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LITERATŪRINIO STILIAUS UŽUOMINOS 

Kente e^t 
Kristaus palaiminimai ir 
Lietuvos žemės reforma 
Evangelijoje randamas Jė

zaus pamokslas nuo kalno prasi
deda garsiais jo palaiminimais. 
Palaiminti vargdieniai... palai
minti, kurie yra išalkę... palai
minti, kurie verkia... palaimin
ti, įkurie niekinami... 

Kai skaitome šiuos palaimini
mus ir, jei būtume užmiršę vis
ką, ką žinome apie Jėzų, būtent 
jo dievišką prigimtį ir jo žmo
giškos prigimties kančią už žmo
nijos nuodėmes, galėtume per
gyventi įspūdį, kad čia kalba 
žmogus, kuris kietai kritikuoja 
esamas negeroves ir galbūt pre
tenduoja į visuomeninius tautos 
vadus. Ir iš tikrųjų — visuome
nės jis šia kryptimi ir buvo su
prastas. Netenka stebėtis, kad po 
jo įvykdyto stebuklingo duonos 
padauginimo ištisai miniai žmo
nių jį buvo norima apšaukti 
tautos įvadu. Tačiau, kaip žino
me, Jėzus nuo šios veikimo kryp
ties susilaikė, pasukdamas labiau 
religinio vadovavimo kryptimi. 

Ką bemanytume apie Jėzaus 
tikilą, -skelbiant šiuos .palaimini
mus, tačiau negalima abejoti, 
kad jie liudija gilų jo susirūpi
nimą vargstančiu žmogumi. Kaip 
žinome, vargstantis žmogus tiek 
dorine prasme ( t y. nusidėjė
lis), tiek visuomenine prasme ( t 
y. skriaudžiamas žmogus), yra 
susilaukęs Jėzaus dėmesio labiau 
negu kuris kitas žmogus. 

Kyla klausimas, ar Bažnyčia 
pakankamai rūpinasi nelaimin
gu žmogumi. Antrojo Vatikano 
susirinkimo meru vyskupai drįso 
iškelti klausimą, ar Katalikų 
Bažnyčia šiuo atžvilgiu repre
zentuoja Kristaus dvasią? Kai kas 
į šį suvažiavimą norėjo pažiūrė
ti, kaip į pačios Bažnyčios savęs 
teismą. Suvažiavimo dalyvių tar
pe buvo cituojami šie pop. Jono 
XXIII žodžiai, pasakyti kardino
lui Montiniui: "Vargstanti žmo
nija yra Kristaus atvaizdas, dėl 
to ji yra tarsi sakramentas" (I. 
302 psl.). 

Savo išleistame dokumente, 
vad. "BaJžnyčia dabartiniame pa-

Slavočinskio Giesmynas buvo 
išspausdintas 1646 m. Jėzuitu 
spaustuvėje Vilniuje. Tai pirma
sis žinomas giesmynas Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštystėje, turįs 
arti 200 giesmių bei psalmių. 
Giesmyno tituliniame puslapyje 
autorium pažymėtas Saliamonas 
Mozerka Slavočinskis, tačiau nė
ra tikra, ar Slavočinskis, Vilniaus 
Akademijos mokinys, vėliau Šiau
lėnų ir Kražių klebonas, pats vi
sas giesmes išvertęs. 1646 m. Sla
vočinskis teturėjo 22 metus: ar jis 
galėjo, dar mokslo nebaigęs, pa
ruošti 190 vertimų, kurių beveik 
visi parašyti eiliuota, sklandžia 
forma? Giesmyne taip pat pasi
taiko kalbos bei požiūrio nelygu
mų, ir tai sukelia panašių abe
jonių: ar visos giesmės verstos to 
paties asmens? ar visos tuo pačiu 
laikotarpiu? 17 amžiaus lietuvių 
literatūros specialistas Jurgis Le
bedys mano, kad Giesmynas yra 
savarankiška, vienu metu para
šyta knyga. Jis ją priskiria Slavo-
činskiui, bet vis dėl to pastebi, 
kad giesmyno autorystės proble
ma dar nėra išspręsta. Aš pati pri-
leisiu, kad Slavočinskis yra dau
gumos giesmių vertėjas, tačiau 
jam nepriskirsiu kiekvienos gies-
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šaulyje", Antrasis Vatikano susi
rinkimas stengėsi, spręsti kai ku
rias žmonijos vargo problemas ir 
duoti nurodymų šiuo reikalu. J * * • - * i • * - -

J '^ i myno detales ir bandysiu nubrez-
Žinoma, kai atsakymą į pro-Įti ne tiek paties vertėjo, kiek va-

blemą reikia duoti bendro patvar-! dinamojo Slavočinskio giesmyno 
kymo forma, jis negali būti toks literatūrinį profilį. įspūdingas, kaip atskiro kalbėto
jo lūpose. Konstitucija iškėlė ir 
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Giesmynas yra verstas iš loty 
nų ir lenkų kalbų. Giesmių pra-

aptare ne vieną pareigą. Mes į d ž i o } e d u od amos tai lotyniškos. 
siuos visus patvarkymus čia ne- t a i i e n k i š k o s c 5 t a t o s , ^ „ 0 5 , 1 ^ , -
galime leistis, tačiau ypač verta d ž i o n u omone, turėtų atitikti pa-
atkreipti dėmesį į vieną nuos t a t ą n a u d o t ų originalų pirmąją eilu-1 , . p , , , i š r y § k i n t i 
kuns mums, lietuviams, yra ypač t ę K a i k u r i u o s S u o r i g i n a l u y*. • 1S' 
įdomus, nes liečia žemės refor- bedys nurodo savo puikioje 195? 
mos reikalą. 

Šitaip atrodo S. M. Slavočinskio giesmyno "Giesmes, tiMpraui katalickam prideranek»", išleisto Vilniuje 1646 m., du 
, -etiminiai puslapiai. 

yra priemonė tikinčiajam pa
veikti, ne poeto jautrumo išdava. 
Jis sietinas ne su vertėjo jaus
mingumu, bet su jo estetiniu po
žiūriu, gal net su ano meto pa
maldumo formomis. 17 šimte-
tyje jau buvo susisteminta aps
čiai mąstymo bei pamaldumo 
metodų, jų tarpe Ignaco Lojolos. 
Jei neklystu, Lojolą skyrė tris 
mąstymo momentus — vaizdinį, 
analitinį ir emocinį — ir patarė 
mąstymą atremti į tris taškus — i 
vaizduotę bei pojūčius, į intelek
tą, ir į jausmus. Intelektu žmo
gus siekia tiesas suvokti, vaiz
duote mąstymo turinį transpo
nuoja į konkrečią plotmę, o jaus
mai žmogui padeda tiesai atsi
verti, į ją įsigyventi, ir todėl yra 
esminė mąstymo dalis. Sis Lojo
los susistemintas metodas, viena 
ar kita forma, Europoje buvo 
plačiai paplitęs. Manoma, kad jis 
turėjo įtakos kai kuriems Vaka
rų Europos poetams ir kad šių kū
ryboje galima rasti paralelių tarp 
estetinių polinkių ir ano meto pa
maldumo, pavyzdžiui devotio 
moderną formų. Šitokių parale
lių turėjo būti ir Slavočinskio pa
naudotuose giesmių bei psalmių 
originaluose. Jas Slavočinskis są
moningai ar nesąmoningai per
kėlė į lietuvišką vertimą, tuo bū
du sustiprindamas jo emocinį ko
loritą. Slavočinskis buvo Vil
niaus akademijos auklėtinis, kur 
mokinių vidaus gyvenimą ir dva
sines pratybas tvarkė jėzuitai. Jis 
turėjo būti tiesiogiai ar netie
siogiai susipažinęs su Lojolos raš
tais ir devotio moderną metodais. 
Galima spėti, kad Slavočinskio 
religinis auklėjimas atsiliepė jo 

m. Slavočinskio Giesmyno laido-
Konstitucija, kalbėdama apie j e j j s pažymį, kad psalmės vers-

reikalą išdalyti didelius vieno sa- t o s g Į e n k ų poeto Kochanovskic 
vininko valdomus žemės plotus Dovydo psalmyno, ne lotyniško \ 
stokojantiems, šią problemą su- Vulgatos teksto, nurodo apsčia5] 
prato ir ją formulavo panašiais panašumų bei skirtumų tarp Sla- ; 

žodžiais, kaip ji buvo suformu- vočinskio ir Jagodinskio giesmy-'. 
luotą ir įvykdyta Lietuvoje. nų, kartais cituoja vėlesnių lietu-

Štai Konstitucijos "Bažnyčia viškų leidinių nuotrupų ir tuo bū- ; 
dabartiniame pasaulyje" žo- du įdomiai nušviečia Slavočins- 1 
džiai: "Daugelyje kraštų yra kio giesmyno vertimo meną. Ta-! 
platūs ir net labai platūs žemės čiau Lebedžio pastabos bei paly-
plotai, kurie yra tik menkai ap- ginimai, nors jie nepaprastai ver-
dirbami, ar net visiškai stovi dy- tingi, nesudaro pilno vertėjo ta
ki... kai tuo tarpu dauguma žmo- lento vaizdo. Juos išstudijavę, spe
nių yra arba bežemiai, arba jos jame, kad vertėjas ar vertėjai ver-
turi mažai... Neturėdami saugu- tė, palyginti, laisvai, tačiau tiks-
mo, jie gyvena asmeninėje ver- liai nežinome, kiek ir kur gies-
gystėje, netekę galimybės veikti myfio vertimai savarankiški, ku-
savo atsakomybe... Neturėdami rie jų bruožai aiškintini originalo 
saugumo, jie gyvena asmeninė- Įtaka, kurie priskirtini vertėjui, 
je vergijoje". Dėl to "nepakan-, Gali būti, kad vertėjai panaudo-
kamai įdirbamos žemės turi būti jo keletą originalų, gal kai ką 
išdalytos tiems, kurie jas gali pa- vertė iš atminties, vienur kitur 
daryti vaisingomis. Kai bendras įpynė mums dar nežinomų ano 
gėris reikalauja, kompensacija meto lietuviškų giesmių fragmen-
(už išdalytas žemes), atsižvel- j tų. Tektų išsamiai išstudijuoti vi-
giant į visas aplinkybes, turi bū- sus 17 amžiaus giesmių tekstus, 
ti pripažįstama" (III, 308 psl., Tada galėtume išrišti Slavočins-
70 įQ\ \ kio Giesmyno mįsles, nustatyti 

