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tmmtm Šiame numery: 
-*• WashimgtoiK> sutartis religijų 

istorijos atžvilgiu, 
Antano Maceinos rastas 

~~ poezijai apgintį, 
?̂  Rasytoįio Antano Vaičiulaičio pokaii • 

su rašytoju Marium Katiliškiu. 
«r M. Dobužinskio teatrinio meno 

penkiasdešimtmetis, 
Kazio Braduno eilėraščiai. 
Vilniaus universitetas Chicago je. 

JLaimos Rastenytės rečitalis. 
Muzika ir drama "Emilijoj Platerytej". 

Antanas Maceina POEZIJAI APGINTI 
Idėjinės impotencijos priekaištas mūsų poetams 

mgteno sutartis ?ę!i> 
mtoiįas požiūriu 

»i 

Tokie įvykiai kaip Izraelio, 
Egipto ir JAV sutartis meta savo 
šešėli į ateiti 'r galbūt kuria atei
tį. Trijų žmonių rankos, sudėtos 
kartu Washingtone, vaizduoja 
trijų didelių religinių kultūrų 
sandermę, kurios tokiame lygyje 
berods niekada nėra buvę. čia 
krikščioniška, islamiška ir žydiš
ka sąrangos, suvereniniame lygy
je, kaip lygus su lygiu, daro pla
taus masto susitarimą. Žinoma, 
ši sutartis gali būti rytoj sulau
žyta. Tačiau ji gali ir nebūti su
laužyta ir reikštis istorijoje kaip 
nors panašiai, kaip reiškėsi Kons
tantino Didžiojo ediktas, duodąs 
krikščionims laisvę, kaip "Mag-
na Charta" — sutartis tarp kara
liaus ir visuomenės Anglijoje ar 
dar kaip nors panašiai. 

Pamąstykime, ką ši sutartis 
gali reikšti religinės kultūros at
žvilgiu. Šios trys kultūros buvo 
karo stovyje viena kitos atžvil
giu per tūkstantmečius. Tame ka
re ne visada veikė ginklai, bet vi
sada veikė dvasiniai ginklai: kar
tais nesiskaitymas, kartais nepai
symas ar gili neapykanta. 

Keistas dalykas, kad visos šios 
kultūros turi vieną bendrą savo 
kilmės dokumentą, būtent — Se
nąjį Testamentą. Tačiau jos jį 
skirtingai interpretuoja. Mes čia 
negalime leistis į visas interpre
tavimo painiavas, tačiau nesun
kiai galime pastebėti pagrindi
nes šių interpretacijų linijas. 
Islamas Sen. Testamentą inter
pretuoja pranašo būdu, t y. la
bai laisvai, labai sugestyviai, ta
čiau savo interpretaciją uždeda
mas tikintiesiems kaip griežtai 
privalomą dienotvarkę. Pranašas 
paprastai yra diktatorius gana 
toli siekiančia prasme. Taip pvz. 
Sen. Testamento pranašą Eliją 
airių poetas J. Joyce savo roma
ne "Odisėjas" vaizduoja kaip lin
kusį apsispręsti už kitus iki smulk
menų. 

Žydai Sen. Testamentą inter-

pretuoja kaip pozityvų, galiojan
tį įstatymą. Jis išlaiko jų tautą 
iki šios dienos. Gana teisingai 
sau atstovavo Washingtone Begi
nąs, sutarties pasirašymo proga, 
paskaitydamas 126 psalmę. Si 
psalmė dėkoja Dievui už belais
vių grąžinimą ir reiškia džiaugs
mą, kad net pagonys nustebę kal
basi tarp savęs, matydami kokius 
nuostabius dalykus Dievas jiems 
yra padaręs. 

Krikščionys į Sen. Testamen
tą žiūri greičiau istoriniu požiū
riu. Jie Sen. Testamentą vertina 
kaip tos dieviškos intervencijos 
pradžią, kurios atstovai jie dabar 

Praėjusių metų "Draugo" lau
reato — Anatolijaus Kairio — 
žodis, įteikiant jam premiją ui 

j romaną "Po Damoklo kardu" 
i (1978 m. bal. 23 d.), yra būdin-
' gas keletu atžvilgių: meilinimusi 
I dvasiškiams, Maironio aukštini
mu, amerikoniškosios aplinkos 
kritika, pasitikėjimu savimi, o 
svarbiausia — tremties poezijos 

\ panieka. Praleisdami visus kitus 
šios beveik simbolinės kalbos 
sandus, stabtelėsime šį sykį tik 

j prie mūsų poezijos nuvertinimo, 
[kurį skaitydamas žmogus tiesiog 
nežinai ką manyti. Ko siekia A 
Kairys savu žodžiu: pasijuokti iš 
savęs ar pajuokti kitus, laukda
mas atveikos? Lig šiol tokios at-
veikos nebuvo. Matyt, klausyto
jai aną kalbą iš tikro suprato 
kaip savęs paties patyčią, išreikš
tą, sakysime, kad ir tokiu saki
niu: "AŠ pradedu nuo savęs. Sė
du prie mašinėlės, įsuku popierių 
ir tuojau įrašau du žodžius: A-
NATOLFJUS KAIRYS. Ir pra
džia jau padaryta. Ir gera pra
džia.** Tai girdint, galima, be a-
bejo, šypsotis ir nekreipti į tai 
didesnio dėmesio. 

Tačiau šalia šios savijuokos 
A Kairys kreipiasi savo kalboje ir 
į mūsų poetus jau rūsčiai baran
čiu žodžiu: "O ką veikia dabar
tiniai mūsų rašytojai ir poetai, 
leiskite paklausti viešai?... Ar kū
rybinė potencija išteisina idėjinę 
impotenciją, leiskite paklausti 
viešai?" Sis pakartotinis viešas 
klausimas reikalauja ir viešo at
sakymo, tuo labiau, kad kaltini
mas idėjine impotencija yra la
bai sunkus: koks gi čia poetas, jei 
yra 'idėjinis impotentas'? Betgi 
kodėl A Kairys tokį priekaištą 
yra sviedęs? Kas jis: tikrovė ar iš
monė? O gal noras kreipti mūsų 
poeziją tam tikra linkme? — At
sakyti į šį klausimą bus galima, 

Įtik apibūdinus mūsų santykį su 

Poezijai yra reikalinga ne tik 

yra. Krikščionių interpretacija 
skiriasi nuo to, kokiai denomina- dailiosios literatūros, pirmoje ei-
cijai kas priklauso. Vieni aiškina lėje poezijos, veikalais, 
labiau žodiškai, kiti labiau daly
kiškai. Vieni labiau priartėja pra
našiškam S. Testamento aiškini
mui, kiti įstatyminiam. Kat. Baž
nyčioje S. Testamento aiškini
mas įvairuoja šimtmečiais, žiū
rint to, kokias problemas tenka 
spręsti. Taip senaisiais amžiais 
Sen. Testamentui buvo skiriama 
mažiau dėmesio, o naujaisiais 
amžiais to dėmesio atsirado gana 
daug. Šalia to visos šios trys kul
tūros: islamas, žydija ir krikščio
nybė yra paliestos dar vieno is
torinio fakto, kurios, jį pripažin
damos ar ne, yra jo veikiamos. 
Tai yra Jėzus Kristus. Pažiūrėki
me, kaip jos į šį faktą reaguoja. 

Islamas pripažįstą Jėzų, bet be 
jo tragiško realizmo. Jie netiki, 
kad Jėzus buvo prikaltas prie kry
žiaus. Tai musulmonams yra 
per daug priešinga juos valdan
čiai visagalio Dievo sampra tai-
Šitokio Kristaus pažeminimo ir 
kartu protingos Dievo apvaizdos 
pažeidimo jie negali pripažinti. 
Jeigu pasak Korano, žydai ką ir 
prikalė prie kryžiaus, tai jau ne
buvo Jėzus, o šiaip kas nors. 

Žydų santykis su Jėzumi yra 
labai tragiškas ir kartu labai ar
timas. Jie negali nei jo pripažin-

Nuotrauka V. Mifrfio 

tanu* jos idėjinį gylį. Šios dvi li
teratūrinės pareigos yra sąlygo
jamos viena kitos: kritika pa
ruošia interpretaciją, nurodyda
ma, kuris veikalas yra tikros kū
rybos išdava; interpretacija at
baidą kritiką, atskleisdama, ko
kioms idėjoms kūrinys yra priei
namas savo atvirumu. Be kriti
kos poezija būtų tarsi iškulti, bet 
neišvėtyti javai: grūdai pro pe
lus būtų sunkiai įžiūrimi. Be in
terpretacijos poezija liktų tik 
smaguriavimas laisvalaikio va
landomis, nežadinąs noro galy 

mums kalbėtų apie būvį pačiais Į jokia išsamesne to ar kito poeto 
giliausiais žodžiais. Poezija pasie (kūrybinės visumos interpretaci-
kia savo pilnatvę tik tada, kai Į ja. Net ir stambus dvitomis dr. j joeaja nėra nei 'nauja' 
stropi bei sąžininga kritika ir ati- į jono Griniaus veikalas "Veidai n e} 'nūdienė' ar 'praė 
di bei pakanti interpretacija iš- ir problemos lietuvių literatūra- j ^ja yrū tik arba gera, arba blogą. 
laiko pusiausvyrą. įje" (1973-77) eina daugiau v i - l c ^ gį poezija visados yra nu

žvelgdami nūn į mūsąja, jau i suomeniškai istorinės sklaidos, ojdienė. Kiek merų, sakysime, turi 
svetur gimusią poeziją, aiškiai į mažiau gelminės interpretacijos ! | j s posmas (vertimas): 

kurmio atvirybę paversti sąvc*. 
niu pavidalu yra interpretacijos 
uždavinys. 

Interpretacija gali — ir net tu
ri — nustebinti ir patį kūrėją, je: 
tik šis gauna progos su ja susipa
žinti, kaip V. Mykclaitį — Puti
ną yra kartą nustebinusi vienc 
jo kūrinio interpretacija, apie ku
rią jis pats vėliau šitaip atsilie
pė, gražiai nusakydamas ir pa
čios interpretacijos esmę: "Kaip 
kartais aukštos kultūros kritika* 
sugeba pagilinti kurmio turinį ir 
daug ką savo įdėti į nagrinėjamą 
kūrinį!.. Net nuostabu, kiek turi
nio X... sugeba išspausti iš šio 
mano.... veikalėlio". (Sie žodžiai 
yra V. Mykolaičio rašyti 1965 
metais; tačiau dėl tam tikrų prie
žasčių praleidžiu čia interpreto 
/ardą, interpretuotojo kūrinio 
pavadinimą ir šaltinį, iš kurio 
citata yra paimta). V. Mykolai
čio - Putino vartojami žodžiai 
'pagilinti', "įdėti', 'išspausti' kaip 
tik ir išreiškia — vaizdingai, bet 
teisingai — interpreto santykį su 
literatūros veikalu. Stingant in
terpretacijos, stinga kūrinio pa
gilinimo bei jo praplėtimo ir tuo 
pačiu stinga skaitytojui galimy
bės kūriniu ne tik pasmaguriau
ti, bet ir juo gyventi — teigiamu 
ar neigiamu būdu. Tokiu atveju 
turinys esti paliekamas re
cenzentų 'malonei', kuri jį skai
tytojui tik pristato, neakindama 
šiojo žvelgti į jo gelmę, kadangi 
recenzija paprastai gelmės nė ne
atveria. Tuo būdu praslysta pro 
visuomenės akis ne tik skirtinos 
to ar kito poeto savybės, bet kar
tais ir pats to ar kito meto poezi
jos pobūdis. 

