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Stratforde šią vasarą 15 veikalų.
Kelios pastabos prie J. Balio straipsnio.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
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Mirė Jean Paul Sartre.
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Anglų žurnalas recenzuoja
, -M

knygą apie kovą už
religiją Lietuvoje
Pernai Anglijoje pasirodė Mi
chael Bourdeaux knyga “Land
of Crosses” (Kryžių žemė), apra
šanti "kovą už religijos laisvę
Lietuvoje”. Londone leidžiamo
žurnalo “East - West Digest” re
cenzentui ši knyga byloja apie
“įkvepiančią lietuvių
narsą”.
Sausio numeryje jis rašo:

saulio dėmesį į savo sunkią būk
lę”.

“Kryžių žemės” autorių, Reli
gijos ir komunizmo studijų cent
ro direktorių, Michael Bourdeaux,
anglų žurnalo recenzentas vadi
na “mūsų iškiliausiu autoritetu
religijos problemų Sovietų Sąjun"Lietuva pergyveno Golgotą: goję”. Anot jo, Bordeaux sutris karo meto invazijas, sąmo geba svarstyti Lietuvos situaciningą inteligentijos elito genoci
dą ir šeštadalio tautos deporta
ciją anapus Uralo. Savo didvy
riška kova lietuviai siekia ištau
soti savo tautybę ir katalikų tikė
jimą, kurie, kaip ir kaimyninėje
Lenkijoje, neatjungiamai susiję.
Kas Lenkija yra likusiai Rytų Eu
ropai, tas Lietuva — Sovietų
Sąjungai., Daugelis rusų liudija apie nepaprastą lietuvių orumą,
atsparumą ir tikėjimą Gulago la
geriuose. Kai kitos tautybės daž
nai pakrinka ir praranda savo
tautiškumą, dauguma lietuvių
žodžiais ir veiksmais tebetvirtina,
kad jie turi teisę egzistuoti; jie
pilni tikėjimo , ir tebeprotestuoja, nežiūrint neišvengiamo doro
vinio nuosmukio, visuotinio al
koholizmo, skyrybų, abortų ir pa
auglių nusikalstamumo, kuriuos
skatina prievarta brukamas ate
izmas...”
Knygoje “Kryžių žemė” anglų
recenzentas atranda “religijos
persekiojimo metodų mikrokos
mą” su gyvomis, ryškiomis, žmo
giškomis detalėmis. „Iš jokios
bendruomenės Sovietų Sąjungo
je nesusilaukėme tiek smulkme
niškos dokumentacijos apie reli
gijos priespaudą. Nuo 1972-ų
metų, nežiūrint, kad iš tūkstan
čių aktyvistų keliolika buvo suim
ta, pasišventę katalikai paruošė
ir slapta išgabeno į Vakarus tris
dešimt devynis "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” nume
rius, stengdamiesi atkreipti pa

ZANAVYKIJA. R tomas. Redakto
rė— Alicija Rūgytė. Išleido Lietuvių
istorijos draugija Chicagoje 1979 m.
Redakcinė komisija: pirmininkė Ali
cija Rūgytė, nariai — kun. Jonas
Duoba, Jonas Kaunas ir Juozas Ta
mulis. Viršelį piešė Antanas Tamo
šaitis. Spaudė “Draugo” spaustuvė,
4545 W. 63rd St, Chicago, II 60629.
Tiražas 1000 egz. Kongreso bibliote
kos katalogo kortelės numeris: 7861846. Leidinys iliustruotas nuotrau
komis, 408 psl., kaina — 15 dol., gau
namas ir “Drauge”.

Nenuilstančios Lietuvos istori
jos puoselėtojos Alicijos Rūgytės
rūpesčiu prieš porą metų buvo
išleistas Lietuvos sritinės istori
jos veikalas “Zanavykija”. Jį pri
rašė iš Zanavykuos kilę išeiviai,
pateikdami savo atsiminimus ir
šiaip žinias iš jų krašto praei
ties. Straipsnius atrinko ir mono
grafiją suredagavo p. A. Rūgytė
ir pateikė skaitytojams mišrainę
straipsnių apie tą Sūduvos kam
pelį. Bet ryžtingai p. A. Rūgytei
pavyko gauti iš bendradarbių
tiek straipsnių, kad jų negalė
jo sudėti į vieną knygą. Teko
ruošti antrą. Ir štai neseniai
(1979) pasirodė antras “Zana
vykuos” tomas.
Vos atsivertus tomą, tuojau
krinta į akis jo paskirtis: jis ski
riamas Sibiro tremtiniams ir kan-

ją bendrame Sovietų Sąjungos
kontekste, padaryti iškalbių palyginimų, ir parodyti Lietuvos
vaidmenį vis glaudesniais ryšiais

Michael Bourdeamt knygos viršelis su garsiojo Kryžių kalno nuotrauka

kiniams. Jų atminimas įamžin
tas ir ketvirtoje veikalo dalyje,
kuriai duota antraštė “Zanavy
kai kankiniai”. Po dedikacijos se
ka toks nostalgiškas, giliai at
jaustas didžiai garbingo zanavy
ko Pr. Vaičaičio eilėraštis “Yra
šalis, kur upės teka". Nors jis se
nas eilėraštis (parašytas 1897
m.), bet vis dar naujas ir visai
tinka šios knygos įžangai.
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šeimos narių istorijos. Skaitant
kun. Pranaičio biografijos gaba
lėlį, kyla pageidavimas turėti iš
spausdintą rankraštyje esančią
visą biografiją to žymaus ir mū- sų vienintelio bent iki šiol heb-W
raisto. Šiais laikais, kada žydų
tauta įėjo į visuotinę politinę ir
kultūros istoriją, lietuvio skelb
tos pažiūros į žydų senovę būtų
dėmesio vertos.

n.
Saldų "Žiburio** gimnazijos rūmai

I.
Knygos turinį sudaro 5 dalys.
Pradedama nuo Zanavyku bui
ties aprašymo, t. y. nuo krašto
vaizdavimo. Keturi rašiniai tam
skirti. Jurgio Gimbuto “Lekėčių
kaimo trobesiai”; P. OrintaitėsJanutienės “Zanavykuos buities
ir būdo bruožai”; Juozo Ereto “Iš
dagų Uogintai“; vysk.
PetroPranciškaus Bučio “Kun. Justino
Bonaventūros Pranaičio gimtinė,
šeima ir mokslų ėjimas”.
Kaip iš pavadinimų matyti,
visi keturi aprašymai yra skir
tingi. Inž. J. Gimbuto straipsnis
itin vaizdžiai teikia skaitytojui
Zanavykų kaimo statybos pavyz
dį. Smulkiai aprašo autorius tro
besius su statybos detalėmis. Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona prie poeto Prano Vaičai
Duodami trobesių planai, pjū čio kapo Sintautuose.
viai ir daug nuotraukų. Straips
nis yra inventorizacija vieno Za
Rašytojos P. Orintaitės straips jos ribų.
navykų kaimo, dabar jau nyks nis yra ištrauka iš ilgesnio raš
Trečias straipsnis buities vaiz
tančio ar jau išnykusio. Čia ir to, skirto žinomam profesoriui davimo dalyje yra ištrauka iš
glūdi šio straipsnio istorinė vertė. Pr. Kuraičiui. Lengva rašytojos vysk. Būčip parašytos kun. P. B.
plunksna pabrėžė Zanavykuos Pranaičio biografijos. Straipsny
kraštovaizdį ir žmonių buitį, je kalbama ne tiek apie Zanavysaistomame žmogaus teisių sąjū Prie to autorė suminėjo kelis kiją, kiek apie jo gyvenimą, stu
dyje”. Savo knygoje jis leidžia prašmatnius Zanavykuos
švie- dijas Seinuose, Petrapilio Dvasi
pasisakyti patiems lietuviams: šuolius, kunigus, kuriems buvo nėje akademijoje, Friburge ir dar
“Didžioji knygos dalis sudaryta būdingas “grynas, be svetimų
iš kruopščiai atrinktų ir išdėsty prieskonių, be jokio nutautini
tų dokumentų, kuriuose girdime mo iš tėviškės išsineštas lietu
autentiškus balsus: kenčiančių ei viškumas” (38 p.).
linių tikinčiųjų, vyskupų,kunigų,
Prof. J. Ereto rašinį galima
pasišventusių pasauliečių, tėvų ir
laikyti
jo žmonos giminės — Uo
net vaikų balsus. Jie kartais ne
gintų
šeimos istorijos trumpa
paprastai jaudinantys ir širdį veapybraižėle.
Kaip istorikui įpras
riantys, dažnai kritiški ir atviri,
ta
(o
profesorius
buvo literatūros
kartais net humoristiški”.
istorikas), jis dėsto dalyką gene
“Kryžių žemės” skaitytojas bus tiškai. Pradeda nuo Zanavykų
apstulbintas — tvirtina knygos šeimos aplamai ir pereina prie
recenzentas. “O vis dėlto, rašo Uogintų. Pati šios šeimos istori
jis, Lietuvoje daugiau laisvės, ja dėstoma jos paskirų iškiles
tikros ir reliatyvios, negu bet ku nių narių gyvenimo pavaizda
rioje kitoje Sovietų Sąjungos da vimu. Vieno jos nario —Petro
lyje. ... Lietuvoje žmonės perse nėlės gyvenimo istorija supinama
kiojami gudriai, įkyriai, smulk su Marija Pečkauskaite, kun. Jur
meniškai, nes valdžia nedrįsta giu Matulevičium (kuris klaidin
peržengti ribos. Nuo 1971 metų gai kartą pavadintas Vilniaus ar
nė vienas kunigas nebuvo užda kivyskupu) ir Vargdienių sese
rytas į kalėjimą — toksai žings rų vienuolijos pradžia. Tuo bū Griškabūdžio varpinė, pastatyta 1933
nis sukeltų riaušes! Didelė dalis du šeimos istorija išplečiama už metais.
kunigų pasirašė dokumentus, ku
riuose protestuojama prieš 1976-ų metų nuostatų pritaikymą pa
rapijoms, nes jie žino, kaip tokie
potvarkiai paveikė pravoslavų
bažnyčias.... Lietuvių vieningas
ryžtas daro jų būklę ir šią kny
gą tokia įkvepiančia. Visi katali
kai privalo ją skaityti ir studijuo
ti savo parapijose... Kažin ar mū
sų krikščionys taip šauniai lai
kytųsi panašiose aplinkybėse,
kaip lietuvių katalikai...”, užbai
gia savo recenziją anglų žurna
lo “East - West Digest” redakci
jos narys. Knygos kaina — 8 dol., Jablonskių gyvenamasis namas Rygiškiuose. Iš Čia pasiimtas ir mūsų bendri
gaunama ir “Drauge”.
I. P.
nes kalbos kūrčjo prof. Jono Jablonskio slapyvardis — Rygiškių Jonas,

