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Stalino kulto apeigos 
"Literatūroje ir mene "
Amerikoje besilankant Sondec

kio kameriniam ansambliui, ‘'Li- 
teratūit>| ir meno” puslapiuose 
išgirdome skirtingo pobūdžio 
kvartetą — Areška. Guščius, 
Meškauskas ir Zimanas ten rez
gė savas melodijas kritikos ir li
teratūras klausimais. Kamerinio 
ansamblio muzika buvo daug 
gražesnė, bet lietuvių kultūrai 
šiandien aktualesni marksistinio 
— lenininio kvarteto garsai. Jame 
pirmuoju smuiku grojo Genrikas 
Zimanas, kurio virtuoziškumas 
pasie]pp;tokio laipsnio, jog atrodė, 
kad laikrodis sukasi atgal, ir Lie
tuva, kaip prieš trisdešimt metų, 
tebesiilsi Stalino tėviškajame glė- 
gyje.

Trumpai apžvelkime, ką Zima
nas bylojo apie lietuvių literatū- 
rą.Jis pasakojo, kad Antanas Vie
nuolis atseit nebuvo prievartau
jamas, kaip rašytojas; jam esą, 
tebuvo teikiami “geranoriški pa
tarimai*. Kaip senais, gerais Žda- 
novo laikais, Zimanas reikalavo 
iš literatūros "idėjiškumo”. Jis 
reiškė nepasitenkinimą, kad po
kario literatūra nuolat "spardo
ma”, ir liaupsino stalininę rašti
ją^ lygindamas jos atstovus su 
"kariais mūšio lauke” ir tvirtin
damas, kad jie sukūrė “novato
rišką” formą. Dabartinėje jau
nimų poezijoje Zimanas atrado 
nemaža “varlių kvarksėjimo”, 
nes jų eilėraščiuose negalima 
rasti žodžių “komunizmas” ir 
"partiją!’. Kaip prošvaistes šian
dienos lietuvių literatūroje jis iš
kėlė, pasak jo, “gilų, turiningą” 
Požėros romaną “Šalnos”, vaiz
duojanti pokario partizanines ko- 
vas,ir pasigėrėjo Sirijos Giros me
tamorfoze ; “tikrą tarybini rašy
toją-ir patriotą”.

‘Koksai yra Zimano meninis ir 
idėjinis pasaulis? Ką jis turi bend
ro ‘ Sil''Autentiška lietuvių kultū
ra? Olandų žurnale "Intema- 
tionale Spectator” pernai išspaus
dintame straipsnyje, neseniai iš

NAUJOJI KAZIMIERO BARĖNO NOVELIŲ KNYGA

VYTAUTAS A JONYNAS

Lietuvos išvykęs žurnalistas Bud- 
reika (slapyv.) prisimena, kaip 
Zimanas puldavo bet kokį tauti
nių jausmų pasireiškimą lietu
vių literatūroje bei moksle ir 
kaip, drauge su profesoriumi Jo
nu Žiugžda, jis vaidino pirmau
janti vaidmenį lietuvių istorijos 
klastojime. Zimano redaguojamo 
“Komunisto” puslapiuose nese
niai buvo užpultas Justas Palec
kis už tokius "nusikaltimus” — 
savo atsiminimų knygoje jis pa
vadino Vincą Kudirką "pažan
giu”, pagyrė Basanavičių už tau
tinio išdidumo puoselėjimą, ir ne
rado blogo žodžio trečiajam Ne
priklausomos Lietuvos prezidentui 
Kaziui Griniui. Visa autentiška 
lietuvių kultūra Zimanui yra 
“suteršta”, "buržuazinė”, ideolo
giniai pavojinga. Net ir jo filoso
finės pozicijos negalima pavadin
ti marksistine plačiąja to žodžio 
prasme, šis marksistas — leninis- 
tas primena kraštutini slavofilą, 
ar pan-slavistą, nes jis ribojasi ru
sų autoriais, be perstojo cituoja 
Leniną, Plechanovą, Cemiševs- 
kj, Pisarevą ir nuolat perspėja 
savo kolegas saugotis "pavojin
gų” Vakarų įtakų. Pavyzdžiui, 
“Literatūros ir meno” pokalbyje 
jis reiškė nepasitenkinimą, kad 
ankstesnėse diskusijose buvo re
miamasi Vakarų filosofais, kaip 
Kantu ir Hume’u. Tokio profilio 
asmuo šiandien nurodo lietuvių 
literatūrai, kokia ji turi būti.

Stalininio laikmečio pseudo- 
literatūrą ir rašytojų persekioji
mą yra pasmerkę žymesnieji Lie
tuvos Rašytojų sąjungos nariai. 
Apie to laikotarpio žaizdas anks
čiau jautriai kalbėjo Justinas Mar
cinkevičius. Zimano idealizuoja
mų pokario metų “vulgarų so- 
ciologizmą ir dogmotizmą”, kai 
tam atėjo laikas, pasmerkė kriti
kas Jonas 'Lankutis, Eduardas 
Mieželaitis dar prieš penkerius 
metus savo paties nutildymą Sta
lino laikais palygino su Puškino

Barėnas, KILOGRA
MAS CUKRAUS. Iėleido AM&M 
Publicationa/Algimanto Mackaus 
Rnygij leidimo fondas 1978 m. Chi
cagoje. Aplankas ir titulinis pusla
pis Vlado Žiliaus. Knyga 269 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 8 dol. 
gmmama ir “Drauge”.

•
Kazys Barėnas, ta mūsų burė 

vieniškoji ūkanotuose D. Brita
nijos horizontuose, yra įrėžęs gi
lią vagą išeivijos kultūriniame 
gyvenime. Ilgametis “Europos 
Lietuvio” redaktorius, “Nidos” 
leidyklos vedėjas, jis buvo taipgi 
ilgai ėjusio, vienintelio mūsų li
teratūros almanacho “Pradal
gės” redaktorium.

Pradėjęs rašytojišką darbą iš* 
eivijoj knyga "Giedra visad grįž
ta (1956), jis yra novelių rinki
nių — '^Karališka diena (1957), 
"Atsitiktiniai susitikimai” (19 
58), “Dvidešimt viena Veroni
ka” ir romano, laimėjusio Vin
co Krėvės premiją, “Tūboto gai
džio metai” (1969) autorius. Iš
skyrus tą platesnės apimties ro
maną, kuriame vaizduojamas 
pirmosios vokiečių okupacijos 
laikmetis ir ideologinė diferen
ciacija Nepriklausomybės kovų 
išvakarėse, visumoj Barėno nove
linė medžiaga apsiriboja kaimo 
buitim ir išeivijos odisėjos peri
petijų aprašymu.

Neseniai pasirodžiusi naujoji 

Medžių raftaa vandenyje Nuotr. Algirdo GrigaKio

ištrėmimu. Jis kaltino "vulgarią
ją” to meto kritiką, “kaip kirviu” 
nukirtusią jo bendravimą su savo 
aplinka ir visai izoliavusią jo “vi
dinę esybę”. Mieželaitis tada tvir
tino, jog stalininių literatūros 
sargų siautėjimas jam įkvėpęs di
delę pagarbą kūrybos laisvei.

Šiandien tie stalinizmo kriti-

kai stebi Zimaną, tempiantį Sta
lino statulą į Rašytojų sąjungos 
rūmus. Ar išgirsime Marcinkevi
čiaus, Lankučio, Mieželaičio bal
sus, protestuojančius prieš stali
nizmo reabilitaciją Lietuvoje? O 
gal, kaip vienas jų išsireiškė 
1972-jų metų šalnai užėjus, jie 
smarkiau “susiverš savo dvasi-

K. Barėno knyga — “Kilogramas 
cukraus” parodo, kad autoriaus 
liekama tos tematikos ,perimet
ruose, Ji, tiesa, įvairoka. Knyga 
talpina 15 maždaug vienodo il
gio novelių. Kai kurios jų skaity
tojui pažįstamos, nes buvo spaus
dintos savo laiku “Pradalgės” 
metraščio skiltyse. Persvarą gal
būt sudaro kūrinėliai, vaizduoją 
lietuvių emigrantų rūpesčius bei 

.vargus Anglijoj. Bet 'protarpiais 
dar užgriebiami ir karo įvykiai, 
kaip, sakysim, novelėj “Geltonieji 
jazminai”, ir ši apybraiža prime
na karo vinjetes “Atsitiktiniuose 
susitikimuose". Autoriaus taip 
pat nuklystama į įbarakynų ga
dynės slogią buitj (“Klaidos”) 
arba antrosios vokiečių okupa
cijos laikotarpi (“Kęstutis ir Al
girdas”). Teisybę pasakius, gim
tosios žemės vaizdai sutavaruoja 
prieš akis beveik kiekvienoj rin
kinio novelėj, bet ypač jie vais
kūs paskutiniose dviejose — 
“Pievos” ir ‘^Kilogramas cuk
raus”, kur BarAnM grįžta į toli
mus vaikystės horizontus. Jose 
praskamba pilniausiai būdingas 
Barėnui lyrinis tonas. Nes, tenka 
pripažinti, ne visada autoriui, 
vienodai sekasi apvaldyti turimą 
dokumentinę medžiagą. Tik
riausiai ilgametis redaktoriaus 
darbas bus palikęs savo pėdsakus.

Aplamai Barėnas pasakoja 
sklandžiai, nuosaikiai, dėsningai

galbūt už vis labiausiai pasigen-ir gal kiek sausokai. Jis nesivaiko 
ypatingų,įmantrių stiliaus išrai
tymų, neprasimano kalbos rai
bumu priblokšti skaitytojo. Tar
si jo rūpesčiu būtų likti skaityto
jui suprantamu. Deja, tas žur
nalistinis polinkis "išdėti vis
ką kaip buvo” ilgainiui ima skai
tytoją varginti. Juo labiau, kad 
įsivelia jo tradicinian pasakoji- 
man daug ištęstumų, kurie a- 
naiptol nepagyvina piešiamojo 
personažo portreto. Taip, saky
sim, noveliukėj “Geltonieji jaz
minai” autorius užmeta toli, to
li meškerę, žadėdamas paaiškin
ti, kodėl kažkoks Cepuma nega
lįs pakęst jazminų žydėjimo vaiz
do. Į novelės gailą paaiški, kad va, 
prie tokių gėlynėlių kažkada jo 
draugą Gervę sumalė bomba. Bet 
pusę tos novelės sudaro ilgi pra
eities prisiminimai. Ir ar jie rei
kalingi, ar jie padeda skaitytojui 
perprasti Gervės psichologiją — 
abejotinas dalykas. Užbėgdami į 
priekį, pastebėkim, kad didžiau
sią nusivylimą skaitytojas pajun
ta apsakymuose — “Klaidos” ir 
“Kęstutis ir Algirdas”, nes čia fa
bulos rėmai, situacijų painumas 
leido autoriui išsitiesti visu ūgiu, 
jei jis būtų drąsiau komponavęs 
scenas, bent kiek įžvarbiau pa
žvelgęs j psichologinius refleksus, 
savo personažų sieloj tūnančius 
konfliktus ir pagaliau brūkštelė
jęs stipriau laikmečio foną, ne
pagailėdamas aštresnio, grotes
kinio dažo ar bent humoro, šio 
paskutinio prieskonio skaitytojas

nius korsetus” ir pasirinks saugią 
tylą? Jie žino, kad Zimanas ne
kelia Stalino iš numirusiųjų. 
Lietuvoje, kaip ir visame sovieti
niame pasaulyje, Stalino dvasia 
klestėjo ir tebeklesti visa apiman
čioje cenzūroje, istorijos klastoji
me ir priverstinėje vienintelėje 
ideologijoje. K. Ž. 

da, nors kartais Barėnas lyg ir 
bando juo savo piešini pagyvin
ti išeiviškojo gyvenimo vinjetėse 
(“Pensininkų klubas”). Deja, per
nelyg nedrąsiai.

