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ROIZIJAUS JURIDINI VEIKLA
Šiame numeryje:

NICO IUDICATIS, ar dar trum

Vilniaus kolegijos atidarymo pro

STASYS GOŠTAUTAS

ga, tarp kitų iškilmių buvo pradė

Kultūros darbuotojų konferencija.
Roizijaus juridinė veikla Lietuvoje.
Vinco Krėvės vardo premija paskirta
poetui Henrikui Nagiui.
Birutė Pūkelevičiūtė apie Nelę ir
Salomėją.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Ar Čičinskas liko gyvas Chicagos
scenoje?
Lietuvių fotografų metinė paroda.
Edvardo Valaičio akvarelės.
Filosofuojantis dailininkas.
Nuomonės ir pastabos.

ris čia paskui

gerus

klestėjo

20 metų vėliau. Nors nebuvo ku

LE yra ne tik pirmas ir beveik vie
nigas, tačiau ėjo aukštas bažnytines nintelis veikalas apie Lietuvos teisę
pareigas, kaip Vilniaus katedros ka ir jos praktiką, artimai surištą su

dintas veikalas buvo italų autorius,

turbūt S. Tucci,

alegorinė drama,

pavadinta

ŠVEN

SPRENDIMAI

TAJAME LIETUVOS TRIBUNO

du

šimtmečius. Pirmas žinomas suvai

būdingai

piau DECISIONES LITUANICAS,

lietuviškai

tas ir jėzuitų teatras Lietuvoje, ku

nauninkas ir iždininkas, Kražių kle

tarptautine teise, kaip ji buvo anais
archiprezbiteris, laikais suprantama, bet ir įdomus
Varmių vyskupijos dviejų konstitu dokumentas apie Lietuvos gyveni

klasikinės mi

bonas,

tologijos vardu Herkų les. Tai buvo

1570 m. spalio mėn. 18 d. kolegijos

šv. Jono

cijų autorius, ir t.t. Kai pribrendo mą, pasaulėžiūrą, žmones ir papro
reikalas steigti Vilniuje kolegiją, jis čius. Tautosakininkams bei istori
vo vienas iš pirmųjų, skirtų vi
siems, ne vien dvariškiams, kaip bu vienbalsiai sutiko su vysk. Protase- kams tai nepaprastas aruodas, besi
vičiaus duotom beneficijom jėzuitų domintiems XVI amž. Lietuvos teri
vo įprasta iki tol) susirinko nema
steigiamajai įstaigai. Taip pat Roi torijos gyvenimo būdu. Bet tai dar
žas būrys miestiečių, su Vilniaus
zijus buvo karaliaus teismo patarė nenupiešia pilnutinio vaizdo. Rei
vyskupu Valerijonu Protasevičium
ir Vilniaus kolegijos pirmu rekto jas, karaliaus asmeninis patarėjas kia dar pridėti, kad Roizijus, sekda
kieme. Į spektaklį (be abejo, tai bu

rium Stanislovu Varsevickiu prieša juridiniais klausimais, kanclerio (tuo mas savo mokytojų pavyzdį (Andky. Po šio dramatinio įvykio rekto metu Mykolo Radvilos Juodojo) teis rea Alciato, kuris suteikė teisės stu

mo patarėjas, prisidėjo prie II lietu- dijom daugiau humanistinio apipa
vos Statuto redagavimo ir Žygiman vidalinimo), užuot sausai pristatęs
rolui aprašė pastatymo pasisekimą
to Augusto buvo pakeltas į Palati- teisinį klausimą ir užpildęs su sausu
ir pažymėjo, kad “net teatrinio me
no žinovas Roizijus, Sv. Jono archi- nus (vaivadas), ir turbūt nebuvo Digestū (pagal Bartolus Saxoferrapresbiteris, garsiai gyrė vaidinimą” garbės vietos ar beneficijos, kurios to dialektinį teisės aiškinimą), pa

rius laiške (relacijoj) jėzuitų gene

lapkričio nebūtų gavęs Roizijus, kaip jis pats iliustruodavo jį klasikinės literatū
rašo “suspaustoj ‘ šalčio ir žiemos ros pavyzdžiais (kurių jis buvo di
1 d. datą.)
nugairintoj Sarmatijoj”.
delis žinovas ir mėgėjas) arba sta
Nesigilinsime čia į Tucci alegori
Apie Roizijaus ;Jnašą Vilniaus ko čiai iš gyvenimo paimtu faktu. To
nį vaidinimą, kurių tais laikais bu
vo apsčiai italų ir ispanų teatre, legijai ir iš to ldlusias nesantaikas kiu būdu Roizijus sujungė savo gi
(Laiškas turi
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Kultūros darbuotojų konferencija
Jungtiniu Amerikos Valsty
bių
Lietuviu
Bendruomenės
Kultūros taryba per spaudą ir
laiškais apygardų ir apylinkių
valdyboms yra pranešusi, kad ji,
Krašto valdybai pritariant, šių
metų lapkričio mėn. 22 — 23
dienomis šaukia pirmąją Kultū
ros darbuotojų konferencija Clevelande.

goms pagerinti.
Pasiaiškinkim
kokiu konkrečių pavyzdžiu. Im
kime literatūrą. Kultūros, kongre
su rašytoju sekcijom čia rūpėda
vo rašytojo asmenybė, jos bran
dinimas, idėjinis nuteikimas ar
jo kūrinio charakteris, o konfe
rencijos dėmesys kryps į kūrybos
skatinimo galimybes ir kūrinio
skleidimo priemones (premijos,
konkursai, literatūros
vakarai
Kodėl pirmąją? Ar ši konfe bei vakaronės, spaudos talkos
rencija nėra tik kitas vardas Kul mėnesiai).
tūros kongresų, kurių šio krašto
Lietuviu Bendruomenė jau tris
Ko laukiame į konferenciją at
yra surengusi. Ne. Kultūros dar vykstant? Visų pirma — apy
buotoju konferencija nebus tas gardų ir apylinkių valdybų na
pats, kas Kultūros kongresai. Ji riu, kuriems patikėtas vadovavi
nuo Kongresų skirsis savo apim
mas vietos kultūrinei veiklai.
tim, forma ir paskirtim.
Toliau kitu organizacijų ar in
Kultūros kongresai būdavo stitucijų kultūrinės srities veikė
rengiami pačios karšto valdybos jų. Pagaliau visų, kuriems rūpi
kultūros ir švietimo sričių svars mūsų išeivijos tautinės gyvybės
tytoms. Kultūros
darbuotojų šaltinis — lietuviškoji kultūra ir
konferencija yra šaukiama šio
jos kūrėjas.
krašto LB centrinės institucijos
— Kultūros tarybos išskirtinai tik
Konferencijos programą suda
kultūrinei veiklai aptarti ir pla rys trys pagrindiniai elementai.
nuoti.
Pirmas: mūsų žymaus poeto
Tomo
Venclovos paskaita tema,
Kultūros kongresai turėdavo
“
Kultūros
vaidmuo išeivijos bui
du bendruosius posėdžius — ati
tyje” ir Lietuvių fondo iniciato
daromąjį ir uždaromąjį. Visas
svarstybų darbas vykdavo, daly riaus, dabartinės tarytos pirmi
ninko dr. Antano Razmos infor
viams pasiskirsčius į įvairias kul
macija apie piniginės paramos
tūros ir švietimo sričių sekcijas.
kultūrinei veiklai galimybes.
Kultūros darbuotoju konferenci
ja ištisai vyks bendrojo posėdžio
Antras: Kultūros tarytos na
forma.
Kultūros darbuotoju
rių pranešimai apie savo sričių
konferencija savo paskirtim dau veiklą ir planus.
geliu aspektu susilies su Kultū
Trečias: Svarstytos
tema,
ros kongresų paskirtimis. Abie
jų intereso objektas tas pats — “Kultūrinė veikla apygardose ir
kūrėjas ir jo kūrinys. Tačiau kon apylinkėse” bei visu konferenci
gresu sekcijose šis objektas daž jos dalyvių klausimai, nuomonės,
niausiai būdavo liečiamas specia siūlymai, informacijos.
liomis vertinimo ir apibūdinimo
Tikėkime, kad šia konferenci
normomis. Mūsų konferencijoje
ja .visų pastangomis žengsime į
bus pažiūrėta į šį objektą kon
vaisingą išeivijos kultūrinės veik
krečios jo situacijos atžvilgiu ir
los rytojų.
paieškota sprendimų kūrėjo ir
jo kūrinio kilimo ir išlikimo sąly
JAV LB Kultūros taryba

1570 metų

nei į vaidinimo sąlygas, nei j vaidin

su jėzuitais ( kurių nemaža dalis bu

lų žinojimą graikų ir

tojus, (atrodo, kad tai buvo pačių
pirmųjų mokinių darbas), neliesi

vo ispanai) jau buvo trumpai kal

ratūrų su romėnų, Magdeburgo ir

bėta Lituanistikos instituto suvažia

vietine teise. Už tai SPRENDIMAI

me ię, to veikalo reikšmės mūsų vos

vime (Žr. Aidai, Nr. 9, 1979 m.).

yra ne vien tik retas dokumentas

lotynų lite

tribunolo
pradedančiam teatrui, bet sustosim Daug dar galima būtų pridėti prie Aukščiausiojo Lietuvos
tos
Roizijaus
jėzuitų
bylos,
bet
tai
sprendimų,
bet
ir
įdomi
“
antologi
prie to “teatrinio meno žinovo” Pet

būtų

ro Roizijaus.
Apie Roizijaus

gana

nuobodus

jis buvo ispanų

bajorų kilmės, iš prozą ir poeziją yra mano ruošia

gimęs apie 1500. Studijavo Leridos suglaustai duosiu kai kurias nuo

univėrsitete

(šiaurės

Ispanijoj)

tai yra rašęs prof. Augustinas Janu

mos knygos tema, ir čia tik labai laitis [Kaunas, 1927], nors jis, atro

(Alcaniz),

sęno Aragono miestelio

do, nebuvo tyrinėjęs Roizijaus vei

ir trupas. Reikia pažymėti, kad jis yra kalo) .

1537 metais persikėlė j Boloniją, kur parašęs tris prozos veikalus ir vieną
1541 metais įsigijo dvigubą dakta

ir

kanonų

iš

SPRENDIMAI išaugo

Roizi

redagavęs. Visi parašyti jam begy jaus tarnybos kaip Karaliaus tribu

ratą (iure utriusųue doctoris, t.y. ro venant Lietuvoj; Jie visi yra tamp

mėnų

I6wco Krėvės vardo premija

aiškinimas ja” klasikinės literatūros tekstų bei

gyvenimą Ispa- nes, trūkstant patikimų dokumen interpretacijų (PASTABA: nėra čia
joj, Italijoj, Lenkijoj ir Lietuvoj jau tų, reikėtų tenkintis vien hipote mano tikslas aptarti Vyriausiojo
Lietuvos tribunolo atsiradimą, jo su
buvo rašyta lietuviškai ir ispaniš zėm.
kai gana išsamiai. Trumpai sakant,
Aptarti visą Roizijaus parašytą dėtį ir jo veikimą XVI amž. Apie

nolo teisėjo ir patarėjo. Įdomu pa

teisės). Tais riai surišti su teise ir kaip tokie ga stebėti, kad jo sprendimai yra su

pačiais metais atvyko j Lenkiją, kur lėtų būti atmesti kaip nieko bendro rišti tik su miestiečių ir valstiečių

devynerius metus dėstė romėnų tei

neturintys su literatūra. Tačiau vie teisėmis, nes, kaip žinoma, bajorai
sę Krokuvos universitete. 1551 me nas iš jų, — sutrumpinus pavadi turėjo savo teismus, kuriems Roizi
tais su Žygimanto Augusto dvaru nimą — DECISIONES DE REBUS jus nepriklausė, nors ir patardavo,
persikėlė J Vilnių, kur ir mirė lygiai IN SACRO AUDITORIO LITUA- kaip antai Radviloms, Sapiegoms,

Chodkevičiams ir 1.1. Tad jo spren
dimai turi demokratinį atspalvį ir
yra surišti tik su paprastų žmonių

bylomis, kas Roizijų padaro savaip
aktualų.

