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Rytų Europos rašytojų dilemos
Rytų Europos kultūrinė tra- 

dĮeijakelia rašytojui ypatin- 
gLfe' fėikalavimus — būti “tau
tos sąžine”, skelbti tiesą melo 
akivaizdoje, priešintis ne
teisingumui. Kai kurie rašy
tojai išliko ištikimi šiai tra
dicijai ir sunkiaussiomis 
sąlygomis.

Vienas tokių rašytojų yra 
vengrų poetas, esejistas ir fil- 
n|ų scenarijų autorius Sandor 
Clsoori. Gimęs ir užaugęs 
nepasiturinčių ūkininkų šei- 
nĮoje, jis priklauso kartai, kuri 
subrendo 1956-ųjų metų revo
liucijos žaizdre. Csoori daly
vavo revoliucijoje ir, ją su
triuškinus, kaip daugelis jo 
bėndralaikių, padarė paliau
bas su porevoliuciniu Kadaro 
rėžimu. Tačiau jis niekad 
nenustojo kritikavęs komunis
tinės santvarkos. Už savo 
sociologines studijas apie 
vengrų žemdirbių išnaudoji
mą ir persekiojimą jis buvo 
baudžiamas laikinu draudimu 
spausdintis, ir kai kurios sutar
tys su kino studija buvo nu
trauktos (daug švelniau kaip 
panašių straipsnių autoriai lie
tuvių savilaidoje). Po kiek 
laiko jo balsas vėl pasigirsda
vo, ir pastaraisiais metais jis 
buvo apdovanotas pora lite
ratūrinių premijų. Csoori nuo
lat stengiasi sumobilizuoti 
vengrų rašytojų kolektyvinę 
sąžinę: 1968-ais metais jis or
ganizavo protestą prieš Čekos
lovakijos invaziją, o pernai vie
šai pasmerkė čekų Čhartos — 
7j sąjūdžio narių nuteisimą.

į Šįmet daug triukšmo sukėlė 
vęngrų jaunųjų rašytojų žur- 
nple Mozgo vilag išspausdin
tas Csoorio straipsnis apie 
vengrų intelektualus ir Veng
rijos politinę santvarką. Jo pa
stabos atrodo labai aktualios ir 
Lietuvai. Anot Sandor Csoorio, 
“vengrų intelektualams ne
trūksta nuomonių apie poli
tinę padėtį, kurias jie atvirai 
reiškia draugų rately. Bet kai 
reikia apie savo įsitikinimus 
viešai pasisakyti, jie pasisle
pia. Jie pamiršta, kad jei žmo
gus nesidalija savo žinojimu, 
jo intelektas sustabarėja. 
Socializmas pasidavė ap
gaulingam įsitikinimui, kad 
viešas tiesos išpažinimas yra

pavojingas. Ir taip mes 
pasakom daug ąaažiau, negu 
galvojam”.

Csoori kviečia savo skaity
tojus įsivaizduoti žmogų, “ku
ris parašo sociologinę studiją 
ne apie tekstilės pramonę, bet 
apie valdžią, apie politinę ga
lią. Į jo rankas gali trenkti žai
bas, nes jis susidurs su tokiais 
jautriais klausimais, kaip: 
‘Kiek asmenų šiandien vairuo
ja Vengrijos politiką? Ar jų 
skaičius nėra per mažas?” 
(toksai žaibas Lietuvoje tren
kė į Vytautą Skuodį, kuris 
mokslinėje studijoje išdrįso iš 
pagrindų panagrinėti ateis
tinės propagandos pamatus). 
CBoorio išvada: “Kur intelek
tualinis gyvenimas, mokslas, 
menas ir politinė filosofija ne
turi autonomijos, nuoga galy
bė reguliuoja žmonių jausmus, 
duonos kainą ir istorijos šmėk
las”.

Vengrų rašytojas pripažįs
ta, kad jo tėvynėje daugiau me
džiaginės gerovės, negu kai
myniniuose, “socialistiniais” 
vadinamuose kraštuose. Jisai 
sutinka, jog pakilo vengrų 
valstiečių gyvenimo lygis. Ta
čiau jis nurodo ir į “neįtikėtiną 
eikvojimą, vagystes, Budapeš
te ir provincijoje viešpataujan
tį cinizmą. Vyksta didelė sta
tyba, bet drauge mažėja 
Vengrijos gyventojų skaičius, 
aliarmuojančiai plinta savi
žudybės, psichinės ligos, alko
holizmas.... Tautai reikia duo
nos ir mėsos, bet jai nemažiau 
reikia sąmoningumo, perspek
tyvos, reikia žinoti, kokie pa
vojai jai gresia ir kokios tak
tikos ji turi imtis”.

