Soliste Gina CapkausJdenft — Ludja tragedijos finalinėse akimirkose šių 
tų Cbicagos Lietuvių operos "Liucijos iš Lammermoor" pastatyme. 

N uotr. Jono Kuprio 

ti", tai tik parodo, kaip toli bu- j kaip sako ir kritikas, jog Maced-
vo nuklysta nuo filosofavimo es- i na "cituoja tiek daug visokių 

kartais antraeilių ir trečiaeilių 
(ypač vokiečių) filosofinių vei
kalų"... (p. 173). Pridedu iš sa-

| mes. Maceina gražiai ir paprastai 
j atskleidžia, kad "filosofija termi-

verstiniais posakiais ir žodžiais. i Manęs, t.y. skaitytojos, Maceinos Į nų iš viso neturi ir negali turėti", 
Kiekvieną filosofinę sistemą j teiginys ne tik nestebina, bet y- j nes, kaip jau buvo teisingai pa- j vo pusės, kad negaliu suprasti, 

— ir didžiausią — lengva šunie- i ra akivaizdybė: filosofinė kalba į sakęs ir pats kritikas: "Kalba fi- j kodėl Maceina visai nesikreipia į 
kinti, jeigu nėra noro ir sugebė- \ yra filosofinė kalba. Nėra ji nei j losofui, kaip ir poetui, ne tik yra i Jean-Paul Sartre. Juk šio pasta-

— r v v i t i n o n n ! mn\rc]ino To cnr>»o_ I l i o crolrv cn-arVmc i r a n V i c Viot o c . ! mlr> r\r>tm1r»orii o K i l t i e IT* n p l t i f t i c jimo protauti tos sistemos re 
muose. Nenoriu tuo sakyti, jog 
Maceina yra sukūręs ištisą filo
sofinę sistemą, kaip tai su dide
liu jaunatvišku entuziazmu tvir
tina Kęstutis Girnius (Aidai, 19 
78, 2). Būtų tai ir vėl didelė 
klaida. Bet yra pas Maceiną tvir-

poetinė, nei mokslinė- Ją supra- j be galo svarbus įrankis, bet es-
sim tik jos santykyje su rašančiu i minė jo filosofavimo ir jo kūry-
asmeniu. Pagaliau ir pats Trum-1 bos dalis". (Aš pabraukiau). Iš 
pa buvo tik ką, tam pačiam pus- į išorės, iš žodynų išrinkti termi-
lapyįe, gražiai pabrėžęs, jog "kai- į nai tą kūrybinį vyksmą tik 
ba filosofui, kaip ir poetui, ne į išprievartautų, 
tik yra be galo svarbus frankis, | Pas Maceiną kalbos kūrimas y 
bet esminė jo filosofavimo ir jo 

šskiria moks-
tas vientiso galvojimo apmatas j kūrybos dalis". Taip sakydamas, 
ir stiprus vienijimo noras. Trum- • kritikas gi aiškiai 
pos komentarai parodo visišką 
stoką bet kokio įsijautimo į Ma
ceinos mąstymą ir, net sakyčiau, 

lininką, kuriam kalba nėra esmi 
nė jo darbo dalis. Kodėl tad ste-

ra jo lietuviško mąstymo išdava. 
Kuo remdamasis Trumpa sako, 
kad Maceinos naujadaras būs-
mas, tapsmo priešingybė, "gre
mėzdiškai'" skamba. Man, pavyz-

rojo ontologija, Būtis ir nebūtis 
L'£tre et le nėant, Gaiiimard, 
1943) yra lyg ir atsakymas į 
Heideggerio Būtis ir laikas (Sein 
und Zeit, 1927). Turint galvoj, 
kad Maceina kreipia irgi daug, 
dėmesio tik ką paminėtam Hei-į 
deggerio kūrimui —ir net iške
lia kai kurias tas pačias Heideg-
geri/D klaidas, kaip jau tą buvo 
padaręs Sartre, nors ir kitoje 

| šviesoje —sunku suvokti, kodėl 

tyti' -lietuviškai, 
* \ .Lt 

nepasikliauti' (p. 172). 

iškelia aikštėn kritiko ribotą fi
losofijos, kaip tokios, supratimą. 
Trumpa rašo: 
Kaip ir daug kur šioje knygoje (...) 
tuojau susiduriame su Maceinos tei
giniais, kurie tiesiog viską verčia 
aukštyn kojoms. Pirmas toks teigi
nys, kad filosofinė kalba nėra moks
linė kalba. Jeigu ne mokslinė, tai 
kokia, klaus nustebęs 

bėtis tuo Maceinos teiginiu, ypačjdžiui, tas žodis pasirodė, kaip į Filosofijos kilmės ir prasmės au-
kad autorius jį gražiai ir nuosek- i žinotas jau vaikystėj ir tik nie- Į torius visiškai aplenkia šį didelį 
liai išvysto, bekalbėdamas apie 
filosofijos ir mokslo skirtybes. 

Šiai kritikai būdingas tonas 
prasimuša kad ir šitoje vie
toje. Trumpa rašo: 

kad nevartotas. Atradau jį pas 
Maceiną su džiaugsmu. 