Nors Roizijus buvo romėnų tei
sės specialistas, gyvendamas Vilniu

je, turėjo susipažinti su to miesto
teise, kuri jau nuo Jogailos laikų
buvo surašyta Magdeburgo pagrin

du. Roizijus, nors ir buvo romėnų

teisės puoselėtojas Lietuvoj ir visur
bandė įrodyti jos pirmenybę, būda

mas praktiškas žmogus, nors ir bai
siai nemėgo ius teutonicum, pasida
rė jos specialistas iki tokio laipsnio,

kad, prasiveržus sukilimui Gdanske
(1568 metais),

Žygimantas

pats

Augustas pasiuntė Roizijų

Poetas Henrikas Nagys skaito savo poeziją

,

paskirta poetui Henrikui Nagiui
Akademinis Montrealio Lietu
vių sambūris paskyrė Vinco Krė
vės vardo literatūrinę premiją
poetui Henrikui Nagiui. Vertintojų komisija, susidedanti iš dr. I.
Gražytės - Maziliauskienės,
R.
Lukoševičiūtės, A. Staškevičiaus,
J. Danio ir S. Piečaitienės, atrinko
H. Nagio poezijos knygą “Prisi
jaukinsiu sakalą” šių metų pre
mijai. Premija yra skiriama kas
antri metai. Kitos grožinės litera
tūros knygos, kurios buvo atrink
tos iš 1978 -79 m. išleistų leidinių
ir buvo svarstytos, yra šios: (alfa
betine tvarka) K. Barėno “Kilo
gramas cukraus”, J. Šlekaičio
“Ruden ritmu”, L. Dovydėno
“Vasaros vidudienis” ir J. Jan
kaus “Anapus rytojaus”. Literatū
rinės premijos iškilmingas įteiki
mas įvyksta lapkričio mėn. 15 d.
McGill univeristeto fakulteto klu
be.
Poetas Henrikas Nagys yra ži
nomas ne tik dailųjį žodį verti
nantiems ir lietuviškai skaitan
tiems, bet taip pat ir užsienie
čiams, nes H. Nagio eilėraščių
yra išverstų į anglų, vokiečių, es
tų ir latvių kalbas. Jo eilėraščių
galima rasti ir Kanados antologi-

išspręs

jose. H. Nagys pasirodė su savo
pirmuoju rinkiniu “Eilėraščiai”
1946 m. Innsbrucke, už kurį ga
vo lietuvių knygų leidyklos “Pat- >
ria” literatūrinę premiją. Jo kita
poezijos knyga “Lapkričio nak
tys” pasirodė sekančiais metais
Freiburge. Vėlesnės knygos buvo
išleistos jau Amerikoje: “Saulės ;
laikrodžiai”, 1952 m.; “Mėlynas
sniegas”, 1960 metais; “Broliai ;
balti aitvarai” 1969 metais; pa-;
staroji knyga buvo premijuota
Lietuvių rašytojų draugijos pre
mija. Poezijos rinkinį “Prisijau
kinsiu sakalą” išleido Algimanto
Mackaus knygų leidimo fondas
1978 metais Chicagoje. Šios kny
gas pristatymas montrealiečiams,:
dalyvaujant pačiam poetui Na
giui, buvo neabejotinai pats neužmirštamiausias kultūrinis paren
gimas tais metais Montrealyje; Šil
dantis ir džiuginantis, besiklau
sant Henriko Nagio lakaus žodžio
bei sodraus balso.
Šiemetinis poeto Henriko Nagio
knygos “Prisijaukinsiu sakalą”
premijavimas sutampa taipgi su
jo 60 metų amžiaus sukaktimi.'
Ir tai yra labai vertas ir teisingas,
poeto pagerbimas.

ti ten gan komplikuotą situaciją, ku

sėkmingai.

Bet

savo

IUS SUPPLERI CONSUEVIT (ci-

perdėjus

SPRENDIMUOSE jisai lygina ius

tuosim pagal pirmą DECISIONES

SPRENDIMAI

teutonica su romėnų teise, visada

LITUANICAS

pripažindamas pastarosios kilnumą,

1563, p. 497).

ri

baigėsi

pranašumą ir teisingumą: “ŪBI ISf-fųbtlU* .

iX

Vf

■pumų? 1
r —

iMjulu* .

TA

Poetas, humanistas, teisininkas Petras Roizijus (anie 1500-1571)
Dail. Rimanto Šakalio grafika

RECURREN-

Krokuva,

SIONES LITUANICAS nėra vien

prasme

kad

yra

tarptautinis teisės veikalas, paimtas

iš Lietuvos teisės

Kaip jau buvo užsiminta, DECI

tvirtinti,

tikra

pavyzdžių.

Jau

Roizijui mirus, šitas veikalas buvo
ketvirtą

kartą

perspausdintas,

tai

DUM ĖST AD LEGES ET CANO-

tik

miestiečių teisės

faktas, iki šiolei nežinomas ispanų

romėnų

ir

NES” cituoja jis patį Sachsenspie-

sprendimai. Į kiekvieną sprendimą

ir lenkų bibliografams, kur tarp de

gel’į (Lib. II, art. 36), pridurdamas

Roizijus įvelia ir

vynių Europos

pradžioj DICISIO QUINTA: NEC

kraštų teisės papročius, kaip

AD

^PECinONtTHTHUANiaE<?KS!SK

DEFICIUNT

laidą,

galima

DEFINIENDUM

IN

IURE

kitų miestų bei

Italijos miestų įstatymus,

pvz.

(QUO

THEUTONICO REPERISSEMUS,

IURE ITALIA UTATUR, p. 67),

DE QUO IN

Lenkijos miestų

AUDITORIO RE-

pagal vokiečių į-

NECES-

statymus. Ispanijos (ADDUCI IU-

SE ĖST, AD IMPERATORUM ET

BERE QUEM MOREM IN CITE-

SUMMORUM

RIORE HISPANIA, VNDE MIHI

SPONDERE IMPRIMIS

HABERE

PONTIFICUM

RECEPTUM

OPUS ORIGO ĖST, SCIO VULGO OB-

FUIT QUIBUS THEUTONICUM

SERUATUM, p. 92) ir t.t. Tad ne-

SPRENDIMŲ, fi

gūruoja ir Lietuvos. Knyga susida

ro iš trijų tomų, pavadinta
DECISIONVM

DIVERSARUM

I (URI) V (TRIUSQUE)

DOCTORVM LUGDVNI,
APUD STEPHANVM

MICHAELEM, 1588.
Pirmam tome yra trys Prancūzijos

(Nukelta - į 2 psl.)

-h

Šeštadienis, 1980 m. lapkričio, mėn.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

Nr. 268 (41) — psl. 2

Lietuvių fotografų- metinė
paroda
•
•

Roizijaus juridini veikla Lietuvoje
(Atkelta

iš

1 paL)

vo pasklidusi visoj ispanų literatū

sprendimai: Paryžiaus kurijos, Pa

ryžiaus senato

ir

senato

Tolosos

sprendimai. Antram tome yra ispa
no Leon Gomez tekstas, du juridi

niai tekstai Josephus, Lodoicus

ir

Petro Roizijaus DECISIONES LI
TUANICAS. Trečiam tome yra du
kanonų teisės tekstai, parašyti Ita
lijoj. Įdomu pastebėti, kad iš Rytų

Europos vienintelis tekstas, liečian
tis Lietuvą, ne Lenkiją, ar kokį kitą
slavų ar germanų kraštą, yra kaip

tik Roizijaus.

SPRENDIMAI iki šiolei yra, gali
ma sakyti, nepaliesti. Juos pristaty
damas, teiksiu tik užuominas, no

mūsų istorikus

rėdamas sujaudinti

ir

yra dau

kurie

teisininkus,

giau kompetentingi negu aš šiam

darbui. Sprendimai padalinti j pen

kias knygas, turi 642 psl. plius 24
psl. įvado (laiškas Žygimantui Au

gustui), 116 rodyklių ir 10 psl. ko
rektūros. Tai gan stambus ir pla
čios apimties veikalas (čia

kalbam

tik apie pirmą laidą, išleistą Kroku

voj, 1563 metais; kitose laidose pu
slapių kiek mažiau, nes raidžių for
matas daug smulkesnis. Yra taip pat
tekstų variacijų: Frankfurto, 1570,

Venecijos,

ir Lyono,

1572

1588).

Visos penkios knygos yra pagrįs

tos istorinėm

bylom,

Vyriausiojo

paimtom

iš

tribunolo

Lietuvos

roj, ir niekas geriau jos neišjuokė
kaip barokinis poetas Francisco de

Quevedo (1580-1645), Roizijus irgi

eilėraščių

satyrinių

piktų

paliko

apie tuos “sveikų žmonių žudikus”.
Vien iš pirmo Sprendimo matyti,
kaip svarbus mūsų kultūrai yra šis

veikalas ir kiek tautotyros ir papro
čių jame sutelkta. Iš jo galima su

žmonės

kaip

žinoti,

no,

kaip elgėsi,

gyve

tada

kas jiems rūpėjo,

kaip sugyveno šeimos ir bendruo

menės XVI amžiuje Lietuvos terito

rijoj.

DECISIO SECUNDA — trum
piausia iš visų, yra tęsinys pirmo
sios,

kur iškeliamas klausimas, ar

patvirtinimo,

notaro

užtenka

jog

testamento davėjas yra pilno proto.

Roizijus, remdamasis italų

juristų

nuomone, atsako neigiamai FIDEM
NULLAM FACERE (p. 93). Šitas

sprendimas, kaip ir visi penki, buvo
spręstas “Šventajame Lietuvos tri

•OVtOJ

Vyriausiojo tribunolo posėdis.

