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Kazio Bradūno eilėraštis „Donelaitis
susitinka su kaimynu lietuvininku".
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I. XVIII Šimtmečio fone: Koloni riavo šias žemes, o 1525 pats virto
Atsisveikinom. Grįžau iš Lazdy
pasaulietine valstybe.
zacijos faktorius
nėlių su refleksija apie poeto ir šuns
XVIII šimtmečio idėjinė dinami
atminimą... Nauji žmonės, naujos
XVIII šimtmečio Europos politi ka buvo nepaprastai gyva. 2monių
sodybos, naujas net peizažas, kuria
nėje dinamikoje būdingos buvo dve galvojimą ir gyvenimą labiausiai vei
me dabar lygumų lygumos su ban
jopos tendencijos didžiųjų galybių kė trejopos idėjos: lygybės, laisvės,
guojančiais javų plotais. O Done
ekspansijai. Anglija, Prancūzija, Is žmonių
švietimo idėjos. Pirmoji
laičio laikais turėjo būti gausu ir
panija savo ekspansiją
stengėsi švelnino luomų skirtumus, o toles
„lazdynų". Niekas čia dabar poeto
plėsti labiausiai Amerikos kontinen nėje perspektyvoje vedė j baudžia
neprimena. Poetas iš Lazdynėlių
te ir ten varžėsi viena su kita gink vos naikinimą (Europoje), į vergijos
iškeliavęs.
lu. Sustiprėjusi Rusija ir taip stiprė naikinimą (Amerikoje) ir demokra
Mėginau vaizduotėje atgaivinti
janti vokiškoji Prūsija tokios eks tinės santvarkos užuomazgas. Revolčia poeto praleistą jaunystę... Gi
pansijos siekė pačioje Europoje, pir tuojamai veikė laisvės idėja, žadin
męs 1714 metų sausio 1 dieną, mi
moji verždamasi į Vakarus, antroji dama pasipriešinimą despotizmui ir
ręs 1780 metų vasario 18 dieną, tai
į Rytus. Jų konfliktas vyko esančio vesdama į valstybines nepriklauso
gi dvejais metais vėliau gimęs ir dve
se tarp jų teritorijose — Lenkijos, mybes. Kuriamai veikė žmonių švie
jais metais vėliau miręs už šio am
Lietuvos, Austrijos žemėse prie Bal timo idėja, skatindama asmeninę, o
žiaus garsybę — Jean Jacąues
tijos jūros ar atokiau nuo jos. Tai tuo pačiu ir kultūrinę bei ūkinę kraš
Rousseau. Vaikystė būtų galėjusi
laikas, kada stiprėjanti Prūsija virto to pažangą.
būti vaikui maloni. Ji būtų turėjusi
karalyste 1701 m., kada Petro Di
Jei Amerikos kontinente tada ra
auginti vaiką savarankiškos dvasios,
džiojo Rusija „prakirto langą į Eu
do didelio atgarsio laisvės ir lygy
savo vertę jaučiantį, bet ir socialų.
ropą", pasistatė Petersburgą (Le
bės idėjos, jei tose idėjose brendo no
Juk tėvai buvo laisvi ūkininkai, ne
ningradą) 1703. Šios rungtynės tarp
rai nusikratyti Anglijos valdymu ir
baudžiauninkai. Socialinė kilmė bei
Prūsijos ir Rusijos ir nulėmė tuo me
siekti amerikinės nepriklausomybės,
padėtis nedėjo pažeminimo ant
tu buferines valstybes — Lenkijos
tai Europoje Rusijos ir Prūsijos val
spaudo nei užslėptos vergo pagiežos.
bei Lietuvos likimą: po žiaurių karų
Turbūt ne be pagrindo sau įsi lybe (nuo jūros &i jūros!) jau jos buvo padalintos tarp rivalizuo- dovam buvo svetimos tos dvi idėjos.
Šeima didelė — keturi vaikai ir trys
kalbėjom, ir kiti per šimtmečius niekada nebūsime ir savo politi jančių Rusijos, Prūsijos, Austrijos Bet čia populiari darės žmonių
mergaitės — tai gera aplinka vaiko
pamatė, jog esame vaišinga tau ne jėga niekam neimponuosime. (1712, 1792, 1795). Lietuvos terito švietimo idėja. Ypačiai Prūsijoje.
socialiniam jausmui augti. „B pri
ta. Į visokias iškilmes, sukaktu Imponuoti galime tik savo kultū rijos didžioji dalis teko Rusijai, ma Abosliutizmo dominuojamas ir im
gimties buvau gyvo temperamento'",
siekiančias
valstybes
ves ir šiaip susibūrimus subėga riniu pajėgumu. Ir savo valsty žoji Prūsijai, kurios ribose jau bu perializmo
rašė jis paskiau, 1774, metrikų kny
me be didelių raginimų ne tik bę atkūrė, būsime kitų matomi vo Lietuvos vakarinės žemės nuo 13 žmonių švietimas turėjo padaryti
goje. Tačiau vaikystės laimę aptem
patys, bet nuoširdžiai kviečiamės ir vertinami tik tiek, kiek pati —14 šimtmečio, kada čia atsikėlė pažangias. Prūsijoje sudarytos švie
dė du įvykiai. Tik treji metai prieš
ir m u m s nepriešingus svečius. O valstybė ir jos piliečiai savo kul kryžiuočių riterių ordinas ir nuka- timo sąlygos turėjo paliesti ir lietu
poeto gimimą visą Lietuvą, o la
vių gyvenamus plotus.
Kristijonu DonataftU, 1714. L 1 — 1780. H. 18 (dokantatinis portretas) biausiai jos vakarinę dalį, buvo nuar gali būti didesnė proga būti vi- tūriniu brandumu prašoks kitas
Lietuvių likimą šiuose plotuose
siautęs didysis maras (1709—12).
siems drauge kaip mūsų laisvės j arba bent žengs lygiomis, šaky
betgi
palietė dar trečias faktorius,
•)
Sio
straipsnio
maždaug
tik
treč
šventė: Vasario 16-toji. Ir sve-1 sim, su Norvegija, Danija, Olanjos karalius kolonizavo gyventojų iš pasirašinėjęs sulotyninta pavarde Viso lietuviškų Rytprūsių ploto, ku
riame tada buvo 300,000 gyventojų,
čiams joje ne tik durys atdaros, dija, Šveicarija. Tad ir savo lais- dalis buvo spausdinta 1964 metų "Ai kokio nebūta tuo metu kitose Euro vakarų Vokietijos, Šveicarijos, Olan-I Donalitius.
pos
vietose
—
kolonizacija.
Jei
kolodų"
trečiajame
numeryje,
kada
buvo
bet juos tiesiog ant rankų nėšio- vės šventėje, ateičiai ruošdamie1936 metais norėjau aplankyti maras sunaikino 42—53 procentus,
dijos, Salzburgo. Kolonizacija nulė
nizac'ja
vyko
natūraliu
būdu,
val
minima
250
metų
sukaktis
nuo
Kris
jame už kiekvieną mums palan- si, turėtume kultūriniam aspekmė tautinį ir socialinį likimą šio Donelaičio gimimo vietą. Žemėlapis o apie Gumbinę, Donelaičio gimto
kiai ištartą žodį. Ir gerai daro- | tui skirti kur kas didesnį dėmesį. tijono Donelaičio gimimo. Šiemet vasa dant riterių ordinui ir paskui krašto gyventojų, iš kurių kaip tik: rodė, kad jie, Lazdynėliai, yra už 7 sios vietos srityse, apie du trečda
me. Draugų, ypač nesavanau Ir kiekvieną šios srities pasitai rio 18 d., minint &X) metų sukaktį Brandenburgo kurfiurstui Albrech šiuo metu ir kilo Kristijonas Done kilometrų nuo Gumbinės miesto lius. Maro padariniai ilgam paliko
diškų bičiulių^ plačiame pasau kiusią progą ypač turėtume iš nuo poeto mirties, čia spausdiname tui, tai su XVIII šimtmečiu atėjo laitis.
centro. Birželio kaitrią dieną žings tarp gyvųjų pėdsakus — neturtą,
pagreitintos
kolonizacijos
potvynis.
visą
aną
prof.
Juozo
Brazaičio
doneskurdą. Antras jau tiesioginis smūgis
lyje turime jieškoti, skirti jiems naudoti. Sakysim, šiemet, be ka
Lietuviška kilmė, valstybės orga niavau keliu iš Gumbinės, iki pri
Siaurės karo metais (1700—21),
dėmesį ir laukti iš JŲ, be jokio i raliaus Mindaugo, laisvės šventė- laitinį straipsnį, nė kiek jo netrum
ėjau įrašą „Gut Lasdinehlen". Ar Donelaičiui buvo tėvo mirtis — jo
rungiantis Švedijai, Rusijai, Lietuvos nizuotas švietimas ir kolonizacijos
neteko Kristijonas, eidamas septin
menkavertiškumo jausmo, to pa- i je ir visus metus pasitaikančiose pinę ir nieko neišleidę. Straipsnį pa
-Lenkijos valstybei, Lietuvos ir Len- I procesas davė gyvenimo ir kūrybos čia buvo kas likę iš poeto šeimos? tuosius metus. Liko našlė su septy
ėmėme
iš
Alinos
Skrupskelienės
ir
ties. Ir ne vien tik Vasario 16-tos'įvairiose iškilmėse ir suėjimuos
Ar kas jo buvimą čia prisimena? Ži
Grincevičiaus suredaguoto ir kijos kraštai buvo einami kariuome- Į kryptį poetui,
proga, bet visur ir visada,
išskirtiniu svečiu turėtų būti di )Česlovo
nojau, kad poeto tėvui mirus 1720, niais vaikais. Juos išmaitinti ir iš
au
SP 3 '- 1 ^^! 6 esančio pirmojo J. nių skersai ir išilgai. Ypač gyvenTačiau, įsižiūrėjus į valdiškuo dysis lietuviškosios literatūros |
ūkis teko žmonai, paskui sūnui My leisti į žmones nebuvo lengva. Kur
tojus apiplėšė įsiveržusios Švedijos ir 2. Tėviškėje Lazdynėliuose: Poeto
sius ir valstybinius svečius, ne klasikas Kristijonas Donelaitis, Brazaičio raštų tomo.
kolui, kuris dar paskiau jj perleido dėtis? Akys krypo į miestus, kuriuo
valstietinė prigimtis
Rusijos
kariuomenės.
Lietuvą
ištiko
se galima buvo verstis amatais. Kris
reikėtų pamiršti ir
saviškių. nuo kurio mirties vasario 18 d.
seseriai. O toliau?
badas
ir
su
juo
atėjęs
maras
(1709
tijono brolis Fridrichas iškeliavo į
Malonu, kad mūsų iškilmėse pa-1 sukanka kaip tik 200 metų l i s
Truputis asmeninių prisiminimų,
Sutiktas dvaro šeimininkas nieko Karaliaučių, ten virto auksakaliu,
raliaus Mindaugo vainikavimas, o —12). Lietuva neteko trečdalio gy
simaišb šiaip ar taip trumpaam
prisimintinas ir .paloviestinas sve šiemet specialiai ir Kristijono Do ventojų, o Prūsijos valdomi lietu kuriuose iškyla paskesnis Lazdynė apie Donelaitį nebuvo girdėjęs.
fizikos instrumentų meisteriu, laik
žiai čionykščiai kongresmanai,
čiuotis ne vien iškilmių salėse, nelaičio jubiliejinis prisiminimas. viški plotai kai kur net dviejų treč- lių fonas — vietovė, kurioje buvo Kantriai išklausęs mano „lekcijos"
rodininku. Brolis Albertas taip pat
senatoriai, burmistrai. Tačiau į
bet ir privačiose lietuviško žo
dalių. J ištuštėjusius plotus Prūsi-'' gimęs Kristijonas Donelaitis, patsai apie čia gimusį poetą, neiškentė ne įsigijo amatą — kalvis, ginklų dir
k.
brd.
savo pagrindinę valstybinę šven
džio pastogėse, domintis jo di
nusistebėjęs, kad esama žmonių, ku bėjas, auksakalys, dar ir smuklės lai
tę jau apsčiai metų rengėjai vis
džiuoju kūriniu „Metų" poema ir
rie dėl kokio ten poeto, gyvenusio kytojas. Iškeliavo ir jauniausias Kris
neįprašomi pasikviesti savo vals
jo gyventąja epocha.
prieš porą šimtų metų, važiuoja iš tijonas. Pasiliko ūkyje tik Mykolas,
tybės kūrėjo, jau daugiau septy
Kultūros reikšmę tautos ir val
Lietuvos į Vokietiją — lyg nebūtų bet paskui ir jis iškeliaus — paliks
nis šimtmečius pasaulio istorijo
"A^c*stybės išlaikymui
pabrėžiant,
didesnių rūpesčių. Bet šeimininkas ūkį seseriai ir pats išsikels pas bro
je egzistuojančio karaliaus Min
kasmet galėtume savo Vasario
buvo paslaugus man padėti, kai iš lį Kristijoną į Tolminkiemį.
daugo. Vaizdingai ir metafo
16-tos minėjimus prasmingai pa
aiškinau, kad 1896 metais lietuviai
riškai kalbant, karalius Mindau
B tėviškės iškeliaudamas, Kristi
įvairinti vis atitinkamu ir nauju
čia
buvo pastatę akmeninį pamink
~tts e±0**.S
gas kasmet čia turėtų užimti
akcentu. Sakysim, praėjusiais me
lėlį poetui pagerbti. Ėjome per par jonas išsinešė tai, ką galėjo duoti
pačią centrinę vietą šventės gar
tais tam labai tiko Vilniaus uni
ką seniai nevalytu keleliu paminklo charakteriui, pastabumui, vaizduo
bės prezidiume. Ir karailius m ū 
versiteto 400 metų įkūrimo su
ieškoti. Pakeliui šeimininkas nuo tei savarankiškas natūralus valstie
sų tarpe tikrai būtų su kiekvie
V u.
kaktis. Šiemet neapeitinas Kristi
širdžiai dėstė savo rūpestį: avižas čio gyvenimas. Taigi ir išsinešė sa
nu bent trumpai ištartu žodžiu,
jonas Donelaitis, ryšium su jo
užpuolęs amaras; kokis dabar gali
prisimenant jo didįjį darbą —
varankišką, iki atkaklumo kitiem
200 metų mirties sukaktuvėmis.
būti nuostolis... Parkelio pakrašty
Lietuvos valstybės įkūrimą prieš
pasipriešinti linkusią dvasią, protar
Ir taip kiekvieneriais metais sa
įsėdęs giliai į žemę apskritas gero
727 metus. O viso to mes n e
piais
linkusią į lengvą humorą bei
vo kultūros istorijoje ir dabarty
glėbio didumo akmuo. Tai čia turė
tik kitiems nepasakome, bet ir
je lengvai galėtume rasti tai, kas
jo būti tas paminklėlis, statytas ly ironiją, protarpiais į švelnų lyriz
patys jau pamirštame, jog istori
gražiai paįvairintų, vis banalėgiai prieš 40 metų! Jokio kito ženk mą. Panašiai kaip tai pastebima cha
nio valstybingumo prasme ski
jančias ir trafaretais virstančias
11/ vutict r
lo...
rakteriuose Pietario, Basanavičiaus,
riamės niuo daugybės tautų, ku
mūsų minėjimų programas.
Grįžom veik tylom kitu keleliu. Aišbės, Kudirkos ir kitų jaunesnių
rios tik dvidešimtame amžiuje
Seimininkas
turėjo galvoti apie avi rašytojų bei veikėjų, kurie galima
Europoje ir kituose kontinentuo
Todėl ir sveikintinas Pasaulio
žas. Aš jaučiausi sutrukdęs jam tą sieti su etnine sūduvių grupe, nors
se pirmą kartą tokiam žingsniui Lietuvių Bendruomenės pirmi
J
*
KM. r+*sk
rūpestį, o sau nieko paguodžiančio ir gyvenę kitu metu ir kitose poli
<Ou
pribrendo.
ninko Vytauto Kamanto Kraš
neradęs.
Staiga kelelis rodės labiau tinėse sąlygose.
Bet taipgi Vasario 16-tos pro tų valdyboms priminimas (BenJ/»iJ£STO-tS
nuvaikščiotas
ir šalimais buvo supil
ga vertėtų susimąstyti, jog nei dralaiškis Nr. 13), kad prie Vasa(Nukelta į 2 psl.)
tas naujas kapelis. Ir dar gėlėm pa
p*vyzdys: "Vasaros dar*"/*
pasaulio, nei Europos politine ga-l rio 16-tos kasmet sietinas ir ka- Kristijono DoneUfeio