Sie Vatikano Antrojo formų- t i k s l e s n i 1° P° l i nk iv* b e i t a , e n t 0 

lavimai savo pač^s žodžiais 1 portretą. Šioje paskaitoje pasiten-
nuostabiai primena Lietuvos sei- kinsiu bendra Giesmyno Įkęra
mo išleistą Žemės reformos įsta
tymą. Taigi, į Lietuvos nepri
klausomybę, kurios šventę nese
niai minėjome, turime pagrin
do žiūrėti kaip į pasireiškimą, 
einantį Kristaus palaiminimų 
kryptimi. V. Bgd. 

t arinių savybių apybraiža. Tiesa,, tina, žodį vandenys pakeisdamas Giesmyne tiek daug, kad čia jau-
v:iesmyną lyginsiu su kitais, tiek Į tikslia upės krašto detale: jo upėsįčiame savotišką būdvardinę mąs- - e s m i ų vertimams ir autorių pa 

nkstesniais, tiek vėlesniais rinki- krantą galime matyti, o Bretkū-1 tyseną, tendenciją mintį išsaky- Ę t r i r n ^ 0 į§laikvti ano meto reli
no vandenys mums tėra abstrak-, ti dviem žodžiais, — neutraliu 
ti sąvoka, Siono žmonių tremties į daiktavardžiu ir būdvardžiu, į ku-
užuomina. Skausmą Bretkūnas j rį sukaupiama emocija. 101 psal-
išreiškia vienu žodžiu — verkėm mėj žmogus prašo, kad Dievas 

*) Paskaita, skaityta vienuoliktojo 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavime Literatūros sekcijoje 1979 
m. rugsėjo mėn. 1 d. Jaunimo centre, 
Chicagoj. 

r,e vertimo originalumą, o tik kai 
kuriuos jo literatūrinius aspektus. 

Mano dėmesį ypačiai pa-
**-aukė keturios Giesmyno savy-
^ės: jo emocingumas ir vaizdin-
<rumas, giesmių poetinė sintaksė 
;r eilėdara. Šiuos bruožus per-
Tvelgsiu kiek detaliau, pradėdama 
Slavočinskio ir Bretkūno 136-os 
psalmės palyginimu, kuris, ma-
~iau, nušviečia ir lietuvių poeti
nės kalbos evoliuciją, ir Slavo
činskio polinkį į sudėtingas for
mas. Bretkūno versija yra anks
tesnė — 1589 metų. Ji psalmės 
turinį perteikia suglaustu, pa
prastu sakiniu: 

Pas vandenus Babilonijos 
sėdėjom 

Verkdami, kada Siono 
atsiminėm. 

lArfas mušu pakabinom 
Ant gluosnių, kurie ten buvo.l) 

Slavočinskio vertimas yra labiau 
apgalvotas, sąmoningesnis ta 
prasme, kad vertėjas aiškiai siekia 
sukurti poetinių efektų: 

Ant Babilono upies kraštą 
sededamii 

O ant tavęs Syone dainay 
atmindami} 

Ašaromis voerksminga sirdi 
ikaršinoml 

O widuy glusnio sawa iayslus 
pakabinom. 2) 

(278 psl.) 
Jei psalmės pradžioje Bretkūnas 
pasitenkina bendrais žodžiais: 
vandenys Babilonijos, Slavočins
kis šį vaizdą praplečia, sukonkre-

stūmėjo išlaikyti 
ginei poezijai būdingą emocijos 
ir turinio ryšį. 

—, o Slavočinskio versijoj šis 
ašarų motyvas užpildo visą eilu
tę. Bretkūno sakinys yra kuklus, 
jis neturi ryškiu kontūrų. Bet Sla
vočinskis žodžius sugrupuoja taip, 
kad jaučiame ritmą, minties ir 
emocijos plaukimą, žodžių rezo
nansus. Jo eilutės talpesnės ir 
lankstesnės. Tai aiškiai nubrėžti 
rėmai, kurių erdvėje vystosi po
etinė mintis. Pastebime ir tai, kad 
Slavočinskis daug dėmesio skiria 
eilėdarai. Jis laikosi taisyklingų, 
13 skiemenų eilučių ir jas rimuo
ja daktiliniu rimu. Šiuos skirtu
mus reiktų aiškinti istoriškai, nes 
Bretkūno ir Slavočinskio verti
mus skiria daugiau negu pen
kiasdešimt metu. Tačiau juos taip 
pat galime susieti su pasikeitu
sia pažiūra į vertimo meną. Sla-
vočinskiui rūpi versti kūrybingai, 
ne tik tiksliai perduoti psalmių 
turini, bet jį atkurti. Vertėjas jau
čia formos svarbą, jis išnaudoja 
žodžių poetines galimybes ir, ma
nau, poetiškumą sutapatina su 
emocingumu, vaizdingumu ir 
ypač su retorikos formų bei for
mulių pritaikymu. 

Kalbos emocingumo Giesmy
ne atsiranda todėl, kad vertėjas 
skiria daug dėmesio leksikai ir 
gausiai panaudoja veiksmažodžių 
ir daiktavardžių, kurie reiškia 
įvairius emocijų niuansus. Jis 
mėgsta būdvardžius, jų maloni
nes ir mažybines formas, būd
vardžius laipsniuoja. Būdvardžių 

išgirstų jo „balsą verksmingą", 
ne šauksmą kaip tai išreiškiama 
naujame, neseniai Lietuvoje iš
verstame psalmyne. Žmogus ti
ki, kad Dievas supras jo „balsą 
liūdną", ne jo liūdesį. Šitokie žo
džių junginiai paprastai laikomi 
nepoetiškais, todėl, kad jie emo
ciją išsklaido ir tuo būdu suma
žina kūrinio intensyvumą. Ta
čiau Slavočinskio giesmyno pa
rafrazės emocijas savotiškai pra
tęsia, nes, tardami du žodžius, 
balsas ir verksmingas, mes su jo
mis kiek ilgiau pabūvame. Mums 
atrodo, kad giesmyno stilius itin 
emocingas. Panašiai būtų galima 
analizuoti psalmes, kur emoci
niai elementai, į vieną eilutę įlie
ti, rezonuoja kitose. Atrodo, kad 
vertėjas ne visada sugeba visus 
norimus niuansus sutraukti į 
trumpus, kondensuotus vienetus. 
Bet jis taip pat nesiryžta šių niu
ansų nutylėti ir todėl, vienoje ei
lutėje išreiškęs esminę emocijos 
giją — jos branduolį — mažiau 
svarbius niuansus nukelia į se
kančią eilutę ar posmelį, kur emo
cija tarsi rezonuoja kiek sušvel
ninta. 

Kalbos emocingumą paprastai 
siejame su kūrėjo jautrumu ir lai
kome, kad emocingumas yra 
spontaniškas poeto jausmų prasi
veržimas. Ši mintis Slavočinskio 
giesmynui netinka, nes giesmy
nas pasirodė dar prieš romanti
nį laikotarpį, ir emocingumas čia 

Jei emocingumas yra vyrau
jantis giesmyno tonas, vaizdin
gumas, subordinuotas emocin subordinuotas 
gumui, yra daugelio giesmių ant
roji, vienur kitur ypač iškylanti 
savybė. Vaizdingumo analizė 
mus nukreipia į literatūriškai 
įdomiausias giesmyno vietas ir 
nušviečia vertėjo polinkį į kon
krečią, detales pagaunančią kal
bą ir tuo pačiu parodo, kad psal
mių motyvus Slavočinskis trak
tuoja poetiškai: 

Praeia kaųp durnas mana 
wisas dienosi 

Kayp pagalis kaulas išdžiuwa 
1dekwienasi 

Duonos azumiršaiUo širdis 
alpstanti 

Kayp pakirsta žole stoiose 
dziuwanti. 

Del dažna werksmaidelgy 
dūsaujama/ 

Delaų baysaus mana širdies 
nuludimai 

Jau ney manimp kunasiney 
kraujas randase 

Tiekt išivisti kaulay beų oda 
duodase. 

Pelikonuy girios esmi 
priligintasi 

Kaypo naktikowas jaučius 
panekintasf 

Stojaus tigus hvirbluy sunkiey 
budėdamasi 

Kurs wargst wienas stogie 
apleystas būdamas. 

(Nukelta į 2 p«L) 
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Literatūrinio stiliaus užuominos 
Slavočinskio giesmyne 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Priešinikai wisi mane 
regiedamiį 

Juokus ant manės darė 
prisiekdami! 

Aš sotinaus kaypo duona 

Gierima misidams sawa 
ašaromis. 

ma išreikšti aplamai krikščionių 
charakteringą būseną. 

Giesmyno vaizdingumas eina 
dviem kryptim: realistine ir ne
realistine, nes vertėjas tai išsi-
reiškia konkrečiai, tai konkretu 

Dėl to iog ant manęs 
rustautis inikayį 

O iškieles žiamen blokšdamas 
ištikayl 

Dienas kayp šiešielis mana 
sugaišintas 

Stotos: o aš kaypo šienas 
išdiioivintas. 

(273—4 psl.) 
Cia cituotos psalmės mintis ru

tuliojasi abstrakčių ir konkrečių 
žodžių pynėmis, nes kalbantysis 
sielvartą išsako sąvokine kalba ir 
jį taip pat iliustruoja vaizdingais, 
paprastais, bet pagaunančiais pa
lyginimais. Autorius puikiai įžiū
ri detales. Jis mato ne šiaip 
paukštį, be t žvirblį, kuris vargsta 
ant stogo, praėjusias dienas įsi
vaizduoja išdžiūvusio šieno pavi
dalu, nuliūdusio žmogaus veide 
pastebi kaulus , pro odą švytin
čius. Giesmyne gausu ne tik regi
mųjų vaizdų, bet ir tokių, kurie 
veikia į girdėjimo ar skonio pojū
čius. Žmogus, skaitome, sotinasi 
pelenais, a r , kitoje psalmėje, jis 
„dieną ir naktį verksmu" sotina
si. Modernioji lietuviškų psalmių 
versija šią mintį perteikia kiek pa-

' prastesne formule, daiktavardžių 
pyne, kuri neturi Slavočinskio 
giesmyno vaizdingumo bei dina
miškumo: „pelenai — tai mano 

duona, ašaros —gėrymas mano",3) 
Slavočinskio giesmyne dinamiš
kumo atsiranda todėl, kad ver
tėjas vaizdus perpina veiksmažo
džiais. Jis sako ne „mano kaulai 
yra išdžiūvę", bet „kaulas išdžiū
va kiekvienas", o kitoje psalmė
je, ne „žmogus yra menkesnis 
už plunksną", bet „žmogus 

5 plunksnas atsvert negalėtų" (246 
psl.). Lotyniškoje Vulgatoje sie
los ilgesys lyginamas su „elnio 
troškuliu", o Slavočinskio giesmy
ne žmogaus siela Dievo ilgisi 
„kaip e ln is bailus", kuris 
„giriomis bėgdamas/iešką sau 
versmės gerti norėdamas" (235 
psl.). Kartais atvirkščiai, Slavo
činskio rinkinio vaizdai įgauna 
statiškumo, nes vertėjas judesius 
sustabdo, juos tarsi tapytojas už
fiksuoja drobėje. Šitokio plastiš
kumo pavyzdžių randame kai 
kuriuose gamtos grožio aprašy
muose, pvz. 64 psalmės pabai
goje, kur i užsklendžiama itin 
įdomiu, meniškoj pozoj sustin
gusio artojo įvaizdžiu: 

Girias ir kalnay iiedays 
aprediti) 

Laukay kialtuwu pulkays 
privaritU 

Dirvooy piln iawiųo arklop 
pristoias 

Džiaugies artoias. 
(250 psl.) 

