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Antanui Baranauskui 150 metų

O.V. Milašiaus poezijos pasaulio bruožai

Sukaktys yra savotiška 
bendruoųaeninio žmonių 
gyvenimo problema. Viena, 
jos dauginasi nesulaikomai. 
Kas penki metai (tokia jau 
dabar mūsų priimta konvenci
ja) galima tą pačią sukaktį ir 
vėl minėti. O taipgi nuolat 
daugiau amžiaus sulaukia 
svarbūs mūsų žmonės ir yra 
verti pagerbimo, nuolat 
iškeliauja j amžinybę tie, 
kurių atšvaistą mūsų atminty
je dar norime kiek pratęsti, ir 
todėl griebiamės tų bent kiek 
apvalesnių skaičių šiems 
tikslams. Iš kitos pusės, yra 
grėsmė, kad mūsų viešas min
ties pasaulis, o ypač spauda, 
gali paskęsti po visų galimų 
sukakčių srautu. Rūpestingai 
sukaktis registruodami, jas 
„tinkamai” (reiškia, kaip 
galima, plačiau) žymėdami, 
aišku, būsime atlikę patrio
tinę ir moralinę pareigą, 
tačiau tai bus gyvenimo 
aktualijų ir mums patiems 
svarbių klausimų sąskaita. 
Tai labai teisingai prieš kiek 
laiko yra iškėlęs ir mūsų bend
radarbis Pranas Visvydas, 
„Akiračiuose” nuogastau- 
damas, kad didelė mūsų 
spaudos dalis tampa tik 
visokių sukaktuvių registru.

Bet sukaktys sukaktims 
nelygios. Yra sukakčių, kurių 
niekas iš šalies neturi priminti 
— jos ateina pačios ir atneša 
džiaugsmą ir pasididžiavimą 
kai kuriais mūsų kultūros 
istorijos klodais, o ypač mūsų 
tautos asmenybėmis, ir 
savaime telkia dėmesį į jose 
sukauptą neblėstančiai 
reikšmingą idėjinį ir jausminį 
turinį. Viena tokių sukakčių, 
drįstame siūlyti, yra vyskupo 
Antano Baranausko gimimo 
150-tosio8 metinės.

Antanas Baranauskas, 
gimęs 1835 m. sausio mėn. 17 
d., yra mūsų istorijon įėjęs 
kaip Lietuvos bažnyčios 
vyskupas, poetas, kalbinin
kas ir matematikas. Jis — 
„Anykščių šilelio” autorius, 
vieno pačių pirmųjų mūsų 
literatūros didelių kūrinių, 
paruošęs aušrininkams kelią, 
nes iš miško likimo jis gebėjo 

sukurti gilų Lietuvos tragedi
jos simbolį. Nors vėliau jis nuo 
kūrybos atitoko, o taipgi jo 
laikysena tuometinio aštraus 
lenkiškos ir bekylančios lietu
viškos kultūros sankirčio 
atžvilgiu tebėra problematiš
ka, jis tebešviečia mums, kaip 
savo laiko bendruomenės 
pulsą pajutęs šviesus žmogus, 
vienas iš tokių, koks tuo metu 
buvo be galo reikalingas mūsų 
tautai, kaip jai reikalinga 
tokių ir dabar. Jo literatūrinis 
ir mokslinis palikimas dar 
nėra pakankamai išnagrinė
tas — sukakties proga esame 
kreipęsi į kai kuriuos mūsų 
lituanistus ir tikimės artimoje 
ateityje jų įžvalgas pateikti 
skaitytojams.

Tuo tarpu dėmesį pagauna 
su kokiu atsidėjimu ir, 
sakykime, meile Antano 
Baranausko 150 metų gimimo 
sukaktis buvo pažymėta 
okupuotoje Lietuvoje — nors 
vyskupo titulas jam nubrauk
tas, bet spaudoje jam skirta 
turbūt nemažiau vietos, negu 
dabar sulauks Michailas 
Gorbačiovas, pakeitęs a.a. 
Konstantiną Černenką. 
Gvildenamas jo įnašas lietu
vių poezijai (rašo svarbiau
sias literatūros kritikas 
Vytautas Kubilius), kalboty
rai (svarsto žymusis kalbinin
kas Zigmas Zinkevičius), ir 
net matematikai (čia straipsnį 
rašo pats Vilniaus univer
siteto rektorius Jonas Kubilius 
— nors Baranauskas, kaip 
žinoma, tebuvo diletantas 
matematikos srityje, atitver
tas nuo tuometinių Vakarų 
pasaulyje vykstančių tyrinė
jimų). Galime jausti, kad 
Baranausko sukaktis jungia 
„mus” ir „juos” — visi lietu
viai prie jos susikaupiam, savo 
pačių tautinių interesų vedini. 
Nuostabu, kad 19 šimtmečio 
mūsų pranokėjai, dovanoję 
mums tautinį atgimimą, 
dabar tarnauja kaip jungtis 
idėjiniu ir kultūriniu atžvilgiu 
tragiškai draskomai tautai.

Antanas Baranauskas 
gyvas ir mums, ir jiems tam 
tikru beveik pogrindiniu 
poveikiu. „Anykščių šilelis” 
nelieka tik romantizmo

Tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt devintaisiais 
metais, sako Andrė Blanchet, 
Fontainebleau kapinėse pąlai- 
dojo nežinomąjį: vieną" iš 
pačių ... didžiausiųjų mūsų 
kalba rašiusių poetų. Ir vieną 
iš daugiausia iš savęs 
reikalavusiųjų. Pagaliau ir 
vieną iš mažiausiai įver
tintųjų... Atleisk, Milašiau! Tai 
tu esi vienas iš tų, kurių 
Prancūzija nepastebėjo ligi 
paskutinio atodūsio, kad vė
liau tavimi didžiuotųsi...

Taip kalbėjo Blanchet prieš x 
daugiau kaip dvidešimt metų. 
Tačiau šie jo žodžiai dar 
tebetinka ir šiandien, nes 
Milašius, šis, Jean Rousselot 
žodžiais, aiškiaregis, pranašas 
ir poetinis genijus, yra ne 
tiktai vienas iš pačių didžiau
siųjų, bet turbūt ir pats 
didžiausias mūsų amžiaus 
poetas, kuris tebėra dar 
nepakankamai pažįstamas ir 
šiandien.

O ar pažįstame jį ir mes 
patys, ir Lietuva, kurios žemė 
jį pagimdė ir kurią jis taip 
nuoširdžiai mylėjo? Ar pažįsta 
jį Prancūzija, kurios literatūrą 
jis praturtino gilios minties ir 
aukštos meninės vertės kūri
niais? Pagaliau ar pažįsta jį 
Vakarų pasaulis, kurio 
kultūrai jis priklauso? Vargu 
ar į visus šiuos klausimus 
galėtume atsakyti teigiamai, 
nors nuo šio didžiojo poeto 
gimimo jau praėjo daugiau 
kaip šimtas metų.

Šalis, kurioje Milašius gimė 
ir kurios jis, prasmingais auto
biografinio romano „Meilės 
įvadas” (L’Amoureuse Initia- 
tion) personažo Sassolo 
Sinibaldi žodžiais, būdamas 
likimiškai paženklintas 
prisiminimams, niekad 
neužmiršo, yra mūsų visų 
žemė — Lietuva. Lietuvos 
gamtos peizažas ir jo siela, 
harmoningai susiliedama su 
vidinio poeto pasaulio plotais, 
visada buvo gyva jo būties gi- 

dokumentu, lyriškai ganitą 
apdainavusia poema — jis yra 
manifestas, skatinantis 
dabartinės Lietuvos rūp< stį
gamtos apsauga, sužadii itą 
jau mūsų laikų ekologi os 
mokslo, o tačiau susiliejantį su 
lietuvių meile Bavo tėvynei, 
tapusį intensyviausia jos 
priespaudos sąlygomis dabar 
įmanoma patriotizmo apraiš
ka, pakaitalu laisvės troškilno 
viešai išraiškai. Bet kaip 
Anykščių Šilelį sunaikinusią 
ijėgą poetas susiejo su caro val
džios dvasine lietuvių 
priespauda, taip jis yra mums 
palikęs dar vieną svarbų testa
mentą: liaudiška ir nuostabiai
taiklia mūsų kalba išsakytą 
bendros mūsų istorinės patir
ties susumavimą ir mūsų 
nenugalėjimą — jo poemos 
„Kelionė Peterburkan” 
eilutę: „Kad tu, gude, 
nesulauktum...” Ir po daugiau 
kaip šimto metų ji, įgludusi 
mūsų sąmonėn, išves mus į 
savo pačių ateitį — ne kieno 
nors sugalvotą savo imperijos 
pakraščių — Suomijos, Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Balkanų tautų, Afganis
tano ir t.t. pavergimą, 
užgožimą ir sunaikinimą. Su 
Baranausku tebesakome: 
„Bus, kaip Dievas duos, — ne 
tavo priesakai nedori”. z ...
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lumose. Tai liudija ir jo paties 
žodžiai, kurie atskleidžia jo 
gimtosios žemės fizinį ir 
dvasinį vaizdą: — Ateikite, o aš 
savo mintimi nuvesiu jus į 
keistą šalį*. Tiktai vienas 
sparno mostelėjimas, ir mes 
skrisime virš krašto, kur visa 
yra prisiminimų spalvos... Tai 
Lietuva, Gedimino ir Jogailos 
žemė...

Milašius, atskleidęs gimto
sios žemės peizažą, ypač 
rudenį, kurio ilgesinga nuotai
ka taip artima poeto sielai, kur 
visi daiktai yra ne tiktai 
prisiminimų spalvos, bet kurie 
nenutylančiais virpesiais aidi 
ir nebaigtame jo romane 
„Zborovskiai”, neabejotinai 
turinčiame ir autobiografinių 
momentų, atskleidžia ir poeto 
gimtųjų namų sielą. Iš šių 
namų aidi gili ir nuoširdi 
vienatvės, liūdesio ir ilgesio 
melodija. Tai Milašiaus praei
ties namai — „la maison du 
passė”, kuriuose tebegirdimi 
poeto vaikystės dienų žings
niai ir į kuriuos poetas savo 
dvasios sparnais taip dažnai 
sugrįžta.

Iš tikrųjų nėra vis tiek, kada 
ir kur poetas yra gimęs: ilgesį 
sukeliančiose laukų lygumo
se, niūrių kalnų papėdėje ar 
amžinai ošiančios ir siū
buojančios jūros pakrašty
je. Visas tas išorinis pasaulis, 
jo garsai ir spalvos, jo daiktai 
ir jų gelmės veikia ir formuoja 
rašytojo ir poeto sielą, kuri 
neišvengiamai atsispindi ir jo 
kūryboje. Išorinė aplinka ir 
ypač jau minėti praeities 
namai, tylūs ir paslaptingi, o 
taip pat ir gimtosios žemės 
peizažas, su kuriuo Milašius 
buvo taip intymiai suaugęs — 
visa yra ir jo kūryboje. Namai 
ir jų dvasia ypač giliai ir 
neišdildomai įsirėžia į 
žmogaus sielą vaikystėje, kuri, 
Gaston Bachelard žodžiais, iš 
tikrųjų yra daugiau negu tik
rovė: „L’enfance ėst certaine- 
ment plūs grande que la 
rėalitė.”

Milašius, Edmond Jaloux 
žodžiais, susiformavęs praei

ties ilgesio ir neapibrėžiamos 
palaimos troškimo dvasioje, 
buvo be galo jautrus ne tiktai 
poetinei namų erdvei, bet ir 
gamtai, kurioje jis juto ir 
girdėjo dieviškosios paslap
ties aidėjimą. Jis, kito tyrinė
tojo žodžiais, girdėjo beveik 
nepajuntamus virpesius, 
kuriais gamtoje atsiskleidžia 
dieviškas plazdėjimas.Tad ir 
toje vaikystėje, praleistoje 
gimtosios žemės peizažo ir 
namų dvasios aplinkoje, 
Milašiaus siela intymiai 
susiliejo ne tik su praeities 
ilgesiu, kylančiu iš daiktų gel
mių. Joje užsimezgė ir labai 
nuoširdus jo dvasios dialogas 
su išorinio pasaulio perso
nažais: raudančiais gluos
niais, dilgėle.., kurių ir išorinė
je laikysenoje, atrodo, yra to, 
kas artima poeto sielai: 
vaikystės ilgesio, vienatvės, 
kančios ir meilės melodijos.

