-

-

- -.. .

CARAS — EUROPOS
- o - ą,

-*•!

.,
--i
t.
•

•

Mikalojaus I santykiai su Roma, siekiant
katalikų bažnyčią
Lietuvoje

Šiįame numeryje:
PEN klubas priima rezoliuciją apie Pabaltijį.
Caras Europos žandaras: Mikalojaus I santy
kiai su Roma, siekiant užgniaužti Katalikų
bažnyčią Lietuvoje.
Lietuva ir lietuviai .Pasaulinės literatūros
leksikone".
Samuelio Becketto eilėraščiai.
Apie Bronių Muriną parodos proga.
Su Vytautu Ignu po Lietuvą.
Nijolės Ambrazaitytės koncertai Chicagoje.
Visatos galaktikų dydžiai.

Pasaulinė rašytojų organiza
cija pasmerkė kultūros varžy
mą Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Rugsėjo pabaigoje Lijone,
Prancūzijoje,
įvykusiame
Tarptautinio P E N
klubo
suvažiavime didele balsų
dauguma priimta Danijos,
Norvegijos, Švedijos ir Suomi
jos centrų pateikta rezoliucija
apie Pabaltijį. J o s tekstas
skamba taip:
,,Vienas
svarbiausių
tarptautinio
PEN
klubo
uždavinių yra padėti apsau
goti mažų tautų kultūras.
Skandinavijos centrų nariams
didelio rūpesčio kelia žinios
apie sunkumus, su kuriais susi
duria jų kolegos rašytojai trijo
se rytinio Baltijos jūros, daž
nai vadinamos Taikos jūra,
pakraščio š a l y s e . P a s t a 
raisiais metais mus pasiekė
informacija, kad didėja grės
mė Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kultūroms, k a d suimami
intelektualai, kurie stengiasi
ištausoti savo kultūras. Mes
kviečiame visus Tarptautinio
PEN klubo narius drauge su
mumis pasmerkti tokią politi
ką, kuri taip
iškalbingai
prieštarauja visų tarptautinių
kultūrinių
sutarčių princi
pams".
Iš suvažiavime dalyvavusių
59-ių P E N centrų tik penki
balsavo prieš rezoliuciją, o
septyni
susilaikė.
Vieni
pirmųjų už rezoliuciją rankas
pakėlė Kinijos ir Lenkijos
atstovai. Rytų Vokietija ir
Bulgarija balsavo prieš, o
Vengrijos P E N
centras
susilaukė.
Rezoliucija iššaukė karštas
diskusijas. Ypač karingą kalbą
pasakė Rytų Vokietijos centro
atstovas, kuris tvirtino, kad
Pabaltyjė nėra jokios priespau
dos, tautinės kultūros klesti, o
kultūros kūrėjai turi visišką
laisvę. Jam atsakė estų PEN
centro atstovas Aleksis Rannitas, kuris pacitavo pernai
paskelbtą 40 estų intelektualų
atvirą laišką Pravdai ir estų
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kompartijos
laikraščiams.
Š i a m e laiške kalbama apie
didėjančią grėsmę estų kultū
rai, reiškiamas susirūpinimas
j o s ateitimi. Kita estų centro
atstovė, Amerikoje gyvenanti
rašytoja Asta Vilman-Linnolt,
paskaitė ištrauką i š Estijos
oficioze perspausdinto „Pravd o s " straipsnio,
kuriame
džiaugiamasi Sovietų Sąjun
g o s tautinių kultūrų „sutarybinimu" ir jų skaičiaus mažė
jimu.
Sovietinė
sistema
s t e n g i a s i suformuoti naują,
„tarybinį" žmogų — kalbėjo
e s t ų atstovė — kurio atmintis
tesieks
1917-us
metus.
Neutralią
poziciją
užėmęs
Vengrijos atstovas paabejojo,
a r pasaulinei rašytojų organi
zacijai verta užsiimti įvai
riausių
„mažumų" proble
m o m i s , nes tokių mažumų
pasaulyje nepaprastai daug.
A s t a Vilman-Linnolt jam atsa
kė, kad Estija, Latvija ir Lietu
v a nėra mažumos, bet tautos,
gyvenančios savo istorinėse
teritorijose.
(Lietuvių rašy
tojai šiame suvažiavime neda
lyvavo).
Tarptautinio P E N
klubo
kalinamų rašytojų (ir žurnalis
tų) komiteto pranešimas buvo
paskelbtas jau rugpjūčio mėne
sį. J a m e išvardyti Gintautas
Iešmantas, Petras Lukoševi
čius, Povilas Pečeliūnas, Vik
toras Petkus, Julius Sasnaus
kas, Vytautas
Skuodis.
Algirdas Statkevičius ir Anta
n a s Terleckas. Suvažiavimo
metu išleistame
pranešimo
priede dar sykį paminėtas
Algirdo Statkevičiaus atvejis
— aprašomas jo uždarymas į
psichiatrinę
ligoninę
ir
reiškiama nuomonė, jog tėra
n e d a u g vilties, k a d jis būtų
paleistas netolimoje ateityje.
P E N klubo suvažiavimo
metu Pabaltijo klausimas iški
lo tarptautinėje plotmėje. Už
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
kultūrinę laisvę pasisakė ketu
ri penktadaliai suvažiavime
(Nukelta į 2 psL)