Sis 64 psalmės posmelis stebina 
ne tik savo plastiškumu, bet ypač 
vaizdingu, psalmėse visiškai ne
lauktu arklo ir artojaus motyvu, 
kurio, m a n a u , nerasime nei heb
rajiškame originale, nei lotyniš
kuose vertimuose. Jį Slavočinskis 
perkėlė iš lenkiškosios Kocha-
novskio versijos, motyvą kiek 
praplėtė, jį permąstę, sukūrė lie
tuviui ar t imą peizažą ir tuo pa
čiu psalmę priartino prie tikin
čiojo. Šitokio sulietuvinimo atve
jų psalmyne yra keletas. Pa
vyzdžiui, žodis dykuma, atrodo, 
verčiamas giriomis, net ir ten, 
kur tai duoda neįprastų rezulta
tų. Lotyniškosios Vulgatos žodis 
„domus", Slavočinskio giesmyne 
tampa dvaru; „pauper", ty . ne
turtingas , mužikėliu. Nežiū
rint šitokios tendencijos kalbėti 
lietuviui artima kalba, psalmės 
turi universalią, ne hebraišką, 
ne išskirtinai lietuvišką spalvą. 
Jose, ka ip ir Slavočinskio panau
dotose lenkiškose psalmėse, nori-

pelenomisĮ rno vengia ir mintį perkelia į po
etinę plotmę. Ten, kur vertimo 
stilius nukrypsta į realistinę pusę, 
psalmių posmeliuose pasigirsta 
šnekamosios, kasdieniškos kalbos 
akcentų, minimi žmogaus bui
ties ir namų apyvokos daiktai. 
Pavyzdžiui, Verbų Sekmadienio 
giesmėje, Kristus šnekučiuojasi 
su apaštalais ir juos ragina eiti į 
miestą: „Klauskiet asličias imt ir 
asilela, reyk man ant kiela" 
(164 psl.) Kalėdų giesmėje pie
menėliai ruošiasi eiti Kristaus pa
garbinti: 

Juozas Bagdonas Keramikines skulptūros (Iš dailės parodos Kultūros židinyje New Yorke). N'uotr. V. Maželio. 

Ir indeie tarbelon duonos 
bakanelif 

Bėga regiet iš dangaus 
nusiusta bernelŲ 

Kiti surelu deia tarbelon 
kraudami} 

Reyk tieg peniet berneli 
gimusi tardami, 

(113 psl.) 

O Betlejų pasiekę, piemenys 
į Kristų kreipiasi šitokiais žodžiais: 

Kodėl tayp guli ar ne turi 
priegalwelui 

Kodelay ne apvoilkay baltu 
marskineluj 
(113 psl.) 

Kalbos požiūriu panašiai įdomus 
dūšios dialogas su kūnu giesmėje 
„Apie Kūną ir Dūšią Pragaran 
Paženklinta". Vertėjas, tarsi sek
damas devotio modemą metodu, 
žmogų mato pragare. Čia jo siela 
kenčia, dega, ištroškusi sakų už
geria, išvargusi neranda minkš
tai atsigulti: 

O dusia kad ten ateiay, 
Kokia loiva aptureiay, 

Prapultis gili pekluose, 
Turiu priegaluoi lipsnose, 

Welnas smarkiey kūno dalis, 
Pusžkin ii wisoldos szalis. 

(335 psl.) 

Bet kitur vertėjas kalba ne kas
dieniška, bet sąmoningai išgra
žinta, poetiška kalba. Jis pasiva-

tarsi atkeltos iš dainų ar pasa
kojimo žanrų. Vertėjas teigia, kad 
Dievo galią pripažįsta „žemės 
platybes / mariu galybes" (249 
psl.), nors, aišku, savo mintį ga
lėtų pasakyti paprasčiau: visa že
mė ir visos marios junta Dievo 
galią. Jis sako, kad žmogus no
rėtų nulėkti ne toli į girią, bet į 
„girių girias", į „girias giliausias" 
(242 ps l ) . Vulgatoje ir moder
niame lietuviškame psalmyne 
skaitome, kad Dievą garbina ir 
seni ir jauni, o Slavočinskio gies
myne ši mintis perteikiama šito
kia, poetiškesne forma: „Ir tu ži-
dinti jauniste/Ir tu karštanti se-
niste/Duokiet iam garbe aukš
čiausia/Ta šlowe prider didžiau
sia" (284 psl.). 

Nors vaizdingumas yra didele 
dalimi žodžių parinkimo dalykas, 
Slavočinskio giesmyne jis iš
plaukia ir iš leksikos ir iš sakinio 
daliy išdėstymo, iš gero žodžių 
sugrupavimo — t y . iš poetinės 
sintaksės, kurią turbūt reikė
tų priskirti ne vien originalo įta
kai, bet ir vertėjo sugebėjimui. 
Vertėjas, atrodo, jaučia, kad me
ninis įspūdis sustiprėja tada, kai 
sakinių struktūra pabrėžiami 
svarbieji minties bei emocijos 
mazgai. Spėjame, kad jam rūpi 
suderinti posmelių turinį su žo
džių sąranga, pavyzdžiui, žodžius 
priešpastatyti ar juos įjungti į pos
melių visumą, atsižvelgiant į no
rimą išgauti efektą. Kartais Sla-

demioji ir Slavočinskio. Moder
nusis vertimas piktus, tikinčiojo 
širdį įskaudinusius žmones apra
šo šitaip: 

Jie liežuvius sauo kaip kalamją 
galanda, 

taikosi šaut kaip strėlėm 
užnuodytais žodžiais. 

(103 psl.) 

O Slavočinskio giesmynas mus 
nustebina panašiu, bet labiau 
kondensuotu ir, mano nuomone, 
efektingesnių sakiniu: 

Liežuwis io digus 
Kalawiiuy ligus 
Zodey io šaudiklies 
Teysiemus badikles. 

(247 psl.) 

Slavočinskio versijos autorius nu
braukia veiksmažodžius, nutyli 
palyginamuosius jungtukus, pa
stato vienas prieš kitą svarbiuo
sius sakinio elementus, nubrėžia 
griežtas žodžių paraleles. Jo pos
melyje nerandame nei subordi
nacijos, nei intarpų, kurie tiesio
giai išreikštų minties eigą. įspū
dis čia labai stiprus. Tikinčiojo 
gėla mums itin ryški. Vertėjas ge
rai valdo asindetinį sakinį ir jo 
žodžio bei retorinių formulių kul
tūra yra palyginti aukšta. 

Griežtos paralelės, asindetonai, 
kondensuota frazė — visa tai nė
ra vyraujanti Slavočinskio Gies
myno tendencija. Jei jo giesmių 
bei psalmių vertimus palyginsi
me su kitais, pastebėsime, kad 

duoja formomis, kurios turi me
ninio kūrinio atspalvio ir atrodo' tingos 63 psalmės versijos, mo-

vočinskis sukuria įdomių poetinės į Slavočinskis linkęs mintį aiškin-
sintaksės pavyzdžių. Štai dvi skir- ' ti gana plačiai. Jis naudoja nema 

Koplytėle PaAauMs kaime, Šiaulių aps. 

ža jungtukų, kurie^pabrėžia min
ties eigą, mėgsta sakinius subor
dinuoti ar juos komponuoja mo
duliacijos principu. Kontrastai, 
įimti į bendrą sakinio ritmą, į vi
sumą, čia paprastai išsilygina. Jie 
nėra ryškūs. Skaitant dažnai su
sidaro įspūdis, kad priešingybės 
išsibalansuoja. Nors jas jaučia
me, jos neturi ašttumo. Šis kon
trastų išbalansavimas bei harmo
nija yra giesmyno stilistinė savy
bė. Tačiau ji perteikia ar net iš
plaukia iš tam tikros pasaulėžiū
ros, kurią būtų galima išreikšti 
religiniais terminais. Slavočins
kio giesmynas, kaip ir psalmių 
originalas, uzrekorduoja tikinčio
jo ir Dievo esmingai harmoningą 
dialogą, kurį atspindi giesmyno 
stilius ir leksikos ir sintaksės bei-
eilėdaros plotmėje. Duosiu vieną 
pavyzdį. Psalmių tikintysis krei
piasi j Dievą ir prašo: „O teikies 
mana mielay priimti meldimą" 
(220 psl.). Stilistiniu požiūriu ši 
eilutė yra išbalansuota, harmo
ninga. Kontrastai bei trauka į 
priešingas kryptis čia yra išly
ginti. Tačiau sakinio žodžiai mus 
pakaitomis nukreipia į dvi skir
tingas puses. Žodis teikis — į Die
vą; mano, — į žmogų; mielai ir 
priimti — j Dievą. Su žodžiu 
meldimas grįžtame į žmogų. Gau
nasi tam tikras kaitaliojima-
sis, pokalbis, juntamas jau vien 
stiliuje, nes vertėjas vienas po ki
to surikiuoja tai vieną, tai kitą, 
tai dieviškąjį, tai žmogiškąjį polių 
ženklinančius žodžius, šis formų 
dialogas atspindi žmogaus ir 
Dievo santykį, jų sandarą taip, 
kaip ją supranta krikščionis, kal
tės ir atpirkimo dramą, kuri ii 