Nepripažįsta Trumpa ir Ma-

Vakarų pasaulio prancūzų mąs
tytoją. Ir įdomiausia tai, kad 
Maceina cituoja Sartre kaip tik iš 

Be to (skaitytojas) ten ras, kad nuo
staba yra pats pirmasis filosofavi- j 
mo šaltinis. Ir jam pasidarys aišku, 3 

ir net to paties filosofo mąsty-
Kritikas klausia: "Ar tai 

klausytojas j kodėl Maceina, išsirengdamas į savo j nėra bandymas į filosofinę kalbą 
filosofavimo kelią, taip gausiai nau-i įvesti anarchiją?" (p. 174). Pri-

ceinos pasakymo, kad "kiekvie- į pastarojo visai nereikšmingų ir 
na filosofine sąvoka yra kaiti bei Į seniai "peržengtų" veikalų, o 

j tįsi ne tik filosofijos istorijoj, bet niekad iš jo svariausių, 

Dainininkės portretas 
(Sonetas) 
ALGIRDAS LANDSBERGIS 

- • 

Su kuo palyginti jos veido linijas f 
Kur slypi sielos esmingasis piešinys? 
Kas atsakys? Išpuoselėtų žodžių derinys? 
Ar. ta tyra gaida, nuvilnijanti 

Koncerto skliautais, sutviskanti 
Džiaugsmu, išblėstanti mįslingu liūdesiu? 
Ar muzikos erdvėse glūdi 
Atsakymas į asmenybės mįslę? 

O gal pieštukas, lapo dykuma 
Keliaudamas, atras tą giluminį turtą? 
Dailininkas pradeda portretą neramia 
Ranka, tarsi jis pirmą sykį kurtų: 

Piešimo tinklas nerias muzikos versmėn. 
Veidas išlieka neaprėpiama giesmė. 

i 

v . . 

Kermebunkport, 1978 m. rugpiūčio 10 d. 
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Nors ir mažai filosofiniai įti
kinantis yra Maceinos Dievo ir 
būties sutapatinimas, tačiau 
Trumpos šventyklos ir vainiko j daugiau pamąstęs, gal būtų pa-

metafora yra labai "ne vietoj", i matęs, kad Maceinos Dievas šio
ji atskleidžia kritiko norą palies- j je knygoje mažai skiriasi nuo a-
ti Maceinos asmeniškus įsitikini- teisto Sartro sąmonės, kaip ab-
mus. Iš viso, jei būtų Trumpa j soliuto. Trumpa rašo: 

(Nukelta j 4 pusL) 

galėsi juos matyti ir stebėti, o tuo pačiu 
4n£t«k klausykis, ką papasakosiu. 
B£flJ| patogiau įsitaisė sofoje, o jis truputį 
pasuko savo fotelį į lango pusę. Susidarė 
kampas, iš kurio vienodai gera buvo matyti 
mezgėją ir balandžių porą, tupinčius ant 

.balkono. 
--Susikaupimas, lyg uvertiūra prieš veiks-

-WK> pradžią. Pasakotojos balsas, pradžioje 
tylus i r neaiškus, palaipsniui stiprėjo ir ryš
kėjo. Niuansai keitėsi pagal vaizduojamų 
cpx7.ndų siužetą. Vystėsi drama. 
^'•Mn alkūnes atrėmęs į kelius, palinkusią 
'galvey prilaikydamas delnais, svečias 
įdėmiai klausėsi. Jo primerktos akys ir gili 
raukšlė tarp antakių rodė rūstų susi-
kaopimą. Ji žvilgtelėjo ir prisiminė tėviškės 
sodyboje koplytstulpį su smūtkeliu. 
i -įtiek laiko tęsėsi pasakojimas, jis nenu-
" tuokei" Kuomet iš susimąstymo atsikvošėjo, 
buvo tylu. Pasakotoja mezgė. Vąšelis mik-
•Kai'-Judėjo tarp jos pirštų ir nėrė kilpų 
virtines. Ant balkono turėklų balandžių 
porelės nebebuvo. 

Jis atsistojo, priėjo prie lango ir įdėmiai 
apžvelgė visą kiemą. Po to atsisuko, nusi
lenkė Šeimininkei ir nužingsniavo link durų. 
Ji padėjo nėrinį, vąšelį ir taipgi atsistojo. 
Tylėdami abu įėjo į koridorių. J i s apsivilko 
apsiaustą, užsidėjo baretę, pasitaisė akinius. 
JT stovėjo tarpduryje ir liūdnai šypso
damasi žiūrėjo į besiruošiantį išeiti svečią. 
Netikėtai jų žvilgsniai susitiko. Abu jautėsi 
lyg nusikaltėliai. Po to prabilo mezzosop-
ratfas: 

—-Tu gerai valdai plunksną. Aprašyk. 
' "' — Pabandysiu , — tyliai a t s a kė 

baritonas. — Sudie. 
•iri -.-' 

— Viso gero. Lankykis. 
Durys užsidarė. Prancūziško užrakto 

sklendė spragtelėjo. Tarytum skaičiuojant 
pakopas, žingsnių kaukšėjimas tolo ir 
nutilo. Dusliai trinktelėjo uždaromos 
išorinės durys. 

Ąžuolyne, dešiniau nuo pagrindinio tako, 
vedančio į zoologijos sodą, ant nuošalaus 
suolo šalia raguvos, palinkęs sėdėjo 
pagyvenęs vyras ir rašė. Rašė, taisė ir vėl 
rašė. Atsitiesdavo tik tada, kada reikdavo 
susikaupti, pertvarkant ar ištaisant, kas 
parašyta, arba. kada popieriuje pristigdavo 
vietos rašyti. Tuomet atsistodavo ir atidžiai 
patikrindavo kišenes. Suradęs neprirašytą 
popieriaus lapelį, vėl atsisėsdavo, padėjęs 
lapelį ant suolo išlygindavo, o viršuje pažy
mėdavo eilės numerį ir vėl palinkdavo. Įsigi
linęs į savo darbą, jis nė nepastebėjo, kad 
saulė nuslinko už sporto stadiono tribūnų, o 
prieblandos šešėliai apgaubė medžių 
liemenis. Temo. 