Antroji dalis — atsiminimai
yra labai margaspalvė. Sunku
juos apibūdinti kokiais bendresniais požiūriais, nes čia autoriai
rašo, “kas jiems atėjo į galvą”.
Iš viso šį skyrių pripildo 16 rašalių (Šliūpo pavartotas termi
nas!). Daugumas atsiminimų —
pačių rašančiųjų pergyvenimai
nepriklausomybės ir okupaciniais
laikais. Tokio pobūdžio atsimini
mai yra M. Liulevičienės “Šakių
gimnazijoje (1929 — 1944)”; Br.
Dabušio “Atsiminimų
nuotru
pos iš kariuomenės ir adminis
tracinių įstaigų organizavimo ir
jų veiklos”; A. Didžbalio “Man
dagus areštas ir šaudymas ka
puose” (Bolševikų areštas ir ka
linimas Marijampolės kalėjime).
V. Išganaičio “Atsiminimai apie
Gelgaudiškio šaulių būrio lik
vidavimą”; Antano Jono Kauno
“Atsiminimai, liečią 1911 — 1922
m. švietimo būklę Zanavykijoje”; Br. Andriukaičio “Griškabū
džio pavasarininkai”. Prie atsi
minimų galima priskirti kun. J.
Stankevičiaus ištrauką iš jo die
noraščio.
Visuose atsiminimuose duo
dami gabalėliai istorijos iš ne
priklausomybės laikų. Pvz., gra
žiai, patraukliai parašytame M.
Liulevičienės vaizdelyje trumpai
pabrėžta Šakių gimnazijos istori
ja ir kartu pažymėta diskrimina
cinė 1929 m. Švietimo ministe
rijos politika. Šiaip dalykiškoje
apybraižoje įterpta viena paklaikėlė (kartojama ir kitų), būtent:
"Prasidėjus mokslui 1930 m. ru
denį gimnazijos direktorius pra
nešė, kad švietimo
ministerija
gimnazijose neleidžia veikti atei
tininkų kuopoms.
Ateitininkų
moksleivių kuopos uždaromos”
(91 p.). Šitaip rašant, nesilaiko
ma Švietimo minist. potvarkio
raidės. Juk gerai žinoma, kad
potvarkiu buvo uždarytos 3 aukš
tesnėse mokyklose veikusios or
ganizacijos: ateitininkų, jauna
lietuvių ir jaunimo. Uždarymo
motyvai paliko Švietimo ministe
rijos diskrecijoje. Kai kieno reikšta
nuomonė, kad uždarymas pir
miausia taikytas jaunalietuvių
kuopoms. Tad po 50 metų ra
šantiems atsiminimus nederėtų
kartoti istorinės klaidos.
Labai savaimingi Antano Jono
Kauno atsiminimai. Jie išplėsti į,
galima sakyti, mažą Zanavykijos švietimo istorijėlę. Po tokios
romantiškos refleksijos autorius
grybštelėja Zanavykuos istoriją
nuo Napoleono laikų, pereina,
kaip jis vadina, į “daraktorių ga
dynę”, pakalba kiek apie karą ir
pradeda nuo vokiečių okupaci
jos, mokytojų kursų ir pradžios
mokyklų steigimo. Dėstymas tę
siamas iki pirmųjų nepriklauso
mybės metų. Antano Jono Kau(Nukelta į 2 psl.)

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

Zanavykija praeityje ir dabartyje
(Atkelta ii 1 paL).
no, paties buvusio mokytojo nuo
vokiečiu okupacijos, pasipasakoį jimai yra vertingas įnašas į Lie' tuvos mokykly istoriją pirmai; siais nepriklausomybės metais.
Prie atsiminimų galima priJ skirti ir kan. J. Stankevičiaus iš
trauką iš dienoraščio, rašyto
; 1964 m. Jo aprašytas apsilanky1 mas tėviškėje (1955m.), kur ka
nauninkas pasijuto
savų žmo
nių tariamai nepažintas, dauge
lio pilietinių teisių neturįs ir
net parijumi esąs, meta kiek švie
sos į dvasiškių traktavimą dabar
tinėje komunistinėje indoktrinacijos paveiktoje visuomenėje.
Antra atsiminimu rūšis — jei
taip galima pavadinti — buiti! niai atsiminimai. Tokiais laikyį tini prof. Pr. Jucaičio “Iš tėvišI kės, Sintautų ir
Zanavykuos
padangės”; Vinco Žemaičio “Za*—■ navykai užnoviečiai”; Juozo Liudžiaus ‘‘Šakiečio atsiminimai”; P.
i f Orintaitės „Žemės, sodybos, šnei£' kos“.
Prof. Jucaitis biografiniame
-»I straipsnyje aprašinėja ir savo
«ii apylinkės buitį. V. Žemaičio rašitrci nį galima tiesiog priskirti mūsų
pb liaudies meno bei tautosakos srioq. čiai. Skaitytoją gali itin patrauk
si ti smulkmeniškai aprašytas ža
li navykiu audimo menas. Reikia
st stebėtis autoriaus to meno paži
bi nimu ir jo išlaikymu per kelis
jl> dešimtmečius savo
atmintyje,
eij Matyt, jo domėtasi tuo audėjų
Matmenų jaunystės laikais ir iš arti
ey. stebėtos stakles operuojančios au
dėjos. Išskirtinas Žemaičio raši
nys zanavykų vestuvių ir jų pa
pročiu vaizdavimu. Tuo atžvil
giu jo straipsnis gali būti priskir
tas ir tautotyros sričiai. Ypačiai
urnvertingas įnašas į tą sritį apybraitRt žos gale pridurta ilga vestuviniu,
dainų pynė. P. Orintaitės trum
pa apybraižėlė skirta pavaizduo
ti zanavykų ūkininkų (daugiau
pasiturinčių) idiliškam, atsisky
rėliškam gyvenimui, ju ūkinin-ei. kavimo būdui, žemės derlingu-T .mui. Grybštelėja kiek ir tarsenos
skirtumus (jau ir Jablonskio pa
sistebėtus), susidariusius dėl jų už-e daro gyvenimo. J. Liudžius trum-c pu straipsneliu teikia skaitytojui
’ kelis zanavykų buities vaizde-t liūs — pasakojimus apie vai■n duoklius, keistuolį Šakių kleboną
Kalėdą, pamini kai kuriuos prie
tarus, pabaigoje užsimena mari
javitu sektą. Perdėm origina
lūs dr. Juozo Zubricko pasakoji“ mai apie pasienio kontrabandą
* ir emigraciją su daugybe nuoty
kių.
Į atsiminimų tarpą įdėta pora
straipsniu, kurie galėtų būti lai
komi geografiniais aprašais. Vie
nas jų Vladislovo Maleševskio
“Įspūdžiai iš prieš šimtą metų,
kelionė Nemunu” ir Vlado Bal
tuškos „Po zanavykų žemę pasi
dairius”.
Straipsnis yra senas Nemuno
pakrančių aprašas. Paminimos
vietovės, kaip Zapyškis, Žemoji
Panemunė, Seredžius, Gelgaudiš
kis, taipgi piešiamas Zanavykuos
_ vaizdas, žiūrint iš malūnspar. nio.

’

Dalys trečioji ir ketvirtoji yra
iškiliųjų zanavykų
vardynas.
Trečioje dalyje surašyti kun. J.
Duobos zanavykai kunigai. Prieš
teikdamas sąrašą, jis trumpai pa
kalba apie Zanavykuos ekono
mines ir socialines sąlygas, įga
linusias tėvus leisti vaikus į aukš
tuosius mokslus, ir jų religingu
mą, palenkusį jaunimą į kunigys
tės luomą. Toliau seka sąrašas
kunigų su trumpomis ju biogra
fijomis. Beveik visos biografi
jos imamos iš Lietuvių Enciklo
pedijos (LE). Tuo būdu gera šio
didelio J. Kapočiaus leidinio da
lis perkeliama į Zanavykuos mo
nografiją ir sudaromas jos ilgas
skyrius (46 psl.).
Panašiai pasielgė ir Juozas Ta
mulis su Alicija Rūgyte, sudarę

vardyną žymiųjų zanavyku. Jų
sąrašas kur kas didesnis (90 psl.)
už kun. Duobos. Jis specifikuoja
mas, tariant, žymūnai rūšiuoja
mi. Kiekviena jų rūšis skyrium
surašoma. Tuo būdu teikiamas
sąrašas Lietuvos nepriklausomy
bės signatarų, diplomatu, profe
sorių, gydytojų, savanorių kūrė
ju, knygnešių, mokytoju, muzi
ku, dailininkų, poetu ir rašyto
jų, visuomenininkų ir kitų pro
fesijų.
Ne vienas skaitytojas, perskai
tęs šių dviejų dalių nomenklatūrą^ gal priekaištaus leidė
jams, kam jie sudėliojo į knygą
tuos zanavykus, nurašytus iš LE.
Priekaištas neturėtu gero pa
grindo. Pirmiausia dėl to, kad
knyga “Zanavykija”
prirašyta
pačių zanavykų ir jiems artimų

Zanavykai Sibire: P. Pranckevičlaus
kapas.
Visos recenziją iliustruojančios nuo
traukos paimtos iš “Zanavykuos” □
tomo.

Stratforde šių vasarų 15 veikalų

Gelgaudiškio dvaro rūmai, kur buvo {steigta valkų prieglauda
♦
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kaimynų ir skirta būti paminklu
ju kraštui ir žmonėms. O juk daž
nuose paminkluose surašomi
žmonės, kurių atminimui pa
minklai statomi. Ši knyga yra nedylantis paminklas Zanavykijai,
ir jai todėl tinka turėti įamžin
tus jos sūnus ir dukras. Daugybė
įterptu Zanavyku brėžte pabrė
žia knygos paminklinį pobūdį.
Kažkodėl knygos gale pridur
tas skyrelis “įvairenybės”. Jame
aprašomi dalykai būtų gražiai ti
kę įterpti į du pirmuosius skyrius.
IV.
Dvieju tomų Zanavykuos mo
nografija yna populiarių istori
nių,
etnografiniu
straipsnių
rinkinys. Straipsniai liečia dau
giausia nepriklausomos Lietuvos
laikus. Tik kai kurie prasitęsia iki
XIX a. antrosios pusės, jie rašyti
senesnių autorių, dar atmenan
čiu tuos laikus, ar iš tėvų pasa
kojimų žinančius. Monografija
negali pretenduoti į mokslinius
veikalus. 'Ji nėra tyrinėjimo, bet
vaizdavimo veikalas. Ir vaizduo
jami joje dalykai ir įvykiai, pasi
kliaujant atmintimi. Todėl ir vy
rauja atsiminimai. Kai “Zana-

Poeto Edmundo Steponaičio (labai jau
no mirusio) kapas Saldų kapinėse

vykija” yra atsiminimų rinkinys
apie nepriklausomybės laikus, tai
ji gali būti laikoma iš gyvenimo
jau besitraukiančios kartos pali
kimu saviems ainiams. Ją skaity
dami, jie prisimins savų tėvu gy
ventas laisvės dienas. Tad “Za
navykija” yra savos rūšies testa
mentinė knyga, ir kaip tokia —
vienintelė mūsų išeiviškoje lite
ratūroje. Čia ir glūdi jos išlieka
moji vertė.

kūrinių plokštelė
• ANDRIUS KUPREVIČIUS per
tomis piano works of Lithuanian
ALGIS ŠIMKUS
Composers. Recording and production by “Advent custom recording”.
Front cover photo by Steve Cagan.
Plokštelės kaina — 7 dol. 50 centų. muzikiniam gyvenimui oficialų
Ji gaunama ir ‘Drauge”.
toną davė publikos pamėgta ir