■ ‘.7’A

bunole”, bet jame tiek daug erudi

cijos ir citatų iš

,
V ,

italų ir romėnų

tamsą”, kad tokie dalykai nesikarto-

žymių teisininkų, kad neliko vietos

tų (POSTQUAM - NUMINA NIL

Viena

iš didžiausių

mūsų

teis

pasikėsinimas (conaru) paplitusį paprotį bausti, sužalojant čia remtis. Roizijus pradeda nuo
padaryti kokią nors žalą? Lenkijos kūną ar apdeginant vieną'jb1-dalį. Sachsenspiegel’io - pripažintų atvejų,
teisė skirtumo nedarė tarp pasikėsi Jis ypač pasisako prieš stigmatas kurie dažniausiai Laidavo interpre

baustinas

tuojami laisvai ir. vefik kiekvienu at

gios savo dydžiu, Pavyzdžiui, trečia

mą. Tačiau sutinka, kad kartais rei

veju galėdavai juos pritaikyti ir teis

yra pati ilgiausia, o antra — trum

kaltimas būtų buvęs įvykdytas. Ius kia griebtis smarkesnių priemonių,

piausia; pirmoj ir penktoj Roizijus
labai smulkiai aptaria sprendimą;

teutonica jos visai nesprendė. Pasi

sutrumpinti ir

sprendimai

mentais,

kurie nebūtinai rišasi su

Bandysiu tad nors trumpai aptar

. ŠIO PRIMA, Roizijus sprendžia la
bai konkretų klausimą: ar galioja
parašytas

testamentas,

po to, kai jis save mirtinai sužei
džia. Viena pusė gina

testamento

legalumą, nes jai buvo paliktas par’’.likimas; kita pusė, kuri normaliai

turčji3 paveldėti, nesutinka su tes
tamentu, nes savižudis negali būti
QUI

(NEMINEM,

SUAE MENTIS ESSE, SIBI

MA

NUS INFERRE, p. 13), tad kaip

jis gali save vadinti testamento pra

džioj ANIMI ET MENTIS COMPOS FUISSE, kaip tai įprasta no

tarui parašyti.

Situacija

kebli

ne

vien tik pagal anų laikų krikščio
niškus papročius,

ir šiandien.

bet

Pirma pusė bando įrodyti, kad, kai
savižudis diktavo savo paskutinę va

lią, jis buvo pilno proto. Kaip įrody
mas čia iškeliama jo atlikta išpa
žintis ir tikras gailestis už pasidary

tą

sau žalą. Taip pat savižudžiui

buvo leista priimti paskutinius sak
ramentus, ko bepročiams neleistina.

Roizijus, pacitavęs tribunolo nevy
kusį

sprendimą (jis

buvo savižu

džiui neigiamas), padarytą remian

tis lūs teutonica, sarkastiškai paro
do Magdeburgo įstatymų silpnumą

prieš romėnų kilnumą. Jis išjuokia

nesirodyti.

Sachsen-

Minėtas

prileidžia

spiegel

baus

lionę.

Tokiu

mes pagal kaltes, kurias padalina į

tikrų

ar išgalvotų,

Roizijus bando suskirstyti

atvejus:

keturis

būdu

tų

priežasčių,

būdavo

tikras

ir ispanų teise, Roizijus tris kategorijas: kaltė, kuri tik pa
žiūri į šį reikalą daug modemiškiau, žeidžia asmenį (GRAVIA); 2. kaltė,
t.y. darydamas skirtumą tarp pasi kuri pažeidžia visuomenę (GRA-

perteklius.

kėsinimo ir nusikaltimo ir nepripa- VIORA), ir 3. kaltės, kurios reika
žindamas lygios bausmės net už pa lauja mirties bausmės (GRAVIS-

priežastį pvz. pastebi, kad ne kiek
viena liga yra 'aS^stfna, bet tik

sis italų

ti, kas kiekvienoj knygoj yra. DECI-

me

vynį, kelių užgriuvimą, verslo ke

ri progos parodyti savo erudiciją ir ticis Samogiticis”).

barišką” vokiečių teisę. Remdama

proto

tikras

traktuojamas kaip ydas, kaip paplitusį vagiliavimą nelaisvė, liga, kelionė ir vieša eks
įvykęs nusikaltimas. Roizijus vėl tu Žemaitijos kaimiečių (Žr. “De rus- pedicija. Prie to dar pridėdavo pot
romėnų teisės kilnumą prieš “bar

knygos pavadinimu.

pilno

tam

kėsinimas buvo

bei argu

savižudžio

sustabdyti

norint

RoizijŪsU'jų

bet bando jas ptftik'šlinti

rečiai

aptarti.

neatmeta,

ir konk

■Aptardamas

ligos

pasikėsinimus: SIMA), tarp jų yra ir tėvažudžiai GRAVISSIMA, tŽH»& prideda, kad
šeimos liga yra lygiai taip pat rim
QUAE SENTENTIA ID ĖST, UT bei valstybės išdavikai.
Kiek praktiškai Roizijus padėjo ta priežastis. Keliohių atveju daro
IMPUNITAS CONATUS ŠIT ET

čius

žiauriausius

tam

taipgi skirtumą tarp būtinos ir vien

ATROCIORIBUS ĖST RECEPTĄ tikrą “žmogiškumą” j Lietuvos teis
(p. 140). Pavyzdžiui: Roizijus sako, mus, sunku būtų tiksliai nustatyti,

sužinom apie žmonių ano meto gy

IN CRIMINALIBUS ET QUIDEM

kad negalima bausti pinigų klasto

sušvelninti bausmes ir

įvesti

bet, perskaičius jo veikalą, netenka

tik dėl savo malomtėib. Vėl čia daug
venimą,

problemas,

jų

matome,

kaip jie susitvarkydavo konkrečioj
arba nėra žmogžudys, kas paduoda savo prasme pasiekė Lietuvą dhtig situacijoj ir t.t. NėdžmirŠkim, kad
nuodus, jeigu nuo jų niekas dar ne anksčiau, negu mūsų kaimynų" ra-'r jokių buitinių rūhrthų uir dieno
numirė: NAM DATI MALI VENE- šytose istorijose yra pripažinti. 'Kire raščių iš tų laikytį >4rrėišlfko, jeigu
NI, NISI INDE IS, CUI DATUM Roizijaus SPRENDIMAI turėjo įtsH; tokių ir buvo. Eikvos Metrika ir
kiti dokumentai AfiSSai1 tokiais kas
ĖST, EXTINCTUS ŠIT: NULLAM kos į Lietuvos teismo eigą, ’Hraridien
nėra
galimybių
numatyti?
4iė-'
dieniniais
reikalais^'bėtižsiimdavo.
POENAM
ESSE PLACUIT (p.

tojus, kolei jie nebaigia jų gaminti;

abejoti, kad humanizmas giliausia

140). Ne vienam čia visa tai skam

turint po ranka šaltinių ir neper

Tad lieka šis dokumentas, kuris, jei

bės keistai, bet romėnai turėjo ne

žiūrėjus

gu

mažai ir teisybės, nes jeigu mus pra

šiandien jas dar būtų galima rasti.

dėtų

tūkstančius

bylų,

jeigu

bausti už kiekvieną norą ar Bet jau vien faktas, kad Roizijaus
pasikėsinimą, atsidurtu SPRENDIMAI buvo vartojami iki

ir

sim, pasikėsinimas

gyvybę,

prieš

protėvių

kijos ir Lietuvos karalių duotų'privilėg^ų^Yp. 554).
Roizijus ypač

palūkanomis.

Roizijus, kuris šiaip

prieš

sluoksnius,

nepasižymėjo

antisemitizimu,

tėvų gyvybę,

pat XVIII amž. kaip juridinių klau

Saky simų šaltiniai, mus įgalina spėlioti,
karaliaus jog jo įtaka turėjo būti nemaža'. Ta

pasikėsinimas įtaka, aišku, ribojosi vien teismais,
arba šventva

gystė, arba teisėjų papirkimas ir Lt.

atsakomybę

apie tėvų teisę bei

savo

ir

jų

vaikų atžvilgiu;

kaip' tai pabaigoje bandysim išaiš

apie

kinti.

mą tarp bepročio (DEMENS) ir j-

bepročio

atsakomybę;

skirtu

pasilafit^tf* užstatą ir juo naudotis,
kol būdavo grąžinta visa skola su

pa

smerkė Šią žydų praktiką kaip di

prieš Dievo ■

džiausią 'prasižengimą
įstatymą. Tačiau jis

sutinka,

kad

skoliutofas turi teisę atgauti susida

Bet ir tada Roizijus daro skirtumą

tarp nusikaltimo

spublikų,* o paskui sustoja prie Len

išimčių.

vaikų

ar

priartina mus prie mūsų

lūfcaiiSš. Duoda taipgi pavyzdžių iš

riusius nuostolius ryšium su pasko

pasikėsinimo,

tad ir bausmė antru atveju turi būti

linimu (DAMNUM EMERGENS)

švelnesnė.

ir prarastu

pelnu (LUCRO CES-

SANS) tol, kol nėra sumokėta sko

Bet trečias Sprendimas turi daug

kuriame

ir kitų problemų: kaip išspręsti as

la. Roizijus

gulintis lovoje negali perleisti testa

mens kilmę, — ar jis kilęs iš ten, iš

USURA IR FOENUS, Ly. lupikavi

solidi

kur per atsitiktinumą gimė, ar iš

mo, kaip

(auksinius) vertės turto be sutiki

ten, iš kur jo tėvai kilę ir nuolatos

juos pasmerkia kaip Dievo įstatymų

mo vadinamo natūralaus paveldė

gyvena: NON VBI ESSENT SĖD

laužymą.

Sachsenspiegel’io straipsnį,

mentu

daugiau

kaip

tris

nedaro skirtumo tarp

kiti teisininkai, ir

darė

VBI ESSE DEBERENT... ir Roizi

Čia tik užsiminėm apie kai ku

jus baigia ID ĖST VBI DOMICIL-

ET MENTIS COMPOS. Roizijus
vadina šį įstatymą LEX DURA ET LIUMILLIS ESSET ( p. 149). Čia,
INHUMANA (p. 71) ir palygina su be abejo, būtų ir sovietų konstitu

rias svarbias temas, paliestas DECI

Iustiniani lex, t. y. romėnų teise, cijai ko pagalvoti, kur iš tikrųjų ykuri tik reikalauja, kad testamento ra mūsų tėvų DOMICILLIUM.

tojo,

ir

nors

davėjas

būtų

ANIMI

būtų

pilno

nepai

proto,

Tarp daugelio

sprendimą,

šalininkas. Kai išėjo II LIETUVOS

yra

matyti Roizijaus įtaka, nes čia Lie

žių pripažintus papročius, viftushn,

tuvos įstatymai buvo suderinti su

teise. Nemažai lėmė romėnų teisės,

iki

romėnų. Gal už tai tos įtakos po

pasipriešinimui

paliesta ir išgvildenta, šiek

veikis buvo toks trumpas, ir ji turė

tuviuose tam tikras jos iderttifikffvls

kad

šiolei

ji

medžiagos

nebuvo

mūsų

tiek yra užsiminęs apie tai Lappo

Statutas”,

būti

jo

perredaguota

mas su Vokietijos, o tuo pačiu Ror>

Kaunas. 1943, pp. 82-90), bet ne ką

kaip interpretuoti INTERVALLUM

daugiau yra parašę ir lenkai, kaip* LIETUVOS STATUTO išleidimo,

LUCIDUM (p. 48), kurį turi kai

žeidžia ar net užmuša, save ginda

Carlos Koranyi,

kurie išėję

iš proto; kokia atsako

mas. Roizijus sutinka su tarptauti

studija

mybė ir kaltė yra vyro, kuris pa

ne teisės tradicija, kad FURTU OB

kai

šaukia blogą daktarą savo sergan

FAMEM PERMITTI (p. 177). Ne

čiai žmonai ar net visai

mažai dėmesio skiria

medicinos

neieško

pagalbos*- VIRO

AEGROTANTI

UXORI

QUI

MEDI-

CUM NON ADHIBUIT, EA DE-

pvz.