Taip yra atsitikę, pavyzdžiui, 
su vad. 'naująja' arba 'nūdiene* 
mūsų poezija. Kalbant iš esmės, 

ar 'sena', 
praėjusi'; poe-

regime šios pusiausvyros stoką, 
būtent: kritika yra nustelbusi in- "Saulutė gali leistis ir tekėti: 

Bet mums, kai nusileis šviesa 
trumputė. 

Reikės miegoti amžinąją 
naktį". 

keliu. Gal tik V. Mykolaičio -
Putino kūrybai skirta studija (p. 

terpretaciją. Tiesa, poezijos inter- į 117-267) padvelkia kiek inter-i 
pretacija niekad nesame buvę į pretacine dvasia. Manydamas tu-1 
turtingi, net nė Lietuvoje. Ta- rįs skirtiną metodą arba prieigą) 
čiau ypač skurdūs šia prasme e-į prie meno kūrinio ("ką autorius 
šame pasidarę tremtyje. Išskyras! norėjo pasakyti") ir sio metodo į žmogaus laikinybė bei negrįžta-

nėtis su autoriumi, padarant jį; apžvalginio ir antologinio pobū- i ištikimai laikydamasis, dr. J. Gri- mybė, palyginus ją su gamtos 
savos pasaulėžvalgos bei pasaulė- į džio rinkinius, kaip "Tremties i nius savaime tolsta nuo inter- nuolatiniu kartojimusi, yra jau-
jautos arba dalimi, arba priešin- j metai" (1947), "Žemė" (1951), jpretacijos, kuri yra ne atspėjimas Ciama bei reiškiama ne tik šian-
gybe. Be kritikos mus užgožėtų į "Lietuvių literatūra svetur" (19 j to, kas jau yra, o pratęsimas to, dien. Ji taip lygiai buvo pajaust? 
eiliakaliai, sugadindami mūsų 
skonį ir nustelbdami kūrėjus. Be 

Jcririka, vertinanti jos kūrybinį interpretacijos kūrėjai liktų mūsų 
svorį, bet ir interpretacija, svars- būvio pakraštyje, tarsi ne jie I men^-se", negalėtume pasigirti i 'daugiau' priekin, jį išvystyti ir 

68), Lietuvių poezija išeivijoje" Į kas dar telpa kūrinio atvirybėje 
(1971), ir vieną kitą ilgėles-iNes kūrinys visados yra daugiau, 
nį straipsnį "Aiduose" ar "Mrt-'negu kūrėjo noras. Pastūmėti šį 

rys Vakarų krikščionijos amba-, gijos ir pažinimo atžvilgiu už-
sadoriais Artimuose Rytuose. Pa-1 daros filosofijos. Dėl to krikščio-
čius žydus šios sutarties įgyven

ti, nei jo visiškai išsižadėti. Pri- . Nėra ko kalbėti apie krikščio-
pažinti jie jo negali ypač dėl jo nių santykį su Jėzumi. Jis yra jų 
dieviškumo. Dievo samprata jų kultūros kertinis akmuo. Verčiau 
kultūroje, panašiai kaip ir isla- į kyla klausimas, ką krikščionis- į dinimas skatins atrasti save, kaip 
miškoje, yra labai tvirta ir siau- j kai kultūrai reiškia šis teisinis į žmonijos dalį. Tai jiems kyla kaip 
._• i>!u- T>^ u i.- T! 'susitikimas su savo tūkstantine- i naujas dar jų nenujaučiamas už-

čiais priešais. Žinomą, Washing- j davinys. Suvokti save kaip iš-
tono sutartis nėra religinė, bet ji Į rinktąją tautą yra jau praeitis. 
yra visuomeniška, o tai paliečia j Dabar žydams reikia atrasti save 
visas kultūros sritis, religijos ne- žmonijoje kitu titulu. 
išskiriant Ką ši sutartis žada Vakari} 

Pagrindinis vaidmuo šioje nau- j krikščionybei? Mąstant apie tai, 
joje teisinėje aikštėje tenka žy-! verta prisiminti M. Buberio pada-

m _ idams. Jie yra natūralūs ryšinin-j rytą priekaištą krikščioniškai te-
rektorius ir gilus teologas M. Bu- ^ t a r p V a k a r ų ^ - ^ k A r Llogijai. Pasak jo, krikščionys iš-
beris, studijuodamas zydijos i r ) t i m u j u R y t u p a s a . u i i o . I z r a e i i o I keitė Dievo sąvoką į Kristaus są-
krikščionijos teologiją, yra pasih-, ^,da. v a k a r i e ? i a i ^ t o s | voką. Kaip beatsakytume į šį prie-
kes tik prie labai siauros, šias te- mMntrmi vicoc ™,vW i Gaištą, bet tai ligi šiol dar ne-
ologijas skiriančios, ribos, j ^ s kultūros atstovai Visos moder-j J g ^ ^ y j * T a č i a u § i a n . 
jam yra beveik tobulas Sen. Tes- In i o s ' Vakarų kultūros įdeji-
tamento žydiškumo įgyvendini- j nes srovės yra šiandien kartu ir 
mas. Jį esąs sugadinęs tik apašta- Į žydiškos visuomenės srovės. Ir 

rai aprėžta. Bet jie negali Jėzaus 
nei išsižadėti, kaip savo tautos 
istorinės apraiškos. Dėl to šian
dien Izraelio mokyklose yra skai
tomos ir komentuojamos trys pir
mosios evangelijos, bet ne ketvir
toji, kuri labai ryškiai iškelia 
Jėzaus dieviškumą. 

Buvęs Jeruzalės universiteto 

las Povilas savo per daug tarp
tautine ir per mažai žydiška in
terpretacija 

jeigu jiems pasiseks rasti su sa
vo senais giminaičiais semitais 
teisinį santykiavimą, jie pasida-

dien Vakarų kultūra yra pavoju
je prarasti dieviškumą ir Kristu
je. Bedievybė skverbiasi iš visų 
idėjinių kampų: ne tik iš komu
nizmo, bet ir iš liberalios teolo-

nijos teisinis santykis su giliai 
Dievą išpažįstančiu islamo žmo
gumi nebus jai dvasiškai nuosto
lingas. Savo santykį su žydija Ka
talikų Bažnyčia pastatė ant po-

[zityvių pagrindų jau II Vatikano 
susirinkime, pripažindama žydi
ja, kaip pozityvią savo pradinin-
kę. 

Sunku mums būtų aptarti, ką 
iš šios sutarties savo kultūrai lai
mės islamas, giliau jo nepažįs
tant. Bet ir jis, be abejo, turės po
zityvių pasipildymų. Vienu iš jų 
Salės būti mokymasis pažvelgti į 
gyvenimą ne vien idėjiniu žvilgs
niu; neužsimerkti prieš jame be
sireiškiančius nukrypimus, t y. 
prieš kryžių. Būtų jiems laimė
jimas, jei jų pranašiškumas liau
tųsi buvęs jo globojamų žmonių 
varovu. V. Bgd. 

ir išreikšta V.G.Catullo (84-54 
pr. Kr.) prieš du tūkstančiu me
tų nesenstančiais žodžiais (origi
nalas) : 

"Soles oceidere et redire 
possunt: 

nobis, eum semel oceidit 
brevis lux, 

nox est perpetua una 
dormienda?'. 

Poezijoje nesensta ne tik moty
vai. Nesensta joje net nė eilėda
ros lytys. Ir šiandien galima ra
šyti hegzametru; ir šiandien ga
lima kurti sonetų, trioletų, tarci-
nų, rubajatų ir t t . ir t . t Tik rei
kia gerai kurti — kaip ir seniau. 

Antra vertus, nė viena poetinė 
lytis neturi 'monopolio'. Kiekvie
nas istorijos tarpsnis vis ieškosi 
kitokių poetinės išraiškos prie
monių. Nei rimas, nei metras 
nėra poezijai esminiai sandai. Il
gus amžius rimo iš viso nežinota. 
Metro neturi mūsų liaudies dai
nos. Vaizdų sankloda kinta pagal 
kintančią kūrėjo pasaulėjautą. 
rei tad šiandien poezija ieškosi 
kitokios išraiškos, negu seniau, 

(Nukelta į 2 pal.) 
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Poezijai apginti 
(Atkelta i* 1 paL). 

tai šis ieškojimas dar nieko ne
pasako apie 'radinio' kūrybinį 
svorį. Jis gali būti reikšmingas, 
jis gali būti ir niekam netikęs — 
kaip ir seniau. Sakysime, senes-
niuoju būdu parašytas posmas, 
atitinkąs visas vad. 'klasikinės' 
eilėdaros taisykles, 

"Dar naktis, dar tamsu, 
Neramu ir baisu. 
O hadą laukiamoji 
Diena pradės švist? 
Kur tavęs, mylimoji, 
Ieškoti, kur skrist? 
Bet naktis, dar tamsu, 
Neramu ir baisu — 
Nežinau, kur man skrisf' 

(XY, 1961 m.) 
yra tiek pat poetiškai nevertingas, 
kaip ir tolimesnis, parašytas 'nau
juoju' būdu: 

"Romantiku sukurti garsai 
virsta išaštrintais peiliais, 
savimi pasitikinti ranka 
skrodimui pasiruošus, 
smegenis atveria 
plonu, plonu piūviu, 
pro kurį nenoriai ima sunktis 

kraujas" (XY,19T7m.). 

Poezijos vertė priklauso nuo kū-
ėjo galios, o ne nuo tokios ar ki

tokios jos lyties. Ir 'naujoviškai' 
rašant, galima sukurti meninės 

' vertės kūrinių, šį tikėjimą stipri
na, pavyzdžiui, kad ir trumputis 
Eglės Juodvalkytės eilėraštis: 

"Trapaus dramblio kaulo 
vėduoklė 

prasiskleisdama 
virpteli 
kaip virpteli 
ir sustingsta 
mėnulio spindulys 
užgaues nakties tamsa" 
("Aidai" 1978 m. nr. 5, p.196) 

budinti galima tik išsamia nū
dienės poezijos interpretacija. 
Tuo tarpu tokios interpretacijos 
mums kaip tik ir stinga. 