Nėra jokios abejonės, kad Ba
rėnas puikiai pažįsta vaizduoja
mąją buitį. Nesunku atspėti, kad 
ilgamečiam savo redaktorystės 
darbe jis turėjo eibę progų sekti 
iš arti išeiviškojo gyvenimo įvy
kius. Ir tą buitį piešia jis be eg
zaltacijos, nedailindamas, neįsi- 
veldamas į sentimentalizmą. Są
žiningai, tiksliai, santūriai. Pa
žintine prasme todėl "Kilo
gramas cukraus” tikras “cinėma 
vėritė”, laibai realistinis, doku
mentinis filmas, atskleidžiąs vi
sus naujakurystės vargus nesve
tingoj, feodalinėj Anglijoj. 
Ten gyvenantieji atspės ir be 

Scotland Yardo pagalbose, apie ko
kią koloniją, kokius tekstilės fab
rikus, jei ne pavienius asme
nis sukas autoriaus kalba. Tikrai 
negalima būtų Barėno kaltinti 
tikrovės iškraipymu, personažų 
šaržavimu. Nelaukta, bet kai 
kurie tų personažų siluetų pri
mena ir čia Amerikos kontinente 
sutiktus žmones, (įvairias mū
sų visų kepurines pažintis. Bet, 
nežiūrint to, autoriaus rašymo 
būdas vis vien kažkaip jei ne se
namadiškas, tai primenantis siu
vinėjimą kryžiukais.

Juo laibiau, kad Barėno nove
lės struktūra dažnai labai vieno
da. Pasakojimas prasideda neiš
vengiamai kažkur ties kapinių 
siena: “Palaidojom tautieti Povi
lą Grigalių, ir tuomet atrodė, 
kad visos jo sąskaitos su gyveni
mu taip ir baigėsi trumpa žinute 
lietuviškame laikraštyje”, “Pa
maldų metu Teresė išklūpojo ka
tafalko gale, ir niekam neatėjo į 
galvą pasidomėti, ar ji ten ver
kia, ar tik meldžiasi už savo uoš
vį”, “Savo mažojo Smalltowno 

miestelyje vakar palydėjome Vy
tauto Medzioko palaikus, ir ma
no batuose dar teberuduoja ap
džiūvusio molio žymės”.

Be abejo, ši technika išvynio
ti pasakojimą iš kamuolio buvo 
ir liks technika, bet nelaimei ji 
suteikia rinkiniui tam tikrą nek
rologų vėrinio pobūdi. Gal visa 
tai būdinga mūsų laikams. Juk 
nepaslaptis, kad mūsų periodikos 
skiltys įlinkę nuo baisaus nekro
logų, įvairiausių prisiminimų 
svorio, tarytumėm būtų gyvena
ma vien praeitim. “Kilograme 
cukraus” tos gailėjimosi savęs, 
niekais einančio gyvenimo nuo
taikos itin apstu. Bet nekrologi
nis novelių charakteris čia kaž
kaip išryškėja dar labiau, įgyda
mas net moralizuojančios litera
tūros aspektą jau vien todėl, kad 
didesnę dali apsakymų (Vaivaris, 
Garbės narys, Ko Teresė raudojo, 
Grigaliaus relikvijos, Paskutinis 
paradas) turinio atžvilgiu suda
ro pasakojimas, kaip toks ar a- 
noks pilietis buvo žmonių nesu
prastas, suniekintas.

Knygą skaitant, kažkaip savai
me atsišaukia M. Katiliškio "Ap
sakymai”. Labai panaši vaizduo
jamais charakteriais, nes ten irgi 
vyrauja visokie buvę žmonės, gy
venimo aukos. O tačiau Katiliš
kio prozoj to pabrėžtinio taurini
mo, to moralizuojančio tono nė
ra. Kaip bebūtų, šis kompozicinis 
novelių panašumas bei sunkių 
atodūsių reverberacija suteikia 
Barėno rinkiniui tam tikrą mono
toniją.

Gal kitaip ir būti negali. K 
Barėnas yra savo kartos žmogus. 
Išmirštančios, kitur jau išmiru- 
sios. Kupinos užuojautos gyveni
mo ujamiesiems, pilkam žmogui. 
Stojantis jo pusėn, kai jį kapoja 
visokios “Žvėrys — vištos” savo 
prietarais, suktybėm, menkyste. 
To prastuolėlio — Grigaliaus, 
Motiejaus, Vaivario, Aleliūno, 
pagaliau net trenktosios Karutie- 
nės dalia yra jo foto - objek
tyvo centre. Visa tai kilnu ir aki
vaizdu mūsų raštijos tradicijoj, 
jei ne lietuvio charakteryje.

Bet lieka kampo parinkimo, 
kadnavimo, priemonių taupumo 
dalykai... Ir čia Barėno prasikals- 
tama. Daug būtų buvę laimėta, 
jei autorius būtų paįvairinęs sa
vo priemones, pakarpęs karts 
nuo karto pasakojimo siūlus, su
raišiojęs juos įvairiau, sukaitalio- 
jęs pasakojimo planus, daugiau 
rūpesčio parodęs scenų kaitai, u- 
žuot ramiai sau riedėjęs vienkin- 
kio, vienlinkmio paskojimo riste
le. Taip pat mažiau kartojęs ką 
kartą pasakęs. Sunku, sakysim, 
dovanoti autoriui, kad vykusiai, 
efektingai pradėtoj novelėj 
“Klaidos”, įvedęs vaizduotę pa- 
gaunanatį charakterį, kontūzytą 
kareivį Motiejų, (kiek primenan
tį Lenie iš Steinbeck’o “Apie pe
les ir žmones”), sukūręs pora ge
rų scenų, jis vėliau be atodairos 
kartoja bitinėlio ir gėlelės alego
riją, ir iš viso taip uzurpuoja ko
mentuotojo rolę, kad neleidžia 
išsižioti nė vienam savo perso
nažų. Išdavoj jie blankūs. Jų fi
gūros neapšviestos. O būkim at
viri, skaitytojui kur kas įdomiau 
sužinot, kas jų viduj, kaip jie — 
ir Motiejus, ir Motina, ir tas pats 
užguitas Jezusiukas — išgyveno 
savo buitį, savo gyvenimą. Jų vi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Petrapilio lietuvių kultūrinis gyvenimas 1915-1917 metais
STEPONAS JOTAUTAS

Kazimiero Barono novelių knygą

Bendrieji bruožai
Prasidėjus pirmam didžiajam 

pasauliniam karui, lietuviai, bi
jodami vokiečių okupacijos, ma
siškai pasitraukė iš savo tėvynės 
carinės Rusijos gilumon. Lietu
viai, atsidūrę didžiulėje Rusijos 
imperijoje, netekę savo .tėvynės, 
turto, o kai kurie ir artimųjų, ėmė 
burtis į atskirus židinius, kad iš
eivijoje gyventi būtų lengviau ir 
smagiau. Didžiausi ir žymiausi 
tokie lietuvių pabėgėlių židiniai 
—centrai susidarė tuometinėje 

carinės Rusijos sostinėje — Pet
rapilyje (dabartiniame Lenin
grade) ir Voroneže.

Petrapilyje susikoncentravo 
nemažas būrys to laiko lietuvių 
inteligentijos, kuri, matydama 
sunkią lietuvių pabėgėlių būklę, 
tuoj ėmė rūpintis savo tautiečių 
gyvenimu išeivijoje. Buvo įsteig
tas Lietuviams pabėgėliams šelp
ti centro komitetas, kuris buvo 
caraitės Tatjanos globojamas ir 
iš jos fondo finansuojamas. Ne
žiūrint į tuometinę politinę pa
dėtį ir politinių srovių įtakas, šis 
komitetas lietuvių pabėgėlių gy
venime suvaidino didelį vaidme
nį, nes subūrė lietuvius, gyve
nančius ne tik Petrapilyje, bet ir 
kitose Rusijos vietose.

Laikui bėgant, lietuvių pabėgė
lių gyvenimas Petrapilyje susi
formavo, įgavo savitą ritmą 
ir tuo pačiu ėmė reikštis įvairio
mis kultūrinio bei politinio gyve
nimo formomis. Tautinės laisvės 
ir .paliktos tėvynės ilgesys, o taip 
pat tuometinio politinio .gyveni
mo būdas, sunkiu slogučiu slėgė 
lietuvių širdis ir skatino arčiau 
jungtis ir glaudžiau bendrauti. 
Pirmoji tokio bendravimo forma 
buvo gyvenimo reikalų tvarky
mas, o antroji —'kultūrinė veik
la. Būdami neįprastoje ir sveti
moje didžiulio miesto aplinkoje, 
lietuviai, iš prigimties santūraus 
gyvenimo ir gamtos mylėtojai, 
nejaukiai čia jautėsi. Savaime iš
kilo reikalas ir noras ieškoti kul
tūrinio gyvenimo bųdui reikštis 
sąlygų, kurios būtų tinkamesnės 
ir artimesnės lietuvių sielai. Tos 
minties ir jausmo vedami, vasa
ros metu šventadieniais lietuviai 
ėmė buriuotis į grupeles ir daryti 
išvykas užmiestin į gamtą. Gam
tos aplinkoje, artimųjų ir bičiu
lių draugystėje, lietuviai jaukiau 
ir laisviau jautėsi, vaišinosi ir 

gražiai linksminosi. Turbūt pir
mą kartą tuomet Petrapilio miš
kais nuaidėdavo gražios, bet il
gesingai liūdnos, mūsų liaudies 
dainos ir nuskambėdavo tautinių 
šokių garsai. Tuo metu labiau
sia lietuvių pabėgėlių mėgiamos 
buvo Baranausko, Maironio ir 
Vienažindžio dainos, kurių gilus 
turinys ir liūdna, ilgesinga melo
dija atitiko tuometinę lietuvių 
dvasos būklę. Jomis lietuviai iš
liedavo širdyje susikaupusi 
skausmą ir sielos sielvartą, o 
drauge pasisemdavo dvasinės 
stiprybės, kurios, nuvokė, reikės 
ateities gyvenimui kurti.

Taip gimė gegužinės, kurios 
dažniausiai buvo daromos miš
kelyje, esančiame dešiniajame 
Nevos krante, maždaug priešais 
dabartinį Obuchovo gynybos 
prospektą (tuomet vadinosi Sli- 
senburgo prospektu). Tame 
miesto rajone gyveno daug lietu
vių, nes čia buvo lietuvių vaikų 
ir senelių prieglaudos, pradinė 
mokykla ir bažnyčia. Tinka
miausias muzikos instrumentas 
gegužinėse buvo armonika. Lie
tuvių, mokančių groti armonika, 
buvo. Sklindant armonikos gar
sams, gegužinėse buvo šokami į- 
vairūs tuometiniai ir tautiniai 
šokiai, tačiau pirmas ir paskuti
nis šokis visuomet būdavo sukti
nis. Protarpiais buvo daromi žai
dimai, vedami rateliai arba, ar
monikai pritariant, bendrai dai
nuojamos dainos. Taip atsirado 
saviveikla ir pasireiškė pirmieji 
talentai.

Tai buvo liaudiškas kūrybos 
išsiveržimas. Kadangi prie lietu
viams pabėgėliams šelpti centri
nio komiteto glaudėsi daug lie
tuvių inteligentų, kurių tarpe bu
vo prof. M. Yčas, kun. Vaižgan
tas - Tumas, kompoz. Tallat - 
Kelpša, dirigentas Adomavičius, 
pedag. Geniušas ir daugelis kitų, 
tai susidarė reali galimybė pasi
reikšti aukštesnio lygio, gerai 
organizuotai lietuvių kultūrinei 
veiklai. Buvo suorganizuotas lie
tuvių choras, kuriam vadovavo 
komp. Tallat-Kelpša ir dirigen
tas Adomavičius. Choro repertu
arą sudarė naujausi lietuvių 
kompozitorių kūriniai, kurie bu
vo visų labai mėgiami.

Ekspresinga ir liepsninga, bet 
drauge nepaprastai žaisminga,
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sava ir suprantama S. Šimkaus 
muzika, drauge su ilgesingai 
švelniomis C. Sasnausko ir J. 
Naujalio melodijomis bei nuotai
kinga Tallat-Kelpšos ir kitų 
mūsų kompozitorių muzikinė kū
ryba, žavėjo lietuvius.