Regimumas blogėjo. Norint užbaigti savo 
rašinį, reikėjo skubėti. Paskutinius sakinius 
užrašė beveik nematydamas. Pagaliau, 
baigta. Atsistojo, išsitiesė, rankas iškėlė į 
viršų ir visa krūtine įkvėpė gaivų vakaro 
orą. Po to truputį atsilošė ir. nuleisdamas 
rankas, iškvėpė. Tik dabar pastebėjo, kad 
danguje, ties vienišos pušies viršūne sumirg-
sėjo vakarė, o šimtamečių ąžuolų liemenis 
blankiai nužėrė kylančio mėnulio šviesa. 

Užsivilko apsiaustą, gulėjusį čia pat ant 
suolo. Iš jo kišenės ištraukė baretę, ją 
papurtė, sudavė per kairiąją plaštaką ir 

užsidėjo. Pasitaisė akinius. Pagal eilę tvar
kingai sudėliojo prirašytus lapelius, sulenkė 
pusiau ir įkišo į apsiausto šoninę kišenę. 
Apsidairė. Artimiausias apšvietimo stulpas 
tik prie įėjimo į stadioną. „Kaip tik pakeliui 
į namus" — pagalvojo ir nužingsniavo. 

Tai buvo baritonas — mezzosoprano 
svečias. Priėjęs prie stulpo, atsistojo po 
lempa, išsiėmė prirašytus lapelius ir pra
dėjo skaityti. Pradžioje tyliai, po to 
pusbalsiai, pagaliau, lyg deklaraciją į 
visuomenę, visu balsu perskaitė tik ką 
parašytą rašinį: Balandės skundas. 

* * * 

Žmonės... Gerieji žmonės... 
Išgirskite mano raudą ir išklausykite 

liūdną skundą. Aš vargšė, suluošinta 
balandė, kreipiuos į jus, geros valios 
žmones. Prašau pagalbos man ir mano 
draugams — kitiems balandžiams, baisioje 
ir žiaurioje skriaudoje, kurią mums daro 
žmonių auginamas.globojamas ir puose
lėjamas paauglis berniukas — būsimas 
„žmogus". 

Antrojo pasaulinio karo metu jūs — 
žmonės, labai daug iškentėjote ir išvargote. 
Daug jūsų žuvo, daug liko suluošintų, be 
sveikatos. Drauge su jumis kentėjome ir mes 
— paukščiai, žvėrys ir net gamta. Karo 
nelaimė ir jos pasekmės mums visiems 
gerai žinomos ir suprantamos. 

Po karo visi lengviau atsikvėpėme. Jūs , 
žmonės, suluošinti, ligoti, iškankinti ir 
išvargę, ėmėtės darbo, kad atkurtumėt su
griautą gyvenimą. Mes, išlikę gyvi balan
džiai, gretinomės prie jūsų ir po jūsų namų 
pastogėmis krovėme lizdelius. Iš savo tėvų 

ir protėvių žinome, kad geros valios, vargą 
matęs žmogus visuomet išties pagalbos 
ranką badaujančiam paukščiui ar žvėreliui 
ir padės medeliui a r augalui ištiesinti savo 
stiebelį, vešliai išskleisti lapelius ir sukrauti 
žiedus. Atsidėkodami nuostabūs žiedai išsi
skleidžia ir su padėka ir pagarba pažvelgia į 
savo geradarį — Žmogų. Už tai mes — 
balandžiai, labai jus mylime, prie jūsų prisi-
rišome ir jumis pasitikime. Mes negalime be 
jūsų gyventi, todėl, meiliai burkuodami, 
gretinamės prie jūsų. 

Po karo siaubo jūs supratote taikos ir ra
maus gyvenimo reikšmę ir svarbą. Tam di
džiam gyvenimo tikslui ėmėte ieškoti tin
kamo simbolio. Koks neapsakomai didelis 
džiaugsmas buvo mums — balandžiams, 
kuomet žmonės taikos simboliu pasirinko 
balandį. Mes dar labiau pamilome, dar 
labiau prisirišome, dar labiau pasitikėjome 
jumis, žmonės. Kaip jūs mylite savo tėvynę 
ir esate prisirišę prie savo tėviškės ir gim
tųjų rramų, taip ir mes, balandžiai, laiko
mės būriu prie savo gimtos pastogės, kiemo, 
gatvės ir prie žmonių. 

Prieš dvejus metus, aš, sesuo ir brolis, 
išsiritome iš kiaušinėlių vienoje senos staty
bos namo pastogėje, kur mūsų tėveliai buvo 
sukrovę patogų lizdelį ir augino mus — tris 
balandžiukus. Šis namas yra gražiame 
Kauno miesto rajone. Donelaičio ir Micke
vičiaus gatvių susikirtimo kvartale. Namai 
čia patogūs, pastogės erdvios, todėl mums — 
balandžiukams, gyventi tėvelių globoje čia 
buvo gera. Tačiau neilgai džiaugėmės ramiu 
ir laimingu gyvenimu. 