Lietuviškos fortepijoninės mu
zikos pradininku reikia laikyti dr.
Vincą Kudirką, kuris, nors tebū
damas muzikoje mėgėjas, dar 19tojo amžiaus gale parašė saloni
nio stiliaus dalykėlių fortepijo
nui. Kiek vėliau Juozas Naujalis
sukūrė jau žymiai kompoziciniai
tobulesnių veikaliukų šiam ins
trumentui. Šiaip lietuviai iki ipat
Pirmojo pasaulinio karo galio ri
bojosi beveik išimtinai vien voka
line muzika, skirta solistams ar
chorams. Išimtis buvo tik M. K.
Čiurlionis, kuris, aktyviau neda
lyvaudamas tautinio atgimimo
visuomeninėje veikloje, visą lai
ką koncentravosi vien į grynąjį
meną ir 1900-9 mėty laikotarpy
je sukūrė gerą pluoštą profesinio
lygio ir kūrybine prasme origina
lios muzikos.ų
Tokią ankstyvosios lietuviškos
muzikinės kūrybos poliarizaciją
nesunku suprasti. Lietuvoje tada
beveik nebuvo kiek tobuliau pa
siruošusių instrumentalistų. Ne
buvo tada ir didesnio akstino
kompozitoriams kurti jienjs mu
zikos. O nuolatos besiplečiantis
tautinis judėjimas vis godžiau
reikalavo savų, lietuviškų dai
nų.
Atgavus nepriklausomybę, iš
vykę į Vakarų Europą pasitobu
linti lietuviai kompozitoriai —
Gruodis, Šimkus, Banaitis, o kiek
vėliau Bacevičius, Jakubėnas, Ka
činskas ir kiti —greitai suprato
tokį mūsų muzikos vienapusiškumą. Grįždami tėvynėn, jie visi
parsivežė nuosavų,
naujesnių
krypčių instrumentinių kūrinių.
Deja, didesnio dėmesio tokiems
savo naujiems kūriniams jie čia
nesurado. Laikinojoje sostinėje

valdžios subsidijuojama
opera
ibei baletas. Jaunųjų kompozito
rių pažangiais instrumentiniais
veikalais, savo originalumu ne
vienu atveju atkreipusiais net ir
Europos didmiesčių kritikų dė
mesį, čia mažai kas rūpinosi. Jie
tapo nukišti į stalčius arba vie
šumą išvydo vien pačių autorių
■lėšomis atspausdinti. O daugu
mas pažangiųjų mūsų kompozi
torių netrukdami ir vėl sugrįžo
prie dainų, protarpiais dar ofi
cialiai paraginami atsilyginti už
stipendijas lietuviška opera ar
baletu.
Užsimodamas iš kuklaus lietu
viškosios fortepijoninės muzikos
repertuaro sudaryti vien lietuviš
kų kūrinių ilgo grojimo plokš
telę, pianistas Andrius Kuprevi
čius atsistojo prieš keblų uždavi
nį. Jis jį išsprendė, pasirinkda
mas' net dešimties įvairių kryp
čių kompozitorių kūrinių ir juos
surikiuodamas
chronologine
tvarka, pradedant M. K. Čiur
lioniu ir baigiant jau tremtyje iš
sivysčiusiais D. Lapinsku bei J.
Švedu.
M. K. Čiurlionis yra palikęs
daugiau kaip šimtą įvairiausių
fortepijoninių
užrašų. Deja,
pradėjęs vis daugiau dėmesio skir
ti tapybai, jis daugelio jų nieka
da galutinai neužbaigė. Taip jie
ir išliko vien pieštuku užrašytais
škicais. Gerai prisimenu 1924 —
25 m. kompozitoriaus Stasio Šim
kaus pastabas, redaguojant pir
mąją pomirtinę Čiurlionio kūri
nių laidą. Jis visą laiką dejavo,
kaip jam esą sunku Čiurlionio
užrašuose surasti ką nors pilniau
išbaigto. Gerbdamas jo genijų,
jis nenorėjo jo darbus papildyti
savo kūryba, todėl redaguoja
muose sąsiuviniuose talpino pa

cus, Much Ado About Nothing;
Avon teatre — King Leor; Third’
Stage teatre — Henry VI. Paste
bėtina, kad King Leor, kaip ir per
nai, tik sezono gale, tik nepilnus
du mėnesius. Matyt, Peter Ustinov tik tiek laiko teturi.
Avon teatro scenoje matysime
John Gay muzikinį veikalą The
Beggar’s Opera. Šiame pastaty
me, šalia solistų, dalyvaus ir
naujai įsteigtas 30-ties berniukų
choras, dar niekur viešai nepasi
rodęs. Avon teatre įvyks dviejų
veikalų pasaulinės
premjeros:
Ednos O’Brien dramos Virginia;
Susan Cooper ir Hume Cronyn
scenai pritaikinto veikalo iš Apalachijos gyvenimo — Foxfire. Abi
dramos repertuare liks po porą
mėnesių.
Kiti veikalai: Carlo Goldoni

farsas The Servant of Tuo Masters, pagal Tom Cone versiją
(Avon); D. L. Cobum’o kome
dija The Gin Game (Avon).
John Guare komedija Bosoms
and Neglect (Avon); Anton Če
chovo The Seagull (Festivalio
teatre); Eugene O’Neill Long
Datfs foumey Into Night (Avon);
ir iš John Aubrey raštų Patrick
Garland’o scenai paruoštas vei
kalas Brief Lives.
Šį sezoną Festivalio vyriausiu
režisierium ir meno vadovu lie
ka Robin Phillips. Jei jis vėl ne
bus kuo nors primasintas pasi
likti, kaip prieš porą metų, at
rodo, šis būš jo1 paskutinis sezo■hėš.- Nebeminėsiu visų režisierių,
muzikų, scenos apšvietėjų ir ki
tokių pareigūnų — su jais susi' tiksime matytų" spektaklių įspū
džiuose. Galima tik pasidžiaugti,
kad į 72 aktoriai tarpą vėl atei
na Maggie Smith, Brian Bedford,
Pat Galloway, Peter Ustinov.
Ir apgailėti, kad iš sąrašo dingę
Ingrida Blekytė, Frank Maraden,
Marti Maraden, Tom Wood.
Kiekvieną sezoną kelių puikių,
pamėgtų aktorių
pasigendam.
Vieni grįžta už metų ir už kelių
(kaip šiemet Maggie Smith ir
Pat Galloway), kiti pasilieka
jiems labiau patinkamuose teat
ruose.
Skaitytojams, kurie
norėtų
Startfordo festivalį aplankyti, bet
nežino, nuo kurio galo pradėti,
turiu gerą patarimą: parašykite,
arba paskambinkite ir paprašy
kite brošiūros "Stratford 1980”.
Ten rasite visą informaciją
(apie repertuarą, bilietų
bei
motelių kainas,
bilietų užsa

vatorijos studijų laikų. Tai gy
vos nuotaikas klasikinei form&s
gabalas dainos “Lakštutėj paukš
tute, kur šiąnakt nakvojai” te
ma, buvęs numatytas trečiąja da
limi niekada nebaigtos fortepijo
no sonatos. Dviejose K V. Banai
čio ištraukose iš Leipzige studi
juojant 1926 m. parašytų “Sute
mų giesmių ir vizijų” dar stip
riai jaučiamos mokyklinės impre
sionistų įtakos, nors jau aiškiai
prasikiša ir vėliau šio kompozi
toriaus išvystyto savito lietuviš
ko stiliaus pradmenys.
■Vlado Jakubėno du iš Lietu
voje nespėto baigti baleto “Vai
vos juosta” fortepijonui paties
kompozitoriaus pritaikyti šokiai
yra vieni brandžiausių ir origi
naliausių dalykų šioje plokšte
lėje. Šio neseniai mirusio kompo
zitoriaus instrumentinė muzika
yra pati stipriausia ir vertingiau
sia visoje jo kūryboje. Kaip vie
nas Jakubėno bičiulių yra paste
bėjęs, jo “kalvinistiška” romanti
ka instrumentinėje muzikoje yra
lengviausiai pagaunama ir joje
aiškiausiai iškyla jo meistriška
kompozicinė technika, natūrali
muzikinė slinktis ir gilus lietuvis-

kulnas. Jū'ozo’ Gruodžio nėgausių
' fortepijoninių' kūrini^' tarpe- Ry
tietiškas šokis ir Katerinka yra
šiam ekspresyviam ir įdomiam
kompozitoriui tipingi dalykai.
Disonansą įsimylėjusio Juliaus
Gaidelio keturių dalių “Mažoji
suita” charakteringa savo skaus
mingomis nuotaikomis. Kaip A.
Kučiūnas taikliai nurodo, Gaide
lio muzikoje vyrauja melancho
lija. Pas jį nesulauksi saulės po
slegiančio lietaus. Disonansiniai
varpai pas jį skelbia ne būsimą
džiaugsmą, bet ateinančią nelai
mę. Įprastai linksma Verpėjos dai
na pas Gaidelį skamba irgi kaž
kaip skausmingai. Net ir greito
tempo Malūnininko šokyje jau
čiamas liūdesio atspalvis.
'Kraštutiniu modernistu save
laikiusio Bacevičiaus du preliu
dai, Op. 40, Nr. 4 ir 6, parodo
šį . mažai, žinomą mūsų pianistą
-kompozitorių nelauktoje švieso
je.'! Tėi geros kompozicinės tech
nikos, kontrastingų nuotaikų ir
visiškai konservatyvaus stiliaus
dalykai. Mūsų veržliam Dariui
Lapinskui atstovauja vien mažas,
dar studijuojant parašytas ir jo
vėlesnei kūrybai nelabai charak

Kanadiškis Stratfordo festiva
lis 28-tą sezoną neoficialiai pra
dės gegužės 6. Bet gegužėj iš 32
spektaklių 13 skiriami mokslei
vijai, o kiti bus uždari (previews).
Po birželio pirmosios savaitės dar
kelių uždarų vaidinimų, ir Festi
valio ir Avon teatre oficialiai se
zonas bus pradėtas birželio 9.
Tik Third Stage teatras atsida
rys visu mėnesiu vėliau — lie
pos 10 ir iki rugsėjo vidurio jame
pamainom bus vaidinami du vei
kalai. Kaip ir pernai, sezonas tęsis
lygiai penkis mėnesius — baig
sis lapkričio 8. Daugiau kaip pu
sė milijono Kanados ir JAV teat
ro mėgėjų turės progą festivalio
grožybėmis pasidžiaugti.

William’o Shakespeare’o veika
lai užims žymią repertuaro dalį;
Festivalio teatre — Tuelfth
Night, Henry V, Titus Androni-

Andriaus Kuprevičiaus lietuviškųjų fortepijono

*

Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d.

lyginti vien nedidelį dalykų skai
čių.
1957 m. Valstybinės grožinės
literatūros leidyklos jau Sovietijoje išleistame M. K. Čiurlionio
fortepijoninės kūrybos rinkinyje
įdėta net 90 įvairių jo kūrinių.
Tačiau ir šio leidinio redaktorė,
kompozitoriaus sesuo muzikolo
gė Jadvyga Čiurlionytė, pripažįs
ta, kad “M. K. Čiurlionio kūri
nių fortepijonui... išliko tik pir
moji jų redakcija. Juose retai pa
žymėti tempai, dinamika. Trūks
ta taip pat frazavimo ir kitų in
terpretacijos ženklų. Daugelio...
išliko tik nebaigti ezkizai”. Re
daktorė taip pat pažymi, kad da
lį Čiurlionio kūrinių, po daugiau
kaip 40 metų, ji pati iš atmin
ties “atkūrė” ir “atbaigė”. Pana
šiai ir su pedantiškai tvarkinga
šių kūrinių numeracija, opusais
bei jų pavadinimais. Redaktorė
prisipažįsta, kad “daugumas pas
kutiniojo laikotarpio kūrinių au
toriaus palikta be pavadinimo...
tai redaktorė juos pavadino ‘pre
liudais’, o kur suabejota ‘pjesė
mis’ ”. Tai štai kodėl Čiurlionis
mums dabar atrodo buvęs vien
preliudus pasišovęs rašyti.
Kuprevičius pradeda trimis
Čiurlionio preliudais. Pirmasis,
Opus 16, Nr. 1 sukurtas 1904 m.
Varšuvoje ir atspausdintas iš
■likusio nepilno juodraščio, kuria
me tebuvę vien septyniolika tak
tų. Likusioji dalis redaktorės už
rašyta iš prisiminimų. Kiti du,
leidinyje pavadinti
Pjesėmis
Opus 20, Nr. 2 ir 3, spėjama Čiur
lionio parašyti 1905 m., studi
juojant Leipzige, nors paskutiny
sis savo faktūra ir stiliumi yra
daug artimesnis žymiai vėles
niems jo kūriniams.
Toliau seka J. Tallat-Kelpšos
švelnių nuotaikų
Impromptu.
Tai kuklus tradicinio 19-ojo am
žiaus romantikų stiliaus dalykė
lis, matyt, parašytas dar konser
vatorijoje. Stasio Šimkaus Scherzo, taip pat iš Petrapilio konser-