užgniaužti

Zemaičių koadjutorius buvo atidėta.
Prie caro Aleksandro I kiti Lietu
vos reikalai buvo pakenčiamoj padė
ty. Dar veikė Lietuvos statutas ir se
noji teisminė bei administracinė
STASYS
tvarka. Švietimo srityje veikė seno
sios kolegijos ir Vyriausioji Vilniaus
Caras Mikalojus I, apie kurį ruo- tapo jis pats.
mokykla,
caro (1803) pavadinta Im
šiamės kalbėti, gimė tais metais, kai
Pop. delegatas arkiv. Litta buvo
peratoriškuoju
Vilniaus universite
mirė (1796) jo senelė care Kotryna "apsaugotas" nuo kitų patarėjų,
tu.
Bažnyčios
ir
jų parapinės mo
II, įvykdžiusi visus tris Lietuvos pa- be to, negalėjo susisiekti su Romos
kyklos
buvo
nesuvaržytos.
Caras Adalinimus: 1772, 1793 ir 1795 me- centru, nes pop. Pijus VII tuo me
leksandras
I
ketino
palikti
senosios
tais. Jis buvo panašus į senelę, ku- tu buvo įkalintas Napoleono, o karLietuvos kunigaikštijos statusą kaip
ri nesiskaitė su nieku, taipgi su Ro- dinolai išblaškyti. Taip pasirašyta
Suomijai, žinoma, likdamas pats
ma. Po I Lietuvos padalinimo, ga- konkordatas, kokio norėjo SiestrenLietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Jis
vusi gudiškas Lietuvos sritis, jinai cevičius ir rusai. Pagal konkordatą
pavedė savo draugui Rietavo kung.
be popiežiaus sutikimo jsteigė kata- buvo išskirtos iš Lenkijos Gniezno
Mykolui Kleofui Oginskiui su kitais
likų vyskupiją Mogiliave ir pati pa- metropolijos Vilniaus ir Žemaičių
ruošti šios kunigaikštijos konstitu
skyrė jai vyskupą, buvusį Vilniaus vyskupijos ir perkeltos į Mogiliavo
ciją.
Jsteigė (1817) Lietuvos armiją,
sufraganą gudų reikalams Stanislo- jurisdikciją. Mogiliavo metropolijai
nors
ji iš tikro nebuvo visiškai lie
vą Siestrencevičių — Bohušą; po priskirtos dar šios vyskupijos: Luctuviška
ir veikė ne Lietuvos terito
Idek laiko jį pakėlė f arkivyskupus ko Podolėje, Kameneco Volinijoje
rijoje.
vėl be Romos žinios. Kitas būdingas ir naujai įkurta Minsko vyskupija
Lietuvos sunaikinimas prasideda
jos elgesys su jėzuitais. Kai pop. Kle- vietoj panaikintosios Livonijoje. Busu Mikalojum I
mensas XIV, spiriamas Europos vai- ves Livonijos vysk. jonas KasakausViskas
staiga pasikeitė, kai 1825
dovų, panaikino (1773) jų ordiną, kis (ne Steponas Giedraitis), buvo
m., t.y. praėjus 30 metų nuo Lietu
jinai priešingai — paliko juos toliau perkeltas į Vilnių, o Minsko vyskuvos galutinio pavergimo, į caro sos
veikti savo valstybėje.
pu paskirtas Jokūbas Dederka, kiltą įsėdo jauniausias Aleksandro I
Kitaip elgėsi jos sūnus caras Povi- me ukmergiškis, gana pataikius rubrolis Mikalojus I. Jis buvo įsitiki
las I. Pradėjęs valdyti 1796 metais, sams. Vyskupų parinkimą apsprennęs, kad istorinė Lietuva buvusi ru
į antrus metus susirišo su Roma, dė taip pat Siestrencevičius.
siška ir dabar turinti būti integrali
kad sutvarkytų bažnytinius kataliJo kontroversinis vaidmuo verčia
Rusijos provincija. Lietuvos vardą
kų reikalus diplomatiniu keliu. Jis pasidomėti, kokio tipo asmuo jis bujis panaikino ir davė naują — Šiau
planavo Vilnių, didžiausią vyskupi- vo? Gabus ir lankstus gudas, kilimo
rės vakarų Rusijos srities pavadini
Ją, padaryti bažnytine katalikų me- kalvinas, ruošęsis Vakarų universimą.
Numalšinęs 1831 m. sukilimą,
tropolija ir tai buvo pažadėjęs 2e- tetuose kalvinų pastoriumi, išmokęs
pirmiausia
(1832) uždarė Vilniaus
maičių vysk. kng. Steponui Gied- vokiečių, prancūzų ir anglų kaluniversitetą, palikdamas tik medici
raicnu. (Sis vyskupas, atsisakęs pri- bu, be kitko, studijavęs literatūrą
ną
ir teologiją. Tais pačiais metais
siekti Btildmybę jo motinai, laimė- Vilniaus akademijoj, mokęs Radvilų
panaikino
daug vienuolijų ir vie
jo naujo valdovo palankumą). Kai vaikus ir Radvilų dvare susipažinęs Deltuvos šventoriaus kryžius, bažnyčia ir varpinė • šimtmetinė lietuvių
nuolynų,
o
jų bažnyčias žymia da
atvyko Romos atstovas ruošti kon- su Vilniaus vysk Ig. Masalskiu, liaudies architektūra,
limi
pavertė
cerkvėmis. Pašalino S
kordato, dalykai pakrypo kita kryp- Staiga persisvėrė į katalikus, baigė
ordinaro pareigų J.A. Giedraitį, nes
timi; pakrypo dėl to, kad įsiterpė papildomus teologijos mokslus Varbuvo rėmęs 1831 m. sukilimą. 2eKotrynos II paskirtasis Mogiliavo šuvoje ir 1761 buvo įšventintas ku- tino vyriausiu Maltos ordino ma- kui koadjutoriumi Vilniaus univ
arkivyskupas Siestrencevičius.
nigu. Po dešimtmečio vysk. Masals- gktru, kaip buvo išrinktas.
rektorius Jeronimas Stroinovskis, o mai&ų vyskupiją pavedė valdyti su
Karjeros vyskupas — rusų
kis jį konsekravo savo sufraganu
Naujo nuncijaus sankirtis
Vilniaus sufraganu aktyvus maso- fraganu tapusiam palankiam valValdžios t a l U n f a l r y .
gudų reikalams. Gudijai patekus po
•» valdžia
nas p r e l. Houvaltas. Siestrencevičius džiai Simui Giedraičiui. 1840 m. caLaukdamas Romos delegato, Sies- I padalinimo Rusijos valdžfon jis, Siestrencevičiaus tremtis truko pats ėmėsi pravesti šių kandidatų r a s panaikino Lietuvos statutą ir
trencevičius paliko Mogiliave savo kaip minėjom, buvo Kotrynos II pa- neilgai. Caras Povilas I 1801 m. bu- procesus — apklausinėjimus.
pakeitė administracinę sistemą. Sevietoj preL A. Berentą, o pats išvy skirtas gudų ordinaru ir pakeltas j vo nužudytas ir naujasis valdovas, Kai atvyko naujas nuncijus arkiv. kančiais metais nusavino bažnytines
ko ilgesniam laikui į Petrapilį ruoš arkivyskupus. Gavęs šią poziciją, jis vyriausias jo sūnus Aleksandras I, Tomas Arezzo, kandidatų procesai žemes ir įvedė "valdininkų algas
ti dirvos deryboms. Jtikino rusų prisiekė carei ištikimybę ir, nesiskai- jį grąžino į senąją poziciją. Grįžęs, jau buvo baigti. Nuncijui tuoj pri- kunigams. Visas katalikų kolegijas
valdžią, kad bus geriau, jei katali tydamas su popiežiumi (Romai vis Siestrencevičius pašalino iš ordiną- sistatė caro kanceliarijos viršininkas (vidurines mokyklas) arba uždarė,
kų reikalai bus išskirti iš bendro nekeliant skandalo, kad nebūtų rų 2emaičių vyskupą Step. Gied- Voroncevas ir paprašė tuos Sies- arba perkilnojo į kitas vietas ir patikybų departamento vidaus minis blogiau), darė karjerą. Dabar, po raitį, pretendavusį į metropolitus, trencevičiaus pravestus procesus pa- vertė rusiškomis gimnazijomis. Neterijoje ir sudaryta atskira "Dvasi konkordato, jis buvo ir Romos pri- ir į jo vietą paskyrė koadjutorių J. tvirtinti. Nuncijus atsisakė, nes tai lietė tik parapinių mokyklų, nors
nė katalikų kolegija" arba konsis pažintas baž. provincijos metropoli- lietuvių atstovams. Viktorijos Ja- buvo padaryta nekanoniškai. Dėl to salia jų steigė valstybines rusiškas
torija. Užtikrino, kad tai nesikry- tas.
A. Giedraitį.
užvirė diplomatinė kova tarp rusų valsčių mokyklas.
žiuos su valdžios tikslais. Tokia ins
Tapęs padėties viešpačiu, SiesVyskupijoms reikėjo naujų su- valdžios ir Romos. Ji baigėsi tuo, Drastiškai tvarkydamas visus kititucija tuoj buvo sudaryta, ir Sies- trencevičius pradėjo kovą su jėzui- fraganų ir koadjutorių. Jiems pa- kad Ig. Giedraitis, A. Berentas ir tus Lietuvos reikalus, Mikalojus I
trencevicms buvo paskirtas jos va- tais ir Ha suklupo, nes jėzuitai ture- rinkti caras paskyrė komisiją, kuri Houvaltas buvo visiškai atmesti Ro- ėmėsi perorganizuoti bažnytinę kadovu. Atvykęs pop. delegatas Lo- j 0 nemažos įtakos Povilui I. Caras turėjo veikti kartu su arkiv. Siestren- m o s , o Stroinovskis vėliau patvir- talikų administraciją ir kunigų parenzo Litta, buvęs kitados nuncijus ištrėmė jį iš Mogiliavo ir atėmė jam cevifiumi. Ir buvo parinkti šie kan- tintas ir konsekruotas koadjutorių- rengimo mstitucijas. Siestrencevičius
Lenkijai ir Lietuvai, turėto priimti bet kokią galią tvarkyti bažnytinius didatai: Žemaičiams koadjutoriumi mi Luckui. (Dar vėliau iš Lucko jau buvo miręs (1829), vadinas, liSiestrenceviaų kaip derybų tarpi- reikalus. Netrukus, 1799 m. caras Simas Giedraitis, sufraganu jaunas, perkeltas į Vilnių). Kadangi prie ko laisva Mogiliavo metropoliti vieninką su rusų valdžia. Jis taip vis- ištrėmė ir nuncijų arkiv. Littą, |si- labai "svietiškas" Ignas Giedraitis, tos grupės buvo prijungtas Simas ta. Kitas metropolitas buvo Lenkiką nulenkė, kad baž. metropolitu leidęs, kad pop. Pijus VII jo netvir- Mogiliavui prel. A. Berentas, Luc- Giedraitis, tai ir jo kandidatūra j jai, taip pat palankus carui — Var
šuvos arkiv. Choromanskis. Jo vieta
1838 m. liko taip pat laisva, nes tais
metais jis mirė. Caras apsisprendė
tas dvi metropolijas sujungti į vieną
ir perkelti į vidurį tarp Lenkijos ir
Gudijos, būtent — į Vilnių. Tam
vieninteliam metropolito sostui nu
matė kandidatą Kameneco sufra
ganą Igną Pavlovskį, tuo metu bu
vusį dv. katalikų kolegijos pirmi
ninką Petrapilyje. Tais metais (18
38) caras pasiūlė šį kandidatą Ro
mai. Roma neskubėjo atsiliepti. Ta
da caras sekančiais metais pats pa
skyrė Povlovskį arkivyskupu — met
ropolitu, tik nedrįso be Romos jo
kelti į Vilnių.
Pavlovskis, būdamas katalikų ko
legijos pirmininku, žinojo būsiąs pa
skirtas metropolitu, dėl to pradėjo
ruošti sau priimtinus kandidatus į
naujus vyskupus. Tarp kitų jis par'nko ir Joną Gintilą žemaičiams,
Siame kun. Stasio Ylos straipsnyje kai korių (m. 1803); Artimųjų Rytų misionierius Maksimi
minimų asmenų senieji portretai: Žemaičių lijonas Ryla (1802-1848); Minsko vyskupą* m«>r(fiAWi«. kurio <*m rf|fimfl<» portrfttHH straips tuo metu buvusį žem. vyskupijos
vyskupą* kunigaikštis Steponas Giedraitis Jokūbas Dederka (apie 17B2-182ftl. uk- nio autoriaus rastas Varšuvoje.
(Nukelta į 2 psl.)
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atstovą prie dv. katalikų kolegijos
Petrapilyje. Patekti į vyskupus Gintilai reikėjo kokio nors poaukščio,
dėl to pasiūlė carui skirti j j Šiluvos
infulatu. Caras tai padarė, ir po dvejų| metų (1840) nominavo Gintilą
Žtįnaičių vyskupu ir pristatė Rom|i.
Manipuliacija su kandidatais
į vyskupus
Romai buvo gyvas reikalas skirti
naujus vyskupus, nes visoj Rusijos
intperijoj bebuvo likęs tik vienas ordinaras ir keturi sufraganai. Tačiau
Roma nebepasitikėjo rusų siūloniais kandidatais. Ilgiau palaukusi,
ji ;atmetė ne tik Gintilos, bet ir
Minskui pasiūlytą, vietoj mirųšio. (1829) Dederkos, Pauliaus Rawos kandidatūrą. Abu juos buvo
pristatęs Romai ambasadorius Potiornkinas. Kai jam
nepavyko, jų apginti, caras pavedė savo
antbasadoriui Nesselrodei Vienoje,
kad bandytų įtikinti Romą per
Aastrijos nuncijų Atieri. Bet ir šios
pastangos nedavė vaisių.
Tada caras atleido Gintilą iš Šilutos infulatų ir jo vieton paskyrė
kati. Juozą Rupeiką (taip pat palaikų valdžiai), nominuodamas jį
Žem. vyskupu, bet neskelbdamas
viešai. Kodėl? Caras buvo pasimokęs iš vienos savo klaidos, leisdanius paskelbti valdžios dienraštye £>riennik Urzendowy Varšuvoje
tri jo nominuotus sufraganus lenkif. Tuo pasinaudojo Roma, surinko| tikslesnių žinių ir Varšuvai nom^iuotą kandidatą Antaną Katowskįituoj pat at „ į . Rusų ambasa
dorius Romo; vargo visą mėnesį,
bapdydamas ,.jį apginti,
bet neapgy,w
._
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prefektas. Šiai kongregacijai priklau- kaistą prašoko lyg negirdėjęs ir ėsė ir Rusijos katalikų reikalai, tad mė kalbėti apie Dvasinę akademiją,
popiežius su jais buvo susipažinęs, neseniai perkeltą iš Vilniaus į PetCaras prisistatė popiežiui labai rapilį. Jis dedas daug vilčių į šią
nuolankus, tikėdamasis sudaryti ge- mokyklą, kurioje dabar esą 40 jauravalio valdovo įspūdį. Popiežiaus nų žmonių ir čia jie turėsią puikų
laikyseną kai kas pristato labai pasiruošimą { kunigus. Caras prisigriežta, o iš tikrųjų ji buvusi dip- minė, jog jau -nksčiau prašęs poiomatiška. Popiežius pradžioj gana piežiaus šiai akademijai palaiminišvelniai priminė carui, kad valdo- mo ir portreto, ir dabar jis pabučiavo
vai negali savo nuožiūra tvarkyti tų popiežiui ranką, pakartotinai prašydalykų, kurie įsakyti Dievo ar Baž- damas to paties. J tai popiežius atnyčios. Tada caras ėmė skųsti kata- sakė turįs savo rankose reguliamiHkų dvasininkiją, kuri esanti viso ną, turėdamas galvoj reguliaminą
blogio priežastis. O gal dvasininkija, seminarijoms, o caras suprato, jog
pastebėjo popiežius, vykdo tik savo tas reguliaminas skirtas Akademi
teisėtų vyresniųjų valią. Caras su- jai. Caras dar kartą prašė palaimiprato, jog popiežius kreipia dėmesį nimo ir portreto Akademijai, ir tada
j vyskupus, ir ėmė girti mirusį arkiv. popiežius pasakė, kad Akademija nė
Siestrencevičių, su kuriuo valdžia santi popiežinė. Ji naujai atidaryta
neturėjusi sunkumų. Caras tvirtino, vietoj uždarytosios Vilniuje be dvakad jam nebuvę ir nesą sunkumų sinės vyresnybės žinios arba tik pusu Rusijos katalikais, nes jie esą pa- siau tam pritarus. Popiežius pakarklusnūs valdžiai. Tuo tarpu reikalai tojo, jog Akademija nėra kanonišneiną sklandžiai su Lietuvos kata- kai įsteigta ir tam reikėtų bulės, kuŪkais, kurie turį vietinius savus ku- ri pateisintų perkėlimą (iš VUnigus, ir su Rusijai prijungtomis niaus) ir įkūrimą (Petrapilyje),
sritimis, kaip Volinija ir Podolė, kur — To aš ir noriu, — tarė caras.
kunigai yra lenkai. Blogiausia esą — Kokiomis sąlygomis, Jūsų Šven$u Lenkijos kunigais, nes jie "pačią tenybe, galite tai padaryti?
religiją
naudoja
sukilimams — Pažiūrėsim, pažiūrėsim! — at
pridengti".
sakė popiežius.
Popiežius priminė carui šiaurės Po to caras kalbėjo apie Lietuvos
Amerikos pavyzdį, kur religijai pa- ir Lenkijos emigrantus Prancūzijoje,
Musninkų varpinė — senoji lietuvių liaudie* architektūra.
Ūkta visiška laisvė. Cia valstybė ne- kurie, esą, ruošiasi naujai revoliuci
remia Bažnyčios, bet jai ir nekliudo, jai; jų įgaliotinis esąs Ha, Romoje.
Tuo popiežius norėjęs priminti, kad Popiežius atsakė, jog sukilėlių ats- dėl to šiais kunigais ėmė skųstis Vomisiją, kuriai pats pirmininkavo.
caro rūpestis remti ir globoti religi- tovas nebuvęs priimtas audiencijoje, kardinolui Labruschini. Jie, esą, skd- Ryla per neatsargumą buvo kažkam
j ą yra tapęs jos pavergimu ir engi- Caras pastebėjo, jog tai jam buvę bią Vakaruose visokias neteisingas prasitaręs, kad tyrinėti šios vienuožinias ir ne kas kitas, o jie sukūrę lės reikalą jam pavedęs pats popiem u . Kai caras pakartotinai grįžo jau žmona,
prie pirmojo Rusijos arkivyskupo Po audiencijos pas popiežių caras intrigą apie Minsko vienuolę.Kas gi žius. Prasitarimas pasiekė popiežiaus
Siestrencevičiaus, statydamas jį hie- tą pati vakarą susitiko su pppie- buvo toji "intriga"?
ausis ir, kai komisija atėjo įteikti surarchijos laikysenos pavyzdžiu, po- žiaus valstybės sekretoriumi kardi- Kai caras ruošėsi vykti Romon, rašyto liudijimo, popiežius pasikviepiežius ėmė kalbėti apie pirmąjį A- nolu I^mbruschini. Čia vėl buvo tų metų rugsėjo mėnesį atsira- tė Rylą atskirai, jj išbarė ir atsisakė