yra vyraujanti giesmyno pasau
lėžiūrinė perspektyva. Matome, 
kad poetinę sintaksę vertėjas pa
naudoja kaip priemonę krikščio
niškajam požiūriui perteikti. Jis 
galėtų pasitenkinti formule: „Kur 
Jūsų Dievas?", bet jis pasirenka 
kiek ilgesnį ir sudėtingesnį posa
kį: ,,Kur Abgyneia Diewa tur kurs 
ius sergieia". (259 psl.). Sakinys 
ir vėl apjungia du polius — die
viškąjį ir žmogiškąjį. Žodžiai ei
na pakaitomis, nes čia kalbama 
ir apie tai, ko žmogui reikia, ir 
tai, ką jam Dievas suteikia, ne
nutylima nei kas dieviška, nei 
kas žmogiška. Vertėjas mus pa
stato ties žmogaus ir Dievo san
tykiu ir, įdomu, šį santykį inter
pretuoja optimistiška linkme. Jei 
žmogus prašo, Dievas atsako; jei 
jis nusikalsta, kaltė jam atlei
džiama. Slavočinskio giesmyne 
žmogaus kaltę visad atsveria Die
vo malonė. Aš, pavyzdžiui, per
žiūrėjau vertėjo ypač mėgstamas 
sąvokas ir radau, kad jis pavarto
ja maždaug tiek pat žodžių, ku
rie nurodo Dievo gerumą, kiek ir 
žmogaus silpnumą. Analizavau 
giesmyno eilėdarą ir pastebėjau, 
kad kai kurie Slavočinskio rimai 
išreiškia optimistinį požiūrį ta 
prasme, kad neigiamus žodžius 
čia seka pozityvūs. Pavyzdžiui, 
žodžiui „prastojimas" tuoj pat 
atsako rimas „padėjimas", o nuo
trupa „mušu širdys apmaudin
gos" rimuojasi su „Dieve teisin
gas" (249 psl.). Tad ir rimai kal
ba optimistiško teologo kalba, 
primindami, kad Slavočinskis 
buvo optimistinės tradicijos, jė
zuitų auklėtinis. 

Giesmyno eilėdarą bei jos is
torinę svarbą išsamiai nagrinėjo 
du specialistai, J. Lebedys ir R. 
Mikšytė. Jų išvadų savo paskai
toje nekartosiu, o tik prabėgom 
paminėsiu svarbiuosius giesmy
no eilėdaros bruožus, pabrėžda
ma, kad į eilėdarą Slavočinskis 
kreipė labai daug dėmesio, ją, be 
abejo, laikydamas poezijos 
pagrindu. Ne tik Slavočinskis, 
bet ir jo panaudotų originalų au
toriai poeziją siejo su retorika, ne 
vaizduote ar jausmais. Jie siekė 
savo kūrinius atremti į retorikos 
dėsnius bei formas, į eiliavimą ir 
tuo būdu išgauti ypatingo gro
žio bei poetiškumo efektų. Eilė
daros srityje Slavočinskis, turė
damas nedidelę poetinės kalbos 
bei eiliavimo patirtį, pasirėmė 
lenkiškais originalais, ypač Ko-
chanovskio psalmėmis, kurių si
labinio ritmo eilutės vertėjui tu
rėjo būti sunki, bet tuo pačiu di
delės vertės poetinio amato mo
kykla. Sekdamas Kochanovskio ir 
kitų lenkiškų tekstų pavyzdžiu, 
Slavočinskis vertė silabiniu rit
mu ir jo laikėsi griežtai, nors kai 
kur nesąmoningai, bet vis dėlto 
natūraliai nukrypo į lietuvių po
ezijoje kiek vėliau pasirodžiusį 
toninį ritmą. Giesmių bei psla-
mių ilgis yra nevienodas. Jis įvai
ruoja nuo 5 iki 13 skiemenų ir 
kartais pritaikomas prie kūrinio 
emocijos bei turinio. Posmelių 
struktūra taip pat įvairi. Nors 
vertėjas ypač mėgo 8 skiemenų 
eilutes ir jas neretai dėjo į ketur
eilius, rimuojamus gretimuoju ri
mu, giesmyne yra ir dvieilių, ir 
trieilių — viso 70 skirtingų pos
melių formų, jų tarpe įdomių 
saphinių stropų. Lebedžio nuo
mone, Slavočinskio giesmyno ei
lėdara laikytina unikumu. Ta i 
ryškus šuolis į priekį todėl, kad 
jo formos atbaigtos, turtingos, pa
lyginti natūralios. 

Slavočinskio giesmynas yra re
liginis bei didaktinis veikalas, 
skirtas tikinčiųjų tikėjimui sustip
rinti ir juos apšviesti. Jis pasiro
dė tuo metu, kai, veikiant Re
formacijai ir Tridento Suvažiavi
mo nutarimams, Lietuvoje buvo 
ypač susirūpinta katalikybės plė
timu. Kiek žinoma, iki antrojo 
17 šimtmečio ketvirčio lietuviai 
katalikai tebuvo išspausdinę dvi 
giesmes. Slavočinskio giesmynas 
tad užpildė didelę spragą ir jo 
svarbioji užduotis turėjo būti di
daktinė. Tad ar nenuostabu, kad 
giesmyno vertėjas, jėzuitų auklė
tinis, tiek daug dėmesio skyrė for
mai bei eilėdarai? Ar vertėjui ne
turėjo daugiau rūpėti religinis tu-
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rinys? Šis klausimas mums yra 
įdomus. Tačiau manau, kad Sla
vočinskis jo nekėlė, nes poezija 
ir religija, teologija ir retorika jo 
sąmonėje ėjo drauge. Istoriškai ši 
sintezė, galima sakyti, mokslo ir 
religijos sintezė, buvo būdinga 
jėzuitų mokyklos tradicijai, kuri 
turėjo įtakos Vilniaus mokyk
loms. Jos pėdsakų randame Vil
niaus akademijos ir Popiežiaus 
seminarijos auklėtinio, Slavočins
kio giesmyne. Giesmyną galima 
laikyti tašku, kur susikerta -religi
ja, retorika ir lietuvių literatūros 
raidai ypačiai svarbios poetinės 
formos. 
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Madame 
Criquet 

J O L I T A K A V A L I Ū N A I T Ė 

— Pasimelsk, pasimelsk, — kartoja 
madame Criąuet, atėjusi prie Jūra tės lovos. 
— Ar nemoki Tėve mūsų? 

— Moku, moku. — dar vis neatsigavusi 
sako Jūratė. 

— Aš taip išsigandau... Ir taip bijojau, 
taip bijojau... 

— Bijojote? 
— Argi nematai? 
Jūratė pasuka akis ir mato — juodose, 

drebančiose madame Criąuet rankose blizga 
rožinis. Dreba ir visas jos smulkutis veidas, 
o ta ip pat ir dideli, žiedinės formos auksiniai 
auskarai, kuriuos ji didžiuodamasi vadina 
„creoles". 

— Matau, matau. Bet, madame Criąuet, 
kodėl jūs neatėjote, kai tik išgirdote mano 
riksmą? 

— Ogi kad bijojau, — su logišku ramumu 
ir net lyg ir kiek džiaugdamasi tokiu savo 
atsakymu kalba madame Criąuet. O kad tas 
jos atsakymas būtų dar tvirtesnis, su 
užuojautos tonu paaiškina: — Aš tokia 
jautrutė, tokia jautrutė. Argi nematei, kaip 
aš visa drebėjau? 

— Mačiau, mačiau... — ir Jūratė 
nusižiovauja. 

— T u d a r neišsimiegojusi. Imk savo 
pagalvę ir eik į mano miegamąjį. Atsigulk ir 
užmik. Ir n ieko nebijok. Ant rame aukšte 
jokio pavojaus . Eik, vaikeli, — ir madame 
Criąuet išeina iš Jū ra t ė s kambario. 

Jū ra tė , l ikusi viena, nelaukia — užsimeta 
chalatą ir senais , mediniais la iptais s k u t e į 
madame Criąuet miegamąjį. O jame švwšu 
ir jauku. Ir č ia jų daug — ne t trys: Jūratė, 
madame Criąuet ir Romaine, labai švelni ir 
miela jos t a rna i t ė . 

— M a d a m e Criąuet, madame Criąuet, 
mane labai išgąsdino, — sako Jūratė, 
atsisėdusi a n t lovos krašto, ir papasakeja 
visą tos nak t ies įvykį. 

— Miegosi su manim, — ryžt ingai sako 
m a d a m e Criąuet, d a r vis tebelaikydama 
rankoje rožinį, ir a tneša pagalvę. Paduoda 
ir piliulę: 

— Imk. I r aš vieną paimsiu. Ta i laiai 
gerai širdžiai. Reikia padėt a n t liežuvio ir 
leist ištirpt, — ir madame Criąuet, atlikusi 
visa, kiek tik jėgos tokiu atveju leido, 
užgesina šviesą ir atsigula. 

Atsigula ir Jū ra tė . Ir užsimerkia, bet 
užmigti negal i . J i vis dar tebemato tamsią 
ranką, slenkančią prie jos, o už nuo lubų 
nuleisto ba l to tinklo — „moustiąuaire", 
apskliautusio jos lovą, kad neužėstų uodai, 
— juodą vyro šešėlį. 

J a u buvo po vidurnakčio. Jū ra tė tą naktį 
ilgai nėjo gult i . Sėdėjo verandėlėje Fort de 
France miesto pakrašty, Žiūrėjo, ka ip nuo 
Martiniąue salos pamažu tolsta ir Karibų 
jūroje gr imzta saulė, klausė tropikinės 
svirplių ir varlių kurkimo simfonijos, 
prasidedančios saulei leidžiantis, ir 
džiaugėsi ga iv inanč ia artėjančios nakties 
vėsa. • 
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PRANAS GA1UUS 

Vienas ispanas dabar užkaria
vo visą Paryžiaus meno mėgė
jų publiką: Salvador Dali. Jo pla-
čiamastinė retrospektyvinė paro
da čia istorinė staigmena — 
nes yra dar gyvas pats dailinin
kas, kuris taip plačiai atvėrė siur-

j jcal izmo pasaulį mūsų akims ir 
^vaizduotėms. Dali'o darbai 

trauks žiūrovus į Centre Georgės 
Pompidou — Beaubourg galeriją 
iki šių metų balandžio vidurio. 
1 Dali gimė 1904 m, gegužes 11 
4 , Figueras mieste, Ispanijos 
šiaurės rytuose. Nuo pat mažens 
Jis buvo nervingas, impulsyvus 
berniukas, kuris skyrėsi dramatiš
kai nuo savo amžiaus vaiky. Pa
čioj jaunystėj jis pradėjo "matyti 
tai, ko 4rfti nematė, ir nematyti I 
to, ką kiti matė", lyg būtų gimęs 
skirtingame pasaulyje 1921 me
tais Dali įstojo į Madrido Dailės 
institutą ir pradėjo gilintis tapy
bos srityje, semdamasis inspiraci
ją iš tada kylančių ispanų ku-
bistų Juan Gris ir Pablo Picasso, i 
bei italų metafizinių tapytojų! 
Giorgio de Chirico ir Carlo Car-' 
ra. Turėdamas tik 21 metus am
žiaus, Dali surengė savo pirmų
jų darby parodą Barcelonoje 
1925 metų rudenį. 