kymo formas, etc.), Adresas:
Festival Theatre Box (ĮBice,
P.O. Box 520, Stratford, Ontario,
Canada N5A 6V2. Tel.: (519)
278-1600.
Iš Toronto ir ^Det
roito galima
skambinti veltui,
specialiom linijom. Ir įspėju, kad
išvykas į Stratfordą planuojant,
ypač savaitgalines, su bilietų' už
sakymu nereikia delsti, nes bilie
tai išgaruoja kaip kamparas, se
zonui dar neprasidėjus.
1980.III. 11.
Alfonsas Nakas
ATSIŲSTA PAMINĖTI• BENDRADARBIS, T980
Nr. 26. Nek. Pr. Marijos seserų
leidinys, skirtas vienuolijos /ėmė
jams, talkininkams bei bičiu
liams. Vyr.. redaktorė —sės. O.
Mikailaitė. “Bendradarbis”i’-išeina 2 kartus metuose. Redakcijos
adresas: Immaculate Conception
Convent, Putnam, Conn. 06260.
’ Skoningai sutvarkytas, gausiai
iliustruotas, 28 psl. leidinys. Ja
me (ryškiai atsispindi seselių putnamiečių karitatyvinė, kultūri
nė, visuomeninė ir pedagoginė
veikla lietuviškosios išeivijos ba
ruose. Naujame numeryje infor
muojama apie naujas ir būtinas
statybas Putniame. Dr. Juozas
Kriaučiūnas rašo apie jau praei
tyje seselių atliktus darbus ir se
selių nemažėjančią šiandieninę
veiklą. Kun. Stasys Yla įdomiai
išvingiuoja mintis apie “Nepeik
tiną šventumą”. Seselės M. Paulė
ir O. Mikailaitė mini Neringos
dešimtmetį, kartu paliesdamos ir
visą seselių nueitą kelią Ameriko
je. Įspūdžius iš Šv. Rašto semina
ro pasakoja Augustinas Tijūnėlis.
Magdalena Galdikienė '(18911979) spalvingai prisimenama
kun. Stasio Ylos. Pabaigoje "duo
dama seselių darbus remiančių
būrelių veiklos kronika.

teringas veikaliukas, pavadintas
•wPantomih!e”. Baigiamfin'develande kuriančio kompozitoriaus
Jono Švedo modernių atspalvių
■Muzikiniu škicu.
Plokštelėje įspūdingiausiai pa
vykę yra gyvieji, energijos pilni
dalykai. Čiurlionis skamba iš
raiškiai, elegantiškai ir entuzias
tingai. Paskutinysis preliudas, Op.
26, Nr. 3, ne veltui yra buvęs vie
nu paties kompozitoriaus mėgia
miausių šarvo kūrinių, kurį jis
dažnai skambinęs draugų tarpe.
Panašiai stilingi ir įtikinančiai
Skamba ir Chicagos Intemątional Society of Cantemporary
Music premija apdovanotas’Ja
kubėno “Velniuko šokis”, Ba<*evičiaus preliudai ir Švedo muziki
nis škicas.
Koncertuose Kuprevičius yra
pasižymėjęs savo jautriu lyrizmu
ir įspūdingu miglotų impresio
nistinių kūrinių atlikimu. Tai
ryškiausi jo interpretacijos bruo
žai. Šioje plokštelėje tačiau impre
sionistinės Banaičio “Sutemų ir
vizijų giesmių” ištraukos skam
ba kažkaip sausokai. Lopšinėje
nejaučiama sutemų, o Šešėliuose
nesigirdi vizijų žaismo. Pana
šiai ir Gruodžio, Gaidelio bei La
pinsko lyrinių nuotaikų kūri
niai vietomis skamba, nors tech
nikiniai tobulai ir gracingai, kiek
monotoniškai, lyg nepilnai ; išjieškotai, be Kuprevičiui įprastos,
klausytoją pavergiančios chariz
mos. Tai tačiau vien periferinės
pastabos.
Aplamai paėmus,
Andriaus
Kuprevičiaus lietuviškosios mu
zikos plokštelė yra šviesus pragiedrulys mūsų kultūrinėje pa
dangėje. Tai viena pirmųjų sėk
mingų pastangų išeivijoje'pa
skleisti lietuvių kompozitoriiį dar
bus profesionaliai išbaigto lygio
atlikime, šios plokštelės vieta kiek
vieno muziką mylinčio tautiečio
rinkinyje. Ji taip pat bus vertin
ga dovana bet kuriam svetim
taučiui, besidominčiam lietuviš
ka muzika.
Plokštelės aplanką puošia me
niška pianisto nuotrauka, o ant
roje pusėje telpa muziko Aleksan
dro Kučiūno anglų kalba para
šytos atliekamų kūrinių ir jų
kompozitorių charakteristikos.

j; Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d.
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Kelios pastabos prie
J. Balio straipsnio
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Šiltas pauasario lietus
iškviečia,
išvilioja žolę iš žemės

Pernai “Drauge” (1979X27, nr.

-250)
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džiaus atsiminimai apie Krėvę, j ku
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tus laiko fakulteto taryba galėjo ge

rai pažinti naująjį
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jai (pvz. tokiems profeosriams kaip
M. Biržiška, I. Jonynas, V. Myko
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straipsniu

atliepė J. Balys.

straipsniuose
L >'dabartinių

Kadangi abiejuose

rašoma

apie

"Draugo”

senus,

skaitytojų

laitis, A. Salys ir kt) negalėjo būti
lemiama vienokia ar kitokia

prof.
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-r,: žinomus dalykus, norėčiau ir aš pri-

prieš Balj. Ir dar, Balys kažkodėl ra

i(jįi dėti kelias pastabas, kad ir kiek

do reikalą pabrėžti, kad prof. Šil

taip

kiekvieną būtų

vėluotai dėl {vairių kitų mano dar-

karskis lenkas, lyg tuo norėdamas jj

suniekinti. Mažumų teisės Lietuvoje

isiu buvęs
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Humanitarinių

nebuvo {statymų ribojamos, tad Ir

-s| mokslų fakulteto asistentu, nes ne

universiteto profesūroje šalia lietu

panorėjęs “nuolankiai pataikauti sa-

vių buvo ir žydų, ir rusų, ir lenkų

-ni Vo “bosui” [ty., dekanui Krėvei], tai

ir kt Antai garsusis Kauno advoka

oi i ir išėjo nemažas konfliktas”. Lai-

tas S. Bieliaskinas, žydas, labai {do
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st,
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miai dėstė civilinės teisės kursą, ku

pars”, pacituosime ištrauką iš Krė
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Karštyje — vėsą

DARŽO LAISTYMAS

agitavęs

.06 bų. J. Balys nurodo, kad jis nebe

omi

Ji atneša man judesį,
gyvumą, šokį, šviesą.
Dainą, pokalbį su diena,
su smėliu, su akmenimis..

šilkarskio pažiūra, net jei jis ir tik

.O daugumas mažai ar net ir visai nesu

ir jau be jos negalime
gyventi!
(be šios minkštos, žalios
putos)
Ji kaip duona mums,
kaip druska

asistentą Balj,

susidaryti apie jj savo nuomonę ir

081'YDrauge” (1979X1.15, nr.290) at-

riuos

Kalbėsiu apie Tave,
kaip apie upę — šiandien;
vasara — kalnuose.

SEAL BEACH

skaitau eilėraštį,
apie gyvatę susiraičiusią
žolėje;
jos uodega rožių lysvėje

dar anksti;
išblyškęs saulės veidas
prisiglaudęs prie išblyškusios

//
//
//
tyliai ji geria vandenį

žemės;

tik raudonumas obuolyje,
aštrus, kaip prisipažinimas meilėje

4 »

Nuotrauka Vytauto Maželio

//

//

iš krano;
tyliai nuryja vandenį..

tetas tikrai galėjo didžiuotis gilaus prisimindavo savo ilgametį bičiulį. te Krėvės dalykas buvo lenkų lite Tokio įstabaus paveikslo netrukus Krėvės paskelbtos tautosakos auten 1 tojai yra priversti giliau skverbtis i
| lietuvių tautosaką,
gvildenti pai
1948..VII.18 d. ratūra. Kaip geras lenkų ir rusų li ir sulaukėme jo “Dainavos šalies tiškumu”. Toliau Skrodenis nurodė,
mokslo istoriku L Karsavinu, rusu, "Skaudu, — rašė
per trumpą laiką puikiai išmokusiu V.Sruogienei, — kad neteks jau pasi teratūrų žinovas, Krėvė tuos daly senų žmonių padavimuose”. Reda kad “galutiniam Šarūno problemos nias teorines problemas”.

matyt isu Baliu [Sruoga], nei su

kus patraukliai dėstė ir Pensilvani

guodamas

Lietuvių

enciklopedijos išsprendimui dar reikia papildomų

Nuo anos polemikos praėjo hele
raš duomenų”. Kitoje straipsnio vietoje ri metai, ir pasidarė taip, kad Balio
ihl,-,218), kad Balys buvęs jo ir prof. M. kai parašytą penkių tomų Euro lėjau”. 1953.IV.3 d. vėl rašė Sruo tinamas ir gerbiamas. Buvęs Krėvės tus, aš įdėjau daugiau kaip dvide dar kritiškiau rašė apie Balį, kuris vadovautasis Lietuvių
tautosakos
-> Biržiškos pastangomis paskirtas a- pos kultūros istoriją. Tą patj galime gienei, ketindamas savo “Dangaus1 studentas \Visc9nsin0 universiteto šimt Krėvės užrašytų pasakų bei “energingai gynė savo darbus, kaip archyvas buvo įjungtas į Mokslų
šh/ slstentu (beje, tai buvo 1934 m.), pasakyti apie Lietuvos lenką M.Roe- ir žemės sūnus” dedikuoti Sruogos profesorius A.E. Sennas, žinomojo padavimų, savo poetišku stilium paskutinį naujausią ir teisingiausią akademiją, kurios prezidentu tapo
uos. “Vėliau p. Balys buvo pateikęs Hu- merj, dar prieš pirmąjį karą para atminimui: “Juk iš tikrųjų Lietuvo kalbininko sūnus, laiko Krėvę tikrai mažai tesiskiriančių nuo jo Daina žodį lietuvių folkloristikoje, nors jis Krėvė. Rašo savo atsiminimuose
-i,

sija jiems patikimesnė. Rašė Krėvė

>nii‘-Mūsų tautosakoje” (X,

p. 217 -

monumentalų

veikalą — lietuviš

Baltrušaičiu, kuriuos aš tikrai my jos universitete, studentų labai ver

je tik Jį vieną turėjau tikrą ir nuo nepamirštama

m. prezidento Smetonos pasikviestą

Mus jungė tik mūsų sielos, ir nie

ties

komisijos valstybės tarybon. Taip pat ir V.
sprendimą reagavo laišku, kuriame Šilkarskis, gimęs Pabiržės valsčiuje,

kas kitas...” Tai lyg paties Krėvės at

stitution”

{žeidė komisijos narius ir dekaną. keliolika metų sėkmingai profeso
Ten jis apkaltino komisiją pavydu, riavo mūsų universitete ir pasireiš
nemoksliškumu ir vergiškumu. Fa kė gausiais mokslo darbais, jų tar
kultetas, atsižvelgdamas i p. Balio pe plačiu įvadu ir išsamiais komen

Balio pasišaipymą.

bai habilitacini darbą, bet tarybos

-an lirinktoji tam darbui (vertinti komip<i- aija (prof. M. Biržiška, docentai Pr.