Kenfa

!#%&

(Atkelta iš 1 psl.)
dalyvavusių pasaulio rašy
tojų. Tai svarbus moralinis
laimėjimas.
Suvažiavimo
metu
kritikuotos
daugelio
salių
vyria'isybės, neišskiriant nė
p a č i o s P r a n c ū z i j o s , bet
daugiausia kritikos susilaukė
Sovietų Sąjunga. P E N klubo
pirmininkas, Švedų rašytojas
Per Waestberg, pranešė, jog jis
pasiųs telegramą sovietinei
vyriausybei, prašydamas, kad
neseniai iš lagerių paleistiems
ukrainiečių poetams Ihoriui ir
Irinai Kalinecams batų leista
emigruoti. Beveik vienbalsiai
buvo priimta anglų centro
pateikta rezoliucija, kurioje
protestuojama prieš rusų rašy
tojo Anatolijaus Marčenkos
nuteisimą. Maskva raginama
peržiūrėti teismo sprendimą ir
leisti Marcenkai išvykti į užsie
ni. (Savo knygose Marčenka
ypač Šiltai atsiliepė apie lietu
vius — savo nelaisvės draugus
konclageriuose).
Taip
pat
didele balsų dauguma pritarta
Izraelio P E N centro pasiūlytai
rezoliucijai, kuri pasmerkia
žydų kultūros persekiojimą
Sovietų Sąjungoje ir protes-

J a . P'ieš
pastangas
™°Pmti
tenykščių žydų
» ° v a « n l gyvenimą
Tik vienas — Rytų Vokie
tijos — P E N centras basavo
prieš belgų pateiktą rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama, kad
Čekoslovakijos
vyriausybė
nutrauktų bylą 18-ai čekų
intelektualų ir paleistų iš kalėjPo to rusai pasidarė atsargesni merikos vyskupą ir Baltimorės pir- prisiminta kunigų seminarijų rei- do Vakaruose Motina Makrina Mie- surašytąjį liudijimą priimu. Ryla tą jimo aštuonis rašytojus, įskai
Vaclavą
upeikos
nominacijos neskelbė iš m ąjį arkivyskupą John Caroll, kuris kalai. Caras aiškino, jog esanti pa- Sslovaitė, save vadinusi bazilijonių raštą įteikė popiežiaus valstybės se- t a n t dramaturgą
t
Havelą.
Naujai
išrinktas
PEN
anksto.
be valdžios paramos bei globos da- čių vyskupų kaltė, kad jie nenorį uničių viršininke Minske. Jinai nuo kretoriui kard. Lambruschini.
klubo
generalinis
sekretorius,
Tais metais, kai caras atsisakė rąs didelius darbus. Tuo popiežius seminarijų tvarkyti. Kardinolas pa-1837 metų, unitus verčiant į pravoslaRaitas popiežiai patenka
rusų kilmes prancūzų rašy
Gintilos ir pasirinko
Rupeiką norėjęs priminti carui, kad Siestren- sitikrino, ar caras tikrai norįs, kad viją, buvusi su kitomis seselėmis išį prancūzų spauda
Blokh,
(1842), pop. Grigalius XVI pasakė ceviŠus nesąs pavyzdys, nes jis bu- vyskupai laisvai tvarkytų semina- gabenta iš Minsko ir atiduota praCarui išvykus iš Romos, Minsko t o j a s A l e x a n d r e
kardinolų kolegijoj garsiąją savo vo valdžios perglobotas įvairiom pri- rijas pagal Tridento santarybos nu- voslavų vienuoliams vyrams pri- vienuolės bei jos parodymų suraAĮocutio (kalbą) ir ją atspausdino vilegijom, pensijom, ordinais ir kar- rodymus. Caras pakartojo, jog pačių žiūrėti. Šie jas kankinę septynerius lytas raštas 1846 sausio 25 d. buvo "*j"?' ^ 1 P J *, , ,
o. '
suidokumentais apie Bažnyčios per- tu valdžios pavergtas.
vyskupų kaltė, kad jie to nedaro, metus pačiu žiauriausiu būdu.Kartą ištisai paskelbtas prancūzų laikraš- * * T
i
V H '*
sekiojimą Rusijoje. Tuo pačiu laiku
Kitas klausimas buvo dėl kandi- Kardinolas prašė carą tai pakartoti jiems nusigėrus, jinai su trim drau- tyje Correspondant su pastaba, kad
v,. • 2 l u _ • •^-j ' a S t ;
Paryžiuje pasirodė leidinys, paruoš- datų į vyskupus. Caras skundėsi ne- raštu ir už tai būsiąs labai dėkingas, gėm pabėgusi ir atsiradusi Pozna- "surašyta pagal pop. Grigaliaus XVI pjrjj «mtrn Kkima $*« amttas buvusio rusų valstybės patarėjo turįs tinkamo pasirinkimo; jis prisi- Caras pažadėjo tai padaryti, bet čia nėję. Čia jas priglaudusios Gailės- parėdymą". Dėl šios pastabos Sv. ___ „^gtoij, vrikasiio 1968-n'
(be pavardės) Katalikų Bažnyčios minė Austrijos imperatorių Pranciš- pat pridūrė nenorįs, kad vyskupai tingumo seserys ir jinai davusi pir- Sostas reagavo, prašydamas bukKauno. sSMM
persekiojimai ir kančios Rusijoje, kų. kuris jam kartą pasakęs, esą, būtų varginami atskiru popiežiaus mąjį savo parodymą kun. Albinui rašų* įdėti paaiškinimą, jog popieklausimui dėl Lietuvos vyskupija,
Tfe du leidiniai davė medžiagos Va- sunkiausia jam rasti vyskupų Gali- reguliaminu seminarijoms. Tada Thinelai. Po to atvykusi į Pary- įhis, girdėdamas šios vienuolės kan- gaudiškio) ir jėzuitas Maksunilijo- maus,
Gardino Žemaičių
ir
rusai pasiūlė
vyskupijai
karų spaudai plačiau pasisakyti cijai (iš Lenkijos prijungtai). Betgi kardinolas nelaimingai prasitarė, žių, kur i pareiškimai buvo išneš- čias, prašęs ^trumpo pranešimo savo,nasCaras
Ryla.Mikalojus I po savo vizito priskirti Kauno ir Kuršo gubfei*$is\
Spauda ėmė vadinti rusų carą Mi- Pranciškus, kalbėjo toliau caras, ga- kad tokiu atveju popiežius gal pasi- ti į spau
Tai sukėlė pasipiktiniasmeniškairedakerja^ėjo
žiniai, ne oficialiapastabą,
forma. popiežtai
Naujas 1846
konkordatas
Rusija Ro- o Vilniaus ^kupijai V a n § £ t
"n-~AngSjoje.
Anglų vi- pondant
metais su
pasiuntė
kaiojų I "Europos žandaru".
lįs rinktis kandidatų iš čekų ir tenkinsiąs laišku vyskupams, pri- mų
aud~
prieš
carą
ne
tik
Pran§į
pareiškimą
atspaudusi
Corressuomenė buvo taip įjaudinta, kad jog paskelbtoji reliacija vis dėlto tu- mon derybų reikalu savo atstovą Gardmo gubernijas. Kitoms Rusų*
6ie įvykiai
paskatino
ruoštis vengrų,
o man
lieka tik lenkai.
Ca- mindamas
kordato.
Jis pakeitė
savocarą
ambasadokandidatai
ir popiežiaus
atmestieji
šito carasseminarijų
kaip tik irreikalu
norėjo.laikyJam cūzijoje,
ministeris ^t
Aberdeen buvo prašytas rinti oficialų stilių.
HJįovą^ ^ J - " * ^ ! ^ n^nT „ r i « X " č f k a H S *
deryboms
Roma dėl naujo
žinojo, tad
kad dėl
jo jų
pasiūlytieji
Tridento
nuostatų.
rią Romojesu Potiomkiną
naujukon- ras
buvogerai
netinkami,
parinki- tie
buvo
nepakeliui
popiežiaus planuo- savo parlamento daryti intervenciją
įįl
J"JJJT™!
C ^ J ^ Z
R o m o s atsargumas pasirodė turįs viršininką V^jį^"*™*
fiLievu ir šiam 1843 m. pavedė ffio atsiprašė popiežių. Popiežius tas kunigų seminarijų reguliami- pas rusus.
pagrindą. Pirmieji Makrino. paro- nfcterik*. PopteHi» ^ J ^ J ^
* ? * * * * * * ? * * < * *
prįmešti, jog caras norįs spręsti vi priminė carui, kad tokių nepriim- nas, kuris būtų grąžinės senąją Sią vienuolę kun. A. Jelowickis, dymai spaudai buvo pernelyg neįti- btrvojau ^ J ^ t o m ^ •
^ ^ ^ ^ J L ^ S S S
sus nesusipratimus su šv. Sostu ir tinų kandidatų tenka atsisrkyti ir tvarką ar dar ką nors nauja įvedęs, rezurekcionistas, pergabeno iš Pa- ketini ir, nesant Budininkų, sunkiai Mudom atfrado Romoj nųpėjo k a t a ^ , J r vofaečiams
b ^
esąs pasiruošęs užpildyti vakuojan iš katalikiškų valstybių, kaip Aust- Carui buvo priimtinesni Tridento ryžiaus į Romą. Pakeliui ji buvo patikrinami. B rusų šaltinių pa- mene* Rusai apgaikstavo š b po- tams.DėTuni^Bludov*noeflekK
čias vyskupijas bei sugraganijas ir rija Portugalija, Toskanija. Tuo nuostatai, nes jų vykdymas galėjo pristatoma Prancūzijos vyskupams, aiškėjo, kad Minsko umSų Ttamo- pleHa« mirti nes g l a f c labta nė į kalbas. Septynių naujų vy&g
pristatyti naujus kandidatus. Kandi- popiežius atkreipęs caro dėmesį, jog būti visaip aiškinamas bei pritaiko- kaip kankinė. Romoje ja susidomėjo lynas uždarytas ne 1837 metais, ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ .
{ £ Cl£
*Fl2£^
J S
d*ų sąrašą iš 7 ar 8 asmenų pa- r kiti valdovai ieško priimtinų vai- mas netgi caro primesto reguliami- kardinolai. Butnievas, rusų amba- kaip Makrina skelbė, o 1834 - - kar- Pųus K,jttvykus BludovuLgavo S būti kalba apie ^ ^ r ^ į
rupše vidaus reikalų ministerijos džiai kandidatų, kad galėtų Bažny- no rėmuose.
sadorius, bandė netiesiogiai patik- tu su kitais Lietuvos vienuolynais, rusų ambasadoriau^'pranešimą, kad rdu. v y s k u p e ne atridriems,*
kaialikų reikalams
viršininkas fią palenkti valstybei.
Emignmtri šachuoja caro
rinti
jos asmenį. Popiežius norėjo Rusai bandė atitaisyti Makrinos pa- rwų valdžia norinti sutvarkyti ka- tams ar tautybėms.
»**rf
Slfc-ipicinas. Tarp kandidatų iš lie ^
seminarijų tvarkymo
^ ^ u . Romoje
tikslesnių žinių ir pavedė jos p S -dymus, taHau pasaulio optajo, talikųj^calu, pastoviai pagal ka*****
^ m
"*»»
tuvių buvo du: Vilniaus prel. Žireikalai
Caras Mikalojus I buvo suvaržęs dymus ištirti bei surašyti jėzuitui nepajėgė pakeisti. Su unitais būta nonų teisės reikalavimus.
kkurinui, Bludovas vėl l>uvo k w ^
liaskis ir Šiluvos infultas Rupeika.
Trečias klausimas buvo dėl kuni- vyskupų ir kunigų ryšį su Vakarais Maksimilijonui Rylai, žemaičiui, bu- vb dėlto tiek žiaurumų, kad pašau- Btodovas pradėjo pasitarimus 18 nškas, reikalaudamas^ kad ne «t40
Ruošdamasis naujam konkorda gų seminarijų. Popiežius pastebė- bei Sv. Sostu. Tas ryšys, pareiškė vusiam Artimųjų Rytų misionie- ^ spauda ir toBau buvoįuldnta ra- g į į į ^ * * } * ^ * ^ " * * ^ f ^ ^ ^
S r
tui, caras skubėjo taip susitvarkyti, jo jog caro valstybėje vyskupai nė- caras kard. Lambruschiniui, ir to- „ui, tuo metu misionierių (Propa- *u elgsenos ndeistinumu. Caro vi- Bgl kitų metų kovo 1 4 . Po to pąsi- tud^i butų pavesto spręsti
n
kad Roma neturėtų jokios įtakos į ra' laisvi tvarkyti šių institucijų; jis liau galėsiąs būti tik per rusų am- gandos) seminarijos rektoriui Ro- ritas šia prasme padW« nepakeitė, tarimai h ^
TMI M l ^ ***!*+
Į Į g g H y ^ Į J Į į f e
kunigų paruošimą, jis 1842 m. per- priminė valdžios primetamus moky- basadorių Romoje. Bet Caras nega- moję. Ryla, kartu su kun. A JeloMakrina ir toliaut liko Romoje, j- mi nuo bfaieho 15 dJ^njtMs po- ? ^ ^ ^ ^ ^ > ^ W į
kėlė iš Vilniaus į Petrapilį dvasinę £ j u s ir kontrolierius. Caras šį prie- Įėjo kontroliuoti kunigų emigrantų, wickiu ir Aloyzu Leihneriu, sudarė kūrė baziDjonių židinį, buvo supą. piežlu. jau buvo paskyręs sau kitą finansų ir statistikų r e i k a l u s ^ *
ma {vairių didikų ir kardinolų sekretorių — kard. Gizri, bet dery- institucija jau buvo rusų
akademiją ir išleido naują regulia
globos ir lankoma {vairių žmonių, bas vedė senasis sekretorius kard. būtent — Dvasinė katalikų kolegfcminą kunigų seminarijoms. Pagal šį
/ tarp jų ir Adomo Mickevičiaus. Jos Tambruschini. Patarėjais prie šio ja, arba Konsistorija, kontrafieo^
reguliaminą turėjo būt pakeisti visi
kančiomis tikėjo ligi savo mirties ir kardinolo buvo Jurgio Adomo Car- ma vidaus reikalų ministerijos,
profesoriai ir nauji tvirtinamai val
žemaitis jėzuitas Ryla.
torisldo agentas Romoje Liudvikas Po figų ir kietų derybų k&Sftjl?
džios, o rektoriai tik valdžiai, ne
vyjkupui atsakingi. Tuo metu į Var
Visa teisybė apie Bą vienuolę bu- Orpitzewrid ir ^ ^ ų oratorijom, datas buvo paruoštos labai nįįįttg
nių seminarijos rektorius buvo pa
vo atskleista, pTugemių tyrinėji, vienuoli. Augustina. Thetaer^au- formoj. Jį sudarė 31 punktas s u ^
rinktas ir rusų patvirtintas Valan
mų, jėzuito J. Urban knygoje Mak- ***«» reikalo apie katalikų Bažny- baigtų spręsti klausimų priedu, m.
čius.
^ l l w l l ą U & h - fios yda, (vidsdtudtoe.) Rusijoje sidedančių ii 12 £ - * * % £
vo išleista tik po I pasauLkaro - • • b t k o » Theineris buvo {spėjęs ve- datas buvo pasirašytas 1847,liep*
Caras vyksta pas popiežių
1923 Pasirodo ji buvo ne vienuolė, *<** *&*** ""&** užburiančių 22, pagal naująjį kalendorių*.wfskųsti kunigų
tik
dirbo vienuolyne ir jos pavardė «m> ? M n i ««5 dabar jis buvo paim- pjūfio 3 cl B Romos pusė. pasMK
Rusijos santykiai su Roma buvo
ne Miečislovaitė, o Vinčienė ar Vm. »* V* pasitarimų d ė l i » kad at- kard. A. LambruaAtai^ B r « £ « r
taip sutrikę, kad caras apsisprendė
čiutė kilusi iš žydu.
stovautų didelės vokiečių katalikų Bludovas ir ambasadorius A- Bącpats vykti pas popiežių. Tuo vizitu
kolonijos Volgos vokiečių reikalams nievas. Konkordato ratifikaVi^
jis tikėjosi prasklaidyti Romos nepa
Makrina
buvo
tik
vienas,
deja,
Rusijoje, nes vokiečiams norėta duo- dar užtruko Ugi 1848 metų. j3ų*s
lankumą ir laimėti pritarimą pat
nelaimingas
atvejis,
rodęs,
kad
kua atskirą vyskupiją su jų kalbos neskubėjo duoti galutini pritarimą.
varkymams, kuriuos jau buvo pada
nlgai emigrantai stengėsi paruošti kunigais. Kodėl nerasta reikalo pa- Popiežių. Pijus IX į tą tarpą, vietoj
ręs.
Vatikaną, laukianti caro vfadto. imti j šią komisiją lietuvio, ar todėl, savo kalboj kardinolų kolegijoj J%
Jo kelionė į Romą buvo paruošta
Reikšmingesnės buvo kitos pastan kad Ryla jau buvo išvykęs į Afrikos do reikalą priminti didelius fetift*
slaptai. Atvyko 1845 gruodžio 13 m
gos — surinkti Romos kurijai in misija, b- svarbiausia — praradęs nha katalikų sunkumus RusijdjėL.
cognito kaip generolas Romanovas
formacijų apie Bažnyčios padėtį malonę Vatikane?
Rusai pasistengė, kad konkordate .
ir tuoj pasiprašė audiencijos pas pop.
Lietuvoj ir Lenkijoj. Sių informadRusai
pirmiausia
reikalavo
dvienebūtų
minimas Lietuvos vatdal,
Grigalių XVI. Tuo metu popiežius
jų
dėka
popiežius
ir
jo
valstybe.
j
dalykų:
vienos
metropolijos
vitarsi
jos
nė
nebūtų Tuo tarpu bw
u
buvo 80 m. amžiaus, bet dar pakan
sekretorius
galėjo
geriau
susivokti
^ga,
katalikams
rasų
imperijoje
ir
vo
minima
Lenkija,
Suomių dtf&K
kamai pajėgus. Prieš tapdamas po
caro
manevruose
Bo
vizito
metu.
Tą
vyskupijų
ribas
derinti
pagal
adaiji
kunigaikštija,
net
Kaukazas^
Ia% .
piežiumi, jis dirbo (1815) Propa
informacijos
darbą
didele
dalimi
at
Uit*™****
^
^k.
AtA~u
J
H
,
1
...
vtenetos
gubernijas,
iš
Uetuvos
vyskupijų
liko
tik
*VlK;
a
niftradnius
gandos kongi-egariin-e kaip pa'-ire~
liko du lietuviai — rezurekdonistas Lietuva jau nuo 1840 metų buvo niaus" ir 'Telšių" arba "ZemaJėV*
jas, o paskui ir kaip vad.-vas —
Jeronimas Kasevičius (kilęs iš Gel- padalinta J tris gubernijas — ViiDeltuvoH kapų koplyčia — lietuvių liaudie" architektūra
(Nukelta į 4 psl.) *>ii««!,
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tuo