Todėl ne vienam susidaro į-
spūdis, esą mūsų dienų poezija 
yra atsaji, uždara (hermetinė), 
suraizgyta, paisanti mados (sno-
binė), mįslinga savo vaizdais, 
reikalinga atspėti ir t t (plg. Dr. 
Jonas Grinius, Veidai ir proble
mos H, p. 398- 473). Galimas 
daiktas, kad ne vienas šios poezi
jos kūrinėlis toks iš tikrųjų ir yra. 
Tačiau jei 'naujojoje' poezijoje 
esama nemaža, dr. Jono Griniaus 
žodžiais tariant, raizgalynių (plg 
"Aidai" 1978, nr. 10, p. 475), tai 
reikia nepamiršti, kad 'senojoje' 
poezijoje dar daugiau esama nai
vybių. Bet perrengima naivybė ir 
neperregima raizgalynė stovi to
je pačioje meninės vertės plotmė
je. Be to, kaip savo metu yra į tai 
nurodęs A. Dambrauskas - Jakš
tas, genijus gali parašyti ir nie
kalų; tik eiliakalys negali pa
rašyti genialių dalykų. Interpre
tacija tuo ir skiriasi nuo recenzi
jos, kad ji stengiasi apibūdinti 
tiek atskirą kūrėją, tiek to ar ki
to meto poeziją ne pagal nieka
lus, o pagal geriausiai vykusius 
kūrinius. Nes tik šiuose — ne 
niekaluose — atsiskleidžia tiek 
asmens, tiek istorinio tarpsnio 
dvasinė sankloda. O kas galėtų 
teigti; jog nėra sukurta genialių 
dalykų ir 'naujojoje' poezijoje? 
Gal dar ne mūsų literatūroje, 
gal dar tik kitų tautų. Bet argi 
nelaukėme šimtmečius, kol pra
žydo mūsoji Tclasikinė' poezija? 
Kiekvienas stilius turi savo augi
mo laiką, kol suklesti. Tai tinka 
ir 'naujajam' stiliui — tiek mene 
apskritai, tiek poezijoje skirtinai. 

Pataikavimas madai arba sno
bizmas yra visados buvęs meno 
mirtis. Tačiau jis yra neišravėja-Atrodo, kad vad. 'naujoji' po

ezija savo esme yra panaši į ki- {f ^ ^ 
niečių tapybą kuno ] e brūkšniai ^ d e d i k a d ^ 1 6 _ 1 ? 
plonučiai, spalvos švelnutes; kad U ^ ^ h t a ^ įuniaM 

SS^LJ!^ S T ^ t ' S . ' ciams, vyskupams nėra feŠdali labai subtili ir kad todėl jos iš-
raiškinis pavidalas pasiseka tik 
tada, kai yra 'piešiamas' ne vaka
rietiškuoju G. Rouault ir P. Pi-
casso, net ne M. Chagall (plg. 
"Jaunavedžiai"), bet Tunietiš-
kuoju' būdu, vadinasi, ne dre
biant tirštas spalvas (pvz. "rytą 
per vidurius šovė skausmas", X. 
Y.), bet jas tapant 'akvarelių' 
lechnika (pvz. "lietumi pražydo 

nis snobizmas? Bet kuri mūsų 
būsena, net pilna kančios bei 
tragikos, virsta galų gale mada, 
ir kas reikalauja ja sekti yra sno
bas, net jei jo reikalavimas ir lies
tų labai kilnią idėją. Tuo savai
me artėjame prie šio straipsnio 
įvade minėto 'idėjinės impoten
cijos' priekaišto. Nes mūsų poezi
ja yra peikiama ne tik formos 

krūmas", D. Sadūnaitė). Tačiau | atžvilgiu (raizgalynė), bet ir tu-
visa tai išaiškinti, pagrįsti, api-'rinio atžvilgiu (idėjiškai impo-

Msttalavas Dobužtakfc (1S75-1M7) 

tenti). Nuostabu, kad abu prie
kaištai kyla iš to paties šaltinio: 
iš stokos interpretacijos, vadinasi 
gilesnio žvilgio į poezijos esmę 
bei paskirtį. 

Idėjiškai 'impotenčia' A Kai
rys vadina mūsų tremties poezi
ją ryšium su Maironiu. Mairo
nio - poeto (ne žmogaus ar ku
nigo!) reikšmės tautiniam mū
sų atgimimui niekas neneigia, 
bet niekas jos nė tiek neperdeda 
kaip A. Kairys: 

"Maironis isemė Lietuvą iš kūdi
kystes lopšio. Jis ją išgydė nuo tauti
nis mažakraujystes! Maironis, ne kas 
kitas, įpute jaunimui laisvės troškulį, 
uždegė tautą pasitikėjimu savo jėgo
mis, įliepsnojo prigesusį tautos lau
žą naujo ir laisvo gyvenimo viltimi. 
Maironis savo poezija sužadino mei
lę savajam kraštui, kaip niekas prieš 
jį. Jis prikėlė iš miego tautos savimi 
pasididžiavimą, praeities garbę. Jo 
poezija ir damos žavėjo ir šaukė vi
sus pabusti, atgimti, pakilti į švie
są ir laisve. Tūkstančiai savanorių 
padėjo žagres ir, paėmę ginklus, sto
jo kovon už savo valstybės idealą... 
Ir visa tai padare Maironis, vienas 
žmogus prabilo, ir visa tauta suklu
so". 

Vienas? Būtų neprasminga vesti 
ginčą šiuo klausimu. Kiekvienas 
jaučia ir žino, kad mūsų tautinio 
atgimimo istorija — nuo "Auš
ros" ligi nepriklausomybės akto 
— nėra 'vieno žmogaus' istorija 
ir kad šis 'vienas žmogus* rado 

"Kanalo" dekoracijų eskizas 1925 
kartone, M£ X 49 A 

m. Kaune. Akvarelė 
Nuotr. V. Maželio 

atgarsio tik todėl, kad tauta bu
vo jau pabudusi ir toliau buvo 
akinama daugelio asmenų ir jų 
veikalų, daugelio institucijų ir jų 
pastangų bei darbų. 

Tad Maironio akivaizdoje A. 
Kairys ir klausia mūsų poetus: 

"O ką veikia dabartiniai mūsų ra
šytojai ir poetai, leiskite paklausti 
viešai? Ar iš visų poetų, o jų išeivi
joje priskaitoma iki 150, atsiras bent 
vienas, kuris paliudys dabartį nauja 
giesme savo broliams, kaip uždainavo 
Maironis? Ar bent vienas duos nauįą 
šūkį ir idėją šiam laikmečiui, kaip 
Maironis davė anam?.. Ar dabarties 
poetai atras idealą ir prasmę šių die
nų Lietuvai, kaip atrado Maironis 
tada? Tiesa, kūrybines jėgos turime 
gana. Daug knygų išleidžiame, kas
met pasirodo nemaža poezijos rinki
nių, pralenkiančių vienas kitą gra
žiom iliustracijom. Taigi, kūrybinė 
potencija pasigėrėtina. Bet ar kūry
binė potencija išteisins idėjinę impo
tenciją, leiskite paklausti viešai?" 

Norėdamas pagrįsti šį kaltinimą, 
A Kairys pastebi, kad "literatū
ros paskirtis apskritai, o poezijos 
konkrečiai ne vien estetinė 'me
nas menui' prasme, bet, kaip tei
singai suprato Maironis, ir idėji
nė". Ir štai, šia idėjine prasme 
kaip tik nusikalstą mūsų poetai 
tremtyje. Ką jie veikia, A. Kairys 
nepasako. Jis tik teigia, esą jie 

į nesugeba ar nenorį duoti naujo 
Į šūkio ir idėjos "šiam laikmečiui". 
Trumpai tariant, jie esą idėjiniai 
impotentai..... 

Kai prieš 28-rius metus dr. 

Juozas Girnius rašė įvadą "Že
mei" (Los Angeles 1951), jis 
ieškojo naujai mūsų poezijai 
vardo; poezijai, vis labiau ryškė
jančiai tremtyje ir vis labiau sle
giamai tėvynės netekimo. Ir pa
vadino jis ją "idėjine poezija" 
(p. 32>. Paaiškindamas, kodėl 
renkasi šį apibūdinimą ir kokia 
prasme reiktų jį suprasti, J. Gir
nius rašo: 

"Buvo idėjinė ir maironines gene
racijos poezija. Bet ano meto poetui 
nerūpėjo specialiau leistis į minties 
gelmes. Griežčiau tariant, jiems to ir 
nereikėjo. Pačios bendrosios tautinio 
atgimimo idėjos buvo iškilusios ly
giai visuose. Pakako anuometiniam 
poetui suteikti šioms idėjoms tik gra
žią ir tuo pačiu sugestyvią išraišką. 

Bet koks minties susubtuinimas grei
čiau būtų ją padaręs mažiau prieina
mą. Ogi visuomeninė poezija nori vi
sus pasiekti. Todėl visuomeniniai 
poetai ir lieka labiau sūkių, negu min
ties poetai, savo įtakos platumą ap
mokėdami mažesniu savo kūrybos 
gilumu" (p. 32-33). 
Kuo tad skiriasi tremties poezijos 
idėjingumas nuo Maironio ir jo 
kartos poetų idėjingumo? J. Gir
nius į šį klausimą atsako: posū
kiu "minties gilumon" (P. 34) 
ir "prasmės rūpesčiu" (p. 40). 
Nes tremties poetai, palikę tėvy
nę, anaiptol negrįžo Maironio 
būklėn. Yra visiškai kas kita gy
venti pavergtoje tėvynėje ir gy
venti už tėvynės sienų, nebetu
rint vilties į ją — net ir pavergtą 
— grįžti. Maironio padėtis nebu
vo mūsų padėtis. Todėl ir mūsų 
santykis su tėvyne nėra jo san
tykis. Netekti poetui tėvynės nė
ra tas pat, kas tėvynei netekti po
litinės laisvės. Pavergtoje tėvynė
je kuriąs poetas gali kelti "milži
nus iš kapų" (A. Kairys). Svetur 
blaškąsis poetas būtų pamaiva, 
mėgindamas nešti Lietuvai 
"šviesą ir tiesą", kaip to nori A. 
Kairys. Teisingai šį skirtumą nu
sako J. Girnius: "Naujoji mūsų 
poezija, nors ir nebūdama ex 
professo visuomeninė, pačiu sa
vo gimtosios žemės palikimo 
skausmo išdainavimu daugiau 
mums pasako, negu galėtų pasa
kyti ir oficialieji patriotizmo dai
niai" (p. 32). O ji pasako dau
giau todėl, kad tėvynės neteki
mas atskleidžia žmogui jo praei
namybę bei laikinybę visu aki
vaizdumu: buvoti svetur reiškia 
buvoti užeigoje — "ire albergan-
do", kaip tai nusakė savą būvį 
šv. Pranciškus Asyžietis. Štai ko
dėl mūsojoje poezijoje, kilusioje 
'užeigos' pastogėje, nebedainuo
jami, pasak J. Girniaus, "nei vi
suomeniniai kovos šūkiai, nei 
asmeniniai laimės sielvartai. 
Greičiau šios poezijos centre sto

vi metafizinė žmogaus 
problema" (p. 42). Ti 
kant, "tai žmogaus prc 
mėje poezija" (p. 43). 