Mūsų motutė ir tėvelis kas rytą išskris
davo ir sugrįždavo, snapeliuose nešini 

maisto. Kaip mes džiaugėmės ir kaip 
laukėme jų sugrįžtant. Vieną dieną, neįpras
tai ilgai užtrukusi, motutė sugrįžo viena. 
Mes džiaugėmės, nes buvome alkani. Motutė 
snapelyje turėjo maistą, bet negalėjo mums 
atnešti. Ji labai šlubčiojo, pašokdama ant 
vienos kojos. Kita jos koja virš letenėlės 
buvo užmuturiuota siūlu. Nesupratome, kas 
jai yra, tik matėme, kad negerai, kad ji labai 
kenčia. Vargais negalais ji pasiekė mus ir 
apdalino po trupinėlį maisto. Pati. labai 
kankindamasi ir klupdama, remdamasi 
sparnais ir ant vienos kojos pašokuodama. 
prisiartino prie pastogės angos, sunkiai 
suplasnojo sparnais ir vėl išskrido mums 
maisto. Tėvelis tą dieną nesugrįžo ir 
daugiau mes jo nebematėme. Motutė viena 
rūpinosi mumis ir visomis išgalėmis sten
gėsi išmaitinti. Mes matėme, kaip jai sunku 
vienai ir tik su viena sveika koja. Antroji, 
standžiai suveržta jos koja, buvo pakelta, o 
letenėlė kabojo nusvirusi. Pastebėjau, kad 
ant pakeltos kojos letenėlės pirštelių matėsi 
vis mažiau. Gerosios motinėlės rūpesčiu 
mes, mažyliai, gerokai paaugome. Pra
dėjome bandyti išskleisti savo sparnus, o 
parskridusią motiną skubėdavome pasitikti 
ir iš jos snapelio gauti kruopelytę maisto. 

Vieną dieną, parskridusi su maistu, 
motutė ypač šlubčiojo, daužė sparnais į 
grindis, klupo ir svirduliavo. Pastebėjau, 
kad ant jos suluošintos kojos nebėra lete
nėlės. Kyšojo tik šlaunikaulis, ant kurio 
pūpsojo standžiai suveržtas mazgas. Remtis 
juo buvo skaudu, todėl ji griūdavo ant šono. 
Tik ištiesusi sparną prisilaikydavo, kad 
neapvirstų. 

„Vargšė mūsų mamytė, — pagalvojau. 
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„Paskutinis piknikas" angliškai 
(Atkelta i i 2 ptuL) 
vadovavo Slavų kultūros centrui j brendusiu. 

anglų kalbos, jau būdamas su-

Stony Brook'e, kur buvo statomi 
Rytų Europos dramaturgų veika
lai. Czerwinski rašo: 

"Kaip puiku skaityti vaidini
mą su pakilia pabaiga, kur plyšį 
tarp kartų užpildo supratimas, 
pagarba ir meilei Paskutinis a-

kordas skamba tikrai, tikroviškai, 
didingai. Nežiūrint struktūrinių 
ir charakterizaciįos trūkumų, 
vaidinimas pavyksta. Kaip dide-

Net jei šis vaidinimas būtų ir 
mažiau sėkmingas, jį reikia lai
kyti ypatingu reiškiniu Ameri
kos literatūroje. Baltramiejus ir 
Ona priklauso iškilių charakterių 
galerijai: jis falstafiškas girtuok
lis, ji — aktorės Claire Trevor 
sukurtą buvusios dramos tipą 
primenanti veikėja, su gryno 
aukso nugarkauliu. AŠ esu ją su
tikęs Brooklyne (kur ji verda sa 

lis Landsbergio kūrinių, ypač I vo naminę); Baltramiejus dažnai 
"Penkių stulpų turgaus aikštėje", 
gerbėjas, aš norėčiau, kad šis 
vaidinimas būtų patobulintas. 
Kai kur situacijų sąranga ir dia
logas atrodo dirbtini ir primena 
( amerikiečių dramaturgo) Wil-
liam Inge antrinius vaidinimus. 
Nežiūrint to, šį vaidinimą gali
ma laikyti kameriniu triumfu. 
Siužetas, charakteriai, tema — 
visa tai yra nauja Amerikos dra
moje. Scenos tarp jaunosios ir 
vyresniosios kartos atstovų, tarp 
kunigo ir pikniko rėmėjų yra hu-
moristiškos, jaudinančios ir dvel
kia tikrove. Kai kurios Lands
bergio problemos su jaunų lietu
vių hipiška kalba yra dovanoti-
nos. Jis ypač gerai valdo idioma-
tinę anglų kalbą, ypač atsižvel-

apsilanko pas ją išgerti, palydi
mas Vinco ir kitų draugų. Ir jie 
dažnai svajoja apie piknikus, ka
daise vykusius Sv. Stanislovo baž
nyčioje. Pagaliau lietuviai turi 
amerikietišką klasišką kūrinį, ne 
tokį svaiginantį, kaip itališkasis 
Godfather, bet lygiai tiek atsi-
mintiną. 

Bet tie veikėjai galėtų būti len
kai, kroatai, slovakai — net ru
sai. Landsbergis yra romantikas, 
ir jo dramos versmių reikia ieš
koti \Vyspianskyje, Mickevičiuje, 
ir net "Mirusių sielų" Gogolyje, 
kuris sukuria troikos danguje 
vaizdą. Baltramiejaus monolo
gas į publiką yra Gogolio troika 
skriejanti atgal. Tereikia tik kele
to žodžių: 'Kur Jūs skubate?' šie 
praeities rašytojų aidai tik pra-

Aktorius ir filmas 
Poezijos dienose 

Chicagoje 

Muzikai lanko kompoz. prof. Juozą Žilevičių Jo 88 metų sukakties proga Chicagoje. 
Icus, Alice Steponavičienč-Stephens, dr. Leonardas šimutis ir Aloyzas Jurgutis. 