To meto lietuviai poetai koja 
kojon žengė su mūsų muzikais 
ir savo liepsninga ir žadinančia 
poezija pranašavo gražesnį, švie
sesnį ir laisvą rytojų. Maironio 
nuoširdi, meilės, žmogiško 
džiaugsmo, jėgos ir pasišventimo 
jausmo prisotinta lyrika, kaip sy
vai pavasarį sunkiasi į pa- 
bundančią gamtą, taip ji skver
bėsi į laisvės ištroškusias lietuvių 
širdis ir ragino pabusti, nes”... 
pavasaris eina Karpatų kalnais”.

Taip Petrapilio lietuviai pabė
gėliai, būdami toli nuo tėvynės, 
svetimoje neįprastoje aplinkoje, 
dar neužmiršę ir neužgydę 1863 
m. sukilimo žaizdų ir neužmir
šę Kražių skerdynių, pabudo lais
vės ir dvasinės kūrybos trošku
lio žadinami ir savo dainių ska
tinami. Pats likimas lėmė, kad ši 
lietuvių tautos atgimimo liepsna 
įsiliepsnotų pačioje engėjo širdy
je—sostinėje ir jau daugiau nie
kad nebeužgestų. Šios liepsnos 
kūrybiniu aukuru buvo Petrapi
lio Lietuvių dramos — muzikos 
kuopa.

Petrapilio lietuvių dramos — 
muzikos kuopos koncertas

Kada tiksliai buvo įsteigta 

Petrapilio Lietuvių dramos — 
muzikos kuopa ir kas buvo jos 
steigimo iniciatoriai, nežinau. 
Taipogi nežinau, kas jai vadova
vo, nes man tada buvo tik 9 me
tai. Manau, kad ji buvo įsteigta 
Lietuviams pabėgėliams šelpti 
CK rūpesčiu. Tikiuos, kad dar at
siras žmonių, kurie daugiau a- 
pie tai žino ir savo prisiminimais 
vertingai papildys šį strapsnį.

Ėjo ketvirtieji karo metai. Tai 
buvo 1917-tieji. Nuo pat atvyki
mo į Petrapilį, t.y. nuo 1915 me
tų, aš buvau lietuvių pabėgėlių 
vaikų prieglaudoje, kuri buvo da
bartiniame "Obuchovskaja O- 
borona” rajone, Geležinkelio 
gatvėje. Mano mama buvo siu
vyklos, buvusios prie prieglaudos, 
vedėja ir turėjo reikalų su L.P.Š. 
S.K. 1917 m. Sausio 15 d. ji paė
mė mane iš prieglaudos ir sakėsi 
vešianti į Lietuvių dramos — 
muzikos kuopos ruošiamą kon
certą, kuris vyks miesto centre, 
Kalašnikovo biržos salėje. Žinia, 
kad aš būsiu šiame koncer
te, mane labai jaudino, nes tos 
rūšies pramogose man dar nete
ko buvoti. Ypač mane veikė tai, 
kad šis koncertas yra lietuvių 
ruošiamas ir jų atliekamas.

Salė, kurioje įvyko koncertas, 
buvo, berods, pirmame aukšte. 
Drabužinėje ir fojė buvo daug 
gražiai apsirengusių žmonių ir 
vis dar atvykinėjo nauji. Prie įė
jimo į salę buvo pardavinėjamos 
šio koncerto programos, kurios 

patraukė mano dėmesį, nes jų ap
lankų viršeliai buvo piešti. Ma
ma man leido pasirinkti progra
mą pagal savo skonį. Aš pasi
rinkau, kurioje buvo nupieštas 
katinas, gaudantis pelę. Šią prog
ramą išsaugojau iki šiol.

Stipriai apšviestoje, gražioje 
salėje buvo daug publikos. Vie
ni labai gražiai pasipuošę bei u- 
niformuoti, iškilmingai vaikš
čiojo laisvoje salės dalyje šneku
čiuodamiesi. Kiti būriavosi fojė, 
kur rūkė ir garsiai kalbėjo, tre
tieji, kukliau apsirengę, sėdėjo 
kėdėse ir pusbalsiai šnekėjo arba 
ramiai stebėjo aplinką.

Salėje nuotaika nepaprasta — 
iškilminga, pakili. Aplinkui gir
dėjosi kalbant lietuviškai, o kai 
kur rusiškai arba kita kuria man 
nesuprantama kalba. Priekyje, 
šiek tiek šone, stovėjo rojalis, 
prie kurio retkarčiais prieidavo 
elegantiškai apsirengę, didelius 
juodus bantus po kaklu pasirišę 
vyrai. Vieno jų plaukai buvo ilgi, 
purūs, į viršų sušukuoti. Kito 
priešingai — plaukai neilgi, 
glotniai sušukuoti, o veido bruo
žai labai skirtingi: veidas platus, 
skruostikauliai kiek atsikišę, o 
kakta labiau negu kitų palinkusi 
atgal. Mama man paaiškino, 
kad pirmasis yra choro dirigen
tas Adomavičius, o antrasis — 
kompozitorius ir dirigentas Tal
lat - Kelpša.

Po trečiojo skambučio salės 
šviesos prigeso, publika aptilo, 
girdėjosi tik šnaresys ir kėdžių
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dinio pasaulio Barėnas neatsklei
džia. Jis kalba už juos. Duoda, 
taip sakant, savąją įvykių versi
ją, užsigaišdamas smulkmenose. 
Tačiau, nežiūrint, kad jis advo
katauja jų naudai, pasmerkdamas 
žmonių tamsybę, ilgainiui tie 
“parodymai” skaitytojui sukelia 
veikiau sugadintos geros statybi
nės medžiagos įspūdį.

Tai nereiškia, kad Barono ap
sakymuose nesirastų protarpiais 
vykusių efektų, kaip, sakysim, 
staigios novelinės atomazgos 
(“Karstai”) ar net įdomiai persi
kreipusių, originalių - figūrų 
(“Jaučio sveikata”). Nelaimei, 
daugeliu atvejų tie charakteriai 
rišasi su labai specifine, aprėžta 
laiko ir vietos erdvėj Anglijos 
buitim. Teisingiau Anglijos 
lietuvių pusiau getišku mikro
kosmu. O atrodo, kartais taip 
mažai tereikėtų, kad vaizduojan
tieji dalykai įgytų visuotinesnę, 
žmogiškąją dimensiją.

Tokiu pavyzdžiu laikytumėm 
apsakymėli “Draugeliai”. Jo cent
re senas kareivis Stokė, žmogus, 
gyvenąs paskutinio karo prisimi
nimais. Užmiršęs jo siaubus, 
bet negalįs užmiršti, kaip ir tūks
tančiai prancūzų, vokiečių, rusų, 
sauvalės ir kareiviškos draugys
tės dienų. Ir jo vaizduotėj neži
nomas karys, kadaise išgelbėjęs 
jį peršautą apsupime, yra tapęs 
pusiau dieviška būtybę. Staiga 
jis sužino, kad tas Julius Vijūnas 
yra gyvas ir juda kruta ne per 
toliausiai. Stokė vyksta jo aplan
kyt, tikėdamasis ir jį įtraukt į tą 
veteranų “draugelių” klubą. Ir 
koks jam būna nusivylimas, kai 
jis patiria iš Vijūno lūpų, kad 
jam, Vijūnui, tie buvimo vokie
čių kariaunos pusėj metai — pa
tys biauriausi gyvenime ir kad 
jis tą praeitį seniai ištrynęs iš 
savo atminties. Tokios išdavystės 
akivaizdoj Vijūnas pasimato 
Stokei “svetimu” žmogum.

Neteigtumėm, kad Barėnui 
būtų pavykę šimtaprocentiniai 
apsivalyt nuo kai kurio buiti
nio balasto, 
“Drugeliai” 
lesne gaida, 
platėlesnės 
lemos.

Panašiai 
mis, baigminėmis rinkinio nove-

bet visumoj novelė 
suplazda paki

nes čia atveriamos 
žmogiškos prob-

yra su paskutinė-

rla

lėmis — “Pievos” ir “Knogra- 
mas cukraus” — pačiom bran
džiausiom, mūsų manymu. Jbse 
nusikeliame vaizduotėj,^ totįįnos 
vaikystės dienas. Pirmcįj kŠHba 
apie tai, kaip autoriaus tėvai 
troško įsigyti pievas, atskirtas 
nuo jų sodybos. Labai-taupiom 
priemonėm, tvirtu dialogu,, sod
riai nupieštais vaizdais, prime
nančiais kiek Pulgio Andriušio 
braižą, Barėnas išreiškia 
dirbio, kur jis bebūtų —, L|etuvoj, 
Italijoj, Kolumbijoj, Suomijoj ar 
kitur - konkretų, neppęti-1'““ 
duonos ilgesį. Šioj novelėj 
visu ryškumu Barėno .^pęfcftiž- 
kumas tramdyt emociją^, nuda
žant viską gailia ironijas gaida. 
“Visa tai prisimenu tik, retkar
čiais, kaip mirusias s^vo.Įėvų 
svajones.Tos svajonės numirė’ su 
jais pačiais Pievos, žinoma, liko”. 
Tokiu tašku užbaigiama novelė. 
Tačiau jos poveikis gilus, peiso- 
nažai ryškūs, skaitytojui arktini.

Panašaus sukirpimo ir bran
dumo, nors kiek kartėlesnė,- yra 
ir titulinė novelė “Kilogramas 
cukraus”, kurioj ' vaizduojami 
kaimo žmonių — neturtėlių ir 
šykštuolių prasikūrėlių -r-r, san
tykiai. Nors autorius ijf nęišryš- 
kina labiau savo personažų poel
gių, skendinti vaikystės prisimi
nimų atšvaituos ši noVėlė'.įbavi 
savo tikroviškumu ir lyriška 
nuotaika. oro

„ . . , „ tįM .9>.
Baigiant tektų tart žodeli ąpie 

ilgėlesnį kūrinėlį “Kęstutis .if Al
girdas”. Jei pirmoji rinkjnią^no- 
velė “Onos Karutienės wjja” 
sudaro atskilusios nuo, “Dvide
šimt vienos Veronikos” moząikos 
skeveldrėlės įspūdį, tąj^is ap
sakymas primena romaną ‘Tu- 
boto gaidžio metai”. Jarpe 
sukaupta medžiaga platesnės a- 
pimties kūriniui. Jo fabulą suda
ro sumaišties laikotarpis 1941 m., 
kai vokiečių kariuomenė išlaisvi
no Lietuvą iš bolševikų.’Pėrhė- 
lyg tiesiogine ir banalia aliuzija 
pavadintas “Kęstučiu ir Algirdu^ 
jis liečia labai jautrias tautinio 
sąmonėjimo problemas, suteikda
mas autoriui laisvę įvejti, daug 
personažų, charakterių, .‘$ri$i»t 
įdomių situacijų. Deja, d'šbąrti- 
nėj formoj jis nuviliančiai šthe- 
matiškas. Vien apmatai katžkStn, 
kas galėjo išaugt į spalViftgį, ’1,iš
pirkai platų ir psichologiškai’ įdo
mų kūrinį. Gaila.

aniR> ij<

girgždėjimas. Uždangai pakilus, 
scenoje stovėjo gausus mišrus 
choras, kurio priekyje — diri
gentas Adomavičius. Netoli jo,

!J 
pirmoj eilėj, pamačiau šavd'yy- 
resniąją seserį Antaniną.' ,nTai 
man sudarė didelį džiaugsmą ir 
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Atostogų nuotykis
V. Cselienė

Prieš pat Kalėdas buvau gan smarkiai 
susirgusi, ir todėl daktaras man leido (labai 
nenoromis) važiuot praleisti Kalėdų šventes 
pas mamą tik pačią paskutinę dieną, per 
pačias Kūčias. Turėjau važiuoti iš Šakių į 
Alytų ir persėsti Šeštokuose. Ten reikėdavo 
laukti traukinio porą valandų, o kartais net 
ilgiau. Anais laikais Lietuvoj nebuvo dar 
labai gero susisiekimo, ne taip kaip 
pastaraisiais nepriklausomybės metais.