žmogus,

moterims

ir

buvo išspausdinta

ispaniš

(“Jurisconsultos y jurispruden-

vo pati svarbiausia

priežastis

III

kurį redagavo Roizijaus draugas ir

Augustas vedė net dvi Ferdinande

teisė buvo pagrindinai

dukteris, kuris po savo brolio Karo

Romėnų

cia espanoles en Polonia desde ei Sig

absoliučios — cezariškos monarchi

m/ į

io XV hasta ei siglo XVIII”, Anua-

jos

rio Historia dėl Derecho Espanol,

tuojamu valdovo autoritetu,

5, 1928, pp. 232-242).

Lietuvoje žlugo dėka ponų ir bajo

Fu J

Visuose šiuose klausi

muose Roizijus elgiasi kaip moder

Viena priežasčių, kodėl Roizijaus

Kunigaikštis ir giminiavosi su R»v
mos imperijos šeima (Žygimantės ■

liaupsintojas Augustinas Rotundas).

T-t T i * > k/ , i Vj|

nesantuokiniams vaikams ir jų juri
dinei teisei.

kurio gan išsami

lietu

mos imperatoriaus autoritetu Vaka
rų Europoj. Nors Didysis Lietuvos.

kuris vagia bado priverstas arba su

Lietuvos

ir

slavuose

po

tuojau

tikrų

metų

tija turėjo dar ir savo jau nuo am

Liublino unijos (Liublino unija bu

jus peržiūri ir kitas problemas, pvz.

kaip

teritorijoj, kur kiekviena kunigaikš-,

taip apsčiai, jog reikia vien stebė

(1566), jame aiškiai

(“1588

sąlygų,

Bent čia rašančiam žiūrovui
buvo naujiena tik tie tuščio bal
to popieriaus eksponatai su para?',’
šu, kad juose buvo nupieštos li
nijos ar du taškai ir paskui visai
ištrinti. Jeigu skaitytojas čia pa
klaustų, tai kurgi parodos ręcen-4
zja? — analogiškai prię paro
dos prisitaikant, galima atsakyti;
yra, buvo parašyta, bet irgi visiš
kai ištrinta...
br. Sn
idfetaorar

STATUTAS

tis,

kaip

Dr. Audrius Plioplys — dvigu
bo talento žmogus: medicinos
daktaras ir dailininkas, meno
tyrininkas, ypač susidomėjęs M.
K. Čiurlioniu ir apie jį jau nema
žai rašęs. Juk ir Čiurlionis buvo
dyigubas: dailininkas ir muzikas.
Audriaus Plioplio paroda nuo
spalio 24 d. iki lapkričio 15 d.
vyksta Chicagoje, “Galerijos” pa
talpose, 744 N. Wells St Paroda
pavadinta “Literary and Philosophic Renderings”. Kai ryšium
su Čiurlioniu jau ne kartą kilo
klausimas: ar muziką galima pa
versti tapyba, lygiai ir Plioplio
atveju galėtume klausti: ar litera
tūrą ir filosofiją galima paversti
daile? Čia rašančio žiūrovo Au
driaus Plioplio savotiškos šios
rūšies pastangos neįtikino. Nuo
traukų, akmenų, ištrintų pie-

traktuoti nusikaltimą, priverstą tam

Ryšium su šiuo klausimu Roizi

ytala |ad
.L
ihuaį e
šinių ir kt. prasme vis tifek lieki
neaiški be parodos autoriaus ko
mentarų. O jeigu komentarai'
ir būtų surašyti, tai jie būtų jau
ne dailė, o filosofija, psichologi
ja ar pan. Taipgi nelengva, fią
parodą laikyti kokiu nors atradi* į
miu, kai panašių eksperimentų
šių dienų pastangose būta tiek
ir tiek.
. anli'jS

bet

SPRENDIMUOSE

kitų iškeltų klausi

mų reikia pridėti

sant jo sveikatos.

LITUANICAS,

SIONES

Parodoje pasigendame port
reto. Juo labiau, kad vienėjė spal-'
votoje reprodukcijoje matorfiė
meistriškus portretisto sugebė
jimus. Tiesiog gaila, kad tės'pdi’tretinis šedevriukas čia rodomas
ne originale, o tik spalvotoje
nuotraukoje. Tokie neorigiritfltfi,
o tik nuotraukos rodomos ir kitų
dviejų tapybų. Vargu ar šitokią
parodą reikėtų atmiešti (šalia
puikių originalų) dar- ir paveikia lų reprodukcijomis. Tai tik šavotiškas ir nereikalingas parodOs
nupiginimas.

Filosofuojantis dailininkas

čiiSijfeiffl užsiimti skolinimu už pa-

smerkė Lenkijos skolintojų paprotį

me totalitarinėj sovietų santvarkoj.

tačiau

į visus klausimus,

žiįuk3‘pasmerkia Ispanijos karalių
dticlffe'prlvilegijas žydams, leidžian-

gyvenimo sąlygų, papročiųJ ir rūr___ ___________
___ idien galėtume
pėsčių.
Iš kur šiandien
g
be Roizijaus sužinoti, kaip mūsų
protėviai galvojo1 apie socialinius

mažiausią

Yra

ir neatsako

Akvarelės mūsų
bendrinėse
dailininkų parodose yra gana
retas paukštis. Dar retesnė vie
no
akvarelisto r
paroda,
____
Išimtis
liečia sko^nimą pinigų už procen
tėra tik Br.
L.. Murinas.
....
Ir
tus. KlaM mas' ’iškilo, kai globėjas gal
sunku pasakyti kodėl? Negi tik
buvo apsl ;stas, jog nesirūpinąs saaliej'us, o šiuo laiku ir labai įnik
vo globojamų vaikų turtu ir, juos
tas
akriliš užtikrina amžinumą?
neinvestuoja į nekilnojamą turtą ar
O
gal
gerą akvarelę sukurti yra
neskolina jų už palūkanas. Globė
net
sunkiau
negu aliejinį pa
jas gynėsi, jog norėjęs pirkti, bet nėr
radęs ko,' o skolindamas pinigus už veikslą? Kaip ten bebūtų, tačiau
šiandien galima < pasidžiaugti ne
procęųtus, eitų prieš Dievo įstaty
tiktai viena antra kokios nors
mus j?(Q&6d ad foeneran-Į
DUM ?' FECUNIAM
PUPILLA- bendrinės parodos akvarele, bet
REM AhfTjNEBAT, NE ID FACE- ir visa vien tikį akvarelių paroda.
RCT, LEGIBUS SE NON HUMA- Edvardo Valaičio akvarelinės ta
NIS MODO’, SĖD DIVINIS ETI- pybos paroda nuo lapkričio 2 d.
AM'PftOHIBIT.UM ALLEGEBAT iki lapkričio 16,d. vyksta Balzeko
Rietuvių
kultūros . muziejuje,
(p. 496)..+Tribunolas pripažįsta g|o4012
Archer
Avė., Chicagoj.
bėjo,'teisę ir atmeta skundą: globėi
Edvardas
Valaitis
— šimtapro
jas negali būti priverstas lupikauti
Įgudęs ir
ne^TOUĖAS PENDERE... LEGĖ centinis akvarelistas.
kūrybingas.
Parodoje,
kurioje
iš
DIVINA... INTERDICTUM
(p.
statyta
27
darbai,
nėra
nė
vieno,
632)., Roizijus paima šį pavyzdį ir
kur dažas ar potepis būtų nepa
daro išvadą, kad lupikavimas nega
taikytas
ap ■ kaip jion, ■ užkankin
li remtis žmogaus įstatymais, jeigu
tas.
Paveikslas
visur nutapytas
jis yra uždraustas Dievo įstatymu.
vienu
akvarelisto
užsimojimu, ži
Tad, ką Dievas uždraudė, joks žmo
nant
visas
šių
dažų
paslaptis ir
gus' negali pakeisti. Tuo atveji! Roi-

Ata^ettoį' Mantuos ir Venecijos re

tografai tikrai gali būti dfiki
■Pati paroda gana, plaįjj
lės ir savo temų, ir nati
metodų bei technikų prasmę.
Prisiekęs realistas gali grožėtis
buitinio gyvenimo akimirkomis
peizažo mėgėjas gali bent aki:
mis pakeliauti ne tik po Marąuette Parką, bet ir po tolimus Amę$kos kampus ir šiaip egzotiškiau
sias pasaulio šalis. Kompozicijai
jautrus žvilgsnis ne karti} stab
telės prie architektūrinių objek
to detalių, o spalvųJbei Šešėlių
žaismas ne vienoj vfėtoj tiktoje’
pavers stebinančiu siurrealizmu.
Žmogaus ir portreto mėgėjutfl£ t
tai prakalbins širdžiai artimi- vei
do bruožai su liūdesio ir džiaugs
mo virpuliu.
nzminatni
Parodos dalyvių didelė dalis
yra nuotraukos menu susidomė
jęs ir gana kūrybingas jaunimas.
Visa tai laiduoja tokių kasmeti
nių parodų gražią ir neblėstan
čią ateiį.
.srtniįjtJA
jonai v :įov
znt tiiėl9r
i ii bO-”—
fekv-M
jų galimybes. Tas galimybes E4-.
vardas Valaitis čia meistriškai#;; •
naudoja visuos savo užmojuos^
Paukštį jis nutapo tokiu lengvumu ir grakštumu, kad jis ir atrp»do lyg vėjo dvelkimo nešamą
plunksna. Tačiau netrūkstą fįy.
svorio bei spalvų aštrumo tan. kųr
tapoma kalnų ir uolų geologija.
Saulės šviesa nutviekstos-vander
nų pakrantės mirguliuoja,, F tar,,
kančių spalvų sruogomis, ir, ei^'ii
vių platybėmis.
, uitmsH

Edvardo Valaičio akvarelės

MELIORA IUVANT, ACHERUN- jau rašė prof. Janulaitis) buvo ne- amžiuje.
teisme^
DECISIO
Nepaprastai įdomi ir ilgiausia yra TA MOVENDUM, Roizijus, Car-! pasirodymas;
Paskutinėje . knygoje, DECISIO
DECISIO TERTIA, surišta su mo mina II, 208). Jis taip pat yra prieš QUARTA bando sureguliuoti ir duo QUINTA, rašoma apie lupikavimą,
ralinės teologijos klausimu: ar yra Rytų Europoj (ypač slavų tautose) ti gaires, kuriomis teismai galėtų šykštumą ir aplamai apie viską, kas

ir bausmė buvo skiriama lyg ir nusi

papildomi kitais faktais

vargšo

pašaliniams klausimams.

nimo ir fakto iki pat XVIII amž., kaip barbarišką žmogaus nuvertini

knygoj

(FURIOSO), tarp

siutėlio

mų problemų XXI,amž. (apie tai ir elgetos ir ką visa tai reiškė XVI

sprendimų. Ne visos knygos yra ly

tuo tarpu antroj, trečioj ir ketvirtoj

knygos.

