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Šiįame numeryje:
Nemirtingas Čičinskas.
Gili vaga lietuviškos kultūros baruose: dr.
Antanui Kučui 80 metų.
Serijos „Lietuvos bažnyčios premjera — „Tel
šių vyskupija".
Pokalbis su dr. Marija Gimbutiene, Baltiškų
jų studijų puoselėjimo draugijos pirmininke.
Rafaelio Alberčio poezija.
Prano Gailiaus grafika — pieno baltumo
išarti lakštai.
Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko kūrybos
koncertas.
Lapkričio mėnesio planetos.
Nauji leidiniai.
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GILI VAGA LIETUVIŠKOS KULTŪROS BARUOS
Dr. Antanui Kučui 80 metų
A. J . V AS ALTIS

Profesoriui, mokytojui, rašytojui, namai ar dvaro rūmai, o tik kuklus
istorikui, akademikui, daktarui An valdiškos pasodos namelis ir nedi
tanui Kučui (Kučinskui) šių metų deli tėvų resursai lėmė jo vaikys
spalio 14 d. suėjo 80 metų am tės ir užsiėmimus. Tėvas pats iš
žiaus. Per tą netrumpą gyvenimo mokė Antanuką skaityti ir rašyti, o
tarpą jis atliko daug darbų, išva iš motinos, nepaprastai gabios ir
rė gilią vagą, lietuviškos kultūros darbščios raštuotų puikių drobių
baruose, iškesdamas nepriteklių ir audėjos, atėjo jam gero skonio pa
nemalonumų, o taip pat pasidžiaug jautimas ir viliojantis tvarkingumas.
Kai vyriausias Antano brolis Jo
damas savo laimėjimais. Pažvelki
me, ką jis į tuos 80 metų sukrovė, nas gavo darbą Rudondvaryje ve
žioti grafo paštą į Kauną, pas ji
kuo jie žiba.
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persikėlė ir jo tėvai su visa šeima.
r
Vaikystės dienos. Gimė jisai Tuš- iTV ,
' . . . , , .. v
kų kaime,
Lekėčių
i .
T i **- valsčiuje,
i *. . šakių
a t . ir
Netrukus
pasitaikėšeimos
darbelis
Kaune
jauniausiajam
nariui
pa
apskr., prie Žemosios Panemunės,
siuntiniu pirklio Levino maisto pro
paskutiniu kūdikiu šešių užaugu
duktų parduotuvėje. Jo darbas bu
sių vaikų šeimoje, valdiškų
miš
vo padėti pačioje krautuvėje ir iš
kų tarnautojo namelyje. Graži tai
nešioti, išvežioti užsakymus resto
vieta — iš vienos pusės per tūks
ranams ir svarbesniesiem klientams.
tančius metų ramiai sau plaukia
Šeimininkas davė jam kambariuką
Nemunas, lyg primindamas būsi
ir maistą. Antanas atsirado mieste,
majam istorikui nesustojančią laiko
pradėjo savo savarankišką gyveni
juostą, kuri klosto praeitin nesu
jos raidoje ir istorijos karščiavę šoblėmis kapojo vieni skaitomas daugybes įvykių įvykė mą ir j kaimą negrįžo. Tai buvo
mokslo knygose paprastai susitin kitiems ausis ir nosis arba kaip lių, palietusių atskirus asmenis, prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą.
kame tik r galima sakyti, su hero nors kitaip triukšmavo. Ir Čičins Šeimas, bendruomenes ir tautas. Iš- Kai karo aplinkoje rusai evakuavo
jinio ar šiaip jau didelio masto kas nebuvo nei pirmutinis, nei kitos pusės dunkso žalias miškas, Kauną, pirmiausia jo semitinius gy
žmonėmis, su žmonijos nemir paskutinis, bendrajame Respub didžiausi Lietuvos miškų pušynai. ventojus, — Antanas pateko į gar
tingaisiais. Ir istoriją rašančiam likos seime užrikęs
priimtiems Kas mokės išskaityti nuo amžių sųjį Voronežą, per keturis šimtus
nėra sunku juos tokiais nemir nutarimams veto. Tačiau groži ošiančią miško pasaką, kas pajėgs kilometrų į pietus nuo Maskvos.
tingais rodyti: jų bruožai ir jų nė literatūra, pasigriebusi jo var įžvelgti žemėn neįspaustų
kojų
Mokslo šviesos besiekiant Voro
atlikti dideli darbai padeda jų ne dą, padarė iš Čičinsko kone tikrą pėdsakus tų, kurie, tėvynės meilės neže susispietė daug lietuvių jau
mirtingumui. Tai beveik papras nelabojo įsikūnijimą. Pirmiausia kurstomi, iki paskutinio kraujo la nimo. Aktingesniųjų lietuvių inte
ta istorinė kasdienybė, o ne koks jis išniro Adomo Mickevičiaus šo gynė Nemuno šalį ir sulaikė ligentų, ypač Dūmos atstovo Mar
stebuklas.
baladėje "Popas w Upfcie" tuos, kurie, susitelkę iš visos Euro tyno Yčo pastangomis čia veikė ru
Kone tikrą stebuklą šia pras (1825). Bet mūsuose labiausiai pos, varė Drang nach Osten (verž sų valdžios išlaikomos kelios lietu
me su žmogum daro grožinė li Čičinską nemirtingu padarė Mai tis į Rytus). Ta neapčiuopiama vių gimnazijos. Jų mokiniai gyve
teratūra. Ji amžinybę gali suteik ronio garsioji baladė "Čičinskas" gimtojo kampelio dvasia atsiliepė no bendrabučiuose ir buvo visa kuo,
jubiliato pasąmonėje, pasirenkant įskaitant ir aprėdą, pilnai aprūpin
ti net paprasčių paprasčiausiam (1920).
žmogui. Sakysim, visi tie Done Bet šito d a r neužteko. Ir šian gyvenimo kryptį ir einant darbo bei ti. Į tą šviesos židinį, pažymėtą
laičio aprašyti ir tikriausiai Tol dien apie Čičinską grožinės litera kūrybos keliu.
Martyno Yčo vardu, rado takelį ir
Ne turtingo šimtamargio platūs mūsų Antanas. Tai buvo žingsnis,
minkiemio aplinkoj regėti pilkie tūros ir kitokių menų veikalų mū
nukreipęs jį į aukštesniuosius kul
ji būrai — Pričkus, Lauras, Sei suose jau yra prirašyta, linksmai
tūros horizontus, iš kurių jis neišmas, Dočys, net ir Slunkius — kalbant, gal net daugiau negu
klydo.
"Metų" puslapiuose jau tapo ne-i apie Vytautą Didįjį. Ir prisime čia vestų priminimas, kad nemir
mirtingais. Nemirtinga yra ir ne nam tai n e vien kokia blogąja tingu ne jis pats savo nuopelnais
Būdamas brandesnis už savo kla
laimingoji Vienuolio Veronika prasme. Skaitytojui net darosi į- pasidarė, ne istorija įamžino, bet sės draugus, jis su didesniu dėme
ar Biliūno Juozapota. Turbūt ir domu, kaip tą patį personažą amžinybę jam užtikrino menai. siu priėmė ir pasisavino mokyklos
patys didžiausi musę istorijos he t ū t u o j a vieni ir kiti autoriai, Jie mat kartais pasirodo galinges teikiamas žinias ir, eidamas iš kla
rojai nepragyvens •Krėvės sker Jčokias idėjas ir situacijas iš jo iš ni negu pati tikroji istorija.
sės į klase, brandino savo asmeny
džiaus Lapino ar Vaižganto-Rie veda, kokioms paties savo min
Tad šitokioj potekstėj reikėtų bę aukščiau paprasto lygio ribų.
dės Mykolo. Visi jie didelio fzr- timis reikšti pasinaudoja Čičins
dabar pabrėžti, kad nemirtin Grįžęs iš Rusijos pačioje Lietuvos
go, tolimu užkapių, daugelio ne ku kaip įrankiu. Po Maironio gasis Čičinskas netrukus vėl vaik nepriklausomybės pradžioje, 1924 mmatomi žmonės, tačiau rašytojo štai greitosiomis galima būtų pri štinės mūsų tarpe Chicagoj. Ir pasipuošė Marijampolės Rygiškių
pastebėti ir padaryti nemirtin siminti dar ir šiuos čičinskinius dar net operoj, Marijos aukštes Jono gimnazijos brandos atestatu.
gais. Tai grožinės literatūros ga autorius bei veikalus: išeivijoj — niosios mokyklos auditorijoj š.m. Jis jau buvo subrendęs tikra to žo
Kosto Ostrausko daama "Cčins- lapkričio 8 d. (8 vai. vak.) ir džio prasme: suprato bei žinojo, ko
lia ir stebuklas.
D a r daugiau: vaizduodama pil kas" (1977), Lietuvoj — Juozo lapkričio 9 d. (3 vai. popiet. jis nori, ir gyvenimo aplinką bei jos
nutini ir visapusišką žmogų, gro Marcinkevičiaus draminė poema
k. brd reikalavimus matė realiomis akimis.
žinė literatūra amžinumą gali "Čičinskas" (1975). Jau neišsi
suteikti n e vien dorajam ir gera tekdamas vien literatūroje, Či
jam, bet ir gerokai ydingam, net činskas peršoko ir į kitų menų
kuriam nors niekšui ar
niek valdas. Štai kadaise Lietuvoje Ba
šeliui. Pavyzdžių tiek pasaulinėje lys Sruoga buvo parašęs libretą
literatūroje, tiek mūsojoje galėtu baletui "Čičinskas", o rmraką
kompozi
me prisirinkti apsčiai. Bet šį kar jam sukomponavęs
tą stabtelsime, artėjančio spek torius Julius Gaidelis. Neišdilus
taklio proga, tfk prie vieno — iš atminties ir Algio Šimkaus mu
zikinė baladė "Čičinskas". Pats
prie Čičinsko.
Tiesa, Čičinskas yra vis dėlto autorius ją dirigavo 1964 metais
istorinis asmuo, L- iš gana tolimų Chicagoje; veikalas atliktas su
laikų — g 17 amžiaus. Bet ne orkestru, mišriu choru ir solistais,
pamirštas, ypač grožinėje litera tekstui naudojant Maironio bala
tūroje, ligi pat šių dienų. Šiaip jau dės žodžius, o įvade Antano Rū
istorinis Čičinskas savo gyvenime ko posmus. Gi dabar štai visa tri
nei ypatingu gerumu, nei ypa jų veiksmų Aloyzo Jurgučio ope
tingu
blogumu
nepasižymėjo. ra (libretas Anatolijaus Kairio)
Buvo vienas Upytės pavieto ba taipgi "Čičinskas".
Na argi po to v.so^dar gaiet-.;- u df_ A n U m > K u f o p^taroslo* knyKt* "Artdvvsfcupa* Jurgii Matulaitis
jorų — bajorėliu, kurie triukš
;
mingai tame amžiuje rinkdavosi rr.t* i " ' ; . kad Č:" r^<}< r.-?, r a 2 7 d. M*n|onų vtenuolyne, Chlcagojp Kairėje — kaJbt pats autorių* dr.
1
į seimus ir seimelius, o ten įsi- nenrirtingas! Tik 8H v; *JesoS-KufcM mjtogra/uola alUltyto|Aina naująją »avo fcny*a.
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ANTROJI DALUS