Ūkinę pažangą reikia derin
ti su tautiniu sąmoningumu, — 
perspėja Csoori. Ten, kur vie
nas iškeliamas kito sąskaiton, 
iškyla ypatingi pavojai: “O 
kas bus, jei mūsų ūkinė gero
vė pasirodys trapesnė, 
negu mums atrodo, ir staiga 
pradės smukti? Mūsų pareiga 
buvo ne tik užsitikrinti duoną, 
kurios praeityje trūko, bet ir 
puoselėti tautinį sąmonin
gumą. Mes to nepadarėm, ir iš
dava: mūsų jaunosios kartos 
galvose siaučia liūdnas chao
sas. Todėl tiek daug jų nori 
emigruoti. Ir todėl pas mus tiek

I. STEIGIMAS
Lietuvos Taryba priėmė 

pirmąjį Vilniaus universiteto 
įstatymą 1918 m. gruodžio 5 d. 
Įstatyme buvo paskelbta, kad 

' „Vilniaus universitetas atgai
vinamas nuo 1919 m. sausio 
mėn. 1 d. Jis yra mokslo ir 
mokymo įstaiga, 1832 m. už
daryto Vilniaus universiteto 
turtų paveldėtojas“.(l)

Taryba nustatė, kad atgai
vintame Vilniaus universitete 
veiks keturi fakultetai: teolo
gijos, visuomeninių mokslų 
(filosofija, teisė, istorija, filo
logija, literatūra), mokslų ir 
medicinos.(2) Buvo numatyta 

i universitetą ateinan
čių metų pradžioje.

Tačiau Raudonoji armija už
ėmė Vilnių, ir Lietuvos val
džios vyriausybė turėjo pasi
traukti į Kauną 1919 m. sausio 
2 d. Bolševikų vyriausybė 
nutarė atidaryti Darbo uni
versitetą Vilniuje. Įsakymas 
buvo Lietuvos ir Baltos Rusijos 
Komisarų Tarybos paskelbtas 
1919 m. kovo 14 d.(3) . -

Bolševikų sprendimas nega
lėjo būti įvykdytas, nes lenkų 
kariuomenė, vadovaujama 
maršalo Jozef Pilsudskio, 
užėmė Vilnių. Pilsudskis 
paskelbė dekretą 1919 m. 
rugpjūčio 28 d.,(4) kuriame 
buvo įsakyta, kad universi
tetas yra atgaivinimas lenkų 
valdžios ir jam suteikiamas 
Stepono Batoro vardas. Lenki
jos karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Batoras mat buvo 
paskelbęs Vilniaus universi
teto įkūrimo dekretą 1579 
metais. Pilsudskio dekretu ati
darytas universitetas pradėjo 
veikti 1921 metais, kai nepri
klausomybės karai pasi
baigė.^)

I atidaryti 
čių metų ]

II. BENDROJI APŽVALGA
Universitete, pavadintame 

Universytet Stefana Batorego, 
veikė šeši fakultetai: humani
tarinių mokslų, teologijos, 
teisės ir visuomenės mokslų, 
matematikos ir gamtos, medi
cinos ir dailės.(6) 1924 metais 
matematikos ir gamtos fakul
tete buvo įsteigtas agronomi
jos skyrius. 1938 metais šitas 
skyrius pasidarė savarankiš
kas agronomijos fakultetas.(7) 
Teisės ir visuomeninių mokslų 
fakultetas visuomet turėjo dau
giausia studentų.(8)

Mokslo metai tęsėsi nuo 
spalio 1 d. iki liepos 1 d. Buvo 
trys trimestrai po dešimt 
savaičių. Pagal taisykles, turė
jo būti nors 180 paskaitinių

“disidentų”: valkatų alkoholi
kų, tik pusinį gyvenimą tegy
venančių jaunuolių. Aš atkak
liai tikiu, kad mūsų rūpestis 
tautos sąmoningumu stovi 
aukščiau bet kokių politinių 
manevrų. Ir jei politikai 
pavyksta nustelbti mūsų rū
pestį, tada pereini į užsispyru
sią opoziciją ir visu atkaklu
mu imi kovoti prieš tai, kas 
tave nori sutrinti į dulkes”.

Tai rūpesčio kupini žodžiai 
skamba iš Vengrijos, kurioje 
šiandien daugiau duonos ir 
daugiau laisvės negu Lietuvo- 
je' K. 2.
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Senojo Vilniaus universiteto Didysis kiemas.