/nu*

i

/

puoštas. Stabtelėjau. Mano nustebi
mą supratęs, šeimininkas paaiškino:
„Tai šeimininkės šuniukas — mie
las buvo, bet kažkodėl nudvėsė".
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Didžiojo mūsų literatūros klasiko 200 metų mirties sukaktuves minint

Ar pakviesime svečiais
Donelaitį ir Mindaugą?

-

C«-^l^^

KRISTIJONO DONELAIČIO PĖDOMIS

vn&

Z-

•IK

* • .

N r . 40 (7)

— pel. 2

Š e š t a d i e n i s , 1 9 8 0 m . v a s a r i o m ė n . 1 8 d.

DRAUGAS - - MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

susimaišė, „štai ir viežlybums tuo
jau į nieką pavirto". Toki rezultajai
ne tik su vokiečiais susimaišius, b e t
ir su prancūzais bei šveicarais. D ė l
( A t k e l t a i š 1 peL)
damas, iš Gumbinės leidausi trau
to ir skundėsi Donelaitis: „Jau kok
kiniu į Tolminkiemį, esantį n u o
tu
su mūsų gadyne, kad šveistejis
3. Karaliaučiuje: Poeto europinė
Lazdynėlių bei Gumbinės už 20 ki
ir
prancūzas
Lietuvą gavo".
edukacija
lometrų į pietryčius, prie tos pačios
Vokiečiai, prancūzai,
šveicarai
Kristijonas 1732 metais jau buvo Romintės upės kaip ir Gumbinė
kolonistai Donelaičiui rodės menkes
su
Karaliaučiuje, Prūsijos karalystės vienoje geografinėje platumoje
nės moralės nei patriarchališki lie
Vištyčiu,
kuris
buvo
jau
Lietuvos
administracijos ir kultūros centre.
tuviai. Tokius juos Donelaitis vaiz
Aštuoniolikos metų vaikinas mo valstybės teritorijoje. Geležinkelio
duoja n e dėl to, kad jis būtų, šios
kėsi katedros mokykloje. Gyveno stoties užrašas buvo „Tolmingkehdienos žodžiais tariant, nacionalizmo
miesto laikomoje prieglaudoje ne men".
pagautas ir žmones laikytų menkes
turtingiesiem. Jon buvo priimtas
Tai čia ta parapija, į kurią Kris
niais tik dėl to, kad jie kitos taurykaip našlaitis — nemokamai galėjo tijonas Donelaitis p o trumpo mo
bės. Kolonistai rodos menkesni dfel
gyventi, gavo maistą ir mokslą. At kytojavimo ir kantoriavimo Stalu
to, kad jie, atitrūkę nuo savo apfihsilygino tuo, kad dalyvavo bažny pėnuose buvo paskirtas 1743 ir ku
kos, atitrūko ir nuo tų m o r a l M ų
Galįma spėti, kad kova su šia ne
čios chore, lydėjo j kapus mirusius rioje išgyveno iki savo mirties 1780
tradiciją, kuriose jie buvo gyvenę
teisybe' buvo absorbavusi Donelai
ir kitokiu būdu patarnavo bažny vasario 18 dienos, retai kada iš jos
ir kurios juos palaikė tam tikrame
čio protą ir nervus, jei jis atsisakė G.
čiai. Tokios pareigos buvo skirtos teišvykdamas.
moraliniame lygyje. Ir jie buvo pa
tik neturtingiesiem.
Ostermejeriui patalkinti naują gies
Iš stoties vienintele gatve pro
čios kolonizacijos auka. Jei lietuviai
myną ruošiant, teisindamasis „se
Po ketverių metų, 1736, Kristi bažnyčią, skendėjančią tarp senų
būtų vokiečių kolonistų padėtyje,
nyvu amžium ir drebančiom ran
jonas jau universitete studijuoja pro medžių, nusileidau žemėliau į na
t y . jei lietuviai būtų atitrūkę n n o
kom, kurios jam apsunkina rašymą".
testantų (liuteronų) teologiją, o ša mus, kurie turėjo būti klebonija. J
savo žemės ir savo patriarchalinės
Pats amtmonas Ruhigas informa
limais kalbas — lotynų, graikų; ma juos pasibeldus Donelaitis neatsi
socialinės aplinkos, tai greičiausiai
vo savo vyresnybę, kad kaimo žmo
noma taip pat, kad dar buvo susi lieps, bet tikėjausi atsiliepsiant jo
ir jie b ū t ų taip moraliai sumenkę
nės labiau klauso klebono negu val
pažinęs su hebrajų ir prancūzų kal įpėdinį. Deja, įpėdinis buvo judres
kaip anie kolonistai, kurie ir Dievą
džios. Bylos galo Donelaitis nesulau
bom. Studijavo dar ir lietuvių kalbą nis už Donelaitį ir buvo išvykęs. Ke
pamiršo ir į „karčiamą tik bėga, tik
kė. Tik po dešimt metų po jo mir
vadinamam lietuvių seminare, ku lios moterys, rastos viduje, išklau
bėga".
ties betgi kaimas bylą laimėjo.
ris prie universiteto buvo
įsteigtas sė mano apgailestavimo, kad išvykęs
Tautinės
individualybės
išlai
Masinė kolonizacija
sukrėtė iš
1718, siekiant parengti dvasininkų klebonas, ir pasisiūlė man padėti.
kymas
kaip
pagrindas
moralinei
as
su lietuvių kalba. Gyveno greičiau Nuvedė į šventorių, atrakino baž
pagrindų tautinį, socialinį ir mora
menybei
n
u
o
Donelaičio
laikų
eina
siai gaudamas vieną iš stipendijų, nyčią. Gal kad buvo pavakarė; gal
linį gyvenimą. Kilo pirmiausia tau
kurias hercogas Albrechtas buvo pa kad medžių buvo apgaubta, bažny
tinė problema: ar kolonistai prisi raudonu siūlu visame Prūsijos lietu
galvojime.
skyręs, steigdamas universitetą 1544. čios viduje buvo prieblanda, ir ma
taikys prie autochtoninės, vadinas, vių stipriausių protų
Stipriausia
Šios
minties
išraiška
ous
Stipendija nebuvo tokia, kad būtum no foto kamerai sunkiai sekės fik
lietuvių kalbos bei papročių, ar ko
dramaturgo
ir
filosofo
Vydūno
ku
sotus. Paliko Donelaičio sesers žinia, suoti aiškesnį vaizdą. Prie vieno
lonistai primes vietiniam gyventory
ba.
kad Kristijonas iš bado buvo sykį bažnyčios šulo buvo lenta, kurioje
tojam savą kalbą, savus papročius.
Autochtoninių gyventojų ir kolo
nualpęs. O ir pats Donelaitis sakos
Pirmoji galimybė atkrinta, prisimi
buvo surašytos tos parapijos klebo
nistų
santykiuose sykiu su tautine
jautęsis esąs „silpnos sveikatos, nes
nus, kad valdžia buvo vokiška, ofi
nų pavardės, Donelaitis ar n e try
problema
eina ir socialinė. Kolonis
dėl įtemptų studijų tapau hipokondcialioji kalba vokiečių ir kad val
liktasis.
rikas" (metrikose pastaba 1774 me
džia rėmė kolonistus bei jų domi tai y r a privilegijuotoje socialinė
Tai ir viskas. Tačiau nuo paki
tais). Ilgo amžiaus nesitikėjo, nors
navimą, jų kultūros infiltraciją tarp je padėtyje. Jie yra pusiau laisvi
per 15 metų Tolminkiemy tik sykį laus šventoriaus akis klydo į tolį —
vietos gyventojų. Donelaičio pozici ūkininkai, ar valdžios pareigūnai^ar
dėl nesveikatos negalėjo nueiti į baž į nusitiesusias pievas ir krūmus ir
ja tame procese, dviejų tautybių su dvarų valdytojai, ar net jei ir b a u 
dar toliau į Romintos girias ir pel
nyčią.
sidūrime? Liks nuošaliai, rodysis n e  džiauninkai, tai lengvesnėm sąly
kes. Tai tos pačios girios, kuriose ir
utralus? Donelaitis aiškiai atsistojo gom. Lietuviai yra baudžiauninkai.
Iš visų idėjinių sąjūdžių, kurie Donelaitis su parapiečiais slapstėsi
autochtoninių gyventojų poziciįoįje. Iš kolonistų yra kilę tie, kuriuos D o 
; buvo tada populiarūs Karaliaučiaus 1757 metais, kada rusų kariuome
Jis skelbė bekompromisinį
pasi nelaitis vadina „ponais", iš autoch
universitete, Donelaitį labiausiai vei nė įsiveržė... Iš šventoriaus, žvelg
priešinimą kolonistų kultūrai ir gy toninių gyventojų — „būrai — na
kė pietizmas. Tai labiausiai atitiko damas į tolį, galėjai pajausti išliku
n ė patriarchalinę lietuvių valstiečių bagėliai", diskriminuotoji dalis. Do
jo iš n a m ų išsineštą prigimtį- Pie sį pagrindiniais bruožais Donelaičio
kultūrą, jo poemoje vadinamų būrų nelaitis aiškiai atsistoja antrųjų pu
tizmo dorybes — darbštumą, mal laikų peizažą. Čia tebebuvo gamtos Juozo Ambrazevičiaus spaudai paruosto Ir V. K. Jonyno iliustruoto Kristijono Donelaičio "Metų"
kultūrą. Šių dienų terminu sakant, sėje. Tačiau kompromisą tarp skir
dingumą, susilaikymą nuo pramo modelis, pagal kurį Donelaitis pie Knyga buvo išleista Nepriklausomos Lietuvos Švietimo ministerijos 1940 metais.
tai buvo pasyvaus pasipriešini tingų socialinių luomų bei klasių
gų, paprastumą ir net puritonišką šė savo poemos gamtovaizdžius.
mo žadintojas." Pasyvus: •pasiprieši Donelaitis suranda greičiau nei^ tarp
* askezę Donelaitis prisiėmė blaiviai,
Grįžau ta pačia staigaus vasarinio ir šypsodamasis valdžios atstovas buvo ėmęs modeliais savo poemos čius Dievo žodžius. Tačiau matė,
nimas reiškėsi dviem būdais: išlaiky skirtingų tautybių. Iš vienos " pu
nuosaikiai, išvengdamas kraštuti
kad Dievo žodis labiau prilimpa pir
lytaus nuplauta gatve. Šioje tyloje klausėsi ir paskui pratarė: „Na jo, personažam.
mu to, kas lietuviška, atmetimu to, sės Donelaitis aiškiai ir įvairiais va
numų, kaip ir natūralu
valstiečio
ir ramybėje turėjau rodytis labai n a ir aš biškį moku lietuviškai". Jis