i tik kai fronte pradėjo nesisekti, ėmė
ieškoti kaltininkų. Lietuviams nesu
tikus organizuoti SS legioną, gesta
pas 1943.3.16 suėmė 46 vadovau
jančius, įtakingesnius intelektualus
ir išvežė į Stutthofo koncentracijos
stovyklą. Jų tarpe buvo ir dr. An
tanas Kučas. Vardan Trečiojo Rei
cho gerovės jo kultūrinis darbas bu
vo nutrauktas. Tada dar niekas ne
galėjo tikėti, kad čia nutrauktas dar
bas pasibaigė negrįžtamai, o kartu
nutrūko ir visokia jo veikla Lietu
voje.
Per kacetą į Ameriką. Sunku ir
bepamanyti, kad mūsų kultūrinin
kai buvo paskirti laipsniškam sunai
kinimui, kaip vokiečių tolaikinės
valdžios priešai. Alkis, paniekini
mas, kankinimai, sunkus darbas, li
gos greitai mažino jų eiles. Po po
ros metų buvo aišku, kad Reicho
galybė eina į galą, bet kacetas lai
kėsi. Jų negąsdino nė rusų bonaboš. Tik kai besitraukiančiai vokie
čių armijai prireikė kacęto patalpų,
jis imtas evakuoti. Kolonos kacetininkų pėsčiomis, be maisto, be
Sukaktuvininką* dr. Antanu Kučas
vandens, be žiemiško aprėdo vos:
skarmalais apsikarsčiusios, be pavėNeatsitiktinai Antanas Kučas pa žinimo pagalbos nusilpusiems ar
Jam buvo aišku, jog jo ateities
kelias yra mokytojo darbas. Ženg teko Marijonų gimnazijon. Jį trau ligoniams, buvo kuo skubiausiai
damas per universiteto slenkstį, jis kė čia didelė arkivyskupo Jurgio esesininkų vejamos į vakarus. Išsi
turėjo kietai susikristalizavusią pa Matulevičiaus - Matulaičio sukomp laisvinimas iš kaceto atėjo Pucke,
saulėžiūrą ir jautė, ko Lietuva iš lektuota vienuolyno biblioteka, kur kur kacetininkams laikinai sustojus,
mokytojo laukė. Senas lotynų pasa buvo sukaupta daug Lietuvos praei miestą užėmė rusai, o jų palydovai
kymas „historia est magistrą vitae" tį liečiančios medžiagos. Kiek žino esesininkai išbėgiojo.
(istorija yra gyvenimo mokytoja) jome apie savo praeitį, ji buvo
Pasirodė laisvės miražas — ir iš
jam atrodė taikintinas atsikurian mums parodyta beveik vien sveti
nyko:
kai ką pagavo ir parsivežė
čioje Lietuvoje. Tad jis ir pasirinko mųjų, ir neretai, jų perleista per
rusai,
o
kai kam pavyko pasprukti.
istorijos mokslo studijas Lietuvos savo prizmę, nukrypdavo nuo tiesos.
Dr.
Kučas
po kiek laiko atsirado
universiteto Kaune Teologijos-filo Norėjosi patiems iš pirminių šalti
Varšuvoje.
Prisiglaudęs
pas Marijo
sofijos fakultete, tuo labiau, kad tai nių ir senųjų raštų kiek tik gali
nus,
gavo
šiokio
tokio
darbelio —
patarė jo mokytojas ir bičiulis prof. ma atskleisti savo krašto senovę.
vertė monografiją apie arkivyskupą
dr. kun. J. Totoraitis, taip pat za
Salia mokytojo darbo Antanas Jurgį Matulaitį - Matulevičių į len
navykas. Visu stropumu Antanas Kučas vis daugiau naudojosi vie
kų kalbą — ir lūkuriavo progos pa
įniko į studijas, kartu neužmiršda nuolyno biblioteka ir vis rasdavo ką
tekti į Vakarus. Per keletą mėnesių
mas universitetinių studentų pra nors nauja parašyti Lietuvos isto
tokia galimybė atsirado, ir dr. Ku
mogų ir mieste verdančio visuome rijos klausimais. Čia jis paruošė ke
čas iškeliavo traukiniu į Prancūzi
ninio gyvenimo.
letą studijų, kurių stambiausioji ją. (Savo pergyvenimus kacete jis
„Kęstutis, lietuvių tautos gynėjas", aprašė slapyvardžiu A. Gervydas
Mokytojo darbe. Greitai pralėkė
228 psl., 1938. Joje autorius nagri knygoje „Už spygliuotų vielų",
universitete trejetas metų ir štai
nėja Kęstučio valdymo aplinkybes 211 psl., 1950.)
matome Antaną Kučą Marijonų kla
bei metodus ir vokiečių pastangas,
Vėl praėjo metai Paryžiuje, pasi
sikinės gimnazijos ir Mokytojų se
taktiką bei veiksmus jų veržimosi
tobulinant
kalbą ir ieškant progų
minarijos mokytoju Marijampolėje.
j Rytus. Tai jo disertacinis darbas,
patekti Amerikon. Pagaliau 1946 m.
Iš pačių pirmųjų dienų jis čia
už kurį jo Alma Mater suteikė jam
rudenį dr. A. Kučas atvyko į JA.
jautėsi kaip namie. Mokytojo dar
istorijos daktaro laipsnį 1936 m.
Valstybes. Pasisvečiavęs kiek ryti
bas buvo malonus ir sekėsi; moki
Antanas buvo pasiekęs tai, ko troš
niame pakraštyje, o čia jis buvo lie
niai jį mylėjo ir jo dėstomų daly
ko.
tuvių
kolonijose mielas svečias, vi
kų uoliai mokėsi, o jis nebuvo prie
Po
vienuolikos
metų
darbo
Ma
sur
kviečiamas,
prašomas pakalbėti,
kabus. Su bendradarbiais mokyto
rijampolėje
dr.
Antanas
Kučas
ski
gyvu žodžiu papasakoti apie Lietu
jais santykiai buvo daugiau kaip
kolegiški. Metai slinko, vis daugiau riamas Šiaulių valstybinės bemiu- vą ir apie pabėgėlius, ir bent kiek
kų
gimnazijos, bene didžiausios susipažinęs su Amerikos gyvenimo
atsirasdavo laisvo laiko nuo pamo-j L i e t u v o j e >
direktoriumi.
Naujas
stiliumi, sekančių metų pradžioje
kų, ir Antanas vis daugiau ir dau- j d a r b a S j n a u j i rūpesčiai, nauji laimė- apsigyveno Scrantone, Pa.
giau linko į istorines šaltinių ir se- jimai. Deja, vos porą metų jam
Scrantono universitete. Vietinis
nų raštų studijas.
teko vadovauti šiai garbingai insti
tucijai. Čia jį užklupo raudonosios Jėzuitų universitetas pakvietė dr.
A. Kučą profesoriauti. Ilgai naujasis
armijos invazija Lietuvon.
profesorius dėstė įvairių
laikotar
Svetimųjų
valdžioje Rusams pių istoriją ir naująsias kalbas —
pastačius sovietinę valdžią Lietuvo prancūzų, vokiečių ir rusų — pe
je, nepriklausomos Lietuvos laikai ir reidamas visus čionykščius profeso
valdžia buvo apšaukti buržuaziniais riaus laipsnius. Po dvidešimt ketu
nacionalistais, o kas nesuskubo gir
rių metų universitetinio darbo, ap
ti naujosios valdžios ar kalbėjo
dovanotas garbės medaliumi „Pro
prieš ją, buvo laikomi „liaudies
Deo et Universitate" ir pakeltas į
priešais". Jų likimas buvo nepavy
aukščiausiąjį laipsnį „professor eme
dėtinas. Laimingu atveju dr. Kučas
ritus", 1970 metų vasarą išėjo į
buvo tik perkeltas į Kauną V-sios
pensiją, tačiau dar vis kurį laiką
gimnazijos mokytoju. Jis suprato
tebedirbo universitete tik jau ncbenaują laiko dvasią ir turėjo savo
pilnu apkrovimu.
metodą tinkamai joje laikytis.
Universitete jis vėl atrado savęs
Po 1941 m. sukilimo, pasitraukus
pilnumą. Dirbo daug, bet su dideliu
rusams, Laikinoji Lietuvos Vyriau
malonumu ir pasisekimu. Dar vie
sybė paskyrė dr. Kučą Kauno IVnos, jau septintosios naujos kalbos,
NatatavMaaf «.rt!ktovh! i. m. sausio šios gimnazijos direktoriumi. Krašanglų kalbos, pasisavinimas
jam
Afltana* K I / M , dHlineje — dr. Antanas 1 tą užėmę vokiečiai, į Lietuvos švieNuotr. kun J. Duoboa | tfmo reikalus 11 pradžtų nešiklio.
fNuMt*. i 2 psH
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Serijos „ Lietuvos bažnyčios "premjera - Telšių vyskupija
JURGIS G U A U D A
Bronius Kviklys, LIETUVOS BAŽ
NYČIOS. I tomas. Teisių v, Jcupija.
Išleido Amerikos Lietuvių bibliotekos
leidykla (Lithuanian Library Press,
Inc.) Chicagoje 1980 m. Tiražas —
200Q egz. Redakcija: Paulius Jurkus,
Bronius Kviklys, kun. Petras Patlaba,
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ. Dide
lis būrys redakcijos talkininkų ir foto
bendradarbių.
Dailininkas ir tech
ninis redaktorius — Petras Aleksa.
Tekstą rinko "Draugo" spaustuve.
Spausdino M. Morkūno spaustuve. Lei
dinys kietais viršeliais, 400 psl., pus
lapiuose balnyčių ir kitų religinių
pastatų, šio pobūdžio architektūrinių
paminklų, su jais surištų įvykių bei
žmonių nuotraukos. Knygos kaina —
20 dol., gaunama ir "Drauge".
*
Ir vėl lietuviu išeivijos biblio
grafinė tarnyba gauna didžiulį
registracijos objektą: pasirodė pir
masis impozantiškas „Lietuvos
bažnyčios" serijos tomas „Telšių
vyskupija".
Sio didingo projekto, knygų
serijos, uždavinys „uždokumentuoti ir palikti ateities kartoms
kiek galima tikresnį ir neiškrai
pytą mūsų bažnyčių ir kitų reli
ginių pastatų vaizdą", savo pra
tarmėje rašo serijos redaktoriaus
Bronius Rviklys.
Numatoma išleisti šešis tomus,
skirtus dabartinės eparchinės pa
dalos vyskupijoms. Šiam milži
niškam darbui atlikti
suburta
daug talkininkų, daug įvairių sri
čių autoritetų: istorijos, architek
tūros, etc. Lietuvoje gyvenančių
bendradarbių pavardės dėl su
prantamų priežasčių liko. inkog
nito. Seriją išleisti pasiryžo Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos leidyk
la, kuriai vadovauja kun. A Kezys, S.J. Tai vienas didesniųjų iš
eivijos knygų leidybos projektų,
šalia enciklopedinių laidų. Pir
masis tomas, rodo serijos „Lietu
vos bažnyčios" monumentalu
mą. Bene novatoriškas yra kny
gos apipavidalinimą:
Zonne
Bookbinders, Inc. įrišimas. Pat
varus popierius, 1184 įvairaus dy
džio iliustracijų, kurių dažnos la
bai retos, niekur nematytos. Be
priekaišto
atliktas tipografinis
nuotraukų ir teksto įspaudas:
tekstas surinktas „Draugo" spaus
tuvėje, spaustas M. Morkūno
spaustuvėje.