M !h -i ii
Nuotr. V. Augustino

dienų.(9) Paskaitos buvo skai- Vyriausias universiteto or- 
tytos lenkų, lotynų ir rusų kai- ganas buvo senatas. Senatą 
bomis.(10)

Universitetui vadovavo 13
rektorių:

LENTELĖ NR. 1: STEPONO 
BATORO UNIVERSITETO 

REKTORIAI

M. Sedleckis
V. Stanevičius
A. Parčevskis
V. Dzevulskis
M. Zdzechovskis 
S. Pigonis
C. Falkovskis
A. Januškevičius
K. Opočinskis
V. Stanevičius
V. Jakovickis
A. Vuicickis
S. Erenkroicas

1919—1921
1921— 1922
1922— 1924
1924— 1925
1925— 1927
1927— 1928
1928- 1930 
1930-1932
1932- 1933
1933— 1936
1936- 1937
1937— 1939 
1939

sudarė: rektorius, prorektorius 
ir dekanai. Dekanus kasmet 
rinko fakulteto taryba. Fakul
teto taryba susidarė iš to fakul
teto profesorių ir dviejų do
centų. Fakultetų tarybos 
atstovai rinkdavo rektorių. Iš 
pradžios rektorius buvo renka
mas vieneriems metams. Nuo 
1933 metų jis buvo renkamas 
trejiems metams. Buvo dviejų 
rūšių profesorių: ordinarinių ir 
ekstraordinarinių.(11)

Daugelis mokslo personalo 
narių buvo kviečiami iš Len
kijos. Didžiausias skaičius 
buvo pakviestas iš Lenkijos 
Galicijos. Iš jų buvo pradinių ir 
vidurinių mokyklų moky
tojai.^) Specialistų - moksli
ninkų tarpe retai pasirodė

lietuvis. Pvz. 1928 -1929 moks
lo metais buvo 195 mokslo' 
personalo narių. Tačiau 
nebuvo nė vieno lietuvio.(13)

Pradžioje universiteto bai
gimui buvo būtinas daktaro 
laipsnis. Bet ntio 1920 m. liepos 
15 d. studentui pakako išlai
kyti magistro egzaminus ir 
pateikti magistro mokslo dar
bą, kad galėtų įsigyti mokslo 
diplomą.(14)

Iki 1939 metų humanita
rinių mokslų fakultetas išdavė 
599 filosofijos magistro laips
nius dešimties specialybių: 
lenkų filologijos, klasikinės 
filologijos, slavų filologijos, 
vokiečių filologijos, prancūzų 
filologijos, indoeuropiečių 
kalbotyros ir etnologijos, filo
sofijos ir pedagogikos. Tas 
fakultetas irgi išdavė 42 dak-

Vilniaus universiteto Sarbievijaus vardo kiemas.

taro diplomus ir 4 habilita
cijas.

Matematikos ir gamtos 
fakultetas išdavė 793 aukštojo 
mokslo ■ diplomus dešimties 
specialybių: matematikos, 
fizikos, chemijos, astro
nomijos (senoji universiteto 
observatorija veikė),(15) geo
grafijos, botanikos, geologi
jos ir minęralogijos. Tas 
fakultetas irgi išdavė 606 filo
sofijos magistro diplomus, 69 
mokslo daktaro diplomus ir 17 
habilitacijų.

Iki 1938 metų medicinos 
fakultetas išleido 1185 gydy
tojus, 442 farmacijos magist
rus ir 56 mokslo daktarus. 
Venia legendi (teisė skaityti 
paskaitas) išduota 14.

Teisės ir visuomeninių 
mokslų fakultetas išdavė 1577 
teisės magistro diplomus, 37 
daktaro diplomus ir 12 habi
litacijų.

Teologijos fakultetas išdavė 
82 magistro diplomus, 8 dakta
ro diplomus įr 2 habilitacijas.

Iki 1937 metų dailės fakul
tetas išdavė 19 „dailininko 
tapytojo“ diplomų.(16)

„Lenkijos universitetų tarpe 
Vilniaus universitetas turėjo 
mažiausiai... darbuotojų ir 
studentų“.(17) 1924 - 1925
mokslo metais buvo 2238 stu
dentai. Iš jų 414 buvo laisvi 
klausytojai.(18)

1932 - 1933 mokslo metais 
universitetas turėjo 96 kated
ras su 101 institutu, klini
komis ir seminarais. Tuo laiku 
buvo 80 profesorių, 21 docen
tas, 19 adjunktų, 188 vyresnių 
ir jaunesnių asistentų ir jų pa
vaduotojų, 14 laborantų. Buvo 
įsirašę 3923 studentai(19) ir 44 
laisvieji klausytojai. Nuo tų 
mokslo metų studentų skai
čius pradėjo mažėti, nes mo
kestis kilo. 1932 metais vien
kartinis studento įnašas buvo 
30 zlotų, o per metus reikėjo su
mokėti 50 zlotų. Paskui, be 
vienkartinio įnašo, reikėjo 
mokėti mokslo metų eigoj I-am 
kurse 270 zlotų; II-am kurse 
250 zlotų; III-am kurse 220 
zlotų. Už kiekvieną egzaminą 
dar reikėjo pridėti 10 zlotų.