H kaire* | dešinę: Algis Sim-
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

Tradicinės Poezijos dienos Chi
cagoje šiemet įvyks gegužės 25 d. 
(penktadienį) ir gegužės 26 d. 
(šeštadienį). (Programos vyks 

j Jaunimo centro kavinėje. Abi 
J dienas jų pradžia 8 vai. vak. Po
ezijos dienas rengia Jaunimo 
centras. 

Kiekvieneriais praėjusiais me-j 
tais poezijos bei literatūros bičių-1 
liams Poezijos dienų programose; Aktorius Juozas Palubinskas, Mar-
vis būdavo pateikiama kokia nors j gaus vaidmenyje Kizbergo "Vilkaite-
išskirtinė naujiena: kuris nors po- je"' 1*35 metais Klaipėdos teatre, 
etas svečias iŠ toliau, dainuotinė 
poezija ar poezijos vertimų pavyz- poetų bei rašytojų buities poka-
džiai. Šiemet naujumų taipgi ne- Į rio metais Vokietijoje. Regėsime 
stokos- j jau istorijon nuėjusias gausaus 

Svečiu iŠ toliau yra pakviestas! lietuviškojo literatūrinio egzodo 

giant į faktą, kad jis išmoko turtina Landsbergio tekstą.. 

Nauji leidiniai 
• Jurgis Gliaudą, PERLOJOS 

RESPUBLIKA. Premijuotas ro
manas. Išleido Dzūkų draugija 
Chicagoje 1979 m. Kalbą lygino 
Pranas Razminas. Viršelis dail. 
Petro Aleksos. Spaudė „Draugo" 
spaustuvė. Tiražas 1000 egz. Kny
ga 374 psl., kaina — 7 dol., leidi
nys sukrautas „Drauge". 

J. Gliaudos „Perlojos respub
lika" yra laimėjusi Dzūkų drau
gijos skelbtąjį dzūkiškos temos 
romano konkursą. Tai Dzūkų že
mės buities ir jos vienos istori
nės detalės iškarpa, rašytojo pa
versta neplonu romanu. Konkur
so jury komisijos narė Dalia Ku-
čėnienė apie šį dzūkiškąjį roma
ną sako: „Dabar rašytojas Gliau
dą, kopdamas į gyvenimo dei
mantinį jubiliejų, prisistato lietu
viškos grožinės literatūros skaity
tojui su naujai premijuotu ro
manu ,Perlojos Respublika'. Tai 
vėl naujas kūrinys lietuvių išei
vijos literatūroje, premijuotų ro
manų ilgoje eilėje. Gražiosios 
Dzūkijos gamtos aplinkoje, ro-

Muzikai pasveikino 
88 metus sulaukusį 
prof. Juozą Žilevičių 

Kompozitoriui, muzikologui 
prof. Juozui Žilevičiui kovo 16 d. 
sukako 88 metai amžiaus. Kom
pozitorius jau daug metų gyvena 
Chicagos Jaunimo centre, pas jo 
suorganizuotą Lietuvių muzikolo
gijos archyvą priglaudusius lietu
vius jėzuitus. Nors dėl negailes
tingai progresuojančios akių li
gos dabar jau beveik visiškai pra
radęs regėjimą, profesorius, tal
kininkų padedamas, dar vis akty
viai rūpinasi muzikologijos archy
vu ir niekada neatsisako jį ap
lankiusiam, lietuviška muzika ir 
jos istorija besidominčiam lanky
tojui nuoširdžiai padėti archyvi
ne medžiaga bei savo ilgos patir
ties asmeniškais patarimais. 

Gražaus amžiaus sukakties pr/> 

JURGIS GUALDA 

manistas su gliaudiškai įgudusiu, 
liepsnojančiu gilumu sprendžia 
žmogiškosios buities problematiš
ką likimą realybės sriaute. Kaip 
ir ankstyvesniuose romanuose, 
realistas Gliaudą naujojo veika
lo puslapiuose, tarsi gyvoje sce
noje, atskleidžia netolimos praei-

Į ties laikotarpio realistinį spektak-
' lį tobulais personažų veiksmais, 

dvelkiančiais ne vien gyvenimiš
kais paviršutiniškumais bet ir dva
sinių gelmių varsomis. 

.Perlojos Respublikos' skaity
tojas, mėgstąs Dzūkijos kraštą, 
bei rašytojo brandų stilių, sutiks 
romaną su dėmesiu. Gamtos spal
vingi peizažai, psichologiškai įti
kinantys personažų charakteriai 
bei dinamiškai intriguojanti te
matika lydės skaitytoją iki pasku
tinio puslapio". 

Į ga lietuviškosios muzikos vetera-
Į ną aplankė Chicagoje gyvenan
tieji muzikai Alice Steponavičie-
nė-Stephens, dr. Leonardas Si
mutis, Aloyzas Jurgutis ir Algis 
Šimkus, palinkėdami jam dar il
gai darbuotis mūsų muzikologi
jos dirvonuose. A. S. 

Sukaktys ir 
sukaktuvininkai 
Nuo mūsų literatūros klasiko, 

„Pragiedrulių", „Dėdžių ir dė
dienių" autoriaus, Juozo Tumo-
Vaižganto gimimo balandžio 20 
d. suėjo 110 metų. Mirė Kaune 
1933 m. 

Nuo mūsų prozon impresionis
tinį gaivumą atnešusio Igno Šei
niaus gimimo balandžio 3 d. su
ėjo 90 metų. „Kuprelio", „Vasa
ros vaišių" ir kitų knygų autorius 
mirė Švedijoje 1959 m. sausio 15 
d. Taigi šiemet nuo jo mirties jau 
irgi 20 metų. 