turi „Mūsų Lietuvos" tomai, ku
riuose geografiniai, etnografiniai,
istoriniai ir folkloriniai duome
nys sudaro itin sandarų vitražą,
liks ilgam išeivijos brandumo įro
dymu — tai gyvenimo laisvėje
atoveiksmis prievartai.
„Lietuvos bažnyčių"
serija
įžengia į aklai įkalintą okupaci
nėje prievartoje sferą —
tai
iliustruotai - istorinė apžvalga tos
prakilniausios kultūrinės atšakos,
kur religija yra absoliutus d o 
minantas. Tai, galima sakyti,
susilietimas su krašto žmonių
maldingumo realijomis, su mal
dos namais. Tai pastatymas a n t
dėmesio pedestalo n e tiktai baž
nytinių pastatų kaipo architektū
rinio meno kūrinių, bet tai pa
teikimas vertingiausių duomenų,
kaip dabar atrodo visa religinio
gyvenimo struktūra po keturių
visokeriopo naikinimo dekadų.
T a i yra skaudi iškarpa iš dabar
ties, kuriai sudaryti reikėjo sun
kiausių pastangų, kieto plano,
drąsos, pasiaukojimo. Tai veika
las, kurį galima palyginti su pro
žektoriumi, jo spindulys kerta, ge
ležinės uždangos miglas, rodo
kas gi ten, už tos barbariškos už
dangos vyksta. Tai, galima tarti,
sintetinis aprašomosios sferos vei
kalas. T a i išeivijos intelektuali
nio dėmesio Lietuvai — jos isto
rijai ir dabarčiai — plačioji pa
norama.