Tai, kas čia J. G i m i c u s j j ^ -
kyta apie mūsosios tremtiniško-
sios poezijos pradžią 1951 metais, 
tinka visam ilgokam jos keliui — 
ligi pat šios dienos. Leistis min
ties gilumon sava !?ra!3ka, 
klausti žmogaus buvojime*'pras-
mės savu turiniu buv^-ifliko 
šios poezijos savybės. Tfesav'^e 
vienas poetas papildė savo-ilflfty-
bą ir gryna patriotika. Ir vis dėl
to ne ji teikia būdingą veidą nei 
atskiriems poetams, nd-^4sam 
laikotarpiui. A. Kairys save la i 
boje yra teisingai tarę*,* * kad 
"Maironis liudijo savo laikmeti". 
K tikro! Mūsų gi poetai lhrt&ja 
sava laikmetį, liudija žmogiško
sios prasmės rūpesčiu kūryboje. 
Vadinti šį liudijimą "idėjineIm
potencija" yra daugiau, tiegir ne
susipratimas. Viktorija Skropske-
lytė, baigdama "Egzodą poezijos 
šuolių" aprašą, šitaip apibudina 
mūsų poetinius šuolius 4tpvisu-
moje: "Išeivijoje vyrauja turinio 
pirmumas, tarsi pati poetinė idė
ja iš vidaus lenktų eilėraščio 'li
nijas (p. 45)... Išeivijoje poetinis 
žodis pasidarė raktas į žmogaus 
ir pasaulio mįslę. Jis skaitytojui 
atveria naujas perspektyvaa,' pa
rodo, kad tikrovė galima 'iš
gyventi ne kasdienišku, bet~pras-
mingu ir šventišku žvAgamu" 
(Lietuvių poezija išeivijoje 1945 
— 1971, red. K. Bradumts, Chi-
cago 1971, 45-46). Ir štaįr Smo 
tikrovės prasmingumo bet šven
tiškumo atskleidimu mūsų trem
ties poezija yra vertinga ir. say^je, 
ir tautai, nes tik juo ji išlieka, 
išsigelbėdama iš laikraštinių ak
tualijų praeinamybės. Šiuo at
skleidimu ji liudija savo gyvena
mąjį metą, kuris ir yra būdirigas 
ne kuo kitu, kaip rūpesčiu pros-

(Nukelta i 4 puri.) 

Dobužinskio paroda?, VtoeenC Astor galerijoje, Linoota Centrą, • V '̂ 

Pokalbis su Marium Katiliškiu 
(Tęsinys iš praeito šeštadienio) 

Dijokas, be milžiniškos nosies, turėjo dar 
meilę turtui, nors neišmanė, kam reikės jį 
palikti. Nei pačios, nei vaikų. Tik vėliau, jau 
artėjant į šešias dešimtis, kaimynai eiguliai 
apvesdino su senmerge iš turtingo ūkio 
pačiam pakuršy. Jo pasodą patyrely buvo 
užversta kviečių maišais, linų pundeliais, 
lašinių palt imis, kumpia is , kur iuos 
išsiveždavo žydukas Eizikas iš Žagarės, kad 
keliautų savo ruožtu toliau į Mintaują, 
Liepoją. 

Visą dešiniąją Tyrelio pusę jis totaliai 
išdrožė karo metais. Penki rubliai, mokėk 
grynais ant stalo, nusikirsk ir vežkis. Ko gi 
daugiau mužikui bereikėjo? Vietoje vienos jis 
tąją pačia sąskaita nusileisdavo dar dvi — 
tris. kad užsimokėtų pajudėjimas iš namų. 
Pravažiavus Damelių mišką ir Juodeikių 
sodžių, kelias kniubo pakalnėn. 

— Kokia didelė kaimenė avių! Gal tai kokio 
dvaro? — šūktelėjau. 

— Tai gervės, vaike. Jos perisi Tyrelyje, — 
paaiškino senasis. 

Vėliau, eigulį išgujus iš patyrelio, jis 
apsistojo praamžinai senoje sėdyboje, kur 
ilgus metus gyveno Kaukmanis. Galėjo sau 
ramiai gyventi ir plėšikauti dar bent pora 
šimtų metų, jei nebūtų susidėjęs su 
bermontininkais, kuriuos mūsų liaudis 
vadino kolčakais. Nekoks ten Katiliškių 

miškas, bet seniui užteko ir to. Mano senasis 
darydavo tikrai gerą grazdietišką alų, kokio 
nemokėjo pasidaryti žagariečiai. Pradėjus 
smilkti dūmeliui iš viralinės kamino, 
pradėdavo lankytis kaimynėliai. Tai to 
pasiskolinti, tai to pasiteirauti. Košiant alų į 
statines, tėvas prileisdavo kelis palivotus 
ąsočius rūgstančio alaus, kurs tada būdavo 
labai skanus, kad nuneščiau artimiausiems 
kaimynams koštuvių. Ąsotis didelis ir labai 
sunkus mano nekokioms rankoms, tad 
pakely, po lašiuką, po kitą, nuliedavau ant 
žemės. 

Tėvo alų mėgo ir eigulis Dijokas. Jo 
nereikėdavo kviesti, patsai prisistatydavo. 
Po trejeto stiklinių jo nosis atsiremdavo į 
stalą. Nedaugiau bereikėjo ir maniškiui. 

Apie auksiniais privarytą abrakinę tarbą 
galėjo būti didelė teisybė. Jam pasimirus ir 
man turėjus garbę jam iškasti duobę, ir 
užkasti, raktuvėje nepastebėjau abrakinės 
tarbos su auksiniais. Aukso nenusineši, 
sako, į kapus. Nenusinešė nei Dijokas. 
Tačiau, po tėvo mirties, trys jo vaikai, du 
dideli kaip žardai, o vidurinis tikras krupis, 
aiškiai į tėvą pasivedąs, man švilpiniuojant 
populiarią melodiją, ir stabtelėjus, tarė: 

— Faitkau fafelk... 
Visi dijokiukai neištarė kai kurių raidžių. 
Taip, bet jie tuojau įniko supirkinėti žemes 

ir statytis. Baltomis sienomis, raudonomis 

čerpėmis dengti pas ta ta i rėžėsi visoje 
apylinkėje. Kad jie buvo nagingi, nėra ko 
sakyti. 

—Esate vienas iš žodingųjų mūsų rašytojų, 
panašiai kaip Pulgis Andriušis, ir tas žodis 
jūsų beletristikoje yra vešlus, lyg iš žemės 
išaugęs, ar iš neišsemiamų liaudies 
versmių.Ir į jūsų sakinį tas žodžio įvairumas 
įsilieja taip natūraliai, — neatrodo, kad 
sąmoningai būtumėte rankiojęs retesnius 
žodžius savo raštams pamarginti. 
Papasakokite, kaip jums susikrovė šis žodžio 
sodrumas. Jei atsimenate, duokite kurio nors 
savo retesnio žodžio istoriją. 

— Koks čia žodingumas? Gyvendamas 
tarp žmonių, su jais ir bendravau jų kalba. 
Susinti savo kalbos nenoriu ir tai būtų 
nusikaltimas. Daugelis skundžiasi, kad 
galybės mano žodžių nesupanta. Kuo aš 
dėtas, kad nesupranta? Tiek ir tiek retų, 
nuostabių žodžių turiu atidėti, kad garbusis 
skaitytojas suprastų. Kitą tiek redaktoriai ir 
leidėjai nubrauko, baimindamiesi netekti 
skaitytojų. 2inau t i k r a i retų žodžių, kuriuos 
gal tik Dr. Petras Jonikas ir dar keletas žino. 
Bet kas man iš to? Su siaubu prisimenu, 
kokiu slavybių ir germanizmų jovalu mūsų 
šviesuomenė kalbėdavo Lietuvoje. Tik 
iškėlęs koją iš laivo, žodelytį NE pakeičia 
NO. Lankiausi kokiu ten reikalu pas 
kaimynus, o šie ką tik buvo iš stoties 
parsivežę savo bičiulį, atvykusį iš Vokietijos. 
Svečias nuolankiai paklausė: "Paniusinka, 
ar nemažnėtų padzvaniti tiliponu 
tavorščiui? "Mažna, mažna" — atsakė 
šeimininkė, mokytojavusi nebetkokiose 

Kauno mokyklose, ponelis gi, baigęs 
Klaipėdos Pedagoginį institutą. Angliškai 
jie dar nemokėjo, tad kalbėjosi lietuviškai. 

Kaip susikrovė žodžio sodrumas? Nežinau. 
Greičiausiai kalta mano prigimtis. Būdamas 
prakeiktai negabus svetimoms kalboms, 
turiu neužmiršti savosios. 

Šlykščiausią, kai savo gimtąją, nuostabią 
kalbą stengiasi sudergti visais įmanomais 
būdais, manydami, kad tai mandru, 

originalu, žmonės aukšto išsilaviniBKb^r'T 
— Marius! Padavai ti žažigalką. >~ • • ~rr. 
— Kur, ką? — ir nuėjau, palikęs seną 

pažįstamą bičiulį, filosofijos moksrų 
daktarą, žinomą dramaturgą. ^ f:r:: 

— Lietuvių rašytojų metraštyje "Trėrrpįes 
metai" (1947) sakoma, kad pirmas jūsų 
apsakymėlis pasirodė 1932 metais "Trimite". 
Taigi, į literatūrą žengėte anksti, ^~ųda 
buvote 17 metų vyrukas. Įdomu, kas, ftts 
patraukė į rašytojo kelią, ir gal atmintis 
siekia, kas jums daugiausia knietėjb taįtee 
pirmuose kūrinėliuose. Ir ar galėtumėte 
nurodyti kurį lietuvių rašytoją, anais laikais 
jus itin Žavėjusį ar dariusį įtakos?'Ir kitų 
tautų rašytoją? " " " ' • 

. »aiSacp 
— Taip, pirmasis apsakymėlis pasirodė 

1932 metais, o metais prieš tai, 1901,-siAis, 
Šiauliuose ėjęs savaitraštis "Naujienos", 
redaguojamas Petro Kežinaičio, atmušė tris 
eilėraščius ir prašė daugiau. Kad .tai 
socialistų laikraštis, man nieko nesakė,. «es 
nieko tada neišmaniau apie socializmus ar 
kitą. Pusbrolis Aleksius, būdamas 
septyniolikos metų, susiriejęs su motina, išėjo 
savanoriu. Grįžęs su visokiais žymeliais už 
narsumą ir sumanumą, neišsitekdamas 
savyje, Šiupylių klebono pa tariamas, nutarė 
steigti knygynėlį. Visokiais 
kebais susikačiojes kelis šimtus knygų, 
Šiauliuose pasigamino antspaudą, kuriame 
buvo įrėžta "Jaunimo kuopelė ATŽALA". 
Jaunuomenė knygas grobstė vienas kitam iš 
rankų, ypač klebonui iš sakyklos paskelbus, 
kad yra įsteigta tokia kuopelė, kad skaitytų ir 
šviestųsi. Tik Aleksiui išsibeldus Argentinon, 
viskas nuėjo vėjais. Kartą grįžtant iš 
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ib <>iv 1 
Nielangva butų rašyti apie 

M^Dfcbttžinskį pirmą grynai laik-
ragtįnį ispūdi neįsipainiojant i 
tai* kas iau parašyta taip atsar-
gitfeir kruopščiai surengtoje pa
rodoje. Tai padarė anos parodos 
katalogo autoriai: Tbor E. Wood 
ir p«ot Aleksis Rannit 2umalis-
tinįo-gfęitumo atveju, ar bebūtų 
įmanoma ko nors įspūdingesnio 
pridėti, tnrint galvoje nepasikar-
tofima*.Tai stiprus ir taiklus įva
dai/Beveik norėtųsi patarti mū
sų, "Draugo*' redaktoriui pada
ryti to kataloginio teksto verti
mą. Tuo būtų pasitarnauta žmo
nėms, kurie šios parodos nematė 
ir minėto katologo įvado paskai
tyti-negalėjo. Aišku, tai mano as
meninė sugestija, o nemanau, 
kad dėl to būčiau suklydęs- Kal
bant apie M. Dobožinškio me-
nąv<meįmanoma būtų aplenkti 
deeynjoliktojo šimtmečio pabai
gei' ir '^dvidešimto jo pradžios ru
sų* kultūrinio vystymosi arba 
bok tt'Jayptimi pasiektų rezul-
tatqs?yp»č St Petersburge. 