Dabar Dali'o parodoj išstatyti 
.darbai liudija jo vystymąsi siur

realizmo srityje. Tapyboms vy
raujant, yra ir grafikos darbų, 
skulptūrų, knygų, rodomas ir fil
mas "Un chien andalou", staty
tas kartu su Luis Bunuel. 

•Parodos pirmoj salėj, „oeuvres 
de jeunesse", Dali'o kūrybinė 
pradžia nedaug skiriasi nuo kiek
vieno didelio dailininko pradžios: 
yra išraiškos jieškojimai bei tech
niški tobulėjimai. Jie dar nepra
našauja Dali'o siurrealizmo ban
gos. 
;:43afc'o susitikimas su siurrea
lizmu tapo jo likimo kryžkele, lyg 
siurrealizmui buvo reikalingas 
dailininkas, ir tas dailininkas bu
vo Dali. Nuo 1926 m. iki 1930 -
mečio vidurio Dali'o darbai bu
vo grynai siurrealistiški. Šie dar
bai užima parodoj keturias sa
les — "oeuvres surrealistes". 
"Guillaume Tell", "oeuvres 

^jaolles" ir "images doubles". 
šiam turtingam, pačiam ekpresy-
viausiam periode, Dali'o vaizduo
tė įtempta Iki sprogimo — ją vis
kas žavi, ir Dali jai visiškai pasi
duoda. Darbai yra mažo forma
to, nuostabiausioj fantazijoj iš-

Salvador Dali užkariavo Paryžių 

Viršuje: S. Dali Oucifutioa corpus hyp - : . . .V5*, 
Kairėje: E. Dali Le Christ de saint Jean de la Ooix 

(1951) 

sivystę peizažai: yra žmogaus 
susitikimai su savo šešėliu tokioj 
erdvėj, "kad tik uolos ar vieniši 
debesys tampa to liudininkais; 
yra figūrų pagrobimai slystan
čiose, triukšmo negirdėjusiose 
perspektyvose; yra vaizdai, mo
mentai tikrai efemeriški, kurių 
neįmanoma pačiupti, lyg paliesti 
jie subyrės ir pranyks; yra voriš-
kos kojos, kurios nebeliesdamos 
žemės, vis nustumia horizontą 
tolyn ir vėl paspiria jį artyn. Da
li čia pačioj siurrealizmo rugia
pjūtėj. Jis, nebandydamas pa
traukti dėmesio, klajoja savo 
fantazijose, sapnuose, košmaruo
se, ir galima jausti, kad šis jo pe
riodas savo harmorriškoj visumoj 
yra stipriausias, nes šiuose ma
žuose darbuose jis atveria vaiz
duotės vartus plačiau negu vė
lesniuose parodos darbuose. 

Šeštoj salėj "Angelus et Mal-
doror" yra darbai, kurių pagrin
dinė tema kyla iš Jean Francois 
Millet 1859 m. paveikslo „Ange
lus". Aplamai jie yra siurrealis

tiški, bet jau ne taip šviežiai in
tensyvūs kaip ankstesni. Nuo pat 
jaunystės Dalį nepaprastai stip-

na, palenkę galvas, meldžiasi 
laukuose. Jis nagrinėjo "Angelus" 
temą ir ūkininkų niūrius silue-

riai paveikė ir metų metus; tus, kol sau išsiaiškino tragiško 
baugino ir jaudino ta Millet kom 
pozicija, kurioj vaizduojama va
karinė malda: ūkininkas su žmo-

mito kontekstą: tapti vyru ar 
moterimi yra būtina išnaikinti 
savyje esančią vaikystę. Darbai 

Salvador DaB (Ispanas, g. 1904) 
muziefas New Yorke) 

Atsiminimų atsparumas (M ode • v o 

šioj salėj susiburia beviltiškam 
pasidavimui amžiui ir gyvenimui. 

Salėj, pavadintoj "Fobjet siur
realiste", sutelkta Dali'o būdu 
pakeisti ir pertvarkyti dalykai, 
būtent žinomos temos ar kasdie
niniai gyvenimo įrankiai. Pavyz
džiui, jis yra. paėmęs "Venus de 
Milo" skulptūros miniatūrą ir 
pritaikęs atidaromus stalčius prie 
moters formos, suteikdamas 
šiam plačiai žinomam darbui 
siurrealistinį savitumą. 

Parodos aukščiausio lygio dar
bai yra išstatyti "la mistiąue et 
la science" salėje. Jie priklauso 
Dali'o išimtinai vėlesniam pe
riodui, kuriame dažnai vyravo 
religinės temos. Didžia dalimi re
liginė įtaka Dali'o darbuose ky
la iš jo jaunų dienų Ispanijos, 
kur kasdieninėj aplinkoj ivisur la
bai stiprūs religiniai 'bruožai. Šiuo 
atžvilgiu Dailio pasisekimas yra 
tikrai vienas iš retųjų šio šimt
mečio dailininkų, kurie yra su
kūrę religinėis temois šedev
rų. Pavyzdžiui, "Le Christ de 
saint Jean de la Croix (1951) ir 
„Crucifixion / Corpus hypercu-
bicus" (1954) — abu kupini tos 
pačios religinės temos, Kristaus 
nukryžiavimo. Ankstyvesnis Kris
tus yra mums pažįstamas, varto
ta simbolika jau įprasta, tik žiū
rovo vieta dramatiškai pakeista. 
Į Nukryžiuotąjį žvelgiam žemyn, 
ir susidaro neapsakomai jaudi
nantis erdvės suvokimas, lyg 
žmogus drįstų žiūrėti Dievo aki
mi. 1954 metais tapytas Kristus 
visiškai nesurištas su įpraeitimi. 
Pirmyn skrendančio, iš kubų su
dėto kryžiaus kosminė jėga 'pri
laiko Jį ir kartu Jį stumia —vi
nių kojose ir rankose nėra. Kom
pozicijos kairiame kampe stovi 
Dali'o žmona, Marijos vietoje. 
Jos turtinga apranga tuo labiau 
pabrėžia Kristaus nuogumą, įne-
šant į kompoziciją vyriškos — mo
teriškos agonijos elementą. Anks
tyvesnis Kristus buvo su mumis, 
jis dar nebuvo mūsų apleistas. 
"Corpus hypercubicus" to netu-

j ri. Jis jau žmonijos apleistas, yra 
I nesuprantamoj erdvėj. Abu dar-
Įbai nepaprastai stiprūs. Akis, 
! prie jų patraukta, Sabai sunkiai 
j atsiplėšia. 

Vėliausi Dali'o darbai surink-
į ti "stė'r&scopie" pavadintoj sa
lėje, kurioj matyti seny temų 
kartojimas stereoskopiniu būdu. 
Šios Dali'o ekskursijos modernio
sios optikos srityje rodo, kad jis 
aktyviai jieško naujose srovėse at-

Pranas Domšaitis (1880-1965) Pavasaris (aliejus, 1998) 
Cia matomas Prano Domšaičio nutapytas pr asariskas jo tėviškės peizažas 
su gandrais yra vienas pirmųjų dailininko da bų, kada jis dar nebuvo lankei 
jokios meno mokyklos. 

UtucLcid šlaitus 
LIETUVIŠKAS GANDRAS 

Egiptiečių šventiko drabužiai. 
Ilgos, 
raudonos, 
aukščiau kelių užtemptos koji lės. 
Neiššifruojamas, 
sausas, 
kietas kalenimas. 
Tai lietuviškas gandras. 
Ir dažnai mano gimtojo kraši > prisiminimuose 
pasirodo gražus, 
išdidus 
ir lietuviškas gandras. 

MAŽOJ A TVIRUTĖJ 

Viskas sensta ir keičiasi, 
tik siaura ir kreiva gatveliūk • tė popiečio saulėje 
pasilieka mažoj atvirutėj nei asikeitusi. 
Nusipirksiu šiaudiną kėdę ir atsisėdąs 
pasvajosiu mažoj atvirutėj p .piečio saulėje, 
nes senatvėj yra geriausiai i 'dėti ir laukti, 
kol ateis pakvietimas į kitą, ffražesnį pasaulį. 

sinaujinimo ir domisi šios epochos 
idėjomis. 

Aplankęs tokią iretrospektyvi-
nę parodą, išsineši su savim pa
sakiškos vaizduotės laimėjimus 
ir tuo pačiu pamatai vaizduotės 
ribas. Žiūrint Dali'o darbų, ga
lima sekti siurrealizmo genera
cijos vystyąsi nuo pilniausio, 
dramatiškiausio žydėjimo iki pat 

j mirties, kai jau iš to 'izmo' dau

giau rieko neįmanoma išspausti. 
Kada dailės srovėj yra jau tokie 
išnoi e vaisiai, yra sunku, beveik 
neįrr i noma pritaikyti kokius 
nors ęsinius. Žinoma, yra daili-
nink j , kurie dar bando, bet siur-
reali inas yra jau pasiekęs savo 
aukš imas, ir kas dar ta krypti
mi e ra, barsto tik trupinius. 

