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Teisingumas — pasirengimas
Kalėdoms.
Jėzuitų teologinės studijos Vilniaus
universitete.
Džiaugiamės pastangom, bet abejojam
rezultatu.
Danguolės Sadūnaitės žiemos
eilėraščiai.
Dailaus dainavimo pasiklausius.
Nauji vitražai Mindaugo pilaitėje.
Žalojama Trakų architektūra.
Nuomonės ir pastabos
Nauji leidiniai.

TEOLOGINES STUDIJOS VILNIA US UNIVERSITETE
VIKTORAS RIMAffIJS, MIC*)

•

dento Bažnyčios suvažiavime. Tie
klausimai tapo diskusijų ir polemi
kos objektu.Kokia katalikų Bažny
čios oficialioji teologijos kryptis tu
rėjo būti, yra aišku iš Tridento su
važiavimo nutarimų, dekretų ir
klaidų pasmerkimo.
Dar prieš Tridento suvažiavimą
1520 m. birželio 15 d. popiežius Le
onas X bulėje "Ezsurge Domine"
pasmerkė Martyno Liuterio 41 tvir
tinimą kaip klaidingą, nukrypstantį
nuo tikro tikėjimo, arba eretišką
mokslą.5 Tridento
suvažiavimo
i nutarimai ir dekretai nurodė dog
matinei ir moralinei teologijai me
džiagą ir linkmę, paskelbė, kurias Sv.
Rašto Senojo ir Naujojo Testamento
knygas katalikų Bažnyčia išpažįsta
Sv. Dvasios įkvėptomis.*
Suvažiavimas paskelbė Bažnyčios
mokslą apie gimtąją nuodėmę ir
žmogaus nuteisinimą. Apie žmo
gaus nuteisinimą suvažiavime pri
imti 33 kanonai su atskyrimo nuo
Bažnyčios bausme (anathema sit),
jei kas mokyme jų nesilaikytų. Apie sakramentus aplamai buvo pa
skelbti 13 kanonų, apie krikšto sakramentą 14 kanonų. Eucharisti
jos kontroversiniuose klausimuose
suvažiavimas Bažnyčios mokslą nu
rodė 8 dekretais ir 11 kanonų pa
smerkė kitaip mokančius. Apie at
gailos sakramentą buvo paskelbti S
nutarimai ir 15 kanonų,, kurie
smerkė kitaip mokančius. Panašiai
suvažiavimas išreiškė Bažnyčios
mokslą apie Sv. Mišias, kunigystę,