Taigi, įlipus į traukinį, aš pasiruošiau ilgai 
ir varginančiai kelionei. Tačiau buvau 
laiminga, jog galėsiu praleisti šventes su 
saviškiais, ir viskas atrodė niekai. Vagone 
keleivių buvo nedaug, ir aš jau buvau 
bepasiimanti knygą, kurią buvau specialiai 
pasiėmusi ilgoms kelionės valandoms 
sutrumpinti, kaip — staiga, aš pastebėjau t ą 
senj. Lietuvoj buvo retas dalykas pamatyti 
labai seną Žmogų, ypač važiuojantį 
traukiniu. Be to, jis ne tik buvo ir atrodė 
labai senas, jis dar buvo tarsi prislėgtas 
kažkokios naštos ar skausmo. Jo stambūs 
veido bruožai klostėsi į sunkias beviltiškas 
raukšles, akys giliai įkritusios 

pajuodavusiose duobėse, o lūpos tokios 
plonos, jog pro jas tarsi prasišvietė iškrypę 
dantys. Sėdėjo jis vagono kampe, prie pat 
durų ir žiūrėjo tom savo juodom duobėm su 
kažkur paslėptu silpnu šviesos atspindžiu 
tiesiai prieš save, ne į ką nors, bet lyg kiaurai 
į kažkokį jam vienam težinomą tolį.

Per savo trumpą šešiolikos metų amžių 
niekad nebuvau mačiusi tokio seno žmogaus. 
Jis man atrodė lyg sugrįžęs iš kito pasaulio, 
kur jis paseno iki tokio neįtikėtino laipsnio. 
Atsargiai žiūrėjau į jį, bijodama savo 
įkyriu smalsumu jį įžeisti. Tačiau buvo 
aišku, jog jis visai nematė aplink jį esančių 
žmonių, o jei ir matė, tai visai jų nepaisė. 
Retkarčiais jis užsimerkdavo, ir tuomet tose 
jo akių duobėse užgesdavo ta maža švieselė, 
ir atrodė, jog paskutinis gyvybės lašas 
išsekdavo jame. Pamažu mane pradėjo 
apimti baimė. O kas, jeigu jis numirs?! O kas, 
jei jis jau miršta?! Reikėtų kas nors daryti, 
kaip nors jam padėti, nes šalia gilaus 
instinktyvaus pasibiaurėjimo tuo jau pusiau 
sutrūnijusiu kūnu manyje kilo taip pat 
nenugalimas gailesčio jausmas. Kur važiavo 

ii tas vargšas senas žmogus per žiemos šaltį 
ir prieš pat Kalėdas?! Kam būtų vieta šiltoj 
lovoj, po minkštais patalais, kieno nors 
rūpestingoj globoj. Ir apsirengęs jis buvo ne 
pagal metų laiką. Jo švarkas (ar puspaltis) 
buvo plonas su maža apikakle, iš kurios 
kyšojo sėhio ilgas kaklas, pajuodęs ir 
susiraukšlėjęs lyg medžio žievė. Tiesa, apie 
kaklą buvo apvyniota neaiškios spalvos 
skara, bet ir ta neatrodė esanti šilta. Jis 
neturėjo pirštinių ir ant kelių bejėgiai 
padėtos rankos, su iškraipytais pirštais, 
buvo pamėlynavusios nuo šalčio. Jo batai 
buvo labai seni, nerūpestingai sulopyti ir, 
rodos, vos besilaiką ant kojų.

Man taip bestebint senį, staiga į vagoną 
įėjo konduktorius patikrinti bilietų. Su baime 
sekiau jį, einantį nuo vieno keleivio prie kito. 
Buvau kažkodėl įsitikinusi, jog senis 
neturėjo bilieto ir kad konduktoriui reikės jį 
tuoj išmesti iš vagono. Tačiau konduktorius, 
priėjęs prie senio, prakalbino jį lyg seną 
pažįstamą.

— Na ką, tėvai, vėl keliauji? Kur turi 
bilietą? — Senis, tarsi iš miegu pažadintas, 
pradėjo drebančia kaulėta ranka, kuri visai 
nenorėjo jo klausyti, ieškoti savo dešinės 
kišenės.

— Gerai, gerai, tėvai. Duokš aš pats tą 
bilietą susirasiu. — tarė geraširdiškai 
konduktorius ir, įkišęs ranką į senio kišenę, 
surado bilietą ir jį patikrinęs vėl atgal įdėjo. 
Paskui pasilenkęs artyn, prie pat senio 
ausies, pratarė:

— Sekanti stotis jau bus Šeštokai. Tu 
turėsi lipti laukan. — Senis, neramiai 
sujudėjęs, linktelėjo galva, bet neatrodė, jog 

jis tikrai suprato, kas jam buvo pasakyta. Jo 
veidas nepasikeitė, tikriau sakant, liko be 
išraiškos, kaip iki tol. Konduktorius dar 
kartą, dar garsiau pakartojo tą patį ir 
pagaliau, pakraipęs galvą, pridūrė:

— Na, nesirūpink, aš, tėvai, tave pats 
išsodinsiu iš vagono. Tik kaip tu nueisi pas 
savo dukterį, aš nežinau. — Paskutinį sakinį 
pasakė jau nebesikreipdamas į senį, bet į 
mus, kitus vagono keleivius. — Matote, jis 
keliauja čia beveik kas mėnesį. Jis gyvena 
pakaitom tai pas sūnų, tai pas dukterį. Kai 
nusibosta sūnui, jam nuperka bilietą, 
įsodina į traukinį — ir keliauk sau sveikas... 
O. nusibosta dukteriai, ji tą patį padaro, — 
kalbėjo konduktorius, čia žvelgdamas į 
mane, jauną gimnazistokę, čia žiūrėdamas į 
dvi moterėles ar vėl į seną ūkininką, 
graužiantį sudžiūvusio sūrio gabalą. Bet 
konduktorius veltui ieškojo keleivių tarpe 
susidomėjimo ar užuojautos. Moterėlės, 
pakraipiusios galvas, lyg sumurmėjo “Tai 
Dievo bausmė sulaukti tokios senatvės...” O 
senas ūkininkas tik sunkiai nurijo sūrio 
kąsnį ir sukranksėjęs sunkiai atsiduso. Gi aš 
žiūrėjau sumišusi tiesiai prieš save. Tik man 
pasidarė baisu, pagalvojus apie tuos senio 
vaikus, stumdančius jį vienas nuo kito. Ypač 
atrodė baisu, kad jį išvarė vieną tokiu šaltu 
oru ir dargi prieš pat Kalėdas. Tačiau aš 
nedrįsau nieko pasakyti, nors man atrodė, 
jog konduktorius kaip tik iš manęs laukė 
kokio nors komentaro, bet nesulaukęs 
sušuko beveik linksmai: — “Tai tokios 
tokelės... Kiekvienam savo dalis! — Paskui 
vėl labai garsiai taręs seniui į ausį: — Aš 
grįšiu tavęs išleisti, — išėjo.

Jau netoli buvo likę iki Šeštokų, kur ir aš 
turėjau išlipti. Svajojau pasėdėti šiltojsto^y, 
paskaityti savo įdomią knygą. Maniau, jog 
net nepajusiu, kaip tos dvi ar trys laukimo 
valandos praeis. O paskui iš Kauno atėjęs 
traukinys nuveš mane į namus, kur manęs 
lauks mama, brolis ir sesuo, gražiai išpuošta 
eglutė, visi mamos paruošti skanurnyųąį, ir 
gal, jei jausiuos gerai, Bernelių miši^ą.^ Bet 
visoms toms mintims ir svajonėms 
besisukant galvoje, aš kažkodėl nesijaučiau 
laiminga. Tuo laiku man dar nekilo, piįntįs, 
jog aš gal turėsiu tam seniui padėtu Ęųvąu 
įsitikinusi, kad jo kas nors lauks ir, jęg tik, iš 
traukinio išlipus, galėsiu jį tuoj irfvi#įš^ai 
užmiršti. Tačiau vis tiek, jau pats (ąę sąnio 
buvimas ir egzistavimas mane slęgįančiai 
veikė. Jaučiausi lyg kalta <įėjąąyo 
jaunatvės, dėl visų tų džiaugsmų; kurie 
manęs laukė švenčių metu ir, iš visų, dėl to 
ilgo nusidriekusio prieš akis gyveninę, kfilįo, 
kuris, atrodo, tuo metu tiek daug žadėję.

Netrukus traukinio greitis sųip^žėjo. 
Pravažievus nedidelius medinius .stoties 
pastatus, traukinys, gerokai mus sukrėtęs, 
sustojo. Tuo atsirado konduktorius,,,Aš su 
savo nedideliu čemodanėliu, pasispaudusi 
knygą po pažastim, iššokau pirmoji, JJąskui 
konduktorius su dideliu sunkumu išlaipino 
senį. Nustebau, kad senis neturėję^ nė 
mažiausio ryšulėlio. Matyti, viskas,, ką..jis 
vežėsi su savim, ir buvo tik tas žaliaB 
bilietas, kurį dabar konduktorius iš jo atėmė.

Stovėjome visi ant platfornwsj,,-Aš 
kažkodėl nedrįsau nusisukti ir paeiti šalin. 
Man atrodė, kad senis čia tuo pat sugrius, 
sukris, kaip krūva senų skarmalų ir kaulų, ir
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Kompozitorius Gaetano Donizetti
aid mo

Laiškas mano sūnums dė! Goyos sušaudymų

ir jo opera Lucia di Lammermoor
zėJ ausi-

i ...................
SAULĖ JAUTOKAITĖ

:nhq ę
* * P A“fialų kompozitorius Gaetano 
Donizetti (1797 — 1848) gimė 
šiaurinės Italijos Bergamo mieste
lyje. Būdamas dar jaunuoliu, jis 
jau pradėjo domėtis muzika ir jos 
kūryba.1 Tėvams pasipriešinus ir 
nesutikus jo numatytam ir pasi- 
rinktam. muzikiniam, kūrybiniam 
paŠaui^nui, Donizetti įsirašė i 
Austrijos kariuomenę, kurioje be- 
tarnaudamas laisvu laiku galėjo 
kurti muziką. Jam būnant 21 m. 
ir1 susilaukus su savo ketvirtuoju 
operos kūriniu pasisekimo, jis iš 
kariuomenės buvo atleistas.

Apleidęs kariuomenę, dabar Do- 
nižetti kūrė operą po operos. Nea
polio cenzūrai atsisakius statyti 
jo( opęrąs, kompozitorius išvyks
ta l^ryžių, kur jo norai išsipil
do^ jo operos publikos priimamos 
sų (licHJu palankumu. Donizetti 
vąędas dabar figūruoja Venecijos, 
RpiOjps, Neapolio ir Vienos ope
rų.spektakliuose.

kompozitorius Donizetti išgy 
verio' didelę savo asmeninę nelai
mę. Mirus jo jaunai 20 m. žmo
noj Viginijai cholera, ją idealiza- 
vo H još liūdėjo visą likusį savo 
gjMMmą. Žmonos mirties pa
veikiąs, Donizetti paskutiniais sa- 
vo gyvenimo metais buvo labai 
melancholiškas, pasiekdamas kar
tais tiesiog išprotėjimo ribą. Jo 
šie melancholijos priepuoliai vis 
Stiprėjo, kol vieną dieną kom
pozitorius buvo rastas be sąmo
nės, suparaližuotas, su visam lai
kui pažeistu protavimu. Dar pa- 

dvejus metus, sugrįžo į 
savo gimtinę Bergamo, ten mirė 
ir ten yra palaidotas.

Svarbu ar nesvarbu kokias 
kompozitorius išgyveno dvasines 
ir fizines kančias, tačiau svarbiau
sia,-kad jis tol rašė muziką, kol 
nulaikė rankoje plunksną. Doni- 
zetti buvo nepaprastai produkty
vusj muzikos kūrėjas. Per savo 51 
m. gyvenimą jis parašė 70 operų. 
Pagrįstai jo laikų karikatūristai 
vaizdavo G. Donizetti, rašantį 
su kairia ranka rimtas operas, o 
su dešine komedijas.