Gyvo vaizdo pažadinta mintis lei miesiem, jo vadinamiem „lietuvnin kas kolonistų atnešta. Pakeltu to riantais pabrėžia motyvą, kad iš pri
aplinkoje išaugusiam charakteriui.
svetimas, jei priešais ateinantis val esąs kilęs nuo Šilutės, iš teritorijos, dosi atstatinėti istorini tos parapijos kam, būram nabagėliam", kurie bu
nu savo poemoje Donelaitis kreipėsi gimties visi žmonės lygūs, tiek po
Tačiau ką prisiėmė, tai prisiėmė gi
džios atstovas, žandaras, po pasisvei kuri tuo metu priklausė Lietuvos tautinių
bei . socialinių santykių vo diskriminuoti, palyginti su kolo
sykį į „brolelius lietuvininkus", nas, tiek būras. Iš kitos pusės Do
liai ir pastoviai, visam gyvenimui.
nistais. Matė, kad socialinėje to me ne
kinimo paprašė mano dokumentų. valstybei.
vaizdą ir poeto S3ę juose...
kad jie laikytųsi „barzdotųjų ga nelaitis nepasmerkia nelygybe pa
- N e p r a r a d o nė tada, kai pats pietisAnos moters iš klebonijos ir šis
to
santvarkoje,
baudžiavoje,
jie
bu
Su valdžios pareigūnui priderančiu
Tolminkiemio
parapijoje
1743
dynėlių"; idealizavo tuos laikus, remtos socialinės santvarkos bjtutinis sąjūdis kitur jau buvo išblėsęs
orumu juos apžiūrėjo, paskui papra valdžios pareigūnas savo charakte metais atvykęs Donelaitis rado 32 vo išnaudojami dvarų savininkų
kada lietuvininkas dar vokiškai ne džiavos. Į baudžiavą jis žiūrį kaip į
ir kai jo draugai kunigai nevengė
šė išversti — nes mano tarnybinis riu, kiek jis žybtelėjo iš pirmo san kaimus, 4 karališkus, t.y. valdžios — privačių asmenų ir valdžios at
kalbėjo ir vokiškai nesirėdė; kalbė santvarką, kurioje žmonės, atlieka
pramogos ir vaišių pas kaimynus.
pasas buvo rašytas lietuvių ir pran tykio su atvykusiu svetimu žmogum, dvarus, ir 2 privačius. Dauguma kai stovų. Matė, kaip valdžia, siekda
jo apie tuos svetimuosius, kurie Lie skirtingas funkcijas ir kurioje kiek
O jei Donelaitis lankė kaimynus ar
cūzų kalbom. Išverčiau ir dar jam rodės lyg maži likučiai tos būriškos, m ų vardai buvo lietuviški (Balupė- ma sucentralizuoti ūkinį gyvenimą
juos priėmė pas save, tai mėgino su
tuvą gyrė; su pakiliu pasipiktinimu vienas sau skirtą funkciją turi atlik
taip pat atskaičiau „lekciją" apie lietuviškos kultūros, kuri čia prieš nai, Budzeliai, Daneikiškiai, Didžiu savo rankose, dalį baudžiauninkų
daryti jiem aukštesnės rūšies pra
smerkė tuos lietuvius, kurie greitai ti gerai. Tačiau jis griežtai pasnierDonelaitį, kuris čia 37 metus buvo 200 metų gyveno, kurios aiškiausia liai, EluŠėnai, Išlaužiai, Jesaičiai, šalino iš ūkių ir jų valdytus ūkius
mogą: „Mėgau dainuoti bei skam
prisiėmė kolonistų papročius;
su kia tos baudžiavos kai kuriuos vei
šios parapijos klebonas ir kuris įmži- ir tobuliausia išraiška buvo poetas Jurdiškiai, Kiauniai, Kubiliai, Mac- perduodavo kolonistam ar tiesiog
aitria ironija rodė kolonistų išsigi kėjus — piktuosius ponus, kurie"sabinti fortepionu ir pianinu, bet
no šios parapijos gyvenimą savo ne Donelaitis ir jo kūryba. Tai liku kūniškiai,
jungė
prie
dvaro.
Valdžios
dvaras
Martišiai,
Meldynai,
mimo ir sugedimo vaizdus, kurie tu vo funkciją atlieka blogai, kurie bau
skambindamas ar dainuodamas bu
mirštamoje poemoje. Gyvom akim čiai charakterių, kuriuos Donelaitis Mockūnai, Palėdžiai, Raudoniai, užsimojo dalį žemių, ganyklas, at
rėjo atgrasinti lietuvius n u o pasė džiauninkus išnaudoja, muša ir net
vau moralus, taikiausi prie svečių,
užmuša. Šalia tokių nedorėlių po
Rominta, Samanynai, Sargūnai, Tė imti ne tik iš baudžiauninkų, bet ir kimo kolonistais.
T>&*
stengdamasis juos užimti" (1744).
iš paties Donelaičio. Ir eilę paskuti
nų Donelaitis betgi pastato „gerąjį
veliai,
Varniai,
Vertesmai,
Žalkieį
N u o kunigo pareigų nuliekamą lai
Tokios tautinio
pasipriešinimo
nių
metų
Donelaitis
praleido
ašt
poną", kuris užjautė baudžiaunin
mis, Žiedeliai ir kt. (žr. V . Biržiška, j
ką jis skyrė darbui ir maldai — pa
pozicijos Donelaitis laikėsi mora
Aleksandrynas I I ) . Toki pat lietu- Į rioje kovoje prieš dvaro valdytojo liniais motyvais. Pietistinės dorybės, kus ir jų padėtį lengvino. Patys bau
statydino naują mūrinę bažnyčią,
viski vardai kaip ir truputį į rytus į „amtmono" Ruhigo pastangas pri kurias Donelaitis brangino, buvo su džiauninkai nejautė j a m jokios ne
pastatydino kleboniją, taip pat na
teritorijoje, kuri buvo jau Lietuvos! sijungti kaimo ganyklas prie dvaro. sijusios su tautinėm vertybėm — apykantos. Priešingai — kai „gera
mus dvasininkų našlėm. Dirbo dar
valstybės. Cia buvo tas pats dialek-! Ypačiai nuo 1775 kova paaštrėjo, savos kalbos ir savų papročių išlai sis ponas" m i r ė baudžiauninkai
že. Dirbo
technikinius instrumen
tinis vienetas, kuriam priklausė ir I kada dvaras ganyklų pasisavinimą kymu. Kur nyksta tautinės vertybės taip jo gailėjosi ir taip verkė, kad
tus — barometrus,
termometrus
a n g e
t> i t K
Donelaičio gimtieji Lazdynėliai (žr. norėjo legalizuoti. N u o dvaro Done ir pagarba jom, nyksta sykiu ir mo „kitiems ir akys išpūti pradėjo".
drauge su broliu Mykolu, kai jis at
Alfred Senn, Supplements to the laitis tegalėjo gintis ir kaimą ginti ralinės vertybės bei jautrumas jom.
Smerkdamas ponus nedorėlius, ir
keliavo į Tolminkiemį. T a i p pat ra
American
Slavic
and
East
European
teisiniu
keliu
—
skundais
aukštes
girdamas
„gerąjį poną", Donelaitis
sė poeziją, komponavo giesmes. Pa
Lietuviai, atitrūkę n u o savų tauti
Review,
Lithuanian
Dialectology).
nėm
valdžiom
Gumbinėje,
Kara
pasisakė
ne
prieš esamą socialinę
čias kasdienines pareigas lydėjo mal
nių vertybių ir prisiėmę vokiškąsias,
Jei
Darkiemį,
kuris
yra
į
vakarus
liaučiuje,
vyko
net
į
Berlyną
su
santvarką,
bet
prieš nekrikščionišką
da. Antai, mirimo ir gimimo metri
yra sykiu su kolonistais ir moraliai
em
n
u
o
Tolminkiemio
apie
20
kilomet
skundu pas karalių, įrodinėdamas sugedę, kaip ir tie atgabentieji kolo- ir nežmonišką elgesį tos santvarkos
kas surašinėjo su stebinančiu pietiz
rų, vokietinimo banga
tepasiekė valdžios atstovo „antmono" priešin- j nistai. Kai lietuvininkai su vokiečiais
mu, su nusižeminimu prieš Dievą,
t a n t l t d> € S <Č 9 i
(Nukelta į 3 pusi)
stipriau tik n u o Melno taikos
su pabarimu sau, su malda — ne
(1422), tai Tolminkiemis turėjo dar
kasdien kalbama, įprastine, išmok
a u
ilgiau
išlikti lietuviškas, be vokiškos
ta visiem laikam, bet kiekvienu me
įtakos.
Tačiau kai Donelaitis atvy
tu naujai improvizuota. „Viešpatie
ko, čia lietuviškų vardų parapijo
Jėzau, gerasis Ganytojau, aš noriu
je lietuviškai kalbėjo tik pusė. Kita
čia būti ganytoju ir avinėliu", įsi
pusė buvo kolonistai, kuriuos kara
rašė metrikose, pradėdamas eiti Tol
lius Friedrichas Wilhelmas I atkel
minkiemy klebono pareigas 1743.
dino iš vakarų Vokietijos, flamų,
Tačiau taip tvarkingai, taupiai,
šveicarų, išeivių iš Pfalzo, Branden
irt
vjU'
.dnm
£<r$«M«$
inš
2"
rūpestingai gyvendamas, Donelaitis
tra.
burgo, taigi kalbančių daugiausia
nesusikrovė turto. Pastabose, skirto
vokiškai,
ir kiek mažiau prancūziš
se jau būsimam savo įpėdiniui, Do
•*s
kai. Tai buvo minėto m a r o vaisius.
nelaitis įrašė, kad vaikų neturįs
O 1732—35, kada Donelaitis dar
(buvo vedęs savo pirmatako Jono
buvo
Karaliaučiuje, buvo atkelta
e Į a.
Fridricho Esseno našlę Oną Reginą
ypačiai
gausiai protestantų ii SalzOlefant, Goldapės teisėjo dukterį
%c*f, B. Zkert
burgo. Visiem kolonistam buvo su
1744.10.11) ir dėl to visuomet
teiktos privilegijos prieš autochtonidžiaugiąsis, nes „tarnyba, palyginti,
nius gyventojus.
menka".
gumą veikiantiem įstatymam. Šioje
kovoje iškilo visu aštrumu Done
laičio nenuolaidus, prieštaraujantis,
kovojantis su neteisybe charakteris,
su pakiliu pasipiktinimu ar kandžia
ironija prašnekęs metrikų pastabo
se, Pvz. 1776:
Felix parochia, ubi nulla regia via
Felicior illa, ubi nulla regia villa.
Sed felicissima ista, ubi nulius nobilista.
Arba: „Ak, Prūsų karaliau! Jei tu
būtum neturėjęs amtmono Ruhigo
karaliaus teisėms ginti, kaip tau ta
da sektųsi? Kas žino, kokios nepa
prastos įtakos šis vyras yra turėjęs
visiem tavo laimėjimam!"