Viduramžiais scholastinė teologi piežiai ėmė net drausti steigti teo
ja buvo pasiekusi aukščiausio laips logijos fakultetus kituose universi
nio. Ji buvo laikoma visų mokslų tetuose. Urbonas V, kuriant 1364 m.
karaliene. Mokyklos, kurias kūrė Krokuvoje ir Vienoje universitetus,
Europoje vienuoliai, lavino ir ruošė nesutiko suteikti jiems garbės įsteig
studentus filosofiniams ir teologi ti telogijos fakultetus.
Lietuvoje kaip tik dėl religinių ir
niams mokslams. Filosofija, atseit,
teologinių
motyvų buvo įkurtas
tiesos j ieškojimas ir jos pažinimas
per giliausias ir galutines priežastis, universitetas. Šešioliktas amžius bu
buvo laikoma tik priemone teologi vo didelės religinės [tampos ir reli
niams mokslams. Filosofija buvo va ginių kovų amžius. Martynas Liu
teris paskelbė naują mokslą ir reika
dinama teologijos tarnaite.
Filosofas, nors ir giliausių prie lavo Bažnyčioje reformų. Protes
žasčių svarstyme, savo pažinime vis tantai reformatai pasiekė ir Lietuvą.
dėlto pasilieka šio pasaulio būties Didžiausias protestantizmo apašta
aplinkoje. Būties kontempliacijoje, las buvo hercogas Albrechtas Hopakilus pažinimui ui Sio fizinio pa henzollern'as. Jis įtakojo ir Lietu
saulio j metafizinę tikrovę, kur pro vą per Karaliaučiaus mokyklą, ku
tas ima veržtis pažinti viso buvimo rią 1544 m. pertvarkė ir padarė uni
pirmąją priežastį, filosofas atsistoja versitetu. Jis pas save priėmė gabius
prie slenksčio, kur jis turi tik nepri vyrus ir iš Didžiosios Lietuvos, kaip
einamos Šviesos nujautimą. Su to Abraomą Kulvieti, Martyną Mažvy
kiu metafiziniu pažinimu galima dą, Stanislovą Rapolionj, buvusį
"
peržengti tą slenkstį, bet jau reikia pranciškoną, Joną Zablockj ir kele
Šviesos iŠ anapus, o toji šviesa atei tą kitų, kuriems patiko Liuterio
na iš apreiSkimo. Kai su filosofinio skelbiamas mokslas. Jis juos panau
pažinimo pagrindais apreiškimo dojo varyti religinę propagandą per
šviesoje einama mastyti apie pati spaudą. Tam tikslui įkurtoje spaus
Dievą, tai filosofas tampa teologu. tuvėje pradėta spausdinti lietuviu
Viduramžiuos visi universitetai kalba katekizmai, giesmynai. Iš Ka
turėjo filosofijas ir teologijos fakul raliaučiaus greitai pasiekė Lietuvą
tetus. Visi kiti mokslai, įskaitant ir išspausdintos brošiūros apie Augs
filosofiją, savąja paskirtimi buvo tik burge protestantų sudarytą tikėji
mo išpažinimą. Nauju tikėjimu Že
Žvelgdami į advento antrojo Į kelią, ištiesinkite jam takus, pasiruošimas teologinėms studijoms. maitijoje susidomėjo ir labai uoliai
sekmadienio Mišių 1 skaitymą, i Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, Teologija buvo laikoma aukščiau jj rėmė didikas Jonas Bilevičius.
Madom §•. Petro Ir Povilo bažnyčioje Vilniuje — Antakalny (XVII amž.) moterystę.*
galėjome pastebėti šį skatinimą Į kiekvienas kalnas bei kalnelis nu- siu ir kilniausiu mokslu, nes jos ty
Tridento suvažiavimas nurodė
Nnscr. J. Grikienia
Jeruzalei: "Apsisiausk Dievo Tei lygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, rinėjimų objektas yra patsai Die Didelį laimėjimą reformatai pa
taip pat, ką Bažnyčia sako apie
vas.
juto Lietuvoje, kai naujuoju moks
sybės apsiaustu ir užsidėk ant gal o duobėti — išlyginti.
skaistyklą, atlaidus, šventųjų ir jų
lu susižavėjo Didžiosios Lietuvos mas apims visą Lietuvą, bet pačia piežius Pijus V kreipėsi laišku į ka paveikslų gerbimą, visai priešingai,
vos amžinos garbės vainiką P —
Atkreipkime dėmesį į tai, kadį Vilniaus universiteto paskirtis — Kunigaikštijos kancleris ir Vilniaus me kalvinizme, vis jieškant naujų ralių, kad gelbėtų Lenkiją ir Lietu
Ką reiškia šis pasakymas? Jis
ką Liuteris skelbė ir mokė. Tuo
sąlyga sutikti ateinančiam Išga-j
vaivada Mykolas Radvila Juodasis. teologinių tiesų, atgijo senovinis vą nuo protestantizmo. Popiežiaus būdu suvažiavimas nustatė gai
teologinės studijos
reiškia skatinimą vienos dorybės,
nytojui, Jono Krikštytojo supra-.
Jis turėjo labai didelę įtaką lietu arianizmas. Radvilos Juodojo pa pasiuntinys Lippomani laišką įtei res teologiniams mokslams.
kuri mūsų,
gerų
tikinčiųjų
timu, ir yra išlyginimas tarpusa Šitokioje mokslų sampratoje bu viams bajorams ir net Karaliui Žy
mokslininkas Martynas Cekavičius. kė karaliui Vilniuje, ten susitikęs su Visos jėzuitų mokyklos ištikimai
tarpe, yra dažnai praleidžiama iŠ
vio žmoniy santykių, prašaHni- vo kuriamos visos mokyklos ir visi gimantui Augustui.
akiu. Tai yra būtent teisingu
perėjo j arianizmą. Lietuvoje 1562; vyskupu ir kitais Lietuvos dvasi- laikėsi Bažnyčios nurodymų, taigi
mas nelygumų. N e kitoks turi universitetai Europoje. Kai buvo jžmogiškų
santykiu
ugdymas
Umtnmmto' augimas ir klėstė-I~ 1 5 6 5 • • b e v e i k ™ kalvinizmo | ninkais. Jis juos Dievo vardu ragi- įr Vilniaus teologijos fakultetui
būti ir mūsų pasirengimas pri kurtas (1579) Vilniaus universite
mūsų tarpe. Mes per mažai krei
%»*»nėj«i įmigai pnėmė arianiz- no gelbėti katalikų tikėjimą,1
bendri bruožai buvo nubrėžti, lai
imti Kristų ar prasmingai švęsti tas, Europoje buvo jau prasidėjęs jimas Lietuvoje buvo šiek tiek su- m
1
piame dėmesio į žmonių teisių
laikytas
paties
Mykolo
Radvilos.
Jis|
9Tuo
metu
Vakarų
Europoje
la
kantis
Tridento suvažiavimo nuta
Kalėdas. Kristus ateina pas mus renesanso laikotarpis, humanizmo
apgynimą, pasikliaudami, kad už
netikėtai
1557
m.
perėjo
į
kalvinizLietuvos
religine
būkle
turėjo
la
bai
sėkmingai
veikė
prieš
protestanrimų. Bendras betgi teologinių stut
per mūsų santykius su kitais žmo sąjūdis, — proto atsigręžimas j žmo
tenka vien gero asmeninio tikė
mą
ir
tapo
jo
dideliu
rėmėju.
Mybai
susirūpinti
ne
tik
Vilniaus
vystų
sąjūdžius
Ignaco
Lojolos
naujai
Į
dijų augimas ir vystymasis jėzuitų
giškąją
prigimtj,
kartu
tai
buvo
se
nėmis. Ir mes turime pasitikrin
jimo. Kai krikščionys pasidaro
kupas
Valerijonas
Protasevičius,
bet
kolą
Radvilą
Juodąjį
pasekė
daug
įuniversitetuose
sekė ne Paryžiaus uįkurta vienuolija — Jėzaus draugi
ti, kokie yra mūsų santykiai mū novės graikų ir Romos kultūros
vien asmeniniai krikščionys, už
ir
pats
karalius
Žygimantas
Augus
ja. Tridento santaryboje (1545 — niversiteto programą, bet Ispanijos,
sų šeimoje, su draugais ar mūšy atgimimo pradžia. Tuo metu betgi takingų bajorų šeimų, kaip Chod
dari individualistai, tai santy
visuomenėje. Ar nėra juose atsi dar nebuvo užsibaigusi universitetų kevičiai, Sapiegos, Višnioveckiai, tas, nes jau ir Vilniuje buvo prasi- 1563) buvo atkreiptas dėmesys į ku S kur buvo kilęs paties ordino įstei
kiai tarp žmonių pasidaro labai
radę kalnu, kurie kliudo mums era, kai daktaratai buvo teikiami Naruševičiau Atrodė, kad kalviniz-,dėję religiniai neramumai. Pats po- nigų auklėjimą. Pagal santarybos gėjas Ignacas Lojolą. Ispanijos uni
sukliudyti. Jie pasidaro kaip vir
reikalavimus kiekvienai diecezijai bu versitetuose dėstoma teologija suė
vienas kitą pamatyti? Ar nėra daugiausia tik studijuojantiems te
šukalnės h slėniai, išsireiškiant
mūsų tarpe atsiradę duobių, ku ologija, o jei truko teologijos fakul
vo būtina turėti aukštesniąją mo jo į glaudų ryšį su humanizmu.
to paties Barucho knygos skaity
rios kliudo mums vienas kitą pa teto, tai nebuvo nė tikro universite
kyklą — seminariją klierikams Scholastinė teologija susitiko su hu
mo žodžiais. Ir kad mes šiandien
to su visų mokslų vainikuojama
siekti.
mokslinti ir auklėti. Jėzuitai ė- manizmu. Ir tai buvo pradžia XVT
turime reikalo su bedievišku ko
teologijos garbe. Dėl tos teologinės
mė steigti Vakarų Europoje kolegi šimtmečio naujosios scholastikos.*
munizmu, tai yra mūsų neišly Gal sakysite, kad Sv. Jono Krikš garbės XIV šimtm. viduryje susi
Ispanų teologija labai vertino po
jas su aukšto lygiofilosofijosir te
gintų visuomeniniu kalnu ir tytojo siūlomas pasirengimas su kirto Paryžiaus universitetas su Bo
zityviuosius šaltinius: Sv. Raštą,
ologijos fakultetais.
slėniu padarinys. Tų
nelygu tikti Išganytojui yra perdaug že lonijos universitetu. Tada Paryžiaus
Atremti protestantizmo plitimą Bažnyčios Tėvų mokslą h* Bažny
mų mūšy laikais lyginti atėjo miškas, per daug nukreiptas i universitetas buvo pasiekęs teologi
Lietuvoje buvo pakviesti jėzuitai, ir čios suvažiavimų nutarimus. Ispa
žmogus ir be Dievo ir be teisingo žmones, o n e i Dievą.
I tai jos studijose aukščiausio laipsnio.
jiems buvo leista veikti per savo niškoji teologija nėjo j aukštas ap
žmogaus supratimo, dėl to iš to reikėtų atsakyti, kad Sv. Jonas Paryžiaus teologams atrodė, kad pa
mokyklas. Vilniuje įkūrę kolegiją, reikštų tiesų spekuliacijas, kaip tai
lyginimo išėjo ne kas daugiau Krikštytojas kalbėjo
žmonėms, skutinis autoritetinis teologinės iš
jėzuitai tuojau ėmė rūpintis, kad buvo įprasta Paryžiaus, Oksfordo,
kaip žmonijos pažeminimas ir kurie turėjo gana teisingą Dievo minties žodis turėjo išeiti iš Pary
butų čia dėstoma
teologija,* o Vokietijos, Italijos ir Austrijos uni
žmogaus pavergimas.
sampratą. Jos taisyti jam nerei žiaus universiteto, ko negalėjo pa
kai buvo įkurtas universitetas, nuo versitetuose. Todėl iš Ispanijos ukėjo. Mes taip pat, galima sakyti, kelti ir pripžinti Bolonijos univer
pat pirmųjų 1579 metų universi niversitetų atėjo scholastinės teo
Minėtas Mišių skaitymas yra turime teisingą Dievo sampratą, sitetas.
tete veikė pilnas teologijos fakulte logijos atgimimas ir atsinaujinimas.
paimtas iš Senojo Testamento bet jeigu mes norime giliau su
Siame atgimime didelę rolę suvai
Avignono popiežių metu, Pary
tas. "1578 m. spalio pabaigoje pra
Barucho knygos, kuris yra gyve suprasti, kas yra Kalėdos, tai tu
dino Salamankos universitetas, kur
sidėjo akademinės teologijos studi
nęs apie 600 m. prieš Kristų. Jau rime atkreipti dėmėsi į tai, kad žiaus universiteto spaudžiami, po
profesorius Pranciškus de Vittorta
jos — visas ketverių metų teologi
tada, kaip matome, busima Die Dievas čia tampa žmogumi.
pirma kartą nesinaudojo Petro
jos kursas. Buvo įsteigtos dogmati
*)
Paskaita,
skaityta
Lietuvių
kata
vo intervencija pasaulyje buvo
Lombardo "SentencijomisM (nuo
Žmogus čia yra Dievo veiki
likų
mokslo
akademijų
XI
suvažiavi
nės teologijos ir Šventojo Rašto ka
suprantama kaip visuomeninių mo kryptis. Smogaus išgelbėjimas
monėmis), bet panaudojo Sv. Tomo
tedros".4
santykių išlyginimas, kaip tau yra Dievo įsikūnijimo tikslas. mo, skirte Vilniaus universiteto 400
Akviniečio
"Sumina Theologica"
metų sukakčiai, atidaromajame ple
tos vergijos panaikinimas.
veikalus. Iš šios mokyklos, kur buvo
Žmogus, kiekvienas Smogus, gy numo posėdy S. m. rugpiučk) men.
Teologinė linkmė — Tridento
tomistinė spekuliacija surišta su po
Ta pati teisingu visuomeni venąs bet kurioje situacijoje, yra 31 d. Jaunimo centre. Chkagoje.
suvažiavimo ir Ispanijos
Kalėdų
filosofijos
centre.
Kiek
niu santykių išlyginimo kryptis
universitetų mokslų įgyvendinimas zityviaisiais šaltiniais, išėjo didieji
jėzuitų teologai: Pranciškus Tole
sutinkama Jono Krikštytojo veik viena mūsų pastanga daugiau
Kaip kituose, taip ir Vilniaus uni do, Gregorijus iš Valencijos, Rodriloje, kai jis betarpiškai ruošė ke teisingumo {nešti i mūsų santy dovanos, tiek kortelės, yra tik
versitete jėzuitų dėstoma teologija guez Arriaga. O Romos jėzuitų ko
lią Išganytojui. Apie tai skaito kius tiek namie, tiek mūsų visuo- simbolis tų teisingumo pareigu,