Ir visa tai atsispindi ir 
Milašiaus kūryboje. Vaikystės 
ilgesyje atsiskleidė ir pa
jutimas vienatvės, kuri, /jau 
cituoto Bachelard žodžiais, 
yra reikšminga ir kūrybiniu 
atžvilgiu. Ją pabrėžia ir pats 
poetas: ji tuo pačiu laiku yra ir 
motina, ir kūdikis. Ji ir kuria, 
ir yra kuriama. Tad ir 
Milašiaus vienatvė nėra 
dramatiška. Ji yra vidinis 
susitelkimas ir tarytum tam 
tikras centras, iš kurio 
išspinduliavo ir kiti pagrin
diniai poeto sielos aspektai, 
kurie ryškiai atsispindi ir jo 
kūryboje; praeities ilgesys, 
kančia ir meilė, pereinanti 
metafizinėn sritin ir tampanti 
nuoširdžiu ir giliu troškimu 
susitikti su Dievu, kuriame jis 
galėtų pasilsėti: „Viešpaties 
ramybėje noriu miegoti ir 
pasilsėti”, sako poetas 
viename savo eilėraštyje.

Milašiaus vaikystė, paženk
linta „praeities namų” dvasia, 
ypač giliai ir ryškiai atsispindi 
jo poezijoje. Galima teigti, kad 
ji, o ir toji aplinka, kurioje ji 
prabėgo, buvo tasai pasaulis, 
kurio jis visą gyvenimą ieško
jo ir kuris jį lydėjo jo žemės ir 
poezijos keliais. Ir niekad

(Lino raižinys) neDasruodžiamos širdvs:

A- Bilis o. V. Milašiaus portretas, 1930

poetas neišsižadėjo vaikystės 
temų. Jos lydėjo jį iki pat jo 
mirties. Apie ją ir apie 
vaikystės dienų šalį, atrastą 
ašarose, Milašius kalba viena
me savo eilėraščių rinkinio 
„Septynios vienatvės” kūrinė
lyje, pavadintame „Vaikystės 
šalyje” (Dans un pays de 
l’enfance).

Ši ašarose atrasta vaikystės 
šalis, ši praeitis, sugrįžusi iš 
„už laiko ribų” (un passė hors 
du temps), niekur neatsisklei
džia nerūpestinga mažų dienų 
giedra ir niekad nesuaidi 
šviesiomis melodijomis. Čia, 
kaip ir visur ir visada, jaučia
mas gilus poeto liūdesys ir 
skausmas. Ir visa — visa iš
orinė aplinka, iškilusi jo sielo
je, transfigūruota iš jo būties 
gelmių kylančia melancholija 
ir nudažyta jo dvasios virpe
sių spalva. Iš viso eilėraščio 
liejasi gilus gailestis, kurį 
pabrėžia po kiekvienos strofos 
einantis refrenas: „O diena 
lyja visoje tuštumoje” (Mais le 
jour pleut sur le vide de tout):

Kokie žodžiai, kokia baisiai 
sena muzika 

Virpa manyje nerealiu tavo 
esimu, 

Tamsus dienų balandis — 
Totimas, drungnas, gražus

Kokios muzikos, aidinčios 
sapnuose?

Po kokiais tolimos vienatvės 
lapais, 

Kokioje tyloje, kokia melodija ar 
kokiame 

Sergančio vaiko balse tave,
o gražioji, 

O tyroji, o muzika, girdėtoji
sapnuose?

— O diena lyja visoje tuštumoje.
Vaikystė ir apskritai 

praeitis labai dažnai suaidi ir 
kituose Milašiaus eilėraš
čiuose, Kai kur poetas išgirsta
— „sužvengia praeities 
arkliai”, atsiskleidžia praei
ties vakaro dvasia ir jos daik
tų nuotaika bei laikysena. O 
eilėraštyje „Metai buvo praei
ties prisiminimų” suskamba 
graudi visa ko praėjimo melo
dija ir atsiskleidžia niekuo 

Metai buvo prisiminimų laikų, 
Mėnuo buvo rožių mėnesienos, 
O širdys tų, kurių niekas 

nepaguodžia.
Aplamai daugelyje Mila

šiaus eilėraščių atsiskleidžia ir 
iškyla tai, kas savaime 
suskamba praeitimi ar praei
ties dvasios tonais — balsas, 
kuris yra kaip mėnulio garsas 
sename šutiny, kur birželio 
aidas ateina atsigerti:
Tavo balsas yra kaip mėnulio 

garsas sename šuliny, 
Kur aidas, birželio aidas ateina 

gerti.
Toji praeitis atsiskleidžia 

visur: ir senų kapinių vėjuje, ir 
lempos šviesoje, ir sutemose, 
kurios visada atneša truputį 
senų gerų laikų:

Nepribudink lempos, ši prieblanda 
yra mūsų draugė, 

Ir niekuomet neateina
neatnešdama 

šiek tiek gerų senų laikų.
Tačiau šie tolimi Milašiaus 

vaikystės prisiminimai nei 
erdvės, nei laiko plotmėje, 
teigia Jean Audart, labai toli 
nuo nevilties:

Tai buvo labai seniai — 
klausyk, karti kito pasaulio mei
le.

Tai buvo labai toli, labai toli — 
klausyk gerai, mano seserie iš čia.

Gimtojoje šiaurėje, kur pirmykš
čių laikų kvapas kyla iš didžiųjų 
ežerų vandens lelijų ir rūkas — iš 
legendose nugrimzdusių obelų 
sodų.
— dainuoja Milašius „Nebaig
toje simfonijoje”.

Nors — tai jau sakyta — ir 
nėra Milašiaus poezijoje juodo 
pesimizmo, joje vis dėlto junta
mas egzistencinio — likiminio 
pobūdžio liūdesys ir net gilus 
skausmas, kylantis iš senų 
kapinių, alėjų, uždengtų nukri
tusiais medžių lapais, ar 
kapais dvelkiančių spintų — 
visa, kas primena kančią ir 
mirtį.

I Ir tai — toji poeto prabėgu
sių tolimos jaunystės dienų 
nostalgija, o taip pat ir tų 
vaikystės dienų aplinkos

(Nukelta į 3 psl.)
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Humanistinis
Tie mūsų kultūrininkai bei 

operos entuziastai, kurie susi
rūpinę seka Chicagos lietuvių 
operos sunkėjančią kovą už 
savo išsilaikymą, be abejo, su 
džiaugsmingu pasididžiavimu 
sutiko žinią apie jos š.m. 
balandžio 27-28 d. statomą 
Giuseppe Verdi „Don Carlo”. 
Džiaugtis reikėtų ne vien dėl 
to, kad tai viena iš kompozi
toriaus didžiausių ir 
brandžiausių operų, stebinanti 
savo muzikinių bei sceninių 
užmojų kalibru, kiek dar ir dėl 
to, kad ji užima ypatingą vietą 
Verdžio operų spektre savo 
unikaliu idėjiniu spindesiu. 
Mat kaip tik šioj operoj gal 
pilniausiai, dramatinio sankir- 
čio su praeities reakcinėmis 
galimybėmis fone, išsakytas 
abiejų operos kūrėjų — drama
turgo Friedricho Schillerio 
(kurio to pat vardo tragedijos 
pagrindu Joseph Mery ir 
Camille du Locle parašė libre
tą) ir kompozitoriaus Giuseppe 
Verdi humanistinio tikėjimo 
credo. Nesileisdamas į detalų 
libreto atpasakojimą, aš čia 
tik schematiškai teužgriebsiu 
mano temai išgvildenti būti
nus jo metmenis.

16 a. Ispanijos imperijai 
savo galybe dominuojant 
pasaulyje, jos valdovas, užkie
tėjęs fanatikas karalius Pily
pas II (bosas) turi sūnų Don 
Carlo (tenoras), kuris keistu 
likimo žaismu yra visiška 
priešingybė tėvui: šviesiojo 
liberalizmo pasekėjas ir 
karštas idealistas. Princas 
Don Carlo ir jo vienmintis 
draugas Rodrigo, Markizas di 
Posa (baritonas) yra pagrin
diniai šulai Flandrijos laisvės 
sąjūdžio, kovojančio už atsi
skyrimą nuo ją prisijungusios 
Ispanijos. Pagal Didžiojo 
inkvizitoriaus (pasak Schil
lerio, kardinolo, boso), kurio 
jurisdikcija dualistinio režimo 
svarstyklėse paprastai 
persverdavo karaliaus 
pasaulinę galią, teisinius bei 
moralinius standartus, tokia 
Don Carlo ir Markizo veikla — 
tai jau mirtimi baustinas 
valstybės išdavimas.

Princo Don Carlo trumpalai
kėj pažintyj karštai pamiltoji 
sužadėtinė Elizabeth de Valois 
(Prancūzijos karaliaus Henri
ko II duktė, sopranas) tų pačių 
valstybinių interesų nulėmi- 
mu turi ištekėti už jo tėvo. 
Skaudus jos netekimas galu
tinai suformuoja princo 
apsisprendimą pašvęsti savo 
gyvenimą aukštesniam 
Flandrijos idealui. Tad nors 
veiksmas, vystydamas stiprią 
meilės tematiką, persipina 
įvairiaspalvių romantiškų 
epizodų vainiku (princesės 
Eboli, mecosopranas, įsiterpi
mas), tačiau jo esminiu 
dinaminiu varikliu yra tų 
dviejų priešingų ideologinių 
pasaulių totalinis susikir
timas. Tai susikirtimas tarp 
smurtinio despotizmo, kuriam 
atstovauja savo kietu fana
tizmu impozantiškos kara
liaus Pilypo II ir Didžiojo 
inkvizitoriaus figūros, ir 
liberalinio humanizmo, gina
mo galop valstybinės imperi
jos negailestingai sutriuškina
mų idealistų poros: Don Carlo 
ir Markizo.

Nors Karaliaus ir Inkvizito
riaus personažuose įkūnytas 
blogis ir laiko sukaustęs 
viduramžinės Ispanijos 
gyvenimo realybę, tiro
niškos priespaudos nesu
traukiamais apkalais, užtai 
gėrio moralinio triumfo vizija 
aiškiai ir galingai valdo abie
jų operos kūrėjų psichologinę 
svajonių erdvę. Tam jų svajo
jamam gėrio moraliniam 
triumfui akcentuoti operoj 
įvedami net du mistiškai 
antgamtiški epizodai.

Kai antro veiksmo finali
nėje auto-da-fe scenoje ant 
laužo deginamų heretikų 
kūnai dūmų kamuoliais rūks
ta į dangų, iš tolimųjų 
aukštybių ataidi mistinis

pulsas operoje

STASYS LIEPAS
balsas: „Dangun plasnokit, 
skriaudžiamųjų sielos! Paguo
dą raskit Viešpaties taikoj!” O 
pavergtos Flandrijos deputa
tų choras šios scenos gale širs
ta su bemaž maištavimo gaida 
prieš Dievą: „Ir Tu tai pakenti, 
o Dangau? Nesutramdai 
ugnies liežuvių? Štai Tavo 
vardu įžiebtas laužas tai 
liepsnoja!..”

Antrasis gi antgamtiškas 
epizodas įvedamas pačioje 
operos pabaigoje. Libreto 
pagrindu tarnavusi Schillerio 
tragedija baigiasi, Pilypui II 
atiduodant Don Carlo į Didžio
jo inkvizitoriaus rankas ir 
šiais žodžiais skelbiant mir
ties ištarmę savo sūnui: 
„Kardinole, aš savo pareigą 
atlikau! Dabar atlikit savą
ją!” Tačiau operos finalas 
išėjo visai kitoks. Jau už 
laisvės idealą nuo despo
to kulkos žuvus Markizui 
di Posa, operoj nebeleidžiama 
panašiai sunaikinti ir jo ištiki
mo draugo Don Carlo. Belieka 
tik šauktis antgamtinės 
intervencijos. Libretistas tai 
padaro, pačiame finale įves
damas Imperatoriaus Karolio 
V šmėklą, kuri ir išgelbsti, 
nusitempdama paskui save, 
jau inkvizicijos pareigūnų 
griebiamą suimti Don Carlo. 
Nors ir pažeisdamas drama
turginę tikimybę, šis antras 
epizodas bent tuo simbolišku 
būdu turėjo gelbėti moralinę 
humaniškumo pergalę, kad 
blogio galybė totaliai 
nesutriuškintų paskutinių gė
rio gynybos mohikanų.