Kristijono Donelaičio pėdomis

3 a h r
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& e r
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Tokis Donelaitis kunigas jau reiš
kėsi Tolminkiemio parapijoje.
% 6nig 5bt rį
8 i 9,
4. Tolminkiemyje: Poetas autoch$C:.i<r: ti fc«*r Siai^l- J>«r t u n,-d)fn ,fpe*>ud<Srnfff-«t.
toninės ir kolonizacinės kultūrų su Liudviko R t a * KrMjono Donelaičio "Metq" leidimo titulinis puslapis.
sitikime
Tada (1818 m.) Kristijono Donelaltto poema buvo UMsta ptaną kartą, nuo
>
poeto mirtiai praAjus 18 metam*.
Donelaičio gyvenimo kelią pasek

Donelaitis, čia atvykęs, pasijuto
esąs kolonizacinio proceso liudinin
kas ir dalyvis. Jis aptarnavo autochtininius gyventojus lietuvius, pa
mokslus sakydamas jiem lietuviškai.
Aptarnavo ir kolonistus
vokiškais
pamokslais. Skelbė visiem tuos pa

Taip Donelaičio Ta

r™

p«ettnyj«
' - •

f

Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 d.
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Donelaitis susitinka su kaimynu lietuvininku

Kristijono
.-

Donelaičio

K A Z Y S

pėdomis

Susitiko jiedu
netikėtai
Dvidešimto amžiaus
pakrašty,
Erdvei lenkdamies
žvaigždėtai,
Žemei, kaip nusilenkia
aukšti
Savo kaulus jon pakloję
medžiai...