Jonas Aistis, vienas ryškiausių 
šių dienų mūsų poetų, yra gimęs 
1904 m. liepos 7 d. Jeigu būtų 
gyvas, tai šiemet būtų sulaukęs 
75 metų. Poetas mirė Washing-
tone 1973 m. birželio 13 d-

Chagallio darbų 
paroda Chicagoje 
Maurice Spertus Museum of 

Judaica patalpose, 618 S. Mi-
chigan Ave., Chicagoj, šiuo me
tu vyksta įdomi Mare Chagallio 
darbų paroda. Išstatyta apie 70 
tapybos ir grafikos dailininkui 

gyvas akimirkas: rašytojus sto
vyklose, literatūros vakaruos, po
sėdžiuos, premijų įteikimo iškil
mėse. Balys Gaidžiūnas, šiuo me
tu gyvenantis Clevelande, anais 
metais Vokietijoje yra susukęs 
5000 pėdų lietuviškojo stovykli
nio gyvenimo filmą. Šiuo metu iš 
viso to jis yra galutinai sutvar-

Dinamiškosios plunksnos rašy
tojui ir žurnalistui, daugelyje sa
vo knygų puriai išakėjusiam išei-
viškojo mūsų gyvenimo dirvonus, 
Broniui Railai, gyvenančiam Ka
lifornijoje, kovo mėn. 10 d. su
ėjo 70 metų. 

aktorius Juozas Palubinskas. Tai I 
i vienas iš lietuviškojo teatro žy
mūnų, dar nepriklausomybės lai- | 
kais iškėlusių mūsų aktorinį me-! 
ną į svaiginančias aukštumas. Jis j 
į šių metų Poezijos dienas atvyks
ta iš Baltimorės, ir gegužės 26 d. 
(šeštadienį) Jaunimo centro jau
kioje kavinėje bus jo lietuviško
sios poezijos rečitalis: nuo Mai- j kęs netoli pusvalandžio filmą, lie-
ronio iki šių dienų. Rečitalio in-1 Santį grynai ano meto mūsų li-
tarpuose poeziją, paverstą daina,! teratūrlriį gyvenimą. Filmo vieša 
reprezentuos solistė Elena Blan- j premjera bus gegužės 19 d. Poezi-
dytė, akompanuojant Aloyzui j jos dienoj Clevelande. O už sa-
j urgučiui. • vaitės filmas bus pademonstruo

tas ir Poezijos dienose Chicagoje. 
Visuomenė raginama gegužės 

Rečitalį pa-1 25—26 dienas Chicagoje įsidėmė-
dienų 

į tas dokumentinis filmas iš mūsų' programoje gausiai dalyvauti 

būdingų pa-vyzdžių. Rodomas >o 
„Tūkstančio ir vienos nakties" Gegužės 25 d. (penktadienį) 
pasakiškasis ciklas, ciklas S. Testą- j gyvųjų poetų rečitalyje bus taip-
mento temomis, Gogolio „Mirų-1 f ! * • " n ,au j" i!na ,» 

. , cc .,. .. . , A v įvairins Balio Gaidziuno susuk- j ti ir kviečiama šiųjų sielų iliustracijos ir kt. Yra; ' _,_, . . rM 1S . . . 1 . 
ir iš Chicagos Meno instituto pa
siskolintas paveikslas, pavadintas 
..Baltasis Krucifiksas", kur šio 

Chagall in Chkago 

amžiaus maišaty, gaisruos bei re- j tas Jurgis Baltrušaitis, parodos pre 
voliucijose vienoje paveikslo de 
talėje plazda ir lietuviškoji tri
spalvė. Kaip žinome, šiam gar
siam žydų kilmės dailininkui iš 
Sovietijos po pirmo pasaulinio ka
ro pasprukti lemiamai gelbėjo 

tekstu padėjęs dailininkui nuvyk
ti į Kauną. Iš Kauno Chagallis 
tada patraukė į Paryžių ir Rusi
jon jau negrįžo. 

M. Chagallio paroda minėta-
Lietuvos atstovas Maskvoje poe-' me muziejuje tęsis iki liepos 1 d. 

April22-Ju!y1 

M. Chagall 
(B parodos 
cagoje) 

•\?N>J* '•.*K*GO 

žaliasis smuikininkas 
Spertus muziejuje, Chi-

Pagrjsta kritika 
ar šaipymasis 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Nepasakytumei, kad tas filosofinės 
šventyklos pastatas, atremtas į vis 
platėjančią būties sampratą, būtų ne
nuostabus ar prastai suręstas. Tačiau 
ar neatrodo kartais, kad, jį statant, 
pirmiausia buvo pasigamintas to pa
stato vainikas (būtis yra Dievas), o 
paskui pagal tą vainiką suręsta ir 
visa šventykla? (p. 179). 

Kodėl nepasakyti rimtai ir pap
rastai, kad kritiko akyse Dievo ir 
būties sutapatinimas yra pas 
Maceiną apriorinis. ,,,, .,., 

Aplamai, beskaitant Trumpos 
rašinio baigtinį skyrelį, kur jis 
kalba apie painiavą, nenoror£ 
pagalvoji, kad ši painiava ym 
sukurta ne Maceinos, kaip tai į-
taigauja kritikas, bet Trumpos — 
su jo nepagrįstais ir dažnai 
šaipiais komentarais. 