Tiesiog nuostabu, kaip ši 
„politinė” siužeto struktūra 
gebėjo ištraukti iš Verdžio 
įkvėpimo versmių tokiu 
gaivalingu dramatiškumu 
sūkuriuojančią muziką. Tad 
pasekime, kaip teksto 
veržlaus, gilaus idėjingumo 
pažadintas suplaka „Don 
Carlo” muzikos dinaminis 
pulsas ypač šiose dviejose 
sukrečiančių „politinių” dialo
gų scenose. Tai karaliaus Pily
po ir Markizo scena pirmojo 
veiksmo pabaigoje ir Pilypo 
bei Didžiojo inkvizitoriaus sce
na trečiajame veiksme (4 
veiksmų operos versijoje).

Pirmojoje jų Markizas, 
paties karalius paliktas pas 
save audiencijai, užuot pagal 
tradiciją prašęs kokių asme
ninių malonių pačiam sau, 
padaro beprotiškai drąsią 
intervenciją pavergtos 
Flandrijos naudai. Visa tai 
vyksta aršiai aštrėjančio 
pašnekesio forma. Monarchas 
nesidrovi prieš jį apsinuoginti 
savo ideologijoje: „Tiktai krau
ju galiu aš taiką dovanot 
pasauliui... Mano kardas 
atšaldo kreivatikių entuziaz
mą... Mirtis mano rankose yra 
gyvenimo pasėlis... Žvelk į 
Ispaniją: nei miesto darbinin
kas, nei kaimo žemdirbys 
neturi jokių skundų nei prieš 
Dievą, nei prieš karalių. Tą 
pačią taiką aš duosiu Flandri
jai!” Visai jau nebesivaldy- 
damas, nusispjovęs į savisau
gą, Markizas drastišku 
atvirumu jam į tai atšauna: 
„Baisinga tai, klaiki taika! Tai 
taika kapinyno!.. Jūsų imperi
ja — tai didžiuliai, pasibai
sėtini tyrai, kur kunigai žudo, 
o kariai plėšikauja, kur visi 
keikia Pilypo vardą... Nešk į 
pasaulį laimę! Duok jam 
laisvę!”

Toks Markizo jautriai idea
listinis indoktrinavimas nė 
kiek nesuvirpina karaliaus 
politinės sąžinės, bet jis už tai, 
kaip už naivumą, čia pat 
Markizui duoda išrišimą, tik 
grasiai dukart įspėdamas 
sergėtis Didžiojo inkvizi
toriaus... Aiman, šis įspėjimas 
Markizo jau nebeišsaugoja — 
jis vėliau žūva nuo kulkos 
kalėjimo scenoj, kaip inkvi
zitoriaus egzekucijos auka.

Dabar atskleiskime operos 
antrąją, būtent Pilypo ir

„Don Carlo”
Didžiojo inkvizitoriaus „poli
tinę” sceną, kurioj yra tragiš
kai išsprendžiamas ne tik 
aukščiau aptartojo Markizo, 
bet ir jo draugo Don Carlo liki
mas. Čia šiurkščiu relje- 
fingumu išryškėja Didžiojo 
inkvizitoriaus profilis. Šioj 
scenoj jo spaudimu iš 
karaliaus yra išgaunami abie
jų idealistų mirties sprendi
mai. Aštriame dialoge kardino- 
las triuškina karalių 
„filosofiniais” argumentais. 
Karaliaus klausimą, ar jis, 
būdamas krikščionis, turįs 
teisę pasmerkti savo sūnų 
egzekucijai, Inkvizitorius 
sofistiškai atremia, esą Die
vas irgi paaukojęs savo Sūnų 
žmonėms atpirkti... Karaliaus 
sąžinės šauksmą, ar jis galįs 
savo prigimty nutildyti tėviš
kos meilės instinktą, Inkvi
zitorius nuramina griežtu 
reikalavimu viską nutildyti 
dėl paklusnumo tikėjimui. Ir 
karalius pasiduoda. Susidoro
jus su Don Carlo, Inkvizi
toriui kiek sunkiau sekasi 
išgauti karaliaus aprobatą 
sulikviduoti Markizą. Savo 
kariniais nuopelnais, lojalu
mu, savo kilnios nesavanau
diškos asmenybės poveikiu jis 
buvo įsigijęs monarcho ne tik 
visišką pasitikėjimą, bet ir 
draugo — asmeninio patikėti
nio padėtį. Štai kodėl, Kardino
lui pareikalavus maištininko 
Markizo galvos, Pilypas šoka 
jį aršiai ginti, išskirdamas iš 
visų dvariškių kaip patiki
miausią savo draugą. Jau 
supykęs, jis dar nepalūžta ir 
prieš Inkvizitoriaus argumen
tą, esą tikras karalius turįs 
pakilti virš reikiamumo turėti 
draugu bet kokį žmogų. Tiktai 
jau jam bebandant audien
ciją nutraukti, Kardinolas 
atskleidžia savo vyriausiąjį 
kozirį, tiesiog grasindamas 
pačiam karaliui inkviziciniu 
teismu. Ši korta visada laimi, 
ir jis išeina iš audiencijos, 
išsinešdamas karaliaus 
sutikimą dviem egzekucijom... 
Gi atšauri dviejų bosų scena 
baigiasi sugniuždinto monar
cho sarkastiškai karčiu 
nusiskundimu, jog sostas visa
da privaląs nusilenkti alto
riui.

Šios dvi vyriškos scenos, 
bene įspūdingiausios ilgoje 
operos trukmėj, kažkaip 
giminiuojasi, įkopdamos į 
aukščiausią išraiškingo dialo
go pakopą. Jų rečitatyvai 
spindi, lyg operinių brangak
menių parodoj, gyvybingu 
impulsyvumu, neprarasdami 
savyje ir įdomiai įvairuojan
čių melodinių pradų. Čia Ver
di naujų stilistinių priemonių 
atidengimu į savitąjį „vagne- 
rinio” dialogo išvystymą lyg 
prasimina taką didiesiems 
savo šedevrams „Aidai” ir 
„Othello”. Orkestras reflektuo
ja kiekvieną mintį, kiekvieną 
nuotaikų variantą, išreikštą ar 
neišreikštą solistų dialoguose, 
sukonstruotuose iki aukščiau
sios kulminacijos įtampoj 
kylančių pašnekesių forma. 
Kiek teksto poetinis srautas, 
idėjinio idealizmo eksploduo- 
jamas, spontaniškai nešasi į 
aukštybes, tiek ir operos muzi
ka retu meistriškumu ieško 
visuose savo elementuose 
garsinio atliepimo žodžiu 
neišsakytai prasmei sustiprin
ti. Net tie išdidūs operinio 
repertuaro kritikai, kurie 
labiausiai raukosi dėl jo per 
dažno pasinešimo į smaguria
vimą saldžiu sentimentalu
mu, „Don Carlo” operoje galės 
„atsigauti”, perkeldinti į gal 
net šiurkščią istorinę realybę 
su socialinių, religinių proble
mų skausmingom konvul
sijom, su vergiamų bei engia
mų tautų niūriais užkulisiais.

Šią- giliašakę ir plačiašakę 
Giuseppe Verdi operą, jo didin
gą muzikinį humanistinio 
tikėjimo manifestą paversti 
brandžiai meniniu pastatymu 
— muzikiniai, vaidybiškai, na, 
ir butaforiškai — yra net

Alfonsas Dargis Seimą, 1981
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Gyva kalba grafikos lakštuose
Sakoma, jog savo kaime 

pranašu nebūsi. Ne visos 
mūsų meno parodos rengia
mos lietuviškose patalpose. 
Blogai, kad tų parodų skai
čius sumažėjo, nors sąlygų bei 
gabių dailininkų, profesio
naliai 'kuriančių, atrodo, 
netrūksta. Chicagos Jaunimo 
centro galerija tikrai „čiurlio- 
niška”; ir jauki-savo dvasia, 
įrodanti patalpų tinkamumą, 
sudaranti pradmenis pažan
gesnėms ekspozicijoms. Gaila, 
kad kortais mes to nepaste
bime ir nepagalvoję su savo 
kūriniais bėgame į miesto 
centrą, tikėdamiesi „atrasti 
laimės”, kaip ta# vargstantis 
aktorius, nuvykęs į Holivudo 
meką. Iš tikrųjų mūsų sąlygos 
geros, o patalpos gal net 
pavydėtinos, Chicagos gale
rijų savininkų akimis žiūrint, 
bet būna atvejų, kada ne pro 
šalį susidraugauti ir su aplin
ka. Manytina, klaidos nepada
rė čikagiečiams gnomas meno 
kolekcionierius Karolis Avi
žienis, suruošdamas lietuvių 
grafikų kūrinių parodą Bever- 
ly Arts Centėr patalpose. 
Tiesa, minėtas centras netoli, 
mūsų kaimynysįėje — veiklus 
kultūrinio gyvenimo punktas 
pietinėje Chicagos dalyje. Čia 
vyksta ne tik parodos, bet ir 
koncertai bei paskaitos. 
Mokslinį prieglobstį randa ir 
studentija. Žodžiu, tai židinys, 
kuris mums irgi gali duoti 
minčių, kaip prototipas mūsų 
svajoto ir būtino lietuvių 
dailės muziejaus įgyvendi
nimui.

Parodoje darniai po vienu 
stogu susigyvepa mūsų išei
vijos grafikai , su tėvynėje 
esančių kolegų darbais. Čia 
prabyla didingi, bet tuo pačiu 
metu primityvūs Viktoro 
Petravičiaus kūriniai, vieni su 
tikru lietuvišku atspalviu, o 

didžiųjų sostinių, operoms su 
plačiais ištekliais itin ambi
cingas uždavinys, gal ir kūry
binio pajėgumo, išbandymas.

Todėl mūsų ryžtinga Chica
gos lietuvių opęrą testiprina 
visų lietuviškų .širdžių uniso
no linkėjimai kuo sėkmin
giausiai įveikti, vėl įsižiebus 
jaunu entuziazmu, kolosali- 
nius su ,,grand”-operos 
pastatymu susijusius sunku
mus ir dar kartą papuošti savo 
muzikinių laimėjimų knygą 
nauju auksiniu lapu. 

kiti su gyvenimiškais 
paradoksais. Kas yra matęs 
nepakartojamą Venecijos 
miestą, pripažins, jog Petra
vičiaus pavaizduotas miestas 
gali kiekvienam italui pagrei-. 
tinti pulsą. O tai nebūtinai 
intelektualumo reiškinys 
meno plotmėje, bet paprastes
nis faktas, būtent ką dailinin
kas jaučia širdy ir nori pateik
ti žiūrovui. Nė kiek nemenkes- 
nis spalviniu bei kompoziciniu 
atžvilgiu yra Alfonso Dargio 
paveikslas „Šeima”. Anot 
Tolstojaus „Karo ir Taikos”, 
visos laimingos šeimos yra 
vienodos, tačiau kiekviena 
nelaiminga šeima savaip neša 
savo nelaimę — tai galima 
pasakyti ir apie šį paveikslą, 
kuriame Dargis stipriai 
perduoda šeimos vieningumą 
ir kartu šeimyninį vienišumą. 
Šioje parodoje tai yra bene 
vienas iš stipriausių kūrinių.