1937 - 1938 mokslo metais 
liko tik 3110 studentų ir 29 
laisvi klausytoj ai,(20) o 1940 
rudens semestrui liko tik 2274 
studentai.(21) Pastaba: Jau II 
pasaulinis karas buvo pra
sidėjęs, dėl to skaičius taip 
sumažėjo šiuo laiku.

Nors Stepono Batoro uni
versitete buvo mažiausias 
mokslo personalo skaičius iš 
visų lenkų valdžios universi
tetų, Vilniaus universitetas 
išleido labai daug leidinių, 
palyginus su kitais lenkų uni
versitetais. Visi fakultetai 
spausdino įvairius mokslo 
darbo rinkinius, metraščius, 
žurnalus, knygas ir t.t. Ignas 
Končius, kuris trumpai buvo 
universiteto valdytojas, perė
mus universitetą lietuviams, 
sakė, kad „iš Vilniaus ėjo visa 
lenkų mokslinė perio
dika“.^)
III. UNIVERSITETINIS 

GYVENIMAS

Universiteto atmosfera buvo 
aplamai nepalanki lietu
viams. Lenkų valdžios nuosta
tais universitetas turėjo lai
kytis denacionalizacijos.(23) 

(Nukelta į 2 psl.)
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Pvz., į medicinos fakultetą 
per metus buvo įsileidžiami 
tik du ar trys lietuviai.(24) 
Viena priežastis, kodėl lie
tuviams buvo sunku patekti 
į universitetą, buvo ta, kad 
„lietuvių gimnazijos neturėjo 
valstybinių gimnazijų teisių 
ir jų baigimo atestatai nebuvo 
pripažįstami“.(25) Pagaliau 
1924 metais Vilniaus lietuvių 
gimnazijos buvo lenkų val
džios pripažintos. Bet vis tiek 
tie, kurie baigė tas gimna
zijas, turėjo laikyti brandos 
egzaminus prie specialios 
komisijos, prieš patenkant į 
universitetą.(26)

« „Universitetas mažai pa
ruošė specialistų iš vietos gy
ventojų, nes su Lietuva jis 
neturėjo ryšių“.(27) 1928 -1929 
mokslo metais buvo 42 lie- 

I tuviai klausytojai iš maždaug
3000 studentų.(28) 1936 metais 
iš 3562 studentų maždaug 70% 

i buvo lenkai.(29) 1937 - 1938 
' mokslo metais iš 3110 stu- 

■ dentų tik 1620 buvo kilę iš Vil
niaus apskrities.(30) Tais 
metais studentų etninė sudė- 

Itis buvo tokia: 72.6% lenkai, 
13.4% žydai, 6.8% rusai, 3.02% 
baltarusiai, 2.7% lietuviai, 
0.9% ukrainiečiai, 0.41% vokie- 

• čiai, 0.09% kitos tautybės.(31)
Įvyko demonstracijos prieš 

lietuvius ir žydus. Lenkai 
daužė langus ir iškabas 
Vilniuje. 1936 metais jie 

! „reikalavo uždaryti lietuviš
kas mokyklas, draugijas, 
laikraščius, suimti lietuvių 
veikėjus ir t.t.“(32) Antisemi- 

. tinės riaušės įvyko 1931 m. 
• lapkričio mėnesį. Universi

tetas buvo laikinai uždarytas. 
1937 - 1938 metais rektorius A. 
Vuicickis paskelbė oficialų 
antisemitinį nusistatymą. 
Žydai auditorijose turėjo 
sėdėti kairėje pusėje. Stu- 

’ dentai, kurie protestavo prieš 
■ šitą nustatymą, užėmė šias 

vietas. Šitaip žydai pasiliko 
sėdėti su kitais studentais.(33) 

1926 metais matematikos 
profesorius Julijonas Rud- 
nickis buvo universiteto 
senato paskirtas Vilniaus 
lietuvių studentų sąjungos 
kuratorium. Jis rėmė lietuvių 
studentų veiklą ir juos užstojo 
nuo persekiojimų.(34) Rek
torius Zdzechovskis irgi buvo 
branginamas lietuvių tar- 
pe.(35)

Didžiausia studentų savišal
pos organizacija buvo 
„Stepono Batoro universiteto 
lenkų akademinio jaunimo 
broliškoji pagalba“ .(36) Buvo 
ir lietuvių studentų są- 
junga.(37) 1933 metais buvo 
priimtas įstatymas, kuris apri
bojo susirinkimų laisvę. Stu
dentai negalėjo diskutuoti 
politinių temų, ir negalėjo 
būti studentų susirinkimų uni
versiteto teritorijoje. Orga
nizacijos turėjo pakeisti savo 
įstatus ir persiregistruoti. Dėl 
to sumažėjo organizacijų ir 
narių skaičius.(38) 1937 - 1938 
mokslo metais buvo 23 moks
liniai būreliai ir 48 visuomeni
nės, politinės, savišalpos ir 
sporto organizacijos.(39)