vadinama buvo pozityvine - pole- legijoje buvo geriausi profesoriai
me to paties sekmadienio Evan- Į menėje, tiek mūšy darbovietėje, kurių iš mūsų reikalauja Kalė
mine teologija Tokį vardą gavo ji
^
^
^
gelijoje. Jonas skelbia Dievo tei- yra pasirengimas Kalėdoms. Tai dos. Mūsų Kalėdos neturi pasi
=T
r
todėl,
kad
teologai
jėzuitai
buvo
at„
.
.
,
likti
vien
simbolinėje
srityje.
Jos
singumo prisiartinimą tais žo yra ta kalėdinė dovana, kurios
zor, Pereira, Ledesma, Vasauez.
kreipę ypatingą dėmesį į protestan
džiais, kokius matėme senojo Ba simbolis yra mūsų dovanėlės Ka turi pareiti į kasdienini mūšy
Per Romos kolegiją ispaniškoji
tų iškeltus tikėjimo klausimus ir jų
kaip
rūpinimasis
rucho kalboje. Sv. Jonas krikjty- lėdų proga, ar mūsų kortelių gyvenimą,
<N
mokslą, kuris buvo pasmerktas Triteisingumu.
V. Bgd.
I t >>
tojas sako: "Taisykite Viešpačiui | siuntinėjimas vieni kitiems. Tiek žmonių
4
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Brastos vaivada Andrius LcičimkK vos Kunigaikštijos maršalo laido
Lietuvių Brastos — Kristupas Zie- tuvėse. Taip ir prasidėjo polemlfft
movičius ir Smolensko — Jonas Ab raštais apie skaistyklą.
Poleminėje teologijoje
dldeif
romavičius. Suvažiavo j tą disputą
reikime
turėjo
studijos
apie
sakra
daug bajorų. Suėjo beveik visa Vil
(Atkelta i i 1
Bažnyčios Tėvų raitai ir Bažny dai savo žinias buvo jsigiję Pary
.).
niaus diduomenė. Dalyvavo taip mentus, ypač Eucharistijos ir šv.
žiaus, Salamankos, Alkalos ir Liu
čios suvažiavimų nutarimai.
teologija perėjo ir j kitus universi
pat aukščiausias Lietuvos tribuno Mišių dogmatiniai klausimai: ar
Vilniaus teologija ėjo su gyveni veno universitetuose. Romoje jie te
tetus. Taigi pasiekė ir Vilniaus uni
las, kuris tuo metu Vilniuje turėjo Eucharistijoje yra Kristus su dievBmo aktualijomis, joje reiškėsi visos ologijos studijas kreipė, remiantis
ka ir žmogiška prigimtimi, ar Mi
versitetą. Pirmieji teologijos profe
posėdžius.
humanizmo kryptys. Jeigu ji buvo Sv. Raštu, Bažnyčios Tėvų mokslu,
soriai Vilniuje buvo ispanai: Gar
Moderatoriais ii jėzuitų pusės šios yra ta pati auka kdp ir ant
pagal tomizmą spekuliatyvinė, tai ir popiežių ir Bažnyčios suvažiavimų
das Alabiano ir Antanas Arias. Visi
buvo Leonas Sapiega, Didžiosios kryžiaus? Šitie ir panašus sakrabuvo ir gyvenimiška, praktiška. Is nutarimais, ne spekuliatyvinės dia
Vilniaus teologijos profesoriai su
Lietuvos Kunigaikštijos kancleris, mentologiniai klausimai nuo teolo
torikai Vilniaus universiteto teologi lektikos, bet gyvenime iškilusių
gijos katedrų pateko \ labai aštrius
mažomis išimtimis studijavo Romos
ir Jonas Pacas. B priešingos pusės
ją aptaria kaip pozityvinę, kontro klausimų linkme. Poleminės teolo
disputus,
kurie poleminiais veika
jėzuitų kolegijoje, kur teologijos
14
moderatoriai buvo Kristupas Monversinę ir poleminę.
Jėzuitų ge gijos katedra, arba, kaip mes pasa
lais
tęsėsi
spaudoje gana Ilgai Ka
kontroversinių klausimų dėstymu
vydas Dorohostajskis, vyriausias Di
nerolas ir provinciolas nereikalavo kytume, apologetinė katedra reika
talikų mokslą labai gerai sakrabuvo pagarsėjęs Robertas Bellardžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos
iš profesorių griežtai laikytis to lavo profesoriaus su dideliu išsila
mentologijos
poleminiais klausimais
minas.
maršalas ir kunigaikštis Jurgis Rad
mizmo. Pati "Ratio Studiorum" vinimu ir su šv. Rašto, istorijos,
išdėstė
Jokūbas
VVujekas, Artu
vila, tribunolo maršalas.
(studijų planas) profesoriams da patristikos ir filosofijos pažinimo
Profesoriai ir jų naujoji
ras
Laurynas
Faunt,
Emanuelis de ;
ro pastabą, kad jie negalvotų, jog mokslu. Toks buvo Romos jėzuitų
Visiems matomoje vietoje, ant pa Vega ir Adrijonas Jung'as.
scholastika
įpareigojimas laikytis Sv. Tomo kolegijoje Robertas Bellarmino, ku
aukštinimo, susėdo pastoriai, vado
Pirmaisiais universiteto metais mokslo reiškia uždraudimą bent ris pozityvinę — kontroversinę teo
Visi dogmatintai kontroversiniai
vaujant Danieliui Mikolajevskiui,
teologijos fakultete buvo 4 profeso kiek nukrypti nuo šv. Tomo, nes ir logiją nuo 1576 iki 1587 metų iš
klausimai,
kurie tik teologijos fakul
lartynui Janicijui ir Martynui Gracv
riai. Du profesoriai dėstė scholas ištikimiausi tomistai kartais nuo jo kėlė iki aukščiausio laipsnio. Jo dės
tete
buvo
dėstomi,
Beidavo j viešu
janui. Prieš juos užėmė vietas.Mar
tinę teologiją, vienas Sv. Raitą ir nutolsta. Todėl jėzuitams nepride tomoji teologija buvo trijuose to
tynas Smigleckis, profesorius Jeroni mą disputais ir paskui poleminiais
vienas hebrajų kalbą. Po trejų me ra stipriau susirišti su Sv. Tomu, muose išleista Ingolstadte 1586 —
mas Stefanovskis ir keletas katalikų raštais. Teologijos lietuvių profeso
tų buvo {steigtos moralinės ir pole negu tai daro patys tomistai1* 1593 m., pavadinta "Disputątiones
kunigų. Disputas vyko 6 valandas. rių Jono Gružo (Gružewsld), M.minės teologijos katedros. Taigi te Klaidingai A. Klawka rašo, kad Vil de controversiis christianae fidei adVieni ir kiti dtavo Sv. Raitą, Baž Ginkevičiaus, Žygimanto Liauksmi
ologijos fakultete dėstė jau 6 profe niaus scholastika buvusi anachro versus huius temporis haereticos"
nyčios Tėvų raštus, klausytojai iš no, Alberto Vijūko Kojelavičiaus Bkrikščioniško tikėjimo
soriai. Nuo universiteto įkūrimo nizmas.14 Visi kiti lenkai istori (Disputai
girdo daug gražios retorikos, ir visi liko poleminės teologijos paskaitų
(1579 m.) iki XVI šimtmečio pabai kai Vilniaus teologiją laiko pozity kontroversiniais klausimais prieš
buvo patenkinti. Pasibaigus disputui, rankraščiai. Lenkai istorikai labai,
gos teologijos fakultetas turėjo 18 vine, modernia teologija ir vadina šių laikų eretikus).1*
Liauksmino/
katalikai sveikino Martyną Smig- vertina Žygimanto
profesorių, kurių dauguma (11) ją antrąja scholastika.
Buvo tai Bellarmino teologijos
leckį, o protestantai su pravoslavais knygą apie tikrąją Bažnyčią, Bldstą
buvo svetimtaučiai. Keturi buvo is
:Y
"Sumina", kurioje buvo išdėstyti
sveikino pastorius. Atrodė, kad visi Vilniuje 1643 m.**
Mokymo būdas Vilniaus teologi
panai — Gardas Alabiano, Anta
katalikų su kitatikiais ginčytinieji
išėjo laimėtojais.
nas Arias, Mykolas Ortiz ir Petras jos fakultete irgi buvo paimtas S teologiniai klausimai, šį veikalą Vil
Sv. Rašto studijos
Viešieji disputai neturėjo tikslo
Viana; du buvo anglai — Adomas Ispanijos, o dėstomoji kalba buvo niuje profesoriai naudojo poleminės
Viešuose disputuose ir poleminiuo
atversti oponentą f savo tiesos išpa
Brock ir Arturas Faunt; du belgai lotynų kalba. Kol Ignacas Lojolą teologijos paskaitom paruošti. Po
se
raštuose labai buvo vertinami Sv.
žinimą,
nes
abi
pusės
siekė
ir
laukė
— Otto Bekan ir Jonas Gerardinus. buvo gyvas, tai jėzuitų mokyklose leminės teologijos katedra Vilniuje
Rašto
šaltiniai Profesortai pripažmo
ii visuomenei pripažinimo, kad jie
Emanuelis de Vega buvo portugalas, profesoriai dėstė taip, kad klausyto buvo atidaryta 1581 m., ir pirmas
yra nugalėję savo oponentą. Vienos išskirtinį reikalą Sv. Rašto studijoms,
Baltazaras Hostounsky čekas Ir My jai galėtų kas svarbiau užsirašyti, o profesorius buvo Bellarmino moki
ir kitos pusės šalininkai gaudavo tik be kurių negalėjo apsidti poleminė'
po jo mirtits įsigalėjo paskaitų nys Emanuelis de Vega — portuga
kolas Tolmeiner austras.
diktavimas. Diktavimo metodą pir las. Jis buvo poleminių klausimų laikomas vokiečių, nes mokslus bai matas, skaistyklos buvimas, ar nu daugiau pasitikėjimo ir ūpo toliau teologija. Kdp Sv. Rašto studijos bu
B vietinių teologijos profesorių
vo vertinamos Vilniaus universitete,
mas pradėjo Salamankos universi didelis žinovas. Sitai rodo išlikusios gė vokiečių kolegijose. Nuo 1592 iki teisinimas ateina tik B tikėjimo ar kovoti už savo įsitikinimus.
XVI Šimtmečio paskutiniame de
1597 metų poleminę teologiją dės iš gerų darbų, buvo klausimai, ku
Tokioje nuotaikoje Saugo plati rodo teologijos profesorių nuomo
šimtmetyje buvo žymiausias Marty tete Pranciškus de Vittoria, ir tas iš 1585 m. paskaitos apie žmogaus tė Jonas Brant, apie kurį lenkai is riems Vilniaus tikintieji jieškojo at
literatūrinė polemika. Tais pačiais nės, ruošiant 1586 m. "Ratio Stu
nas Smigleckis. Dogmatinės teolo metodas perėjo greitai j visas jėzui nuteisinimą ir apie atgailą, bet jam torikai atsiliepia kaip apie vieną iš sakymo. Jd atrodydavo, kad nerei
metais po garsiojo disputo Vilniuje diorum". Visi reikalavo stiprios eggijos katedrą jis perėmė 1591 m. tų mokyklas, taigi ir į Vilniaus u- trūko didaktinių sugebėjimų.
geriausių profesorių. Jie laiko jį kia šventųjų ir jų paveikslų gerb Martynas Smigleckis išleido knygą zegetikos, kurtai reikalinga hebrajų
Juo buvo susižavėję studentai, o vy niversitetą.
Universiteto rektorius Gardas A- lenku, nors
pavardė
vokiška. ti, tai žmonės iš bažnyčių neida apie popiežiaus primatą. Tuojau kalbos pažinimas. Jie siūlė, kad jė- *
resnieji savo praneSimuose j Romą į Diktavimo metodas 1586 m. "Ra
XVI
šimtmečio
paskutinis
polemi vo statulas ir gatvėje jas daužydavo. Smigleckiui atsakė Martynas Grad- zuitų studentai S anksto ruoštųd
labiano
rašė
1587
m.
pradžioje
ge
. . . . . .
_.
apie jj ypač gražiai rašė, kad jis yra no Studiorum" projekte buvo at- n e r o I u i
Perėję j protestantizmą kunigai! l9B^
Gertich, įrodinėdamas savo Sv. Rašto studijoms, kad jau novi-.,
Akvavivai, kad klausytojai nės teologijos profesorius buvo Jo
labai geras filosofijos ir teologijos mestas. Buvo nusakyti ir m o t y v a i , !
etate mokytųsi atmintinai Sv. Rai
Emanuelio de Vega nas Gerardinus, belgas iš Liege. Is labai puolė celibatą. Buvo ir vėl B- knygoje, kad Smigleckis negerai anV
dėstytojas, didelių gabumų ir su kodėl reikia atsisakyti to metodą. nepatenkinti
torikai
labai
vertina
Petrą
Vianą,
nors
kilęs senovės klausimas, ar Sv. Dva- ^^ MatoXVL 18. Remdamasis Je- to tekstų, o po noviciato, kad
**> ^ P profesorius,
manumo vyras.*
Visų čia sumi Toksai metodas esąs priešingas vi-[dėstymu,
ispaną, kaip profesorių ir polemiką. sia paeina iš abiejų —Tėvo ir Sū- tooimo ir Euzebijaus raitais įrcdl- laisvomis dienomis, sekmadieniais Ir
nėtų profesorių mokytojai buvo a- soms universitetų tradicijoms ir že-' 7™ nepaprastai gabus ir yra apval Provinciolas Sunyer savo praneši
dęs gerai visą medžiagą. Esą nepa
naus, ar tik 3 Tėvo. Tai teologinis nėjo, kad popiežiaus primatas esąs šventadieniais, skaitytų Sv. Raitą
nuomet pagarsėję filosofai ir teolo minąs universiteto prestižą, neim
muose labai jį gyrė. Esą disputuose klausimas, kilęs S pravoslavų mo tik žmonių išradimai. M. Smiglec bent pusvalandi.
tinkąs
studentams
jo
dėstymo
meto
gai: Benediktas Pereira, Emanuelis ponuojąs svečiams klausytojams,
das. Dėstymo būdas esąs sunkus ir visi stebisi jo ..mokslu ir atmin- kymo, kuris neigė <TffioqueM, atseit, kis daug savo raitų paskyrė Lietu
Provinciolas Sunyer kelta kartus
Sa, Pranciškus Toledojokūbas Ledes- kurie aplanko jėzuitų mokyklas.
supainiotas,
o
jo
sprendimai
kartais
kad
Sv.
Dvasia
paeina
ir
S
Sūnaus.
vos arionų — Martyno Cechovi- rašė į Romą ir prašė, kad B Romos
nmi."
ma, Steponas Tucci, Jonas de Ma Diktavimo būdas studentus nukrei