Norint išsiaiškinti tautinio 
grožio idealo sąvoką, pirmiau
sia reikia nustatyti jos 
požymius, kad ji nebūtų 
suprasta nei per daug siau
rai, nei pernelyg plačiai. 
Pastaruoju metu meno kriti- 
kote vis dažniau linkstama šią 
sąvoką siaurinti, meno tauti
nį savitumą suprantant kaip 
specifinių liaudies meno for
mų bei tradicijų ryškinimą ir 
plėtojimą. Tokie iš dalies yra 
V. Jurkūno bei B. Žilytės dar
bai. Šie dailininkai jau 1956 
metais Vilniuje surengtoje 
Pabaltijo grafikos parodoje 
gerokai pakėlė lietuvių grafi
koj autoritetą. Žilytės serija 
„Augalai” buvo premijuota 
Sovietų Sąjungos mastu. Paro
doje matomas grafikos kūri
nys „Aguonos” dvelkia raudo
nų spalvų romantika, arba, 
Marijos Pečkauskaitės 
žodžiais, „žemės šypsena iš 
džiaugsmo”. Mūsuose gerai 
pažįstamas ir mėgiamas grafi
kas Antanas Kmieliauskas čia 
tvirtai pasireiškia savo įpras
tine Vilniaus tematika. 
Neieškantis naujų architektū
rinių formų ar stilių, 
Kmieliauskas yra užpaten
tavęs savo stiliaus kokybės 
ženklą, dirbdamas su švelnių 
pastelinių spalvų vaivorykšte. 
Ateityje vertėtų gal suruošti 
Kmieliausko individualinę 
parodą, parodant jo gabumus 
platesniu diapazonu (pvz., jo 
prieš 25 metus sukurtas Vil- 
niauš tematika juoda-balta 

cinkografijas, tapytus por
tretus, skulptūras ir, savaime 
aišku, ekslibrius, kuriuos bene 
taikliausiai apibūdino dailėty
rininkas Antoine Rousseau 
savo straipsny apie 
Kmieliauską „Graphia” žur
nale).

Kalbantis su Pat McGrail, 
Beverly Arts Center vedėja ir 
Pillsbury Concourse galerijos 
kuratore, išryškėjo kelios 
įdomios mintys. McGrail nėra 
meno kritikė ar dailėtyrinin
kė, o administratorė, kuri 
paprastai bei nuoširdžiai at
siliepė apie mūsų parodą. 
Teisingai pažymėjo, kad kriti
kai, paskendę gražbylystėje ar 
filosofijoje, dažnai užmiršta 
paprastumą dailėje — tai, ką 
žiūrovas mato bei supranta. 
Jai asmeniškai labai prie šir
dies Vilniaus vaizdai, nes jos 
tėvas gimęs Vilniuje ir imigra
vo į šį kraštą prieš Pirmąjį 
karą — dukrai tėvo gimtasis 
miestas mistiškas ir orus. 
Dailininko Jurkūno kūrybą 
apibūdino kaip įspūdingą ir 
susimąstyti verčiančią. I 
užuominą, jog praeitų metų 
Art Expo parodoje, vykusioje 
Navy Pier, keletas Europos 
galerijų darbuotojų Lietuvos 
grafiką aptarė, kaip „įdomią, 
bet stokojančią intelektua
lumo”, McGrail atsiliepė 
mananti, kad menas nėra 
privaloma intelektualumo 
apraiška, o balsas į eilinį 
meno mylėtoją, norintį išgirs
ti, ką dailininkas jaučia, ir 
pamatyti, kas pateikiama 
drobėje. Pavyzdžiui, Petro 
Repšio grafika iš ciklo „Mano
ji Lietuva” ypač sudomino 
galerijon atsilankiusias 
amerikietes gimnazistes. Joms 
svetima Lietuva ir jos pasakos 
bei padavimai, bet kažkaip 
savo vaikišku naivumu jos 
sugebėjo kūrinį bu „flying chi- 
ckens" giliau įžvelgti. Supran
tama, apgailėtina, kad Lietu
vos grafikai neturi užtektinai 
progų plačiau susipažinti bu 
Vakarų pasaulio menine kaita 
ir laimėjimais, tačiau su laiku 
ir tai gali pasikeisti. Jos 
manymu, gal Gailiaus „inca- 
bleu” darbai atstovauja kiek 
labiau- sofistikuotam menui, 
bet čia gali būti ir jo gyvena
mojo Paryžiaus meninės 
aplinkos įtaka. Tuo tarpu 
Petravičiaus „monoprintai” 
yra jaudinantys kūriniai, ypač 
naujieji, sukurti pastaruoju

Senosios Rusijos 
šviesuomenės

atsisveikinimas
Šiuo metu Chicagos Good- 

man teatre yra statoma Anta
no Čechovo drama „Vyšnių 
sodas”. Paties Čechovo tekstas 
yra moderniai Amerikos visuo
menei pritaikytas Dovydo 
Mamet. Veikalas yra pastaty
tas Gregory Mosher labai 
sceniškai suprastinta forma. 
Tačiau drabužiai paimti iš 
praėjusio šimtmečio pabaigos.

Rusų dramaturgas Antanas 
Čechovas, miręs 1904 metais, 
šioje savo dramoje pateikia 
lyriškai išgyventą senosios 
Rusijos šviesuomenės atsi
sveikinimą su savo kraštu. Tuo 
atžvilgiu jis yra pranašas tų 
įvykių, kuriuos Rusijos švie
suomenei teko išgyventi 
neilgai trukus po Čechovo mir
ties. Tikri menininkai dažnai 
yra pranašiški.

Visas paskutinis dramos 
veiksmas yra skiriamas 
pavaizduoti išvažiavimui iš 
namų, panašiai, kaip tokie 
išvažiavimai vykdavo seno
joje Rusijos šviesuomenėje: su 
išgėrimu laimingai kelionei ir 
su prisėdimu, kad kelionė būtų 
laiminga. Šios apeigos 
išryškintos dramoje, sustipri
na romantiško savo namų 
praradimo ilgesį.

Vyšnių sodo pardavimas ir 
statymas atskirų namų vasa
rotojams vaizduoja kapitalis
tinės sistemos pavėluotą atė
jimą į Rusijos visuomenę. 
Kartu tai yra ponijos ir mužikų 
vaidmens pasikeitimas toje 
visuomenėje, tačiau Čechovo 
vykdomas ne revoliuciškai, bet 
romantiškai. Dvaro pirkėjas 
nori vesti buvusią dvaro 
šeimininkę, bet ji vietoj savęs 
siūlo jam savo ūkvedę. 
Šeimininkė pirklio pasiūlymo 
atsisako ir išvyksta Prancū- 
zijon. Ji yra atitrauktos nuo 
gyvenimo kultūros ^tstovė. Tai 
Čechovo mėgiama tema, kuri 
yra būdinga ne tik Rusijos, bet 
ir Europos šviesuomenei. Ir 
savo dramoje „Žuvėdra”, kuri 
prieš metus buvo statyta Chica
gos universitete teatro, Čecho
vas šią temą pristato kaimo 
mokytojo žmonos atsisakymu 
gyventi kaime su ją mylinčiu 
vyru ir pasirinkimu kultūrinė
mis nuotrupomis persunkto 
dvaro gyvenimo.

Teisingai šį Vakarų švie
suomenės bruožą pastebėjo 
labai geras Paryžiaus kultū
rinių nuotaikų aprašinėtojas 
Marcei Proust, patardamas 
vienam savo personažui vietoj 
nuolatinio lankymosi į teatrą ir 
koncertus pasidarbuoti su grėb
liu ir kauptuku, tame randant 
daugiau patirties savo išgy
venimams (Pleasures and re- 
grets).

Tikras naujosios Rusijos 
reprezentantas Čechovo 
„Vyšnių sode” yra studentas, 
įvairiomis idėjomis persi
sunkęs liberalas, Nietzschės 
tipo nihilistas, kuris nepriima 
pašalpos iš naujo savininko ir 
grįžta Maskvon kurti naujos 
Rusijos. Senosios šviesuome
nės atžala, dvarininkės duktė 
niekina visus, nieku nesido
mėdama. Ją domina tik kortų 
pokštai ir magikos išdaigos. 
Tačiau ji tiek dramoje, tiek 
Rusijos tautoje vaidmens 
nevaidina. ,___________ V. Bgd. 
laiku. Per paprastą liaudišku
mą (kuris nelietuviui gal yra 
svetimas, nežinomas per
gyvenimas arba reiškinys) 
Petravičius savo darbams 
suteikia tam tikrą delika
tumą.

Paroda vyks iki kovo mėn. 
31 d. kasdien nuo 9 v.r. iki 9
v.v. Beverly Arts Center, 2153 
West lllth Street, Chicagoje. 
Šių metų birželio mėnesį tose 
pačiose patalpose bus vilnie
čio fotografo Vaclovo Strau- 
kos paroda „The Lašt Day of 
School”. Abidvi parodos ver
tos platesnio čikagiečių dėme
sio.

Raimundas Marius Lapas
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O. V. Milašiaus kūrybos fragmentai Oskaras V. Milašius

Dvyliktasis Oskaro V. Mila
šiaus rastų tomas buvo 
išsamiai aptartas Draugo 
skiltyse Jolitos Kavaliūnaitės 
straipsniu (kultūrinis priedas, 
1984.1.28).

Pirmai tiesioginei pažinčiai 
su dviem fragmentais gal bus 
pravartu vėl prisiminti kny
gos sąrangą. Dvyliktąjį tomą 
sudaro įvairių žanrų Mila
šiaus kūriniai: pono Trix-Trix 
istorija, dalinė romano 
„Zborowskiai” versija ir pluoš
tas eilėraščių, kurių tarpe 
rikiuojasi ir čia skelbiamas 
„Maldininkas” (Le Pfelerin).

Skaitant šį eilėraštį, iš sykio 
matyti, kad jį sukūrė labai 
jaunas žmogus. Kiekvienam 
poezijos mylėtojui įdomu 
pasekti žinomo poeto kūry
binę raidą. Gal net truputį 
kraupu, atsidūrus pačioj 
pradinėj — aiškiai nutuokiant, 
koks skausmingas procesas 
laukia jaunojo poeto ateity, 
tobulinant žodžio ir minties 
kristalinį vaiskumą: daug 
vėliau nušvis integrali emoci
jų tiesa brandžiausioj 
Milašiaus lyrikoj („Simfoni
jos”). Dar vėliau ateis 
mąstymo ir tikėjimo doktrinų 
išpažinimas („Ars Magna”), 
kol galiausiai atsiskleis 
metafizinė visažinybė (.Arka
nai”). Tačiau net ir „Maldinin
ko” posmuose jau kaupiasi 
tolimo kelio problemų krūvis.

Romanas „Zborowskiai” 
(Les Zborow8ki) yra autoa- 
nalitinis kūrinys. Svarbiau
sioji jo tema būtų dviejų 
„brolių-priešų” , tarpusavio 
konfliktas dvasiniai nepa
siekiamo tėvo didybės 
šešėly. Čia spausdinamoj 
ištraukoj (ją pavadinsim — 

„Ruduo”) psichologiniai 
niuansai neliečiami. Tai gam
tos aprašymas, įžengiant į 
vienuoliktąjį knygos skyrių. 
Šio fragmento pasirinkimą 
apsprendė įdomių asociacijų 
aidai:

Daugeliui mūsų gerai 
pažįstama Milašiaus paskai
tos ištrauka (Geografijos 
draugijos salėj, Paryžiuj, 
1919.III.29), kurią yra išvertę 
bent keli asmenys, dažniau
siai ją pavadindami tiesiog — 
„Lietuva”. Visiems bus 
įsiminusi akvarelinių vaizdų 
įtaigiai pagimdyta nuotaika: 
šlamanti, paslaptinga, ūkano
ta šalis, Gedimino ir Jogailos 
žemė, kur daiktai turi blyškią 
prisiminimų spalvą — 
vandens lelijų kvapai, pelė- 
jančio miško garai, balzganas 
susimąsčiusio krašto dangus, 
atsiveriąs pirmapradžių 
genčių žvilgsnio gaivumu.

Ir štai! Skaitydami 
,,Zborowskius”, aptinkam 
Milašiaus paskaitos sakinių, 
pabarstytų po įvairius knygos 
skyrius. Iš to bene būtų galima 
spėti, kad poetas buvo atsisa
kęs minties romaną išleisti, 
tačiau jausdamas aprašomųjų 
pasažų grožį, parinko mėgia
miausias knygos vietas savo 
paskaitai apie Lietuvą.