Autorius norėtų paminėti 
Viktoro Biržiškos įdomų atsi
minimą. Kai jis ir jo brolis My
kolas buvo išmesti iš lietuvių 
gimnazijos rūmų, lenkų agen
tai iškratė jų knygas. Jie 
norėjo surasti ir konfiskuoti 
prieškarines rusų knygas. 
Agentai ieškodavo tų knygų 
bibliotekose ir knygynuose. 
Speciali komisija buvo su
daryta peržiūrėti šioms kny
goms. Komisija jas pasiūlė 
universitetui 1921 metais. Uni
versiteto valdininkas jų nepri
ėmė, sakydamas, kad „negali 
būti jokios moksliškos knygos 
rusų kalba!“(40)

Nuotr. Alg. KunčinusSv. Jono bažnyčios bokštas universitetiniame Vilniaus kvartale.

IV. ISTORIJOS KATEDRA
Istorikai Henryk Low- 

mianski ir Stanislaw Za- 
jaczkqwski nagrinėjo taipgi 
lietuvių istorijos, archeolo
gijos ir etnografijos klau
simus.(41)

Istorijos katedroje buvo 
įsteigti du muziejai. Etnogra
fijos muziejus buvo įsteigtas 
1925 metais C. Erenkroicovos 
iniciatyva. Muziejus turėjo 
mokslinę laboratoriją, kurioje 
buvo galima tyrinėti etnogra
fijos klausimus. Muziejų rėmė 
studentai ir kraštotyros būre
liai. Muziejaus tikslai 
buvo:“(l) supažindinti su 
buvusios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės liaudies kul
tūra, neišskiriant kurios nors 
etninės grupės ar tautos,(2) pa
vaizduoti krašto liaudies kūry
bos tipiškiausius bruo
žus“.(42) Muziejus rengė 
studentų ekspedicijas į Vilnai- 
šų, Naugarduko, Polesės, Bal
stogės vaivadijas rinkti etno
grafinės medžiagos.

Archeologijos muziejus buvo 
įsteigtas 1933: Jis 'perėmė 
1855 Vilniaus laikinosios 
archeologinės komisijos 
muziejaus eksponatus. 1937 
muziejus pradėjo leisti žur
nalą, kurį redagavo Stanis- 
law Zajaczkowski. Žurnalas 

Vilniaus universiteto Adomo Mickevičiaus vardo kiemas.

buvo pavadintas „Rocznik 
archeologicznyv: Tik du nume
riai buvo išleisti.

Katedros tyrimo objektas 
buvo kaip tik Didžiosios 
Lietuyos Kunigaikštijos istori
ja. Šiame tyrinėjimo darbe 
dalyvavo specialistai net iš 
kitų katecįrų fakultetų. 1928 
metais buvp.' pradėtą leisti 
.. A tp.p ę,ą Įp W i 1 e n s lę i e ‘ t 
kuriame buvo rašoma apie 
Didžiosios ,,. Lietuvos Kuni
gaikštijos istoriją,.. Tuo 
Ljęfuvpa istorijos laikotarpių 
irgi buvo išleista 14 metraščių 
ir, kitokio po^ącĮįio, aĮ0jiinią. 
Deja, šią tyrinėjimas buvo 
traktuojamas kaip Lenkijos 
istorijos dalis.(43)
V. FILOLOGIJOS 

KATEDROS . ■ y
Humanitarinių mokslų 

fakultete turėjo būti dešimt 
filologinių katedrų. Bet lie
tuvių ir rytų filologijos 
katedros niekitda neveikė.(44)

Universiteto vądovybė ir ypač 
Humanitarinio fakulteto filologai 
rūpinosi suorganizuoti lietuvių ir 

•Rytų filologijos katedras. Sunku 
buvo įtikinti ministeriją, kad 
pakeistų ' neatitikusį katedros 
profilio pavadinimą — .lietuvių ir 
rusų į (baltarusių) literatūros 
katedra*. S. Pigonio pasiūlymu 
1922 m. buvo įkurta net perma
nentinė komisija“, nagrinėjusi šią 

problemą. Pagaliau 1929 m. pava
dinimas buvo 1 pakeistas — .lie
tuvių filologijos katedra*, bet ir 
toliau nebuvo kam jos užimti. 
1931 m. miniątęrija visai nepa
skyrė jai lėpų.-^p m- vėl.kreipta
si f ministeriją ir prašyta lėšų; 
katedros profęsoriumi ketinta 
kviesti norvegų mokslininką 
■Christianą Stangą. 1938 m. spalio 
19 d. speciali kbmisija dar kartą 