P ryžius, 1980 m. vasario mėn 

I 

i 

Atsigulė ji, palindusi po tinklu, jau 
gerokai po dešimtos. Ir greitai ir giliai 
užmigo. O jos seno, kolonialinio namo 
kambarėlis lango neturėjo, tik medinę 
langinę, kurią madame Criąuet uždarydavo 
tik tada, kai vykdavo į miestą. 
Ir dabar guli ji užsimerkusi, mąsto ir 
niekaip negali suvokti, kaip visa tai 
atsitiko. Atrodo jai. kad visa — ir pro langą 
lendantis juodas vyro siluetas, ir prie jos 
lovos artėjanti jo ranka, ir staigus jos 
išbudimas. ir visą namą prikėlęs jos 
klyksmas — įvyko vienu ir tuo pačiu 

momentu. 
Mato ji — ir vis ryškiau ir ryškiau — ir 

tai, kas buvo vėliau: lipa, dar vis 
tebedrebėdama, į antrąjį aukštą ir pasakoja 
poniai Criąuet ir jos tarnaitei Romaine, kaip 
ją toji juoda ranka išgąsdino. O paskui, 
pamažu snausdama, išgirsta ir žodžius: 

— Imk, tai labai gerai širdžiai. Uždėk ant 
liežuvio ir... 

Junta ir tos piliulės skonį — labai saldi. 
Turbūt tik vienas cukrus — dar pajėgia 
pamąstyti ir užmiega. 

Dieną, gerai išsimiegojus madame 
Criąuet kambary, nieko — ir šviesu, ir ramu. 
Bet vos tik nusileidžia saulė, ir tamsa 
apgaubia seną ir lyg pavargusį namelį, 
Jūratė ir mato — tamsus šešėlis slenka pro 
langą, ir juoda ir vis, rodos, didėjanti ranka 
tiesiasi prie jos lovos. 

Ne, nusprendžia savo mintyse, ilgiau čia 
ji negyvens. Nesmagu, bet vakare grįš iš 
miesto ir pasakys, kad išsikelia. 

Ir pasako: 
— Madame Criąuet, šiandien buvau pas 

universiteto direktorių. 
— Pas universiteto direktorių? — lyg 

netiki šeimininkė. 
— Jis man paskyrė kambarį. 
— Kur? 
— Universiteto bendrabutyje. Aš tenai 

išsikeliu. 
Madame Criąuet pakelia galvą, ir dideli 

jos auskarai, pagarbiai žybčiodami, suvirpa. 
— Taip, taip, kelkis. Tenai tau, 

mademoiselle, bus gerai, — beveik 
džiaugdamasi kalba madame Criąuet. 

— Bet jūs, madame Criąuet, esate man 
skolinga už penkias dienas, tai yra 225 
frankus. 

Tai bus 22500 senaisiais frankais. Ar 
ne/ 

— Taip, taip. 
— Gerai, išrašysiu tau čekį." Eik ir 

pakuokis. Susipakuok gerai. O 
sekmadieniais ateik. Pavalgysi su mumis. Ir 
nieko nemokėsi — dovanai. O tenai, 
universitete, sekmadieniais valgyt neduoda. 

— Ačiū, madame Criąuet. Atvyksiu — 
bus labai malonu. — nušvitusiu veidu 
dėkoja Jūratė. 

Rytojaus diena — paskutinė pas madame 
Criąuet. Jūratė valgo pusryčius 
cementinėmis grindimis verandėlėje. Ir 
jaučia — tarsi kažko gaila. Gaila palikti 
madame Criąuet. Gaila ir tų gėlių, kurių 
pilna verandėlė ir prie kurių dažnai, jai 
pusryčiaujant, atskrenda labai judrus ir 
grakštus kolibriukas Ypač jai sunku skirtis 
su Romaine, susilaukusia sūnelio, apleisto 
jo tėvo. 

Ir dabar ji, tarsi atsiprašydama Jūratę, 
kalba: 

— Nepyk, tu tokia miela... Ir dabar 
išsikeli. Man labai gaila. 

— Ir man gaila tave palikti, bet turiu 
išvykti. 

— Tai jau nenufotografuosi manęs su 
Dimitri? 

— Atvažiuosiu sekmadienį ir 
nufotografuosiu. 

— Ir pinigų man jau nebepaskolinsi? — 
vėl švelniai ir lyg klausdama, lyg 
skųsdamasi kalba Romaine. O kaip ji 
džiaugėsi, kai jai vieną kartą Jūratė įspaudė 
j ranką 28 frankus, kad ji galėtų nusipirkti 
žalsvą sijonuką, kuriuo ji susižavėjo Pisunic 
krautuvėje. 

To sijonuko Romaine nepirko. O po kiek 
laiko grąžino Jūratei ir pinigus. Bet vis tiek 
jais — kad ir labai trumpai teturėjusi — 

džiaugėsi ir gyrėsi savo draugui: 
— Girardai, man šiandien Jūratė davė 28 

frankus. 
Jūratė jau susipakavusi, ir visi jos 

Piešiniai Marijos Barzdžiūtės 

lagaminėliai iš 
Marie-Claude's, 
atvažiuoti ir jž 
madame Criąue 

— Niekad ni 
kalba ji visai p? 
išsikelia, tai jo 
pinigų negrąžini 
kylančiu nepasi 
Jūratė išsikelia, 
frankus. 

Prieina ji ir ] 
— Be to, m$ 

telefonu. Tiek ir 
skambinote ir te 
piktokai madan 
Jūratė, nei kur 
niekad negalėjo 

— Sk?mbir: 
Jūratė. — Ir, žin 
viskuo sutink; 
Criąuet niekad 
telefono naudoj 
kambarėlio n 
prisibijo: o ką 
negrąžins tų 22 

Pagaliau N 
sustoja prie lag 
Jūratė atsisvei; 
madame Criąue 

— Cia jūsų i 
— Labai ačii 

nušvitusiu vei< 
pasimatyti sek 
papietauti. 

— Čia, r 
restoranas. Jis 
ramiai sako n 
veidas, nei jos 
auskarai net n 

įsšti ant takelio laukia 
kuri netrukus turi 

perkraustyti. Girdi ji ir 

! cam negrąžinau pinigų, — 
sikeitusiu balsu. — Jei kas 
reikalas, o ne mano. Ir 

, — vis kartoja ir kartoja su 
x nkinimu. Ir ne todėl.kad 
( kad paprašė grąžinti 225 

>tie Jūratės. 
c emoiselle, jūs naudojotės 
tiek visur prikalbėjote. Dar 
z ai, savo mamai, — murma 
if Criąuet, nors nei iš kur 

jos motina, ji niekaip ir 
atsiminti. 

skambinau, — sako u. 
-na, už tai užmokėsiu, — su 

Jūratė, nors madame 
nebuvo užsiminusi, kad 
nas neįeina į nemažą jos 
•mą. Bet Jūratė kiek 
j jai padarysi, jei ims ir 
frankų? 
rie-Claude's automobilis 
minėlių ir ryšulių krūvos, 
na Romaine ir eina prie 

iris. Du šimtai frankų, 
nadame Criąuet, — dėkoja 

Jūratė. — Bus miela 
idienį ir drauge su jumis 

ii'demoiselle, netoli yra 
v kmadieniais atidarytas, — 
f dame Criąuet. Tr nei jos 
.rreoles" — dideli, auksiniai 
>! rustelia. 
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Teatriniai laiškai iš Europos 

"Salieri " - drama apie dorovę ir genijų 
Kiek menas turi bendro su do

rove? Ar moralinė menkysta su
gebėtų pagimdyti iškilu meno 
kūrinį? Kiek "dorų" žmonių yra 
antraeiliai menininkai? Tie seni 
filosofiniai klausimai, kiekviena
me Šimtmetyje apsivelkantys 
naujais rūbais, dramatiškai įsikū
nija naujos Peterio Schaeffer'io 
dramos "Salieri" veikėjuose, 
Londono valstybinio teatro (Na
tional Theatre) scenoje. Nau
jiems angliškiems scenos veika
lams šį sezoną menkai teužderė-
jus, "Salieri" tapo "reprezenta
ciniu" sezono spektakliu, į kurį 
bilietai išparduoti jau iki pava
sario ir dėl kurio tebesikivirčija 
Londono kritikai. 

Schaeffer'io drama remiasi 
gandu, kad Antonio Salieri, ka
rališkųjų rūmų kapelmeisteris, 
1791 metais Vienoje nunuodijo 
W. A. Mozartą. Vos penkeriems 
metams praėjus po Salieri mir
ties, Puškinas paraše savo vien-
veiksmį "Mozartas ir Salieri", 
kuriame menkesnio menininko 
pavydas genijui priveda Salieri i 
prie žmogžudystės. Schaeffer'is 
šią situaciją apverčia aukš
tyn kojom, savo dramos tra
giškuoju herojumi pastatyda
mas Salieri. Uždangai atsi
vėrus, K gos ir sąžinės kamuoja
mas Salieri šnekučiuojasi su pub
lika ir veda žiūrovus į praeitį. — 
Mozarto gyvenimas ir mirtis 
vaizduojami pro jo tulžingą priz
mę. 

Šis Salieri doras žmogus, bet 
vidutinis menininkas. Dar jau
nystėje jis pasižada Dievui dorai 
gyventi ir teprašo vieno dalyko 
-^-sugebėjimo kurti didingą mu
ziką. Atrodo, kad Dievas jo iš
klausė: Salieri operos sėkmin
gai statomos visoje Europoje, 
jis paskiriamas Habsburgų impe
ratoriškuoju kapelmeisteriu. Bet 
garbė ir turtas netenka savo sko
nio, kai Vienoje pasirodo Mozar
tas. Jį Schaefferis vaizduoja kaip 
vulgarų klouną, iš savo wunder-
kindinės vaikystės nesugebantį 
išeiti vaikėzą. Salieri bjaurisi 
Mozarto asmeniu, bet gėrisi jo 
muziką; jis supranta, kad šioji 
toli pralenkia jo paties kompozi
cijų vidutinybę. Salieri tame įžiū
ri kosminę neteisybę — už jo dorą 
jam tebuvo suteiktas 

ALG7RDAS LANDSBERGIS 
jis ir meldžia žiūrovus jį suprasti, 
nes "mes visi vidutiniai..." 