„Rudens” ištraukoj rasim 
kelias detales, kurios taipgi 
buvo inkorporuotos į Mila
šiaus paskaitą: saldžiai kartus 
dvelkimas nuo seno kelmo, 
griuvėsių garavimas po liū
ties, kaime pasklidęs linmar
kos kvapas, lapkričio pasiro
dymas pro tyliai krintantį 
sniegą, sarginių šunų susi- 
stūgavimai su senųjų miškų 
vilkais...

MALDININKAS

Smėlynų dykumoj — sandalai degė mano!
Grįžimo ašaras tau atnešu, sesuo:
Rytų šalies gėles ir bučinį Jordano
Ant lūpų, bąlstančių melsvoj bangų vėsoj.

Grįžtu ramybės vakarą maldoms jaunystės; 
Einu takais balandžio — žingsniais per senais. 
Tau, vaike, atnešu skausmingo veido Kristų 
Su ilgo ištrėmimo mirusiais sapnais.

Aš nuvargau! Dvi karštos žaizdos — mano akys, 
O lūpas šaukia tavo žydinti burna.
Po milo drabužiu širdis kraujuota plaka: 
Blyškiąja gėda meilė aprengė mane.

O liūdinti sesuo! Rudens vėl pasiilgau — 
Agonijų, atsiskyrimų, vienumos,
Kai tyresni sapnai, auksiniais lapais žvilga,
Lyg išmalda dangaus — virš parkų tylumos.

Skaistybėj savo pirštų — Kristui pink girliandas; 
Meilingam Atpirkėjui dvelks kvapai gėlių.
Bučiuosiu tau akis, kur miega tiek legendų: 
Atversi glėbį man su gailesčiu giliu.

Kvapnieji mūsų žodžiai sniego bus tyrumo.
Lyg smuikai angelų švelniai virpės skliautais, 
Turės procesijų prakilnų paprastumą: 
Vaikų baltutėm sielom, vilkinčių baltai.

Man prie širdies-našlaitės glausis tavo rankos; 
Varpų malda, Sesuo, tau atsišauks aiduos — 
Naktis bučiuos blakstienas, tyliai prisilenkus, 
Lininį tavo rūbą lapai apraudos.

Romane vaizduojamas 
dvaras tikriausiai bus poeto 
gimtinė Gerėja (už Minsko). 
Tuos plotus Milašiai laikė isto
rinėm lietuvių žemėm. Tačiau 
tikrasis Milašių giminės liz
das buvo „Lituania Propria” 
— Labūnava, Anusevičiai ir 

Serbiniai, prie Nevėžio. Gėrė
ją ir kelis kitus dvarus Gudi
joj Juozas Milašius (kilmin
gumo dokumentuose 
vadinamas „Kauno Karda- 
nešiu”) nusipirko 1802 m. iš 
Sapiegų.

Vert.

Ruduo
Rugsėjui baigiantis, vieną 

rytą atvėriau savo langą, ir 
mane nustebino vėjo atneštas 
naujas kvapnumas. Tai jau 
nebebuvo užsnūdusio medaus 
alsavimas, kuris dar vakar 
taip tobulai derinosi prie 
miškų ir sodų karališkos 
melancholijos. Tai buvo tarsi 
saldžiai kartus dvelkimas nuo 
seno kelmo, dūlėjančio liūno 
pakrašty; tarsi griuvėsių 
garavimas, pasklidęs vasaros 
pabaigoj po liūties.

Ir kai užklausiau savo 
neramybės, iš kur atpleveno 
toji graudinanti kvaptis, ūmai 
baltame danguje pakilo 
didžiulis riksmas, ilgai 
besitęsiantis kranksėjimas ir 
gūdus sparnų ūžimas, kuria
me, rodos, užgirdau atsakymą 
į tai, ko susirūpinęs klausinė
jau. Pažvelgęs aukštyn, 
pamačiau juodvarnių sūku
rius, pamišėliškai kvokščiantį 
debesį, kuris akimoju danguje 
augo, artėjo — grūmojantis 
šėtoniškas ratas — ir daugelį 
sykių apsisukęs aplink 
griūvantį vėjo malūną, 
pakibusį ant rausvo kauburio 
viršūnės, sutūpė į nuvainikuo
tus apylinkės gluosnius.

Tada supratau, kad šiaurės 
pavasaris, kuris taip puikiai 
buvo apsimetęs vasara ir rude
niu, prieš akirrtlrką numirė: 
klykiantis juodvarnių spie
čius atnešė ilgą žiemos naktį. 
Netrukus blanki šviesa apgau
bė lygumas, sieros rūkas 
užgulė miškus ir beatodai
riškos minties blyškumas 
pagirdė neūžaugos saulės 
veidą. Į didžiulius sodus, 

neatmenamų laikų papročiu 
išnuomotus žydų pirkliams, iš 
apleistų lūšnelių pakilo ilge
singas persirpusių vaisių ir 
plėkstančių šiaudų kvapas. 
Biblijinė panaktinių aimana 
atsidalino nuo vėjo dejonės.

Horizontą užplūdo tragiškų 
debesų procesijos; toli nudriku
sios lietaus skaros nužliaugė 
gamtovaizdžiu. Netrukus 
valdiški keliai pavirto purvo 
upėm, kur klupdavo skurdūs, 
iškankinti kuinai, įklimpę 
dumblo duobėse iki krūtinės.

Vis dažniau atkeliaudavo 
„vengrai” — vargani prekijai, 
kurių klajūniškas gyvenimas 
apgaubtas slėpininga poezijos 
migla. Ir vakarais, plačiuose 
kumetynuose, kai jie vėl susi
dėdavo menkaverčius stiklo 
blizgučius ir pigius siuvimo 
reikmenis, reikėjo tąsyk pama
tyti, kaip degutuoto deglo ar 
rūkstančių žvakių šviesoj ber
nai ir mergos apsupdavo 
pasakorių — apšepusį, 
skarmaluotą senį — vaiduok
lių, žaltvykslių, vilkų ir raga
nų klastingą draugą!

Dvaro parkus ir sodus užplū
do šmėklos pilkšvai žemėtais 
veidais: miestelių moterys ir 
mergaitės, kurias paviliojo 
brangaus purpuro trikampis 
lapas, žiemos kepyklų pasidi
džiavimas, nuostabiai čežan
tis kilimas vargingai juodai 
duonai — jos rupia drėgme 
grikši dantys ir karstelia liežu
vis.

Penktadienių vakarais vis 
ilgiau degdavo septynšakės 
žvakidės pro Soleimų, 
Baruchų ir Greinesų aprūku
sius langus; klebonas, ap
sukrus lošėjas bei didis poli
tikas, vis dažniau 
aplankydavo pataikūnišką ir 

nuolat susirūpinusį plikbajo
rį; popas, suktas bizantietis, 
vis pastoviau savo viešėjimu 
pagerbdavo garsųjį „klubą”, 
kur sau prieglobstį buvo 
atradusi miestelio aristokra
tija: du ar trys pašto tarnauto
jai, policijos viršininkas, 
daktaras, veterinorius ir dvaro 
prievaizdai.

Bulvės, vėlyvo derliaus 
varguoliškai grublėti vaisiai, 
aidėdamos tūkstančiais toli
mų būgnų, nuriedėjo į juodus 
ir ledinius rūsius, į žiemiško 
savo miego kapinyną. Nebebu
vo daugiau kalbama apie susi
tikimus su lokiais miglotame 
miške: jų vietą kraupiuose 
kaimiečių pasakojimuose 
dabar perėmė vilkai. Po 
šiaudiniais stogais buvo 
aistringai pasvarstomos 
kopūstų ir beržinių malkų 
kainos. Nors dar nesnigo, 
pažliugusiuose keliuose veži
mus pakeitė rogės; pirmieji 
lavoniškos saulės spalvų kaili
niai pasirodė „kermošiuj” — 
kurtinančiame turguje, 
smaguriaujant išgertuvių 
sekmadieniais.

Po kaimą pasklido karstu 
dvelkiąs upelyje tręštančio 
lino markos kvapas; 
atsisveikinimą vasarai 
gomurinėm gaidom dainavo 
raudonžieve švilpyne piemuo 
— svajūniškas ir puslaukinis, 
švelnus ir žiaurus Tristanas, 
apsivilkęs miline ir apsiavęs 
lanksčios beržo karnos 
naginėm. •

Pagaliau pasirodė lapkritis; 
tyliai ėmė kristi sniegas ir 
sarginiai šunes naujai užvedė 
gūdžius vakaro pašnekesius 
su nakvišom vilkais, gretimo 
miško atgailotojais.
Vertė Birutė Pūkelevičiūtė 

ir Birutė Prapuolenienė

O. V. Milašiaus poezijos pasaulio bruožai
(Atkelta iš 1 psl.) 
atsiskleidimas, kuriame visa 
yra nušviesta jo sielos spalva, 
kyla iš jo būties gelmėse įsirė
žusių praeities namų, apie 
kuriuos jis kalba jau čia cituo
toje „Nebaigtoje simfonijoje”:

Ir aš buvau vienas tuose
namuose, kurių tu nepažinojai, 

Vaikystės namuose, tyliuose ir 
niūriuose. 

Vešlių parkų gilumoje, kur paukštis, 
apsvaigęs rytmečio nuotaika, 

Tyliai čiulbėjo neaiškioje rasoje iŠ 
meilės labai seniai mirusiem.

O tieji namai — tie, kur , jo 
tėvas po savo ilgų kelionių su
grįžo numirti” ir kurie kaip 
niekad nepraeinantis vaikys
tės pasaulis visada buvo gyvi 
ir paties poeto sieloje, ir jo 
poezijoje.

Prie šio beveik simboliško 
vaikystės, sako jau cituotasis 
Audard, jungėsi ir nepagy
domas vienatvės jausmas.Ir 
vienatvė lydėjo Milašių visą 
gyvenimą, Ji, Armand Godoy 
žodžiais, buvo tikroji 
Milašiaus motina ir nepaly
ginama jo mylimoji. Tad ir 
vienatvės motyvas jo kūry
boje yra labai dažnas, o jos 
prasmė gili ir reikšminga. 
„Septynių vienatvių” „Rugsė
jo simfonijoje” Milašius 
vienatvės ilgisi ir jos laukia 
kaip mielos viešnios ir ją 
vadina motina:

Būk mano viešnia tu, kuri ateini 
manęs pasitikti, 

Mano žingsnių aiduose iš tamsaus 
ir šalto laiko koridoriaus gilumos 
Būki mano viešnia, vienatve, 

mano motina.

Eilėraštyje, skirtam legendi
nei Tėbų karalienei Karoma- 
mai — Mano mintys visos tau, 
labai senų laikų karaliene Karo- 
mama (Mes pensėes sont k toi 
reine Karomama du trės vieux 
temps) — Milašius nusikelia į 
laiko ir erdvės tolumas. Ir čia 
gražiu palyginimu su dykumų 
sfinksu atskleidžia ir savo 
dvasią, paženklintą vienatvės 
ženklu:
Be abejonės, tu žinai, legendine 

Karomama,

V. O. Virkau iliustracija O. V. Milašiaus „Miguel Manara” (Chicaga: 
Lietuviškos knygos klubas, 1977).

Jog mano siela sena kaip jūros 
daina 

Ir vieniša kaip dykumų sfinksas.

Pažymėtina, kad Milašius 
visur — visoje savo kūryboje 
toks pat Ir vienatvė atsisklei
džia ne tiktai jo poezijoje. Ir ne 
tiktai tenai, kur ji savaime 
iškyla iš išorinės aplinkos, išjos 
daiktų laikysenos ir jų gelmių: 
iš vienišos geležinkelio stoties, 
iš patvoryje augančios , jo se
sers dilgėlės” ar vėjo šiurenimo 
naktį. Ji atsiskleidžia ir 
draminėje Milašiaus kūryboje.