1 prdšė ministerijos atkurti lietuvių
filologijos katedrą, o jos vedėju 
skirti J. Otrembskį. Bet ministe
rija tvirtai laikėsi savo nuomonės 
ir lėšų neskyrė. (45)

Kadangi nebuvo lietuvių 
filologijos katedros, nuo 1928 
metų veikė lietuvių kalbos 
lektoratas. šio lektorato lekto
riai buvo Vincas Zajanč
kauskas (1928 - 1930); Petras 
Kraujelis (1930 - 1933); Bro
nius Untulis (1933 - 1939).(46)

Žymus kalbininkas Janas 
Otrembski tyrinėjo lietuvių 
kalbą.(47) Jisai darė lietuvių 
dialektologijos tyrimus, įvedė 
lietuvių kalbą savo bendrų 
kalbų kurse it dėstė lietuvių 
kalbą.(48) Gabus profesorius 
Otrembski skąitė ir ne savo 
katedros disciplinos kursus. 
Jis išleido monografiją „Rytų 
lietuvių Tverečiaus tarmė“.

Lenkų kalbos katedra veikė 
su pertraukomis. Kartais uni
versitetas neturėjo profe
soriaus. Negalėjo susitarti su 

žymiais lingvistais K. Niču, E. 
Klichu, J. Losiu, J. Rozva- 
dovskiu. 1925 metais minis
terija uždarė tą katedrą. Pa
galiau 1928 metais Vitoldas 
Tasyckis sutiko dėstyti lenkų 
kalbą. Sekančiais metais A. 
Chominskis perėmė jo vietą 
profesoriaus pavaduotojo 
teisėmis.(49)

VI BIBLIOTEKA
Vilniaus universiteto 

biblioteka lenkų viešpatavimo 
laikotarpyje turėjo atlikti dvi
gubą funkciją. Turėjo veikti 
kaip akademinė ir viešoji 
biblioteka.(50) 1919 metais 
Lietuvos laikinoji vyriausybė 
įsteigė viešąjį Lietuvos Centri
nį knygyną. Tas knygynas 
buvo lenkų prijungtas prie 
universiteto bibliotekos.(51) 
Per šią viešąją biblioteką 
(Uniwersytecka Bibljoteka 
Publiczna) universitetas įsigi
jo daug XV - XVII amžių me
džiagos. Tačiau nebuvo daug 
modernios literatūros. Uni
versitetas kreipėsi į visuo
menę. Daug knygų buvo 
dovanota. Biblioteka gaudavo 
daug leidinių, kurie buvo iš
leisti Lenkijos valstybės rytų 
pakraštyje.(52)

Batoro laikotarpyje buvo du 
bibliotekos direktoriai: S. 
Rygelis (1924 - 1932) ir A. 
Lysakovskis (1932 - 1939).(53) 
Darbo sąlygos nebuvo palan
kios. Bibliotekos lėšos buvo 
menkos; maždaug 50,000 zlotų 
metams.(54) Valstybė nustatė 
sumą pagal studentų skaičių. 
Nežiūrėjo, kad biblioteka turė
jo tarnauti visuomenei, kad 
studentų skaičius mažėjo nuo 
1932 - 1933 mokslo metų ir, 
kad biblioteka turėjo įsigyti 
naujesnės literatūros. „Mokes
čiai iš pašalinių skaitytojų ir 
studentų buvo labai reikalingi 
skurdžiam bibliotekos biu
džetui“.^) Bibliotekos vado
vybė daug kartų skundėsi 
valdžiai.(56)

Buvo menkas knygų skai
čius ir bibliotekos fondai buvo 
gerokai pasenę. Nors 
biblioteka buvo universiteto 
centras,(57) tik pusė studentų 
naudojosi ja.(58)

Bibliotekos fondai per dvi
dešimt metų išaugo nuo 450,000 
1919 m. iki 597,990 1939 m.; vidu
tiniškai po 8000 knygų ir kitų 
spaudinių per metus, o tai paly
ginti su kitais Europos universi
tetais nepaprastai mažai... Be to, 
reikia pabrėžti, kad daugumą šių 
knygų sudarė menkavertės lite
ratūras leidinių privalomieji 
egzemplioriai.(59)
Lietuvių enciklopedijoje ra
šoma, kad biblioteka turėjo 
350,000 tomų ir 100,000 dubli- 
katų.(60)
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Vilniaus universiteto bibliotekos kampelis.