Petrapilyje M. Dobožinskis ir 
prtlde^b savo meninę karjera, nors 
paties meno daugiau mokėsi Va
karuose negu Petrapilyje. 

Kyla'klausimas, ir tai būtų gal 
platoka tema, kokiam nors knis
liam autoriui surinkus dar gali
mus rasti duomenis, kas, kur ir 
kaip nutiko, kad M. Dobužinskis 
1902 m., įsikurdamas Petrapily 
iš karto ^atsistoja ant kojų" ir už
mezga ryšius su ano meto geriau
siąją dailės vardais. Dobužinskis 
patenka į Benois, Diagilevo ir vi
sų kftų "Mir Iskustva" kultūri
ninkų "High society". Taigi prie 
bajttesnės ir išsamesnės M. Do-
bužrnskio biografijos reikėtų šias 
jajMnmės karjeros pradžios ga-

irti ir pridėti, jeigu dar 

Gieb DeniJbsBky Mstislavo Dobužinskio biustas jo darbų parodo}, Lincoln 
Centre, New Yorke. Nuotr. V. Maželio 

Lietuvos bajoras, bet ir caro arti-1 kis. Net pas tą patį mokytoją, 
lerijos generolas) galėjo turėti Didesniam kuriozui. 

gali atrodyti, kad M. 
skio tėvas Marijonas (o 

ttlė^Jalku jis buvo ne tik senosios 

gerų kontaktų su Dvaru. Bet 
toks spėliojimas galėtų būti vien
pusis ta prasme, kad visuose kraš
tuose "peredvižninkai" (gubi-
ninkai) visada sugebėjo prislink-
ti arčiau Dvaro. B kitos pusės ne
reikėtų pamiršti, kad "Mir Is-
kustva" sąjūdis buvo novatoriš
kas: pats revoliucingiausias to lai
ko St. Petersburge. Tai buvo są
jūdis, nubrukąs senas tradicijas ir 
susidomėjęs visu kuo, kas nau
jausio vyksta Vakaruose, — sąjū
dis, kuris propagavo kiekvieną 
naują išmislą Vakarų mene. 
(Čia reikėtų taip pat,ištirti, kaip 
į tai reagavo Dvaras). 

Ne vien teatralai, kaip Diag-
levas ar Stanislavskis, čia išau
go; "Mir Iskustva" lopšiuose gi
mė ir užaugo dailininkai — kaip 
Chagallis, Malevičius ir kiti: su-
prematistų idėjos bei darbai ne
daug kuo skyrėsi nuo kubistų... 
Tagi "Mir Iskustva" grupė Pet
rapilyje yra naujovių ir naujų 
dievų Olimpas ir Panteonas — 
kaip vokiečių Bauhaus. N e vien 
M. Dobužinskis tuo laiku važiuo
ja studijuoti meno į Muencheną: 
apie tą patį laiką Muenchene 

Kadangi ši grupė buvo, saky
tume, revoliucinė ir visiška prie-

Isivaizduokim, kad M. Dobu
žinskio Petrapilyje — arba iš vi
so - nebūtų buvę? Ar būtų ta
da, bent šuva sulojęs apie M. K. 

šingybė "peredvižninkams", tai-į Čiurlionį sunaikintoje ir viso pa 
gi ir M. Dobužinskio tėvo — ba- Į šaulio pamirštoje Lietuvoje? Ar 
joro ir generolo kontaktų gali-1 būtų tas pats Benois, bent pačio-
mybių prielaida galėtų būti ne- j je pradžioje, pastebėjęs tokio M. 
tikra, nors ir yra žinoma, kad ge- K. Čiurlionio atsiradimą Petrapi-
nerolasMarijonas Dobužinskis do-:lyje? Vargu. O tokiam įtarimui 
mėjosi daugiapuse apšvieta, neiš- aš va turiu pagrindo iš to paties 
jungiant ir Lietuvos istorijos, ir 
jau pats dar mažą Mstislovą mo
kė piešti. 

Benois pasisakymo pačioje pirmo
je apybraižoje apie Čiurlionį: 
"Esu prašomas parašyti apie 
Čiurlionį"... O tai lyg ir reikštų, 

Kitas kampas — gal net pats i kad užsiangažavęs kritikas kone 
svarbiausias — būtų: kur, kaip 
ir kada M. Dobužinskis susitiko 
ir susidraugavo su Benois, su 
Diagilevu ar Stanislavskiu? Vien 
fakto, kad M. Dobužinskis buvo 
intymus jų draugas, yra per ma
ža. Salia suminėtų detalių išsa
mesnė studija duotų pilnesnį 
vaizdą apie paties kūrėjo kelią: 
kaip jauno talento gabumai pa
tenka į likimo ratą ir kiek jam 
visa tai padeda arba kenkia. 

Kad toks padėjimas "Mir Is
kustva" sferose yra buvęs prakti
kuojamas, parodo to paties M.Do
bužinskio laikysena M. K. Čiur-

mokėsi ir Kandinskis, ir Jevlens- lionio atveju. 

norėtų nusiplauti rankas nuo 
pirmą sykį sutikto dailininko. 

Tai kas gi tada tas prašytojas, 
jeigu ne M. Dobužinskis! Tai pa
vyzdys, iš kurio turėtume visi pa
simokyti: vienas lietuvis padeda 
kitam lietuviui, pastebėjęs jo ver
tės atskleidimo galimybes. Dobu
žinskis atsikviečia M. K. Čiurlio
nį į Petrapilį ir jam visokeriopai 
padeda. 

* 
Aleksis Rannit čia minimos 

dabartinės M. Dobužinskio paro
dos kataloge gana tiksliai ir įdo
miai apibūdina M. Dobužinskio 
teatrinės dekoracijos meną: sun

ku būtų ką nors IdtoniŠkesnio ir 
parašyti, neįpuolant į paralelę 
arba pakartojimą to paties. Bet 
vieną detalę prie viso to dar no
rėtųsi pridėti, kuri, mano supra
timu, galėtų būti ne tik reikš
minga, bet ir lemiama M. Dabu-
žinskio teatriniame mene. 

M. Dobužinskis naudoja žemą 
horizontą. Ilgą laiką ir dažnai pa
galvodavau, kur yra M Dobu
žinskio teatrališkumo konstruk
tyvioji paslaptis? Kaip didžiuma 
pastebi, jis labai tikslus detalėse 
ir puikiai žino geros detalės ver
tę: pilnos simbolinės mistikos, su
keliančios teatrui reikalingą dra
minę įtampą. Jo dekoraciniai es
kizai yra ne vien tik kruopščiai 
išbaigti, dekoratyvūs piešiniai. 
Ten beveik visuomet užtiksime 
ir "vaidintojų" figūras stovin
čias kaip tik tose dramatinės 
įtampos vietose. Ir jie — tie vai
dintojai — yra integrali dalis tos 
teatrinės tikrovės. Ne šiaip sau, 
dėl ismierų vaizdumo, pastatyti 
manekenai. Bendroje sąveikoje 
jie sudaro tą dramatinę įtampą, 
o kartu ir tą simbolinį misticiz
mą. Bet man vis dingojosi, kad 
Dobužinskio teatrinio monumen
talumo paslaptis ne čia. Kol po 
ilgesnio stebėjimo nustačiau, jog 
tai yra grynai perspektyvinė to 
dramatiškumo logika: M. Dabu-

jžinskio horizonto žemumas. Ir, 
'manau, kad ši mintis ne atsitik
tinė: jau daugiau kaip dešimtį 

įmetu dėstau perspektyvą meno 
mokykloje. 

M. Dobužinskio dekoraciniai 
škicai, taipgi kostiumų piešiniai, 
net daugelis jo peizažų turi vi-' 
sur labai žemą horizontą: vieno 
ketvirtadalio, ar net vieno penk
tadalio piešinyje užimamos hori-
zantaliosios erdvės, o beveik nie
kada neperlipantys vidurio. Tai 
padaro M. Dobužinskį Ponu : jis 
žiūri į daiktus iš sėdinčios pozici-
jos: ant kėdės — vieno ketvirta-

! dalio ir, kaip koks viziris, ant grin
dų pagalvėlės — vieno penktada-

|lio. Šitoks pažvelgimas į daiktus 
arba jų teatrinę visumą juos su-
monumentalina, sukilnina, su
dramatina ir suteikia daugiau te
atrinės mistikos bei simbolikos. 
Bet tokiam veiksmui reikia turė
ti reikalingą dozę nuovokos ir po
lėkio: M. Dobožinskiui, kaip at
rodo, to nestokojo. 

Teatriniai eskizai Nuotr. V Maželio 

Linksmai ir elegiškai 
KAZYS BRADOKA8 

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS LIETUVOJE 

Meškininkai su meška atėjo, 
Ir kitokie maišos vaidiniai: 
Žydas, Velnias, Mirtis. 
Žvengia Šyvis, spardos, šokinėja, 
Giltinei išspirdamas dantis. 

Dreba sienos, gęsta lempa nuo mūs juoko: 
Kaip dabar čia — Giltinė, o be dantų! 
Tik staiga džiūgavimas nutrūko, 
Šmėkštelėjo kaukės languose — 
Miršta Žydas Velnio naguose. 

Miršta jis be kunigo, be rabino, 
Nepakrikštytas ir nepalaimvntas ranka. 
Bet kai Gervė Širdį jam paklabino, 
Vėl pašoko kaip karšta kulka. 