esą laisvamaniški, kas yra pavojin
Anabaptistai reikalavo užaugusiems čiaus, Simono Budnio, G. Blandrato kolegijos siųstų į Vilnių hebrajų
piąs
nuo
savo
sprendimų
darymo.
riana, Acbilles Gagliardi, Robertas
ga būsimiems kunigams. Rektorius Aktualieji teologiniai klausimai
krikšto, o katalikai gynė valkų — klaidoms Sryškinti ir paneigti. ir arabų kalbų žymiausią specia
Bellarmino, PrandSkus Suarez, GaVilniaus universiteto profesoriai siūlė j | pakeisti, duodant jam kitas
krikštą. Arionai kėlė klausimą, ar
Lenkijoje ir Lietuvoje XVI Šimt
Vilniaus universiteto profesoriai listą Joną Romano, žydą konvertitą.
biehs Vasauez, Jonas Romano (žy tokiam potvarkiui labai priešinosi,
pareigas, nes jis esąs geras pamoks
Kristus yra tikras Dievas. Svč. Tre
metyje buvo daug kontroversinių
išleido gana daug veikalų polemi B generolo buvo gautas sutikimas,
das konvertitas). Todėl Vilniaus u- ir Memoriale nurodė motyvus, kodėl
lininkas ir tinkąs vesti pokalbius su
jybės dogmą griovė antitrinitoriai,
aktualių
teologinių — renginių
niversitete teologijos studijos iŠ pat
nės teologijos klausimais. Prieš kal bet Jonas Romano negalėjo atva
diktavimas yra sėkmingesnis moky jaunimu.**
teigdami, kad Dievas yra tik Tėvas.
klausimų, kuriuos Vilniaus univer
pradžių iki jėzuitų ordino panaiki
vinistų teologinį sąjūdį Vilniaus u- žiuoti į Lietuvą dėl silpnos sveika^
mo būdas. Jie sakė, kad profesorius
Tie
klausimai
buvo
nagrinėjami
Emanuelis de Vega, būdamas Vil sitete turėjo profesoriai metodiškai
nimo buvo pastatytos labai aukš
nrversiteto profesoriams sudarė pro tos. Todėl kai kurie istorikai (Kot ir
geriau ir atsakingiau paruošia pa
poleminės
teologijos
paskaitose.
Tai
10
Barycz) klysta, rašydami, jog tasai
niuje, išmoko gerai lietuvių ir len- \ išnagrinėti ir pateikti klausytojams,
tai.
Krokuvos universitetas ne
gą ir pradžią raitu pasireikšti And
skaitas, kad studentai, jd nesupran
gi klausytojai buvo ruošiami dispu
žymiausiais anų laikų hebrajų ir
kų kalbas ir šalia profesoriaus pa- Buvo labai aktualus Komunijos pri
turėjo viso teologijos kurso ir to gar
rius Volanas, buvęs karaliaus Ste
ta, gali vėliau kelis kartus užrašus reigų dar vedė disputus, sakė pa
tams. Todėl buvo kreipiama daug
arabų kalbų žinovas dėstė Vilniaus
so, kuris susidarė apie Vilniaus teo
ėmimo klausimas. Liuteris mokė, kad
pono Batoro sekretorius, tapęs Vil
perstudijuoti ir pergalvoti.
Be mokslus. Atitrūkęs nuo paskaitų, jis
dėmesio ir į retoriką, kad klausimai
universitete.
Provindolas taip pat
loginius mokslus. Visoje "Rzeczpospagal Kristaus įsakymą reikia iv.
būtų gerai ir iškalbingai atsakomi. niaus kalvinistų rėmėju ir vadu. prašė Vilniaus universitetui žy
to, profesoriai visada turį laisvę ir važinėjo po Lietuvą, drauge su Že
politoje", kaip tada lenkai Lietuvą
Jis dedikavo vysk. Valerijonui Pronet pareigą per ketvirtį valandos maičių vysk. Merkeliu Giedraičiu Komuniją priimti dviem pavidalais, Diskusijos ir disputai Vilniaus teo
miausio egzegeto Jono Maldonato,
ir Lenkiją vadino, tik Vilniaus uni
o
katalikai
laikėsi
tradicijos,
kad
pa
logijos fakultete turėjo daug reikš tasevičiui veikalą, kuri vyskupas pa kuris tuo metu buvo Atifttmln Sv. studentams sunkesnius klausimus vesdamas misijas.*1
versitete buvo dėstomas visas teo
kanka tik duonos -pavidalo. Ar Eu mės. Viduramžių papročiu jėzuitų smerkė ir uždraudė skaityti Td bu Rašto autoritetas. Jo komentarai Jr
paaiškinti.
logijos kursas.11
Generolas rektoriaus patarimo charistijoje yra tikrai ir realiai Kris
mokyklose mokslo metų pradžioje vo traktatas apie Eucharistiją, nei dabar dar turi didelę vertę. Maldo1599 m. "Ratio Studiorum" pa paklausė ir Emanuelį de Vega Skė
tus su žmogiška ir dieviška prigim klasės būdavo padalinamos prieš giąs Kristaus buvimą duonos ir vy nato Romos kolegija Vilniaus uni
Vilniaus universiteto
teologija skelbė, kad diktavimo būdas yra už
lė S Vilniaus į Valakiją. Prieš iš timi — diskusijose buvo pats svar
mokytojo katedrą j dvi šalis. Viena no pavidaluose. I tą veikalą reaga versitetui nedavė, {steigus Sv. Raito
XVI šimtmetyje buvo naujoji scho draudžiamas. Vilniaus profesoriai
vykstant B Vilniaus, buvo jam su
biausias klausimas. Kristaus buvi pusė turėjo tezę ginti, o kita jai opo vo ispanas PrandSkus Turrianus. katedrą, pirmas hebrajų kalbos,
lastika, nauja, moderni ir aktuali te betgi vartojo diktavimo būdą fld
teiktas teologijos daktaro laipsnis.
ologija. Ji atėjo su profesoriais iš XVIII šimmečio vidurio. Jie gynė Jo poleminės teologijos katedrą lai- mą Eucharistijoj neigė Kalvinas. nuoti, paneigti, papildyti ir klausti. Vilniaus jėzuitams lenkams nepati mokytojas buvo Jokūbas Wujek, ku-,
šventųjų gerbimas, kokia yra tik- Toks teologinių klausimų pateiki ko, kad reakcija j Volano veikalą a- ris taip pat laikomas tos kalbos Jr
Ispanijos, kur naujieji teologai priė diktavimą, kaip geriausią ir sėk
Irinai perėmė Adomas Brock, moramas, aiSkinimas ir gynimas buvo tėjo 8 svetur. Jiems atrodė, kad ji) aplamai Sv. Raito dideliu žinovu..
mė pozityviai visas humanizmo ap mingiausią mokymo būdą, o svar
lihės teologijos profesorius, kuris ne-1 « * ^ y * * * . •» tradidją reikia prl- praktikuojamas Vilniaus universite yra pareiga reaguoti j visus teologi
Jo komentarais naudojosi arkty.
raiškas. Vilniaus universiteto teolo biausias buvo motyvas, kad trūko
ilgai dėstė. Jo vietą 1590 m. užėmė į imti ar atmesti, pasitenkinant tik te. Be abejo, buvo tai studentų pa nius sajūdžtus, kurie vyksta Lenki
Juozapas Skvireckas, versdamas Sv,
gijos fakultete Jau niekas nesivado vadovėlių, kuriuos turėjo atstoti pa
Mykolas Otto Bekan, belgas, bet Sv. Rašto priėmimu, popiežiaus pri- ruošimas viešiems disputams. Uni joje ir Lietuvoje, ir nelaukti atsaky
Raitą į lietuvių kalbą. Bendrame,
vavo Petro Lombardo "Senten čių
studentų tikslūs užrašai."
mų
8
svetimų
kraštų.
versitetas
sukėlė
labai
gyvą
teologi
jvade j Sv. Raštą arldv. Juozapas
cijomis" (nuomonėmis). D pat pra
Vilniškė jėzuitų teoligija vadina
nį
sąjūdi
B
cla
prasidėjo
Petro
Skargos
Skvireckas rašo: "Baigiantis tam
džių profesoriai dėstė dogminę ir ma pozityvine, polemine, kontrover
garsus pamokslai ir poleminiai rai amžiui (XVI) lietuviai katalikai tu
moralinę teologiją pagal Sv. Tomo sine 1 *, bet tai nereiškia, jog teo
VieB disputai ir poĮitmmsI raitai tai prki Volano mokslą ir prieš ari- rėjo vertimą Evangelijos dalių,
Akviniečio mokslą, kurį Tridento logija buvo atsieta ir skirtinga nuo
Viešus disputus ruošdavo pats jonų sąjtMj. uukusnas rastais ugą skaitomų sekmadieniais ir. Švento
suvažiavimas priėmė kaip Bažnyčios dogmatinio ir moralinio Bažnyčios
Vilniaus universitetas. Vienas B žy larką tęsė m Volanu taip pat ir mis dienomis, kurs atspausdintas 15?.
sampratą aiškinti ir komentuoti vi mokslo. Kai Sv. Tomo veikalai "Su
miausių viešų disputų Jvyko 1599 kanauninkai Andriui JurgeviBus, 99 m Vuiko vdkale: PostiUa Catho-.
siems apreiškimo tiesose iškilu mina Theologica" Vilniaus univer
m. **. Suvažiavimo j Vilnių pravos Emanuelio de Vega mokinys, teolo Hca, išverstame lietuvių kalbon ku
siems kontroversiniams klausimams. sitete buvo pagrindinis vadovėlis
lavų, liuteronų ir kalvinų atsto gijos daktaratą gavės Vilniaus uni nigo Mikalojaus Daukšos, Medi
Pirmieji du profesoriai. Gardas Ala tai visai aišku, kokia buvo dogma
ninkų kapitulos kanauninko-".** '-Z
vai apsvarstyti tarpusavio bendra versitete 1596 m.
biano ir Antanas Arias, pradė tinė ir moralinė teologija. Ji esmi
darbiavimo sąlygų ir aplinkybių,
Poleminei teologijos raitais yra
jo dogmatinės ir moralinės kursus, niai nesiskyrė nuo kitų Europos uSv. Rašto studijos Vilniaus uni
kovojant
priei
katalikus.
Tam
su
labai
pasižymėjęs Stanislovas Grokomentuodami šv. Tomo "Summos" niversitetų teologijos, dėstomos pa
važiavimui vadovavo Kijevo vaiva drickist dogmatinės teologijos profe versitete dideliu pažangumu nrpaaj
pirmąją dalį ir antrojo tomo antrą gal Tridento suvažiavimo nurody
da Konstantinas Oftrogmskis. Posė sorius. Jo poleminių raitų pradžia žymėjo taip, kdp ir visi kiti katalikų
ją dalL"
mus, XVI Šimtmetyje jėzuitų teo
dyje, kurtame liuteronai tarėsi su buvo du pamokslai, Katarinos, Kris universitetai Tridento suvsžtavV
B "Ratio Studiorum" (studijų logija visuose universitetuose buvo
provoslavų atstovais, Jonas Pacas, tupo Radvilos, Vilniaus vaivado mas įsakė laikytis Vulgatos lotynSpiano), kuris buvo atsiųstas 1582 vadinama polemine ir kontroversi
Vilniaus tijūnas, Skvietė pravosla žmonos, laidotuvių proga 1592 m. kojo vertimo ir interpretacijos, kuri
m. j Vilniaus universitetą, matome, ne, nes ypatingas dėmesys buvo
vus ir liuteronus viešam disputui liepos 20 d. jis pasakė ilgą pamoks tuo ldku Bažnyčioje buvo
kad tiksliai nusakyta, kurie dogma kreipiamas į tuos dogmatinius ar
Suvažiavimo atstovai buvo kviečia lą apie skaistyklą Ir reikalą bažny ta autentiška.** Tada buvo
tiniai ir moraliniai klausimai turi moralinius klausimus, kurie buvo
mi susitikti su Vilniaus universiteto tinių speigų. Laidotuvėse dalyva koma, kad Sv. Raito knygos yra V
būti dėstomi pagal vieną ar kitą reformatų neigiami, atseit, jie bu
profesorium Martynu Smlgleckiu. vo daug lietuvių kilmingųjų, bajo kvėptos žodiškai, tarsi Sv. Dvasia
"Summos" dalj. Provindolas Cam- vo ginčytini, taigi kontroversiniai.
Sis uis metais kaip tik dėstė polemi rų Ir kalvinų pastorių. J pamoks būtų diktavusi rašytojui paladžiui
pano pranešė generolui Akvavivai, Nors visi tie klausimai galėjo tilpti
nę teologiją, Martynas Smigleckis lą reugavo kalvinų susirinkimas Jobo, Jonos, Tobijo didaktinės kny
jog yra gavęs siųstą "Ratio Studio dogmatinės ir moralinės teologijos
gos buvo laikomos tikromis Istori
Vilniuje, o brošiūrą prieš Bažnyčios
rum' ir kad stengsis prižiūrėti, kad | rkmvosit, buvo stdgiamos naujos
nėmis knygomis ir visos pamokan
tualią temą — Romos vyskupo pri mokymą apie skaistyklos buvimą B- čios tiesos išpažįstamos kaip tikros
vtsa tai būtų vykdoma.1*
Sitai poleminės teologijos katedros. Polematą. Temą abi pusės priėmė. Bir Iddo Andrius C3iržąstowskis. Stanis istorinės žinios. Anų laikų egsegensreiškia, jog Vilniaus teologija tu- m i n e __ kontroversinę teologiją daželio 2 d. Radvilų rūmuose, didžio lovas Grodrlckis atsakė brošiūra. tikoj žemė dar nesisuko apie sau
rėjo būti tik Sv. Tomo Akviniečio te- y^T mes vadintume apologetine
joje
salėje, prisirinko nepaprastai Paskui Stanislovas Grodzfckk, dar lę. Vlmiaus universitete buvo tiek
otogijos komentavimas.
Teologi- teologija.
daug klausytojų. Dalyvavo penki metams nepraėjus, ty., 1593 m. sau naujo, kad buvo auksuti pastatyta
j<« profesoriai sekė Salamankos ir
Jtlkak* universitetų pavyzdžiu, kur
Roberto Beuarmmo ftaka
vaivados: Vilniaus vaivada Mykolas sio 26 d. vėl pasakė pamokslą Sv. Jo hebrajų kalba, per kurią buvo gaKno bažnyčioje apie skaistyklą Altt mistinė teologija buvo pagrindiVflnlaus teologijai
trsfcBaatal (XV-XVHt
.)• Kristupas Radvila, Kijevo vaivada
Konstantinas OttrogSkis, Kujavų I brechto Radvilos, Didžiosios Ltatuam gairės, o šaltiniai — Sv. Raštas,
Romos jėzuitų kolegijos
(Nutolto 1 3 p u t i )
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Džiaugiamės pastangom, abejojam rezultatu
-KUi
•c