Susikūrė bibliotekinio ir 
bibliografinio darbo spe
cialistų grupė. Ši grupė norėjo 
pakelti darbo lygį.(61) Kadan
gi darbo sąlygos buvo ne
palankios, katalogas nebuvo 
tvarkomas kaip reikiant. 1925 
metais A. Lysakovskis pra
dėjo organizuoti dalykinį 
katalogą. Biblioteka nebe- 
spausdino katalogų ir nebe
tvarkė sisteminio katalogo.(62)

Ypač opus buvo komplektavimo 
klausimas. Vilniaus viešosios 
bibliotekos fondai nebuvo pritai
kyti universitetui, be to, gerokai 
pasenę. Trūko taip pat darbo 
rankų fondams tvarkyti. Dėl 
kritiškos universiteto bibliotekos 
padėties 1932 m. skundėsi jos va
dovas A. Lysakovskis: .Tvarky
dama savo rinkinius ir darydama 
juos prieinamus skaitytojui, 
biblioteka nevykdo pagrindinio 
savo uždavinio — didinti knygų 
fondus. Knygų dovanos, nemo
kamas privalomas egzempliorius, 
pagaliau, platus keitimasis leidi
niais... visa tai negali būti pakan
kami fondų didinimo šaltiniai. 
Norint planingai juos didinti, 
reikia knygas pirkti. Tuo tarpu 
Vilniaus biblioteka, esant mini
maliam studentų skaičiui, turi 
menkiausias lėšas iš visų Len
kijos universitetų bibliotekų (iš 
viso apie 50,000 zlotų metams), 
kurių pagrindinė dalis turi būti 
naudojama neetatiniams dar
buotojams atlyginti, nes biblio
tekos etatus, išskyrus direktorių, 
sudaro vos 5 moksliniai biblio
tekininkai, 10 vidurinių ir nenor
maliai mažas techninių skaičius 
— vos 5 žmonės. Po laimingųjų 

1924 - 1925 metų (pirkta 3080 
tomų) bibliotekos įsigijimai ėmė 
katastrofiškai mažėti (sumažėjo 
net iki 220 tomų per metus kartu 
su žurnalais).* Bibliotekos 1935 - 
1936 m. ataskaita rodo, kad padė
tis nepagerėjo nė paskutiniu... 
Lenkijos gyvavimo laikotar- 
piu.(63)

1926 metais palikimo atveju 
biblioteka įsigijo senojo Vil
niaus universiteto profeso
riaus Joachimo Lelevelio 4548 
tomų istorijos, kartografijos, 
numizmatikos ir geografijos 
sričių kolekciją.(64) Kartogra
fijos rinkinys apėmė XVI - 
XVII amžių atlasus, meno 
albumus, raižinius ir kitus to 
laikotarpio leidinius. Iš viso 
buvo 1500 kartografijos 
leidinių.(65)

Nors biblioteka kartais turė
jo ir laimėjimų, kaip Lelevelio 
palikimą, reikia pabrėžti, kad 
biblioteka buvo menka knygų 
skaičiumi, palyginus su kitais 
universitetais, nes lėšos buvo 
menkos. Dėl to biblioteka 
nepasiekė savo reikiamo gali
mumo.

VII. NAUJOJI VALDŽIA

„Atseit, Stepono Batoro uni
versitetas buvo lenkų vals
tybės įstaiga, o dingus Vil
niuje lenką valstybei, tuo 
patim turėjo išnykti ir jos aktu 
įsteigtas universitetas“.(66)

1939 metais Lietuvos vy
riausybė paskelbė tokį įsta
tymą: „Lietuvos valstybėje yra 
du universitetai: 1. 1918 m. 
Tarybos įstatymo atgaivintas 
senasai Vilniaus universitetas 
Vilniuje ir 2. Vytauto Didžiojo 
universitetas Kaune“ .(67)

Kai lenkai apleido Vilnių, 
universitetas Vilniuje atsidūrė 
lietuvių rankose. 1939 lapkri
čio 20 d. Ignas Končius, uni
versiteto laikinasis val
dytojas, atsiųstas iš Kauno 
universiteto, perėmė Vilniaus 
universiteto administra
ciją.(68) Vytauto Didžiojo uni
versiteto šie fakultetai buvo 
perkelti į Vilniaus universi
tetą: humanitarinių mokslų, 
mokslų, teisės ir ekonomijos, 
matematikos.(69)

Lietuvos vyriausybė leido 
semestrą baigti. Visos algos 
buvo sumokėtos ir visi kursai 
buvo užskaityti. 1940 sausio 
mėnesyje prasidėjo naujas 
semestras naujame, jau lietu
viškame Vilniaus universi- 
tete.(70) Naujas rektorius buvo 
Mykolas Biržiška, Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
1926 - 1927 metais. Universi
teto mokslinis ir nemokslinis 
personalas galėjo pasilikti. Tie 
asmenys, kurie norėjo pasi
likti, turėjo asmeniškai įteikti 
valdytojui prašymą. Stu
dentai irgi galėjo pasilikti ir 
tęsti mokslus, įteikę prašy- 
mus.(71)