Šiuo atžvilgiu ypač yra 
reikšminga jo misterija 
„Mefibosetas”, kurios pagrin
dinis personažas atėjęs į 
Vakarų literatūrą iš Biblijos 

puslapių. Tik jis čia, Milašiaus 
interpretacijoje, skiriasi nuo 
biblinio Mefiboseto, aktyviai 
dalyvaujančio ano meto poli
tiniame gyvenime.
Milašiaus Mefibosetas visų 

pirma — vienatvės personažas. 
Ir gyvena jis Lodebaro vienu
moje, globojamas aklojo pie
mens Makiro. Žiemą šildy- 
davosi jis, pūsdamas žarijas ir 
klausydamas, kaip verda van
duo, o vasarą sėdėdavo priešais 
pirkelės duris ir stebėdavo 
moterį, einančią vandens, ir 
debesį, skrendantį prie jūros. O 
tada, kai ateidavo „išdidus 
Viešpaties vidurdienis”, ištar
davo „tebūnie garbė Amžina
jam” ir atsiguldavo tarp kelio 

akmenų.
Tačiau Mefiboseto gyveni

mas pasikeičia. Karalius Dovy
das įsako jį surasti ir atgaben
ti į karališkus rūmus. Bet čia 
Mefibosetas nerimsta. Atlikęs 
savo misiją — atskleidęs Dovy
do nusikaltimą, trokšta grįžti į 
vienatvę, iš kurios jis buvo 
atgabentas į Dovydo rūmus. 
Papūtus pietų vėjui, pajunta jis 
Lodebaro ir senojo piemens 
Makiro namų ilgesį ir iškeliau
ja vis stiprėjančiais žodžiais, 
tris kartus pabrėžęs su nieku 
nepalyginamą vienatvės 
palaimą:

Dabar galiu pasakyti, kad 
gyvenu tarp žmonių ir žinau, kaip 
jie myli ir kaip verkia. Bet niekas 
neprilygsta vienatvei.

Ar nekeistai Mano širdis yra 
artimesnė kelio akmeniui negu 
mano brolio širdžiai. Bet niekas 
neprilygsta Vienatvei.

Man patinka rytmetinis žmo
gaus pasveikinimas ir Vakarinė 
verpėjos daina, ir saulėtas vaiko 
juokas. Bet niekas neprilygsta 
Vienatvės tylai.

Bet ši vienatvė (Milašius šį 
žodį rašo didžiąja raide), kurios 
Mefibosetas taip labai buvo 
pasiilgęs, nėra toji, kurioje 
žmogus pajunta dvasinę 
tuštumą. Ji yra gilus vidinis 
susitelkimas, kuris žmogaus 
sielą sujungia su visur jau
čiamu Kūrėju. Tai pabrėžia ir 
pats Mefibosetas: „Visoje 
erdvėje”, sako jis, „nėra vienat
vės. Net ir oras, kurį mes 
kvėpuojame, yra Tėvo 
alsavimas”.

Lodebaro vienatvėje 
Mefibosetas visur — net ir kelio 
akmenyje jaučia Dievo artumą. 
O jos — vienatvės — ilgesyje 
atgyja ir atsiminimų, namai, į 
kuriuos jis išvyksta ir kurie 
visada buvo gyvi ir paties 
Milašiaus sieloje. Vaikystės ir 
praeities namų prisiminimų ir 
vienatvės ilgesio fone ir dvasio
je atsiskleidė ir kiti Milašiaus 
sielos, o drauge ir jo kūrybos 
aspektai — kančia ir meilė. Tai 
dvi didžiosios jo gyvenimo kelio 
gairės, vedančios prie Dievo, 
kurio jis visą laiką ilgėjosi ir 
troško.

Kančia ir jos prasmės gelmės 
labai ryškiai atsiskleidžia jau ir 
čia minėtoje „Mefiboseto” 
misterijoje. Ji pagaliau įžengia 
ir į Dovydo namus. — Tu buvai 
blogas sūnus, — sako Dovydui 
Mefibosetas, — ir Tėvas tau 
siunčia tėvo skausmą. Nuleisk 
galvą ir melskis, nes tavo tėviš
kas skausmas įžengė į tavo 
namus.

O paties Dovydo žodžiai: „O 
mūsų tėvų Tėve, kokia meile tu 
myli žmogaus skausmą” 
kančią sujungia su meile, per
kelia ją metafizinėn plotmėn 
ir žmogų sujungia su Dievu.

Tai ypač pabrėžia Milašius 
savo filosofiniame veikale 
„Les Arcanes”, kur poetas ir 
filosofas teigia, kad tiktai tada 
bus pasiekta visiška nusikaltu
sio žmogaus ir Viešpaties 
identifikacijos paslaptis, kai už 
ją bus sumokėta mums skirta 
ašarų duokle.

Kančia, kurios prasmė 
peržengia žemės kelio ribas ir 
kuri žmogų sujungia su metafi
ziniu pasauliu, kyla ir aplamai 
iš visos Milašiaus poezijos, nors 
apie ją ir nekalbama tiesiogiai. 
Ji pajuntama poeto meilėje 
Karomamai, ji kyla iš senų 
kapinių, kur tarytum išgirs
tame likiminius žmogaus 
kelio ir jo žingsnių aidus. Ji 
ypač atsiskleidžia viename 
pačių gražiausiųjų jo eilėraščių 
„Visi numirėliai girti”, kur, 
rodos, pajuntame ir savo pačių 
likimą.

Tačiau visų svarbiausias ir 
visų ryškiausias Milašiaus 
kūrybos bruožas yra meilė. 
Meilė, Godoy žodžiais, 
dominuoja visuose jo kūriniuo
se. Ji yra ir pagrindinė žmogaus 
kelio į Dievą gairė. Kai Dovydas 
paklausia Mefibosetą, kas jam 
atskleidė jo nusikaltimo 
paslaptį, šis vienatvės ilgesio 
personažas atsako: — Meilė, 
Dovydai! Išmintingoji Meilė, 
Vienintelė, Amžinoji, Visur 
esanti, Visagalė! — atskleis
damas ir gilią transcendentinę 
meilės reikšmę.

Meilės reikšmę pabrėžia ir 
pats Dovydas gražiame ir gilios 
prasmės savo monologe: — O 
Meile! Kaip didžiai esi tu man 
reikalinga!.. O Meile, kodėl 

numirei? Kas gi mes esame be 
tavęs?

Meilė- otyvas dažnas ir 
visoje 1 išiaus poezijoje. 
„Nebaigt .,.; simfonijoje” jis 
jaučia, kad meilė yra tarytum 
vidinė saulė, kuri iškyla iš senos 
prisiminimų šalies, kad baisi 
yra žmonių ramybė ir taika be 
meilės:
— Je sentis ąue l’Amour comme 

un soleil intėrieur 
Se levait sur les vieux pays

de la mėmoire...
Tačiau ši meilė niekad 

nesiriboja žemiško žmogaus 
gyvenimo plotme. Ji veržiasi į 
visatą, į Dievą. Tai pabrėžia ir 
Dovydas „Mefiboseto” misteri
joje. Jam moters meilė tėra 
tiktai kaip ūkanotos dienos 
saulė, kurią uždengia vėjo 

Lietuviftkos knygos klubas).

atneštas debesėlis.
Tai atsispindi ir Milašiaus 

romane „Meilės įvadas” (L’ 
Amoureuse Initiation). Vienas 
šio romano personažas, Comte- 
Duc, skundžiasi visur ieškojęs 
meilės, kur tiktai tikėjęsis ją 
rasti. Tačiau sutikęs tiktai 
minią aklųjų ir kurčiųjų ir pasi
jutęs esąs vienišas. Ir meilė, 
moters meilė čia tėra tik mis
tinis kelias, einantis prie meilės 
visatai ir pagaliau prie Dievo 
meilės.

Moters meilė, pereinanti 
Dievo meilės plotmėn, ypač 
atsiskleidžia Milašiaus šedev
re „Miguel Manara”, kuriame 
nuodėmingas Don Žuano 
kelias vingiuoja, kildamas į 
aukštumas. Čia, Godoy

(Nukelta į 4 psl.)
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Reginos Žymantaitės - Peters koncertas Chicagos teatruose

Clevelande leidžiamas 
laikraštis „Dirva” suruošė 
sukaktuvini koncertą š.m. 
vasario 24 dieną Chicagos 
Jaunimo centre. Ir pakvietė 
Reginą Žymantaitę-Peters 
atlikti programą. George 
Schlein jai akompanavo.

Džiaugiuos, kad „Dirva” 
neapsiriboja dešrom ir kopūs
tais, o įprasmino ir atšventė 
savo 70 metų sukaktuves 
koncertu. Tokios šventės 
duoda progos solistams 
pasistengti ir pasitobulinti, o 
klausytojams, atsigaivinti. 
Irgi džiugu, kad Regina 
Žymantaitė-Peters suruošė šį 
koncertą ir netingėjo atvykti i 
Chicagą.

Šią solistę išgirdau pirmą 
kartą. Ji yra malonaus balso 
sopranas, kuri, be abejo, yra 
muzikali, bet turi dar 
pasimokyti ir įgusti scenoje. 
Šių išvadų priėjau, išgirdęs jos 
dainų ir arijų interpretaciją, 
balso techniką, ir pažvelgęs į 
koncerto programą. Koncer
tas susidėjo iš itališkų baroko 
dainų, šio šimtmečio lietu
viškų dainų ir standartinių 
itališkų arijų.

Greičiausiai žaismingumas 
ir lengvumas geriausiai apibū
dina Scarlatti, Pergolesi bei 
kitų baroko kompozitorių 
parinktus kūrinius. Kadangi 
solistės balsas lengvas, šios 
dainos jai tiko. Iš kitos pusės, 
kadangi nebuvo girdėti jos 
interpretacijoje žaismingumo, 
šios dainos nepaliko didesnio 
įspūdžio. Jas atlikdama, solis
tė daugiausia dėmesio skyrė 
tiksliai kiekvieną gaidą išdai
nuoti. Manau, kad gal greites
ni tempai būtų padėję.

Lietuviškos dainos geriau
siai skambėjo. Iš jų, V. 
Kuprevičiaus „Lakštingalos 
giesmė” buvo gyvai atlikta, 
techniniai sunkumai įveikti. 
B. Dvariono „Žvaigždutė” irgi 
neblogai skambėjo. Yra įdomu 
pažvelgti į pasaulinio masto 
solistus ir pastebėti, kiek 
dėmesio jie skiria savo tautos 
muzikai, kaip publika tai 
priima ir kokia natūrali jų 
interpretacija. Kas yra girdė
jęs Victoria de los Angeles,

Regina Žymantaitė-Peters koncerto metu 1985 m. vasario mėn. 24 d.
Jaunimo centre, Chicagoje.

»
prisimins ispaniškas „zar- 
zuellas”, Leontyne Price, 
„sprituals”, o Luciano Pava- 
rotti itališkas dainas. Šie 
dainininkai taip vykusiai 
atlieka savo tautiečių kūri
nius, kad kartais išgirdus net 
abejotinos vertės kūrinius, vis 
tiek miela klausytis.

Po pertraukos solistė atliko 
Puccini bei kitų kompozitorių 
itališkas arijas. Puccini „O 
mio bambino caro” iš Gianni 
Schicci ir „Un bei di” iš Mada- 
me Butterfly buvo paskutinės 
dvi arijos. Šios labai gerai 
žinomos arijos geriau tinka 
bisui. Tie klausytojai, kurie 
daugiau domisi muzika, jau 
daug kartų jas girdėjo ir gal 
truputį jos atsibodo.

Nuotrauka Jono Tamulaičio
»

Per koncertą buvo jaučia
ma, kad Regina Žymantaitė- 
Peters visada stengėsi tiksliai 
ir atsargiai viską padainuoti. 
Nebuvo koncerte greito tempo 
dainų, kurios būtų paįvairinę 
nuotaiką. Solistės akompania
torius George Schlein neblo
gai akompanavo, nors ir nebu
vo jaučiama, kad jis ją 
inspiruotų. Per koncertą kar
tais trūko vadovės, kuri 
nustatytų gaires.