metų invazijos.
>5^\
Nors P E N klubo pirminin
kas pagyrė Jugoslavijos IFpJf'
centrą už „drąsų" žodžioJaifc.
vės gynimą, suvažiavimo mgtu
buvo priimta rezoliucija, r«Jkar
laujanti paleisti tris suimtus:
jugoslavų rašytojus. Nobeliu
literatūrinės premijos latttffta^
tas Czeslow Milosz raštu
protestavo prieš jo nobeliričfe'
kalbos išcenzūravimą jugos-:
lavų spaudoje, kur buvo iSIeie"
tas Stalino palyginimas, su"
Hitleriu ir pastabos apie totali- tarinę sistemą Chorvatų cenr
tro atstovas pažadėjo,, kad-,
pilnas
Milosz'o
kalbos
tekstas būsiąs išspausdintas
jugoslavų laikraščiuose.' Jis
pridūrė, kad Jugoslavijoje"
pastaruoju metu išleistos tryfcr
Milosz'o knygos.
Kritiško Žodžio neišvengė ij!.
Vakarų vyriausybės. NeJ^- 7
rint daugelio
suvažiavime
dalyvių teigiamų pasisakymųapie kūrybos laisvę Prancų-zijoje, buvo priimta remsiu*?
cija,
prašanti
Prancūzijos*
vyriausybę panaikinti 8(V-tie8
metų senumo įstatymą, pagal;
kurį Vidaus reikalų minislrasj
gali
y p a t i n g a i s 8iW&jais uždrausti užsienio rą&y"
tojų knygas. Taip pat W v o j
priimta
Amerikos centro
pateikta rezoliucija, kritikuojanti Amerikos vyriausybę uiv
atsisakymą
suteikti
viaas?
dviem Pietų Amerikos rašy
tojams: Mariui Benedetti ^
Lietuvoje žinomam Gabrielitd
Garcia Marąuez'ui.
~~}
Be to, vienbalsiai ISuvo:
pasmerktas rašytojų persekior
jimas Irane, o iš Pietų Korėjos,
vyriausybės buvo pareika
lauta uždrausti kankinti suim
tus rašytojus. '"•' BB%
Tokioje nuotaikoje praėje<
Tarptautinio P E N klubo 45-is
suvažiavimas Lijone, Prancū*
įsig
ai
ziioie

n
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Lietuva ir lietuviai
^Pasaulinės
literatūros
leksikone