1964 - 1968 metais redakto
rius Bronius Kviklys
dovanojo
išeivijai ir istorijai ilgai rengtą
keturių masyvių tomų seriją „Mū
sų Lietuva", kuriuo įrodė, kad už
tėvynės sienų įmanoma pareng
ti dokumentinių leidinių apie Lie
tuvą, visais požiūriais pilnų ir
įspūdingų savo dokumentacija.
Tai buvo, tarp kitų, dar vienas
įrodymu, kad išeivija supranta
savo misiją: Teikti dabarčiai ir
istorijai duomenų, kurie visaip
tramdomi okupacinio režimo Lie
tuvoje, slepiami, užtylimi arba
klaidinančiai komentuojami. Ke

Į orientuotis vyskupijos vadovybės
1 struktūroje
Knygos pabaigoje Telšių vys
kupijos kunigų išeivijoje nuotrau
kos — 48 kunigai tebesidarbuo
ją lietuvių ir kitataučių parapijo
se ir 24 jau mirę išeivijoje Di
džioji jų dalis, be abejo, jei būtų
likę okupacijoje, būtų atitekę ka
lėjimams
ar
naikinimo
la
geriams.
Nuotraukos kalba vaizdžiau už
pasakojimą. Telšių
vyskupijos
kapitulos ir kunigų nuotraukos
turbūt visos šiuolaikinės. Vyres
nio amžiaus veidų palyginti dau
giau. Jaunesniųjų veidų galbū
apie ketvirtadalis. Įdomus ir ga
n a tragiškas sintetinis Telšių vys
kupijos kunigijos veidas. Tai kie
to žvilgsnio, ryžtingo ir neatlai
Pradinė data — vyskupijos gyva daus nusiteikimo kovotojo veidas.
vimas po 1918 metų. Vyskupijos Nerasti jų veiduose šypsnio, kuris
klestėjimo laikotarpis buvo N e  įprastas ir dažnas laisvoje išeivi
priklausomos Lietuvos palaimoj. joje gyvenančiųjų veiduose. Tai
T a d a , 1926 metais, pagal arkivys būtų specifinės studijos objektas:
kupo J. Matulaičio projektą bu šypsnis laisvėje ir skausmas reži
vo paskelbtas popiežiaus Pijaus XI mo tramdomo kunigo veide. Te
aktas „Lituanorum gente", logiš reikia tik įsižiūrėti į vyskupų Juo
kai ir realiai suskirstęs teritorijo zapo Pletkaus arba Liudo Pavimis esamas Lietuvos vyskupijas.
lonio veidus," į vyskupų Prano
T r u m p a s pažangos
periodas Ramanausko ir Vincento Borisetragiškai užleido vietą „Sutemų viČiaus bruožus. Įsižiūrėti į grupi
m e t a m s " (psl. 73) ir tų metų nę 77 psl.- nuotrauką, vaizduo
„nureliginimo" siautulio
finale jančią iš Sibiro grįžusius. Visų
m a t o m e 49 Telšių vyskupijos ku veiduose yra vizualinė Telšių
nigus nužudytus arba įkalintus vyskupijos martirologijos istori
bolševikų kalėjimuose ir naikini ja. Tai nepalyginama fizionomism o lageriuose. Kankinių tarpe tikos studija, apeliuojanti į pa
vyskupai Vincentas Borisevičius saulį šalia griaunamų bažnytinių
ir įPranciškus Ramanauskas.
„Sutemų metams" motto gali
m a panaudoti kunigo Prano
Gustaičio 1946 metais tarti žo
džiai mirties bausmės akivaizdo
je Vilniaus kalėjime: „Mirštame,
nežinodami savo kaltės?*.
Dabar okupacinis režimas sauvaliai drasko bažnytinę organi
zaciją. Kunigams
suspenduoja
teisę atlikti kunigo pareigas. 38
gyvenvietės, kur buvo bažnyčios
arba koplyčios, neturi dvasinio
aptarnavimo. Vis dėlto nuotrau
kos rodo, kad Teisių vyskupijoje
išliko penki -kapitulos nariai ir
139 kunigai. T a i religijos fronto
avangardas.

pastatų, Šalia religinių vietovių
ruinų ir sudaužytų kryžių.
& • (379 psl ) Židikų klebo
nas kun. Adomas Mileris atlie
ka jam skirtą okupacinio režimo
bausmę: jis renka durpes durpy
ne.
O vis dėlto: Si Deus nobiscum,
quis contra nos? (Jeigu Dievas su
mumis, kas gali atsilaikyti prieš
mus?) skelbia Pauliaus laiškas.
Šitą ištvermės ir vilties tezę rodo
pagrindinis šios knygos skyrius
"Telšių vyskupijos bažnyčios ir
koplyčios". Jų čia apie 140 vie
netų. Visi vienetai, stambūs ir
smulkūs, turi garsią istoriją. Ir
kuklučiai šioje knygoje yra res
pektuoti, savo atvaizdais atsto
vaujami. Alfabetine tvarka, pus
lapis po puslapio, iš viso beveik
300 puslapių, nuo Adakavo iki
Žvingiųj pro skaitytojo dėmesį
praeina vyskupijos religinių pa
statų paradas. Pastatai savaimin
gi, įvairūs, niekad standartiniai
— tik stebėtis reikia jų statytojų
architektūrinės fantazijos
plo
čiais. Tai lobis architekto išva
doms. Statytojai kovojo su me
džiaga, darė ją paklusnią idėjai,
darė medžiagą spiritualistinę. Iš
orė, interjerai, puošnūs portalai,
altorių ornamentika, piliastrų ri
kiuotės, kolonados,
barokinės
kreivės dominavimas, skulptūros
ir fantastiško išradingumo kryaai...

VanCdžitt bažnyčia ir kapine* 1M« m.
stambumu ir žavi detalėje. Stebi
mės veneciško neoromantinio sti
liaus Rietavo bažnyčia, architek
tūriniu perlu lietuviškoje lygu
moje. Apie unikaliai vertikalę
Gadunavo bažnyčią (tokį poetiš
ką atitikmenį Sv. Onos bažny
čiai Vilniuje), kuri strėle šauna
į dangų,
sename
laikraštyje
(„Lietuvių Laikraštis" 1904) ran
dame
tvirtinimą:
Tą
visą
medžiagą sutraukė ir tas plytas
sudėjo ne valia pono didžiūno,
bet noras ir pasišventimas dau
gelio tūkstančių prasčiokėlių vargdienių, kurie tą darbą atliko
patys, niekieno nevaromi ir ne
mygiami. (117 psl.).