Raižinys H Petro Roizijaus

Jau apsčiai metų kiekvieną
rudenį Jaunimo centre (pasta
raisiais metais teja ipat M. K.Čiur
lionio galerijoje) vyksta mūsų
nuotraukos menininkų paroda.
Joje dalyvauja ne vien tik čikagiečiai, bet ir kiti iš arčiau ir to
liau. Ir dalyvių niekada netrūks
ta. Šiemet jų net 35. Ir kai daž
nas parodoje reprezentuojasi vi
su pluoštu spalvotų ir nespalvo
tų nuotraukų, tai eksponatų su
sidaro jau gana gražus kiekis.
Paroda, galerijoje vykusi visą
savaitę, uždaroma rytoj. Nepraleistina proga dar pamatyti.
Šiemetinė jau devintoji šios ap
imties paroda surengta Lietu
vių foto archyvo. Bet, kaip mū
sų renginiuose jau įprasta di
džiąją visokio darbo bei organi
zavimo naštą turi užsikrauti ant
savo pečių vienas kuris žmogus.
Atrodo, kad šiuo atveju Chicago
je toks yra Stasys Žilevičius. Jam
ir jo talkininkams žiūrovai ir fo*
•
*

puoselėtoja,

paremta nedisku

rų vis didesnio įsigalėjimo.

kuris

Lietu

lio V

buvo

išrinktas

imperato

rium), Vakarų Europos ir Lietuvos

skyrėsi.
LITUANICAS pa

- Lenkijos interesai labai
DECISIONES

plito po visą Europą kaip tarpiau-,

DOTEM ILLI LUC-

nus humanistas, daugeliu atvejų ei

stambi ir išsami knyga nebuvo pla

vos ponams romėnų teisė reiškė ir

RO NON FORE (p. 32). Roizijus,

damas prieš vietines tradicijas. Jis

čiau žinoma Lietuvos teritorijoj, o

tam tikrą pavojų jų

privilegijoms

tinės teisės traktatas. Jis garbingą!

pats visa gyvenimą ligotas, pasinau

pasisakė prieš

ilgainiui ir visai užmiršta, tai Lie

ir jų autoritetui. Yra, be abejo, ir

atstovavo Lietuvos teisei svetur. Bet

doja šia proga (ir daugeliu kitų)

mirties bausme. Rašydamas eilėraštį

tuvos

kitų

tobula

pačioj Lietuvoj jo svarba buvo ant

iškeikti

Fr. Modrevijui, sutinka su juo, jog

MORTUA,

savo

amžinus

priešus —

medicinos daktarus. Si tradicija bu

reikia pasiekti

sauvalę,

baudžiant

“dangų ir pragaro

Drevės

Nuotrauka Vitos Polikaitytės

Iš devintosios nuotraukų parodos M. K. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

ponų

atkaklus

pasipriešini

priežasčių, kaip gana

mas pripažinti romėnų teisę, kurios

ir nuo seno prigijusi sava teisė, sa

raeilė,

Roizijus kaip tik ir buvo didžiausias

vivaldos teisė milžiniškoj Lietuvos

traktatas buvo užmirštas.

laikui bėgant, visai

išdilo,
'' -
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KAI NESUSITINKAM
(iš gyvenimo vienuolyne)

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

- -du
_________________
•taupia L'

**’ ‘ Įžengia

paolo

•OįoloiTo
^Kaunas. Vokietmetis. Žiema.
Jaunimo Teatras.
^"Aukštutinėj fojė vyksta repeticija; <sjradiatoriai beveik šalti.
Reikia pirštinių, kad neatgrubtų
rfei!
V^eš .‘repetuojant veikalą vardu
„LuįĮy muzikantas“. Upokšnio
Vandenis atidainavo „Dzilin-dziskamba banga“, sau pritar
iama^ .popierine lyra. Aš taipo-i^Špekėjau
savo eilutes (pengLl,
-r ■
Idos fėjos tik rankom plevena,
bėt'hian jau paskirta vaidinti fėją^Atf "Žodžiais“). Mat, Lully bu
vo užmigęs miške, o fėjos ir Van
deniai užbūrė berniuko sapną
nuostabiom melodijom. Vėliau
jišISkSTTaus į Paryžių ir taps kompedd'tprium Liudviko XIV dvare.
dš 'rakandu ir paaukštinimu
paskubom sustatoma Italijos gatiąr netrukus prasideda ant
rasis veiksmas. Staiga repeticija
nutrūksta — teatro direktorius
atatada;naują artistę. Kažkas man
sušnabžda, kad tai jauniausioji
Dauguvietytė. Štai kaip! Toji pav«#dėrmums turi daug magikos;
juoba," kad iš jos tėvo vadovautaUnstudijos keli atplasnojom ir
į dį ■teatriuką.
•ofMerdidžiųju laiptu baliustradW'ŠWVi šviesiaplaukė mergaitė,
apsivilkusi kukliu apsiaustėliu.
A&įuęrpplikos, gal devyniolikos
įrūdytai ant 8alvos pūpso į olan
dišką'kyką panaši kepurytė su
aifeiktom į šalis „ausim“. Gertf?. , ’Bet tegu ji negalvoja, kad
pavardės gana; tegu toji „Daugavietytė“ parodo, ką gali!
Jai duoda pabandyti berniuko

a

c- H

Prieš keltas dienas man paskąmbi.no Hermis, „Draugo“ koresj^noehtas, «u kuriuo kadaise
buvomfis vieną „interview“ sunorėčiau pakalbėti apie
naująjį ^avo darbą?
fj^Rodos, jis vadinasi „Antro
ji Jhtorci a painiavose“.
dsv’fftM’ė. Hermi.
-ajrnAr negalėjai išraityti dar
įmantresnio vardo?.. Bet tiek to
—^įjpftšnękėkim ir vėl, Birute.
Sn^yąi^kutulingai — pameni,
kąįaiąįkgčiaul
-tfefNATnielas Hermi. Ačiū, ne.
Kadfti$ąij>uvo linksma erzintis,
Judintis, šokinėti išeivijos pie
voj: vieną gnybtelėti, kitą žnybtelėti, trečią patąsyti už barzdos.
—Galim ir vėl patąsyti I
— Neliko linksmybės, mielas
dridgėf'Neliko nei priešų, kuriMs<K kadaise taip didžiavausi.
Vfttftl'SUsirgo, kiti nuseno, treti
galutinai praskydo. Kaip tokius
žrttfibyti, tąsyti už barzdos? SupftBkt'tteliko linksmybės. Neįdoriiii susikauti.
"Hermis suprato...
■Wės juk ir aš nūnai — tapau
tofckl1 trinta ir taktinga, kad man
n^ ausyse spengia nuo to takto
if^ritntamo. Jau ne su baiboku
Hermiu man kalbėtis, bet su pa^iftocKĮjItūrini0 priedo" redaktoriWQe jjjftcialiai, kaip daro visi
MHjoia;n
J^sjkąlbėjom, aišku, rimtai,
njftųręcĮąktorius dar ta'ktingesnis
iĮjBfjjj^ejįnis už mane. Viską aptą[gmv ojusmaigstėm gaires ir nutaRffiftiiai
ijĮįisykį, vietoj įprastinių klausi
nių df, atsakymu —r pašnekėsiu
ajįĮflgpąj Dviejų žmonių pasikąlbąjjmąį^ąžųąį, užgriebia plataus
Apibendrinimus, pavyzdįįj^Lkaip žiūrite į ateitį, ką ver
tinate išskirtinai, kuo remiatės
apskritai ir Lt. I tokias gilybes
bei platybes nesu linkusi pasiner
ti, nes „Salomėja“ buvo parašy
ta jaukiai debesingoj nuotaikoj.
Šį^jpanp darbą stumtelėjo labai
asęųepišlęas paskatas, todėl tą privflįųuaęią, norėčiau ir išlaikyti.

BŪNA DIENŲ, kada ne viskas sklandžiai
einasi.

Pyragas pridega.
Puodas prisvyla.
Segimo mašina genda.
Lankstomoji ranką užgauna.
Žurnalo lankai ne taip sulankstyti.
Galva ir dantis nepasidalina skausmu----

Ir pati didžioji skalbimo mašina,
išlieja —

arba tiksliau pasakius,
piktai išspjauna visą vandenį ant grindų..
Visas tokios rūšies dienas,
arba net ir savaites praleidžiame —
atrodo, nesusitikdami..
O jeigu JIS ir praeina,
tai visada kitoj pusėj koridoriaus,
kitoj pusėj kambario----gatvės,
kelio..

Taip mes atrodom tais laikais, kai ant AuSros tako suoliuko skirstydavom
vaidmenis...

vaidmenį: ji bus Paolo, gatvės
padauža. Ir visų akys susminga
į naująją artistę — na, žiūrėsim;..'
O Paolo — tiesiog šokte įšoka,
į repeticiją! Scena susisuka iš
dykaujančių vaiku linksmybėj,
jie siaučia, dainuoja, šoka Tarantellą. Staiga Paolo
įsikiša
pirštą į bumą, išpučia žandą ir
paukšteli, lyg atkemšamo bute
lio kamštis — gatvės vaikigalių
papročiu.
Turiu net nusijuokti, prisimi
nusi, kokį didelį įspūdį man pa
darė tas netikėtas paukštelėjimas. Ji gabi! Nėra abejonės —
kiek drąsos, kiek entuziazmo! Mes
dar neapsakomai drovūs ir
baugštus, o štai, įsisuko lyg vie
sulas Dauguvietytė ir parodė,
■kaip reikia scenoj žengti pirmuo
sius žingsnius.
Talentą, kurį jaunatvišku at
virumu jai tąsyk savo širdy pri
pažinau, toji šviesiaplaukė mer
gaitė vėliau daugelį kartų įrodė.
Jau tada ėmė aiškėti, kad savo
aktoriško versatilumo vaivorykš
tėj ji turi retą ir ypatingai bran
gią spalvą — komedinį žavesį. A,
besišypsanti komedijos kaukė!
Tai labai akivaizdi duotybė: sun
kiausiai apibrėžiama, nepaaiški
nama ir — neišmokstama sceni
nė dovana.
Pralėkė trys metai. Padaužą Pa
olo sekė tiek spalvingų vaidme
nų, kiek buvo įmanoma maža
me teatre per tokį trumpą laiką
sukurti. O pagaliau — sceną tie
siog nusiaubė nepamirštamas
Žiogas, kuris šokinėjo lyg akro
batas dekoracijų lapais ir gėlėm,
šoko, verkė, juokėsi, smuikavo ir
dainavo, dainavo — nesgi „Žio
gas ir skruzdės“ buvo ... opera!

„Francescos di Rimini" vaidme
nų paskirstymą atidėjom vėles
niam laikui, nes buvom 'pyktelė
ję ant D’Annunzio. Kaip jis, stor
žieviu drįso savo mylimajai, die
viškajai Eleonorai Duse, taip
bjauriai kerštauti! Žema, žema...
Tegul todėl palaukia, kol mes jo
veikalų roles Skirstysimi,
Kai nerasdavom sau tinkamų
partnerių nei Vilniaus, nei Kau
po, . nei Šiaulių teatruose, lengva
ranka pasitelkdavom ir pasauli
nių garsenybių: štai, šiai rolei
tiktų Charles Boyer, o anai Louis
Jouvet... Ir taip mes karaliavom
ir spinduliavom, apsvaigę nuo
stabių partnerių būry — ant Auš
ros tako suoliuko... Apačioj dūmavo miesto stogai — 'Kaunas
mūsų laukė, ištroškęs tų stebuk
lingų vaidmenų, kuriuos mes jam
turėjom padovanoti. Dar metai,
dar kiti — ir teatras bus mūsų!
Miražų laikai, palaimintos va
landos.
Mūsų jaunystės svajonių atmi
nimui „Salomėją“ ir parašiau.
Parašiau ją Nelei Dauguvietytei,
brangindama mudviejų teatrinę
ir žmogišką draugystę, kurios iki
šiolei nesudrumstė joks šešėlis.
Per daugelį metų.
Su tokia dedikacija „Salomė
ją“ atidaviau savo draugei į ran
kas, tikėdama, kad jos talentas
įveiks išeivijos sąlygas. Juk para
šytas scenos veikalas tėra pusiau
gyvas; jis snūduriuoja popieriaus
lakštuose ir 'laukia režisieriaus,
kuris įkvepia jam tikrąją gyvybę.
Beje, jeigu kam neaišku: ma
no draugė Nelė yra Elena Dauguvietytė-Kudabienė, Hamiltono
vaidintojų sambūrio „Aukuro“
steigėja ir vadovė.