Mozarto portretas Schaefferio 
dramoje papiktino daugelį žiū
rovų. Pertraukų metu koridoriuo
se buvo galima nugirsti pasipik
tinusio murmėjimo. Tai negali 
būt tas Mozartas, kurio mes klau
somės iš plokštelių ir iš operos 
scenos! Koks gi tas "tikrasis" Mo
zartas? Schaeffer'is sumontuoja 
savo mozartinę karikatūrą iš au-
tentiškų detalių: suaugusio Mo
zarto laiškuose strykčioja ir ne
kantrus vaikas, karštligiškai žai
džiantis žodžiais, šokinėjantis 
nuo džiaugsmo prie nevilties, be
sikapstantis išvietėje. Visa kita 
— mintis, meilė, liūdesys — eli
minuojama; paaukojama Mozar
to graži siela. Panašiai, kaip Jer-
zis Grotowskis, scenoje iškrei
piantis klasiškas lenku dramas, 

talentas, kai tuo tarpu nešvan- Schaefferis transformuoja istorinį 
kusis Mozartas tapo indu, iš ku- M o z a r t ą s a v 0 d r a m o s ^ į į i i u s . 
no liejasi dangiška muzika. R o - Į t o ^ viena dramatiškiausių 
mantinei literatūrai budingu «Salieri'o" scenų yra kontrastas 
gestu (šiek tiek primenančiu A. t a r p Mozarto muzikos ir jo vai-

VVolfgang Amadeus Mozart (17561791) 

Mickevičiaus Konrado "Didžiąją 
improvizaciją"), Salieri atsižada 
Dievo bei dorybės ir pašvenčia 

kiško vulgarumo. Pjesė mums sa
vaip pristato dualistinę žmogaus 
sąvoką: pornografiškas kūnas ir 

likusį savo gyvenimą kovai prieš . s i e l a ( r n a š i n o n l a i i c :n a i į r p r a u s . 
Mozartą ir prieš patį Dievą. Mo-! te d v a s i a ) s sugebanti kurti dan 
zarto nunuodijimas yra logiška' 
Salieri maišto seka. Dramai bai
giantis, Salieri pasakoja žiūro-

Nauji leidiniai 

vams, kad jis irgi išliks nemirtin
gas — kaip Mozarto žudikas. Aš 
"vidutiniškumo patronas", kalba 

Paul Ssofseld (Salieri) ir Simon Gal-
vidut inis Iow (Mozartas) repeticijų metu 

gišką muziką 
Režisierius Peter Hali, "Natio

nal" meninis direktorius, sumon
tavo solidų, šiek tiek opera dvel
kiantį, bet ne išskirtinai išradin
gą spektaklį. Jo stilių galima pa
vadinti sinkretiniu: mizanscenos, 
detalės skoningos, dėsningos, bet 
negriebia už gerklės, kažkur ma
tytos. (Pavyzdžiui, Mozartui mi
rus, Konstanza atsisuka į publi
ką skausmo iškreiptu veidu ir 
praveria gerklę, bet jos riksmo 
nesigirdi — atmintis primena, 
kad taip į sūnaus mirtį reagavo 
motušė Courage Brechto reži
suotam spektakly). Režisūrą pra
noksta vaidyba. Peteris Scofiel-
das, turbūt iškiliausias aktorius 
šiandienos anglų scenoje, suku
ria daugiau negu buitinį, bet 
drauge intymų ir jaudinantį Sa-
lierio vaidmenį. Jam kalbant, tik
rai matai jo sielos tamsėjantį 
gamtovaizdi, kurin renkasi pa
baisos. Scofieldo interpretacijoje 
Salieri pakyla į erdvę — akto
riaus meno muzika priartėja prie 
Mozarto dangiškų gaidų. 

Luca cella Robbia (italas, 1399-1482) Giedantys angelai (Katedros muziejus 
Florencijoj). 

Sunkiai rašoma lengvoji muzika 

Dalios Kučėnienės plokštelių albumas 
ALGiS ŠIMKUS 

Jau apsčiai metų dainavime 
besireiškianti solistė Dalia Mari
ja Noreikaitė — Kučėnienė da- i 
bar viešumon atėjo su dviejų ii-! 
go grojimo plokštelių albumu, į sorgskio ir Brahmso stiliais, Kio-
pavadintu jos pačios sukurto ei- Į va — Glinkos, Karnavičius — 
lėraščio žodžiais "Reflected No- i Mahlerio, o Dvarionas — Pucci-
tes". Albumas pradedamas pen-: nio. Gaila tik, kad panašių įta-
kiomis lietuvių liaudies daino- i kų jis neįžiūri savo paties Da-
mis ir žinomuoju Česlovo Sas-' lios Kučėnienės eilėraščiams su-
nausko "Karvelėliu", užraše kaž- kurtose darbuose, nors ir prisipa-
kodėl priskirtu kompozitoriui I žindamas, kad viename jų tie-
Juozui Žilevičiui, kuris šią teno- siogiai cituoja Berlioz'ą, o ant-
rui su choru parašytą originalią 
dainą tik pritaikė solo balsui. Al
bumo žodinių įvadų autoriui dr. 

rame — R. Strauss'ą. Tokios cha
rakteristikos tikrai nepadės at
kreipti klausytojo dėmesio į lie-

Enrique Arias čia būtų galima I tuviškųjų liaudies melodijų se-
priminti dar ir kitą neapsižiūrė- į novinį originalumą ir jų savitu- Į pozitoriaus Alan Stout 
0W f* 1 1 V * £ . " V * 1 * T - T 1 * B _ • jimą. Smulkaus šrifto įžangėlė- ; mą. Klausytojas vien stengsis 
je teisingai pažymėjęs, kad pir- j ieškoti klausomoj dainoj minė-
mosios dalies dainos yra lietuvis- | tų svetimų įtakų. Nenoromis 
kųjų liaudies dainų harmoni-' kyla klausimas, jei šios dainos to-
zacijos (Folksong settings), stam-[ kios nesavarankiškos, kodėl ne-
besnio šrifto antraštėse ir pačios! pa j ieškota originalesnių, 
plokštelės etiketėje jis tai nutyli, Liaudies dainoms skirtoje da-
visus dalykus priskirdamas vien Į l y j e Kučėnienė dainuoja J. Zilevi-
akompanimento kompozitoriams, j č i a u s a p i p a v i d a i j n t a «AŠ p ^ m o . 

to paįvairina dar Povilas Matiu-
kas, atlikdamas papildomą smui
ko partiją. 

Kitoje šios plokštelės pusėje 
po operetinio pobūdžio V. Kup
revičiaus "Lakštingalos giesmės" 
seka trijų lietuviškų operų iš
traukos. Čia girdime M. Petraus
ko Eglės atsisveikinimą iš "Eglės 
Žalčių karalienės", Katkuvienės 
ariją ir Sofijos maldą iš J. Karna-
vičiaus "Radvilos Perkūno" ir 
dvi arijas iš Dvariono operos 
„Dalia". 

Antroje plokštelėje Kučėnienė 
dainuoja tarptautinį repertuarą. 
Čia randame amerikiečio kom-

dainą 

Los Angeles mieste viešintis 
Lietuvos kompozitorius Benjami
nas Gorbulskis kovo 15 d, apsi
lankė rašytojo Br. Railos namuo
se. Susipažinimui susirinko bū
rys vietiniu lietuvių. 

B. Gorbulskio (gim. Kaune, 
1925 m.) muzikinis įnašas yra 
platus. Šalia daugybės estradinių 
dainų, kelių išleistų albumų, jis 
yra parašęs satyrinę operą, ketu
rias operetes, kūrinius pučiamųjų 
orkestrui, lietuvių liaudies instru
mentams, kamerinę muziką. 

Šiuo metu jo naujai parašytą 
„Muzikinį paradoksą" peržiūri 
Kauno muzikinis teatras. Veika
las, pasak autoriaus, yra naujo
viško, linksmo satyrinio pobū
džio. Dainos bei muzika susipi
na su turinio perkeltinėmis pras
mėmis. Cia sąlygiškai pavaizduo
jami dabartinio Lietuvos gyveni
mo keistumai. 

Svečias, iš išvaizdos kuklus, 
paprastas žmogus, susirinkusiems 
imponavo šiltu atvirumu. Jis kal
bėjo apie Lietuvos muzikinę veik
lą, reikia pasakyti, ne kokiu nuo
bodžiu lektorišku būdu, bet są
mojingais vaizdingais sakiniais. 
Humoras yra geriausias žmonių 
suartintojas. 

Lengvąją muziką B. Gorbuls
kis rašąs gan sunkiai. Bet jam šis 
žanras yra labiausiai prie širdies, 
Lietuvos jaunimas tokią muziką 
mėgsta. Yra ten ypatingų kompo-

• Robert Louis Stevenson, 
SLflPBMINGOS NOVELĖS. Ver
tė Povilas Gaučys. Išleido "Rū
ta" 1980 m. Chicaigoje. Viršelis 
Vytauto O. Virkau. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chi-
cagoje. Knyga 248 psl., kaina — 
6 dol, gaunama "Drauge". 

Tai žinomojo 19 šimtmečio 
anglų rašytojo šesiu novelių 
knyga. R. L Stevenson (1850 — 
1894) buvo ne tik novelistas, 
bet ir romanistas, net poetas. Pil
nos nuotykių ir paslapčių kupi
nos jo knygos tapo šios rūšies 
lektūros klasika. Pasaulinį garsą, 
garbę ir turtą laimėjo su dabiau-
sisi skaitoma, o šiandien ir įvai
riausiais filmais paversta jo kny
ga "Lobių sada". (Treasure Is-
land). 

Povilo GauSo lietuvių kal-
bon išverstos šešios Stevensono 
novelės pasižymi pačiais gerai
siais autoriaus bruožais. Nuotykis 
ir paslaptis šiuose skaitiniuose at
rado klasikinę savo išraiškos for
mą. Novelės daugeliu siūlų pri
siriš kiekvieną, pradėjusį jas skai
tyti. Knygoje randamos šios Ste
vensono novelės: "Dr. Jekylio ir 
Mr. Hydo keistas atvejis", "Neti
kėtas nuotykis", "Susuktakaklė 

Jonė", "Markheimas", "'Lavonų 
grobstytojas" ir '''Butelio velniu
kas". Apie Stevensono kūrybą 
vertėjas knygos įvade sako: t Jo 
veikalai nesensta ir pasilaiko ne-
išblėstančią originalumo kvaptį. 
Jo kūryba patraukia visokio am
žiaus skaitytojus. Savo vaizduo
te ji pavergia jaunuomenę. Saivo 
originalumu žavi suaugusius. Sa 
vo stiliaus prašmatnumu — se
nuosius. Visos trys kartos mėgsta 
jo spalvingumą, ryžtą ir poetinę 
drąsą". 

i 

zitorių, kurie komponuoja sudė
tingą, neįkandamą muziką toli
mai ateičiai. Gal jie ir teisūs. 
Bet jam asmeniškai rūpi dabar
tis. Gyvenimas be dvasinės veik
los, be kūrybos būtų neįmanomas. 
Neužtenka vien valgyti, gerti, 
miegoti, reikia ką nors daryti. 