Jonušą Radvilą) pradėta knyga
per patį vidurį turi įklimpti mis
tikos pelkėje.
Ar šitaip rašytini istoriniai ro
manai? Didžiai abejoju. Lietuviu
tautos istorijos terenas yra turi
ningas, tiesiog neaprėpiamas. Kai
kurie jo tarpsniai jau yra įkū
nyti poezijoje ar dramoje. Ta
čiau epo dirvonuose mūsų toli
moji praeitis (net ir artimoji) te
belieka tik pusiau atversta velė
na. Didelio derliaus iš jos nesu
laukėme. Tam reikia tvirtesnės,
realesnės žagrės. Reikia didelio
užsiangažavimo.
„{kaitusiu Vilniaus akmeny"
žodinė jėga, kaip besvertum kny-j
gos visumą, dalinai atperka ir J.
Kralikausko siužeto neskoningą
šališkumą, aiškiai užgaunantį
protestantus. Autorius gali pasi
teisinti, jog šitaip anų laikų nuo
taikomis galvojo katalikai, juo la
biau kovingi jėzuitai Atseit, nė
ra tai autoriaus jausena. Man gi
atrodo, abu jėzuitų ordino vyrai,
nomą tik sielas gelbstinčios kny
Sirvydas ir Jaknavičius, buvo ypa
gos dėka. „Knygos nulems tavo
tingi šviesuoliai ne vien religitautos likimą, kaip nulėmė Egip
ninkai lietuvių kalbos ir tautos
to", sako susapnuotas Echnatoatgimimo reikalais jie taikingai
nas. §io, prieš tris tūkstančius
bendradarbiavo ir su reformaci
metu gyvenusio humaniško fara
jos šalininkais. Šiuo atžvilgiu J.
ono Echnatono raginamas, Širvy
Kralikauskas prašovė, susiaurin
das ryžtasi rašyti „Punktus saky
damas ideologinę knygos pusę.
mų", kurie savo reikšme rašyti
Vargu ar koks protestantas pri
nei lietuviu kalbai prilygs M.
sivers ją skaityti.
Daukšos „Postilei".
Jei fabulos dirbtinumu ir ideo
Gaila, kad po sapno fabula loginiu ribotumu kai kurie skai
taip ir neišnyra į paviršių. Ro tytojai bodėsis, tai daug kas pa
manas baigiasi. Pagrindinis he sidžiaugs knygos kalbinėmis plo
rojus fonas jaknavičius išnyksta nybėmis. Neabejotinai žodyno
istorijos ūkanose, regis, tik dėl to, puošmenos bei lyrizmai vietomis
kad Sirvydas savo tautinėje vizi stabdo pasakojimą, vis dėlto jie
joje yra pareiškęs tai, kas būti perteikti su J. Kralikauskui bū
niausia -^tamsybėje išryškėja dingu jautrumu. Be to, reikia
šviesos prasmė". Deja, neroman sveikinti kiekvieną naują bandy
tiškam skaitytojui pasidaro ap mą parašyti istorini romaną,
maudu, jog realistiškai, dargi su ypač iš taip reikšmingo mūsų
pašaipos gaida (prieš kalvinistą kukūrai laikotarpio.