(Atkelta Si 2 p«L).
viduje. Ir priešingai, asmens žmo
niška* ir krikščioniškas elgesys pa
čią santvarką padaro pakenčiamą.
Kaip moralinių vertybių išlaikymą
remia tautinių vertybių išlaikymas,
taip moralinių dorybių tvirtumas
asmenyje ir jų praktikavimas san
tykiuose su žmonėm duoda sodali. niam klausimui taikingą ir abi puses
patenkinant} sprendimą.
XVIII amžius dar buvo per anks
tyvas baudžiavinei santvarkai atmes
ti. Tačiau balsai prieš baudžiavą jau
kilo ir Donelaičio laikais. Jau 1767
metais išleistas {statymas, kuris pa
naikino valstiečių prievoles tarnau
ti dvaram. Tik {statymo dvarai ne
vykdė. Dar buvo Donelaitis gyvas,
kai 1775—6 metais Šilutės ir Prieku
lės valstiečiai atsisakė eiti baudžia
vą, bet jie buvo kareivių numalšin
ti, Dar buvo per anksti dumplėm,
pasak Donelaičio, prieš vėją pusti.
Tačiau kai 1802 metais Klaipėdos
valstiečiai atsisakė baudžiavą eiti;
kai 1806 buvo pralaimėtas mušis
ties Jena, baudžiava laipsniškai bu
vo panaikinta, palikusi neišdildo
mus paveikslus Donelaičio poemoje
Metuose, rašytoje kaip tik baudžia
vos siautėjimo ir {tampos prieš bau
džiavą augimo metu, apie 1765—75
. metus.

B R A D Ū N A S

Stovite dabar abu bežadžiai
Ar tikėt žolynais kruvinais? —
Čia gi mūsų tėviškė, o skradžiai
Rusais apkrėsta kaip
amarais...
Kur lietuvininkai,
tavo taip
mylėti?
Kurgi vokiečiai, kur šveisteriai,
prancūzai?
Juos tu žodžių botagu
lupai.
O, Mažoji Lietuva, palūžai —
Dykumos, ubagija,
kapai...
Į negyvo Pričkaus šaltą
delną
Įrašyta
lemtis.
Įpusėjom statų skausmo
kalną,
O jį baigia įkopti
mirtis.
Kristijonai!
Tu gi kunigas, poetas — tu žinai,
Ar čia visa tik akimirka,
ar
amžinai?
Ką daryt su giesme, su malda,
Kai krivūlės neatneš gal
niekada?

Kristijonai Doodaitii tUanktneje Vilniaus universiteto nttoje. Skulptūra Kon
stantino Bogdano (g. 1826).
baudžiavinės epochos valstiečių (bū
rų) literatūrinis paveikslas. Iš jo pa
žįstami ne tik papročiai, metų dar
bai, socialiniai santykiai, bet ir žmo
nių galvojimas, tikėjimas, jautimas,
vaizduotė, žodinis turtas. Lig tol lie
tuvių valstiečių mintis,
jausmus,
vaizduotę buvo galima pažinti tik iš
liaudies dainų bei pasakojimų. Do
nelaitis buvo naujas valstiečių (bū
rų) dvasios ir kultūros dokumentas,
o sykiu ir pirmasis lietuvių dailio
sios literatūros kūrėjas.

sričių. Tai lyg oazės kolonizuotoje
dykumoje

Reik atversti Lazdynėlių
akmenį,
Nusipraust
Vištyčio
ežere,
Reik atlaužti šventą rašto
sakinį
Tartum duoną, nusidirbus,
vakare.
Laikas neguli kaip akmenėlis
vietoj —
Ritas lyg saulelė per
metus.
Baikim ašarų ir kraujo
pietus
Žegnone į keturis
kraštus.

Kristijono Donelaičio statytoji Tolminkiemio parapijos bažnyčia XX amžiacs
pradžioje. Antro pasaulinio karo metu bažnyčia buvo sugriauta. Šiuo meta
lietuvių pastangomis bažnyčia yra atstatyta, tačiau ne kulto reikalams, o
kaip kultūrinis paminklas. Rašytojo palaikai v« paguldyti po bažnyčia
{rengtame mauzolieįiij.