Norint visapusiškai įvertinti 
Dpnizętti muziką, reikia atsimin
ti, J^jįs, kaip ir kiti tuolaikiniai 
kompo^įtoriai: Rossini, Bellini, ir 
Verdi, gyveno tuo laikotarpiu, ka-

Kampozitorius Gaetano Donizetti (1797-1848) savo studentavimo metais, kai 
buvo tik 18 metų amžiaus ir jau paraše operą “Liuda di Lammermoor”.

da operų premjeros žmonių gy
venime buvo dažni ir svarbūs 
įvykiai. Dažniausiai kompozito
riai operas kūrė specialiems solis
tams, pažindami jų balsus ir tech
nikinius sugebėjimus. Norint, 
kad opera pasisektų, kompozito
riai, būdami genialūs melodijų 
kūrėjai, turėjo atliepti anų solis
tų gabumams. Tiek kompozito
riai, tiek solistai žinojo, ko iš jų 
buvo laukiama, todėl juodu abu 
turėjo dirbti kartu. Tų laikų ita
liškų operų kompozitoriai kūrė, 
turėdami minty formulę: rečita
tyvai, greitais dialogais pagreiti
nantys veiksmo eigą; arijos, iš
reiškiančios emocinę veikėjo bū
seną su nepaprastai melodingo
mis ir puikiai išpuoštomis balso 
technikomis; ir orkestras, kaip jų 
akompanimentas. Juo šios puoš
menos būdavo įvairesnės, tuo dai
nininkai laimėdavo didesnį pasi
sekimą. Kartais sunku pasakyti, 
ar virtuozai solistai būdavo sko
lingi kompozitoriui, ar kompozi
torius jiems. Viena iš populiariau
sių tokiu būdu sukurtų operų 
yra Donizetti dramatiškas muzi
kos kūrinys “Liucia di Lammer
moor”.

Vieni muzikologai bando aiš
kinti, kad Gaetano Donizetti bu
vo kilęs iš škotų. Aštoniolikta- 
me šimtmetyje jo protėvis Do-

nald Izett atvyko į Italiją, čia ap
sigyveno, vedė italę žmoną ir pa
sivadino Signor Donizetti. O ki
ti visa tai paneigia, sakydami, 
kad kompozitorius tiek bendro te
turėjo su anglosaksais, kiek ir jo 
operos “Anne Boleyn”, “Eliza
beth at Kenilvvorth” ir “Lucy of 
Lammermoor”, vaizduoja škotų 
ir anglų gyvenimus.

Kompozitoriaus Donizetti svar
biausios rimto stiliaus (opera še
ria), italų — prancūzų operi
nės krypties kūrinio “Lucia di 
Lammermoor” premjera įvyko 
1835 m. Neapolio San Carlo te
atre. Pagrindinė Lucijos rolė bu
vo parašyta anų laikų garsiai 
primadonai Fanny Persiani, kuri, 
šią rolę dainuodama, laimėjo di
delį pasisekimą. Donizetti šį sa
vo veikalą pagrindė Walterio 
Scott’o romanu “The Bride of 
Lammermoor”. Libretistas Salva- 
tore Cammarano suitalino vei
kėjų angliškus vardus. Veiksmas 
vyksta septynioliktojo šimtmečio 
Škotijoje. Dvi kilmingos giminės 
ir didžiausi priešai Lammermoor 
ir Ravensvvood yra pasižadėjusios 
viena kitą išnaikinti. Yra jau li
kę tiktai po vieną palikuonį iš 
abiejų giminių. Konfliktas kyla, 
kai Lucija iš Lammermoor ir 
Edgar iš Ravenswood įsimyli, ir 
jų meilė ir abiejų gyvenimai yra
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Mano sūnūs, nežinau, koks bus jūsų pasaulis.
Yra galima, nes viskas yra galima, kad jis bus toks, 
kokio aš noriu jums. Paprastas pasaulis, 
kuriame tebus tik paprastų ir natūralių sunkumų. 
Pasaulis, kuriame viskas bus leista, 
atitinkamai jūsų skoniui, jūsų norams, jūsų malonumui, 
jūsų pagarbai kitiems ir kitų pagarbai jums.
Ir yra galima, kad taip nebus, visiškai taip nebus, 
kas gyvenant jus domintų. Viskas galima, 
nors ir kovojame, kaip turime kovoti už tai, 
kas mums atrodo laisvė ir teisingumas, 
ar kas dar svarbiau ui laisvę ir teisingumą, 
už ištikimybę garbei, kad esame gyvi
Vienądien patirsite, kad daugiau nei visa žmonija, 
buvo begalinis skaičius panašiai galvojančių, 
mylėjusių savo artimą ui tai, kas jame buvo 
vieninteliška, neįprasta, laisva ir skirtinga, 
ir kurie buvo paaukoti, kankinami, mušami 
ir veidmainiškai atiduoti pasaulietiniam teismui, 
kad juos sunaikintų su didžiausiu gailesiu

ir nepraliejant kraujo
Už savo ištikimybę kuriam dievui, kuriai idėjai, 
kuriai tautai, kuriai vilčiai ar vien tik dėl 
nenumaldomo bado, graužiančio jų vidurius, 
buvo maitojami, kapojami, deginami, dujomis 
troškinami, buvo suversti taip anonimiškai 
kaip ir begyvenant arba jų pelenai išbarstyti, 
kad neliktų jokio apie juos atminimo.
Kartais, kad buvo kitos rasės, kitais, — 
kad buvo skirtingo luomo, 
turėjo mirtimi išpirkt klaidas, 
kurių nebuvo padarę, ar nesuprato jas darą. 
Bet taip pat atsitikdavo ir atsitinka, 
kad išlikdavo gyvi. Visad buvo begalės būdų 
viršyti kitus, naikinant ramiai, švelniai, 
žengiant nepraeinamais keliais, kurie, 
kaip sakoma, esą Dievo rankoje.
šitie sušaudymai, šis didvyriškumas, šis siaubas 
buvo vienas įvykis tarp tūkstanties 
įvykusių Ispanijoje daugiau kaip prieš šimtą 
metų ir savo žiaurumu ir neteisingumu 
pažeidė širdį dailininko, vadinamo Goya, 
kuris buvo nepaprastai jautrus, alsuojąs 

meile ir įniršiu.
Bet tai, mano sūnai, yra niekis. Vos tik vienas 
epizodas, trumpas epizodas; šioje grandinėje 
esate grandis (o gal ir nebūsite) plieno 
ir prakaito kraujo ir kokios spermos, 
vedančių į pasaulį, kurį aš jum svajoju.
Patikėkite, kad joks pasaulis, kad niekas, o niekas 
nėra vertingesnis už gyvybę ar džiaugsmą ją turėti. 
Ir tas džiaugsmas yra svarbesnis už viską. 
Patikėkite, kad orumas, apie kurį daug jum bus 
kalbama, yra ne kas kita kaip tas džiaugsmas 
kyląs, besijaučiant, kad esi gyvas, ir žinant, 
kad niekad kitas žmogus nėra mažiau gyvas,

Francisco Goya (Ispanas, 1746-1828) 1808 metų gegužis trečioji diena
(Prado muziejus Madride)

ar kenčia, ar miršta, kad nors vienas iš jūsų 
būtų truputį atsparesnis mirčiai, kuri yra 
visų ir kuri neišvengiamai ateis. 
Visa tai priimkite ramiai, 
nieko nekaltindami, be siaubo, be savimeilės, 
ir ypač be vaidų ir neabejingai. To karštai 
laukiu. Tiek kraujo, tiek skausmo, tiek nerimo 
_ nors pasibodėjimas laimingu pasauliu 
jus persekiotų — neturi būti perniek.
Prisipažįstu, kad, daugelį kartų galvodamas 
apie tiekos amžių siaubą, persekiojimus 
ir žiaurumus, kartais susvyruoju, 
ir nepaguodžiamas sielvartas mane gniaužia. 
Buvo ar nebuvo veltui! Bet į nors ir nebuvo, 
kas prikels iš numirusių tuos milijonus, 
kas jiems sugrąžins ne tik gyvybę, bet ir 
viską, kas iš jų buvo atimta! Joks Paskutinis 
Teismas, mano sūnūs, negali sugrąžinti neišgyventų 
akimirkų, daikto, kuriuo nepasinaudojo, tos meilės 
išraiškos, sukuriančios kitą dieną.
Ir todėl šį pasaulį, kurį kuriame, 
turime rūpestingai išlaikyti, kaip daiktą, 
kuris yra ne vien tik mūsų, kuris buvo 
perleistas pagarbiai saugoti atminimui 
kraujo, tekančio mūsų gyslose, mūsų kūno, 
kuris buvo kitas, meilės, kurios kiti 
žmonės nemylėjo, nes ji buvo iš jų pavogta. • a

Išvertė P. Gaučys
J o r g • de Sena (1919-1078), neseniai miręs portugalų 

poetas, rašytojas, kritikas Ir literatūros istorikas, IS profesijos buvo 
inžinierius. Nepakęsdamas diktatūros, 1959 m. Išvyko Į Braziliją ir 
ten įvairiuose universitetuose dėstė lyginamąją literatūrą. 1965 m. per
sikeis j JAV ir profesoriavo Kalifornijos ir Wlsconslno universitetuose.

J. de Sena poezijoje vyrauja filosofinės temos ir problemos. Žmo
gaus orumą jis laiko pagrindu ir atsakomybe už garbę gyventi.. Jis 
tiki, kad kurią dieną žmogus lSsivaduos iž mirties, nors ir numirda
mas. Nemažai jis sielojasi ir žmogaus laisvės problema, persekiojamų 
žmonių lr pavergtų tautų likimu, nes, nepakęsdamas diktatūros varž
tų, savanoriškai gyveno tremtyje. p. g.

tragiškai sunaikinami, susidūrus 
su šių dviejų šeimų kerštu, 
pykčiu ir neapykanta viena kitai.

Kompozitoriaus Donizetti o- 
pera “Lucia di Lammermoor”

yra lyrinis, melancholiškas mu
zikos kūrinys. Jau pirmojo veiks
mo preliudo garsai skleidžia niū
rią ir liūdną atmosferą. Ji taip 
pat yra dainininkų opera, kurio

je koloratūrinis sopranas, lyrinis 
tenoras, baritonas ir bosas turi 
progos parodyti tiek dramati
nius, tiek technikinius savo balso 
privalumus. Operoje kiekvienas

klausytojas atras jam mėgiamiau
sią muzikinę frazę, ar tai būtų 
iš arijų, duetų, sekstetų ar cho-

(Nukelta į 4 pusi.)

pJIikb’’gulėti. Nedrąsiai (pati stebėdamosi 
paklausiau konduktoriaus:

‘UfCtir jo duktė gyvena? Ar arti? Ar niekas 
nėdtėiš jo pasitikti? — Ir pridūriau tyliau: — 
Jttk’ji^'vos begali paeiti...

Matai, panele, jog nė gyvos dvasios 
tfertf.’*'Vadinasi, nieks neatėjo. O kaip jis 
pttr^i^’aš nežinau. Jo duktė gyvena kažkur 
dŽ tumaus... Tik tiek aš ir težinau, — kalbėjo 
kbtftft/ktorius jau rimtai ir lyg net pykdamas. 

'AS "flar labiau sumišau ir stovėjau, 
rVbžlfi'odama ką daryti. Staiga senis kažką 
širittūn'nėjo. Matyti, jis vis tiek suprato, jog 
niVš Hįfiie jį kalbėjome. Gal ir jis baiminosi ir 
riįjfitoavo, tik neturėjo jėgų tai parodyti. 
PbYhaŽŪ jis vėl siekė savo kišenės.

“^Palauk, palauk! Ko nori? — paklausė 
kdiiduktorius.

Ad... Adresą... — murmėjo senis.
^O,tu beturįs adresą. — Vėl kaip vagone 

koHldūktorius įkišo ranką į senio švarko 
kišenę, su kita ranka prilaikydamas jį, kad 
iavb'judesiu jo neparmestų. Kiek pagraibęs, 
jis ištraukė nešvarų, suglamžytą popiergalį.

D1 čia, štai ir adresas, — kreipėsi į mane. 
-“-■Otonų gatvė. Taip, taip, tai už turgaus. 
Toloka... —- pridėjo jis. — Na, mano 
-traukinys jau tuoj judės. Sudiev, panele! Jis 
bandė vėl įkišti adresą atgal į kišenę.

■ Staiga, tarsi kieno pastūmėta, bevei prieš 
Savo valią, aš ištiesiau ranką.