DEDIKACIJA

„SALOMĖJA"

Mes grįždavom namo kartu.
Kopdavom Aušros taku į kalną
ir dažnai viršuj susėsdavom ant
suoliuko. Kartais ten suvalgydavom papildomą (sunkiai dirban
čiųjų!) duoną ir kepeninę dešrą.
Ir tęsdavom nesibaigiantį savo
žaidimą — “skirstydavom” vaid
menis. O juos skirstydavom ne tik
scenos veikalams, bet ir kiekvie
nai perskaitytai knygai ar apysa
kai. Viskas mūsų vaizduotėj buvo
“paskirstyta”: kartais pasitenkindavom saviškiais aktoriais, o kar
tais jų paieškodavom ir per visą
Lietuvą.
Sau, aišku, pasiimdavom pir
maeilius vaidmenis. Kaipgi ki
taip? Tik du sykius susivaržėm
dėl tos pačios rolės, bet suradom
draugišką išeitį :„Heddą Gabler“
sutarėm pakaitom dubleruoti, o

Dar keli žodžiai apie patį vei
kalą. Kokiu būdu Salomėja atsi
dūrė painiavose ir kodėl jinai —
„antroji“?
Štai kaip istorija prasideda: į
dangaus registracijos skyrių ne
tikėtai patenka jauna mokslinin
kė Vida Masionytė, skridusi iš
Ottawos į Chicagą. Nors prieš
ją jau veriasi amžinoji laimė
(jai tereikia išsirinkti
angelo
sparnus ir garbanas „Debesų
Boutiųue”), Vida veržiasi atgal į
žemę. Pagaliau ji perkalba regist
racijos sekretorę Ermengildą ir
padaro sandėrį su dangum: jai
leidžiama sugrįžti antram gyveni
mui. Deja, dangaus kompiuteriai
rodo, kad „gyvenimų“ pasirinki
mas tuo metu nedidelis. Yra trys
merdinčios senutės: viena Zambi
joj, kita Tibete, trečia Kanadoj,

Nuotrauka Rūtos Musonytės U devintosios foto parodos M. K. Čiurlionio
galerijoj, Jaunimo centre, Chicagoj.
j

Tada reikalai vyksta taip, lyg JIS būtų
pakabinęs ant savo namų durų užrašą:
„IŠĖJAU ŽUVAUTI".

ji turėjo nesusipratimą su brolio mergytėmis.
Ir ypač su vyresniąja iš jų, jai pritrūko kantrybės.

Aišku, kada Jis sugrįš, priklausys nuo oro,
nuo vėjo.
Nuo to, kaip tą dieną, tą rytą žuvys kimba.
.. I ■
<

§

Aušrelė, atsikeršydama jai —
nupiešė savo knygoje epizodą iš .Jonelio ir Gretelės'
gyvenimo.

■/.'

§

'

Daryk ką nors!
Bark, šąuk!

Tik nebūk kaip ta mano draugė, kuri
daugiau manęs nebepažįsta —
nuo tos dienos kai pas SEARS & ROEBUCK,
iš pat jos panosės nupirkau
pačią paskutinę, ružavos spalvos mohair vilnos kepurę----(Kepurę, kurią ji irgi labai norėjo nusipirkti..)

Pasirodyti tenai prieš laiką!
X
tai būtų pakartojimas to gėda užliejančio epizodo,
kai mes su sesyte, dar mažos būdamos, —
buvom pakviestos į draugės vardynas.

§
§

Tik mudvi dienas šiek tiek sumaišėm,
ir vakare per anksti prisistatėm prie durų.

NORS DIENOS TADA SUNKIOS, nesibaigiančiai ilgos —
bet vis tiek, nesinorėtų juk mirti prieš laiką.
Staigiai ir netikėtai..
Arba, kas galėtų būti dar blogėliau;

Duris atidarė pati mažoji Reda.
Permetus mus smailiu, niekinančiu žvilgsniu,

Dėdė Jonas jai tuos binoklius buvo padovanojęs,
idant turėtų su kuo stebėti — debesis,
paukščius, žuvis:
vabalus.
Bet ji, pasislėpusi kriaušių sode,
(kartu su broliukais),
žiūrėdavo per gerai apšviestą langą —
kaip dėdė Jonas daro mankštą apatiniuose baltiniuose..

„Nebūkite kvailos".
(DON’T BE SILLY!) - ji sakė.
„Eikite namo.

Vardynos rytoj..
Mes dabar kepame tortą----ištirpiname jello’s

ir šaldome ledus."
§
§

TAIP, PASIRODYTI prie durų paspausti skambutį,
septintą valandą vakare,
šeštadienį..
Jeigu esi užkviestas tenai aštuntai valandai:
koks įžūlumas!

§
§

Nors stalas jau padengtas,----šviežios gėlės vazose.
Ir vynas atšaldytas-----

Mirtis būtų nepageidaujama taipgi tą dieną —
kai, sakykim, dvidešimt penkerius metus vėliau,
viena įkyrų, lietingą popietį —

Bet JIS,
Seimininkas — dar
dušinasi...

Millertono mieste. Pastaroji iš pa
vardės atrodo būsianti lietuvė —
Salomėja Baltūsienė.
Aišku, Vida pasirenka tėvy
nainę ir atsiduria merdinčios naš
lės bute. Pasirodo, ten jos mirties
labai laukiama, nes moteriškutė,
blogai pasijutusi, uždarė banke

savo sąskaitą, atsivežė šimtą dvi
dešimt tūkstančių į namus ir nuo
to laiko tiesiog užsėdo ant seno
portfelio ir ant velionio Ipolito
Baltūsio jai paliktų pinigų. Vida
spėja sugriebti benutrūkstantj Sa
lomėjos Baltūsienės gyvenimo
siūlą ir tokiu būdu tampa antrą

I ,it
. "ie

Vis dėlto, šitokius įvykius žmogus giliai išgyvena.
Ir jis nenorėtų pasirodyti, danguje —
lyg niekur nieko,
su savo bloguoju profiliu..

Mesk telefono knygą per uždarą langą.
Mesk dvi telefono knygas per du uždarus langus, —
tik nenusigręžk taip nuo mūsų-----

Tokią dieną, pavyzdžiui, kai lietingam orui esant,
Šventasis Petras tikrina sąskaitų knygas.
Ir randa vienoje iš jų, smulkiu raštu įrašyta —
kad mergaitė vardu Petra-Ernestina,
(prieš daug metų) —
elgėsi blogai su binokliais.

Di

Tame piešiny jis pavaizdavo, kaip vaikai
stumia raganą į krosnį..
Piešinys buvo realistinio stiliaus,
ir galbūt per daug panašumo jame tarp raganos ir tetos.

Tada, nors man gėda prisipažinti!
norisi suardyti tą tylą:
šaukti, sakyti Jam —

mirti netinkamu laiku.

A

ja Salomėja. Senutė atgyja, bet. resais dar labiau mazgydami ir
pinigų portfelyje — nebėra! Kur įaizgydami situacijų kilpas: jos
galėjo pradingti šimtas dvide sesuo Zuzana, buvusi operos pri
šimt tūkstančių? Kur juos padė madona, su savo gerbėju Ignų
Špoku; daktaras Levickas, Zuzar
jo tikroji Salomėja?
Nuo čia pradeda narpliotis pai nos sūnus Niuniukas, futbolo sti
niavų kamuolys, o aplink jį suka-1 pendiatas Millertono universite;
(Nukelta į 4 puaL)
si Salomėjos artimieji, savo inte
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Nuomonės ir pastabos

Apie Nelę ir Salomėją
(Atkelta iš 3 psl.)

te, jo mergina Auksė... Taipogi
neatsilieka ir dangiškieji perso
nažai, kurie smarkiai įsikiša j že
mės painiavas. Todėl ir „Salomė
jos” veiksmas vyksta pakaitomis:
dangaus registracijoj ir Millertono mieste.
Pavadinau veikalą „išdaiga“,
nes man atrodė, kad toks api
brėžimas bus artimas pokšto są
vokai, suteikdamas daugiau lais
vės sceniniam žaidimui. Tiems
žiūrovams, .kurie panūs šioje is
torijoje ieškoti gilesniu minčių,
tikiuosi, kelios taipogi pasisiūlys,
nes net ir pokštininkas 'kartais
susimąsto.

KUR BALTŪSIO PINIGAI?
Kaip minėjau, „Salomėja“ bu
vo rašyta draugo draugui. Ta
čiau, net ir geriausius norus tu
rėdama, nežinojau, ar veikalą
tikrai parašysiu. Kovo mėnesi jau
sumezgiau visas „painiavų“ kil
pas. Rodės, kad sumezgiau taip,
jog niekas (mane pačią iškai
tant) negalės įspėti, kur dingo
Baltūsio pinigai. Atrodė, kad ne
galės nujausti nei žiūrovas, nes
antraip — jam nebūtų įdomu sek
ti veikalo eigą. Dvieju veiksmu
kopijas išsiunčiau į Hamiltoną.
Liko trečiasis veiksmas. Ir sun
kiausias uždavinys: atpainioti
tai, ką supainiojau...
Tada vieną vakarą tarp Ha
miltono ir Chicagos jvyko toks
telefoninis pasikalbėjimas:
—Birute, mes jau turim skelb
ti, ką festivalyje vaidinsim. Ar
galim?
—Tvarkoj. Skelbkit.
— Al.. Vadinas, tu jau žinai,
kur Baltūsio pinigai I
—Maždaug žinau.
— Aš bandysiu įspėti, gerai?
Salomėja juos atidavė Niuniukui, mano berniukui I
— Ne Niuniukui.
— Bet juk Salė jo krikšto mo
tinai.. Aš buvau tikra, kad Niu% -'s?<p,kui. Šitokia, reiškia, mano sesuo
ne jam.
—-Ne jam.
— Tai Kur dingo Baltūsio pi
nigai? Pasakyk man, nes aš numirsiul Juk tu jau žinai. Pati sa
kei, kad žinai.
— Žinau tik maždaug, nes tre
čio veiksmo dar neparašiau. Bet
gegužės mėnesi Hamiltone, tavo
sostapily, padarysim veikalo skai
tymą. Tada ir aš žinosiu, ir tu
žinosi, ir visas „Aukuras“ žinos,
kur atsidūrė Baltūsio pinigai...
Sulapojo pavasaris. Pasiėmiau
savaitę atostogų ir išskridau i
Kanadą.
Nutarėm, kad veikalą perskai
tysiu tik „Aukurui", nes norėjau
artimo, asmeniško ryšio su būsi
mais vaidintojais. Nežinau, ar
„Salomėja“ kada nors (scenoj
suvaidinta ar knygoj atspausta)
man galės suteikti daugiau ma
lonumo, kaip suteikė tą pavasa
rio vakarą, skaitymo metu. Po
(bendrų pašnekesių pasiliko dar
„Aukuro“ jaunuomenė, ir mes
prakalbėjom iki penkių ryto: pra
džioj apie veikalą, paskui apie
jaunimo problemas lietuviškoj
scenoj ir vėl — apie veikalą. Kai
matydavau, kad mano draugės
Nelės akys ima merktis, dvigubu
{karščiu sugriebdavau diskusijų
siūlą, nes buvau pasiryžusi iš
tvermingai atlaikyti naktį ir ap
ginti mudviejų generacijos garbę
prieš jaunimą — jokiu būdu
neužsnūstil Jau švito, kai išlei
dau svečius namo —buvo paliję, nuo žolės ir krūmų kilo leng
vas rūkas.
Savaitė, kurią praleidau Ha
miltone, buvo paskirta kietam
darbui: per ją mudvi su Nele
padarėm antrąją veikalo redak
ciją ir, mano supratimu, „Salo
mėją“ tvirčiau suveržėm. Trečio
ji redakcija (pritaikinta knygos
formai) kiek skiriasi nuo hamiltoniškės —į ją sugrąžinau kai
kurias kupiūras ir parašiau pla
tesnes remarkos, kurių daugumą

šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 15 d.