Samuel Beckett
KETURI EILĖRAŠČIAI

* *

-n:ni:

t. Dieppe
paskutinis atoslūgis,
pablukęs pajūrio akmenėlis,
posūkis, tada žingsniai
link senojo miesto šviesų

t ALF. TYRUOLIS
^—
Lietuva su savo praeitimi, gam
ta? jbš žmonių papročiais jau nuo
searų .laikų yra radusi nemaža
atgarsio pasaulinėje literatūroje.
Šiandien net nelengva būtų atverstijj jtisus tuos klodus, po kuriais
sį^oiasi lietuviško turto įvairių
taitų literatūroje (pvz. tariamoji
Lietuvos istorijos įtaka kai
kiMems Šekspyro veikalams, lietu
vių^ dainos atgarsiai Goethės, ŠilerioJrr*itų klasikų kūryboj ir t.t.). Su
lietuviška tematika susijusios jau
senų- laikų eiliuotosios kronikos
(Igerio sakmė, Eiliuotoji Livonijos
kronika ir kt.), apie Lietuvą dainavgį|r apie ją rašė tie, kurie su ja
susipažino ją aplankę, kaip tai
buyo viduranžių laikais, ypač kry
žiaus žygių metu. Daugiausia
veikalų su lietuviška tematika
ra"iirn jos artimųjų kaimynų tarpe,
yjiįtc'.'Vokiečių, lenkų, latvių, rusų
literatūrose. Bet ir atokesnių kraš
tų' literatūrose, įskaitant ir AmerikąTLietuvos vardas yra nuaidėjęs,
palikdamas ryškesnį ar blankesnį

gausa, r
a l į e literatūriniai Lietuvos ryšiai
spolytais kraštais tėra panagrinėti
tjk^^skirų literatūros sričių tyrinė
toju išsamesniais ar atsitiktinęsrtiais darbais. Lig šiol dar netu
rime veikalo, kurs visus tuos ryšius
bufįį'Dandęs sutraukti į vieną leidinfJKartais tik labai jau ribotą tų
žt&ių* kiekį būdavo galima užtikti
vili. s k a i t y t o j ų enciklopedijose,
santraukose ir pan.
-Nemaža su Lietuva susijusių
pasaulinės literatūros veikalų
iškelta dienos švieson neseniai (su
1980 m. data) pasirodžiusiame
„Pasaulinės
literatūros
leksi
kone" (Lexikon der Weltliteratur),
antrąja, papildyta laida išleis
tame Kroenerio leidyklos Stuttgartef ; 1 Vak. Vokietijoj. To 1343
puslapių leidinio redaktorius Gero
von Wilpert (Sidney, Australija).
Bendradarbių, įvairių literatūrų
specialistų,
atstovaujančių 40
tautų literatūroms, viso labo 310.
Šiame
leksikone
duodamos
pasaulinės literatūros veikalų
charakteristikos ir interpretacijos.,
T i r m o j i šio leidinio laida buvo
ašlfatifta 1968 m. kaip antroji dalis
dar- 1963 m. išėjusio „Pasaulinės
•įtsratūros leksikono", kur duota
žiflf^jylr apie autorius, plačiau jų
atskirų veikalų neperžvelgiant, ir
auonipinius veikalus (biogra?IHs'-$ibliograrlnis žodynas).
^Bept, dabar išėjęs „Pasaulinės
Šfcšratūros leksikonas", kur
Jlkgl&tėjami ir interpretuojami
ttaitOjĮin*" literatūros veikalai,
bgek tįat liečia pasaulinę literatūrą
ga- jietuviška tematika, būtų
reikalingas dar naujų papildymų.
fie*,lo* iš trijų Pabaltijo kraštų čia
fiRirVIeame tik estus ir tai tik su
vfBrlfl* autorium (Kreutzwaldu)
Wšip*# ukrainiečius (tik su Ševčenko). Kas ne kas, bet jau mūsų Donei t,Metai", kelis kartus versti į
ių kalbą ir į ne vieną kitą
turėjo rasti vietos Šiame
laksįkone. Reik tikėtis, kad bent
naujoji laidoj tai bus padaryta, o
nrosų. švietimo vadovai irgi
aSfcrėlps dėmesį į tokių reikalų išlygSrrHrrą, kaip reaguojame dėl
Mokslių ar vienašališkų žinių
•ttiktopedijose (pvz. Enc. Britą
nijpiB). Kartais čia naudinga ir
prjgatt iniciatyva, bet organi
zuotos pastangos būtų kur kas
veiksmingesnės.
. TSfinėtoj pirmojoj „Pasaulinės
Ctefa?ūro8 leksikono" dalyje iš
•ffo&ln., kur buvo minima tik autor l a i / ^ b e t jų veikalai plačiau
fMtagrinėjami, randame bent 30
tiafMvių autorių biografijų ir
* u m p ų kūrybos apibūdinimų,
mftriiiilnii' Aisčiu ir baigiant
^eųupliu, bet ir ten dar pasi
gendame kai kurių net itin žymių
m^įų autorių, ir reik tikėtis, kad Si
spraga naujoj laidoj irgi bus atitin
kamai užlyginta,
rlt^pasaulinės literatūros veikalų
llf''lietuviška tematika dabar
prtiįrudžiusiame leksikone mus, be
abjĮju, pirmiausia domina patys
naujieji kūriniai, ten nagrinėjami
bes interpretuojami. Iš nuo Nemunov pakrančių (iš Tilžės) kilusio,
mums gerai žinomo Johannes
jfcVvskio Čia minimi 3 veikalai:
_, io malūnas", „lietuviški
flfl«tepljonai", „Sarmatų metas"
Kjd3 pirmajame yra lietuviškos
(srfHitikos, iš turinio ir interpre
tacijos nematyti, tenkinamasi

bendru „Rytų" terminu. „Lietu
viškuose fortepijonuose", romane
(netradicine prasme) apie Done
laitį, 6obrowskis siekęs „etninių
grupių
taikos",
šaukdamasis
taikiosios Donelaičio laikų praei
ties. Bet apibūdinant. „Sarmatų
meto" eilių rinkinį, vėl sunkiai
tematyti Lietuva, tik „gamtovaiz
džiai tarp Baltijos ir Juodosios
jūros", nors ten dainuojama ne tik
apie Kauną ir Marijampolę, bet ir
nemaža kitų Lietuvos vietovių.
Praėjusiais ' metais
Nobelio
literatūros premiją laimėjusio, iš
Lietuvos kilusio, Česlovo Milošo
romanas „įsos slėnys" čia apibū
dinamas kaip turįs ryšio su Micke
vičiaus „Ponu Tadu", kur abu kelią
aukštyn „nuskendusį pasaulį" (t.y.
bajorijos) ir „simpatišką kultūrą"
(t.y. pačių lietuvių). Vyriausias
veikėjas savo vaikystę Lietuvoj
praleidęs „archaiškoj kaimo kultū
roj". Bet autobiografinis Milošo
romanas nesanti „nostalgiška idi
lė" ir neturįs „nacionalinio pato
so" (kokio turi „Ponas Tadas").
Su Bobrowskiu ir Milošu galė
tume eiti prie kitų vokiečių ir lenkų
literatūros kūrinių su lietuviška
tematika. Cia pirmiausia minėtini
i š Mažosios Lietuvos ir Rytprūsių
kilę rašytojai Hermann Sudermann, A g n ė s Miegel,. Ernst
Wiechert. Ą- Miegel, kilusi iš
Karaliaučiaus ir kurios auklė
Pakalnėje buvo lietuvaitė Lina,
savo kūryboje tūri nemaža.lietu
viško elemento (plačiau apie tai žr.
„Lietuviškasis elementas Agnės
Miegel
kūryboje",
,,Aidai",
1961,nr.8). Iš leksikone, aprašomų
jos „Baladžių ir dainų", su lietu
višku gamtovaizdžiu ir praeitim
minima ir tokia baladė kaip
„Nidos moterys" (18 šimtm. maro
metu). Lietuvius ji daugiausia
aprašo kitose, čia neminimose
apysakose 'ĮJįįįMSįL ^Maįoire'',
„Mano senoji Lina" ir įffi. vydunas tarė ją buvus senųjų prūsų palikuone.
Lietuviškos tematikos tori Ernst
Wiecherto romanai „Jeromino
vaikai",
„Juergeno
Doskocilo
tarnaitė", „Majore", „Missa sine
nomine", novelės „Joneleit" (ši
leksikone neminima) ir kt. E. Viechert savo kūriniuose vaizduoja
daugiau primityvų, gamtai artimą
gyvenimą, aukštesniosios malo
nės veikmę. Kaip matyti iš „Jero
mino vaikų", lietuviuose anapus
Nemuno jis mate daugiau džiaugs
mo, giedrios nuotaikos, negu
šiapus Nemuno," kur, romano
„Dievo tarnas Andrius Nyland"
žodžiais, „žemė tamsi, ir -žmonės
tyrūs, ir paukčiai liūdnesni "kaip
kitur".
Iš Hermanno Sudęrmanno
„Lietuviškų apysakų", turinio
perdavimo lyg ir nematyti, kad šis
autorius, kilęs iš Klaipėdos krašto,
lietuvius būtų ir kiek tąmšenžm
spalvom pavaizdavęs, ' nors ir
aišku, koks tas AnšaV 'Balčius,
kurs, tarnaitės sugundytas'/ norėjo
žmoną Nemune paskandinti, opaskendo pats („Kelionė į Tilžę").
„Joninių" dramoj jau pakarto
tinai pabrėžiama, kad Marikė.
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aš esu tas vingiuojantis
takas tarp pajūrio akmenėlių ir kopų,
vasaros lietus krenta ant mano gyvenimo
ir manęs, mano gyvenimas, kuris nuo manęs bėga
ir mane vejasi, kuris pasibaigs tą dieną, kada jis prasidėjo
mielas momentas, aš tave matau
šitoje ūkanų uždangoje, kuri traukiasi,
man nebereikės mindžioti kojom šitų, ilgų,
judančių slenksčių
ir gyvensiu tiek, kiek reikia
atsidaryti ir užsidaryti durim.
3.
Europoje
Nuotrauka Algirdo Grigaičio
. Iš Lietuvių foto archyvo rengiamos dešimtosios metinės lietuvių fotografų parodos M. K. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, S.m. spalio 23 d. — lapkričio 1 d.
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buvusi duktė „lietuviškos alkoho
likės ,ir vagilės". Bet i š Suder
insimo romano „Frau Sorge"
interpretacijos
nematyti,
kiek
dėmesio vertas ten pavaizduotas
Mykolas Raudžius.
Tarp kelių iš Rygos kilusio rašytWJU i i

į/VŠ^KV
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lietuviško Vyčio išstatymas seime
šalia karaliaus herbo, kaip Šilerio
buvo nurodyta, bet turinio perda
vimas turėtų būti labiau išly
gintas. (Kancl. Sapiegos mono
logo v e r t i m ą j liet. k. žr.
„Draugas", 1955.5.14, II d.).
*-•-'
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Interpretacijoj pažymima, kad
tai „lenkiško mesianizmo šalti
nis", nes t. Petrui vizijoj buvę
pasakyta: „Lenkija yra Kristus
tarp tautų, jos nukryžiavimas yra
laidas kitų tautų išganymui ir
savo pačios prisikėlimui". Ta
prasme „Vėlinės" būtų kita „šven
toji lenkų knyga". Mickevičius čia
aštriai atsiskaitęs su „rusiškai
siais prispaudėjais ir jų pagalbi
ninkais". Ir jei mūsų dienom rusai
vėl bandytų lenkus „pasiimti", o
„poetą vates" su savo pranašyste
yra neklystantis, galima įsivaiz
duoti, koks „zajazdas" galėtų kilti
toj tautoj!