KrattaMftaa, ĮKAITĘ vn>
PR. VISVYDAS
NIAUS AKMENYS. Premijuotas n>
nanas. UMdo UeCuvifln knygos
klubas 1979 m. Chfcagoje. Vršeto
lafl. Ado* Korsakaitės - Sutkuvienės.
Spaudė "Draugo" spaustuvė. Knyga aprašomos epochos audinį. Ma ir aš juos suvariau į ožio ragą.
įspūdingai aprašoma metinė
188 psl, kaina — 5 doL, gaunama tome Gardino — Vilniaus vieš
"Drauge".
keliu į Vilnių keliaujanti devy procesija į Trakus. Taip pat su
niolikametį joną faknavičių. Se pergyvenimu pavaizduotas siau
- • * . .:
•
kame jo nuotykius pakelės kar- bingas Vilniaus gaisras, prasidė
Juozo Kralikausko beletristinės čiamoje. Drauge apmąstome any jęs procesijos metu. Aplamai op
įžvalgos į mūsų praeitį visuomet laikų gyvenimą, visokias negan tikos srityje J. Kralikausko pro
pasirodo tinkamu laiku. Mindau das: baudžiavą, karus, gaisrus, za yra kur kas skvarbesnė negu
go karūnavimo sukaktis pasitik marą, badą, per ankstyvas mir herojų samprotavimuose.
ta su mindauginiais romanais. tis, pony savivaliavimą. Toliau,
Gaisro metu įvyksta Sirvydo
Pirmosips lietuviu, knygos 450- Vilniuje, girdime šnekanti patį vizija. Bėgdamas nuo ugnies, ne
-metis su „Martynu Mažvydu Konstantiną Sirvydą —mūsų raš galuojantis Sirvydas su M. Dauk
YUniuje". O dabar, minint Vii tijos pradininką. Sis pagarbus pa šos „Postile" glėbyje, /jrdino bro
niaus universiteto 400 mėty gy mokslininkas dėsto Jaknavičiui lio Nikodemo padedamas, nusi
vavimą, susilaukėme
romano padailintas enciklopedijos ar is leidžia i Vilniaus požemius. Po
„įkaitę Vilniaus akmenys", čia torijos žinias apie anuometinius kurio laiko užsnūsta. Jo sapnas
aprašomi Konstantinas Sirvydas žymius žmones ir ju didžius dar tampa simboliniu pagrindinės ro
ir jo bendradarbis Jonas Jaknavi bus. Tai tikrai informuojanti lek mano idėjos išsakymu. Jei kadai
čius. Abu vyrai buvo jėzuitu or tūra.
se Gediminas susapnavo būsimą
dino nariai ir XVII amžiaus pra
O vis dėlto knygą skaityti nuo Lietuvos valstybės galią, tai Sir
džioje su savo rastais reiškėsi bodu. Veikėjai dirbtinai nubrėž vydas savo vizijoje regi lietuviu
Vilniaus akademijos užuovėjoje. ti: blogieji sukarikatūrinti, gerie tautos kultūrini prisikėlimą, įma
JOMM