Skardžius ir A. Salys)

nepripažino

jo moksliškai rimtu ir pasiūlė

mesti; p.

Balys

j

at

leidyklos išspausdintus Krėvės

vos padavimų. Žinoma, anaiptol toli gražu dar nebuvo toks vientisas, Skardžius: “Aš juodu [t. y. Krėvę ir
ne
viskas buvo Krėvės taip sustili išsamus ir be priekaištų.” O jau Balj] suvedžiau Vilniaus universite
tautinj atgimimą, o nepriklausomai širdų draugą. Jis buvo man tikras nijos universiteto profesūroje — “as
zuota
ir nutolta nuo autentiškos visai pasmerkia Skrodenis šiurkštų to slavistikos seminare, ir ... nelauk
a
student
of
his
in
that
period,
I
draugas,
kaip
ir
aš
Jam.
Ir
ne
todėl,
siais laikais kelerius metus buvusį
Balio stilių, kuris “paaštrino disku tas dalykas; aš pirmą kartą J. Balj
.
vyriausio tribunolo teisėju, du kar kad vienas antram buvome reika consider him to have been one tautosakos.
kažkokių gėrybių pasiekti. of the truly memorable personalitus universiteto rektorium ir 1928 lingi
Krėvės tautosakos rinkinius smar siją ir ją pasuko ne mokslinės pole pamačiau tokį nusižeminus} — jis
šiusį reikšmingą studiją apie lietuvių

ii ? manitarinlų mokslų fakulteto tary-<.

lietuviškai ir davusiu mūsų mokslui

toki

sakymas

iš

on

the

asmenybe Pensilva

faculty

of

that in- kiai kritikavo Balys. Ypač jam už mikos kryptimi, o pavertė vieša ne
kliuvo Krėvės paskelbtieji padavi malonia asmeninių nesutarimų de

įsidėsiąs j kišenęl” Krėvė padavęs
klaracija, tuo labiau, kad straipsnio Baliui ranką ir paprašęs savo darbą
tonas buvo įžūlus ir iššaukiantis. tęsti toliau. Dar rašė Skardžius: “Vi
Nors tautosakos tyrinėjimas ir Schleicheris ir paskiau A. Milukas
Toks išpuolis prieš Krėvę, apšau są šį dalyką aš jau kartą esu spau
nebuvo Krėvės mokslinė specialybė, buvo užrašę porą dainų, kur buvo
kiant jj dzūkų tautosakos falsifika- doje paskelbęs, bet J. Balys, susiti
jis ja domėjosi ir dar pačioje jau minimas karalius Saronas, o Krė
toriumi, sujudino inteligentiją. Jis kęs mane Vašingtono Kongreso bib
nystėje buvo pradėjęs užrašinėti dai vės tėviškėje stūksojo Šarūno kal
per daug buvo nusipelnęs lietuvių liotekoje, mėgino tai nesusipratimu
nas,
Dzūkijon
nuvykęs
Balys
nera

nas. Ilgainiui pa^celbė nemažus J,
folkloristikai, kad lengvai būtų ga paversti — jo žodžiais, aš visa tai
vairios tautosakos rinkinius. Labiau do padavimų apie Šarūną. Taip pat
lima išbraukti šį jo darbo barą, y- arba užmiršęs, arba supainiojęs, čia
siai jj trukdė literatūrinis aspektas. ir dabartiniai Lietuvos tautosaki
pač
tokiu netaktišku būdu”.
turiu pasakyti: tokių dalykų aš ne
XIX amžiaus pradžioje mūsų spar ninkai Šarūno padavimų nerado, ar
užmiršau
ir neužmiršiu”. Pagaliau
Pats
Skrodenis
tautosakininką
gal
po
tiek
laiko
neberado.
Kaip
pa

čiai bekylančiame kultūros gyveni

Anapus j neskoningą dies”, 1976, No. 3, p. 255).

Pagaliau nei Sruogai,
džiui nė nebuvo

«ei Skar

reikalinga

kokia

speciali protekcija fakultete, o deka

Jauną,.amžių

ir karštą tempera tarais prie A. Smetonos iš graikų nas nebuvo ten jau toks visagalis.
mentą, nereagavo j tokį jo elgesį ir kalbos išversto ir 1935 m. švietimo Po ankstyvos K. Būgos mirties fa
pasitenkino tuo, kad jis atsiprašė ministerijos išleisto Platono veika kultetas stokojo kalbininko lituanis
komisijos narius ir dekaną”. Bet ir lo “Sokrato gynimasis teisme”.
to, ir jam labai buvo reikalingas

net pareiškė, kad savo dantis toliau

(“Joumal of Baltic Stu-

mai

apie Šarūną. Nors seniau A.

po to Balys nesiliovęs kalbėti ir veik
Užkabina Balys ir kitus profeso Skardžius, grįžęs po uolių studijų
ti prieš fakultetą, tad ir nebebuvęs rius: “Krėvės ryškūs garbintojai bu Leipzige (užsieninę švietimo minis me ryškiai iškilo mintis jieškoti tvirtinimą, kad dabartiniai tautosa Krėvę vertina taip: "Jo paskelbtoji visai nesvarbu, ar Balys su Krėve
perrinktas kitiems metams.
vo B. Sruoga ir P. Skardžius, kurie terijos stipendiją jis buvo gavęs Jab- versmių naujajai lietuvių literatū kininkai pritaria jo pažiūroms į Ša tautosaka, ypač dainos, nors ir sto susitiko slavistikos seminare Skar
Dėl to neperrinkimo Balys dabar tuo būdu greit darė akademinę kar lonksio rekomenduotas) ir dėl savo rai, muzikai ir menui tautosakoje, rūno padavimus, Balys pacituoja S. kodamos mokslinio aparato, turi di džiaus suvesti, ar Balys pats prisis
darbštumo
gausiais dainų melodijose, ir tautodailėje. S. Skrodenio straipsnį "Žvilgsnis į Krė delę vertę, nes čia gausiai paskelbta tatė akademijos prezidentui ir Skar
taip rašo: “Nežinau, ar Krėvės jpra- jerą”. Nuoširdi draugystė
— tai pažymėtino

šytas, ar savo paties iniciatyva, len- dar nėra koks pataikūniškas garbi mokslo darbais greit iškilęs į mūsų Čiurlionienė tvirtino, kad dainose
lingvistus.
Vėlgi, “reikėtų jieškoti patarimo ir pamok
kas prof. Šilkarskis asmeniškai agi nimas. Itin artimai buvo susidrau pirmaujančius
tavo kiekvieną fakulteto narį, kad gavę Krėvė ir Sruoga. Kauniečiams Sruoga svariai reiškėsi mūsų litera slo [pamokymo], kokiais takais turi
už Balj nebalsuotų”. Visų pirma, per ilgus metus tiesiog buvo {stri tūros bei apskritai kultūros gyveni žengti naujoji poezija” (“Lietuvoje”,
... jei pats prisipažįsti, kad nežinai, ne- gusi akin neperskiriama pora - mil me, ir fakultetui buvo gera jj turė 1910, p. 33), o Krėvė rašė, kad "ne
derėtų sugestijuojančia
užuomina žino Sruogos ir žemaūgio Krėvės, be ti savo personale. Ligi šiol su pagar vienas Dzūkijos padavimas gali po
rašyti apie kitą žmogų ką nors pei žingsniuojančių Laisvės alėja kas ba prisimena jj ypač jo teatro se
kiamo, nes tai tebus nugirstos pa- dieninio kavos puoduko išgerti. Ir minaro dalyviai.

: - skalos pakartojimas. Antra, per me Amerikoje Krėvė ne kartą su ilgesiu

Pagrindinis dėstomasis universite

Amžinas samarietis
J. Savasis
Patekau į ligoninę pirmą kartą. Ne dėl to,
kad būčiau rimtas ligonis. Tik mano gydy
tojas privertė. Sako reikia padaryti tyrimus,
ristai kur organizme įsiveisė “vėžiukas”. Ko tik
±:pradžia, galima dar išgydyti, o kai jau išaugs
Ji į rimtą vėžį, tada...
Nejauku, kada tave ligoninėje kankina
j; visokiais aparatais, siurbia kraują ir kitus
«.i . organizmo skysčius, ir vis jieSko to vėžio.
Tokioje būklėje galima rimtai susirgti. Po
.rytinio tyrimo, paskui, pagal įsakymą,
.„gulinėju, pavaikščioju. Yra laiko knygą
paskaityti, Šiaip pamąstyti apie visokias
„žmogaus problemas.
Ligoninę ir ligonius aptarnauja seserys
vienuolės. Visuomet greitos, linksmos,
paslaugios. Vieną naktį, negalėdamas
užmigti, ėmiau galvoti, iš kur joms tas pasi
šventimas. Gal už pinigus, kuriuos ima gana
stambius iš ligonių? Bet tie pinigai joms
netenka. Reikia ir ligoninę išlaikyti, ir gydy
tojams algas mokėti. Apsistojau prie min‘ties, kad jos tai daro iš meilės artimui, kaip
mokė Kristus palyginime apie gailestingąjį
samarietį.
Taip man begalvojant, staiga pamačiau
šalia savo lovos sėdintį žmogų. Menkoje, virš
durų mėlynos lempelės šviesoje pastebėjau,
“ ■ kad tai ne ligonis, o kažkoks nepažįstamas
rytietis. Jo galvos gaubtuvas, drabužiai,
barzda rodė, kad tai yra arbas — palestinie
tis arba žydas. Nustebęs ir išsigandęs vos
-i

galėjau ištarti:
— Kas esi ir ko iŠ manęs nori? Ar tik
nebūsi amžinas žydas?
— Taip aš esu amžinas, tačiau ne žydas,
kurį Nazareto rabbi už jo beširdiškumą
pasmerkė būti amžinai keliaujančiu ir niekur
nerandančiu poilsio. Aš amžinas samarietis
apie kurį tu dabar galvoji.
Dar labiau nusigandau, nes supratau,
kad čia baidyklė, apsimetusi samariečiu, ir
dar amžinu.
— Iš kur tu čia atsiradai ir kodėl amži
nai klajoji?
— Tasai Nazareto rabbi, kuris buvo Mesi
jas ir mokė žmones gailestingumo, paėmė
mane artimo meilės pavyzdžiu po to, kai aš
pasigailėjau savo priešo žydo, jį radęs
pakeliui į Jerichą apiplėštą ir sužeistą. Aš jį
išgelbėjau, kitaip būtų miręs. Evangelistas
Lukas, aprašęs Mokytojo papasakojimą,
pavadino tai palyginimu. Bet tai buvo tikras
faktas. O kadangi artimo meilė yra didžiau
sias įsakymas, aš likau amžinas pavyzdys,
nemirtingas iki paskutinio teismo, kada už
artimo meilės darbus vieniems bus atly
ginta, o kiti susilauks bausmės. Argi jūs, šio
laiko žmonės, nepastebite, kad aš esu
amžinas? Visų amžių dailininkui pripiešė
mano paveikslų, kur pavaizduota, kaip aš
pasilenkęs prie to nelaimingojo žydo, tvar
kau jo žaizdas. Tokie paveikslai kabo
ligonių salėse ir krikščionių salonuose. įsi

įkvėpta dailininko plunksna persi

keisti

į

įstabiausiąjį

paveikslą”

("Vilniaus žinios”, 1907, nr.