leksikone minimų romanų bei leksikone analizuojami „Konradas
novelių pasigestume ir tokios su Valenrodas", „Ponas Tadas" ir
Interpretuojant
aiškia lietuviška tematika kaip „ V ė l i n ė s " .
„Rankos prie stiebo" (1962), kur, „Konradą Valenrodą", paminima
tiesa, pavaizduota kiek šiurpi, bet ir „Gražina", kaip romantiškai
istorinis kūrinys iš lietuvių kovų
teisingumą ginanti istorija.
su vokiečių ordinu. Pagal A.
Taipgi šalia kelių lietuvių bičiu Mickevičiaus mėgiamą veikėjų
lio Edzard Schaperio leksikone transfigūraciją (pvz. „Vėlinėse"),
interpretuojamų veikalų pasiges ir „Konrade Valenrode" i š
Iš trijų Henriko Senkevičiaus
tume tokių su aiškia lietuviška kryžiuočių pagrobto lietuvių leksikone apibūdinamų veikalų
tematika, kaip „ Ž v ė r i s " ar berniuko Alfo pasidaro jų pačių lietuviškos tematikos turi jo
„Ištremtųjų tėviškė", kur pavaiz išauklėtas Valteris, kuris vėl virs „Trilogija", ypač antroji dalis, kur
duotas ; tremtinių
gyvenimas. ta jų priešu Konradu. Šis „pasako aprašomi švedų karai, su kuriais ir
'fDaūgiafi apie tai žr. „Lietuviškoji jimas iš lietuvių i r prūsų istorijos" lietuviai susidūrė. Cia vėl pažymi
ftmatikaEc&arifb Schaperio kūry turįs pagelbėti „lenkų tautą išves mas „vidinio solidarumo" (šių
boje", „Aidai", 1970,nr.4).
ti iš keblios padėties" (iš rusiškos dienų „Solidarumo" parafrazė?)
Nusileisdami
į
t o l i m e s n ę , okupacijos). Alfas-Vaiteris-Konra- reikšmė, ypač tokiais lemiamais
kaip
romantinio
meto
p r a e i t į , das veikiąs ne spontaniškai, bet istoriniais m o m e n t a i s ,
Čenstakavos
gynimas.
Pirmojoj
vis
„vadovaujant
jo
mokytojui
susitinkame su Šileriu, Adomu
Mickevičium, Slovackiu, Senke vaidelotui". O „poetą vates" dalyj minimas „stipruolis kaip
vičium ir kitais vokiečių ir lenkų (pranašas) skelbia, kad tauta meška lietuvis Podbipieta, antro
literatūros šulais, kurių veikaluo nežus. Tai romantikų, jų tarpe ir joj kovų dalyviai Radvilai, trečiomūsų Maironio, pranašystė, virtu joj „demoniškasis lietuvių totorių
se yra lietuviškos tematikos.
vadas Azja".
Šilerio „Demetrijus" (nebaigta si tikrove.
drama apie rusų Dimitrą Apsime
A. Mickevičiaus „Ponas Tadas"
A. Mickevičiaus „Vėlinių" tęsi
tėlį), turi ryšio su lietuvių-lenkų-ru- su paantrašte „Paskutinis sukili niu laikoma Juliaus Slovackio
sų istorija. Kūrinys savo idėja mas Lietuvoj" esąs „lenkų tautos drama „Kordianas", kur Slovac
aktualus ir dabar, nes sprendžia šventoji knyga". Nepaminėta, kad kis „genialiu dialogu nuplėšia nuo
uzurpatoriaus, jėgos ir teises, sąži prasideda
žodžiais
„Lietuva, caro Aleksandro ir jo brolio
nės ir pareigos problemas. Šilerio mano žeme, šalele gimtoji". Žino Mikalojaus,
Lenkijos
vicekakūrinio interpretacijoj paminima, ma, lietuviams su dviejų lenkų raliaus, didybės ir padorumo
kad veikalas „prasideda didinga bajorų šeimų peštynėm (ir vėles kaukę". Tai būtų dar viena iš tų
scena lenkų seime Krokuvoj, kur niu jų susitaikymu) gal nebuvo antirusiškų knygų, kur atveria
sprendžiamas politinės išminties kas daug darą. Veikale nesą sunkiai užgyjančias praeities žaiz
klausimas, kur girdime motinos „romantinės egzaltacijos", tik po das, nors ir ne tokia „šventa", kaip
Marfos monologą", bet kad ten 1831 m. nelaimingo sukilimo poe mickevičinės, nes čia Slovackis
didingai sugriaudėjo kanclerio to, noras dar pažadinti viltį „tėvy „susidoroja" ir su popiežium, kurs
Leono Sapiegos monologas, kurį nei prisikelti".
nepritaręs 1831 m. sukilimui. Iš
literatūros kritikas H. Cyzarz
Kiek lietuviškumo A. Micke kitų Slovackio kūrinių apibūdi
palygino su Hamleto monologu, vičiaus „Vėlinėse", iš interpreta nimo leksikone pasigestume jo
apie tai nieko. Tik ir toliau vis cijos kaip ir nematyti, tepažy- dramos „Mindaugas" (verstos V.
keliami Demetrij aus monologai ir mėta, kad II ir IV dalis parašyta Kudirkos) ir poemos „Beniowski"
dialogai. Aišku, galbūt ir per daug Vilniuj. Vilniaus kalėjime iš senti su veikėju lietuviu Boreiša. Pagal
reikalautume, kad trumpoj veikalo mentaliai romantiško Gustavo romantikų „tradiciją", Slovackis
interpretacijoj būtų minimos ir pasidaro tautinis laisvės kovo kai kuriuose nebaigtuose kūri
tokios „smulkmenos", kaip kad tojas Konradas.
niuose, kaip „Ponas Tadas", vaiz
davo Lietuvos gamtą.
.'S; m
Mažiau pretenzijų, ypač dėl
Į l CrfffUi I1»!J<
mažesnio meninio lygio, galėtume
reikšti dėl praleidimo leksikone
tokių kūrinių, kaip Kraševskio
„Anafielas" ar Kondratovičiaus. istyi
Syrokomlos „Margeris", nors jie
savo metu, ypač mūsų „Aušros"
romantikams, darė nemažą įspū
diTaipgi vargiai galėtum reika
lauti, kad ir Tolstojaus „Kare ir
taikoj" būtų primintas lietuviška
sis elementas, su kuriuo susi
duriame trečiajame ir ketvirtaja
me veikalo tome. Tas pat būtų
pasakytina ir apie Puškino „Bori
są Godunovą", kur, nors Lietu
vos vardas ir ne kartą pamini
mas, nėra didesnio ryšio su pačiu
tekstu. (Kiek daugiau tuos ryšius
yra bandę narplioti B. Masionienė kn. „Levas Tolstojus ir Lietu
va", Vilnius, 1978, ir R. Sideravičius kn. .Aleksandras Puškinas
ir Lietuva", Vilnius, 1976; bet ten
daugiau kreipiama į tų rašytojų
ryšį su Lietuva).

Apleistas namas
Nuotrauka Aurelijaus Prapuolenio
H Lietuvių foto archyvo rengiamo* deiimtoeio* metinė* lietuvių fotoffrafų parodoe M. K. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. ••«»- apalio 23 d. — lapkričio l d.

Tačiau Lermontovo
poemos
,,Lietu v a i t e "
(Litvinka)
panagrinėjimo pasigestume visai
pagrįstai. Tai mickevičinės temos

ką aš daryčiau be šio beveidžio, be klausimų
pasaulio,
kur buvimas, tik vieną akimirką tetrunka,
kur kiekviena akimirka
išsilieja į tuštumą, į pamiršimą
buvusiam šitame vandenyje,
kur kūnas ir šešėlis susilieja į viens kitą,
ką aš daryčiau be šitos tylos, šnabždančios
prarajos, uždūstančios, įšėlusios prarajos
be pagalbos, be meilės,
be šito dangaus
virš sukeltų dulkių
ką aš daryčiau, daryčiau
tą patį, ką vakar ir šiandieną dariau —
žiūrėsiu per borto langą,
ar nesu tas, kuris klaidžioja
ir sukinėjasi
konvulsiškai erdvėje
bebalsis balsingų tarpe,
paslėptų manyje
4.
aš norėčiau, kad mano meilė mirtų,
kad lietus kristų ant kapų
ir gatvelių, kuriomis aš einu,
apverkdamas tą, kuri manė, kad mylėjo mane

-

Išvertė Lidija Šimkutė-Pocienė

Samuel Beckett
gimė 1906 m. Airijoje, netoli
Dublin miesto. Jo pirmoji novelė „Molloy" (1951) ir sekanti
„Malone Dies" (1951) bei pjesė „Waiting for Godot" (1952)
atkreipė kritikų dėmesį, o 1969 m. jam paskirta Nobelio
literatūros premija.
Pirmieji Samuel Beckett'o kūriniai yra parašyti anglų
kalba. Bet jis išgarsėjo savo veikalais, parašytais prancūzų
kalba, kuriuos jis pats išvertė į savo gimtąją kalbą. Be
novelių, pjesių, eilėraščių ir rašinių, Beckett yra parašęs dvi
studijas apie James Joyce (1929) ir Marcei Proust (1931). Šitie
rašytojai jam turėjo įtakos, nors Beckett yra sukūręs ir savi
tą išraiškos būdą bei formą. Savo kūryboje Beckett pabrėžia
žmogaus izoliaciją, vienišumą bei jo egzistencijos beprasmiš
kumą.
J a m tyla yra labai svarbi; jo veikalai yra daugiau statiš
ki ir juose nedaroma kokių nors išvadų. Rašytojo kalba yra
pagrįsta žodžio skambesiu daugiau negu prasme. Būtų
galima sakyti, kad Beckett'o kūryba vaizduoja kalbos nyki
mą ir palaipsniui didėjantį neįmanomumą komunikuoti
įprastom formom.
Formos ir tematikos atžvilgiu, Beckett'o eilėraščiai yra
panašūs į jo prozą. Jo eilės gali atrodyti kaip antipoezija,
parodija ar žodžių iškraipymas, kuriais yra rodomas gyveni
mo absurdiškumas.
Beckett'o eilėraščiai buvo parašyti prancūziškai. Juos jis
patsai išvertė į anglų kalbą. „Quatre Poemas" eilėraščių
vertimai lietuvių kalbon buvo daromi, naudojantis abejais
šaltiniais, nors gal daugiau buvo bandoma laikytis origina
lo. Tarp originalo ir vertimo buvo rasta daug skirtumų, ne
tiek semantinių, kiek minčių pakitimo. Lietuvių kalbos verti
me buvo bandyta išlaikyti pusiausvyrą tarp abiejų versijų.
Ar tai pavyko? Nežinau. Paliksiu spręsti skaitytojui.
P.S. Nors Beckett nenaudoja skyrybos ženklų, lietu
viškame vertime, aiškumo dėlei, jie vartojami.
«
T

kūrinys, kur į rusų nelaisvę
patekusi
lietuvaitė
ryžtingai
priešinasi savo „globėjo" užma
čioms.
Pagaliau priartėjame prie Upton Sinciairo „Džiunglių" (l 906), į
kurias šio šimtmečio pradžioj buvo
patekę
lietuviai
imigrantai,
betriūsdami garsiose Chicagos
skerdyklose (stokjarduose) Bridgeporto ir Brighton Parko apylin
kėse, kur ir dabar yra išlikę jų
pastatyti paminklai — Šv. Jurgio
ir Šv. Kryžiaus bažnyčios, deja.
jau nuslystančios į svetimtaučių
rankas,
patiems
lietuviams
traukiantis iš tų kolonijų.
U. Sinclair šiuo romanu, kurs
yra daugiau tezinis bei propagan
dinis, lietuvius išgarsino visame
pasaulyje, nes romanas buvo

išverstas į daugelį kalbų. Jį
interpretuojant, pažymima, kad
jis prisidėjęs prie kovos su
„monopolinio kapitalizmo gob
šumu ir konspiracija". Romano
vyriausias veikėjas Jurgis rtudkus
atstovaująs teisingam, bet nepaty
rusiam „mažajam žmogui", kurs
patekęs net į Chicagos padugnių
gyvenimą, bet jį išgelbėjęs
apsilankymas
socialistų
susi
rinkime. Nuo tada jis pradėjo
skelbti, žinoma, pagal autoriaus
sumanymą, „religiškai nudažytą
socializmą". Romanas esąs reikš
mingas ir šiandien kaip „socialreformatoriško nusiteikimo liudy
tojas ir humanitarinio protesto
išraiška". (Daugiau apie „Džiung
les" žr. „Draugas", 1976, nr. 185,
II, ir „Lituanus", 1977, nr. 2).
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Apie Bronių Muriną
parodos proga

Caras — Europos
(Atkelta i š 2 psl.)
vardas, kai apie kitas kalbama kraltu apimtyje, pvz. "Lenkijos vyskuP1^ •
Padidinu Žemaičių vyskupija
gauna naują ganytoją Valančių
Ratifikavus konkordatą, vyskupijų padalinimas pradėtas vykdyti
1849 ir užbaigtas 1850 metais. Že
maičių vyskupija buvo išplėsta į vi
są Kauno guberniją ir jai pridėta
Kuršo gubernijos katalikai. Žemai
čių vyskupija gavo iš Vilniaus nau
jus 6 dekanatus ir du iš Kuršo bei
Žemgalių — viso su 93 parapijom
ir 350,000 tikinčiųjų.