,.Ak. kad greičiau išmokčiau skraidyti. Nu-
skrisčiau pas geruosius žmones, gaučiau 
mais to , duočiau mamytei ir pati palesčiau. 
Reikia prat int is". Ištiesiau sparnus, suplas
nojau ir netikėtai atsidūriau kitame 
pastogės gale. Tai buvo mano pirmas 
skrydis. 

Sekančią dieną mūsų mamytė, geroji 
balandė. nebesugrįžo. Matyt ir ją nutiko 
toks pat likimas kaip ir jos ištikimą draugą 
— mūsų tėvelį. Likę vieni, patys turėjome 
pasirūpinti maistu. Reikėjo palikti mielą 
lizdelį, svetingą pastogę ir skristi pas geruo
sius žmones, apie kuriuos mums pasakojo 
tėveliai. Pasistiepiau, ištiesiau kakliuką, 
suplasnojau sparnais ir pakibau ore, tik 
nebe pastogėje, bet už jos — erdvėje. 

Ak. kaip malonu būti erdvėje ir sparnais 
skrosti orą. Padariau vieną ratą ir nutūpiau 
a n t stogo kraigo. Čia tupėjo ir daugiau 
balandžių. Vieni rūpestingai tvarkė plunks
neles, kiti šildėsi saulutėje, o kai kurie vaikš
čiojo ir burkavo. Aš nežinojau prie kurių ar
t int is . Dairiausi, gėrėjausi nepaprastu 
vaizdu, medžiais, daugybe stogų, apačioje 
vaikščiojančiais Žmonėmis ir pravažiuojan
čiomis automašinomis. Įdomu, bet baugu. 
Jeigu nusileisti ten, kur tiek daug vaikšto ir 
ta;p greitai važinėja — baisu. O tikriausia 
teks, nes labai noris valgyti. Man taip be
svars tant , staiga visai arti šmaukštelėjo 
šešėlis, orą suvirpino sparnų mostai ir greta 
nutūpė dailus, melsvai žvilgančia apykakle 
patinėlis. Ėmė meiliai burkuoti. Prisimi
niau, kad tik tėvelis taip burkuodavo, būda
mas šalia mamytės. Patinėlis nebenuskri-
do Burkuodamas vis gretinosi. Susipa
žinome ir susidraugavome. Skraidėme 

drauge ir nutūpdavome greta. Buvo labai 
smagu, tik vis labiau norėjosi valgyti, nes jau 
gerokai po vidudienio. 

Tupėdama ant stogo pastebėjau, kad iš 
gretimo namo išėjo berniukas apie 13 metų 
amžiaus ir pabėrė lesalo. Balandžiai 
sužiuro. Dalis jų pakilo triukšmingai plas
nodami sparnais ir būreliu nusklendė ton 
vieton, kur buvo kažkas paberta. Aš taipgi 
pasiruošiau ten skristi, bet patinėlis 
prilaikė. Nutūpusieji balandžiai stropiai 
baksnojo snapeliais į žemę — lesė. Aš vėl 
norėjau pakilti. Ir vėl patinėlis sulaikė. Tuo 
laiku oras suvirpėjo nuo staigaus ir masiško 
sparnų plasnojimo. Visas būrys balandžių, 
kurie lesė pabertąjį lesalą, išsigandę pakilo. 
Prie lesalo pasiliko tik vienas. Jis daužėsi 
ant žemės ir beviltiškai mostagavo spar
nais. Iš už mūrinės tvoros kampo išbėgo tas 
pats berniukas, kuris bėrė lesalą. Prisi
traukė ir pasiėmė balandį. „Koks geras 
žmogus", — pagalvojau. „Palesins, pagir
dys balandėlį ir paleis laisvai skraidyti. 
Gaila, kad aš ten neskridau, gal ir man 
laimė būtų nusišypsojusi". 

Balandžiai ten daugiau neskrido, nors 
lesalo buvo. Mano naujasis pažįstamas 
patinėlis paragino skristi su juo drauge. 
Mudu apskridome porą kartų virš kiemo ir 
nutūpėme ant pilko namo balkono. Ten 
radome paberto lesalo ir indelį su vandeniu. 
Pasistiprinome ir nuskridome į pastogę, kur 
praėjo mano jaunystė. 

Sekančią dieną mes vėl visu būriu 
tupėjome ant stogo kraigo. Salia buvo mano 
draugas — balandėlis ir linksmai burkavo. 
Nuošaliau, ant vienos kojos, stovėjo liūdnas 
balandis. Antra jo koja buvo pakelta, o lete

nėlė nusvirusi. Tai tas pats , kurį vakar ber
niukas buvo pagavęs. Pakeltoji koja virš 
letenėlės buvo standžiai suveržta siūlu. 
Atrodė, kad jis kenčia didelį skausmą. 
„Lygiai taip, kaip mano mamytė", pagalvo
jau. Apsidairiusi pastebėjau, kad būryje yra 
ir daugiau tokių liūdnų balandžių su raiš
čiais ant kojų, o ant pakeltų letenėlių nebėra 
pirštelių. 

Su balandėliu susidraugavom. Abu 
ėmėme rūpintis nuosavu lizdeliu. Jis nešė 
šapelius, o aš kroviau. Netrukus lizdelyje 
padėjau pirmus savo gyvenime kiaušinėlius 
ir atsitūpiau perėti. Patinėlis buvo labai 
rūpestingas ir paslaugus. Jis linksmino 
mane burkavimu. Parskrisdamas visuomet 
turėdavo maisto, kad nebūčiau alkana. 