Yra rašytoju, kurie žodyną pa
žaboja pasakojimo eigai vystyti
Jų knygose žodis tėra tik priemo
nė; Tačiau yra ir tokiu plunks
nos mylėtojų, kuriuos kalba pa
jungia savo žodinei gyvybei ak
centuoti. Pirmieji lanksčiai, nors
ir santūriai išnaudoja kalbos ga
limybes. Antrieji gi rašo kalbos
polėkio įkvėpti,
stengdamiesi
kiekviena proga pabrėžti, kokia
graži yra gimtoji kalba.
Prie pastarųjų priklauso Juozas
Kralikauskas. Jei jis ir myl Lie
tuvos tolimą praeiti, tai jo meilė
gimtajai kalbai yra dar didesnė.
Jis" yra kalbos įkvėptas autorius.
Jo {storinėse panoramose lietuviu
kalbai suteikiama herojės vieta
su visomis privilegijomis ir, kaip
tokiais atvejais dažnai atsitinka,
su visais įnoriais. Reikia pridur
ti '"^^" pasakojimą stabdančiais
slenksčiais.

ji pagražinti Ju bendravimas per
dėm schematiškas. Dialogai sau
s i Dažną puslapį slegia perdėtas
švelnumas. Jei Jaknavičiaus ly
riškai kelionei nieko neprikiši,
tai jo pokalbiai su dėde Sirvydu
yra tik nuogas pasišvaistymas
erudicija. Matai, kad autorius pa
togiu būdu dailina (tiksliau pa
salaus, populiarina) enciklopedi
jos faktus, tuo lyg ir dauginda
mas romano konkursui puslapių
kiekį.
Ne mažiau dirbtinis ir abiejų
katalikybės
gynėjų — Sirvydo
ir Jaknavičiaus — susidūrimas
su įžūliais kalvinistais Vil
niaus gatvelėje. Cia įvyksta kan
dus disputas su pasilnunščiavimu.
Smarkus Jaknavičius
sutvarko
tris priešininkus. Rezultatas pri
mena smagaus mokinuko pasigy
rimą: ie mane be reikafr įžeidė,

J. Kralikausko lingvistinis po
lėkis kažkaip prašoka mūšy šiuo
laikines sampratas bei pomėgius.
Susidaro įspūdis, Jog rašpma atei
Rudnikų vartų — lietuviškai, Sv.
(Atkelta S 2 pat)
čiau Apie tolimą praeitį ateičiai
Magdalenos ligoninėje — vokiškai,
Su vienuolišku pasišventimui
nu žengti j Sv. Raito istorines gel
pilies kalėjime — lenkiškai, kitam
"Kai kas paklaus: kodėl ne šian mes ir jo prasme.
vietiniame kalėjime —irgi lenkiš
dienai? O todėl, kad šiandien Lie
kai, Svč. Trejybės ligoninėje — lie
tuva yra pavergta. J. Kralikausko
tuviškai ir lenkiškai, Sv. Magdale
Žvelgiant 3 katalikų Bažnyčios
knygos, persmelktos lietuvybės
nos ligoninėje prie Vokiečių vartų
pozicijų, Vilniaus universiteto teo
dvasia, į Lietuvą neįsileidžiamos,
— lenkiškai"
logijos fakultetui pripažįstama, kad
taigi negali pasiekti gausesnio,
jis sulaikė ii Vakarų protestantiz Teologijos fakulteto veikla lėmė
imlesnio skaitytoju rato. Kaip tik
mo antplūdį. Drauge su poleminės tai kad jėzuitai važinėjo po visą
ten toks egzistuoja. Ne išeivijokontroversinės teologijos dėstymu Lietuvą ir vedė misijas. Lenkų pro
jėTo Lietuvoje —pačioje bolše universitete ir viešais disputais, vincijos kronikos apie misijas Lie
vikų panosėje kaip akibrokštas mieste vyko vaikų ir suaugusių ka- tuvoje labai daug kalba. 1593 m.
pavergėjams. Dažnas
išeivijos techizadja lietuvių, lenkų ir vokie užregistruotos 47 misijos."
skaitytojas lig šiol neapsiprato čių kalbomis. 1580 m. vizitatoriaus Nežinia, kiek tų misijų vesta
su J. Kralikausko romanu archa Jono Carminato reikalavimu kate lietuvių kalba. O ir lietuvių kalba
iškomis intonacijomis, su dėmė kizmas buvo dėstomas Vilniaus tur vestų misijų religinis entuziazmas
si Išblaškančiu stiliumi, kuria guje lietuviškai ir lenkiškai, prie greitai parapijoje galėjo išblėsti, jei
me lyrizmas h* visokie patrioti Sv. Petro bažnyčios Antakalnyje — klebonas kalbėjo tik lenkiškai ir re
niai, kai kada pernelyg naivus lietuviškai, prie Neries tilto — lietu ligijos mokė lankų kalba, kurios
samprotavimai apgaubia vos ke viškai ir lenkiškai, prie Trakų var liaudis visai nesuprato.
lias epinio pasakojimo pastraipas. tų — lietuviškai ir lenkiškai, prie
Klemenso VIII pasiuntinys A.
-Praeitį paprastai regime nūdie
nos akimis. Apmąstome tolimus
istorinius žygius, bei darbus da
bar vartojamomis sąvokomis. Ki
taip nefmanoma. Tačiau įkvėp
tasis f. Kralikauskas apie mūsų
tolimą praeiti bando mąstyti nuo
djfbarties atitekusiomis sąvoko
mis. Kruopščiai stengiasi sukurti
senovės atmosferą. Parinktais ne
įprastais žodžiais, ypač jaustu
kais, nori perteikti anų laikų jau
seną. Gal lyrikos žanre tokiu bū
du laimimas įtaigumas, bet pro
zoje, šitaip besendinant siužetą,
susendinamas ir pasakojimo siū
lau pasidaro kerpėtas, trūkinė
jantis, nuobodus.
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"Štai paskutinis J. Kralikausko
romanas „įkaitę Vilniaus akme
nys" stebina neįprasta kalbos
elektra. Skaitome „bau", „ažna",
„įegu", „eija", „pliušijo", J«rlzayo" ir pan. Ką besakysi — gra
žūs nekasdieniški žodžiai. Auto
riuj lyrinio vaizdingumo galėtu
pavydėti dažnas dabarties poetas.
Regėjimo ir girdėjimo Įspūdžiai
knygoje gan originaliai įpinti i

Cumeleus, išbuvęs Vilniuje dvejus
metus, 1595 m. Romos kurijai rašė,
kad radęs prie bažnyčių kunigus,
nemokančius lietuvių kalbos, todėl
žmonėms visai nenaudingus. Žmo
nės yra likę be religinių pamoky
mų, ir didis jų kūdikių skaičius
miršta be krikšto.**
Kronikos rašo, kad universiteto
aukštas mokslas, ruošiamos iškylos,
vieši disputai, dialogai patraukdavo
daug studentų ir iš protestantiškų
šeimų. Tėvai protestantai lygiai
kaip ir katalikai džiaugdavosi savo
vaikų išsiauklėjimu ir moksline pa
žanga. Po Įdek laiko beveik visi pro
testantai studentai perėjo į kata
likų tikėjimą Mykolo Radvilos Juo
dojo visi keturi sūnūs perėjo j kata
likų Bažnyčią.**
Nežinome, kas butų atsitikę su
visa Lietuva, jei nebūtų buvę Vil
niaus universiteto h* jame aukštai
pastatytų filosofijos Ir teologijos
mokslų. Gal Lietuvos bajorija bū
tų pakrypusi j Prūsiją ar j Švediją
ir būtų atsiribojusi nuo knkfikostos jtakos.
Lenkai istorikai labai vertina Vil
niaus universiteto teologiją ne tik
dėl jos aukšto mokslinio lygio, bet
taip pat ir dėl išugdymo teologinei
literatūros lenkų kalba. XVI šimt
mečio turtingiausia teologinė litera
tūra lenkų kalba Bėjo S Vilniaus
universiteto.*1 Nors Vilniaus uni
versitetas, lenkų supratimu, turėjo
atstoti Jogailos ir Jadvygos atnaujin
to Krokuvos universiteto paskirti
Lietuvą krikščioninti Ir šviesti,"
teologijos fakultetas nepaliko mums
teologinės literatūros lietuvių kal
ba. Religiniu ir tautiniu atžvilgiu
teologijos fakultetas ir visas Vil
niaus universitetas daugiau pasitar
navo Lenkijai kaip Lietuvai Vil
niaus universitetą lenkai laiko
"Rieczpospolitos" aukščiausia ir žy
miausia mokykla. Jis buvo įkurtas,
dešimt metų praėjus nuo Liublino
unijos.
•

lemoi

unai
cJD . ^^CLCIŪ

zau
•

PRIEŠ ŽIEMĄ

Viešpatie!
kai ilgiuosi Tavęs,
esu — lyguma;

dabar aš smėliu būsiu
būsiu žeme:
sužeista
Tavo žingsnių giedojimo

Tavęs, didelio kalno
nemačiusi

**
**

i

PEIZAŽAS

lauksiu Tavo vandens:
dainuojančio
ir šokančio lietaus:
kad juo užlietumei mane,
(savo tyrlaukį)

tiktai pakrantės smėlis,
aš — dabar.
-.

ii

ii

ii

ii

**

visiškai, visiškai Tavimi
užpustytas;
Tavo bangos spalva

rašau Tau laišką sniege:
ir tyloje rašysiu,
kol tamsa ir šaltis
padovanos man

DOVANOS

šiek tiek skausmo,
šiek tiek džiaugsmo —
dienoje,
kai skamba
rudens varsos, už lango

Jis siunčia man sniegą:
Viešpats, mano Karalius

PIRMASIS SNIEGAS
sniegas,
tos smulkios giesmės;
ros mažos, liepsnojančios
žvaigždės

ii

ii

I Q

2.

ir Tavo žaizduotos rankos
mane laimina.

ii

•>

sniegas:
pirmoji snaigė,
pirmoji žiemos
dovana —
(tyliai dainuojanti
medžių grožį)

kančios išdegintą Veidą

ii

ii

ii

ir už sniego
ir už sniego —
sunkus saulės ošimas
ir po ledu,
šiltas, banguojantis Tavo
balso aidas

//
//
II
II
II
kad savo nakties
nematyčiau.