ADOLFAS VALEŠKA
Žvelgdami į dailininko Bro
niaus Murino tapybos kūrinių
parodą, kai kurie iš mūsų gal
ieškosime atsakymo, kuogi yra
reikšmingi šio dailininko dar
bai? Mano muziejinė patirtis
sako, kad didžiuma parodų
lankytojų labai asmeniškai ir
įvairiai reaguoja į dailininko
kūrybą. Tačiau žmonės, arčiau
susipažinę su meno ir kultūros
istorija ir estetikos pagrin
dais, tą patį objektą anali
zuoja ir vertina pagal daugelį
kūrybinių
aspektų.
Dailė,
muzika, literatūra, teatras ir
kitos
tai
šeimai
priklau
sančios sritys yra ne tik formi
niai ir estetiniai poreiškiai, bet
taipgi yra ir tautinio kūry
binio charakterio bei civili
zacijos pajėgumo liudininkai.
Kai vartome v i s u o t i n ė s
meno istorijos šaltinius, širdį
mums suspaudžia, kad neran
dame tenai duomenų, atsto
vaujančių Lietuvos menui. Tuo
tarpu gi, pažvelgę į mūsų praei
ties kultūrinį vystymąsi, ran
dame, kad jau 16-tame amžiu
je Rytų Europoje mes buvome
ne tiktai meno, bet ir vienu iš
kultūros centrų. Žinoma, dėl
mūsų geopolitinės padėties,
šalia kitų istorinių aplinkybių,
mūsų lietuvis kūrėjas buvo
kitų pasisavintas, ir likome
nežinomi. Ir netgi išblokšti iš
savo žemės, čia, Vakaruose,
esame sukūrę didelės vertės
meno kūrinių, kurie tačiau
sklaidomi po visą pasaulį ir
neapsaugojamai prarandami
Lietuvos kultūrai.
Grįžtant
prie
dailininko
Murino kūrinių, man džiugu
pareikšti, kad vėlesnio periodo
jo darbai skaidriai sušvito ne
tik spalviniai, bet ir stilis
tiniai. Ankstyvesniuose jo darbuose
matėme
l y g ir
akademinę mintį, iš dalies
primenančią Šklėriaus, o gal ir
Galdiko akvareles. Ilgainiui
Murinas jau įsigilina į vietinį
gamtovaizdį, išreikšdamas jį

savo kūrybiniu būdu.
Tačiau dailininkas su kūry
biniu polėkiu, nors ir apsuptas
kitokiu gamtovaizdžiu, vis tiek
nepraranda
savo
tautinio
charakterio. Matome daugelį
vietinių dailininkų, vaiz
duojančių Chicagą, tačiau,
palyginę jų kūrinius su mūsų
Murino stilistine ir spalvine
išraiška, matysime, kad jis
išsiskiria iš kitų savitu indivi
dualumu. Šiuo atveju pavyz
džiu galėtų mums būti kad ir
prancūzų
tapytojas
Gaugain'as, kuris, kurdamas
svetimose Tahiti salose, patei
kė tos gamtos spalvinį ir for
minį veidą tik jam vienam
būdingu stiliumi. Taip pat ir
mūsų Domšaičio sukurti Pietų
Afrikos vaizdai yra visai
skirtingi nuo kitų ten esantių
dailininkų, tapiusių tuos pa
čius vaizdus.
Dailininkas kūrėjas, kuriose
sąlygose jis bebūtų, nepraran
da savo tautinio charakterio,
kuris slypi jo prigimtyje, nežiū
rint kokiu stilium jis betapytų.
Murinas irgi yra apsuptas
svetimos aplinkos, tačiau jis
suranda individualią pažiūrą
savo kūryboje. Daug dėmesio
jis skiria peizažui, suteik
damas jam ekspresionintinę
formų dinamiką ir spalvų
harmoniją. Jo natiurmortai
artimi peizažo idėjinei struktū
rai. Murino darbuose pagrin
dinis dėmesys yra skirtas
spalvinei atmosferai, ir tos
sudėtingos ir turtingos spalvų
tonacijos įvairiose formose yra
su dideliu jausmu suorkestruotos, jos įvairiuoja savo
kompozicija ir spalvinėmis
gamomis. Mūsų laikų dailėje
Murinas
neabejotinai
yra
išskirtinas kaip savitas daili
ninkas.
(Žodis, tartas Broniaus Muri
no parodos atidaryme M. K.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, Chicagoje, š.m. spalio
mėn. 9 d.).

Su Vytautu Ignu
po Lietuvą
Po Petravičiaus, Augiaus,
Valiaus ir Rato kūrybingosios
mūsų grafikų kartos išeivijoje,
su aniems lygiu atkaklumu
jaunesnėje dailininkų kartoje į
grafikos meną yra taipgi neatlaidžiai įnikęs bene vienintelis
Vytautas Ignas. Minėtinas jis
šalia anų keturių didžiųjų ne
vien tik kūrybiniu linkimu į
išskirtinai grafikos sritį, bet
ir analoginiu lietuvių liau
dinio braižo ir liaudinių temų
įkūnijimu individualiuos savo
raižiniuos.
Labai kondensuotai ir labai
ryškiai šitai liudija dabar
Chicagoje („Galerija", 744 N.
Wells St.) vykstanti Vytauto
Igno juoda-balta raižinių paro
da. Parodoje išstatyti 32 lino ir
medžio raižiniai. Tai kelioli
kos pastarųjų metų Vytauto
Igno kūryba. Džiugu matyti ir
tai, kad tolydžiai dailininko
darbštumas nemažėja: ypač
apstu darbų su 1981 metų
data.
Buvome ir esame įsitikinę,
jog, ką bevaizduotų Ignas,
viskas jam išeina labai lietu
viškai, gal net dar tiksliau —
žemaitiškai. Ir pro kiekvieną jo
raižinį greit nepraeisi, nes
reikia įsižiūrėti į dešimtis, jei
ne Šimtus objektų, kurie labai
sandariai
užpildo
visą
paveikslo erdvę, sudarydami
labai tampriai sukabintą
kompoziciją
Tiesiog reikia
«tebeti3 įvairiausių liaudinių
įvaizdžių panaudojimu įft
esmės moderniai suręsto kuri

nio koncepcijoj. Štai čia ir
kurios nors Žemaitijos medi
nės bažnytėlės arcMtektūrinė
užuomina, ir peizažo gabalas
su lietuvišku kryžiumi, ir lietu
viškų skrynių gėlės bei paukš
tukai, ir margučių saulutės, ir
angeliukas, lyg paveikslan
nukritęs iš kurio nors žemaičio
dievdirbio suręsto altoriaus,
tai vėl piemenukas, bešvilpi
niuojąs savo gyvulėliams, ar
kone mitologinis gaidys, daili
ninko išgelbėtas iš pagoniš
kųjų aukojimo apeigų.
Šios parodos naujiena — pa
veikslų temos susiejimas su
vieno ar kito Lietuvos kampe
lio istoriniu bei etnologiniu jo
bruožu. Tokiu būdu parodoje
puikuojasi raižiniai, pava
dinti: „Suvalkija", „Dzūkija",
„Aukštaitija",
„Žemaitija",
„Vilnius", Kaunas", „Klaipė
da" ir kt. Ir beveik tikra, kad
kiekvienas parodos
lanky
tojas joje ras ar savo gimtojo
kampo, ar ilgiau gyventos vie
tos, ar tik jau savo tėvų ir sene
lių gimtinės lietuviškąją atri
butiką. Na ir kaip tada tokio
paveikslo nenusipirksi ir savo
tėviškės neparsineši čionykštėn savo pastogėn!
Paroda „Galerijoje" vyksta
iki spalio 25 d. „Galeriją"
savaitės
dienomis
galima
lankyti nuo 11 vai. iki 6 vai.
vak., sekmadieniais — nuo 12
vai. iki 4 vai. popiet. Pirma
dieniais „Galerija" uždaryta.
k. brd.

Šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 17 d.

Bronius Murinas
Vėlyvas ruduo, 1981, akrili*
Iš dailininko parodos, vykstančios M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Nijolės Ambrazaitytės
Pirmasis koncertas įvyko
spalio mėn. 7 d. Mother McCauley
gimnazijos
audito
rijoje. Pirmoje koncerto dalyje
— lietuvių kompozitorių kūri
niai, antroje — tarptautiniai.
Trys A. Bražinsko dainos
„Gegužių raudos", „Kvailutės
Onulės rauda" ir „Rauda boru
žei", naudojant įspūdingą M.
Martinaičio tekstą, buvo malo
ni vakaro staigmena. Solistė
atliko jas, pademonstruodama
įdomią balso spalvą — miši
nys kaimo bobučių dainavimo
ir ūkavimo. Gaila tik, kad
beatodairiškas pianino trenks
mas trukdė jai sukurti tų dainų
nuotaiką. Koncertas pradėtas
su dviem J. Gruodžio daino
mis „Ulijona" ir „Aguonėlės".
Šią pastarąją, šimtą kartų
girdėtą dainą, reikėtų dainuoti
tik tuo atveju, jei sugebama

koncertai

suteikti jai šviežią, savitą
;™t«™-a+
fS
a™a
na
interpretaciją.
Gi AM
dėl *tos
„Ulijonos" galiu tik pasi
džiaugti, kad atėjau į koncertą
pasivėlinęs: kad Lietuvoje visą
laiką pučia rytys, tai mes jo
krypties nepakeisime, bet mes
čia įpratę daugiau prie vakario vėjo, — jis mus daugiau
gaivinančiai veikia — kodėl
nepabandyti sekantį sykį, kad
ir to paties Gruodžio „Pava
sario naktis Berlyne"? V.
Kairiūkščio „Pirmoji audra" —
gana efektinga, konvenciniam
stiliuje parašyta daina visiš
kai nubluko dėl balsinės
medžiagos ir interpretacijos
stokos, gi jo antrąją pigių rusiš
kų romansų įtakoje parašytą
dainą patarčiau kitą sykį
padainuoti kokiam baliukyje, o
ne rimto koncerto rėmuose.
Pirmoji dalis užbaigta Birutės

Chicagoje

arija iš M. Petrausko operos
«;~,*A« » ~ ^u-:„.^_: C . _
„Birutė".
Tai tikriausiai reve_«,»,„.,„ A
_f . . .
,
ransas Amerikos hetuvių skerHvlrlu
« « » . « ; « ; Deja,
TZX1 Ttos
L
dyklų generacijai.
generacijos nesimatė koncerto
publikoje. Gi ta čia gyvenanti
lietuvių generacija, kuri suda
rė koncerto publiką, irgi turi
savo kompozitorius, kuriais ji
džiaugias ir didžiuojas. Tiesa,
gal ne visi jie solistei įkan
dami, bet manau, jog pasi
dairius galima būtų atrasti kai
ką ir įtraukti į sekančio koncer
to programą. Tada galima
būtų pavadinti tokius koncer
tus kultūriniu mūsų bendra
darbiavimu.