Įaustas Lietuvos himnas

„Aukuro“ atveju palikau reži
sūros nuožiūrai.

šių metų spalio 18 d. “Draugo”

LAIVELIS KANADOS
VANDENYNE

kultūrinio priedo Kertinėj paraštėj
“Nelabai šaunios pastraipos”, auto

mas audiny atėjo iš pavergtos Lie

tuvos.
Himnas išeivijoj mūsų svetainė

Džiaugdamiesi kiekviena kū
rius Pr. Vsd. iškelia keletą kritiškų se atlieka taipgi tam tikrą misiją.
rybine prošvaiste savuotėje (kar
pastabų, su kuriomis galima sutikti, Dažnas svetimtautis, pamatęs jaus
tais net plačiai aprašytu svirp
išskiriant į rankšluostį įausto Lietu tą tekstą, juo susidomi. Tada jau
lio cyptelėjimu), visados paskarvos himno atvejį.
patogu pradėti pokalbį apie oku
denam lietuvių menininkų pasi
Cituoju Pr. Vsd. žodžius:
puotą Lietuvą.
sekimus svetimųjų tarpe . Ypač
“Kas pirmas sugalvojo jausti Lie
Jeigu jau užkliuvom už šių temų,
teatre, filme ar televizijoj, nes tai
tuvos himną j rankšluostj, nežinau.
norėčiau atkreipti dėmesį į labai ne
efektingai žiburiuojančios sritys.
Bet man šis sumanymas nepatinka.
pageidautiną reiškinį, kuris plinta
Didžiuojamės net ir tais, kurių
Tai lyg nepagarba mūsų tautos
mūsų lietuviškose vestuvėse. Bū
tik senelės svainio žentas buvo
giesmei. Linksmai kalbant — jeigu
tent: kojaraištis ant nuotakos kojos,
lietuvis; net ir tuos jautriai peržmogus nusimaudys ' ir savo visą
kurį
taip uoliai gaudo vargšai pa
sodinam į lietuvišką daržą.
nuogą kūną šluostys su tuo ypatin
jauniai... Kas čia bendro yra su mū
Nežinau, kodėl mano draugė
gu rankšluoščiu — reiškia, šluostysų lietuviškais vestuvių papročiais?
Nelė mažai savo darbais garsi
sis su Lietuvos himnu. Gal geriau
Čia ne tik svetimybė, bet net vulgari
nasi. Tiksliau: kodėl jos darbų
tada tokį audinį su himnu vadinkim
svetimybė. Ačiū Dievui, dar neteko
niekas nepagarsina Amerikos lie
ne rakšluosčiu, o kaip nors kitaip,
matyt nuotakos, kuri, pakėlusi savo
tuvių spaudoj. Gal reikėtų pa
kad nebūtų jokios sugestijos šluos
tautinio drabužio sijoną, leistų nu
siųsti į Hamiltoną „Draugo“ ko
tytis”.
mauti kojaraištį, styrintį aukščiau
respondentą Hermį?.. Neabejoju,
Pr. Vsd. stilium atsakysiu ir aš:
kelio. Jei laiku nesusigriebsim, gali
jis parašytų gana įdomų repor
linksmai kalbant, visa bėda, kad po
atsitikti ir taip.
tažą. Aš tesu girdėjusi kelių mar
nai vyrai kartais nesusigaudo, kaip,
Ar negeriau būtų, jei nuotaka —•
gų nuotykių nuobiras: skraidy
kur, ką ir su kuo šluostytis.
Nuotr. L. Gruodžio
jaunamartė savo gėlių puokštę ati
mai iš Vancouverio i Montrealį, Koncertas
Kaip žinome, mūsų kaimo mote
Iš devintosios nuotraukų parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.
duotų
pirmajai
pamergei,
taip
filmavimai Toronto gatvėse, par
rys paveikslų nepiešė. įmantriai
kaip buvo daroma Lietuvoje? Tada
kuose, užeigose ir - televizijos
raštuotas rankšluostis,
pakabintas
nesvarbu, — ši pamergė ištekėjusi
serijų metu studijoj, dalyvaujant
dailiai išpjaustinėtoj rankšluostinėj
ar ne, — ji galėtų išdalinti iš savo
žiūrovams.
(abrūsinyčioj), joms reiškė tą patį,
puokštės po žiedelį kitoms pamer
Per devynerius metus dalyva
ką
mums paveikslas.
Jų dailė
gėms ir pajauniams, kaip simbolį,
vusi Daugiakultūrinio teatro fes
— menas atsispindėjo audiniuos.
visiems linkėdama laimingų vedy
Čičinskas, Upytės dvaro ponas — 'rai pritaikyta partija padėjo su
tivaliuose, Elena Dauguvietytėtą, visai nepaslaptingą sceną.
Kasdieniniam vartojimui, net ir sve
Kudabienė susilaukė daugelio at- Rimas Strimaitis; Kmita, jo draugas, kurti ryšky balsinį ir dramatinį
Tačiau kartais sunku pasaky čiui, jos paimdavo rankšluosčius iš bų. Gal šis aktas nebūtų taip jud
žymėjimų —ir „Aukurui“, ir sau. dvaro užvaizdą — Valentinas Lio- vaidmenį. Lauktina, tačiau, kad ti kiek kaltas režisierius ir kiek skrynios, gerai žinodamos, kad, daž rus, bet estetiškas ir prasmingesnis.
Paskutinysis buvo jai suteiktas šį rentas; Teologas, reformatų dvasiš solistas stengtųsi pašalinti įkyrų pats minimalios literatūrinės bei nai vartojant ir skalbiant, jų išskir Pasvarstykime apie tai.
pavasarį už pagrindini Amalijos kis — Vytautas Paulionis; Albina, anglų kalbos įtakotą priebalsių muzikinės vertės veikalas. Jei kas tinas kūrinys susidėvėtų. Tad rank
K. Grigaitytė -.Graudienė
vaidmenį Eduardo Searpetto vei Čičinsko meilužė — Margarita aspiravimą.
tikėjosi donžuaniško, maironiš- šluosčiai su įaustu himnu nėra skir
Momkienė; Vanda, Bagdono suža
kale „Beprotnamis".
Gerai pasirodė ir Audronė Si- ko Čičinsko, turėjo labai nusivilti. ti vartojimui. Pagal Pr. Vsd. sam
Bet man ypačiai norėtųsi pa dėtinė — Roma Mastienė; Bagdo monaitytė-Gaižiūnaitė savo in Anei kvapo to išdaviko, kuris protavimą, tokį audinį būtų galima
brėžti jos darbus grynai profesi nas, bajoras, lenko karininko unifor tensyvia vaidyba ir lyrišku, nors šaukė veto sumanymui „ginti pavadinti ir kitaip. Bet nebūtinai.
nėj frity. Prieš mane Toronto moje — Julius Savrimas; Duboms- kartais - nepakankamai stipriu žūstančią tėvynę nuo kazokų ir Turim ir daugiau skirtingos pras
teatro programa: šj rudenį „The kis, dvarininkas — Vytas Radys; dainavimu. Solistės kruopštumas, Maskvos“. Šis Čičinskas kremtasi mės tų pačių žodžių, pvz. kartis
atre Plūs“ pastatė Tennessee Wil- Jadvyga, jo duktė, kandidatė į vie kiekvienos detalės išbaigimas bu dėl nepasisekusios meilės. Be to, (pagalys). Kartis galima ir ant kak
liams veikalą „The Night of the nuoles — Audronė Simonaitytė-Gai- vo pasigėrėtinas.
jis visiškas bailys; už jį visas lo, net ir po medžiu pasikarti.
Iguana“, kuriame Nelei teko žiūnienė; Paula, Vandos palydovė
Nėra įprasta į kritiko vertinimus
Gaila, kad Valentiną Liorentą niekšybes atlieka Kmita! Sunku
Ir aš nežinau, kas pirma ar pir atsakinėti; susilaikyčiau ir nuo šios
Frau Fahrenkopf vaidmuo. Šiuo — Nelia Paulauskaitė; Elena, Jad
patikėti
teologo
žodžiais:
„Tu
pa

mas sugalvojo himną įamžinti į li pastabos, jei p. Mindaugo Bielskaus
metu labai gyvybingame Toron vygos auklė — Julita Šermukšnytė- dažniausiai užgožė nesuvaldytas laidūnas ir gašlus!“
ną, bet šį išradimą labai branginu: rašiny, “Draugo” kultūriniam prie
te „Theatre Plūs“ naudojasi Burgess; kompozitorius, dirigen orkestras ir nebtivo galima išgirs
Tuo tarpu choras dainuoja to man primena lyg ir pogrindžio Kro
aukštu prestižu, ir „Iguanos" da tas — Aloyzas Jurgutis; libretistas ti daugiau jo malonaus tembro.
de š.m. lapkričio 1 d., nebūtų įsi
kius
siaubą keliančius žodžius, niką. Pavergtoj Lietuvoj viešai ne
Su
orkestru
turėjo
kovoti
ir
Ri