Su Antruoju pasauliniu karu šio
j
je
erdvėje pajauti istorijos vulkanSDėkim žodį, tartum Dievo
pirštą,
5. XXX šimtmečio fone: Naujos ko
kus p a v e r ž i m u s . Turbūt retai ku
Prie širdies, prie atviros
žaizdos.
lonizacijos šešėlyje
Ir žiūrėk! — saulelė teka ir nusėda
rioje
kitoje
Europos
erdvėje
karas
Lietuva
dar
ir
dabar
nemiršta
—
Donelaičio rankose
skaisti.
Donelaitis buvo kaimynam pažjstaip sunaikino visą
kolonizacinį
Keliasi ir žengia be lazdos.
r
tarnas kaip poetas. Atsilankantiem
sluoksnį, kaip šioje Donelaičio gy
Į Tolminkiemį ateina ir sustoja
jis paskaitydavęs savo poezijos ar
ventoje žemėje. Sunaikino žiauriau
Ar kiekvieną jos įmintą
pėdą
Prieš bažnyčios praviras
duris,
laiškuose jpindaves kokj poezijos
nei XVIII amžiaus didysis maras.
Lyg alsavimą krūtinėje jauti? —
O aukštai vėl bokšte
suplasnoja
sakinį. Tačiau po jo mirties praėjo
Rytprūsiai po karo virto erdve be
Varpas, kaip didžiulis
vyturys...
38 metai, iki 1818 jo poema buvo
gyventojų.
Visi buvo sunaikinti,
Išspausdinta. Jos leidėjas Karaliau
evakuoti, deportuoti. \ ištuštintą
čiaus universiteto profesorius Liud
b. Tai buvo dokumentas autentiš erdvę užslinko naujos kolonizacijos
vikas Rėza įžangoje veikalą pristatė kas ir originalus. Donelaičio laikais potvynis — iš rytų. Su juo atėjo ir
entuziastingais žodžiais:
ir kiti rašytojai Europoje jau buvo didesnis sunaikinimas. Sunaikintas
„Kūrinio mintys yra teisingos ir emę vaizduoti kaimo, valstiečių gy ne tik per eilę šimtmečių susiklojęs
gilios, jausmai ir nuotaikos, kurios venimą. Tačiau jų valstietinio gy kolonizacinis vokiečių
sluoksnis,
jame vyrauja, — kupinos aukštos venimo vaizdai ne visada būdavo bet ir autochtoninio lietuviško ele
• LITUANUS, Volume 25,
"moralės, šeimos dorybių bei tėvynės autentiški, nes jų valstietinio gyve mento likučiai, kurių nebuvo dar
"Savižudis"
jau
buvo
anksčiau
Number
4, VVinter 1979. LithuaNaujas Jono Jurašo spektaklis
meilės, palyginimai — natūralus ir nimo personažai jautė aristokratų sunaikinę vokiečių kolonistai.
recenzuotas
vėl
talpina
dar
nian
Quarterly
Journal of Arts
susilaukė entuziastiško
kritiku'
, taiklūs, aprašymai — gyvi, visas širdimi, kalbėjo aristokratų kalba.
viena
ilgą
straipsnį
savaitgalio
and
Sciences.
Žurnalas
leidžia
Naujosios kolonizacijos simbo pritarimo. Sklaidome Providence
"/pasakojimas — vaizdingas, {terpti Donelaičio raštuose prabilo auten
laidoje. Kritikas Edwin Safford mas "Lituanus Foundation ,Inc.,
ir Bostono spaudoje (pasirodžiu
"pamokymai — trumpi ir taiklūs; žo tiškas, realus valstietis, nes pats Do liniu vaizdu gali būti tas pats Do
rašo: „Jau reputaciją susidaręs a Not for Profit Corporation in
nelaičio Tolminkiemis. Skaitytojas sius pirmuosius atsiliepimus apie
džiu, visas veikalas sukurtas tomis nelaitis tokis ir buvo.
lietuvis režisierius Jurašas, išvy the State of Illinois". Redakto
žino, kokį Tolminkiemį rado lanky Trinity repeTtuariniame teatre jo
{kvėpimo akimirkomis, kai poetas
kęs iš Sovietu Sąjungos dėl įpras riai: Kęstutis Girnius, Antanas
Erdmano j
c Donelaitis pasiskolino antikinę tojas 1936 metais. O 1963 metais pastatytą Nikolajaus
genijaus sparnais pakyla { tiesos ir
tinių meninių priežasčių, išsun Klimas, Tomas Remeikis ir Jonas
pjesę "Savižudis".
grožio karalyste. Juo labiau mūsų hegzametrinę techniką, tačiau ją at jame buvo kitas lankytojas — jau
kia visas prancūziško farso gali Zdanys. Čia minimas numeris yra
poetu reikia stebėtis, kad jis, netu- naujino: skiemenų ilgumo trumpu iš Sovietų okupuotos Lietuvos. Jis
„Teatrinio posūkio gairė... gal
mybes iš Roberto Soule'o sceno redaguotas Antano Klimo .Admi
'rėdamas jokio pavyzdžio, vien savo mo metrą pakeitė lietuvių kalbai žiūrėjo į tuos pačius Donelaičio pa būt svarbiausias šio sezono pa
vaizdžio... Jo režisūra apima ir nistruoja Jonas Kučenas. Metinė
talento jėga tegalėjo iškilti ir pats artimesniais kirčiuotais ir nekirčiuo rapijos likučius ir rašė: „Pro tan statymas čia, ten ar bet
kur
pažįstamą krikščionišką
simbo prenumerata —10 dol. bibliote
tais skiemenimis. Tą išviršinę for kią senų liepų ir ąžuolų lapiją pa kitur",
turėjo prasiskinti sau kelią".
tvirtina
Boston
lizmą,
bet
ne
griozdiškai...
Jura koms ir institucijoms —15 dol.
kritikas
Ke„Mūsų poetas, kuris sugeba pa mą pripildė natūralaus realistinio tu sirodo mūras... Dairaus po tuščias Globė (1.24)
šo režisūros dėka, tuoj pamatai, Redakcijos ir administracijos ad
Kelly.
"Sis
spektaklis
naudoti visus lietuvių kalbos resur rinio, išreiškiamo gaivalinės ekspre sienas ir jau krūmais sužėlusį bažny vin
kodėl stalinistinė sistema nu resas: Lituanus, 6621 S. Troy,
sus, stebina kalbos žinovus israS- sijos bei primityvizmo vaizdais, ši čios vidų. Karo audra neaplenkė pagerbia Trinity trupę, Sacharo
sprendė, kad 'Savižudis' pavojin Chicago, 111. 60629.
kos dailumu, jėga ir žodingumu... vidaus formos ekspresija bei primi Donelaičio poilsio vietos... Tarp šių vą, teatrą ir mus visus". O Ju
gas. T a r p kitko, jis labai subver
Naujo numerio straipsniai yra
Visuose šiuose subtiliuose kalbos tyvizmas yra padaras tos pačios vaiz apirusių sienų ilsisi didysis bau rašas, ,,sprenjdžiarBt vien iš šio
šyviai juokingas. Kai patsai nesi
džiauninkų
dainius.
Čia
kažkur
yra
duotės,
kuri
yra
davusi
liaudies
šie: Antanas Klimas "Two Lithuaspektaklio, atrodo, yra ne tik su
niuansuose slypi originalumas, ku
juoki, girdi juoką iš publikos.
rio 2 tikrųjų neįmanoma pamėg- skulptūras bei kitą liaudies meną. jo kapas... Ir 3 Donelaičio statytos manus, bet ir nepaprastai talen
Pjesės turinys kaleidoskopiškas; nian Encyclopedias Completed";
mūrinės
klebonijos
belikę
tik
rūsiai"
Tai
yra
sykiu
ir
nesenstanti
veikalo
tingas režisierius. Jis niekad n e 
džiotr.
kliedesys ir normai urna s. Jurašo "A Poem by Ona Lukauskaitė —
(Jonas Mačiulis, literatūra ir me prigesino virš farso šaunančios
„Graikiškoji hegzametrinė eilėda estetinė verte.
(režisūra naudoja ekspresionistinį Poškienė" (vertimas Alg. Lands
Jfonas Jurašas
nas, 1963.11.23).
beveik velniško idėjinio intensy
ra yra vienintelis svetimas varžtas,
d. Donelaitis vaizdavo poemoje
Nuotr. V. Maželio
stilių, kuris derinasi su pjesės bergio) ;
Aliqe
Bendnarczuk
kurį poetas uždėjo savo kūriniui. XVIII šimtmečio gyvenimą, bet,
Karo audra sunaikino Donelaičio vumo įliepsnos, niekad nesileidžia
larkmeciu, bet, drauge, jo režisū "Relict Forms of Balts' National
Bet kadangi joje poetas jaučiasi lais žiūrėdamas į jį iš XX šimtmečio, pa statybą. Naujos kolonizacijos auto į kompromisus". (Prisimindamas ku ar •losandželišku komedijų ra tvirtai disciplinuota, šiolaikiCostume"; "Poems by Janina De
vas ir nevaržomas, tai ji tapo jo ran jauti istorijos slinktį, tekėjimą ir net riai sunaikino ir Donelaičio parapi Sacharovo ištrėmimą, Kelly ra su „Savižudžio" spektakliu T r i 
nė". ,A-pie šią pjesę žiūrovai dai gutytė (vertimas M. G. Slavėnie
šo, kad „Savižudžio" premjeros nity teatras „vėl ima šaudyti iš
kose tarytum gėlių juosta, kuria jis
revoliucinius lūžius. Pajauti, kaip jos vardą: vietoj Tolminkiemio, kurį
ilgai kalbėsis, uždangai nusilei
vakarą .^gyvenimas imitavo m e  visų pabūklu ir visu savo ūgiu
nės); Margaret Kupčinskas Kegrakščiai apjuosė lietuviškąją iš
dus", tvirtina Safford.
įvykių eigoje lietuvių valstiečių kul vokiečių kolonizacijos autoriai bu
ną:
pasaulis
ir
scena
susiliejo
į
raišką".
shawarz "Simas Kudirka: A Iiteišsitiesia stambaus teatrinio įvy
tūra anoje teritorijoje pamažu už vo vadinę Tollmingkehmen, rusų ko agonišką ironiją".
2iūr
„Donelaitis tautos skonį teisingai
rary Symbol of Democratie Inkio ritualui". Coale'ui
Jurašo
klojama
kolonizacinės
kultūros lonizacijos autoriai dabar padarė
suprato ir savo kūrinyje pavaizdaspektaiklis
primena
„senas,
geras
dividualism in Jerzy Kosinski's
Dienraščio
Boston
Herald
sluoksnio. Donelaičio metu jo pa Į Čistije Prudi; Romintos giria, kuri
vo
Trinity
teatro
dienas,
kai
jis
bu
'American
kritikas,
Elliot
Norton
COCKPIT", Chien — ching Mo
Rėzos išleistą veikalą su vokišku rapijoje pusė gyventojų kalbėjo lie slėpė Donelaitį ir jo parapiečius nuo | (1.25) apibūdina "Savižudi" kaip vo savo aukštumoje". Jurašas,
"A Case Grammar Approach to
vertimu paskaitęs, Adomas Mickevi tuviškai, 1843 ten suregistruota jau 1757 metų rusų invazijos, dabar "retą" pjesę: "Ji llabai juokinga ir "patsai išgelbėtas iš 'sovietinės
Verb Calssification in Modern
čius savo veikale Gražinoje išnašoje tik 120 lietuvių, po ketverių metų pavirto jau Krasnolesje; o lietuviškų drauge atskleidžia bjaurios dikta tikrovės', (kurios šmeižimu buvo
jau
tik
86,
o
1878
jų
nė
vieno
nebe
Rytprūsių,
kuriem
vokiečių
kolo
Lithuanian".
1823 atsiliepė:
tūros jungą kenčiančiu žmonių j apkaltintas Erdmanas), surežisa
liko. Panašus procesas vyko kitose nizacijos autoriai buvo davę oficia
„Minėtoji poema dėl turinio ir
humaniškumą ir humorą". Jonas vo šią dinamišką pasakėčią aki
Recenzuojamos knygos: Victor
parapijose pietuose, lėčiau šiaurėje. liai Litauen vardą, sostinė Gumbi
Jurašas, „išvykęs iš Sovietu Są nančiu, bet drauge ir precizižkuĮI
gražios išraiškos verta pagyrimo ir
Green "For God and Country:
Tas procesas galėtų būti palygintas nė vadinama jau nebe Gumbinen, jungos, kai jį apskelbė „neegzis
tno dar turi būti mums ypatingai
stiliumi, spektaklio
apsiuvuose j
The Rise of Polish and Lithua
tuojančiu asmeniu", sumontavo įterpdamas beprotybės užuomi
svarbi, kad yra tikras lietuvių liau su Baltijos pajūrio miškais ir kai o Gusev.
mais,
kuriuos
vėjo
gainiojamas
smė
nian Ethnic Consciousness in
dies papročių paveikslas".
Istorijos konvulsija šioje Donelai pašėlusio tempo spektaklį". Nors nų". Trupė buvo puiki: „pami
lis
užklojo
ir
pavertė
kopom.
Pajau
jam
nepavyko
sutramdyti
kai
ku
i^Tie du praeities autoritetai teišėliškai spoksančiu kortų kaladė,
America, 1860-1910" (Rasa Ma
čio erdvėje sunaikino žmones, su
Jmgai apibūdino, kuo Donelaičio po ti betgi, kad po tuo kolonizaciniu naikino socialines santvarkas, sunai riu savo aktorių, kurie mėgino •karikatūrų kompanija. Erdmano
žeika), Sven Ekdahl „Die ,Banbūti juokingesniais už pačią pje "Savižudis", pabrėžia Coale^ ne
ema ėmė žavėti ir nenustojo žavėju smėliu senoji autochtoninė kultūra
kino kultūras. Toje visa keičiančioje se, jis išgavo iš jų, ypač iš Ri
deria Prutenorum' des Jan Dlusi skirtingų epochų skaitytojus. No iar nėra galutinai mirusi. Protar
galėjo pasirodyti
tinkamesnių
gosz — eine Quelle zur Schlacht
rint tai išreikšti mažiau pakiliais, piais per 19 ir 20 šimtmečius jos istorijos slinktyje betgi išliko pasto chardo Jenkinso, puikius charak- laiku: „Šią savaitę buvo ištrem-jį
vus
ir
tik
aiškiau
savo
grožio
šviesa
bet konkretesniais žodžiais, anų at gyvybė prasiveržė naujais dideliais
tas Sacharovas, o Afganistanas IJ
terius".
bei Tannenberg 1419" (Antanas
siliepimų dvasią tektų taip formu talentais, tarp kurių didžiausi Liud ėmė spindėti, garsiau ėmė liudyti
kenčia,
įstumtas
į
naują
sovieti
Žurnalo East Side-West Side
* Ki r»urulį ***cjfw** n J»**»
Klimas), Georgės Matore "La Muvikas Rėza, dramaturgas bei filoso šioje erdvėje buvusią lietuvišką kul kritikas Sam Coale (I. 24) nę tikrovę".
luoti ir kiek papildyti:
seliere, u n detenu ecoute et reve"
fas Vydūnas, romaniste Ieva Simo tūrą — iš jos kilęs Kristijono Do džiaugiasi,
EHeruraštis
Providence
Journal
kad
po
vir
a. Donelaičio poema, kaip ir jo
(Jolita Kavaliūnas), Books noted.
naitytė, nors visi jie jau iš šiaurinių nelaičio kūrinys.
tinės
tipišku
niujorkietiš- Bulletin,
(L25)
kuriame
anksčiau parašytos pasakėčios yra