Derybose su Roma Bliudovas buvo pristatęs du kandidatus etnografinei Lietuvai ("šiaurės vakarų sriSai"): Žilinską Vilniui ir Rupeiką
Zemaičiams. Pirmasis Romos buvo
priimtas, antrasis - ne. Rusai tou t. i x T>
i
i J-J Uau kovojo už Rupeikos kandidaturą ir nežinojo ką daryti. Tuo reikalu atsakingas valdininkas religijų
reikalams Skripicinas tarėsi su Dv.
Petrapilio akademijos rektoriumi Ig.
Holovisnkiu,
caro
patikėtiniušis (dar
didesniu Romos
patikėtiniu),
įro
dinėjo, kad kovodami už menką šloJ„ c a „ ^ v „
»
t* J «
ve turinti
kandidatą
jie tikTada
sugadin^
santykius
su
Roma,
. . ,. . ,
«.
. Ho..
lovinskiui buvo pavesta surasti kitą
»..*.%..
«.
JT
. . . , .?
"ndidatą Rupeikos vietoje, ir šis
surado Valančių, savo studijų
draugą dar Vilniaus dv. akademijoj
ir kolegą profesorių Petrapilio aka
demijoj, kurį pats anksčiau buvo ca
rui pasiūlęs į Varnių kunigų semi
narijos rektorius. Holovinskis jį ge
rai pažino ir slapta buvo rekomen
davęs Romai. Būdami bėdoj, rusai
pagaliau apsisprendė už Valančių
ir jį pristatė Romai, o ši tuoj pat,
1849 rugsėjo 28, paskyrė Žemaičių
vyskupu. Jo konsekracija įvyko Pet
rapilyje kitais metais vasario 25. Po
konsekrecijos Valančius padarė vi
zitą carui Mikalojui I ir šis atrodė
patenkintas, bandė net ranką bu
čiuoti, priprašė saugoti tą jam pati
kėtą sritį nuo visokių perėjūnų S
už sienos.

žandaras

„ neklysta, taip galvodamas. Sis at^kė ne: visi kraštai, praėjus tam
a k r a m i aikui> skelbia savo diplomatijos dokumentus, tuo tarpu sovietai
carinių laikų diplomatinių aktų
neskelbia. Kodėl labai suprantama.
Butų lengva palyginti ir įsitikinti,
jog seka savo pirmatakus ir kopijuoja jų metodus.
LITERATŪRA
M. J. Rouiet de Jourael, Nu
res de Russie, vol. IIL Rome
A. Boudou, SJ, Le Saint-Sie
Russie, lenk. vert. I-II, Krokow 19
AHocutione, Gregorio PP. XVI, Romi—1842.
if--*i o
Recit de Makrena Mieczyslawska,
„,„,,,
„ v , Basiliennes
^.„„v...,^ de
-«, Mlnsk
„«*»» »»
abesse des
oų
histoire d'une persecution de aept aa* *
soufferve pour la foi par eile et sea
reUpeses. ecrit sous sa dicte et d*app« » to o r d r e s * N * * * • * * * - '
S"*** * * * * * *
, ^ ^
Persecution et scuffrance de IjfifeO •^ ^ o ) ^ en Russie, par unaa- t ,„
c i e n conseiller d'Etat de Russie, Bsris^ u
Į842.
aomx£
M. Czannindd, SJ, O. Maksymilian
Ry"° SJ. misionarz apostolsk^J-J^ J
Krakow 1912.
i^itim&vsi
A. A. Brumanis, Mgr. Stamstas Siestrzencewicz — Bohusz, priemier i&tiįč.,'
veąue - metropolitam de M6hjteiw" ~
DM neg
( IT31-1829), Barnia I9SB.

Antroje koncerto dalyje - - J.
Brahma ir Fr. Schubert daino
se ypač išryškėjo solistės
silpnybės: jausmais ir emoci
jomis pagrįstos interpretacijos
Su šiuo caru Valančiui teko gabstoka ir silpnas vidurinis
nėtis
dar penkerius metus. Jam mi
registras. Na, žinoma, ir vėl
nebuvo apsieita be
„Ave rus, carų sostą perėmė jo sūnus
Maria". Neatsimenu i š Lietu Aleksandras H, valdęs ligi 1881 me
vos atvykusių solistų koncer tų. Jo politika buvo panaši, kaip
to, kur nebūtų buvusi progra- tevo » ° P° 18®* metų sukilimo dar
moję įtraukta vieno ar kito griežtesnė. Su Juo prasidėjo beatokompozitoriaus „Ave Maria", dairiška Pabaltijo kraštų rusifikadKad kas nors galėtų paaiš- Ja. kolonizavimas rusais, visiškas
kinti programos sudarymo suvaržymas Bažnyčios, pravoslavipagelbiniam komitetui Lietu- zadja ir kultūrinio lietuvių pasivoje, jog šis dažnas „Ave reiškimo užgniaužimas. Tą pačią
Maria"
dainavimas
tikrai politiką tęsė ir šio sūnus Aleksandnepasiekia čia to, ko norima j ras m , valdęs ligi 1894 metų.
tuo pasiekti, n e s čia žmonės
Tas 70 meti} laikotarpis Mikalo
Schubert'o „Ave Maria" yra
jaus I, jo sūnaus ir anūko valdymo
įpratę girdėti per lietuviškas
metu buvo sunkiausias, tiesiog fata
radijo programas mirusiųjų
liškas Lietuvai ir jos Bažnyčiai. Per
pranešimų muzikiniame fone.
tą laiką buvo išvystyti policiniai,
Taigi nuo scenos sveiki ir gyvi
teroro, klastos ir perversijos meto
nužingsniavo ir solistė, ir
dai.
akomponiatorius
— palai
dotas
buvo
Schubert'as.
Rinkęs šią
medžiagą Romoje,
Koncertas
buvo
baigtas
šių
eilučių
autorius
negalėjo
populiariomis „Trubadūro" ir
„Carmen" operų arijomis bei atsispirti minčiai, kad dabartinė
Sovietų politika yra ne kas kita,
keliomis. dainomis.
kaip kopija buvusios carų politikos.
Antrasis koncertas įvyko Dėl to kartą jis paklausė vieną rusų
spalio mėn. 11 d. Chicagos istorijos ir diplomatikos profesorių,
universiteto
Rockefeller'io
koplyčioje. Programoje — vien
tik J. S. Bach'o kūryba, naudo
jant vargonų palydą. Gera skambesnį, buvo mėgstama
koplyčios
akustika,
visoje paaukštinti dainuojamą frazę;
pasažuose
Amerikoje pagarsėję vargonai c h r o m a t i n i u o s e
buvo
pasigendama
buvo patrauklūs priedai, žadi y p a č
nantys smalsumą norintiems harmoninę funkciją išryški
solistę išgirsti antrą kartą. nančių pustonių intonacinio
Deja, po kelių arijų žmonės, švarumo. Aplamai m a n yra
sėdėjusieji viduryje koplyčios, didelė mįslė, kaip solistė, turė
pradėjo judėti į priekines eiles: dama taip stipriai neišlygintą
sunku girdėti solistę. Ar čia vidurinį registrą, kuriame visa
balanso stoka tarp vargonų ir Bach'o muzika yra parašyta,
solistės, ar menko rezonanso r y ž o s i d a i n u o t i koncertą,
solistės vidurinis bei žemasis užpildydama jį vien tik Bach'o
registras, ar silpnas vokiečių kūriniais. Tačiau visa tai
kalbos apvaldymas, ar visi šie galima būtų atleisti solistei, jei
faktoriai drauge prisidėjo prie ji pajėgtų suvokti, jog ta muzi
labai blankaus Bach'o portre ka, kurią ji dainavo, buvo
to sukūrimo. Jautėsi repeticijų parašyta Bach'o, kuris gyve
stoka, ypač pirmoje dalyje, kur nime turėjo dvi žmonas, dvide
pavyzdžiui rečitatyvas „Bėrei- šimt vaikų, buvo mėgiamas ir
te dich, Zion" nuskambėjo kaip vaisinamas karalių ir didikų;
šiuolaikinė
muzika.
Buvo tą muziką parašė Bach'as
girdima solistės nukrypimų gyvas, ta muzika neatsirado
Vytautas Ignas
Gaidvs ir saulė, 1981 nuo tonacijos: ištrūkstant iš vien tik iš jo garbei pastatytų
I* dailininko grafiko* darbų parodos, iki apalio 25 d. vykstančio* Chica- žemesnio — n e s k a m b a u s bronzinių statulų.
foje, „Galerija", 744 North Well* 9t.
registro į aukštesnįjį —
Darias Lapinskas

Visatos
galaktikų
dydžiai

^ ...

•'f.A.'„

' MMA
Paukščių Takas, d i d ž i u l į
disko formos žvaigždžių jmgfr;- '
būrimas — spiralinė galaJstk, . y
ka, kurioje mes gyvename, yrą.~,-„^
100,000 šviesmečių diametro, s h s i
Artimas mūsų kaimynas M3Vs *"sfc
vadinamas
AndromeiftosM —
miglynu, irgi yra spiralinė
galaktika, esanti už 2.2 mili
n
jonų šviesmečių nuo Paukščio
Tako. Ši galaktika tik truputi "•
didesnė. Jos diametras 115,000
šviesmečių.
x
Bet, pasirodo, yra daug
didesnių. David L BlocV ^„.
Boyden observatorijos Pietų ...
Afrikoje astronomas rašo „Sky .,*
and Telescope" žurnale (š.m....
rugpjūčio mėn. numery),. kadW.J.*
galaktika Povo žvaigždyne
'
Pietų padangėje, žymima
"
NGC6872, esanti net septynis 1 ;; *
kartus didesnė už Paukščių
'-*-...
Taką. Jos nuotolis nepapras
tai didelis — 300 milijonų
šviesmečių, ir tolsta ji nuo
mūsų 4500 kilometrų per,
sekundę greičiu. Nežiūrint.^-tokio didelio atstumo,
kampinis dydis nuo vieno
spiralės galiuko iki kito yra-eV™. •
lanko minutės. Tai atitinka
677,000 šviesmečių Unijinianv
diametrui. Gana daug šviesos
absorbuoja
intereteharinės
medžiagos — nematomi dulkių
bei dujų debesys. Tad kol iŠ
tokio atstumo galaktikos spui- ^ . .
dūliai mus pasiekia, nemąžiaiYJ'f
šviesos erdvėj prapuola, fjr
KIZ;
galaktika mums atrodo trupu- ,.
tį tamsesnė ir mažesnė. įvedus
šviesos absorbacijos pataisą,
galaktikos diametras išeina
780,000 šviesmečių. D a u g i s * - '
kaip trys ketvirtadaliai miuV1
jono! Panašaus dydžio besanti' •*
ir UGC2885 spiralinė galak^
tika.
u:
Jeigu jau kalbam apie
didžiuosius milžinus, ar nekyla J
mintis, o kaip su mažaisiais/
Pasirodo, mažiausia žinoma
spiralinė galaktika besanti' i
NGC3928 Didžiųjų Grigo Ratų 0--n
žvaigždyne. Jos diametras tik
26,000 šviesmečių. Ketvirta-«dalis Paukščių Tako.
" t * ^

A. Radžtaf
_

._

/
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