O jau atvežtas atidarytas karstas — 
Ką dabar guldysim jo dugne f 
Ir eglišakius jie man po kojų barsto — 
Būkit žmonės — tik jau ne mane! 

Giltinę f grabą, vyrai! 
Vožia žydas jai šventa lenta, 
Ir Mirtis j karstą svyra, svyra — 
Viens, du, trys — ir užkalta, 
Ant kaukolės užbarstyti pelenai — 
Dūkim ir dainuokim amžinai!.. 

ELEGIŠKI POKŠTAI 

Kada gyvenimas jau aiškus, 
Kai suprasta net jojo pabaiga — 
Dar noris krėsti pokštus vaikiškus: 
Plaukti laivais išdžiūvusia vaga, 

Paversti žirgu mažą skruzdėlę, 
Pasėt rugių tuščiam, karste 
Ir mirtį, amžiną pa juodelę, 
Nupiešti skaisčia saulute... 

Bet aš be žirgo — tik ant balno, 
Po debesų skara šlapia, 
Vienas ant pliko smėlio kalno, 
Ties kalną semiančia upe. 

» 

- \ 

• 

«M> 

Gruzdžių, tėvas užsuko į Norvaišius, savo 
gimtinę. Apšmirinėjau visus pašalius ir 
užsikoriau ant aukšto. Man rūpėjo knygos. 
Ant'spalių mėtėsi dvi, nuplėšytais viršeliais. 
Viena buvo "Istoriška apysaka Algimantas", 
išJtgįsM Shenandoah, Pa. 1902. Sudaryta iš 
penkių nestorų knygų, o mano rastoji buvo 
antra, tad pradėjau skaityti ne nuo pradžios, 
i* taip ji man patiko, kad perskaičiau, kol 
grįžome iš Norvaišių. Antroji, itin stora, bet 
po keletą lapų iš pradžios ir pabaigos 
nuplėšta. O skaitant ji mane taip graudino, 
ka<L net motiniukė susirūpino. Vėliau 
išsiaiškinau, kad tai buvo niekas kitas, o 
"Bęn.Hur". Nei kas man knietėjo, nei siekiau 
ką nors iškelti. Rašinėjau gal dėl to, kad 
nepažinau kortų ir nemokėjau kortuoti. Visi 
gėrieft lietuvių rašytojai žavėjo, ką čia ir 
sakyti. Pamenu tik, kad kartą apmaudingai 
išsitariau — kad sugebėčiau rašyti taip ka ip 
PėtrašCvirka, tai ko bereikėtų... 

Ar't»rėjo įtakos ar ne, ką aš dabar galiu 
žinoti,- bet tokie vardai ne mane vieną veikė: 
Selma Lagerloef, August Gailit. Knut 
Hamsun, Victor Hugo. 

• -m^Man tiesiogiai su jūsų beletristika 
susipažinti pasitaikė "Naujojoje Romuvoje", 
kmi redaktorius Juozs Keliuotis padavė man 
jūsų iš kažkurios provincijos atsiųstus, tirštai 
prirašytus lakštus ir paklausė nuomonės. 
M<em iikos atsiųstos novelės ar apsakymo lig 
Šiol isUko jūsų aprašomo pasaulio, gamtos 
gaivumo įspūdis. Tad kai kurie kritikai 
ankstesnėje jūsų beletristikoje >randa 
impresionizmo ženklų. Kiti vėliau įžvelgę ir 
ekspresionizmo. Galutinėje išvadoje jums 
turbūt pasiliks realisto rašytojo vardas. 

Žmonėse vyrauja nuomonė, kad realistas 
savo kūryboje laikosi tikrų atsitikimų ar 
istorijų, kiti net specialiai renkasi medžiagą, 
dokumentuojasi. Taigi, kaip jūs: ar jūsų 
būsimo kūrinio pasaulis jums išauga ,yer 
ilgesnį laiką, be kokio ypatingo ieškojimo to 
ar kito siužeto, ar gal jus stuktelia ir įžiebia 

karui pasibaigus, Europdje. 
Frta Vokietijai ir Šveicarijos sienos. B kairė* į de
šine: Petrą. Zllob*. Statys Džiugas ir Marius Kati-

Virtoje — tie patys kažkur Alpių aukštybėse 

staiga koks nors konkretus atsitikimas? Ir 
šalia konkrečiųįvykių. kiek jūsų kūryboje turi 
vietos netikėtumas, fantazija?Sakysime, kai 
aprašote Užgavėnių scenas, — ar esate tai 
pats matęs, ar tik iš pasakojimų girdėjęs? 
Taip pat: kiek jūsų knygose yra 
autobiografinio elemento. pavyzdžiui, 
"Išėjusiems negrįžti"? 

— Tegul kiti sprendžia koks aš 
impresionistas ar koks kitoks istas. Niekad 
dėl to nesivarginau. Savęs nelaikau tikru 
rašytoju, o tik priebėgomis kai ką parašančiu. 
Negaliu kaip rašytojas Jurgis Jankus (jo 
paties pasakojimu) rašyti apsivyniojęs kojas 
šilta antklode. Mane vadina buitiniu 
rašytoju, kas turbūt teisybė, nes buitį pažįstu. 
Eruditas ir garsus poetas Antanas Rūkas 
mane vaizdžiausiai apbūdino: "Ko jūs norit iš 
jo daugiau, gerieji žmonės, jis rašo tai, ką 
težino. Vargšas samaučka". Kai kada nedora 
mintis sekioja ilgą laiką, dėliojant ją vienaip 
ir kitaip ir dešimteriopai, kol imi ir užbaigi. 
Panašiai buvo su "Miškais ateina ruduo". 
Metus ir kitus klaikiausiame metalo gausme 
ir žlegėjime, troškinančių dūmų smarvėje, 
ištisiniuose darbininkų keiksmuose dėsčiojau 
situacijas, personažus, išėjimus, liūdnai 
pagalvodamas. kad vietoje suvirintų 
spyruoklių galėčiau padaryti kai ką geresnio. 
Tada visuotinis atleidimas! Meksikiečiai ir 
portorikiečiai, tik jiems teįmanomu tempu 
totaliai nusisprogę. rykavo: Eviva porca 
Madona! Gracias Dios! Reikėjo pasisaugoti jų 
peilio. Buvo pats pavasario polaidis, nė j 
lauką išeiti. Tad sėdau prie popierių. Šešias 
savaites užtruko, kol prisivariau iki galo. 
Paskutinius dvidešimt mašinraščio 

puslapių parašiau per naktį ir padėjau 
tašką. Nespėjus dorai užsnūsti, telefonas. 
Kuo skubiausiai ligoninėn. Šlykščiai negraži 
sesuo, baltu abitu, paklausė. Vardas? 
Nelemta amerikiečių mada iš kar to pasakyti 
vardą. Jei žinotum, kas ateis, tai parinktum, 
ar Kęstutis ir Birutė, ar Jūratė ir Kastytis. 
Akyse tebesišmeižė mano herojė Agnė. ta i ir 
pasakiau. Ūgtelėjusi duktė prikaišiodavo, 
kodėl tokį negražų vardą jai parinkom. Na. 
kad taip išėjo. Yra kitas vardas Kristina, tai 

vadintis Kris. 

pasivažinėjimas senaks gerais taikais Vo
kietijoje. Už veMJo karietoje Marius Katiliškis ir Ska
lys Džiugas. 

Užgavėnių kelius, bent savame krašte, esu 
išmaišęs atsakančiai, tik jūsų primintame 
vaizdelyje pati pabaiga girdėta iš kitų. Esu 
naudojęs gyvus, tebeegzistuojančius žmones 
ir įvykius, kad daugelis atpažindavo save. 
Esu gavęs laiškais ir telefonu grasinimų ir 
įspėjimų. Vienas ypatingai putojosi. 
priesaikaudamas paduoti į teismą, kad 
kalėjime atvėsčiau. Bet vardai pakeisti, ką tu 
padarysi, žmogeliau. 

Rašymas nieko gero neatnešė, tik įvairių 
nepatogumų. Daviau sutikimą žmonėms, 
susimaniusiems išleisti mano knygą 
Lietuvoje, galvodamas, kad rašau visiems 
lietuviams, ne tiktai saujai čionajos. Pasirodo 
besama tokios organizacijos ar draugijos, 
į s k u n d u s i o s m a n e t i e s i o g F B I . 
Du kartu buvau smulkiai tardomas, — vieną, 
fabriko raštinėje, darbo metu. Pirmiausia 
įspėjo nieko neslėpti, nes apie mane jie žino 
nuo užgimimo dienos, viską, iki nago 
juodumo. Jeigu žinot, tai kurių velnių jūs 
norit? Kokias sumas esu gavęs iš Lietuvos, 
kiek pastoviai gaunu kas savaitę, kas 
mėnesį? Eik tamstele su manim prie preso, 
sveriančio du šimtu tonų, kapojančio 
smulkias dalis, ir kai prarasi keletą pirštų, 
sužinosi, kaip užsidirbu duoną sau ir šeimai. 
Agentas atsiprašė, kad tai jo nemalonus 
darbas, kai yra įskundimai. Artimas bičiulis 
Kanadoje susibaudėlių susirinkime pareiškė 
nutraukiąs visus ligšiolinius saitus su tautos 
išdaviku. Man tik palengvėjo, atpuolė 
kelionės Kanadon. 

Autobiografinio elemento perdėm apstu, 
tik daug ko atsisakant, pramačius laukiančių 
nesmagumų. 

Bus daugiau 
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Vilniaus universitetas Chicagoje 

1570-1970 VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

Pirmasis Vilniaus universiteto 
jubiliejinių metų didžiųjų iškil
mių akcentas išeivijoje padary
tas lietuvių jėzuitų įkurtame 
Jaunimo centre, Chicagoje, Tai 
prasmingas užmojis ir vieta, 
nes prieš 400 metų Vilniaus uni
versitetas taipgi įkurtas jėzui
tų pastangomis. Lyg ir įvadas 
į visus būsimus akademinio po
būdžio minėjimus yra šiuo me
tu M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, atidaryta Vil
niaus universiteto paroda. Tal
kinant skautams akademikams, 
ją surengė "Draugo" redakto
rius Bronius Kviklys, išstaty-
damas savo kolekcijų, savo ar
chyvo ir savo bibliotekos lo
bius, o taipgi ir surastus ver
tingus eksponatus kitur. Tai 
vėl vienas gražus indėlis jau ne 
pirmutinėje Broniaus Kviklio 
panašaus pobūdžio surengtų pa
rodų serijoje. Vilnietiškoji pa
roda tarp jų yra viena įvairiau
sių .įdomiausių ir dideliu kruop
štumu paruoštų. Parodoje su
telkta keletas šimtų eksponatų. 
Tai vis šimtmetiniai dokumen
tai, nuotraukos, rečiausios kny
gos, meno kūriniai, liečiantys 
žiląją praeitį :r gyvąją dabartį. 