—
Anatolijus
Kairys;
režisierius
—
lyvių tarpe aptinku tokius pla
brovusi esminė klaida. Nei kvintete,
čiai žinomus vardus, kaip Char- Petras Maželis; dailininkas — Jur mas Strimaitis, kuris, kaip ir Mar kaip: „Pralieti kraują iš tikrų kabo jausti himnai. Jie skaudžiai nei keturiose miniatiūrose ketvirtatūno motinų komodose ar skrynio
mion King, Frances Hyland (vie gis Daugvila; drabužių projektuoto garita Momkienė, turėjo nepavy yra nežmoniškai baisu“.
Kita vertus, buvo elementų, se. Jose gal išsilaikys dr. Vinco Ku tonių nevartojau: kūriniai parašyti
na žymiausių Kanados aktorių), ja — Monika Kripkauskienė; chore dėtiną užduotį susidoroti su ne
konvencinio derinimo stiliuje.
aiškios apimties ir krypties role. kurie vis būtinai reikalingi, vei dirkos žodžiai vaikaičiams ar provaiAlan Scarfe, Erick House. Var ografas — Jaunutis Puodžiūnas.
Tačiau abu solistai gerai atliko kalą vadinant opera: Vandos iš kaičiams. Linas patvaresnis už po- Iš kitos pusės dėkoju gerbiamam
tau „Iguanos" programą, skai
•
protėjimo scena (žinoma, su nak-, pierių. Esu pati gavus tokį rankš kritikui už skirtą man dėmėsj ilga
jiems duotus vaidmenis.
tau vaidintojų apybraižas —vie
Vertinant „Dainavos“ ansamb
Roma Mastienė turbūt džiau tiniais drabužiais ir padrikais luostį ir dabartinės Lietuvos labai me koncerto apbūdinime.
ni Stratfordo festivalio aktoriai, lio Čičinską, išvydusį scenos ram
Su pagarba,
kiti iš Tyrone Guthrie teatro pą lapkričio 8, 9 d., reikia pa gėsi, kad jai neteko mecosopra plaukais; trūko tik kruvinų ran rizikingu keliu, vos tik geležinei už
kų);
choras
vis
pakomentuoja
nams
įprasta
raganos
rolė,
o
dangai prsiskleidus. Tad turiu pa
Jeronimas Kačinskas
Minneapolyje, treti CBC televi žvelgti į du dalykus: pastatymą
jaunos sužadėtipęs vaidmuo. Iš kaip graikų dramose; kiekviena grindo manyti, kad himno atgimi
zijos veteranai: režisierius Tom ir patį veikalą.
Boston, Mass.
kitos pusės, jos sodrus, skvarbus me veiksme po šokį (nors ir la
Kerr du sykius laimėjęs žymenį
Jau. kurį laiką neteko girdėti
tarptautiniame Edinburgho festi taip gerai pasiruošusio „Daina balsas gal mažiau tam tinka. bai gerai atlikti, priminė pran
Tuo tarpu triukšmingas Vyto Ra cūzus, kurie atsisakydavo statyti
valyje...
elį 1974 m. Šių metų gale ji
vos“ choro. Paskiri balsai puikiai džio bosas labairtiko veržliajam operas, kuriose nebuvo baleto);
Vartau programą ir prisimenu suderinti ir išlyginti, buvo jau
ruošiasi laikyti
baigiamuosius
ir kaipgi apsieisi be fechtuotojų
tuos laikus, kai ant Aušros tako čiama ritminė drausmė ir ryškus dvarininkui.
klasikinių kalbų egzaminus. Dėl
Reiktų kada nors išgirsti Juli dvikovos...
suoliuko mudvi ieškodavom sau bendravimas su dirigentu. Pa
ypatingų gabumų jai siūloma
Muzika taip pat nesugebėjo
partnerių ne tik ,po visą Lietuvą, žvelgus į trisdešimtpenkmečiui tą Šermukšnytę-Burgess didesnė
tų kalbų studijas tęsti daktaratui
bet ir „plačiame pasaulyje“, ku skirtą programą, paaiškėja, kad je rolėje. Jos žemo tembro bal pakelti veikalo iš vidutinišku
įgyti ir tapti universiteto profeso
Jauna
poetė
Jolanta
Malerytė
ris mums buvo tada toks toli net 16 choristų yra pirmokai. sas gerai apvaldytas, nuosaikus. mo. Pasaulinės, gerai žinomos mu
re
Izraelyje. Tačiau ji yra pasiry
Nelios Paulauskaitės balsas malo zikos parodijos gal tinka kai ku lankėsi Chicagoje lapkričio 1 žusi po egzaminų persikelti į Vanmas ir nepažįstamas...
į
Džiugu, kad choras yra pajaunė
—2 d. kaip viena Izraelio AnaŠtai! Randu programoj ir Ne jęs ir nerodo silpnėjimo žymių. nus, nors stigo drąsos ir interpre rioms komedijoms, bet ne taria
chnu
šokių ir dainų ansamblio couverį, Kanadą, kur šiuo metu
tacijos.
Juliui
Savrimui
geriau
se

mai operai. Taipgi neaišku, ko
lės nuotrauką su jos aktoriška Anaiptol — jis stiprėja.
gyvena jos tėvai.
kėsi su šnekamuoju negu dai dėl panaudota daugybė muziki šokėjų. Jos poezija jau yra buvu
apybraiža, kurios pabaigoje rašo
Neatsiliko ir solistai. Spektak
Anachnu ansamblis, kuriam
ma: „Be to, jos vaidybiniams lio žvaigždė Vytautas Paulionis nuojamu tekstu.
nių stilių ir net žanrų tame pa si spausdinta “Draugo” kultūri
Jolanta
priklauso, buvo įsteigtas
niame
priede,
“
Aiduose
”
ir
“
Atei

Su tokia gera ansamblio ir so čiame veikale — nuo klasikinių
kreditams reikia priskirti Natio atrodo daug laisviau jaučiasi dra
Vilniuje, vėliau atgaivintas Izra
tyje
”
.
“
Ateities
”
jaunimo
konkur

listų
medžiaga,
kūrybingas
reži

arijų iki Gilbert ir Sullivan ope
nal Film Board pastatytą ,Back minėje situacijoje negu koncer
suose ji yra laimėjusi pirmąsias elyje. Jis yra gastroliavęs įvai
Alley Blues', CBC televizijos tinėje scenoje. Jo diapazonui ge- sierius būtų galėjęs nemažai pa rečių stiliaus rečitatyvų (patter
poezijos
premijas 1976, 1977, 1978 riuose kontinentuose, šioje gastdaryti. Uždangai atsidarius, ny songs), suklijuotų be jokios mu
programas
,The Canadization
ir
1979
metais. Susitikus su poe rolėje jis lanko JAV-es, Kanadą
kioje prieblandoje pasirodė su zikinės logikos. Net ir tai gal
of Tony Adams' ir ,The King of
tu
Kaziu
Bradūnu, vienu iš “Atei ir Meksiką. Ansamblio sudėtyje
stingusi bajorija, sergstima simpa būtų pakenčiama, jei muzika bū
Kensington',
išskirtinai pažy
vietytės visados pasigesdavom. tiškų demonų statulų, užvaizdos
ties
”
knygų
leidyklos redakto — 12 muzikantų orkestras, 30 su
tų pritaikyta veiksmui. Antai Jad
mint pastarojoj sukurtą ,Mrs.
viršum dainininkų choras ir 50 —
Turėjom tvirtą, beveik rinktinį Kmito judinama iš šimtmečio
vygai gresia lietuviškos spaudos rių, buvo tartasi dėl jos eilėraš
Dubrowsky‘ vaidmenį“.
60 šokėjų grupė. Keliolika an
vyrų sąstatą, bet moterims sto- miego. Vaizdui šviesėjant, išryš
čių
rinkinio
išleidimo.
puslapiuose neminėtini įvykiaį,
samblio dalyvių yra emigrantai
kojom įvairumo. Todėl dažnai kėjo puošnūs dvarininkų apda
Jolanta
su
tėvais
(tėvas
žy

Kadaise, kai dirbom teatrinį tarpusavy pasikalbėdavom: kaip rai. Žiūrovai laukė paslaptingos o ji su Čičinsku dainuoja valsiu das, motina — lietuvė) iš oku iš okupuotos Lietuvos. Ansamb
ką. Arba ir vėl: Bagdonas ir Kmi
darbą Montrealy, Nelės Daugu- atsivilioti Nelę iš Hamiltono?
ir spalvingos Čičinsko legendos ta karštai ginčijasi, o jų pokal puotos Lietuvos emigravo į Izra- lį lydėjusiųjų tarpe buvo ir Ra
ja Armonaitė, anksčiau buvusi to
Jeigu mes tąsyk būtumėm ją burtų. Deja, visi kerai baigėsi su
bis nuolat pertraukiamas muziki
ansamblio dalyvė, dabar besireiš
savo tarpe turėję!
ta pirmąja scena. Tai vienas, tai niais intarpais. Netrūko ir mu
kianti kaip solistė; ji lankė Vil
O jeigu ir man, paikai mote kitas solistas įeina, padainuoja, zikinių šablonų, k.a. kiekvieną
niaus muzikos konservatoriją, kai
riškei, būtų tąsyk bent šmėkš išeina. „Ištvirkę nedorovingi, lė kartą scenoje pasirodžius Duten mokė muzikas Aloyzas Jurgu
telėjusi galvoj mintis, kad aš ga baujantys“ bajorai kartais sėdi bowskiui, jį lydėjo komiškas leit
tis.
lėčiau rašyti —scenai... Lasio- grupelėse, sriūbčiodami vynelį, motyvas, primenantis krypuojan
Prieš keletą metų šiam an
davom pustuštėse lietuvių dra kartais atsistoja tvarkingomis ei tį antiną arba „Meškiuko Rudmaturgijos lentynose,
siūlyda- lėmis pašoka menuetišką šokį. nosiuko“ šliumpu-pumpu.
sambliui čia besilankant Chica
goje, dalyviai iš Lietuvos buvo
vom gražiausias mintis kitiems ir Vargšas Čičinskas tiek nuvargsta,
Nesinori tikėti, kad Čičinskas
susitikę su vietiniais lietuviais.
maldaudavom veikalų, tinkamų kad vis turi pamiegoti krėsle, yra A. Jurgučio kūrybiškų gabu
išeivijos scenai.
Šį kartą apie jų atvykimą buvo
scenos priekyje. Išvis pradedi abe mų viršūnė. Juk ankstyvesnieji
sužinota lapkričio 1 d. (dėl ara
A, jeigu tąsyk Nelė... A, jeigu joti, ko tas Perkūnas taip užsirūs veikalai buvo gerokai originales
bų nesenų pasikėsinimų prieš
tąsyk aš...
tino ant to vargšo Čičinsko. Iš ni ir šviežesni.
žydus Paryžiuje ir kitur saugu
Juk būtumėm patys sau pasi vaizda ir elgsena jis net gana
Nors buvęs „Dainavos“ diri
mo sumetimais viešai spaudoje
rašę tai, kas mums tinka bei pa simpatingas, kol tas niekadėjas gentas Petras Armonas turėjo vi
tinka, ir vaidinę — iki apsvaigi Kmita neįtraukia jo į savo pik sai ką kitą omeny, šia proga jo
apie tai neskelbta). Chicagos Memo! Per visą plačią šalelę, per tus kėslus arba įkyrus teologas linkėjimas, atspausdintas spektak
dinah Temple teatro salėj, turin
čioj 4 tūkstančius vietų, ansam
visą margą išeivijėlę (galėčiau nepriveda prie kantrybės galo. lio programoje, labai tinka: „kad
blio spektaklį lapkričio 2 d. va
čia pavartoti žodį „egzilė“, jei Ta bausmė iš dangaus tokia pat Čičinskas neužvetuotų „Daina
gu pretenduočiau i intelektualo beprasmė, kaip aktorių betikslis vos“ ateities darbų ir kilnių su Jolanta Malerytė Jaunimo centre, Chi kare stebėjo gal tik vienas tūks
vardą).
klaidžiojimas po pilnai apšvies manymų”. Emilija Sakadolskienė cago],
tantis žiūrovų.

Ar Čičinskas liko gyvas Chicagos scenoje ?

Muzikinė
pastaba

Jolanta Malerytė
Chicagoje

t