Kritikai sveikina naują Jurašo spektaklį
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...

me apkeliavęs daug kraštų, da
bar išvyko į Pietų Afriką ir pa
siliko ten iki mirties. Tačiau sa
vo kūrybos gelmėse ir savo dva
Rankose turime, vartome ir
sioje jis visada buvo ir savo ta
Džiaugiantis puikiu praėjusių
skaitome puošnu 'liuksusinį leidi
pybos palikime amžinai bus tik metų išeivijos literatūriniu der
nį, kūrybine monografiją „Pra
Jietuvis. Pietų Afrikoje jis taipgi lium, šiandien reikia tą džiaugs
nas Domšaitis" by Elsa Verloren
buvo pagarbiai pripažintas ir la mą prislopinti, kai praėjusią sa
van Themaat South African Art
bai respektuojamas daHininkas. vaitę New Yorke mirė vienas vy
Library under the auspieces of
Čia pradžioje užsimintoje mono resniosios kartos mūsų rašytojų
the South African National Galgrafijoje jis visur lietuviu ir lai Petras Tarutis. Tikroji jo pavardė
lery. General Editor Charles Du
komas. Monografijoje, aptariant — Juozas Petrėnas. Motina bu
Ry. C. Struik Publishers. Cape
jo kūrybą, ypač visur pabrėžia vo Tarulytė. Tad rašytojas lite
Town and Johannesburg
mas jos lietuviškasis, šiaurietiš ratūroje reiškėsi ir savo knygas
kas
pobūdis, savo šaknimis susi bei straipsnius
pasirašinėdavo
•Puslapis po puslapio auga pa
siekiąs
su
lietuvių
liaudies
me
Petro
Tarulio
slapyvardžiu.
Buvo
sididžiavimas ir graudumas. Juk
nu, jo realybe ir jo mistika. Iš gimęs 1896 metais. Rašytojas pa
tai pasaulinio garso lietuvis dai
tikrųjų lietuvių ūkininkų ir lietu liko ryškius pėdsakus mūsų be
lininkas, tapytojas. Lig šiol mū
viškojo
kaimo buities temos, ta letristikoje ir aplamai žurnalisti
suose taip mažai žinomas, daug
pę
ne
tik
tikrove, bet ir simbo koje
kam beveik negirdėtas. Kai šie
liais, yra pati didžioji Domšaičio
IJteratūroje Petro Tarulio pa
met minime 200 metu nuo Kris
stiprybė.
Ne
kartą
žmonių
figū
vardė
vis neatrišamai bus su
tijono Donelaičio mirties, kai gre
ros
yra
kone
senųjų
dievdirbių
jungta
su
keturvėjininkų sąjūdžiu
ta tuoj pat prisimenam kitą mažskulptūrų
perkurtieji
ir
moder
ir
su;
leistuoju
literatūros žurna
lietuvį — filosofą, rašytoją Vy
niam braižui atliepiantys pavyz lu "Keturi vėjai", kuriuos Petras
dūną, tai nuostabus Mažosios
džiai.
Tanius kaip tik redagavo. Tai
Lietuvos lietuviškojo klodo repre
buvo mūsų rašytojų sambūris,
Džiaugdamiesi
čia
minėtąja
zentantas dailėje yra kaip tik
dailininko monografija, džiaugia 1922 — 1928 metų laikotarpiu
Pranas Domšaitis, gimęs 1880
mės dar ir tuo, kad Lietuvių dai atnešęs tam tikro naujumo, savo
m. Kropynu (Vilukiemio) kaime
lės instituto parodoje, atidaro- tiško modernumo, bandant priprie Kuršių mariu, miręs 1965 m.
moj
vasario 22 d. (penktadienį) gydyti pasaulyje tada madingą
lapkričio 14 d. Cape Town'e, Pie
M K. Čiurlionio dailės galerijoje, mturistinį literatūros braižą ir
tų Afrikoje. Tai buvo mažlietuvis,
Jaunimo centre, Chicagoje, bus lietuvių literatūroje. Rezultatai
, atsidengęs sau visas dailės paišstatyta
ir Prano Domšaičio dar buvo neblogi, ypač Kazio Binkio
lz^\- slaptis ano meto vokiečių meno
bų.
Juos
parodon iš Havajų at poezijoje. "Keturi vėjai" ir buvo
. . akademijose, pripažintas bei pui
veš dail. K. Žvironas. Ten nese šių keturvėjiniy susibaudėlių tri
kiai įvertintas (reikliausiųjų Euroniai buvo daug dėmesio sulauku būna, redaguojama Petro Taru
. i pos meno 'kritikų, galerijų ir musi Domšaičio darbų paroda. Tai lio.
• ziejų. Mažiau impresionistas, dau
Ibus
išskirtinis įvykis — Pranas
Šmaikštaus keturvėjinio sukir
giau ekspresionistas. Tačiau mo
Domšaitis
drauge su 'kitais lietu pimo buvo pirmoji jo apsakymų
dernus. Ir modemus kaip tik seviais dailininkais! Po parodos ati knyga "Mėlynos kelnės" (1927).
- Jiosiomis savo lietuviškomis šak
darymo
Žvironas kavinėje skaid Plačiai reiškėsi ir kaip pro
nimis, ta dievdirbiška ir čiurlio
rėmis
pademonstruos
daugelį duktyvus žurnalistas, redaguo
niška mistika, niekur kitur neužrinktinių
Prano
Domšaičio
tapy- damas
periodinius
leidinius
čiuopiama kaip tik lietuvių kul
bų,
plačiau
su
jomis
supažindin
"Dieną",
"Dienos
naujienas",
tūros seniausiuose Moduose. Tie
damas mūsų visuomenę. Visa tai leisdamas "Lietuvos naujienas"
Dsilfarfnkag
Domtaftta (1880—1965).
klodai buvo magnetas ir Čiurlio
tikrai bus akivaizdus susitikimas ir humoro laikraštį "Kultuvę".
niui, ir Donelaičiui, ir Vydūnui,
-"^•Krėvei, Galdikui, V. Petravičiui, savo gyvenimo kelyje, metams mestam, kaip modernistui, iš vi ir susipažinimas su Pranu Dom Amerikoje redagavo SLA laik
raštį 'Tėvynę".
~ P. Augiui, V. K. Banaičiui, D. bėgant, nuo lietuviškos dvasios sų galerijų bei muziejų, kartu su šaičiu.
Lapinskui ir daugeliui daugeliui ne toilo, bet atvirkščiai — į ją vokiečių ekspresionizmo didžiū
Tačiau ryšium su tuo kyla ir
Po ilgesnės pertraukos 1948
kitų. Tiktai šiandieninė visuome artėjo. Pradžioje reiškėsi suvokie nais, Nalde, Baria'chu, Kollwitz, labai nepamirština problema: metais išėjo antroji jo knyga "Žir
nė lig šiol patiems didiesiems tinta savo pavarde ir vardu — Kirchner'iu, Mueller'iu, Dbc'u, su kaip išsaugoti Prano Domšaičio geliai padebesiais". Tai keturios
savo kūrėjams vargu ar yra ta- Franz Domscheit. Tačiau apie norvegu Munch'u, olandu V. van kūrybinį palikimą, kad jis neiš netrumpos apysakos, kurias mū
. jmsi kultūriniu magnetu,wtriumsisklaidytų pasaulyje lietuviams sų kritikai sutiko labai palankiai,
1920 metus jau pradėjo vadintis Gogh'u ir kitais.
fuojant"vidutinybei ir kone gal
Pokario metais artimai susipaži nebeatrandamai. Tad ir būtų pastebėdami autoriaus temų ir
Pranu
Domšaičiu,
nors
paveiks
vas 'kapojant prasikišusiems. To
no ir susibičiuliavo su savo sie pats laikas mūsų institucijoms ir stiliaus puikiai susigulėjusį bran
lus
dar
vis
pasirašinėjo
„Dom
dėl savotiškai ir graudu, kad sve
lai artimais lietuviais grafikais pavieniams pagalvoti, kaip įsigy dumą.
timieji piirmi atidengė Čiurlionį scheit". Bet apie 1938 metus jau Paulium Augium, Telesforu Va ti iš Prano Domšaičio palikimo Negreit pasirodė ir trečioji
ir svetimųjų aplinkoj reikėjo bręs ir paveikslus autorizuoja, visur lium, tada netoli Domšaičio gy rinktinių jo darbų kolekciją arba Petro Tarulio knyga "Vilniaus
pasirašinėdamas „Pranas Dom venusiais pietinėje
ti Pranui Domšaičiui.
Vokietijoje. ir pavienius paveikslus, kad visa rūbas", 1966 m. Tai stambių ap
šaitis".
Tačiau bent geografine prasme tai liktų lietuvių rankose kaip ne matų romanas, lėtos slinkties, be
"'[••"- Prano Domšaičio atveju net tu Hitlerinės Vokietijos
laikais reikėjo nuo lietuvių, sakytume, atplėšiama mūsų kultūros dalis. sigilinąs į žmogaus dvasios įvai
rime gana retą ir išskirtinį reiš
„tolti". Domšaitis, savo gyveni
k. brd. rius užkaborius ir aplinkos detakinį. Europinio garso dailininkas Domšaičiui teko garbė būti iš