Bažnyčios ir koplyčios Lie
tuvoje tapo organiška gamtovaiz
džio dalimi dėl jų statytojų itin
subtilaus skonio, dėl jų mokėji
mo sulieti maldos namus su pei
zažo visuma Juo labiau, laikui
bėgant, gausus medžiai aplink
Ir iš kur toks architektoniškas bažnyčias, priima pastatą savo
turtingumas, kuris perbloškia globon, suliedina su tereno; visu
ma. Kaip kryžius ar smūtkelis
prie kelio, taip religinis pastatas
gyvenvietėje —
savitarpiniais
saitais susijusios
neatskiriamos
dalys. Koks poetiškas, iškilus, ge
ografiškai Europoje unikalus re
ginys polėkyje į dangų: Šilalės,
Gadunavo, Šateikių,
Švėkšnos,
Akmenės, Kretingos, Kuršėnų
(1936 m . ) , Palangos, Rietavo,
Salantu, Beržoro, koplytėlės ir k t
vietos ir pastato jungty! Jauku
mu dvelkia nesudėtingas, archilietuviškas pavidalas, susišaukiąs
su seniausia skandinavine ap
raiška Beržoro varpinėje, Kalti
nėnų varpinėje, Grušlaukės baž
nyčioje, ir Šaukėnų, ir Tryškių, ir
MykoliŠkių... Koks sunkus masy
Akmenės bažnyčia 1979 metais.
vas tie Smalininkų ir Židikų gra
nitai! Koks ažūrinis trapumas —
Ubiškės bažnytėlė!
•

Iliustracinė šio skyriaus infor
macija papildyta
schematiniu
Telšių vyskupijos žemėlapiu, re
tomis praeities ir dabarties nuo
traukomis. Savaime aišku, kad
išeivijos sąlygose nebuvo galima
surinkti visų Žemaičių vyskupijos
vadovų vyskupų portretų. T a i su
darytų jų panteoną. Galbūt ne
visų jų ir b u v o portretai. Kiti glū
di k u r nors nepasiekiami. Žemai
čių vyskupas Merkelis Giedraitis
(1576 - 1609) bus bene pirma
sis palikęs ainiams savo atvaizdą.
Didikų kilmės vyskupai, Pacų,
Sapiegų, Karpių, Giedraičių, be
abejo, buvo turėję savo portre
tus, gal tebeglūdinčius kur nors
senose galerijose Lietuvoje, Len
Rašinyje „Telšių vyskupija" is kijoje ir kitur. Šios knygos gene
torija užleidžia vietą dabarčiai. aloginis vyskupų sąrašas taikins

Vienas redaktorių, Paulius Jur
kus, schematiškai, enciklopediškai pateikia apžvalgą „Senoji
Žemaičių vyskupija". Čia i t m
įdomi vyskupijos vadovybės di
nastija. Sąraše yra 40 vyskupų,
nuo Motiejaus Trakiškio (14171422) iki Pranciškaus Kare
vičiaus (1914 - 1926). Sis buv.
Žemaičių, o vėliau Telšių vysku
pijos vadovų genealoginis sąra
šas savo senumu pralenkia dau
gelio valstybių karališkas dinas
tijas savo patvarumu, savo geo
grafiniu ir geopolitiniu pločiu.
Tai padrąsina žvilgsnį ateitin:
stiprus tai ąžuolas, atlaikęs d a u g
smarkių audrų.

zidflcų bažnyčia

Sutelkta medžiaga tarp knygos
viršelių duoda galimybę visa tai
matyti, vertinti en bloc ir atski
rai, ieškoti sintetinių sprendimų.
Vyskupijos centrui, Telšių ka
tedrai, skirta 8 puslapiai.
Išskirtinai iš knygos visumos
išsimuša pasaulinio dėmesio ver
tas Klaipėdos švč. Mergelės Ma
rijos
Taikos
Karalienės baž
nyčios epizodas. Jam skirta 12
puslapių. Tai patoso ir tragikos
kupinas
istorijos
fragmentas.
Bažnyčios atėmimo istorija išei
vijai gerai žinoma, bet kažin ko
dėl ši istorija išeivijos nebuvo at
skiromis knygomis kitomis kalbo-

Inz
mis išreklamuota laisvame pa
saulyje
Tai superbarbarizmo
siautėjimas, vandalo šėlsmas, Ot
riausio antireliginės akcijos wMlungio legalizavimas, okupacinės
justicijos šantažas ir teroras. Tai
ne tiktai tos bažnyčios statytojų
(apie tai puikiai dėsto šio tomo
puslapiai) martirologijos doku
mentacija, tai ir bažnytinio p a 
stato martirologija. Imituodami
žmogaus dekapitaciją
(galvos
nukirtimą), sovietiniai
teisėjai
nukirto galvą bažnytiniam pa
statui, jie legalizavo bažnytinio
bokšto nuvertimą, t r a k t o r i a m s ^
netgi kariuomenės tankams trau
kiant apie bokštą apvyniotus ijįnus.
6 Iq
Savo 1969 metais išleistame ro
mane „Liepsnos ir apmaudo a i s 
čiai", psl. 297, aš pavaizdavau
lietuviškame kolchoze su trakto
riaus talka nuverčiamą koplytė
lės bokštą. Tada riktelėjimas iš
anapus tvirtino, tai esą prasima
nymas, tai esą pamfletas! DejSi,
ir šiandieną Klaipėdos
Taikos
Karalienės desakruotos bažny
čios frontonas nuplėšto
bokšto
tuštuma plačiu mastu liudija,
kad mano kolchozinės koplytėlės
griovyba nebuvo prasimanymas.
Atsitraukimu į Šoną, tenka paminėti, kad Lietuvių katalikų
bažnyčios kronika (Nr. tfįy skel
bia, jog 1979 metais 148,149
(šimtas keturiasdešimt
aštuoni
tūkstančiai šimtas keturiasdešimt
devyni j ašmenys .pasirašė prašy
mą L; Brežnevui, kaip vyriausy
bės galvai, prašydami
grąžinti
Klaipėdos Taikos Karalienės baž
nyčią tikintiesiems. Bažnyčia bu
vo pastatyta sovietinio legaluifip
plotmėj. Ir anksčiau buvo du
bandymai bažnyčią atgauti. De
ja, sovietinė valdžia negrąžina
suktybės būdu konfiskuotą pasta
tą,.,
Savo akcija išeivija galėtų fak
tą kelti tarptautinėje plotmėje,
talkinti tikintiesiems
brutaliai
pavogtą pastatą atgauti. Ar arft
nosies lipantis Madridas,
atsi
mins Klaipėdos bažnyčios epizo
dą?...
f
1
Pirmasis ,,Lietuvos bažnyčios *
serijos tomas „Telšių vyskupija",
nelyginant astralinis tos vyskupi
jos atvaizdas laisvame mūsų krai
te, sujungė savyje medžiaginį fr
dvasinį persekiojamos bažnyčios
komponentus: išsami
pažintine
medžiaga nūdienai ir ateičiai
Didžiulės knygų serijos debiutasr
-*

,-

Dr. Antanui Kučui 80 metų
Atkelta iš 1 psl.)
nesudarė sunkumo. Susigyvenęs su
darbo kolegomis, jis įsijungė į vie
tinį gyvenimą, o taip pat sumezgė
ryšius su Scrantono lietuvių kolo
nija. Čia jau pasidarė jo namai. Iš
Čia jis važinėjo su paskaitomis po
Hetuvių kolonijas,
dalyvaudavo
organizacijų suvažiavimuose. Ypač
daug prakalbų apie Lietuvos būklę
po nepriklausomybės sužlugimo jis
atliko savo pirmaisiais Amerikoje
gyvenimo metais, kaip naujai atva
davęs.
Organizuotoje veikloje. Nuo gim
nazijos dienų jis ateitininkas, besi
reiškiąs
aktingesnėse pareigose.
Universitete bendrinės draugovės
narys ir visų universiteto ateitinin
kų korporacijų seniūnas. Jo dar
bas — atstovauti universiteto atei
tininkams, kur tik būdavG reikalin

ga. Šioje pozicijoje jis turėjo pro
gos ateitininkų vardu padaryti vi
zitą Lietuvon atvykusiam arkivys
kupui Jurgiui Matulevičiui, Švento
jo Sosto vizitatoriui, ir pasveikinti
jį vardo dienoje. Talkininkavo ir
pavasarininkams.

kad turėdavo tris -keturis mėnesius
apmokamų atostogų, iš kurių kai
kuriems mokytojams nutrupėdavo
po dvi tris savaites įvairiems priva
lomiems kursams. Tačiau dauguma
atostogas sunaudodavo savo nuo
žiūra. Antanas Kučas mėgdavo ekskursuoti po užsienius. Kelias vasa
ras jis dalyvavo Grenoblyje ir Nancy prancūzų kalbos kursuose ir įsi
gijo diplomą - teisę dėstyti prancū
zų kalbą visur, išskiriant Prancū
ziją. Jis buvojo Šveicarijoje, Italijo
je, Austrijoje, Vokietijoje ir Suomi
joje, norėdamas susipažinti su tų
kraštų kultūra ir istorinėmis vie
tomis. Cia, Amerikoje, jo atostogos
prabėgdavo vasarvietėse prie Atlan
to ar belankant žymesnes krašto
vietas. Kas nuo kelionių atlikdavo,
buvo skirta istoriniams rašymams.