Savo polėkį kūrybinei veiklai 
J. Gorbulskis vežiojasi po Ameri
ką. Tą vakarą išgirdome jo nau
jausias devynias dainas iš bū
simos plokštelės (berods, leidžia
mos Chicagoje) „Dangus toks 
mėlynas". Rinkinyje bus 12 dai
nų, skirtų Lietuvos gamtos gro
žiui. 

Kokia staigmena! — iš juoste
lės skambėjo losangelietės Raišos 
Urbanienės balsas su anksčiau 
Lietuvoje įrašytu estradinės mu
zikos orkestru. Tai miklus įrekor-
davimo triukas. Prie jo pasidar
bavo garso technikos meistras 
Paulius Jasiukonis. Savo studijo
je drauge su dainininke ir kom
pozitoriumi Paulius dirbo po vi
dunakčio, kad išvengtų gretimos 
spaustuvės dieninio ir vakarinio 
triukšmo... Tad, šių pastangų 
dėka, ir išėjo įtaigi Lietuvos dai
nų pynė, paremta išeivijos ir Lie
tuvos talentų santalka. Man regis, 
daina apie obelį pati gražiausia. 
R. Urbanienės balsas — raiškus, 
su šviesia tarsena, maloniai klau
somas. Ji pagavo kūrinių nuotai-

Picasso muziejus 
Paryžiuje 

Laikantis 1968 m. įstatymo, 
kuris įgalioja valstybę priimti 
mirusio menininko darbus vie
toj palikimo mokesčių, Piccaso 
šeima perdavė palikimą Prancū
zijai. Šie darbai buvo išstatyti 
Grand Padais rūmuose ir po jau 
užsidariusios parodos jie bus .pa
stoviai apgyvendinti Picasso 
darbų muziejuje, Paryžiuj. Nau
jai atrestauruotų 18 šm. rūmų 
patalpose, Le Musee, Pablo Pi
casso a d'hotel Aubert de Fonte-
nay atidarymas numatytas 1981 
metais, jį siejant su Picasso gi
mimo šimtmečiu. 

jausti dialogą tarp Picasso, aplin
kos ir jo darbų. Aplamai, Picasso 
muziejus gadi būti vienintelė pa
saulyje kubizmo periodo labora
torija, p . g. 

Dramos konkursas 
pratęsiamas 

Vertinimo komisijai siūlant, 
JAV LB Kultūros tarybos skelb
tojo dramos konkurso terminas 
pratęsiamas iki 1981 m. kovo 1 
d. Premijos dydis —tūkstantis 
penki Šimtai dolerių (1500). Jei 
būtų gautas ne vienas premijuoti-
nas veikalas, Kudtūros taryba 
skirtų antrąją premiją tūkstančio 
(1,000) dolerių dydžio. Premi-Muziejuje ne vien bus išstaty 

ta jo visų periodų kūriniai (t. y. ,i<>5 n e b u s skaldomos 
228 tapybos, 1622 grafikos dar- v » - ^ v.-v-v--
bai, 1495 piešiniai, 149 skulptū
ros ir 85 keramikos darbai), bus 
ten ir archyviniai dokumentai, 
liečiantys Picasso darbus bei 
bendrą kubizmo vystymąsi. Bus 
ir dailininko paties surinkti meni
niai objektai, primityvios skulp
tūros, Picasso kolegų darbai ir jo 
paties gyvenimą liečianti doku
mentacija. Įspūdis turėtų būti 
nepaprastas, nes ten bus galima 

kas. 
B. Gorbulskis į savo kompozi

cijas įveda lietuvių liaudies dai
nų muzikines savybes. Glaudžiai 
bendradarbiauja su jaunais poe
tais lyrikais. Ypač jo draugystė 
su V. Blože yra davusi daug 
brandžių vokalinių kūrinių. 

Pr. V. 

Vertinimo komisija: Jurgis Ble-
kaitis —.pirmininkas, Antanas 
Vaičiulaitis, Alfonsas Nyka-Ni-
liūrias, Kazys Almenas ir akt 
Juozas Palubinskas. 

Parenkant veikalą premijai, 
bus atsižvelgiama į jo literatūri
nę ir teatrinę vertę bei į tinkamu
mą išeivijos teatrams. Konkursui 
atsiųstieji kūriniai negali būti nie
kur nei ištisai, nei dailimis spaus
dinti. Rankraščiai rašomi maši
nėle ir pasirašomi slapyvardžiu. 
Tas pats slapyvardis užrašomas 
ant voko, į kurį įdedama tikroji 
autoriaus pavardė, adresas ir te
lefono* numeris. Nelaimėjusių
jų autorių vokai nebus ati
daromi. Rankraščiai siunčiami 
šiuo adresu: Antanas Vai
čiulaitis, 9307 Chanute Dr., Bet-
hesda, Md. 200014 

arijose ji perdavė jų muzikines 
mintis savitoje interpretacijoje. 

Lietuviškoji albumo dalis kiek 
mažiau įtikinanti. Dalis atsakin-

"Who is Sylvia?" (Šekspyro teks
tui) ir dvi atonalinio stiliaus 
dainas, sukurtas šių plokštelių 
akompaniatorius Enriąue Arias 
Kučėnienės eilėraščiams, pava
dintiems "Lamentoso" ir "Exul-
toso". Toliau seka Gelius Dough-
erty daina, pavadinta „The K'e' 
kurioje jis bando perduoti orien 

lo" ir "EI Vito". 
Albumas baigiamas penkiomis 

rečiau girdimomis pasaulinio re
pertuaro operų arijomis iš Glue-
cko „Alceste" BelTini'o „i Capu-. 
lėti e i Montecchi". VVasmerio j &mo •* tel ? a l ***» s v e t i m " 
Tannhaeuser" ir "Die VValkue- taučiui akompaniatoriui, kuris, 

matyt, nepajuto lietuviškojo ly
rizmo ir stengėsi švelniai nostal
giškas mūsų dainas "paįdomin-

re" ir Puccini'o "Turandot 
Dalia Kučėnienė savo repre

zentaciniam albumui pasir inko;^ j a s d i r b t i n a i sudramatinda-
rimtą, nenuvalkiotą ir meniniai | m a s j j a s akompaniatorius įvedė 
iš damininkes daug reikalaujan- Į ^ d a u g m u z ikin ių pakilimų 
čią programą. Geriausiai jai pa- Į ^ g a r s i u fortepijono akompani-

^ vyko antrosios plokštelės daly | mentu, kuris taip pat vertė ir 
. . ._ .„ - Į " j A- S t o u t * E- A ™ s d a m o s e į dainininkę jam nepasiduoti, be 

talinės muzikos egzotiką vaka- ^ ^ Parodė sugebanti mter- j reikalo ^ryškinant j o s vir§uti-
pretuoti šių dienų muziką. Ki- j n i ų registrų balsinius nelygumus, 
nietiškose dainose ji sieke atkiir- T o k i o ]- e interpretacijoje lietuvis 
ti mums gerokai svetimą ir toli-1 k o s i o s d a i n o s nukentėjo. Jos 

Taip pat gal nebuvo reikalo! tūlę" ir "Močiute širdele", Miko 
dainų aprašymuose leistis į kri- Į Petrausko "Tykiai, tykiai Nemu-įriečių muzikinėmis priemonėmis, 
tikinės pastabas, charakterizuo-j nelis teka", J. Gaižausko "Sėjau, i ir kompozitoriaus Kang-Ting ki-
jant lietuviškuosius liaudies dai- sėjau rūteles", V. Klovos "Rūta I nietiška meilės daina, padai- ., „ 
nų harmonizatorrus ir kompozi-'; žalioji" ir jau'minėtą C. Sasnaus- j nuota kinų kalba. Baigiama tri- m ą °rientanšką nuotaiką. Ispa- skamba neišgyventai ir svetimai, 
torius, jo nuomone, jų muzikoje i ko "Karvelėli" (Žilevičiaus aran- mis ispanų kompozitoriaus Joa-1 n u ° a i n o s e solistė neblogai « - jp a n a g i o s j ispany šokius. Lietu-
pasireiškiančias įtakas. Taip 2ile-; žuotėje). Tris Žilevičiaus dainas Į quin Nin Andalūzijos šokių rit- j reiškia pietietišką gyvumą ir aš- viškiausi išliko Petrausko "Ty-
vičius, anot E. Arias, seka Mu-1 greta fortepijono akompanimen- mo dainomis "Granadina", "Po-1 trumą. Žinomųjų kompozitorių s Idai" pirmieji posmai ir Klovos 

ir nėra 
"Rūta žalioji", kuriose pavyko Į iškėlus jų romantiškųjų atspal-
pagauti liaudies dainų ramumą 
ir jų lyriniai — epinį charakte
rį-

Lietuviškųjų operų ištraukos, 
nors mėgėjams ir bus įdomios is
toriniu bei antologiniu atžvilgiu, 
eilinį klausytoją vargu ar pa
trauks. Po lakios, kiek per sun
kiai atliktos "Lakštingalos gies
mės", Eglės arija yra muzikiniai 
per daug primityvi, kad sudo
mintų klausytoją. Panašiai ir 
ištraukos iš Kamavičiaus antro
sios, už "Gražiną" silpnesnės, 
operos "Radvila Perkūnas" ne

viu, skamba vienodai 
lengvai klausomos. 

Albumo aplankus puošia Algi-
mano Kezio, Vaclovo Noreikos, 
James McKerr ir Phillip Ramey 
foto nuotraukos, meniniame Vi
lijos Eivaitės apipavidalinime. 
Aplanko viduje telpa trumpos da
lyvių biografinės žinios ir pa
rinktos ištraukos iš solistės pasi
rodymų recenzijų JAV, Urugua-
juje, Argentinoje ir Taivano Ki
nijos respublikoje. Biografiniame 
skyrelyje solistei gal ir būtų tikę 
parodyti kiek daugiau lietuviško 
kuklumo, neleidžiant savęs va-

pasižymi nei muzikos originalu-j dinti vienu didžiųjų Amerikos 
mu, nei kompozicinės technikos; sopranų (major American so-
išradingumu. O Dvariono "Da-Įprano), nors, kaip tame pat ap-
lios" arijos, kuriose, kaip teisin- rašyme pažymėta, jai ir yra tekę 

garbės dainuoti šešiasdešimties 
tūkstančių kiniečių auditorijai, 

rinių verizmu, solistei pilniau ne- užpildžiusiai stadioną. 

gai dr. Arias pastebėjo, kompozi 
torius bandė sekti Puccini'o ope-