Duokite man tą adresą, — tariau. — Aš 
turiu daugiau kaip dvi valandas laukti 
traukinio iš Kauno. Gal aš ir galėsiu jam 
kaip hors padėti.
b'Konduktorius labai lėtai man padavė 
adresu. Dabar jo akys rimtai žvelgė į mane. 

Jose buvo nustebimo ir net, man atrodė, 
pagarbos.

— Pabandyk, panele, padarysi gerą darbą. 
Tik nebus lengva. — Paskui, pridėjęs ranką 
kareiviškai prie kepurės, įšoko į jau pradėjusį 
judėti traukinį ir tuoj užtrenkė duris.

Aš apsidairiau aplinkui. Mudu vienudu 
stovėjome pačiame medinės platformos gale. 
Pūtė šiaurys vėjas, bet nebuvo labai šalta. Iš 
tikrųjų buvo atlydys. Vietomis žemė buvo 
sutraukta į grumstus ir sniego uždengta, bet 
ant takų buvo gilokai juodo purvo. Senis 
tebestovėjo toj pačioj vietoj, bejėgiai 
nuleistom rankom, nukarinęs savo į kaukuolę 
panašią, veltine kepure apmautą galvą. 
Buvo nuostabu, kad jis iš viso dar galėjo 
pastovėti. Kaip pavyks jį kur nors nuvesti, 
nežinojau. Paėmiau adresą, pasidavusi 
keistam impulsui. Žinoma, dar ir dabar 
galėjau įkišti adresą atgal seniui į kišenę ir 
nueiti sau į šiltą stotį, išgerti arbatos ir 
skaityti savo įdomią knygą... Tačiau aš to 
negalėjau padaryti. Neaiškiai jaučiau, jog 
pirmą kartą susidūriau su tikru gyvenimo 
vargu ir nelaime ir negalėjau šiaip sau 
nusisukti ir nueiti’šalin. Jaučiau, jog turiu 
kaip nors žmogui padėti.

Protingiausia gal būtų buvę nuvesti senį į 
stotį ir perduoti jo adresą policijai ar kam 
kitam, kas būtų galėjęs juo pasirūpinti. Bet 
aš buvau per jauna, kad būčiau galėjusi taip 
sugalvoti. Tuomet man atrodė, jog aš pati 
turiu padėti, o ne užkrauti tą naštą kam nors 
kitam.

Bet pirmiausia aš turėjau atsikratyti savo 
čemodano, nes čemodaną nešti ir senį vesti 
būtų buvę per sunku. Gestais ir žodžiais 

bandžiau išaiškinti seniui savo intencijas. 
Ar jis suprato mane, nebuvo aišku. 
Apsidairius, pamačiau sumestus netoli 
platformos rąstus. Nutariau pasodinti jį ten. 
Pamažu paėmiau senį už alkūnės. Pirmą 
kartą paliečiau jį, ir vėl pasibjaurėjimo 
jausmas sukrėtė mane, bet gailestis vėl 
nugalėjo. Pamažu abu pajudėjome. Senis 
galėjo paeiti!! Jis ėjo labai pamažu, sunkiai 
vilkdamas kojas, bet ėjo... Pasodinau jį ant 
rąstų ir dar kartą užtikrinus žodžiais bei 
ženklais, jog tuoj grįšiu — pasileidau beveik 
bėgte stoties link. Nelabai daug laiko 
beturėjau. Kur buvo turgus ir ta Ulonų gatvė, 
aš nežinojau. O senis ėjo taip pamažu!.. Buvo 
jau beveik antra valanda, o šiuo metų laiku 
tuoj po 3-čios valandos pradeda temti. Be to, 
mano traukinys tuiėjo ateiti be penkiolikos 
minučių 4-tą valandą. Todėl reikėjo skubėti.

Stoty palikusi čemodaną ir savo taip ir 
nepradėtą skaityti knygą, vėl beveik 
bėgomis grįžau atgal pas senį. Radau jį 
besėdintį toj pat vietoj ir toj pačioj padėty, 
kurioj jį palikau. Čia vienišas, ant juodų 
rąstų jis pasirodė man lyg koks didžiulis 
pasišiaušęs, sustiręs paukštis.

Pamažu, bet jau šį kartą drąsiau, aš 
paėmiau jį tvirtai už alkūnės, pakėliau nuo 
rąstų, ir mudu lėtai pradėjome sunkią 
kelionę. Po plona švarko rankove jaučiau tik 
aštrų alkūnės kaulą. Jaučiau taip pat sunkų 
nesveiko, senai neplauto kūno ir nešvarių 
sutrūnijusių drabužių kvapą. Pro kraštą 
veltinės kepurės kyšojo lyg snapas ilga, 
kaulėta, paraudonavusi nuo šalčio nosis. 
Retkarčiais jis šnypštė, sunkiai traukdamas 
kvapą ir krankštė pro pamėlynavusias 

lūpas. Tačiau jis leidosi vedamas. Tik 
kiekvienas žingsnis buvo tarsi didžiausia 
pastanga.

Kol perėjom per didoką stoties aikštę ir 
priartėjome prie pirmų miestelio pastatų, 
man atrodė, jog praėjo begalės laiko. Aš 
stengiausi, kiek galėdama, seniui padėti. Bet 
net jau tas pats lėtas ir sunkus ėjimas mano 
jaunoms kojoms buvo nepakenčiamas. 
Jaučiau, jog prakaitas, nežiūrint šalčio, 
išpylė mano kaktą. Be to, tuoj pradėjo baisiai 
rūpėti, jog tokiu spartumu einant, 
tikriausiai pavėluosiu į traukinį, o ar eis 
dar kitas traukinys tą vakarą, nežinojau, 
Gal teks laukti iki ryto. Vadinasi, nesuspėsiu 
grįžti Kūčioms. Tačiau šiuo momentu vis tiek 
buvo s arbiausia nuvesti tą seną žmogų kur 
nors, kur būtų šilta, kur kas nors galėtų juo 
pasirūpinti. Priartėjus prie miestelio, kuris 
man buvo visai svetimas, nežinojau, į kurią 
pusę pasukti. Žmonių aplinkui visai nebuvo 
matyti. Tik prie vieno namo pastebėjau du 
darbininkus, taisančius kažką prie laiptų. 
Nutariau jų pasiklausti kelio. Vienas iš jų, 
dar visai jaunas vyras, pažiūrėjo man tiesiai 
į akis ir maloniai šyptelėjo.

— O, panele, tolokai gausi jį vesti. Mes jį 
pažįstame. Ar esate jo giminaitė? — pridūrė 
abejodamas. — Mat vėl tas sūnus jį išvarė. Ir 
prieš pat Kalėdas! Žmogus be širdies. — 
Matydamas, jog aš nieko neatsakau, kalbėjo 
toliau: — Žiūrėkite, eikit tiesiog šita gatve — 
tai Didžioji gatvė. Eina ji tiesiai į turgaus 
aikštę. Perėjus turgaus aikštę, turėsite 
pasukti į dešinę — tai ir bus Ulonų gatvė. O 
ten jau netoli. Pamatysit didelį žalią namą, 
tai ir bus jo dukters namas.

Visą laiką, aiškindamas, kur aš turėsiu 
eiti, jaunuolis žiūrėjo į mane savo švelniu 
žvilgniu, lyg glostydamas mano įkaitusį 
veidą. Jutau, jog aš paraudau, bet ne iš 
sumišimo ar gėdos. Priešingai, staiga 
pasijutau stipresnė ir jau nebeatrodė man 
taip baisus visas tas mano nuotykis. 
Jaunuolio draugas, daug vyresnis už jį, 
rimto atšiauraus veido, tik žvilgterėjo į mane 
kiek iš paniūrų, bet, kai pradėjau eiti, ir jis 
prašneko:

— Senis nepareitų vienas. Ir niekas 
neatėjo jo pasitikti! Dievas tau atlygins už 
gerą darbą. — Nusisukęs smarkiai 
taukštelėjo plaktuku į vinį. O jaunesnysis, 
aš jaučiau, ilgai dar lydėjo mane savo 
švelniu žvilgsniu.

Ėjau toliau tvirtesniu žingsniu, beveik 
vilkte vilkdama paskui save senį. Ėjau toliau 
ir, atsimenu, galvojau, kaip aš turėjau jiems 
atrodyti šalia to senio. Žinojau, jog mano 
nepaklusnios garbanos buvo išsipešusios iš 
po uniforminės rudos kepuraitės. Veidas 
degė ir turbūt buvo paraudęs, o batai iki 
autelių aptaškyti purvu... Bet to jaunuolio 
žvilgsnis man kažką gera ir nuoširdaus 
pasakė ir todėl padrąsino ir nuramino mane. 
Aš pajutau, jog visai nėra nieko nei juokingo, 
nei nuostabaus, kad aš—jauna mergaitė — 
“panelė”, kaip jie mane vadino, vedžiau šitą 
silpną, persenusį, beveik mirštantį žmogų 
kažkur, pati nežinodama kelio ir vos 
beįstengdama jam padėti. Atrodė, jog visa 
tai buvo visai paprasta ir kad taip ir turėjo 
būti.

Bet man nebuvo laiko visa tai svarstyti. 
Bus daugiau
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Kalbamės apie Chicagos 
koncertinę naujieną

Kultūrinio gyvenimo gyvas
tingumas reiškiasi ne vien tik 
laimėto gero lygio kiek galima 
ilgesniu išlaikymu, bet ir visai 
naujų reiškinių atsiradimu. Ar 
jie save pateisina, ar jie pavyks
ta ar nepavyksta, ar jie mūsų kub 
tūrinį gyvenimą kilstelėja ar ne, 
tai jau atskiras klausimas, į kurį 
atsakymas ateina jau post 
factum, po padainuoto rečitalio, 
po debiutinės knygos pasirody
mo, po teatro premjeros, po pir
mos individualios dailininko pa
rodos. Vis dėlto .jau iš anksto 
kiekvienas toks faktas žadina 
mūsų smalsumą, patraukia dė
mesį ir aplamai džiugina, jog e- 
same nesustabarėję, o gyvi.
j Todėl ir Laimos Rastenytės ar
tėjantis dainų ir arijų rečitalis, 
Jaunimo centre, Chicagoje, ba
landžio 1 d. yra vienas iš tų, ku
ris kelia susidomėjimą ir verčia 
“kaltininkę” iš anksto užkalbin
ti.

— Dainavote Kolumbijoje su 
simfoniniu orkestru, koncertavo
te Bostone, Hot Springs, bet Chi
cagoje išgirsime Jus berods pir
mą kartą artėjančiame Jūsų re
čitalyje#

— Taip ir ne. Tai bus mano 
pirmas rečitalis Chicagoje, bet 
nebus pirmas kartas, kai dainuo
ju Chicagoje, Prieš kelerius me
tus dainavau pagrindinę Jennie 
rolę Kurt Weil operoje “The 
Rise and Fail of the City of Ma- 
hagonny”, už kurią buvau no
minuota “Joseph Jefferson A- 
ward”. Spektaklis su dideliu pub
likos ir kritikų pritarimu išsilai
kė net porą mėnesių Jane Adams 
teatro scenoje.

— Ką dainuosite savo rečita
lyje? Ar turėsime progos išgirsti 
naujų kūrinių, ar pasitenkinsite 
daugiau ar mažiau standartiniu 
repertuaru?

Chicagos lietuvių publika 
pirmą kartą turės progos išgirsti 
Roberto Schumanno dainų ciklą 
“Moters meilė ir gyvenimas” 
'('Rnauenliebe und Leben), Da
riaus Lapinsko kūrinį “Balyvera” 
ir Juozo Gruodžio dainas "Ru
giagėlės” bei “Pavasario naktis 
Berlyne”. Be to, dainuosiu tra
giškai Lietuvoje mirusios kompo
zitorės K. Brundzaitės raudų cik
lą, kuris Chicagoje buvo girdė
tas tik vieną kartą. Iš operų pa
saulio pasirinkau dainuoti dvi a- 
rijas iš H. Purcell operos “Bido
ną ir Enėjas” ir po ariją iš Rossi
ni operos “La Cenerentola”, Do
nizetti — ‘Ta Favoritą” ir Verdi 
— “Trubadūro”.