Kai katalikų visuomenės vadams
atrodė atėjęs laikas įkurti Lietuvoje
Katalikų universitetą, dr. Kučas da
lyvavo jo steigimo komitete pagal
biniu nariu ir vedė to komiteto pa
sitarimų užrašus. Ne nuo steigėjų
priklausančių aplinkybių tas uni
versitetas darbo nepradėjo. Dabar
tiniu metu jis yra ne Lietuvoje vei
kiančios Lietuvių katalikų mokslo
akademijos narys - mokslininkas,
karts nuo karto pasireiškiąs jos su
Jis pasiryžo surankioti žinias ii
važiavimuose. Dalyvauti politiniuos įvairių šaltinių ir dar tebesančių
sambūriuose jis neturėjo laiko.
gyvų žmonių ape lietuvių kolo
Atostogos ir laisvalaikiai. Lietu nijas ir jų veiklą Amerikoje. Didele
voje mokytojai buvo laimingi tuo, dalimi jis tą darbą atliko, aprašė

kai kurių vietų lietuvius atskirai ir< — Kun. Antanas Staniukynas, mo aprašymas, svarbi jusias auto likę Lietuvoje Daug materialinės
pateikė, sakytume, bendrą lietuvių 208 psl., 1965 m. nušviečia XIX riaus veikalas.
paramos jiems suteikta, kai tik pa
kultūrinio gyvenimo Amerikoje is amžiaus pabaigos ir XX a. pradžios
Dr. Antanas Kučas bendradarbia sidarė ryšys su Lietuva galimas, pe
lietuviškų mokyklų būų' ir Šv. Ka vo lietuvių periodinėje spaudoje ir dabar tebėra jo mintyse, tik Sodai
toriją.
zimiero Seserų kongregacijos, ku Lietuvoje ir šiame krašte, o taip pat Security mėnesinis čekis jau daug
Indėlis lietu ylų istorijon. Iš dr.
rių pagrindinė paskirtis būti mo serijiniuose leidiniuose, kaip Lietu liesesnis kaip iš universiteto,'.^
Antano Kučo plunksnos, be minėto
kytojomis, įkūrimą ir jos įkūrėjo vių Enciklopedija, New Catholic siuntinėliai tapo retesnL.
„Kęstučio", įšėjo šie veikalai:
gyvenimą bei veiklą.
Encyclopedia ir Encyclopedia Litu— Vytautas Didysis, 1350 -1430,
Saulėleidis. Emeritūros dienoms
— Shenandoah Lietuvių Šv. Jur anka, kurios V-jo tomo buvo vy
300 psl. kolektyvinis darbas, pa
Antanas pasirinko ramų Vampeų
riausiojo redaktoriaus padėjėju.
ruoštas, minint šio valdovo 500 me gio parapija, 316 psL 1968 m. su
Putname, CT, prie N.P. seserų vj€jteikia
supratimą
apie
Pennsylvanitų mirties sukaktį, 1930.
Kasdienybėje. Antanas Kučas nuolyno. Čia seselės aprūpina jį vi
jos lietuvių ideologinį susigrupavi— Krikščionybė Lietuvoje, 263
ypačiai socialus žmogus. Visuomet sais buitiniais dalykais. Užtat, pa
mą ir jų priešingumus, vaidus su
psl., 1938, taip pat kolektyvinis vei
ramus, nesikarščiuojąs,
santūrus, žiūrint senatviškų titulų, jis tebė
lenkais dėl parapijos, parapijos stei
kalas, parašytas ryšium su Lietu
pilnas humoro susidarė draugų ir ra kūrybingas. Iš čia išėjo ir jo pas
gimą ir išauginimą, o taip pat ang
vos krikšto sukaktimi.
šiapus okeano, neskaitant tų, ku kutinis didelis kūrinys apie arkivys
liakasių būvį šimtmečio sąvartoje
— Lietuviu
Romos Katalikų
kupą Jurgį Matulevičių - Matulaitį.
— Amerikos Lietuvių
istorija, rie taip pat Čia atvyko po paskuti
Susivienijimas, 370 psl. 1956 —
Sveikiname mieląjį jubiliatą ir
nio Pasaulinio karo. Sąmoningas
639 psl., 1971 ir
vaizduoja kaip gimė didžiausia lie
katalikas, bet pakantus kitokio nu džiaugiamės, kad jis savo aštoo— Lithuanians in America, 349
tuvių pašalpinė organizacija ir jos
sistatymo žmonėms. Kompanijoj niasdešimties metų erdvę pripildė
psl.
1975 — abu veikalai aprašo
veiklą po visą Ameriką.
laukiamas, pageidaujamas žmogus, pedagoginiais darbais ir istoriniais
visų lietuvių grupių įsikūrimą, or
įdomus pasakotojas, pokštininkas. veikalais. Kartu linkime malonau*
— šv. Petro Lietuvių parapija
ganizacijas ir veiklą Amerikoje nuo Jis visuomet turi ką nors įdomaus saulėleidžio su geromis jėgomis pa
So. Boston,; Mass. 303 psl, 1956 m.
pirmų lietuvių čia pasirodymo.
papasakoti visiems. Tačiau profeso baigti ant stalo belaukiančią moaprašo Naujosios Anglijos Atlanto
—
Arkivyskupas
Jurgis
Matulai
rius čia Amerikoje yra ir gana vie nografiją apie monsinjorą Juozą Ka
pakraščio lietuvių kūrimosi vargus,
tis
Matulevičius,
592
psl.,
1979,
nišas, vienas, lyg viengungis —• jo ralių, o ir toliau neleisti plunksnos
nesutarimus, parapijos veiklą ir
fc
šeima:
žmona, sūnus ir duktė yra rašalui išdžiūti. Dieve padėki
šių laikų šventojo lietuvio gyveni
bendrus laimėjimus.

feeitadienis,
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Pokalbis su dr. Marija Gimbutiene
Ltiskųjų studijų draugijos pirmininke
^Pradžiai pravartu pasakyti, kad
svgrus įvykiai praslysta kasdien$koj skuboj nepastebėti, arba
apie jiuos pagalvoti. M ū sensacijomis perpenėta galva
dfinai traukiasi n u o tokio b a n
d;
i

Georgetown universitete j W a shingtone, D . C . Baltiškųjų studi
jų puoselėjimo draugijos suvažia
vimas š.m. birželio 5-8 d., m a oo supratimu ,buvo tai įsidėmė
tinas įvykis, kurį vertėtu arčiau
cpažinti.
D r . Marija Gimbutienė dabar
^ r ė m ė Draugijos pirmininkės l
pareigas.
-eqSu pirmininke dr. Marija G i m •btttiene derėtų skaitytojams išsa-'
miau susipažinti, bet tai ištęstu
šį.pasikalbėjimą. Pakalbėti kaip
ap|e vieną įžymesniųjų archeolo
gių daugelio knygų autorę, Kali•fcrnijos universiteto profesorę,
"^2* nemažas uždavinys.Mes kar
t a s imam ir pasakom: išplaukė į
plačiuosius vandenis.
Erdvus,
-sparnuotas pasakymas. Gal n e n u -fikjrisiu per toli, tardamas: vargJĘU ar turim kitą tokią mokslininkę
-m«s, lietuviai, jau senokai išplau
kusią į plačiuosius vandenis.
Si ^ .
-BOT— Būtų naudingos
išsamesnės
žinios iš Baltiškųjų studijų dzauįiįos istorijos, jos įkūrimo,
jau
Mietų metais sėkmingai
veikian-ckx?