Pasitinkame dailininką Praną Domšaitį

Nauji leidiniai
• BALSAI. Iš pasaulinės poezi
jos. Sudarė ir išvertė Tomas
Venclova Išleido ATEITIS 1979
"' m. Literatūros serija Nr. 18. Ap" lankas — Vytauto O. Virkau.
Spaudė "Draugo" spaustuvė, 45
. 45 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629. Knyga 200 psl., 'kaina —
6 dol., gaunama leidykloje: Atei
ties Literatūros Fondas, 17689
Goldwin Dr., Southfield, Mich.
48075 ir "Drauge".
Tai tarptautinės
apimties,
naujesniųjų laikų poezijos anto
logija. Kai vertimais išeivijos li
teratūrinis gyvenimas labiau ne
pasižymi, tai šių "Balsų" nuskambėjimas yra tikrai labai svei
kintinas reiškinys. Juo labiau,
kad knyga gerai paruošta, poezi
jos gabalai atidžiai atrinkti, dau
gelis eilėraščių skamba, lyg būtų
originalai. Tai Tomo Venclovos (1877 — 1939), Saint - John
kruopštus ir su poetiniu įkvėpi Perse (1887 —1975), Henri Michaux (g. 1899), Francis Ponge
mu atliktas darbas.
Štai kurių tautų ir kurie poetai (g. 1899); austrų — Rainer
knygoje yra randami: anglų — Maria Rilke (1875 — 1926), is
Gilbert Keith Chesterton (1874 panų — Federico Garsia Lorca
— 1936), Thomas Stearns Eliot (1898 — 1936); graikų —Kons(1888—1965), WystanHugh tantinos Kavafis (1863—1933);
Auden (1907 — 1973), Dyian lenkų — Cyprian Nonvid (1821
Thomas (1914 — 1953); ameri — 1883), Czeslaw Milosz (g.
kiečių — Robert Frost (1874 — 1911); Wislawa Szymborska (g.
1963), Ezra Pound (1885 — 19- 1923), Stanrslaw Grochovviak
72), Comad Aiken (1889 — 19- (1934 — 1976), Wiktor Woro73), Archibald MacLeish
( g Iszylski ( g 1927); rusų — Anna
1892), Edward Estlin Cummings Achmatova (1889 — 1966), O(1894 —il962), Richaid Wilbur sip Mandelštam (1891 —1938),
(g 1921); prancūzų — Charles Boris Pasternak ('1890 —*1960),
Bauderlaire (1821 —1867), Os- Velimir Clebnikov
(1885 —
cat Milosz - Oskaras Milašius 1922).
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• CHRONICLE OF THE
CATHOLIC IN UTHUANIA,
No. 36, Jan. 6, 1979. A. Transiation of the Complete Lithuanian Originali LIETUVOS KA
TALIKU BAŽNYČIOS KRONI
KA, No. 36. Documenting the
Struggle for Human Rights In
Soviet — Occupied Lithuania
Today. Translated by: Vita Matusaitis. Translation Editor: Rev.
Casimir Pugevičius. Published by
the Lithuanian R. C. Priest's
Leaugue of America, 351 Highland Blvd., BrookSyn, N.Y. 11207.
Vėl naujas LKB Krorukos nu
meris anglų įkalba. Svariai, gra
žiai atspaustas, su
kontūri
niu Lietuvos žemėlapiu, kuriame
pažymėti numeryje minimi vietovandžiai. Tikslus, trumpas rr
taiklus vertėjo ir redaktoriaus
kun Kazimiero Pugevičiaus įva
das
• TECHNIKOS ŽODIS, 19
79 m., Nr. 4. Leidžia Amerikos
Lietuvių inžinierių ir architektų
sąjungos Chicagos skyriaus Spau
dos sekcija. Išeina kas trys mė
nesiai. Vytr. redaktorius — V. Jautokas, 5859 S. VVhipple St., Chi
cago, IL 60629. Administruoja A.
Brazdžiūnas, 7980 W. 127 St,
Palos Park, IL 60464. Metinė pre
numerata — 6 dol., studentams
— 2 dol.
Numerio medžiaga didžiąja
savo dalimi liečia Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktį ir ap
lamai Vilniaus temą: Vytauto
Vintarto straipsnis "Vilniaus universitetas per 400 metų", Al
fredas KulpaviČius su daugybe
iliustracijų trumpai aptaria temą
"Vilniaus architektūra lietuvių
grafikoje", o architektas Jonas

Rašytojo Petro Tarulio netekus

Stelmokas pateikia įdomų projek
tą — kaip turėtų būti kada nors
atstatyta laisvosios Lietuvos sos
tinė Vilnius. Dar apie tarpžvaigž
dinę erdvę rašo V. Petraitis, duo
dama plati inžinierių ir archi
tektų veiklos kronika.
•
VILTIS, VoL 38, No. 5.
January — February, 1980. A.
Magazine of Folklore and Fodk
Dance. Redaguoja ir leidžia Vy

tautas F. Beliajus. Redakcijos ir
admmistraaijos adresas: Viltis, P.
O. Box 1226, Denver, CO 80201.
Metinė prenumerata — 7 dol
•
VYTIS, 1980 m sausio
mėn., Nr. I. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Loretta I. Stukas, 234 Sunik Dr.,
Watchung, N,J. 07060. Adminis
tracijos adresas: Vytis, 2524 W.
45 St, Chicago, IL 60632. Meti
nė prenumerata — 8 dol.

Petru Tarulls kalba rąžytojo Kada Binkio minėjime New York*.
Nuotr. V. Maželio
les. Tokiu savo sukirpimu roma
nas mūsų literatūroje gali ri
kiuotis greta Lindės Dobilo ligi
šiol buvusio vienišo "Blūdo". Ir
ne kokia neigiama sekimo pras
me, bet labai teigiamu šitokio
braižo ir šitokių akylų įsižiūrėjimų papildymu, lyg būtų tuo pa
čiu keliu einama dviejų, tačiau
kiekvieno ryškiai individualia,
eisena.

Petro Tarulio mirtis yra labai
jaučiamas nuostolis išeivijos lie
tuvių literatūrai: netekome vėl
vieno vyresnės kartos beletristo.
Nuostolio svoris tampa dar di
desnis, kai jaunesniojoje ir jau
niausioje čionykštėje kartoje be
letristikai pasišventusių plunks
nų ir su žiburiu nelengva surast.

k. brd.

MŪSŲ KALBA
VYKDYTINAS NUTARIMAS
1979 metų Mokytojų studi
jų savaitėje Kennebunkporte, be
kitų lituanistinių dalykų, kun.
Juozas Vaišnys SJ taip pat dės
tė kalbos dalykus — supažindi
no su Lietuvoje vykdoma lietu
vių kalbos rašybos ir skyrybos
reforma Studijų savaitės daly
viams šis mokslas pasirodė nau
dingas bei reikšmingas, todėl jie
atsiliepė tokiu nutarimu: "JAV ir
Kanados XIII Mokytojų studijų
savaitės, įvykusios 1979 m. liepos
8 — 15 dienomis Kennebunkpor
te, Maine, dalyviai, apsvarstę ne
seniai Lietuvoje paskelbtą ir iša
kytą vartoti, pakeistą iki šiol bu
vusią bendrinės lietuvių kalbos
rašybą, nutarė prašyti Lituanis
tikos Istitutą peržiūrėti reformuo
tą rašybą, nutarti, kas mums pri
imtina, ir pasirūpinti pakeistos
rašybos vadovėlio išleidimu, kad
mūsų mokyklos, spauda ir visuo
menė galėtų šios rašybos laikyTai yra mūsų mokyklose dir
bančių mokytojų nutarimas, sie
kiantis ir svetur turėti tokią ra
šyba, kokia vartojama visos tau
tos. Tokiam nutarimui reikia pri
tarti. Deja, apie šio nutarimo
vykdymą nieko negirdėti. Nuta
rimo vykdymu pirmiausia turė
tų rūpintis mūsų švietimo in
stitucijos — atitinkami PLB ir
paskirų kraštų švietimo orga
nai, jų komisijos, tarybos ir kiti.
Pats Lituanistikos Institutas, ma
tyt, nieko nedaro, nes nori, kad
į jį būtų kreipiamasi. Šio pasisa

kymo tikslas ir yra reikalą išju
dinti iš miego, nes turėti patobu
lintą bei palengvintą rašybą, ko
siekia Lietuvoje vykdoma refor
ma, yra visų lietuvių gyvasis
reikalas.
5ia proga taip pat reikėtų susi
rasti a. a. prof. Pr. Skardžiaus
paliktą lietuvių kalbos praktikai
skirtą darbą, jį peržiūrėti ir pa
pildyti pakeitimais. Tuo būdu tu
rėtume parankinį lietuvių kalbos
rašybos bei skyrybos vadovėlį,
kuriuo galėtų naudotis ne tik
mūsų mokyklų mokiniai, bet ir
kiekvienas rašto žmogus.
Stasys Barzdukas
NAUJI LEIDINIAI
• MOTERIS, 1979 m., Nr. 6.
Redaguoja Nora KuLpavičienė.
Leidžia Kanados Lietuvių katali
kių moterų draugija. Administ
ruoja Bronė Pabedinskienė. Re
dakcijos adresas: 1011 College
Str., Toronto, Ont., Canada
M6H 1A8. Metinė prenumerata
— 7 dol.
Rašoma apie moteris Lietuvos
Steigiamajame seime (V. Sruo
gienė) , apie moteris karinėje tar
nyboje (P. Gaučys), apie darbą
ir energijos taupymą namuose
(BT. Šimkienė), apie Čiurlionį ir
jo kūrybą (latvė Zenta Maurina). Puikūs apžvalginiai skyriai:
Knygos, Moterys pasaulyje, Svei
kata, Madų ir grožio pasaulis,
šeimininkių kampelis. Puslapiai
išpuošti mūsų dailininkių ir dai
lini nkų darbais be kitoms nuo
traukomis.