— Gal galėtumėt kiek smul
kiau apibūdinti bent pirmą kar
tą mums girdimus kūrinius ir pa
sidalinti su mumis įspūdžiais, jų 
mokantis bei juos interpretuo
jant.

— Purcell operos “Didona ir 
Enėjas” arijos mane žavi savo 
ekspresyviu melodingumu ■ ir 
teksto dramatine jėga. Jei vokali
niai šios arijos atidaro daini
ninkui balsą, tai savo teksto pras
mės intensyvumu jos reikalauja 
iš interpretatoriaus daug energi
jos.

Schumanno dainų cikle atpa
sakojamas moters gyvenimas 
nuo pirmo jos susitikimo su savo 
mylimu vyru, girdimos jų vestu
vės, vaikai ir vyro mirtis. Visą 
tekstą čia nušviečia idealios, vi
sapusiškai vyrui atsidavusios mo
ters meilė ir jos romantiški pasi
sakymai: "Kai jį išvydau, nebe
matau daugiau nieko, — tik jį..*’, 
"Jis žavingiausias iš visų!.”, “Aš 
negaliu suprasti, tikėti, kaip jis 
išsirinko mane iš visų ir pasakė: 
‘Aš esu amžinai tavo’...”, šiame 
dainų cikle dainininkės vokalinė 
partija ir pianino akompanimen
tas yra taip glaudžiai vienas su 
kitu susirišę, kad sunku pasaky
ti, kur kuris yra svarbesnis.

f alma Rastenyte

Gruodžio daina “Pavasario 
naktis Berlyne”, kuriai naudoja
mas ‘skandalingas’ K. Binkio teks
tas, yra dainininkui tikras ‘tour 
de force’: čia ekspresionistinių 
harmonijų prieblandoje — “Ber
lynas aukštyn kojom drybso, o 
mėnuo, senas idiotas, elektros 
viela pažabotas, šypso...”, ten ro
mantiškos melodijos siūbavime 
— “Tiktai už lango vazone svai
gių, skanių kvapų pilni narcizai 
pradeda šaipytis..”, tenai seno
viško šokio ritmuose “jau ren
gias gult aristokratės.” ir galų 
gale — “Mėgino mėnuo į žvėry
ną, bet staiga, pro stiklus pama
tęs, kaip rėdosi aristokratės, pa
raudo senis ir už bokštų užrito 
savo veidą plokštų...”.

Apie Dariaus Lapinsko kūrinį 
"Balyvera” galiu pasakyti, kad 
nėra lengva jį dainuoti, — 
komplikuoti ritmai, platūs melo
diniai intervalai, garsai, kurių 
neužtinki jokiose kitose dainose. 
Tačiau aš bandau sudaryti įspū
dį, jog tai pačios lengviausios vi
so koncerto dainos. Gi apie kū
rinio atsiradimą leiskite man pa
cituoti paties kompozitoriaus pa
reiškimą Kolumbijoje veikalo 
premjeros proga: "šis veikalas y- 
ra šuolis į man taip artimą ir 
tolimą praeitį — mano tėvų ke
lią šioje žemėje. Aš skrendu ten 
į Nemuno pakrantes, ten, kur jie

Petrapilio lietuviai 1915 -1917 metais
(Atkelta lė 2 pal.)

pasididžiavimą.
Adomavičiaus diriguojamas 

choras padainavo šias S. Šim
kaus harmonizuotas lietuvių 
liaudies dainas: Šią nedėlėlę per 
nedėlėlę, Lietuviais esame mes 
gimę ir Močiute, širdele.

šias dainas, o ypač antrąją, 
publika palydėjo ilgai neaprims- 
tančiais plojimais. Girdėjosi šau
kiant: bravo! bis!.

Choristus pakeitė solistai. Jų 
buvo daug, vyrai ir moterys. Dai
navo arba grojo jie pavieniui ar
ba keliese. Ši programos dalis 
man tuomet nelabai patiko, nes 
to meto mano skonis ribojosi tik 
choro arba pučiamųjų orkestro 
atliekamais numeriais. Mama 
man paaiškino, kad dauguma 
šių solistų yra garsūs Marijos te
atro solistai, kurių tarpe yra ir 
lietuvis Kipras Petrauskas. Jis ne
trukus dainuos. Publikoje girdė
josi tik jį minint. Matyt, visi ne
kantriai laukė jo pasirodymo. 
Sužinojęs, kad Kipras Petrauskąs 
yra lietuvis ir toks žymus, aš taip, 
pat nekantraudamas laukiau, sa
vaip jį vaizduodamasis.

Scenoje pasirodė jaunas, gra
žus, šviesiom garbanom, aukš
tas vyriškis. Publika jį sutiko 
gausiais aplodismentais, per vi
są salę nukuždėjo: Kipras, Kipras. 
Jis grakščiai nusilenkė. Salėje pa
sidarė tylu, tylu, lyg joje nebūtų 
nė vieno žmogaus.

susitiko ir šaukiu — ‘Baly!.. Ve
rai..*, mėgindamas surasti juos 
ten, tada... Čia nugirstu jų pokal
bį, planuojant savo bendrų atei
tį — Mama, užklausta ‘Ar tu 
būsi mano?*, pati paklausia: *0, 
ar tu moki arti?’ ir, nesiklausan-
ti per daug tėvo pasiteisinimų, 
paaiškina: ‘Kaip karvelėlis išsi
mokė burkuoti nuo girios paukš
telių, taip ir tu gali išsimokyti 
arti!’.. Toliau mano mintys atsi
muša į visai netolimą praeitį — 
automobilio avarija. Tuščias se
sers kambarys, tuščia jos kėdė, 
neatlaužta plotkelė prie Kūčių 
stalo... “Nėr, nėra, nebėra jau 
jaunos dukrelės...” Sekančioje 
dainoje aš skrendu atgal į švie
sesnę praeitį, kada mudu su se
seria lyg “viršūnėlėj sakalo vai
keliai triukšmą kėlėm”, o tėvai, 
lyg “pašaknėlėj dūzgiančios bi
telės” mus visa kuo aprūpino ir 
klausėsi mūsų linksmo klegėji
mo... Paskutinėje dainoje abu 
tėvai, vieni likę, prisimena tą 
pirmą susitikimą ten “žalioj gi
rioj ant lankeles... Ir atjojo ber
nužėlis ir pasgando mergužėlės... 
Nenusgąskit mergužėlės, aš jūs 
visų nepaimsiu, tik tą imsiu, tą 
dabosiu, katros skaistieji veide
liai, katros geltonos kaselės, kat
ros mėlynos akelės!..”.

—- Buvome įpratę matyti ir 
girdėti Jus kaip aktorę. Kas pa
skatino Jus mestis į dainavimą ir 
kaip pavyko tas pats persilauži
mas?

— įstojus New Yorke į Lee 
Strasberg Actors Studio, pama
čiau kaip svarbu aktoriui daina
vimas ir šokis, tad ir pradėjau 
lygiagrečiai lavintis šiose srityse. 
Vėliau dėka to išsilavinimo ga
vau roles vasarinio teatro muzi
kiniuose pastatymuose, kur, ša
lia vaidybos, dainavimas ir šokis 
taipgi vaidino labai svarbų vaid
menį. Atvykus Chicagon, buvau 
dainavimą truputį apleidus ir tik 
vėl, pasitaikius progai dainuoti 
anksčiau minėtoje Kurt Weil o- 
peroje “Mahagonny”, pradėjau 
intensyviau dirbti. Tarp kitko, aš 
nemanau, kad yra toks didelis 
skirtumas tarp gero aktoriaus ir 
dainininko. Pasiklausius aktorių, 
kaip John Gielgud ar Orson 
Wells, atrodo, lyg jie dainuotų 
kalbėdami. Arba yra pasakojama, 
kad garsusis italas baritonas Bas- 
tianini taip sodriai muzikaliai 
kalbėdavo, jog jo kalba skambėda
vo kaip muzika.

Nuaidėjus keliems rojalio akor
dams, pasigirdo nepaprastai gra
žus, sultingas, bet kartu ener
gingas ir emocingas lyrinio teno
ro balsas. Kipras dainaivo lietuviš
kai, M. Petrausko harmonizuotą 
dainą — šių naktaly. Publika jo 
dainavimo klausėsi labai atidžiai. 
Dainai pasibaigus, prapliupo ap
lodismentų audra, kuri negrei
tai aprimo. Po to K. Petrauskas 
drauge su kitais garsiais rusų ar
tistais dainavo rusiškai romansus 
iš op. Rigoletto ir kt.

Kiti Marijos teatro artistai ru
sai atliko taip pat labai turinin
gą ir įdomią programą.

Koncertas buvo aukšto meninio 
lygio ir žiūrovams suteikė daug 
džiaugsmo bei estetinio pasiten
kinimo, o drauge visus sustiprino 
dvasiniai ir moraliai, kad labiau 
pasitikėtų savimi ir savo jėgomis.

Ar šis Petrapilio Lietuvių dra
mos - muzikos kuopos koncertas 
buvo pirmasis, ar vienas pirmų
jų, spręsti negaliu, tačiau, kad jis 
įvyko, kad buvo aukšto meninio 
lygio, kad programos atlikime 
dalyvavo to meto įžymūs Marijos 
teatro artistai, kurių tarpe buvo 
ir mūsų Kipras Petrauskas, teigiu, 
nes .pats esu šiame koncerte bu
vęs. Manau, kad visa tai papildys 
duomenis apie lietuvių gyvenimą 
Petrapilyje 1915 - 4917 m. laiko
tarpyje ir apie mūsų teatro vysty
mosi raidą.

Albinai Elikm Rožinis Nr. 3 (vitražas)
Ii Mą metų Lietuvių dalies parodos KkiltOros Židiny, New Yorke

Nuotrauka Vytauto Maželio

Muzikinė dovana iš Vokietijos
Gavėninis lietuvių evangelikų 

liuteronų Tėviškės parapijos 
Chicagoje koncertas įvyko kovo 
11 d. Programai buvo pakviesti 
trys jauni profesionalai muzikai 
iš Vak. Vokietijos: prieš keletą 
metų iš Lietuvos išemigravęs 
fleitistas Petras Odinis, vokiečių 
baritonas Dirk Sagemueller ir 
buvusi čikagietė pianistė dr. Ra
minta Lampsatytė.

Programą pradėjo Vilniaus 
konservatorijos ir šiemet Esseno 
aukšt. muzikos mokyklos absol
ventas Petras Odinis. Jis fleita 
solo, akompanuojant Lampsaty- 
tei, pagrojo itališkojo baroko 
kompozitoriaus P. Locatelli So
natą G-dur, W.A. Mozarto Kon
certą fleitai D-dur ir prancūzo 
F. 'Poulenc kiek naujoviškesrię 
Sonatą e-moll. Odinis, kurį lai
ką grojęs Vilniaus filharmonijos 
orkestre, turi išlavintą instru
mento techniką, neblogą toną ir 
gerą pasirinktų veikalų stiliaus 
supratimą. Mūsų tarpe ne daž
nai girdimi fleitos garsai ir jo 
muzikali interpetacija publikai 
buvo maloni naujiena.

Dirk Sagemueller yra baigęs 
Hamburgo aukštąją muzikos mo
kyklą ir dar studijavęs naujesnių 
dainų interpretaciją A. Reiman- 
no vadovaujamoje Meisterklasse. 
Jis yra dainavęs Hamburgo ope
roje, radijo transliacijose ir turi 
kontraktą su garsiąja Deutsche 
Gramaphon bendrove. Solistas 
padainavo net aštuoniolika dai
nų. Pirmiausia išgirstos penkios 
ankstyvojo A. Dvorak periodo 
dainos bibliniais tekstais. Šiame 
periode žinomasis čekų tautinis 
kompozitorius dar nebuvo išvys- 
tęs savo nacionalinio sitliaus, 
kuriuo parašyti jo vėlesni veika
lai pasklido po visą pasaulį. Gir
dėtose religinio atspalvio daino
se jis dar atsidavusiai sekė to lai
ko vokiečių romantinius kompo
zitorius. Toliau solistas padaina
vo žymiojo vokiškosios meninės 
dainos kompozitoriaus Hugo 
Wolf tris dainas (žodžiai poeto 
Moerike). Sagemueller išlavin
tas, vidutinio pajėgumo barito
no balsas šiose plataus romanti
nio užsimojimo dainose skambė
jo profesionaliai, tačiau jaunam 
dainininkui jose stokojo sceninio 
gaivalingumo ir sąlyčio su klau
sytoju. Po jų sekęs šveicarų kom
pozitoriaus Frank Martin šešių 
dainų ciklas, pavadintas Jeder- 
menn’o monologais, dainininko 
dvasiai pasirodė daug artimes
nis. Šiose pažangesnio, daugiau 
šių dienų pobūdžio dainose so
listas netikėtai atsigavo ir įspū
dingai perteikė jų drąsias ir įvai- 
riuojančias ritmines bei melodi
nes slinktis. Čia puikiai pasitar
navo jo tvirta muzikinė intonaci
ja ir neklaidinga atmintis. Ant
roje koncerto dalyje solistas 
sklandžiai lietuviškai padainavo 
keturias modernias F. Bajoro 
Sakmių suitos dainas, jau girdė
tas Chicagoje.