Buvusiems Vilniaus universi
teto studentams parodos lanky
mas yra nostalgiškas grįžimas I ~^^ —~ Jono Liolio! 
savo jaunystėn, grįžimas į se-1 
nųjų rūmų auditorijas, neišse
miamų lobių bibliotekas, į ro
mantiškąsias universiteto aplin
kos gatves, tai vėl susitikimas 
(tegu ir nuotraukose) su anų 
dienų draugais ir profesorių vei
dais. 

Politikas parodos leidiniuose, 

nes temos išleistieji plakatai 
taipgi labai patraukia akį. Uni
versiteto aplinkos architektūri
nių temų grafika plastiškai ryš
kina Vilniaus kultūrinę tradici
ją amžių slinktyje. 

Knygų mėgėjas — bibliofilas 
parodoje tiesiog negali atsi
traukti nuo kelių šimtų metų 
senumo leidinių, parodai pa
skolintų iš lietuvių jėzuitų tur
tingos bibliotekos Chicagoje. 
O kiek rečiausių leidinių priklo
ta iš didelius lituanistikos tur
tus sukaupusios paties Broniaus 
Kviklio bibliotekos, čia ir lei
diniai, siekiantys Lietuvos Sta
tuto metus, čia ir dar prieš 
spaudos draudimą Vilniuje iš
leistos knygos, čia ir nepriklau
somybės laikmečio vilnietiškie-
ji ir Vilniaus rūpesčiu besisie-
lojantys puslapiai. 

Bet visur ir visuose ekspona
tuose regima Vilniaus universi
teto istorija pavaizduota gana 
objektyviai savo lietuviškuose 
ir nelietuviškuose etapuose su 
praeities ir dabarties žymiai
siais profesoriais bei aukštai iš
kilusiais auklėtiniais. I r tiesiog 

Vt Dobutinskls 

Jurgučio "Kūlgrindą", jis turi ga
bumų ir muzikinio išsilavinimo 
rašyti muzikai. Mano nuomone, 
įtikinamiausiai jis pasireiškia sa
vo charakteriui bei patyrimui 
gal artimesniame operiniame 

i su lenkų legionų rikiuotėmis, 
su pašarvotais mūsų kareivė-

gaila ir apmaudu, jeigu ši paro-
E ! B U O T E K O S jda būtų tik vienkartinė, ir tik I žanre. Deja, ar spaudžiamas po-

I Chicagoje. Žvelgiant į parodos : pulistinių nuotaikų "dainavie-
Viiniaus universiteto bibliotekos eks- . . , , . - į C „ ... i - , -

librisai: viršuje - Algirdo Pakeliu**, eksponatus ir. 3ų ekspozicini | cių , ar savo paties noro būti 
apipavidahnimą, atrodo, jog pa-. plačiau populiariu, jis niekaip 
rodą nesunkiai būtų galima kil- į negali apsiprasti kokiu žanru ra-

! noti ir į kitas gausesnes lietu- j syti. "Emilijoj Platerytėj" silp-
\ vių kolonijas. J i tikrai didele ; niausią įspūdį paliko pirmieji — 
I dalimi prisidėtų prie Vilniaus | "linksmieji" paveikslai. Jų nela

bais, gynusiais Vilnių, su Vii- j U D i v e r s i t e t o jubiliejinių nuotai- i bai originalios, paties kompozi-
niun grįžimo džiaugsmu ir su ^ ^ s u ž a d i n i m o tiek ^ j toriaus žodžiais, veiksmui pritai-
šios dienos nepalaužtu ryžtu į „ į ^ U e k ^ j a u n i m e , a k i . į kytos čigoniškų, rusiškų ir kitų 

Dailės mėgėjas parodoje gro- i vaizdžiai pajuntant savo ir savo j atspalvių melodijos neįstrigo gi-
žėsis šių dienų.mūsų memninkų j tėvų žemės kultūrines šaknis! h a u klausytojo ausin. Scenines | 

medaliuose, nuotraukose ir kito- I kūriniais Vilniaus ir Vilniaus j Europos tūkstantmetės kultu 
kiuose dokumentuose ras labai universiteto jubiliejinėmis temo- (ros kloduose 

"Losimo namų" dekoracijų eskizas 1925 m. Kaune. Ak
varelė kartone, 64.5 X 50. Nuotr. V. Maželio 

Laimos Rastenytės rečitalis 
Menininkai paprastai išauga Į trūko klasikinio lengvumo. Be to, 

ir subręsta ilgesniu laiku. Daugu- pilnai neapvaldytas per garsus 
mas viešai reikštis pradeda pa
laipsniui, pirmiau mažesniais pa
sirodymais, lyg artojai, paruošda 

kvėpavimas blaškė klausytojo su 
sikaupimą. Solistei taip pat dar 
reikėtų geriau apvaldyti vieto-

mi dirvą pilnam savo išvystyto! mis pasitaikantį pavienių gaidų 
talento derliui. Laima Rastenytė "šaudymą". Paini Donizetti ari-
- Lapinskienė Chicagos lietuvių ja iš Favoritės taip pat pasirodė 
meninėn padangėn atskriejo, ne- ! solistei dar sunkokai nugalima. 

Poezijai apg .^ 
(Atkelta iš 2 poL). 

me, vadinasi, nekasdieiiįnhi tik
rovės atžvilgiu. * £ ^ 

Kiekvienas tad, kaipv i*i3b 
Girniaus ir V. Skrupskąs^es ci
tuotieji žodžiai, kuris imasi in
terpretuoti mūsų tremties poezi
ja, randa, kad ji, pradėjtsl^tėvy 
nės netekimo skausmu^^BįtoažV 
žengė į žmogiškąją plotmę, jįįi| jc% 
idėjingumas vis gilėjo ir kflpr ši£ 
gilėjimas įjungė ją į visuotin-. 
gyvenamojo mūsų tarpsnio lite
ratūrą. Savo idėjinguma mūsr 
poezija nėra kokio užkampio po
ezija, raliuojanti idilinei piane 
nų daineles, o žmogiškųjų klausi
mų išraiška; klausimų, kuria' 
kankinasi mūsasis amžiuj Teigi 
jau būtų galima mūsų poezija 
daryti priekaištų, tai jie liestų a-
naiptol ne jos 'idėjinę impoter-
ciją\ bet greičiau per m--2a. poett 
dėmesį savo kūrinių formai,,/su 
prantant šią vidinės eįĮcr*j»£-
sąrangos prasme. Taip pat^ a? 
kalbinė jos lytis, ypač vad.'naujo
sios' poezijos, būtų galima ^gero 
kai pabarti. Tačiau J a i . yri-
jau nebe šio straipsnio uždavi
nys. cofc 

— • « — — • • » • iru u. 

silaikydamas šių dėsnių Lietu
viai pirmą kartą apie jos dainavi
mą sužinojo vien iš spaudos pra-

O savotiškai seksuali, Paryžiaus 
žinomųjų šansonečių stilių pri
menanti Saint — Saenso Dali-

permainingą, tiesiog kaleido- mis. Ypač parodoje daug meis-
skopinę — tiek universiteto, tiek triškų Vilniaus universiteto bi- ; lankyti šiandien ir rytoj. 
viso Vilniaus miesto istoriją: bliotekos ekslibrisų. Jubilieji-I k. brd. 

simfoniniu orkestru Pietų Ame-
tampos pasiekė vien paskutinio- rikoje. Dabar, balandžio 1 d., 
jo, "operinio" veiksmo muzika. į Jaunimo centre, Chicagoje, įvyko 

Pa'rodTancaeoie dar salima I K u k l a u s > n o r * * nelabai darnaus jos pirmasis pasirodymas šioje lie-
' " v - "*"" " " - c — «o^,«^„ —u«<-*̂ . —;t„~„ I tuviškoje kolonijoje. Ir ne su po

ra dainelių, bet su ištisu rečita-

- • / / Muzika ir drama "Platerytėja 
ALGIS ŠIMKUS 

prasti, kad vienaip juokiamasi 
tragedijoj, o kitaip vodevilyje. 
"Emilijoj Platerytėj" iš tuščia-
galvės operetės per staigiai pasu
kama į sentimentalią melodra
mą, po to vėl į naivoką situacinę 
dramelę, o baigiama jau operine 
tragedija. 

16-os asmenų orkestro pritaria
mas, paskutinysis paveikslas ne 
vienam sentimentaliau nusitei
kusiam klausytojui išspaudė net 
ašarą. 

"Emilijos Platerytės" veikalą 
Jurgutis lyg iš kuklumo pavadi
no muzikine drama, matyt pa
miršdamas, kad šis terminas 
muzikoje paprastai taikorLaj 
grandioziškiems Wagnerio sce
nos veikalams, kuriems tuolaiki
nės operos vardas atrodė per 
menkas; "Emiliją Platerytę" rei-

1831 m. sukilimas paliko tau-jine, kuriame kiek ryškiau prade 
tos atmintyje daugelį kilnių, kar-1 d* paaiškėti pagrindinių veikėjų į Kompozitorius, rašydamas to 
žygiško pobūdžio epizodų, vėliau! charakteriai ir jų darbų motyvai.! kiam libretui muziką, ne tik ne- j ketų pavadinti žymia! kuklesniu 
tapusių net legendomis. Jų tarpe; įvykiams dar labiau tirštėjant, i pasistengė jo stilistinių ijūkurrių į muzikinio pastatymo: ar pana-
ypatingą vietą užima Dusetų a- j scenoje jau atsiranda operetėse 
pylinkės bajoraitės Emilijos Pla- j neįprastas lavonas, kol paskuti-
terytės narsūs, amazoniški žygiai j niajame paveiksle pereinama net 
su jos ir pusbrolio Cezario suor- j į pilną operinę tragediją, 
ganizuotu 60 raitų bajorų, 280, T o k i o s l i b r e t o e i g 0 s siipnybė 
šaulių ir kelių šimtų dalgiais „Sė ja ne dėl to, kad iis prade-
gmkluotu valstiečių būriu, P l a - j d a i n a s linksmai, 0 baigiasi liūd-

-|nai. Tai pasitaiko daugybėje tra
dicinių operų ir dramų. Negero
vė akivaizdi dėl to, kad Emilijos 
Platerytės veikale libretistas int-

apdailinti, bet,~~priešingai , juos j šiu, vardu. Tai būtų analogija 
dar labiau išryškino. Pirmojo ' amerikietiškam "musical" ar da-
veiksmo Leharą primenančias o- ! bar Lietuvoje plačiai v?rtoja-
peretines nuotaikas jis pabrėžė j mam neskoningai gramozdiš-
polkos - valso - kazoko ritmais, kam "miuziklui". Šiais laikais 

toks daugiaprasmis vardas gali 

timi Kapčiamiesčio apylinkėse, 
kur ji ir buvo palaidota. 