107).

dai džiaus ten nebuvo. Svarbu tai, kad
64, nr. 10): “...J. Balio iškeltas tų nuojamoji tautosaka, o patys kūri juodu susitiko, ir buvo susitaikinta.
kūrinių autentiškumo
klausimas niai yra labai meniški ir teikia di Anot Balio, jam paklausus, “ar ma

vę tautosakininką” (“Pergalė”, 19- visų svarbesnių žanrų dzūkų

buvo pagrįstas ir savalaikis”. Balys delį estetinį pasigėrėjimą. Net ir tos no tolimesnis darbas, kaip Tautosa
betgi nepratęsė citatos, kur Skrode publikacijos, kuriose ryškūs rašy kos archyvo vedėjo, bus priimtinas,
tojo rankos pėdsakai, kur daug kas Krėvė maždaug taip atsakė:'Kas bu
sustilizuota ar net perkurta, yra ne vo praeityje, reikia pamiršti. Dabar
blemos, nes buvo nueita neteisingu mažiau vertingos folkloristikai, nes mes turime', viską daryti, kad kaip

nis

kritiškai

apie

jj patį pasisa

kė: “Tačiau jis neišsprendė tos pro

keliu ir be reikalo suabetoja visos

kūrė mano vardo vienuolijos, ligoninės. O ir
šių dienų tojLgarsioji Kalkutos Teresė argi
nėra mano įkvėpta? Taip aš vykdau rabbi iš
Nazareto man pavestą misiją, kuri žmonijos
gyvenime visuomet yra aktuali kaip evan
gelija, tai ir aš esu krikščionių mokslo
pagrindas.
Tačiau nemanyk, kad aš esu jau toks kil
nus geraširdis, kaip mane pavaizdavo Mesi
jas. Jis ne viską papasakojo, kas dėjosi
vėliau. Tiesa, aš pasigailėjau to nelaimingo,
sužeisto, likusio be pagalbos žydo, bet tuo pat
metu pajutau pyktį, pagiežą tiems, kurie
pirma manęs praėjo keliu, prie kurio gulėjo
nelaimingasis. Praėjo levitas ir kunigas.
Norėjau juos gerokai pamokyti už tokį jų
pasielgimą prieš įstatymą. Norėjau juodu
sumušti taip, kad būtų panašūs į tą pakeliui
pamestą nelaimingąjį. Kokia puiki buvo
proga atsilyginti samariečiui už visą pa
nieką, kurią žydai jautė mums, samanečiams!
Tad palikęs sužeistąjį užeigoje, išsku
bėjau paskui anuodu į Jerichą. Palandžiojęs
nesunkiai radau abu, nes Jerichas yra
Jeruzalės šventyklos tarnų miestas ir, gerai
pajieškojus, galima rasti ko nori. Pirmiausia
išplūdau levitą — kaip jis galėjo taip abejin
gai praeiti pro sužeistą savo tautietį. Varg
šelis ėmė drebėti, teisintis, maldauti pasi
gailėti, nes iš mano akių ir sugniaužtų
kumščių matė, kad su manim ne juokai. Gali
būti skaudi bausmės ir atsiskaitymo valan
da. Sakėsi esąs jaunas, jam darosi bloga, kai
pamato žaizdas, kraują. Kas kita, jei būtų
reikėję gelbėti gyvybę, pavyzdžiui skęstan
čiojo. Bet čia jau atrodė lavonas, nes veidas
buvo aptūptas musių. O turėti kontaktą su
lavonu yra begalinis susitepimas, kurį nusi
valyti ne taip jau paprasta. Be to, jis jautęs,
kad paskui jį eina kitas, ir tas tikriausiai
sustos prie sužeistojo ir juo pasirūpins...

aiškinant jų liaudiškumą,

Supratau, kad čia turiu reikalą su ciniku,
bailiu, tinginiu. Jam rūpėjo greičiau praeiti
pro nelaimingąjį. Jis gailėjosi ne sužeistojo,
o tik savęs. Jautėsi tad pakankamai pasi
teisinęs. O aš, nusispjovęs ant tekios
menkystos, palikau jį ir toliau jieškoti savo
veiksmams sukto pasiteisinimo.
Kitaip buvo su kunigu. Jis tuojau pasi
rodė pilnas savimi pasitikėjimo. Turėjau
matyti ir suprasti, kad jis, žydas, dargi Jeru
zalės šventyklos tarnas, nėra reikalingas
samariečio pamokslų ir pamokų. Tačiau
matydamas, kad aš čia pat galiu įvykdyti ir
teismą, ir bausmę, paaiškino man — bjau
riam samariečiui — savo dvasios būklę: jis
keliavo susikaupęs, paskendęs maldoje.
Nenorėjęs jos pertraukti. Pats pasidavęs
Dievo valiai, net pavydėjęs tam, kuris ten
pakelėje miršta pagal Dievo valią. O savo
malda net palydėjęs jo sielą pakeliui į
Abraomo prieglobstį...
Kaip jūs visa tai vertintumėt? Kas čia:
isterija, mistinė haliucinacija? Kiti gal tai
pavadins begėdiškumu, nuodėme? O gal jo
pasielgimas buvo savotiškas artimo meilės
supratimas? Gana to, kad abudu — aš sama
rietis, jis žydų kunigas — abu jautėme, nors
labai skirtingą, tam nelaimingajam užuo
jautą. Bet mane tasai Nazareto rabbi pava
dino „gailestinguoju samariečiu“ ir nė žodžio
nepasakė apie tą žydų kunigą. Gal ir jo pasi
gailėjo, iš savo gerumo paslėpė ji nuo amžino
pasmerkino. Bet, jei aš būčiau atkeršijęs
tam beširdžiui kunigui, kažin ar būčiau likęs
busimom kartom „gailestinguoju sama
riečiu“? Todėl atleidau jam ir palikau jį savo
iliuzijose ir savotiškame supratime, kas yra
artimas ir kaip reikia jį mylėti. Susitaiky
mui užėjome į karčiamą ir išgėrėme po stiklą
gaivaus vyno į ano užeigoje paliktoj svei
katą.

tyrinė-

(Nukelta Į 4 puri.)

Baigiau. Dabar žinote viską, kaip buvo iš
tikrųjų, o ne kaip mane nupiešė apokrifai,
arba nevisiškai atpasakojo Lukas evan
gelistas.
Klausiau su dėmesiu samariečio istorijos.
Kai jis baigė, išdrįsau paklausti:
— O kaip su tuo sužeistu žydu? Ar jis pa
sveiko?
— Čia irgi linksma žinia. Kai po kelių
dienų grįžau į užeigą, mano išgelbėto žydo
neradau nė kvapo. Jis, greitai pasveikęs,
išėjo savo keliais. O užeigos savininkas —
čia irgi stebuklas — nenorėjo imti pinigų,
kiek buvo išleidęs daugiau, negu aš buvau
jam palikęs avanso. Džiaugiausi, kad mano
gailestingas darbas, palietė ir jį. Tačiau
mano džiaugsmas nebuvo visuotinis. Norė
jau būtinai surasti tuos plėšikus, kurie ne tik
apiplėšė, bet ir sužeidė mano išgelbėtą žydą.
Landžiojau po visokias karčiamas, lin
dynes, bet iki šiol jų neradau. Pastebėjau,
kad panašūs plėšikai šiandien yra net dar
didesni akiplėšos. Jie ne tik apiplėšia, sužei
džia, bet ir žudo savo aukas. Man tokie
nerūpi, nes valstybių įstatymai ir policija su
jais bando susidoroti. Man reikia rasti tuos,
kurie apiplėšė, sužeidė aną žydą. Jei žinote,
kur juos rasti, pasakykite man. Aš nesu poli
cininkas ir neatiduosiu jų į teisingumo
rankas. Susidorosiu su jais pats. Bet gal dėl
to ir nerandu, kad nesusikompromituočiau
rabbi iš Nazareto akyse. Tuomet jau nebū
čiau „gailestingasis samarietis“. Gal?...
Man begalvojant apie tai, ką išgirdau,
nepastebėjau, kada mano pokalbininkas
išnyko. Jis nuėjo tęsti savo misijos: skelbti
kas yra artimas ir kaip reikia jį konkrečiai
mylėti.
Žinau, kad jei kam papasakosiu šį mano
susitikimą su amžinu samariečiu, palaikys
mane trenktu ir patalpins į tokiems skirtą
ligoninę. Tad verčiau tylėti...
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Tomas Venclova pakviestas
į Rotterdamo poezijos festivali
•s

Šių metų birželio 16—21 die
nomis Rotterdame (Olandijoje)
įvyks pasaulinis poezijos festiva
lis „Poetry International“. Tokie
festivaliai rengiami kas vasarą
riųo 1970 mėty. Juose yra daly
vavę iškiliausi visy kraštų poe
tai: Robert Lowell, Allen Ginsberg (JAV), Stephen Spender
(Anglija), Pierre Emmanuel,
Yves Bonnefoy (Prancūzija),
Guenter Grass, Guenter Kunert
(Vokietija), Rafael Alberti (Is
panija), Pablo Neruda (Čilė),
Octavio Paz (Meksika), Czeslaw
Milosz, Tadeusz Roževicz (Len
kija). Yra dalyvavęs taip pat vie
kas sovietų poetas (Andrei Voznesensky) ir kėli naujieji sovietų
tremtiniai — Jasaph Brodsky,
Aleksandr Galič.
TSiemet i "Poetry International”
t*l pakviesti keli poetai, jų tar
pe naujausias Nobelio premijos
laureatas graikas Odysseus Elytįs. Pirmą sykį nutarta kviesti ir
lietuvi. Kiek žinoma, festivalio
rengėjai planavo kviesti .poetą iš
Okupuotos Lietuvos, 'bet priėjo
išvadas, kad autentiškas .poetas
if ten nebūtų išleistas, o festi-

Kelios pastabos
(Atkelta

Mirė Jean Paul Sartre
Vienas iš ryškiųjų pokario de
šimtmečiuose prancūzų filosofų,
esėistų, dramaturgų, romanistų ir
kritikų — Jean Paul Sartre mirė
balandžio 15 d., sulaukęs 74 me
tų mažiaus. Pokario metais pa
saulyje plačiai ir giliai paplitusiame egzistencialistiniame mąs
tyme jis buvo šios filosofijos ate
istinio sparno vadovas ir formuo
tojas. Tačiau savo ateizmo nesie
jo su materializmu, kaip anks
čiau buvo įprasta. Žmogaus lais
vės problema visada buvo pa
grindinė jo filosofinių svarstymų
tema. Juozas Girnius, Lietuvių
Enciklopedijoje rašydamas apie
Sartre, sako: „Kaip laisvės var
dan Sartre atmeta materializmą,
taip lygiai laisvės vardan jis pa
neigia ir Dievą. Žmogiškoji eg
zistencija yra pati laisvė dėl to,
kad žmoguje .egzistencija eina
pirma esmės’. Žmogus yra .pa
smerktas laisvei’ —neturėti iš
anksto duotos prigimties, o pats
ją savo egsistencija susikurti. Už
uot stovėjęs prieš objektyvių ver
tybių pasaulį, žmogus pats turi
susikurti savo vertybes“.