ŽIEMOS ŽAIDIMAI
nešiu Tave arti ir toli:
išsitiesiu ledu —
nesibaigiančiu spėliojimu!
(gulėdama šį vakarą,
ant šono) —
po gėlėmis pražydusiu
žiemos dangumi

ii

ii

ii

Ii

ii

ii

gyva, daugiaaukštė,
išklausiusi —
į kiekvieną prisilietimą,
į muziką ir judesį:
Čiuožėjo.

les origktes jusou'a uos jours, t.
Visai kita dabar būtų mūsų is 2. Wa. Prxyalgowski. 2yvoty biskupow
wilenskich.
Petersbunj.
1860,
torija, jei toks Vilniaus universite
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tas ir su tokiu teologijos fakultetu
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Žalojama Trakų miesto architektūra

Šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 22 d.

Albino Elskaus vitražai
Mindaugo pilaitėje

Lietuviu architektu, urbamis- pabaigos nedidelių miesteliu ar ta vienintelė Trakuose išlikusi
XVIII
a.
karčiama
—
atseit
ruo
palivarkėliŲ
architektūrai.
Sta
tu, istorikų, archeologu, restau
ratorių ir aplamai dailės žmo tant vykdomąjį komitetą, išardy šiantis čia statyti kavinę. Ar ne
Kun. Stasio Ylos Putname, smėlio medžiagą, kad sudarytu
nių pastaruoju
dešimtmečiu ta senoji planinė struktūra, ir ar populiari būtu buvusi kavinė,
įrengta
karčiamoje!
Dabar
čia
Conn.,
statytoji Mindaugo pilai darnų ryšį su pilaitės akmenine
Lietuvoje nemažai padaryta, sten cheologai jau negalės 'patikrinti,
tė šiuo metu pasipuošė dar trim siena.
giantis išsaugoti senuju istori ar čia buvo miesto gynybinis grio padaryta automobiliu stovėjimo
naujais
vitražais. Juos sukūrė
aikštelė.
Tiesiant
gatvę
Totorišvys.
Čia
nugriauta
XLX
a.
ant
niu miestų architektūrą, restau
Su šiais trim vitražais yra
dail.
Albinas
Elskus. Lapkričio baigtas planas įamžinti pilaitėje
ruojant išlikusius senuosios pra ros pusės vaistinė (ko gero, ji bū- kiu ežero pakrante, buvo n u
15 d. pats dailininkas juos ten ir Mindaugo Šeimą. Anksčiausiai
eities liudininkus — architektū tu analogiška populiariajai Pa griauta viena iš nedaugelio Lie
{montavo.
tuvoje
medinių
sinagogų.
Kol
langos
vaistinei),
klasicistinis
gy
ros paminklus ir saugant amžiais
buvo padarytos Aleksandros KaVitražai daryti iš storojo stik šubienės trys mozaikos: kara
susiklosčiusi miesto charakterį venamasis namas Traku gatvės kas niekas čia nestatoma. Rašant
lo, dėl to ir dėl ribotos langų a- liaus Mindaugo, sėdinčio soste,
teritorijas šį straipsnį, teko sužinoti, kad
nuo nepriderintu naujųjų sta pradžioje. Ruošiant
pimties pasirinkta tik žmonių jo krikšto ir nužudymo. Po to
Gėlių
gatvėje
griaunamas
vie
tybų. Čia ypatingas dėmesys krei naujoms statyboms, griaunamas
veidai,
ne visos jų figūros. Pir Vytauto Kašubos darytas bron
piamas į keturis istorinius mies kvartalas Traky (pietinėje daly nintelis Trakuose pastatytas su
masis veidas en face yra karalie zoje Mindaugo sūnus, po le
figūriniu koklių krosnimis ir rai
tus: Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir je) ir Vytauto gatvių kampe.
nės Mortos Mindaugienės, antra vo valdęs Lietuvą Vaišvilkas. Tas
žytomis
durimis.
Esą
ruošiamas
Kėdainius. Ne kartą minėtųjų
"Čia išvardyti griovimai dar
sis profilinis Mindaugo sūnaus, pats skulptorius dar ruošia pir
specialybių žmonės atlieka reikš susieti su miesto ūkine veikla ar sklypas kultūros namų statybai
numatyto įpėdinio Ruklio veidas, mojo mindauginiu laikų Lietu
mingo užmojo darbus, tiesiog statybomis. Tačiau yra ir visai (argi buvo netinkamas tas na
dėl to vitražo apačioj matyti ka vos vyskupo Krisrtijono bronzinę
mas
reprezentacinei
kultūros
įs
grumdamiesi su biurokratu, ad beprasmiško griovimo. Vytauto
rūnos viršūnė su kryžiumi, tre statulą. Prieš dvejus metus pilai
ministraciniu bei partiniu neiš ir Gėlių gatvių kampe nugriau- taigai?)"
tysis — antrojo Mindaugo sū tėje atsirado ir lietuviško sti
Gaila, kad ir straipsnį baigda
manėliu užmačiomis. Konfronta
naus
Rupeikio su kardp rankenos liaus, su XHa. ginklų puošme
mas St Mikulionis, žinodamas
cija kartais čia tiek įsitempia, kad
dalimi
apačioje, prie kairiojo nomis, Čikagiškio meistro Anta
realiąją situaciją, negali nieko
prasiveržia ir į viešą kultūrinę
!
vitražo
šono.
no Paskočimo suprojektuotas ir
šviesesnio tarti:
spaudą, štai šiuo metu kuris jau
įvykdytas
kandelabras.
Mindaugienės vitražas Šviesiai
laikas spaudoje pilasi straipsniai,
"Grįžtant prie Trakų, belieka
rožinio atspalvio, Ruklio — žals
liečiantys istorinio Trakų mies
pasakyti, kad jų senamiesčio pro
Naujieji vitražai daryti Dur
vo,
Rupeikio — gelsvo. Spalvin
to išlikimą architektūriniu pa
blema neišspręsta. Trakų pusia
gumas sodrus. Vitražai atlikti, nam studijos New Yorke, kuriai
minklu ir ginantis nuo visokiu
salyje ir toliau statomi nei su se
naudojant jungiamąją limestone vadovauja Albinas Elskus ir Paul
gamybininku ir griovėju menta
nąja architektūra, nei su land
lv/x "epoxy" ir natūralaus Coulaz.
liteto. Šios rūšies Traky proble
šaftu nesiderinantys tipiniai pa
ma jau ne kartą yra įvairiai ke
statai, toliau niokojamas istorinis
•
liama ypač savaitraštyje "Litera
Trakų reljefas. O čia išvardyti
tūra ir menas". Štai ir š. m gruo
pavyzdžiai rodo, kad praeities
Nuomones ir pastabos
džio 1 d numeryje rūpesti Tra
klaidos mus nelabai moko".
kais liečia net du straipsniai:
Airėse archyvas. Manau, kad tas ar
Stanislovo Mikulionio 'Trakai:
Grėsmė su Lietuvos praeitim
chyvas tebėra išlikęs, tad norint gakAntrps koncerto dalies gelė
atsitiktinė sanplaika ar harmo
suaugusiems Trakams kelia visų •listė išdailino (pagal visus belkan
ma patikrinti, kaip ištikrųjųyra bu
ninga visuma" ir Česlovo Kuda
šviesesnių lietuvių rūpestį. To to dėsnius. Elegiškas vietas pa tas lietuviškas •repertuaras, kai
vę.
F.
bos "Dalykiškiau, jaukiau".
dėl Trakų išsaugojimu besisielo- ryškino subtiliu judesiu, kad ir kurių žinovų nuomone (toks ne
jantiems linkime visa širdimi iš- rožės prie širdies priglaudimu. su), nusvėrė tarptautinę pusę.
Kad ne viską Trakuose šian
*'• i tvermės ir kitų įtikinimo, kad Rožę jai įteikė jos paslaugus vy Dainininkė pasijuto savame dar Maloniai prašau atitaisyti Povilo
dien galima piešti tžk šviesiomis
užmiestinės ras, be reikalo protarpiais entu- želyje. Viskas plaukė sklandžiai Gaufio padarytus netikslumus spaus
spalvomis, liudija šitoks dalykiš Mūrinft koplytėle gatvių sankryžoje, Trakai nevirstų,
Nuoširdi padėka priklauso prof. A.
kas Traky žalojimo išskaičiavi šiandieniniuose Trakuose. Deja, ko Maskvos pavyzdžiu, tik beveidžiu ziastingai pašokąs su savo foto į Jakubėno „Gėlės iš šieno", Gruo- dintame pasikalbėjime "Diplomatinė Maceinai už puikų, išsamų ir gerai
aparatu. Aplamai, mūsų, mūsų fo džio ciklas Binkio posmams „Rū veikla, vertimai, premijos", tūpusiam argumentuotą straipsnį <"Draugas"
mas Mikulionio rašte:
plytėlėje brastas ir ten buvusios piknikautojų priemiesčiu.
"Draugo" ksakuros priede 1. m. spa
1979 m. apeito 13 d.) žodžių "Bažny
kz. tografai per koncertus elgiasi, ta", „Rugiagėlės", .Aguonėlės". lio mėn. 20 d.
"Todėl suprantamas moksli šventojo skulptūrėlės Jau
čia" b- ''Bendrija'* Mausimu.
kaip
per
krikštynas.
Toliau
melodinga
uknainietisko
ninku, architektu susirūpinimas
Tame plačios apimties pokalbyje Kai kurie mūsų rašantieji, bevaly
atspalvio
Andriulio
„Vestuvinė
tolesniu Trakų tvarkymu.
L. Stepaitienė vokalinio meno
gerb. pokalbininkas, minėdamas savo dami lietuvių kalbą nuo svetimybių,
"Visiškai pritardamas žinomo
alfabetą žino nuo A iki Z. Nors liaudies daina", jautri Kavecko diplomatinę tarnybą Argentinoje, už sulietuvino ir žodį "Bažnyčią", pakeis
respublikos urbanistikos pamink
žinojimas menininkui dar ne vis „Žemei" (sklidina tenykščio pa simena ir apie ten buvusius ir dabar dami jį žodžiu "Bendrija". Kad lietu
lu tyrinėtojo A. Miškinio ("Lite
kas. Sį syki, nežiūrint interpreta toso). Na, rr Gudauskienės vis dar tebesančius Šlapelius, kurie yra vių kalbą valyti reikia, tai visiems
ratūra ir menas", 1979. 1. 13)
Neseniai šiame laikraštyje ir J patogioje centrinėje erdvėje. Tau- cinio dailumo a* pernelyg palan dažniau įsipilietmąs šmaikštus mano žmonos Onos Stspelytės pus aišku, bet kad Hs pakaitalas Bažny
čiai yra nevykęs, taip pat yra aišku.
mintims, norėčiau jas kiek papil kitur buvo gausiai rašoma apie į todailė nusileido vaišingumui,
kaus repertuaro, atlikėja nė su „ApynėKs". Pabaigai Vanagaičio broliai.
Jis neturi jokio retigimo momento ir,
dyti —paminėti kai kuriuos land soprano Laimos Stepaitienės balso | G r i ž k i f f l e ^ ^ ^ ]aį
^ viena daina nepakėlė auditorijos „Dobilėlis". Bisui Puccinis, Schu- Izidorius Šlapelis, apie kurį Gaučio kaip toks, yra nepriimtinas, kaip ly
kalbama
be
pirmojo
vardo,
caro
val
bertas... Gėlės, spalvos, kvepėjišafto žalojimo, senuju pastatu ištobulinimą. Todėl į jos rečita-'
bent iki lubų.
dymo laikais buvo išvežtas už lietuviš giai buvo nepriimti ir kiti nevykę
panavo Raimonda Apeikytė, tiksgriovimo atvejus. Pavyzdžiui, sta lį, įvykusį 1XK Angeles gruodžio | u
^
Į 1 f , „ , dai_
. k m
-i
i
mas, grakštus ritmas, maloniniai kos spaudos platinimą i Sibirą. Seimą pakaitalai praeityje: pvz. "ūkėsas"
r
tant tipini gyvenamąjį namą 1 d , klausytoju susmilko fckrai k
Kodėl? Gal truko gilesnio, m-\Z\l.
.
....
paliko Lietuvoje, bet jo ūkį atėmė. Jis vietoje "piliečio", "makaulė" vietoje
rtlMro
hUl
(kuriame įrengtas knygynas) ir daug Labdaringos rengėjos biru- •
iŠ Sibiro pabėgo į Japoniją ir 15 ten "galvos" ir daugelis kitų.
dinio grožio, sakyčiau, dainos sie- z o c f c n a i . melodijos...
kino teatrą, buvo išgriautas visas tietės tuo tik džiaugėsi.
Reškia pasakyti, kad gražiu me los išlukštenimo? Tai sakau su
Tie dalykai derinasi prie saks- dar prieš I-mąjį karą išvyko į Argen Todėl jieškoUme, kurkime ir prašy
senosios architektūros kvartalas,
lodijų šiame koncerte buvo dau kkustuku, nes įtaigaus dainavi- t ė s t r a p i o s elegancijos. Sumani tiną. Iš ten iškvietė savo šeimą, kuri kime mūsų kalbininkų surasti, jeigu
Tą
patį
vakarą
parapijos
apa
susidėjo iŠ trijų sūnų: Justino, Jono reikia, tinkamus pakaitalus, o kol jų
paslaptys visuomet glūdi
. .
.. , .
,
kuriame stovėjo ir vienintelė
giau, negu muzikiniu daktarų re mp
-i
v
i
i• •J • t
moteris — Jii dainavo tMi
tik leng- ir Juozo. Ten Argentinoje susilaukė nėra — vartotom įprastinius Žodžius.
tinėje
svetainėje
buvo
atidaryta
ukuose.
Kuokas
akivaizdesnis
buTrakuose dviaukštė klėtis. Sta
ceptai leidžia. Pirmoje dalyje: Dovo L. Stepaitienės balso apimties vai įkandamus kūrinius. Taip pat dar dukterų h* vieno sūnaus. Tad ne Tarp kitko, kai kas pradėjo rašyti
ir
Julijos
šlapelytės
lietuvių
tau
tant gyvenamuosius namus Vy
nizetti Adinos arija iš „Meilės
gražu, kad viskas nuskambėjo lie tiesa, kad jis neturėjo šeimos ir ne Bažnyčią mažąja raide. Kodėlgi pai
tauto gatvėje, tarp Maironio ir J. tinių rūbų, juostu, pagalvėliu pa eliksyro", Puccini „Taip, aš va niaurumas. Gražiai skambėjo vidu
turėjo kam palikti savo turtus ir tą
tuvių kalba. Nors kai kurie iš didžiulį ūkį. žmonos broUs Kostas 1924 nioti sąvokas? Pastatas — bažnyčia
Banelio gatvių nugriauti medi roda. Turininga simbolių bei dinuosi Mimi", Griego „Solvei rinės gaidos- Vis dėlto forte vir
— rašoma mažąja raide, o pasauli
niai pastatai, tarp jų X K a. pa-1 spalvų darna. Deja, eksponatų gos daina", Massenet „Elegija", šūnėse pavirsdavo vos virpančia versto teksto „lyrizmai" atrodė metais buvo pas juos nuvykęs ir, nė (beveik trečdalis visos žmonijos),
statyta "pilis —kalėjimas'*, medi baisus sugrudimas į kampą darė Tosti „Idealas" a- Rossini „Vie gija. Koloratūra pranykdavo gra blankūs. Patobulinimui yra vi kaip jis vėliau grįžęs pasakojo, jis tas net ir dieviškos kilmes institucija —
aveMų bandas, ant arklio jodinėda Bažnyčia - rašoma didžiąja.
nis dvarelis tinkuotomis lauko apgailėtiną vaizdą. Tuo tarpu už ną balsą aš girdžiu".
žios galvos pakaušyje. O turėjo suomet laiko.
mas, ir ganė. Kada tėvas mirė, sūnus
sienomis, labai būdingas XVIII a. kandžiu k gėrimu stalai stovėjo
perėmė jo ūkį vaidyti. Dabar iš tos
šią prineesišką programą so- bent apygarsiai vapėti salėje.
pačios šlapelių šeimos dar yra likęs
Kazimierai Šlapelis, pas kurį era 1974
metais buvojęs. Be jo, radru dar ir
jo seserį, kori rodė mi n nuotraukas
iš pradžios įsikūrimo laikų.
• Jonas Karvelis, "PftiEKYBLKiek Kazimieras žino, tėvas iš Sibi NINKO KELIU" Prisiminimai I
re išbėgo 1906 metais. 1911 jas karė tomas 1905 —1977. Autoriaus
si šeima Commadoros dykumose. Da leidinys. Tiražas 600 egz. Spaude
(Atkelta Ii 2 pat)
bar gi jiems suteiktas kažkoks garbės M. Morkūno spaustuvė Chicagodiplomas
uf tai, kad įkorė čia miestą. je 1979 m. Knyga 456 j»L, kietais
12. Historia CoB. VUn. Archivum Ro
Nuvežė
mane
parodyti ir vieną gatvę,
manam Soc. Jesu Pol. 66 f. UI;
kuri
pavedima
Utuania. Kazimieras viršeliais, iliustruota nuotrauko
13. Lodink Piedmik, Ibd. psl. 115;
tada dar buvo labai judras, nors be mis, kaina —12 dol. 50 centu,
14. Broniilarw Natcreld, ibd. pat. 89;
rods turėjo jau 15 metus. Jis dar Ir gaunama ir "Drauge".
S . Paulius Rabikauskas, Scholastine
lėktuvu,
kurį turi kaip pramogai, ma
Knygos pradžioje, po Vaclovo
Teologija Vilniuje, Pasaulio Lietu
ne
paskraidino.
Dabar
tas
miestelis
Cižiūno
ir autoriaus įvadų, ap
vis, 1979 m. tirt. 26 d. nr. 28
turi keletą tūkstančiu gyventoją, yra rašomi tėvai ir kelias mokyklon.
16. A. Ktanrka, Zarys Dziejow teoiogii
pora autobusų stočių, kai kur jas ir
kumlickiej w Pūbce. Krakmr, 1948,
šaligatviai, krautuvės ir įstaigos, nors Toliau visa knyga skirstoma į
psl. lt-19;
namų daugiau kaip trijų aukštų ne šiuos didžiuosius skyrius: Pirmie
17. LoftrOc Pfectaik, fcd. psl. 118-119;
matyti. Kadangi kitos Šlapelių šeimos ji žingsniai r/rekybon, Prekyba su
Iš. Brooista* Natofiski, ibd. psl. 87ten nebuvo, tai kaip galėjo minėtą Vilniaus prekybininkais, Lietuva
219;
turtą valdžia ir kitokie vagys Gaučio keliasi, Pats sau ponu bustu,
19. Ibd. ost 93;
prisiminimuos išgraibstyti? Išgraibą* Okupacijos, Vokiečiu okupacija,
20. Ludwtk Piedmik, ibd. pat. 131;
tytl turtą per vaikų ir anūkų galvas? Svetimoje padangėje Vokietijoje,
21. Ibd.
Atrodo, kad ČU bus
Amerikoje. Atsiminimai parašyti
22. Bronislaw Natensld, M. psl. 97;
pratimas.
J.
8JLodwik Piechnik, M. psl. 146:
įdomiai ir sklandžiai.
24. Bronisla-cr Natofnkt ibd psl 183;
• vTLTO ) Vetsa,rto,ž > -Į n l f
28. ArMv. Dr. J. Skvireckas, Sv. Ras
Novemliar
VA. A Magazine of Folk
tu, Senojo Testamento I, Bendras
lore
and
Potk
Dance. Redaguoja kr
(vadas 1 Sv. Raitą. psl. UOV;
leidžia
Vytautas
P. Beliajus. P. O.
M. Dera. nr. 785" h" 798;
Atsiliepdamas į J. Kaributo tvirtini Bes 12M, Denver, 00 8001.
27. LnoVOt Plecbmk,fcd.psl. 143;
mą, kad nėra buvę kito Šlapelio, ku tu euianei eta . f <w
29. K. Drrymale, Dziefcdnošc' jezuitoir
ria būtų miręs, nepalikdamas įpėdinio,
irltanskidi w XVI w., Przemyil,
tegaliu pakartoti tą pati, ką esu sakes • VILTIS, Vat *> Ne, 4»
pal. 19-28;
aname pokalbyje. J. Kaributas esme29. Kun. Kaz. Prapolianis. Lenkų
niekame laiške rašo, kad prieš 30 me
apaitalavlmas Lietuvoje, New
tų girdėjęs iš kitų mane tą patį sa
PATIKSLINIMAS
York Ory, 1918, pat 47;
kant vieno pranešimo matu Ranau
„Draugo" kultūrinio priedo
stovykloje, kur mudu abu tada gyve
30. Ludwfk Piechnik, Ibd psl 142 ir
gruodžio
1 d. numerio pirmaja
nome. Labai gaila, kad jis tada ne
144;
me
puslapyje
įdėta Aleksio Btiav
paneigė to fakto, kurį buvo lengva pa
JI. Jostf BletĄyjbd. psl. 510;
tikrinti, nes tada dar veikė Lietuvos nito noutrauka yra daryta 1979
38. K. Muiaeekl, Historia Untversytepashmttnybė P. Amerikai, kurios ži m. amerikiečių rašytojos ir fo
tn JegMIofokiego. Krakoar. 1900.
nioje buvo Lietuvos konsulato Buenos tografes " "* ~
T. I pat. 81 ir 108.
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