Pasiremdamas tokiais istori
niais faktais ir legendomis, libre-, ^ ^ n e i š r i š o t a m e p a č i a m e s t i-

tolimesniuose veiksmuose pa
laipsniui "rimtėdamas". Muziki
niai sklandžiausias ir vieningiau
sias išėjo trečiasis veiksmas, y-
paČ paskutinysis jo paveikslas, jei 
neskaityti pirmajame paveiksle 

iiu. 
Liekna, ilga raudona suknele 

pasipuošusi, solistė programą pra
dėjo garsiojo anglų 17-ojo am
žiaus kompozitoriaus Henry Pur-
cell daina Music for a while ir 
arija iš operos Dido and Aeneas. 
P~ te sekė aštuoni • poeto A. V. 
Chamisso eilėraščiai, R. Schu-
manno paversti dainų ciklu, pa-
vadintu Moters meile ir gyveni
mu, kur poetas šlovina moterį jos 
trilypėje buityje —mylimosios, 
žmonos ir motinos. Šiose roman
tiniai jausmingose dainose Ras
tenytė parodė muzikalumą ir su-

nešimų, kad ji dainuosianti su los arijos interpretacija galėjo su-
Dariaus Lapinsko diriguojamu gundyti ne vien ilgaplaukį Sam

soną, nors i daugiau tradicinį 
operinį dainavimą įpratusiam 
klausytojui galėjo sukelti dar ne
mažai abejonių. 

Antrosios rečitalio dalies mo
derniosios lietuviškosios dainos 
pasirodė Laimos Rastenytės ta
lentui dėkingiausios. Dviejose K. 
Brundzaitės raudose, nereikalau-
ančiose klasikinio dainavimo tech
nikinių plonybių, solistė parodė 
gilų muzikalumą ir lietuviškos 
liaudies dvasios pajutimą, j-Gruo
džio jau ne kart ' girdėtos Rugia
gėlės dabar nuskambėjo nelauk
tu meninio priėjimo naujumu ir 
nuoširdumu. Daugeliui klausyto
jų staigmena buvo to paties kom
pozitoriaus nelauktai modemiška 
daina humoristiniam K, Binkio 
eilėraščiui Pavasario naktis Ber
lyne. Kompozicine technika ir 

gebėjimą pateikti klausytojui dai- kūrybine fantazija ši daina, kaip 
ną jai charakteringame apipavi- ir daug kitų Gruodžio kūrinių, 

įvesto liapsuso: 19-ojo amžiaus 
| U g V J 1H..J11J'7 lUi l lV L/UVIUillV J^* w — , . m m . 

tįstas Anatolijus Kairys sukūrėį u -^ ^ -}j, ̂  sėkmingai padą- lietuvių minios gera dalimi bajo-
' *" ' " rė savo paties ankstesnėje " S - * m a I d o s l d i e v ą P e r k u n * -

dabrinėje dienoje". Nėra bloga į Kaip jau anksčiau teko vokaliniai Linkevičiūtė sukūrė į-
scenoje juoktis, tačiau reikia su- pastebėti, rašant apie Aloyzo | tikinantį egzotiškos, ginklą var 

libretą, kuriam muzikas Aloyzas' 
Jurgutis parašė muziką. Sis vei
kalas, pavadintas Emilijos Plate
rytės vardu, buvo kovo 31 ir ba
landžio ld.d. Dainavos ansamb
lio pastatytas Marijos aukšt mo
kyklos salėje, Chicagoje. 

Kairys savo scenarijų pradeda 
tradicines vienietiškas operetes I 
primenančiu vaizdu. Pirmajame 
veiksme matome Platerytės dva
re susirinkusius išsipuošusius, 
iš sidabriniu taurių vyną be
gurkšnojančius jaunus bajorus. 
Netrukus atsiranda ir sušaržuo
tas generolas su komiškai neva
lyvais rusų kariūnais, bandan
čiais paflirtuoti su būsimojo su
kilimo karžygėm. Po tokios nerū
pestingos įžangos, antrajame 
veiksme pradeda vystytis žymiai 
rimtesni dalykai; palikę taures, 
sukilėliai pradeda kalti kardus ir 
planuoja imti tvirtoves bei versti 
valdžią. Pradedama švaistytis ba
naliais, pigiai surimuotais posa
kiais apie tėvynės meilę, mirties 
mūšio lauke kilnumą, nea
pykantą rusams ir t . t Veikalo 

aprėpti bet kokią komedinio, 
dramatinio ar net ir tragiško po
būdžio veiksmų virtinę. 

Veikalo titulinę Emilijos Pla
terytės rolę atliko Nerija Linke
vičiūtė. Išvaizda ir rūbais ji pui
kiai atitiko išlikusį žinomąjį šios 
herojės portretą. Vaidybiniai ir 

dalinime 
jaunos solistės dar .pilnai ne

nugalėti balso technikiniai trū
kumai ryškiausiai iškilo po to se
kusiose operų arijose. Lanksčioje 
Rossini Pelenės arijoj, nors ir 
padainuotoje tikslia intonacija, 

toti ir jodinėti įpratusios bajorai
tės tipą. Sukilėlių vado Stuokos 
rolėje kanadietis tenoras Rimas 
Strimaitis taip pat jautėsi tiek 
balsiniai, tiek vaidybiniai save 
vietoje. Jo laikysena scenoje bu-

lengvai prilygsta patiems pažan
giausiems šių dineų kuriniams. 

Rečitalis baigtas Dariaus La
pinsko keturių dainų ciklu Ba-
lyvera, dedikuotu tėvo Balio ir 
motinos Veros prisiminimui. La
pinsko kūryba Chicatgoje jau ne 
kartą girdėta Ir komentuota. Lai
ma Rastenytė tačiau sugebėjo ją 
parodyti visiškai naujoje švieso
je. Jos dainuojamos fragmentuo-
tos, lyg iš paskirų garsinių kom
binacijų sulipdytos Lapinsko dai
nos įgavo vientisumo ir min
ties. Solistė jose mokėjo įžiūrėti 

vo tikrai profesionališka. Emili-, 
, , . , - , . . , . -,, i prasmę ir meninę slinkų. įokio-

]os pusbroli Cezari vaidino Va-1 £ hi^m i i a l a .1 ; -J2 «rI«o»*Ji«A 
lentinas Liorentas. Jo įprastinė 
sceninė poza šį kartą gerai atiti-

Scena IS "Emilijos PiareryteV Chicagoje. "Dainavos choras 
dvaro i dramatinė slinktis kiek susikris- Antanas Stuoka), Valentinas liorentas (Cezaris Platerfe, Duse 

talizuoja vien trečiajame veiks- mooairytevoaižiunlene (Marija Pniiinsiuite, Emilijos draugė, Cezario Mtadtdnf}. 

solistai: Rimas Strimaitis (sukilčhj vadas 
inkas, Emilijos brolis) ir Audrone Si 

ko neapsisprendžiančio bajoro 
intelektualo charakterį. Jo suža
dėtinės Marijos Prušinskaitės ro
lėje pasirodė Audronė Simonai
tytė - Gaižiūnienė. Ji muzikaliai 
savo nedideliu balsu atliko jai 
skirtus muzikos ir vaidybos įtar-
pus. Bronius Jančys atliko pagal
binę kapitono Kirilo rolę, Juozas 
Laurušonis — rusų generolo Iv? 
novičiaus, Nelia Paulauskaitė -
Marijos giminaitės Julitos ir J. 
Šermukšnytė - Burgess — kam
barinės Teofilės. 

Paprastos ir ekonomiškos dail. 
Jurgio Daugvilos dekoracijos vei
kalą pakankamai apipavidalino. 
Režisierė Živilė Numgaudaitė su 
padėjėja Lilija Nastonaite šį kar
tą greitai besikeičiančiuose vei
kalo nuotaikose truputį pasimetė. 

je interpretacijoje avangardine 
Lapinsko muzika, dažnai priima
ma vien pečių ipakraipymu, pa
liko jaudinančiai stipraus įspū
džio, ypačiai antroji daina. Jei 
Laima Rastenytė ir toliau ištesės 
tokiame meniniame lygyje, jos 

.i^ . 

Prof. Pr. Čepėnas 
sukaktuvininkas 

Prof. Pranas Cepėu«i, šiui 
metu gyvenąs ^orcesteryje.. 
Mass., balandžio 4 d., ątŠyėniė 
savo 80 metų amžiaus sukaktį. 
Sukaktuvininkas, baigęsJtstpr^cJ 
mokslus, nepriklausomoje Lietu
voje dirbo "Lietuviškosios eiicik-
lopedijos" redakcijoje. Vofcieutou 
profesoriavo Pabaltijo universite
te, Pinneberge, gyvendamas JAV 
bėse buvo vienas iš "•Lietuvių en
ciklopedijos" redaktorių. 1enl>a; 
gęs darbą, paruošė didžTuipvei-
kalą apie Lietuvos universitetą 
ir parašė "Lietuves naujųjų TąJkv-
istorijos" I tomą. 

Bendradarbiauja spaudoje, yn> 
ir "Draugo" kukūrinio" priede-
bendradarbis. 

;i/roq ;f 
MIR£ POETAS 

Vilniuje kovo 24 d. mirė poe
tas Paulius Širvys, Buvo ghne> 
1922 m. Dusetų valsčiuje. \M~ 
m. pradėjo rašyti eilėraščiu* ir 
yra išleidęs septynias poežijc* 
knygas. Buvo lyrikas ir sukūrė 
neblogų eilėraščių, neišvengi?* 
mas ir režirainės duoklės. Yr< 
iaimėjęs porą premijų. 

-1:« » 
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asmenyje būsime sulaukę, savu 
tarpe gal stipriausios modernios 
dainos interpretatorės. 

Algis Š'nakoi^ 

Nuotr. Jono Kuprio Į Scenoje daugelyje vietų šlubavo 

logika. Pirmajame veiksme buvo 
sunku susigaudyti, ar jaunimas 
buvo vietos bajorai, ar kaimo gy
ventojai. Intymūs senio generolo 
prisipažinimai meilėje ir jo klūp-
čiojimai vyko kadetų ir visos mi
nios akivaizdoje. įžeistas genero
las vien numojo ranka ir išėjo iš 
scenos, ir panašiai. įtikinantis 
buvo vien antrojo veiksmo kalvis 
(J. Paštukas), bet jis nedainavo 
solo. M. Kripkauskienės planuo
tuose moterų rūbuose buvo gali
ma įžinvpti nastanjrų atitikti 
vaizduojamą laikotarpi, nors per 
gausios moterys sukilėlių eilėse, 

greta surdutuotų ir šlipsuotų be 
jorų, kartais priminė vaizdą grei
čiau savaitgalinio pikniko, negu 
į mirtingą kovą besiruošiančių ar 
ją jau pralaimėjusių sukilėlių. 

Aloyzas Jurgutis spektakH pr» 
vedė tvarkingai. Jis sugebėjo iš
laikyti nemažą choro ir solis?* 
kolektyvą tinkamoje discipttnojf 
Dainavos choras dainavo su pe 
sišventimu ir savo ilgokas pflrM 
jas buvo tvirtai išmokęs. Choriv 
tai, palyginus su ankstyvesniais 
jų pastatymais, taip pat patbdė 
pastebimos pažangos sceninėje 
laikysenoj. 

..*V. 
•n >\e* 
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