Reikšdamasis ne vien tik savo
filosofinėmis knygcmis, bet ir
įvairiuose grožinės literatūros
žanruose įmindamas gilias pėdas,
aktyviai dalyvaudamas intelektu
alinėje publicistikoje, Sartre turė
jo labai daug įtakos įvairiems kai
riesiems radikalizmams, nueida
mas ir juos nuvesdamas kone komunistinėn stovyklom Tačiau po
vengrų sukilimo ir po Cekoslova-

Paskirtos Pulitzerio
premijos
Jean Paul Sartre (1905-1980. IV. 15)

kijos okupacijos Sairtre šios kryp
ties savo užsidegime gerokai at
vėso.
Lietuviškoje lektūroje J. P.
Sartre’ui atitinkama vieta yra
paskirta ir dr. Juozo Girniaus
1964 metais I Laisvę fonde? lie
tuviškai kultūrai ugdyti išleista
me veikale „Žmogus be Dievo“,
įdomu dar ir tai, kad 1965 me
tų vasarą J. P. Sartre yra lankę
sis ir Lietuvoje. Jo novelių ir dra
mų yra ten taipgi išleista. O Vil
niaus dramos teatre buvo vaidi
nami jo scenos veikalai.
1964 metais Jean’ui Paul’ui
Sartre’ui paskirta ir garsioji No
belio literatūros premija. Tačiau
autorius jos atsisakė ir nevyko
pasiimti,
nenorėdamas kokia
nors forma susirišti su instituci
ja.
kz.

Septintoji Baltiškųjų studijų konferencija
Baltiškųjų studijų konferenci
jos jau apsčiai metų yra tapusios
visų baltų ir jais besidominčių ki
tų tautų mokslininkų suvažiavi
mų dienos. Šiemet jos vyks
Georgetovvn’o universitete, Washingtone, D.C. nuo birželio
mėn. 5 d. iki birželio mėn. 8 d.
Jas paprastai globoja ir organi
zuoja Baltiškųjų studijų puoselė
jimo draugija (The Association
for Advancement of Baltic Stu
dies — AABS). šių metų septin
tąją! konferencijai talkina dar ir
pats Georgetown’o universitetas.
Visos programos kordinatorius
yra Juris Silenieks (Camegie Mellon University). Vietoje dar
jam talkina George Viksnins
(Georgetown University) ir T5nu Parming (University of Ma

ryland).

gintaro vaidmeniui senajame pa
saulyje. Čia pagrindinė .paskaiti
ninke yra naujoji AABS pirmi
ninkė prof. Marija Gimbutienė,
kuri konferencijai pateiks nau
jausius gintaro istorijos duome
nis.
Aplamai visoje konferencijoje
pramatoma apie 100 įvairių, ša
kotąją baltistiką liečiančių pa
skaitų. Vien tik Baltijos kraštų is
torijai skirta 26 paskaitos bei
simpoziumai. Apsčiai dėmesio
bus skirta ir šiandieninei kultū
rinei bei polititinei Baltijos šalių
situacijai.
Literatūros sekcijai vadovaus
prof. Birutė Ciplijauskaitė. šią
sritį lies 15 paskaitų, nagrinėjan
čių baltų literatūras išeivijoje ir
tėvynėse.
Netruks temų ir kalbotyros,

Laiškogramos, arba elektroninis
paštas šiame dešimtmetyje
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nors išsilaikytume ir galėtume dirb
ti, kas dar galima. Tęskite toliau sa
vo darbą*. Tai buvo gražus ir pat
valin būtų atsiųstas nebent ofi riotinis gestas”.
cialus autorius, negalįs sukelti
Papasakojo Balys ir dar vieną jVakaruose susidomėjimo. Todėl domų anų laikų epizodą. Kar
kvietimą gavo Los Angeles gy tą 1940 m. rudenį į akademijos na
venantis Tomas Venclova.
mus Antakalnyje, kur buvo įsikūręs
Festivalyje kasmet išrenkamas Tautosakos archyvas, atvyko parti
vienas poetas, rašąs mažiau ži jos sekretorius K. Preikšas ir du uni
noma kalba (flamandų, olandų, formuoti vyrai (vienas iš jų buvo
turkų, katalonų ir pan.), kurio NKVD viršininkas A. Guzevičius)
kūrybą kiti festivalio dalyviai iš pareikalavo aprodyti patalpas. Ba
verčia i savo kalbas ir plačiai lys atsakęs, kad tuo reikalu kreippublikuoja. Šiemet pasirinkta kaip ; tusi į akademijos prezidentą, ku
tik lietuvių kalba ir Tomo Venc riam Preikšas ir paskambinęs. Ra
lovos poezija. Reikia pastebėti, šo Balys: “Kai Preikšas išsirėkęs pa
kad T. Venclova yra ne tik pir galiau nutilo, tai girdžiu, kaip Krė
masis lietuvis, bet ir pirmasis pa- vė ramiai telefono triūbelėje kalba:
baltietis bei pirmasis SSSR pa *Ko jūs ginčijatės su mažu tarnauto
vergtų tautų atstovas, susilaukęs ju, jis vykdo mano įsakymą... Jei no
šios garbės.
rite akademijos žinioje esančius rū
„Poetry International" įvykiai mus apžiūrėti, tai pirmiausia prašy
bus plačiai rodomi per Olandijos čiau kreiptis į mane. O tokiu tonu
ir Europos televiziją.
tai smetoniniais laikais niekas su
Grįžęs iš Europos, Tomas Venc manimi taip nesikalbėdavo”. Toliau
lova numato persikelti iš Los An prisimena Balys: “Išėjo, o aš galvo
geles į New Haven, Conn., nes ju sau: dabar tai griebs mane, kaip
jam yra pasiūlyta profesūra Yale “smetonininką*. Skambinu vėl Krė
University. Ten jis dėstys tris vei, kaip čia dabar bus. O jis mane
kursus — lietuvių kalbą (kuri ramina: ‘Tai ir gerai, kad taip pada
Yale ligi šiol, berods, dar nebu rei’. Nieko neatsitiko; matyt, patys
vo dėstyta), rusų literatūrą ir susigėdo, tokio savo elgesio”.
struktūrinę poetiką.
Būtų betgi naivu manyti, kad jie
taip jau ėmė ir “susigėdo”. Daug
patikimesnė tokia prielaida, kad
“smetonininką” Balį ir toliau apgy
nė akademijos prezidentas Krėvė,
pamiršęs praeitį ir Baliui ją pa
miršti pataręs.
Nemalonu buvo skaityti šiurkš
tų Balio rašinį, ir dar kaip tik 1979
metais, kai pagarbiai minėjome
“Dainavos šalies senų žmonių pa
davimų”, “Šarūno”, “šiaudinės pa
stogės” ir kitų nepamirštamų mū
sų literatūros veikalų kūrėjo mir
ties 25-ąsias metines.

Žinant Amerikos turtingumą,
kasmet skiriamos Pulitzerio pre
mijos (net lyginant su mūsiškė
mis) gali atrodyti pinigine pras
me per menkos. Jos yra tik tūks
tančio dolerių. Tačiau prestižine
prasme jos yra šiame krašte žur
nalistinio ir aplamai kultūrinio
gyvenimo viršūnė. Suprantama,
rašytojui, laimėjusiam Pulitzerio
premiją, naujos tūkstantinės sa
vaime pradeda plaukti, kai premijuotajai knygai prireikia nau
jų laidų.
Tai yra pati ryškiausia premi
ja, skiriama gausiausiu kiekiu įvairių sričių laimėjimams. Dau
giausia jų tenka šių dienų šakočiausiam žumalizmui. Laikraščių
vardų ir žurnalistų pavardžių čia
tiesiog byra kaip iš gausybės ra
go.
Šiemet išskirtiniau įsidėmėti
nos šių sričių: literatūrinė pro
zos premija — Norman Mailer
“The Executioner’s Song”; poe
zijos premija —Donald Justic
“Selected Poems”; muzikos —
David Dėl Tredici “In Memory
of a Summer Day”; istorijos vei
kalo premija — Leon Litwack
“Been in the Storm So Long”;
biografinio veikalo premija —
Edmund Morris “The Rise of
Theodore Roosevęlt”; dramos
veikalo — Lanfond Wilson “Talley’s Folly”.

tautosakos bei mitologijos sekci
jose. Sigita Ramanauskas vado
vaus švietimo sekcijai. Nebus už
miršta ir bibliografija. Hitlerio
ir Stalino laikų periodą (19401953) Baltijos kraštuose nagri
nės simpoziumas, kuriam vado
vaus prof. 'Vytautas S. Vardys.
Bus apžvelgtos ir ekologinės Bal
tijos kraštų problemos. Speciali
sesija yra skirta ir Baltijos kraš
tų studentų organizacijoms.
Reikia tikėtis, kad konferenci
joje lietuvių netrūks <ne tik pa
skaitininkų tarpe, bet ir smalsio
je auditorijoje.

Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d.

Apie elektroninio pašto tech kalesnėms naujovėms didesnio
nologiją profesiniuose sluoks dėmesio nerodė.
niuos kalbama gal dešimtis metų.
ITT bendrovės išlaikoma PAXTai nauja, smarkiai patobulinta PAK informacijos perdavimo sis
komunikacijos priemonė, kuri tema yra trečioji ir šiandien be
tarpininkaus,
sakykime,
tarp ne toliausiai pažengusi pilnų do
laiško siuntėjo ir laiško adresato kumentų persiuntimo prasme.
vietovių, šios naujovės didysis Čia jau iš tikrųjų siunčiama ir
skirtumas nuo šiandien veikian priimamam ne tik raidės, bet vis
čios pašto sistemos glūdi tame, kas — visa informacija, viskas,
kad elektroniniu paštu siusime kas tik yra popieriaus lape, origi
ne prirašytą popieriaus lapą už nale! Siunčiamojo teksto origina
klijuotame voke, bet tik pačias las čia lieka pas siuntėją; per
laiško žinias — informaciją — siųstoji medžiaga gavėjo vietovė
kuri adresato vietovėje bus at je yra iš naujo atspausdinama
spausdinta lygiai taip, kaip buvo ant popieriaus arba parodoma
originale, ir jam ar jai įteikiama. prietaise, kuris yra panašus į te
Vartojant telegrafo analogiją, levizijos aparatą.
ši komunikacijos priemonė, bent
Pagaliau prieiname ir prie to
iš paviršiaus, neatrodo labai ra kių komunikacijos sistemų, ku
dikali: kam reškia, tas jau daug rios yra kontroliuojamos kom
metų gali savo laiškus ar žinias piuterių ir naudoja maždaug
telegrafuoti kur tik nori; pvz., FAXPAK technologiją. Pastaro
šiandien jau yra net kabeli sios ateities dienose mums žada
Vytautas Kažuba.
Vytautas Didysis (1350—1430) nių televizijos programų sistemų, daug netikėtų galimybių. Čia kal
kurias galima “prenumeruoti”, bama apie “ateities įmones”, ku
šiaipgi telegrafinio pobūdžio ži riose dirbant, nereikės būtinai
nių perdavimą plačiai naudoja visiems tarnautojams kasdien,
žinių agentūros, biržos rinkos į- tarp 8 ir 5 vai. suvažiuoti į įstai
monės, įvairios kitos bendrovės gos vietovę, pvz., laikraščio re
ir Lt Daugelis įmonių turi įsitai dakciją. Turėdami tokias siste
sę savo nuosavus telegrafo apa mas, galėsime dirbti nors ir savo
Vyresniosios kartos dar daug kaip tas
penkiasdešimtmetis ratus, turi savo nuosavus telegra namuose ar savo apylinkėje, su
kas atsimena, kaip 1930 metais greit prabėgo! Taip —šiemet finių ar net radijo ryšių tinklus prantant, kad tokia įmonė nebus
nepriklausomoje Lietuvoje pla spalio mėn. 27 d. jau sueina 550 ir telegrafo numerius. Tačiau, koks nors gamybos fabrikas, ku
čiai valstybiniu mastu buvo mi metų nuo Vytauto Didžiojo mir pavarčius bet kokią telegramą, riam reikia didelių mašinų, daug
nima Vytauto Didžiojo 500 me ties. Vargu ar Lietuvoje bus tai yra aišku, kad tai yra lėta, gana žaliavos ir tt. Komunikacija su
tų mirties sukaktis. Buvo specia kaip nore ryškiau prisiminta. Ta grubi ir labai ribota komunika kompiuteriais, informacijos įra
liai sukurtas Vytauto paveiks čiau išeivijoje sukaktis rimtai ir cijos priemonė, savo egzistenciją šymo ir greito, pigaus atspaus
pateisinanti tik savo pigumu. dinimo mašinos duoda vilčių di
las, kuris iškilmingai iš valsčiaus dėmesingai minimas.
Juk
telegramos šriftas yra labai deliems pasikeitimams “baltaį valsčių buvo nešiojamas po
Chicagoje minėjimą — akade
prastas,
dažnai būna purvinai kalnierių” darbo aplinkoje.
Lietuvą; Lietuvos universitetas miją rengia Lietuvos katalikų
ITT FAXPAK, šalia doku
pavadintas Vytauto Didžiojo var mokslo akademijos Chicagos židi atspausdintas, įprastinių skyry
du; įsteigtas Vytauto Didžiojo nys, talkinant Lietuvių istorijos bos ženklų yra mažai, klaidų jo mentų persiuntimo mašinos, turi
valstybinis ordinas už ypatingus draugijai ir Lietuvių moterų fe se pasitaiko daug ir t.t Gi idea ir garsinius prietaisus, kurie žo
nuopelnus Lietuvai, buvo pa deracijos Chicagos klubui. Aka liai juk norėtume tiksliai, gražiai džiu, bet ne raštu, duoda instruk
skelbtas literatūrinis konkursas demija įvyks š. m. balandžio ir švariai rašomąja mašinėle ar cijas tarnautojams, aptarnau
parašyti grožinės literatūros vei mėn. 27 d. (sekmadienį) 3 vai. ir ranka paruoštą originalo me jantiems mašiną. Įdomu, kad
kalui vytautine tema; išleista popiet Jaunimo centro didžiojo džiagą, kartu su grafomis, nuo PAXPAK naudojimo kainos svy
mūsų istorikų kolektyvinis vei je salėje. Svečias iš Amerikos ryti traukomis bei kitomis vaizdinė ruoja tarp 16 centų į minutę iki
perduoti į 6 centų min. Palyginus su 7 mi
kalas “Vytautas Didysis” ((mono nio pakraščio, istorikas prof. Si mis priemonėmis
grafiją redagavo istorikas Paulius mas Sužiedėlis skaitys paskaitą siunčiamą vietovę ir ten viską į- nučių vidurdienio telefoniniu
Šležas).
“Vytauto pastangos vainikuotis teikti adresatui. Čia ir glūdi elek paskambinimu iš New York’o į
troninio pašto viltis.
Los Angeles, kurio kaina šian
Žinoma, visose tose jubilieji karaliumi”. Ištraukas iš Balio
Žinovai
teigia,
kad
elektroni