jos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
kitų rytu Europos kraštų. Baltų
Studijų instituto ar Centro stei
gimas tebėra vienu iš pagrindi
nių tikslų, Su šiuo tikslu rišasi
kitas - pajamų sutelkimas.
Mums gerai žinoma, ne vi
sose trijų tautų laisvės dienose
darniai klostėsi kaimyninis, kul
tūrinis
bendradarbiavimas. Ar
galima tikėtis S Baltiškųjų studi
jų išsamesnės analizės: kas kliu
dė trims tautoms, tragiško pavo
jaus grėsmėje suderinti kultūrinę,
kooperaciją? Ar tai būtų naudin
ga ateičiai,
—Trijų tautų bendradarbia
vimas šiuo metu vyksta labai
sklandžiai, net nebėra reikalo
klausti kaip buvo prieš 50 metų.
Glaudus bendradarbiavimas pui
kiai pastebimas konferencijose.
Septyniuose suvažiavimuose jau
išaugo draugysčių ratas, gimė
daug naujų idėjų, naujų temų bū
simoms paskaitoms, straipsniams,
knygoms. "Baltų" vardas, tiek et
nine, tiek politine prasme, pasi
darė suprantamas ir žinomas
tarptautinėje
plotmėje.
Baltų
mokslininkai ir kiti AABS nariai
veikia labai vieningai ir tikrai
nesivaržo dėl atskiro lietuvių, lat
vių ar estų prestižo. Visiems su
prantama, kad "baltų" vardu
daug lengviau operuoti negu vie
nos tautos vardu. Amerikoje
Baltic Stųdies" atsistojo šalia
"Scandinavian Studies'1 ar 'Slavic Studies".

>;

— Az derintųsi su ABBS tiks
lais, jeigu visos trys paruostų ir
išleistų trijų tautų istoriją anglų
I kalba?

.— N e tik deri|ftTtsi: baltų tau
tų išsami ir objektyvi istorija yra,
V
i '
}
be abejo, vienas iŠ esminių AABS
- profesoriai iš Japonijoje.
•a dalyvavo
J
-— AABS (Association for the gintarui,
>
tikslų. Per dešimjtj^etų išėjo aps
Advancement of Baltic Studies) Harvardo, New York City, Vas-i
***
čiai baltų tautų istorijas liečian
labai sėkmingai veikia jau dvyli sar ir San Jose universitetų; nė' — ]ums buvo progų veikti, ste
čių knygų bei straipsnių (daug
ką metų (įkurta 1968 metais). vienas jų neturi nieko bendro su bėti Baltiškųjų studijų puoselėjijatspausdinta^Thefoumal of Bal
T a j -tarptautinė mokslo ir švįęti- baltų kilme. Šis faktas liudija AA, ™\o draugijos veiklą ig eiliniu fcz- _
?
rSo Organizacija, jos tikslas ska BS įvertinimą tarptautine pras retyiu ir —• dabar, vyriausio šta-\tie Studies), gal ne viskas buvo
tinti ir remti baltų studijas visa- me. Jos prestižas ryškiai auga. Kai bo vadovu. Kokie artimesni pla ' pastebėta. 1978 metais išėjo V.S.
Vardžio ir R.J. Misiūno redaguota
ant stabo pečių?
m e pasaulyje ir siekti objektyvu kurioms sesijoms n e t ir vadovau nai guli
r
1Bj '
knyga ' T h e Baltic States in
m o pagal tarptautinius standar ja kitų tautų (ne b a l t u i moksli
w ? A A B S turi isVjsčiusi auto Peace and W a r , | 9 1 7 - 1945"
tus. "Baltų studijos** supranta ninkai. T a i nulemia kvalifikaci
matiškai besisukantį hmkeii ų ra (Pennsylvania Starte University.
mos plačia prasme: jos a p i m a ar jos tam tikroje srityje .
tą. Kongresų ir simporiumų ren 215 VVagner Bldg., University
cheologiją, etnografiją,
taūtosaAABS bendradarbiauja su ki gimas reikalauja daug energijos.
Park, Pa. 16802). AABS Newsletl į , mitologiją, kalbotyrą, istori
tuose kraštuose
veikiančiomis Didelis nariu skaičius labai akty
ter informuoja apie naujus leidi
j a , nuo seniausių iki dabarti
baltų studijų draugijomis ir sten viai reiškiasi. Nuo vieno kongre
nius.
n i ų laikų, dailiųjų menų tyrinėjigiasi jų visų veiklą koordinuoti. so iki kito mokslininkai angažuo
įją, filosofiją, ekonominius, so
— jūs esate Kalifornijos uni
Švedijoje, pavyzdžiui, veikia Bal jami, skatinami įvairioms studi
cialinius bei politinius mokslus.
tų institutas, Baltiška Institutet, joms bei tam tikrų sesijų organi versiteto profesorė, Kultūros isto
kuris kas antri metai Stockholme zavimui,
?
šiuo metu jau ren rijos muziejaus kuratorė, nuolat
~ — Kas gali būti šios organiza
rengia
konferencijas
(1981,
birtarptautiniuose
giamasi
porai
tarptautinių kon dalyvaujate
cijos nariais?
želid
5-8,
konferencija
skiriama
suvažiavimuose,
dažnai
girdim
ferencijų: 1982 metais AABS su
-JA
baltų
tautų
dailiesiems
menams)
važiavimas įvyks Minneapolyje, jus organizuojant archeologinius
*•„— Jos nariu gali būti kiekvie
Stengiamasi
ir
laiką
ir
temas
de
Minnesotos universitete. Skandi kasinėjimus, artimai susirišusi su
n a s žmogus, kuriam rūpi baltų
rinti,
kad
nebūtų
sutapimų
ir
kar
navų Studijų centras tame uni išeivijos
kultūriniu, visuome
«tudijų skatinimas ir rėmimas.
tojimosi.
Marburge,
Vokietijoje,
versitete
rodo
dėmesio
ir
žada
nintu
veikimu.
Ar užteks laiko,
Sįųo metu AABS turi apie 1000
simpoziumai
ruošiami
kasmet,
pagalbą
suvažiavimui
realizuoti.
jėgų nešti Baltiškųjų studijų puo
ąarių, dauguma jų yra Vakarų
hemisferos universitetų profeso kuriuos remia Marburgo univer Gautas pakvietimas tarptautinę selėjimo naštą?
riai, mokslininkai - tyrinėtojai, sitetas, Herderio Institutas, die konferenciją suruošti Poznanės
— Šios organizacijos tikslai,
Lenkijoje,
kuris
literatūros ir meno kritikai, rašy Baltische Historische Kommis- universitete,
jos platūs užsimojimai, jos kas
tojai, menininkai, ir kiti baltų sion, ir AABS (sekantis simpo apimtų lingvistiką, archeologiją kart greitesnis augimas, tarptau
f t ū r a ir mokslu besidomintieji, ziumas skiriamas Vilniaus ir Tar — etnografiją, istoriją, architek tinis pripažinimas, daugelio n a 
universitetams
paminėti). tūrą ir gal kitas sritis. Tikimasi,
proc. narių gyvena u ž Jungti tu
Baltų
studijų
draugijos
taip pat kad tokioje konferencijoje galės rių organizaciniai gabumai bei
n i ų Amerikos Valstijų ribų. Nėra
l Nukoltn i 4 pusi >
l i a u s i m o , kad tai pati svariausio- Į ., ' Suomijoje, Prancūzijoje' dalyvauti mokslininkai iš Lenki
a
j į pasaulinė baltų studijų organi-' ^
racija,
sujungusi
beveik
vi
sus baltų tautų akademikus ir ki
tos kūrybingai pajėgius asmenis.
^.Nariais gali būti nebūtinai tik
lietuvių, latvių ar estų kilmės
Jįnonės. Organizacijai priklauso
apsčiai mokslininkų ne baltų, gy
venančių IAV, Švedijoje, Vokieti
joje, Lenkijoje, Izraelyje, Austra
lijoje ir kt. Lietuvių narių AABS
yra pusė tiek kiek latvių. Kažin
fcedėl? Galbūt inercinis neveržJsmas, nenoras išeiti u ž savojo
kaimo). Ypač pasigendama stu
dentijos. Lietuvių spauda, tarp
liftko, be mažų išimčių neparodė
smigiau dėmesio AABS populia
rinti ar bent daugiau painformsuoti.
ii— Kiek AABS veikia
tine prasme?