Net ir su visom pastabom, 
džiaugiuos, kad atsiranda 
žmogus, kuris nepabūgsta 
apsiimti šitokio darbo ir klau
sytojus pradžiuginti ir sudo
minti. Tikiuosi, kad ir vėl 
girdėsim šią solistę Chica
goje. Mindaugas Bielskus

Premijuoto
prancūzo drama

Goncourt premija pagerbtas 
prancūzų rašytojas Jean Girau- 
doux (1882-1944) buvo beletristas, 
eseistas ir dramaturgas. Pirmojo 
pasaulinio karo' metu apdovano
tas garbės ordinu. Jo spaudos ir 
kūrybos darbai prancūzų buvo 
taip įvertinti, kad 1939 m. jis buvo 
parinktas informacijų ministeriu. 
Jis garsėjo kaip avangardinės 
grožinės literatūros kūrėjas, bet 
ypač iškilo savo dramine kūryba, 
imdamas siužetus iš mitologijos, 
Šv. Rašto, viduramžių laiko
tarpio, o dažnai jo pagrindinis 
kūrybos šaltinis buvo jo laki 
vaizduotė. Daugelio jis laikomas 
didžiausiu tarpukario laikotarpio 
dramaturgu. Tarp 1928 ir 1944 m. 
jis yra parašęs 15 dramų, kurių 
viena — „The Madwoman of 
Chaillot” yra iki kovo 24 d. stato
ma Chicagoje, Body Politic teatre, 
2261 N. Lincoln. Tai satyrinis 
žvilgsnis į dvidešimtojo amžiaus 
pinigų ir jėgos garbintojus. 
Vadovaujančiam personažui — 
grafienei Aurelijai — pirmaujant 
diskutuojama žmonijos ateitis. 
Drama nuvainikuoja materializ
mą ir godumą, iškeldama žmonių 
solidarumą.

Dramos veiksmas vyksta 
margaspalviame Paryžiuje, Chail
lot gatvėje, vėliau — grafienės 
rūsy. Scenoje — gausus įvairių 
tipų rinkinys: verslininkai, gėlių 
pardavėja, gitaristė, policininkai, 
žonglierius, merginos, padavėjai, 
gydytojas ir daug kitų. Pirmą 
kartą ši drama buvo pastatyta 
Paryžiuje 1945 m., o po 40 m. atė
jo į Chicagą. Dalyvauja net 28 
aktoriai. Dalis profesionalų iš 
Body Politic teatro, o dauguma 
Columbia kolegijos, Chicagoje, 
dramos studentų. Jų dramos 
profesorė Pauline Brailsford atlie
ka pagrindinį grafienės vaidme
nį. Dramą į sceną išvedė režisie
rius James O’Reilly, pasižymėjęs 
Chicagos universiteto teatre 
pravestais vaidinimais. Jam 
talkino Sheldon Patinkin, Colum
bia kolegijos teatro ir muzikos 
studijų departamento direktorius, 
Chicagos teatrų lygos viceprezi
dentas. Aktorė Saralynne 
Crittenden baigusi teatro studi
jas San Frandsco American 
Conservatory. Bradley Mott, 
Northwestem universiteto auklė
tinis, pats dėsto dramą vasaros 

mokykloje. Jeffrey Steele atėjęs iš 
Goodman teatro mokyklos. Net 22 
yra Columbia kolegijos dramos 
studentai, bet pažangūs ir pajė
gūs scenoje. Drama egzotiška, turi 
avangardini atspalvį, bet įdomi 
kaip naujo tipo vaidinimas.

J. Pr.

NAUJI LEIDINIAI

• Simon Szyszman. Das 
Karhertum. Lehre und 
Geschichte. Deutsch von P. 
Weiss. Wien: Age d’Home — 
Karolinger, 1983. 256 psl., 24 
lentelės, su iliustracijom, 
įgrobė įrišta. Kaina Vokieti
joje DM 46,— (apie 16 dolerių).

Tai nauja knyga apie 
karaizmą — karaimų religiją, 
kurios šaknys siekia biblinio 
monoteizmo sroves gilioje 
senovėje: ypač esenų tikyboje 
II a. pr. Kr. Palestinoje būta 
panašių bruožų. Nuo VIII a. 
karaizmas atsekamas istoriš
kai: jo misijos apėmė beveik 
visą senąjį pasaulį ir Rytų 
Europą, kur karaimų bendruo
menių atsirado pas chazarus 
prie Volgos VIII-X a., pas 
kumanus XI-XIII a.

Po XIII a. mongolų 
antpuolių karaimų bendruo
menės laikėsi Kryme, Galici
joje, Lietuvoje. Rytų Europos 
karaimai priėmė kumanų 
kalbai artimą tarmę, kuri 
priklauso turkų kalbų šeimai. 
Lietuvoje labiausiai žinoma 
karaimų bendruomenė 
Trakuose, kuri vegetuoja ir 
šiandien, kai visų kitų kraštų 
karaimų bendruomenės, stoko
jant religinio vado, baigia 
išnykti. •Lietuvoje karaimai 
buvo kariai, gynę Lietuvos 
pilis, kovėsi Žalgirio mūšyje. 
Knygos autorius vilnietis 
Simonas Šišmanas, jau 36 
metus gyvendamas Paryžiuje, 
ten tyrinėja karaimų religiją 
— karaizmą, jų kultūrą ir 
istoriją. Mokslo žurnaluose jis 
paskelbė daug specialių 
straipsnių, o 1980 m. išleido 
apibendrinantį veikalą 
prancūzų kalba Le Karčtisme. 
Sės doctrines et son histoire, 
kurį plačiai aprašė Ž. Mikšys 
straipsnyje „Karaizmas, 
karaimai ir Lietuva” (žr. 
Draugas 1980.X.25 d., II d. 
nr.26, p.3). Dabar ta pati 
knyga išėjo vokiečių kalba, bet

O. V. Milašiaus 
poezijos 

pasaulio bruožai
(Atkelta iš 3 psl.) 

žodžiais, donžuanizmas 
pasikeitė į idealų donžuanizmą 
ir perėjo dieviškos meilės 
plotmėn. Tai toji pati meilė, apie 
kurią Milašius, kaip apie 
vienintelę realybę, kalba 
„Grožio karaliaus psalmėje”: 
„Visa realybė yra Tėvo meilė
je”. Tėvo ir Viešpaties, kurioje 
Milašius, savo eilėraščio 
„Maldos” (Priėres) žodžiais, 
troško miegoti ir pasilsėti, tuo 
pabrėždamas transcendentinę 
meilės reikšmę likiminėje 
žmogaus žemės kelionėje.

Baigiant norėtųsi pažymėti, 
kad labai dažnai tame pačiame 
Milašiaus poezijos ar prozos 
kūriny atsiskleidžia ne tiktai 
meilė, kuri dominuoja visą jo 
kūrybą, bet ir kiti jos aspektai: 
vaikystės ilgesys, vienatvė, 
liūdesys ir kančia. Visur suaidi 
ta pati poeto sielos giesmė. 
Giesmė, jo eilėraščio „Talita 
Cumi” (Kelkis, mergaite) 
žodžiais, „visų jo vaikystės 
aušrų”. Ji suskamba ir jo 
psalmėse: „Grožio karaliaus 
psalmėje”, „Reintegracijos 
psalmėje”. Aidi ji ir iš „Paži- 

kaip nurodyta, vertimas auto
riaus patikrintas ir papildy
tas.

Be to, 1984 m. pradžioj 
pasirodė pirmas sąsiuvinys Š. 
Šišmano redaguojamo žurnalo 
karaimų klausimams skelbti 
„Bulletin d’ėtudes Karaites”, 
1.1983 (Editions Peeters, 5 rue 
de Marseill, 75010 Paris), kur 
bus skelbiama taip pat ir 
Lietuvos kraštotyrai bei kultū
ros istorijai retų faktelių. Kas 
domisi Lietuvos mažumų 
istorine praeitimi negalės šitų 
leidinių apeiti. P. Rkl.

• Skautų aidas nr. 1 (1985 
sausis. Mėnesinis jaunimo 
žurnalas, leidžiamas Lietuvių 
skautų sąjungos. Redaguoja An
tanas Saulaitis, SJ, 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636. Ad
ministruoja Malvina Jonikienė, 
6346 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629. Prenumerata 
metams — 5 dol., pusei metų — 3 
dol. 

nimo giesmės”, kur visa 
pasibaigia malda ir tikrąja jos 
palaima. Ji, ši Milašiaus sielos 
giesmė ir pagrindiniai jos moty
vai, o ypač meilė kyla ir iš jo 
romano, ir iš jo misterijų. Meilė 
eina nuo meilės moteriai ligi 
meilės Dievui, kuri, „Meilės 
įvado” personažo Pinamonte 
žodžiais, įsiveržia į žmogaus 
būties gelmes. Ji ateina ne iš 
išorinio pasaulio, bet kyla iš 
žmogaus būties gelmių ir eina 
ligi transcendentinių 
aukštumų — ligi Dievo.

Tai tėra tiktai kai kurie 
svarbesnieji Milašiaus kūry
bos pasaulio, estetiškai trans- 
figūruoto poetinės jo dvasios, 
bruožai. Pasaulio, aidinčio 
niekad nenutylančia praeities 
ir vaikystės nostalgija, vienat
vės, kančios ir meilės melodija, 
kylančia nuo žemės ir einančia 
ligi nesibaigiančių trancenden- 
tinių aukštumų. Ir šis Milašiaus 
kūrybos pasaulis yra nušvies
tas ne tiktai tylos ir laiko 
spalvomis, bet ir paties poeto 
būties gelmių ir jo sielos 
spalvomis. Šiame didžiojo 
poeto ir mistiko kūrybos pasau
lyje pro jo sielos ir jo minties 
virpesius iškyla ir gilūs egzis
tenciniai žmogaus likimo 
momentai, nušviesti mistinės 
šviesos aspektais, perei
nančiais metafizinėn plotmėn.

Ir visa tai, o taip pat ir visa 
poetinė erdvė, iš kurios kyla 
toji Milašiaus, lietuvių kilmės 
prancūzų poeto ir rašytojo — 
taip jį apibūdina prancūzai: 
„poete et ėcrivain franęais d’ 
origine lituanienne”, vaikystės 
ilgesio, vienatvės, kančios ir 
meilės melodija ir kuri intymiai 
susiliejusi su vidiniu poeto 
sielos peizažu, atskleista tokia 
forma ir tokiais žodžiais ir jų 
ritmu, kad ir išorinio pasaulio 
daiktams suteikia ne tiktai 
individualų tonalumą, bet ir 
dvasinės gyvybės pajutimą. Tų 
Milašiaus žodžių, kurie veržte 
veržiasi prie begalybės (s’elen- 
cent vers l’infini) poetinėje 
magikoje užsimezga ir gilus 
poeto kontaktas su jo žmogiš
kuoju likimu. O iš jo gimsta ir 
pati poezija, kuri pereina misti- 
nėn plotmėn ir kurioj e pasigirs
ta ir kito pasaulio — transcen
dentinio aidai.

Paskutinį sykį... šv.Kazimieras
Šalia Jurgio Gliaudos isto

rinio romano Kovo ketvirtoji 
praeitais metais taipgi išėjo 
Anatolijaus Kairio penkių 
veiksmų su prologu ir epilogu 
drama — poema Šventasis 
Princas. Iš dramos veikalo 
negalime tikėtis visapusio 
herojaus charakterio nagrinė
jimo — čia svarbiau išryškinti 
pagrindinį konfliktą ir jį 
mezgant bei atrišant leisti 
sušvytėti kuriamo herojaus 
asmenybės svarbiausiems 
bruožams. Visa nelaimė, kad 
turbūt dėl tų pačių priežasčių, 
sunkinusių Kovo ketvirtajai 
rasti ir išlaikyti aiškią pasako
jimo kryptį — šykščios 
kazimierinės istorinės ir 
hagiografinės tradicijos bei 
autorinio susilaikymo nuo jos 
meninio išplėtimo, Šventasis 
Princas turi rungtis su 
medžiagos stoka ir tai gerokai 
kliudo jam įgyti savitą meni
nę struktūrą ir tuo pačiu 
draminį svorį.