Patupėjusi ilgesni laiką panorau truputį 
paskraidyti, lesalo paieškoti. Žinoma, toli 
skristi negalėjau, tik čia pat, kad kiaušinė
liai neatvėstų. Apskridau virš stogų vieną, 
kitą ratą ir buvau besiruošianti nutūpti ant 
stogo kraigo, žiūriu berniukas lesalą beria. 

„Tai geras jaunuolis", — pamaniau. 
„Supranta, kad man nėra kada maisto 
ieškoti". Negaišdama nutūpiau ir skubiai 
ėmiau lesti. Nesidairiau, nes nebuvo laiko. 
Staiga pajutau, kad mano koja kažkur 
įkliuvo. Pradėjau ją trūkčioti, neatsipalai
davo. Išsigandau, fimiau blaškytis. Prie 
manęs pribėgo tas pats berniukas, kuris vis 
paberia lesalą. Kairės rankos pirštais 
apglėbė mano sparnus ir taip stipriai su
spaudė, kad aš net prasižiojau, o dešiniąja 
narpliojo nuo mano kojos užsiveržusią 
kilpą. 

„Tikrai žmogus geras", — vėl pagalvojau 
ir nusiraminau. ,.Stai gelbsti mane nelaimė

je. Pavalgydins, pagirdys ir paleis, kad 
nepavėluočiau kiaušinėlių šildyti". 

Berniukas mane tvirtai laikė, net iki 
skausmo. Aš vis guodžiausi, kad berniukas 
visa tai daro iš meilės ir pagarbos taikos 
simboliui — balandžiui. Deja, skaudžiai 
nusivyliau. Jis mane stipriai suspaudė 
kairiąja ranka, o dešiniąja išėmė iŠ kišenės 
gabaliuką plonos vielos ir standžiai užvy
niojo ant mano kairės kojos, virš letenėlės. 
Baisiai suskaudėjo. Sukaupusi visas jėgas, 
bandžiau išsilaisvinti, bet veltui. Berniuko 
pirštai įsmigo į mano kūną. Aš buvau 
bejėgė. Nuo skausmo ir baimės alpo širdis. 
Letenėlė užtirpo. Aš jos nebejutau ir nebe-
valdžiau, tik tyliai, sunkiai dūsavau. Mat, 
balandžiai nemoka nei dejuoti, nei rėkti, tik 
burkuoti. 

Staiga visos mano kančios sumenkėjo, 
palyginus su širdgėla, kurią aš pajutau, 
prisiminus paliktus kiaušinėlius. ,,Kas bus 
su jais, jeigu negalėsiu sugrįžti į lizdelį ir 
toliau perėti?" Baisu, skaudu ir labai grau
du pasidarė būnant to „žmogaus" rankose. 
„Kodėl jis su manim — taikos balande, taip 
elgiasi?". Berniukas Švystelėjo mane į orą. 
Pasijutau laisva. Iš visų likusių jėgų suplas
nojau sparnais, kad tik toliau nuo jo, kad tik 
greičiau į lizdelį. 

įskridusi į gimtąją pastogę, klupdama 
skubėjau prie lizdelio. Lizdelyje ant 
kiaušinėlių tupėjo mano mielas draugas. J is 
suprato, kas mane nutiko. 

Lizdelyje aš negalėjau prisitaikyti. Koją 
skaudėjo visą kūną rrraudė, o alkis nedavė 
ramybės. Netrukus patinėlis parskrido ir 
parnešė man maisto. Po to vėl išskrido ir 
vėl, kol aš pasijutau soti. 

Balandžiukai neišsirito, nes kiau! i!'._. istnėttai 
buvo užšaldyti. Dėl kojos skausmo r» 
le tenė lės n e v a l d y m o a š negalėja* 
kiaušinėlių vartyti ir an t jų ramiai tupėti. 
Po kiek laiko ir nuo mano užveržtos lete
nėlės ėmė kristi pirštukai, pagaliau ir lete
nėlė atsiskyrė. Tapau luoša, kaip ir mano 
mamytė. Vietoj kairės letenėlės kyšo šlauni-
kaulis, kurio gale pūpso užveržtas vielos 
mazgas. Jeigu ne mano gerasis patinėlis, 
nežinau, kaip išlikčiau. J i s labai manimi 
rūpinasi, nepalieka, suranda maisto. Kai 
lesu, neprileidžia jokio paukščio. Tik po to 
pats lesa ir kitiems negaili. 

Žmonės, jūs kentėjote baisias nelaimes 
karo metu. Tai buvo bendros nelaimės ir 
bendros kančios. Kodėl aš — Taikos 
Balandė, kenčiu tokias baisias kančias tai
kos metu? , 

Geros valios žmonės, aš prašau, aš mel
džiu jus vardan savo, baisių kančių, vardan 
savo neišperėtų balandėlių, vardan kitų su
luošintų balandžių, gaudomų ir kankinamų 
zylelių, atjauskite mus labai kenčiančius, 
Žiauriai kankinamus. Dabar tokie paaugliai 
„būsimieji žmonės" kankina mus — paukš
čius, žvėrelius ir niokoja gamtą, rytoj jie gali 
ta ip elgtis su jumis — žmonėmis. Išaiš
kinkite tą žiaurųjį berniuką balandžių kan
kintoją ir kitus tokius, kurie savo nežmoniš
ku elgesiu niekina didingą Žmogaus vardą. 
Tegu jų tėvai sužino, ką augina. Tegu 
vadovai mokyklų, kuriose jie mokosi, susi
rūpina jų auklėjimu. Tegu jaunimas 
pamato, su kuo jie draugauja. Tegu visi 
žmonės pagalvoja, kas jų tarpe auga, ko jie 
verti ir ko iš tokių galima tikėtis. 
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