Dr. Marija Glmb^beni <!•«•)

-

/

tarptau

'.*".— Imkime pavyzdį iš Septin
tojo tarptautinio kongreso, įvyTčusio Georgetown universitete,
Washington D.C., birželio 5-8,
1980. Jame dalyvavo 4 0 moksli
ninkų iš Vokietijos, Lenkijos, Iz
raelio, Australijos ir kitur. D a r įdomiau, sesijoje, skirtai Baltijos
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Grafinis G. V/iūeraetz'o poezijos lakstąs

Pranas Gailiu*

Staiga viršūnės išyra,
čiukurai suskyla.
Liepsnojančia
jūra,
įsiveržusią į padangę,
praskrenda juodas
paukštis.

RUDUO

Vis dar tebetrokštanti
vasara
savo karščiuojantį
kalaviją
įsmeigia į gimstančio rudens kūną.

27
Taip prasiplečia
širdis,
kad jau nebetelpa
krūtinės
sprogstančiuose
mūruose.
Ak, kokia baisi jūra,
atskuba ją išrauti ir smūgiais
bangų vėl ją prikalti
į vietą, kurios, ak, niekad neturėjo

•

Pradėjus pūsti rudens vėjui,
visos kasuarinos atidžiai
suklūsta,
ir nutildamas miškas
pasiruošia
klausytis keturių metų laikų
gražiausios

>

muzikos.

6
palikti.

•

!

Kai šluoju rudens lapus,
jaučiu lyg jūra, įsibrovusi į juos,
raudodama mirtų.
•

'

-

-

•

*

Medžiai gina nuo vėjo
savo šakų priešpaskutinius
lapus.
Kokia smarki, herojiška ir liūdna kova

-

32

•

18
Kai kas, ar daugelis, manys: — Be reikalo
šis poetas kalba apie rudenį.
Kaip nekalbėti, ir daug ir su ilgesiu,
jeigu greitai įžengs į žiemą?

'

20
Ar ne tiesa, kad tu dar neišėjai,

kad
tave tebeturiu,

Sumindytas, ruduo
pasitraukia.
Vakar jo deganti galva šiandieną tėra tik
S
blankus sukietėjusiu purvo lašas,
prilipęs prie vežimų aimanuojančių
ratų,
ar prie tamsių
keleivių
apledėjusių puspadžių. Vien tik
abejingoje padangėje
iškyla
nuogos vargšės rankos,
maldaudamos
žiemos vėją
pasigailėjimo.
.

kad tebesi čia? Atsakyk.
Išvertė G a u č y s
Ar ne tiesa, kad tavo žalumas, kad tavo skambą
lapia,
kad tavo darni, virpanti kakta,
tavo meilingas pamišimas, tavo plačios
Rafael
A l b e r t i — vienas žymiųjų ispa
fizinės marios, akli
bangavimai,
nų d a b a r t i e s poetų. Iš pradžių buvo atsidėjęs
tebevaikšto su manim, drėkina mano gyslas, tapybai. B ū d a m a s 14 metų, suruošė savo darbų
parodą. Bet dėl ligos t u r ė j o tapybą mesti. Vėliau
suteikia mano širdžiai tą polėkį,
atsiskleidė k a i p didelių gabumų poetas, perėjęs
tą įsiveržiančią ugnį, kaip kad anuomet?
visus literatūrinius judėjimus. Iš labai g a u s i o s jo
Ar ne tiesa? Ar ne tiesa? Man atsakyk
lyrikos čia t r u m p a i p a m i n ė t i n a s p i r m a s j o rinki
šią tamsią rudens naktį.
nys Mrinero en t i e r r a ( J ū r e i v i s žemėje), už kurį
gavo valstybinę l i t e r a t ū r o s premiją, ir S o b r e los
25
Angeles (Apie angelus), k u r i s l a i k o m a s geriau
sia ispanų s i u r r e a l i z m o poezijos k n y g a .
Šis rudens dangus
P.G.
išrado kalnus.

nas Gailius dabar pasidarė linijų
ir spalvų meistras. Ir jis poezijos
keliu grįžta į figūratyviškumą su
tapybiniu
jautrumu.
Knyga
Paryžiuje gyvenantis dailinin- ] brūkšnys, nusileisdamas pakelta
" D ' u n bei Orient"
yra išdava
kas Pranas Gailius šiuo metu ranka, mus taip jaudina? Tai yPrano Gailiaus susitikimų su Ge
vieši Amerikoje, lanko gimines, ra mus pagaunantis judesys, ir rard'o Willemetz'o poezija. Poerengia parodas. Tai jau ne pir lengvas linijos kilstelėjimas y r a ,
iryvo žmo- ito permatoma kalba, jo tylus lymas kartas. Tačiau šį sykį jisai švelni moduliacija gyvo
rizmas, jo paprastumas, bet ir jo
atvyko, be kita ko, ir su naujau gaus. Reikia reto talento, ilgo dar
gilumas sužavėjo dailininką, už
siu, labiausiai išskirtinu savo bo ir ieškojimo tokiam kūrybi
gaudamas jame visas kūrybingo
grafikos kūrybiniu užmoju, ku niam rezultatui pasiekti. Šitokio
rio realizavimą pamatyti yra re lygio tyrumas yra grįžimas į patį jautrumo stygas. T a d nereikia
tai pasitaikantis malonumas. Bet tapybos šaltinį. Prisimindamas nė stebėtis, kad šios išskirtinės
tegu apie tai atsiliepia čia Pran didžiąją kubistų pamoką, Pranas knygos tekstas ir vaizduotė suda
cūzijos Nacionalinės bibliotekos Gailius iš lengvo ir kantriai sus rė tokią tobulą vienybę. Kaligra
Manuskriptų departamento kura kaldė formų kalbą ir spalvas. Bet fija su savo taisyklėm ir būtinu
torė Flcrence de Lussy. Jos rašte jis kompozicijas vis tiek tiesiog mais dingo. Kiekvienas žodis,
"Bulletin de la Biblioteąue Na- išsprogdino, suardydamas patį kiekviena raidė čia įgauna detališkiausią fizionomiją,
kur pir
tionale" sakoma taip:
kasdieninį akių vyzdį, kad at
Nauja Prano Gailiaus grafikos rastų pirmosios kalbos tyrumą — moje vietoje yra ne fantazija, bet
raižinių knyga "D'un bei Orient" kalbos, priklausančios daT pasau- rūpestis iškelti poezijos teksto
(eilėraščiai Gerard'o Willeme- lo rytui. Modernieji mokslai at dvasią. Ir tos raidės, kurios raiži
tz'o) atskleidė tikrąją dailininko skleidė žmogui tik tai, ką seniai nyje savotiškai išsiskečia, išsi
talento dvasią ir veidą. Tačiau nujautė didieji tapybos milžinai: tempia, pagauna tai, kas yra
šioj serijoj veidų beveik nėra. Ko po fanatstiskų komplikacijų, pa tekste intymiškiausio ir vitališne sudievinti kūnai egzistuoja li saulis iš tikrųjų yra paprastas. kiausio, prisidėdamos prie bend(Nukelta į 4 poaL)
Po "Inka blokų" serijos Pranijų ir jėgos tikrovėje. Kodėl tas

Pieno baltumo išarti lakštai