Drama pradedama 
vaisingai: prologe, kuris vyks
ta 1484 m. kovo mėn. 5 d. rytą 
Katedros aikštėje, Vilniuje, 
verkiama, gavus žinią apie 
Kazimiero mirtį. Pirmam 
veiksme — Krokuvoje sutinka
mas dar nepilnų 13 metų 
Kazimieras — tai karo žygių 
prospektu sužavėtas karališ
kos kilmės berniukas. Antra
me veiksme Medininkuose jis 
jau daugiau kaip dvidešimties 
metų jaunuolis, vaizduojamas 
kaip prie Lietuvos prisirišęs 
karališkos šeimos narys. Jis 
atgailauja už Vengrijos sosto 
užėmimo nesėkmę, laiky
damas tai savo puikybės 

padariniu. Tęsiamas jo 
gyvenime neįvykdytos valdo- 
viškos karjeros motyvas — 
Lietuvos taryba nori jį kviesti 
užimti Lietuvos sostą, bet 
tėvas karalius nesutinka. Pats 
Kazimieras dar tik mažai 
ryškėja — šalia reiškiamų 
sentimentų Lietuvai, jis rodo
mas kaip nelinkęs dalyvauti 
dvaro pasilinksminimuose, 
turįs skubėti į pamaldas. 
Pagaliau trečiajame veiksme 
sužinomas didikų sąmokslas 
prieš karališkąją šeimą, apie 
kurį pats Kazimieras praneša 
savo tėvui karaliui.

Tai politinis fonas vyriau
siam dramos veikėjui — o 
kaip vystomas jo charakteris? 
Plėtojamas jo pamaldumo 
motyvas: jis deklamuoja savo 
pamiltą himną „Omni die dic 
Mariae”, įėjusiems Trakų 
vaivadai Martynui Goštautui 
ir Vilniaus pilininkui Jonui 
Kęsgailai skelbdamas, „Šven
čiausias himnas, brangūs 
Ponai./Jei būčiau aš karalius 
Lenkijos/Ar Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis,/Aš įsakyčiau 
himną šį visiems/Atmintinai 
mokėti ir giedoti” (p. 51). Jis 
taip pat pasiryžęs vėliau 
įvyksiančių vaišių metu, kur 
„Ponų dukterys žavingai 
skaisčios/Malonių daug 
jaunystei teikia” (p. 53), šį 
himną deklamuoti, o po to tuo
jau skubėti išklausyti šventų 
mišių, nes „mano siela maldo
mis ir himnais/Patenkinta 
kur kas daugiau” (p. 53). žiū
rovą ar klausytoją tai gal 
kiek verstų pradėti abejoti sos
to įpėdinio pažiūrom į savo 
būsimas pareigas, bet šito

veiksmo pabaigoje jis savo 
motinai prisipažįsta, norįs „ne 
garbės, ne galios, ne didy- 
bės!/Aš noriu ne karalijas 
valdyti,/O širdis, sielas ir 
žmonių jausmus,/Valdyti 
meilę, grožį, kilnų gėrį./Aš 
norim, kad mane visi 
mylėtų,/Visi manęs klausytų 
ne iš baimės” (p. 65-66). Tad 
nežiūrint kiek narcizinių 
sentimentų, atleistinų dėl jo 
jaunatvės, karalaičio vaid
muo centriniame dramos 
veiksme išlaviruojamas taip, 
kad jo dvasios kryptis skaity
tojui būtų pakankamai aiški. 
Jo pamaldumas abejonių 
nepalieka, gal tik ne visai rū
pestingai išvystomas jo 
gailestingumas: veiksmo
pradžioj jis smerkia medžiok
lės malonumus („Tarnai 
skaičiuoja, lupa kailiu
kus,/Rankas šiltu žvėries 
krauju nuplauna/Ir nugeria 
pasėmę nuo širdies.../O Dieve, 
Dieve, gailestingas Die
ve,/Kokia žiauri žmogaus 
ranka...” (p. 55-56), tačiau kai 
tėvas liepia suimti ir nukirs
dinti sąmokslininkams 
galvas, Kazimiero reakcija 
atidedama ligi ketvirtojo 
veiksmo — ji, be abejo, jautri, 
bet dalį savo draminio įtai
gumo jau yra praradusi.

Veikalo draminei progre
sijai padeda, kad ketvirtajam 
veiksmui parinktas epizodas 
yra visos kazimierinės tradi
cijos bene gražiausia dalis: jo 
ankstyvas apsilankymas prie 
Vilniaus katedros durų ir čia 
parodomas gailestingumas 
elgetoms. Šitame veiksme 
įvedama ir jo prasidėjusi liga: 
jis kosti, o susirinkę aplinkui 
dvariškiai tai komentuoja. 
Penktajame veiksme 1483

metų vasaros pabaigoje 
Kazimieras vaizduojamas jau 
rimtai sergantis; Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos 
maršalka Jonas Katkevičius 
rūpinasi jo dar padidėjusiu 
pamaldumi ir asketiškumu, 
silpninančiu jį. Tačiau įdomu, 
kad tiems laikams charakte
ringo religinio kovingumo jis 
dar nėra praradęs, nors žemiš
kos valdžios aspiracijų ir at
sisakęs; tėvą karalių jis ragi
na: „Dabar ne Vengrija 
svarbu, ne sostai,/O turkai ir 
totoriai — pagonybė!/...Dabar 
kovon prieš turką ir toto
rių,/Prieš nekrikštus, Bažny
čios priešus,/Kariauja Popie
žius, visi krikščionys,/Atėjo 
laikas prisidėti, Tėve,/Ir 
Lenkijai su Lietuva kartu./Ir 
aš norėčiau Dievo viešpatys- 
tei/Jaunystę savo paaukoti — 
/Su Popiežium žygiuot į 
šventą karą” (p.p. 96-97).
Kadangi jis čia užsikosti, jo 
kalbos draminę funkciją 
interpretuoti imasi karalienė: 
„Dvasia jo geležinė, aš 
matau,/Bet kūnas visiškai 
bejėgis” (p. 97). Dvariškiai dar 
tariasi apie reikalą jį apves
dinti, kad išgelbėtų jo sveika
tą, tačiau Kazimierui griežtai 
atsisakius išsižadėti skaisty
bės, nutariama jį išvežti į 
Gardiną. Veiksmas baigia
mas jo ekstatišku monologu, 
prašančiu, kad ponai 
atsikreiptų į vargšus, ir vėl 
giesmės „Omni die dic Ma
riae” citata, kurį palydi jo 
mokytojo Šidloveckio kiek 
tautologiškas dvieilis: „Kas 
laimi žemėje šventumą,/Tas 
šventas bus ir danguje” (p. 
106). Epilogas tada pratęsia 
prologą: prie Vilniaus kated
ros, praėjus vienai dienai nuo

ANATOLIJUS KAIRYS

Šventasis 
princas

Kazimiero mirties, neregys 
elgeta, anksčiai gavęs iš 
karalaičio jo apsiaustą, pri
glaudžia jį prie veido ir nety
čia jo skvernu patrynęs akis, 
staiga praregi. Drama 
užsklendžiama dviejų elgetų 
— neregio ir berankio pakar
tojamais tais pačiais giesmės 
Marijai žodžiais.

Kokį Kazimiero vaizdą 
išvysto Šventasis Princas? 
Geriausiai turbūt jį nusako 
epiloge pateikiamas Kęsgai- 
los ir Katkevičiaus dialogas. 
Kęsgailą: Ar iš tiesų, Katke
vičiau,/Jis — šventas Karalai
tis? Katkevičius: Jis meldėsi 
už mus daugiau,/Marijos gar
bei himnus rašė,/Nešoko ir 
negėrė, nesilinksmi- 
no,/Skaistybėje praleido 
jaunystėlę... Kęsgailą: Bažny
čią rėmė, vyskupui nupir- 
ko/Brangiais akmenimis 
nukaltą žiedą” (p. 109). Bet 
reikia pripažinti, kad tolimes
nės dvi Kęsgailos eilutės 
praplečia šią kiek abejotinai 

lius sveikas, kaip ridikas...” (p. 
75), „O kunigaikštis Teodoras 
Bielskis —/Tas velnio neštas 
ir Maskvoj nuleistas! —” (p. 
44) — tokiu būdu Šventajame 
Prince nejaučiama žodinės 
monotonijos, o tai padeda 
kūriniui palaikyti draminę 
gyvybę. Yra ir šiek tiek iro- 

j nijos: pvz., karalienei detaliai 
išdėsčius savo vyrui karaliui, 
kokių pozicijų Europos 
karališkame žemėlapyje ji sie
kia savo sūnums, kadangi „Aš 
ne vaikus gimdau, brangusis 
Vyre,/O karalius!” (p. 16), jis 
jai lakoniškai atsako: „Visai 
nesistebiu, Brangioji 
mano,/Kad nemiga kankina 
Jus” (p. 18), arba Šidloveckio 
sentimentas, dvariškiams 
nutarus, kad Kazimierui reikia 
žmonos: „Aš savo dukterį jam 
atiduočiau —/Mergaitė visiš
kai dar nekalta” (p. 100), į kurį 
karalius reaguoja, tik treptel- 
damas koja, „Magister Šidlo- 
vecki!” ir Šidloveckis atsipra
šo.

Knyga gražiai išleista šven
to Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktuvių komiteto (spaus
dinta „Draugo” spaustuvėje, 
Chicagoje), prisidėjus lėšomis 
ir darbu nemažam skaičiui 
rėmėjų, dailininkės Ados 
Sutkuvienės įspūdingai 
iliustruota, Los Angeles 
dramos sambūrio premijuota. 
Ji irgi įeina į kazimierinių 
jubiliejinių metų kultūrinį ir 
meninį aruodą, kuris, tikė
kimės, neliks užmirštas ir 
iškilmėms jau praėjus, o 
gaivins toliau mūsų tautos 
šventojo nors ir sąlygotą, o 
meniškai — sunkiai apval- 
domą, tačiau reikšmingą vaiz
dą mūsų pasaulėjautoje.

A. L.

herojiško šventumo sampra
tą, o svarbiausia, paruošia 
kelią reikalingam draminiam 
posūkiui: „Ką davė tėvas, 
vargšams išdalino,/Netur
tėlius mylėjo — ne poniją!” (p.
109) . I tai Katkevičius atsako: 
„Prisimeni, Kęsgailą, vieną 
kartą/Mes radome jį basą čia, 
ant laiptų,/Ir tik su ašutiniais i 
marškiniais?” O Kęsgailą: 
„Menu, menu labai gerai, 
Maršalka —/Dvi elgetos prie 
Katedros sėdėjo:/Vienam 
atidavė gražius batus,/Kitam 
— apsiaustą, auksu siuvinė
tą” (p. 110). Tuo apsiaustu 
įvykdomas stebuklas jau 
vykusiai užsklendžia dramą ir 
tai turbūt geriausia scena 
visame veikale.

Nors šventojo Kazimiero 
vaizdas nepakylėjamas aukš-. 
čiau paveldėtos tradicijos, o 
visam veikalui lyg ir trūksta 
aiškesnio jo draminių linijų 
susikirtimo centro, malonu 
skaityti lietuviškai penkiom 
dviskiemenėm pėdom su antru 
kirčiuotu skiemeniu parašy
tus dialogus (tik gaila, kad 
išdavoje pasitaiko pernelyg 
daug neteisingų kirčių). Yra 
palikta kalbos klaidų: pvz. 
„Kas liečia privilegijas...” (p. 
43), arba „Dvi elgetos...” (p.
110) , kada abudu, atrodo, yra 
vyrai, ir bent viena nesmagi 
korektūros klaida — p. 38, 
„gimtinė” vietoj „giminė”. 
Tačiau pasirinktoji eilėdara 
laikytina kūrinio laimėjimu, 
kaip ir vadovavimasis gausiai 
veikėjų retoriniais klausi
mais, kurie atitinka jo užsi
brėžtą sandarą ir nuotaiką. 
Gerai, kad kalba svyruoja nuo 
Kazimiero aukšto retorinio 
stiliaus iki šalutinių veikėjų 
liaudiškų išsireiškimų: „Kara
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