Programą baigė fleitistas Odi
nis melodinga B. Dvariono E- 
legine pjese ir naujoviškų atspal
vių dabar Lietuvoje kuriančio V. 
Montvilos trijų dalių veikaliuku 
pavadintu Trikampiais.

Solistams fortepijonu akompa
navo Raminta Lampsatytė. Bai
gusi muziką JAV Valparaiso 
universitete, Ji įsigijo daktaro 
laipsnį ir toliau tobulinosi Salz- 
burge ir Berlyne. Šiuo laiku 
Lampsatytė dėsto Hamburgo 
aukštojoje muzikos mokykloje 
operos ir dainos interpretaciją. Ji 
koncerte pasirodė subrendusia 
pianiste ir kompetentinga akom- 
paniatore. Jos palydimi įvairių 
stilių veikalai skambėjo skonin
gai ir korektiškai.

Tėviškės parapijos bažnyčią 
užpildžiusi publika neeilinę rim
tos muzikos programą išklausė 
susikaupusi ir jauniesiems meni
ninkams dėkojo šiltais plojimais.

Algis Šimkus

Nauji leidiniai
— ATEITIS, 1979 m. sausio 

mėn., Nr. 1. Ateitininkų Fade- 
racijos įleidžiamas 'katalikiškos — 
lietuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius — kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, 8850 Dės 
Plaines Avė., Apt 409, Forest 
Park, II. 60130. Redaktoriai: Sau
lius Kuprys, dn Arūnas LiUlevi
čius, dr. Linas Sidrys ir Aldona 
Zailskaitė. Redakcijos nariai: Jo
nas Kuprys (fotografija), Roma 
Olšauskaitė ir Rima Sidrienė. Šį 
numerį redagavo ir išdėstė K Tri
makas. Viršelio antraštė ir vinje
tės dail. Vilijos Eivaitės. Spaudos 
darbus atlieka Draugo spaustu
vė Chicagoje. Administruoja Juo
zas Polikaitis, 7235 S. Sacra- 
mento Avė., Chicago, LL 60629. 
Metinė žurnalo prenumerata JAV 
ir Kanadoje — 9 dol., garbės pre
numerata — 15 dod., susipažini
mui — 7 dol., kituose kraštuose 
— 7 dol., išskyrus Pietų Ameri
ką '(5 dol.).

"Ateities” leidėjų ir redakci
jos gyvastingumą liudija nauja
sis šių metų žurnalo numeris. 
Žurnalas ne siaurėja, ne prastė
ja, bet plečiasi ir įvairėja tiek tu
riniu, tiek estetine išvaizda. Žur
nalas šiemet net savo formatą 
pakeitė — padidėjo. Paėmęs lei
dinį į rankas, iš karto pajunti, 
jog turi modernios krikščioniš- 
niškos minties, kultūringo anga
žavimosi ir puikios estetinės nuo
vokos žurnalą.

— Juozas Prunskis, LIETUVA 
BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJE. 
Lithuania Occupied by the So- 
viet Union). Išleido Jūrų šaulių 
kuopa Klaipėda Chicagoje 1979 
m. Library of Congress Catalog 
Card Number: 78-70354. Spaus
dino “Draugo” spaustuvė, 4545 
W. 63td St, Chicago, IL 60629.

Apie ekonomijos 
mokslus senajame 

Vilniaus universitete
. Ekonomikos mokslas senaja
me Vilniaus universitete buvo 
suprantamas “kaip mokėjimas 
tvarkyti savo šeimos, savo namų 
reikalus, rūpinimasis šeimos lai
me”. Taip mokė prof. Lukas Za- 
linskis apie 1640 metus.

R. Plečkaitis, apie tai rašyda
mas, pastebi, kad tai nebuvo tas 
pat, kas šiandien yra supranta
ma politinė ekonomija. Ana eko
nomija "aiškina šiuos klausi
mus: apie namus, apie vyrą ir 
žmoną, vaikų ir jaunimo auklė
jimą, apie valdas”. Toje ekono
mijoje buvo pasisakoma prieš 
“nesaikingumą ir kraštutinu
mus”. “...tarp kraštutinių kainų 
yra ir vidurinė — nei per aukš
ta nei per žema... Kai ginama 
tėvynė nuo priešų, tai tą patį 
darbą atlieka ir eilinis kareivis ir 
vadas, nes abu gina tėvynę. Ta
čiau atlyginti negalima lygiavos 
principu. Kareivis atlyginamas, 
tačiau daugiau garbės ir atlygi
nimo nusipelno vadas” (Feoda
lizmo laikotarpio filosofija Lietu
voje 201-203 psl.).

Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukakties minėjime 
apie jo ekonomijos mokslą kal
bės dr. Feliksas Palubinskas, Pre
kybos ir administracijos mokyk
los direktorius prie Kalifornijos 
valstybinio universiteto. Minėji
mas įvyks 1979 m. rugpiūčio 30 
— rugsėjo 3 dienomis Jaunimo 
centre, Chicagoje.

Penktadienių 
kultūrines vakaronės
Jaunimo centro kavinėje, Chi

cagoj, iki š.m. birželio mėnesio 
įprastos penktadienių kultūrinės 
vakaronės bus tokios:

Kovo 23 — Prof. V. Vardžio 
knygos pristatymas?

Kovo 30 — Brighton Parko 
LB apylinkės vakaronė su Aušra 
Zerr (Juozas Šlajus).

Bal. 6 — kun. Alfonas Graus- 
lys “Šio šimtmečio žymiosios 
krikščionės”.

Bal. 13 — Akad. sk. sąjūdžio 
rengiamos rekolekcijos su kun. J. 
Kubiliumi.

Bal. 20 — JAV LB Vid. apy
garda (Laukaitis).

Bal. 27 —Vakaronė Jaunimo 
centro reikalais (JC taryba).

Geg. 4 — religinė vakaronė 
(turbūt kun. L Zaremba).

Viršelį ir aplanką .piešė dail. 
Petras Aleksa. Leidinys 240 psl., 
iliustruotas nuotraukomis, kaina 
— 6 dol., gaunamas ir “Drauge”.

Knygos aplanko paraštėje ra- 
• Šoma, kad šis leidinys tai doku
mentinis rinkinys beveik šešias
dešimties liudijimų, ką lietimai 
išgyveno okupantų tardomi, ka
linami ir žudomi savo tėvynėje. 
Žodiniai liudijimai kančias išgy
venusių, savomis akimis mačiu
sių patvirtinami ir pavaizduoja
mi daugiau kaip 50 nuotraukų.

(Duodamas ir sąrašas 1970 
žmonių, kuriuos okupantai bol
ševikai išžudė Lietuvoje. Tai tik 
dalis. Okupacijos aukų nepalygi
namai didesnis skaičius. Pagaliau 
čia neminimi tie, kurie žuvo iš
vežti į tolimą Sibiro tremtį- Ta 
tema autorius y. a .parašęs kitą 
knygą .

S. m. kovo 14 <L suėjo iimtutne- 
tų nuo vieno genlallauslU..kX<7Jnn- 
žiaus protų — Alberto Eimteino gi
mimo. Buvo gimęs Vokietijoje, žydų 
Šeimoje, Uhno mieste. JoAiMijų Ir 
jo giliausių pažinimų įritiĮ btfyo fi
zika. Tačiau plačios jo jžvalįoš lieta 
ir net giliai skverbėsi ( visas žmo
giškojo pažinimo ir visatai'Sritis. 
Labiausiai yra žinomas kaip relatyvy- 
bės teorijos kūrėjas. sof įjei

Ligi 1923 metų Einšteinas profeso
riavo įvairiuose Europos universite
tuose, dirbo {vairiose mokslo institu
cijose, buvo Prūsijos mokslų akade
mijos narys ir Fizikos instituto di
rektorius Berlyne. 1921 metais jam 
paskirta Nobelio fizikos premija. Hit
leriui atėjus valdžion, Einšteinai pa
liko gimtųjų Vokietijų ir 1933- metais 
persikėlė j Jungtines Amerikos“ Vale- 
tybes, kur iki 1945 metų profesoriavo 
Princetono Aukitųjų studijų institu
te, N. J. Mirė 1955. IV. 18. Šiaip gy
venime buvo labai paprastas jf ,£anr 
tūrus žmogus. Urtolfil
---- ----- ■ 1'--

pžfjlį I-BX

Geg. 11 — V. Krėvės minėji
mas (Santara-Šviesa).

Geg. 18 — LB Vid. ’&fk.—apy
gardos valdyba (K. LaukMHšJP: 1

Geg. 25-26 — Poezijas dienos.
Birž. 1 — Vakaronė,s«Mwi- 

ja Tubelyte-Kuhlman iš Kinijos 
(jos paroda).

PATIKSLINIMAS
Savo pasikalbėjime su Gran

dinėlės vadovu LiudjLnj^ągju 
(Draugas, kovo 10, Mokslas, me
nas, literatūra, 3 psl.,) pavadintu 
“Grandinėlei iš Australijos su
grįžus”, įžangoj klaidingai para
šiau, kad Grandinėlė, minėdama 
savo veiklos 25 metų.^ųkąktį 
“...minėjo ir daugiau kaip Šimtą 
koncertų bei mažesnių .jjpsįffidy- 
mų scenoje...”. Iš tikrųjų Grandi
nėlė per tuos 25 metui “ afliko 
apie 283 koncertus bei kirttš ma
žesnius pasirodymus scenoje. UŽ 
šią klaidą ir GrandinėlėjTFSlM- 
tytojų labai atsiprašau.

Bronius Nainys

Gaetano Donizetti 
ir jo opera
(Atkelta ii 3 p«L)

• įMM 
rų. Turbūt žinomiausia “Lticia 
di Lammermoor” yra savo 
siąja išprotėjimo scena. Kadangi 
Donizetti šią operą, katfr-i 
gelį kitų sukūrė anų lajk 
šiai solistei, todėl šioje Lįuc 
protėjimo scenoje kolpratū 
sopranas turi progos j 
visapusiškame ir aukščjąysjame 
dainavimo mene. Už tai "temdą 
di Lammermoor” yra mėgiama 
ne tiktai operinės publikos, bet ir 
garsiųjų solisčių.

Nors Donizetti priri 
lengvos ir paviršutinišlcos*’ muzi
kos ir iš jo septyniascjęšlpties 
operų užtektų dviejų rankų pirštų 
suskaičiuoti bent tas; ■'■'kurios 
šiandien yra girdimos if irsto
mos scenose, tačiau jis huVtf'Vfė- 
nas iš bei canto itališko!, opėfos 
kūrėjų. Būdamas apdoVanotas 
gražiomis melodijomis 'ir spon
taniška, gyva muzika, Donizetti 
buvo vienas iš pačių - didžiųjų 
operos figūrų šalia Rossin’io, 
Bellinio ir Verdžio.

f, f 
' o tito V įiM.

irjĮ'^ug

iškos muzi-

Už knygos išleidimą, tikrai 
verta pagarbos ir padėkpę Klaipė
dos vardo jūrų šaulių kuopa, 
bet šitokio pobūdžio knygoje'pir
mutinėje eilėje įdėti leidėjų tiuo- 
trauką vargu ar tiko. , .
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