dien būtų 2,82 dol., PAXPAK
nėse pastangose neapsieita ir be Sruogos dramos “Milžino pa nio pašto ateitis yra neatskiria kainuoja daug mažiau — nuo
tam tikru kuriozų. Sakysim, li unksmė” ir Maironio “Didysis mai surišta su pakankamai išto 2.24 dol. iki 1.40 dol. Taigi nau
teratūriniame konkurse premijos Vytautas — Karalius” skai bulintomis bendrosios komunika joji sistema yra ekonomiškai pa
teko didžia dalimi šiandien jau tys Eugenijus Būtėnas, Juozas cijos priemonėmis. Čia, aišku, tu teisinama jau dabar!
kone užmirštiems veikalams, Kapačinskas ir Daiva Markelytė. rima galvoje ne tik informacijos
Nesileidžiant plačiau į tech
kai tuo tarpu konkurse dalyvavu Muzikinę minėjimo dalį atliks persiuntimas elektroniniu būdu, niškas detales, gali būti įdomu
sio Balio Sruogos dramai “Milži Chicagos Lietuvių styginis an vielomis ar radijo bangomis, bet suformuluoti šiokias tokias iš
no paunksmė” nebuvo paskirta samblis, vadovaujamas Fausto ir tinkama, kainų atžvilgiu priei vadas. Jos būtų tokios:
jokia premija. O šiandien Balio Strolios.
Pirma, elektroninis paštas šia
Visuomenė šiam renginiui — nama, informacijos įskaitymo
Sruogos “Milžino paunksmė”
mašina siuntėjo vietovėje ir koks me dešimtmetyje paplis ir atida
akademijai
turėtų
skirti
pabrėž

yra laikoma vienas iškiliausių
tiną dėmesį ir Vytauto Didžio nors spausdinimo prietaisas pas rys visai naują, eiliniam žmo
jų šios rūšies veikalų visoje mū
jo 550 metų mirties sukaktuvi adresatą. Norams nenorams, to gui iki šiol negirdėtą erą.
sų dramaturgijoje.
niam minėjime gausiai dalyvau kiai sistemai kontroliuoti reikia
Antra,
elektroninis
paštas
ir dabar jau visur paplitusio
Vyrėšnieji turbūt dar stebisi: ti.
kz.
smarkiai sumažins šiandien įkompiuterio...
prastąjį pašto apkrovimą siunto
šiuo metu jau veikia net kelios mis ir tuo pačiu visur jaučiamą
rodyti. Atrodo, lyg filmo gamintojas skirtingos elektroninio pašto rū rūpestį bei nepasitenkinimą.
John Heyman turėjo didelį literatūn šys, kaštams krintant ir elek
Trečia, elektroninis
paštas
nį tikėjimą. Jei Lukas pasakė, kad Šv. troninio pašto naudojimui au
“Jesus” yra naujas spalvotas filmas Dvasia nusileido balandžio pavidalu, gant, ateityje jų bus ir daugiau. konkuruos su telefonu ir dėl tos
— jautrus, neiškreiptas ir sąžiningas tai ir filme mums parodoma, kaip bal
Pavyzdžiui, JAV Pašto tar konkurencijos telefoninių ryšių
tas balandis nuplasnojo ant Jėzaus pe
žvilgsnis į Kristaus gyvenimą..
nyba kartu su Westem Union kainos turės sumažėti. Puiku!
Kristaus gyvenimo istorija yra vie ties.
Ketvirta, iškils apsčiai naujų,
na pačių didingųjų bet kada atpasa
Sveikintina, kad filmas susuktas gra telegramų bendrove turi kiekvie
kotų šioje žemėje. Todėl nenuostabu, žiame Izraelyje — jauti .tikrumą, stebė nam asmeniui lengvai prieina teisinių problemų. Pvz., reikės įkad ji ir būdavo pasakojama daž damas gyvą atvaizdavimą Kristaus, mas “Iaiškogramas”
(angliškai statymų, reguliuojančių bei ga
niausiai. Ekrane pasipildavo ir dar vaikščiojančio dulkėtais keliais gra — “mailgram”), kurios, atrodo, rantuojančių autorių teises, nes
kaip tik šiuo laiku televizijoje karto žaus, bet įvairiuose rūpesčiuose pa
ir yra siunčiamos labai panašiai knygą ar laikraštį siųsti elektro
jamos įvairiausios versijos: “Karalių skendusio krašto.
niniu paštu bus už įstatymo ri
karalius”, “Diena, kurią Kristus mi
Brian Deacon, jaunas anglų akto kaip telegramos. Laiškogramose bų — toks siuntimas atrodys kaip
rė” ir pan. Viename filme net paties rius, suvaidina Jėzų paprastai ir jaut gal matome patį mažiausią tech
Kristaus nerodė, tik Jo balsą. perda riai. Jis perduoda nemirtinguosius žo- nišką patobulinimą, paūgėjimą knygos kopijavimas! Tada gal
vė, sakydami, kad neįmanoma atvaiz ižius rimtu, pagarbiu, o ir labai už nuo telegramų lygio, nors admi greičiau atsiras ir elektroninės
duoti Jo dieviško veido.
tvirtintu tonu nepaprasto žmogaus, nistracinė pažanga čia padaryta knygos bei elektroniniai laikraš
Ir dabar, kaip tik Velykoms, vėl pasi veikiančio Dievo vardu. Tačiau Jėzaus
didelė, įvedant Pašto tarnybos ir čiai: pirksime knygą, kuri bus at
rodė naujas filmas apie Jėzų. Rekla vaizdas filme nėra nei nepaliečiama
spausdinta ne ant popieriaus la
muojama, kad filmas apie “vyrą, kurį šventybė, nei koks pasipūtęs, triukš Westem Union pilnutinį bend pų, bet įrašyta į kompiuterį: už
radarbiavimą
laiškogramų
tar

matėte ir pažįstate”. O pačiame ekra mingas stebukladaris.
dolerį (ar sakykime, su infliaci
ne filmas tituluojamas “Jėzaus vie
Kitą labai jautrų, bet perdėm žmo nyboje. Paštas laiškogramą pri
ja,
už 100 dol....) galėsime kny
šas gyvenimas”.
gišką portretą sukūrė Niko Matai šv. ima, Westem Union ją persiun
Filmas susuktas pagal Luko Evan Petro rolėje. Savo trim Kristaus išsiža čia, paštas ją tiesioginiai įteikia. gas perskaityti televizijos ekrane
arba specialiai atsispausdinus
geliją ir laikomasi autentiškumo. Ne dėjimais tas vyras parodė gėdingą su
Antrojoj kategorijoj yra įvai
perkrautas, neištęstas, nenuobodus — sirūpinimą, vis labiau grimzdamas į
rūs privačiai naudojami bei iš ant popieriaus, tada jas galėsime
stebimas įdomiai ir gyvai. Apie Vely pragaištingą liūną.
skaityti automobilyje, autobuse
kas televizijoje iš trijų rodomų filmų
Aukščiausi momentai filme buvo ne laikomi komunikacijos tinklai, ar atostogų metu — pajūryj!..
apie Kristų vienas “Jėzus iš Nazare siekti Paskutinėje vakarienėje ir Nu kurie šią laiškogramų technolo
Elektroninio pašto technolo
to” tęsėsi het 3 dienas po porą va kryžiavime. Kukli vyno taurė perduo giją paskutinio dešimtmečio bė
gija
jau yra mūsų eroje, mūsų
landų. Šiame filme Jėzaus gimimas, kū dama nuo vieno rimto veido prie ki gyje ištobulino. Pastebėtina, kad
dikystė, vaikystė tik trumpai suminėta to, kai Jėzus kalba, ir duona, laužoma įvairūs patobulinimai buvo at tarpe. Reikia tikėtis, kad jis bus
praktiškai naudingas ir ekono
bei parodyta prologe, o pats filmas jau lūžtančiu garsu, kuris pakimba ore
likti tais laikais, kai Paštų tarny
prasideda su Kristaus apaštalavimu, lyg aiškus svarbių nutarimų ženklą.miškai prieinamas lietuviams
jam būnant 30 m. amžiaus
O Nukryžiavimo scenos dar nė vienas ba bei Westem Union snaudė lietuviškųjų reikalų tarnyboje.
Filmas smarkiai bazuojasi stebuk neperdavė taip stipriai ir efektingai praėjusių dešimtmečių ar net
StaU Semtaien« šimtmečio žiemos miege ir radi
lais ir jie skoningai bei įtikinamai pa kaip lis.
Antanas Dundzila

Vytauto Didžiojo 550 metą mirties
sukaktuvių akademija Chicagoje

Rimų įvairumai