(Nukelta į 3 psl.)
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Lilijos Šukytės rečitalis
A. KUClŪNAS

Prieš daugelį metų, savo 
muzikinės veiklos pačioje pra
džioje, galvojau, kad tarp in
strumentalistų ir dainininkų 
yra nemaža skirtumų. Pirmie
ji ilgus metus atkakliai dirba, 
kol apvaldo savo pasirinktąjį 
instrumentą, mokosi įvairių 
teorinių dalykų ir, be abejo, tu
ri įgimtą talentą — giliai jau
čia, myli muzikos meną. Dai
nininkams gi, neskaitant gero 
(stipraus?) balso, pakanka ele
mentarinių teorijos žinių bei 
šiokios tokios klausos. Tokią 

. mano pažiūrą pateisino 
korepetitoriaus darbo metai, 
kai teko kalte kalti daininin
kams į galvą natas. Laikui bė
gant, pažinus didoką skaičių 
labai muzikalių operos solistų 
ir sunkių reikalavimų reper
tuarą, turėjau tolydžio pakeis
ti savo pirminę nuomonę. Juk 
iš tiesų, su bet kokia klausa 
vargu ar įmanoma būtų dai
nuoti tokias operas kaip “Salo
me”, “Peter Grimes” ar 
Wozzeck”; neturint aštraus rit
minio pojūčio, solistams kažin 
ar pasisektų preciziškai atlikti 
kad ir, pavyzdžiui, “Falstafo” 
operos sodo scenos “a capella” 
dalis, o Mozarto operų inter- 
prętacija yra juk esmėje 
kamerinio stiliaus muzikavi
mas. Atseit, geras daininin
kas privalo būti geras muzi
kas. Ir todėl nenustebau, kartą 
pastebėjęs šitokį įžymaus bari
tono aptarimą: jisai, girdi, ge
ras muzikas, jis dainuoja taip, 
kaip kad koks Feuermann’as 
(ano meto virtuozas) grotų vio
lončele. Galiausiai patyriau 
dar vieną dalyką: daininin
kams, o lygia dalim ir instru
mentalistams svarbiausias bei 
esmingiausiais poreikis — pil

nakraujis muzikavimas. Ką tai 
reiškia? Ogi jautrus muzikos 
veikalų suvokimas ir pilnuti
nis atsidavimas jų interpreta
cijai.

Idilija Šukytė yra tokia dai
nininkė — muzikė par excel- 
lence. Tobulas balso sufor- 
ipavimas ir tiksli, švari 
intonacija, puikiai išlavinta di
namikos technika bei gera dik
cija (tame irgi slypi gražaus 
dainavimo — bei canto — pa
slaptys) — visa tai jai yra sa
vaime suprantama ir iki vir
tuoziškumo nugalėta. 
Klausytojas to visko net ne
pastebi, bet jaučia ką kita — 
būtent, dainininkės absoliu
tų visa širdimi įsijautimą dai
nų interpretacijoj, tokį gilų jos 
įsigyvenimą, kad poezija ir 
muzika tarsi čia pat naujai at
gimsta. Nebuvo jokios abejo
nės, girdėjome aukštos klasės 
dainininkę. Ir be kitko apdo
vanotą gražia išvaizda, ir spin
duliuojančią moteriška šilima 
bei žavumu.

Ką tad galėtumei rašyti? 
Klausydamas tokį rečitalį, pa
dėk, žmogau, plunksną į šalį ir 
gėrėkis! Sekančią dieną malo
nu prisiminti gražų pergyveni
mą. Ir tiktai pasižadėjimo 
redaktoriui verčiamas, atsisė
di prie stalo. Pamažu galvon 
ateina viena, kita mintis.

Lilija Šukytė

Džiaugiuos ir sveikinu mūsų 
solistės pasiryžimą dainuoti 
tokį repertuarą, kuris jai prie 
širdies ir kurį jinai tiki, nors ir 
abejočiau, ar derėjo Schuman
no dainų ciklą įtraukti prog
ramom Šios subtilios, švel
naus nuoširdumo kupinos 
dainos, originaliai skirtos jau
kioms nedidelės bičiulių gru
pės vakaronėms (Liederaben- 
de), kažkaip prarado savo 
intymų grožį tūkstantinėje 
minioje. Tiesa, būta ir kitų 
Įtaigių*. ',t.v 4

Antroje, lietuviškoje progra-

Antai nuostabus anų didžių
jų romantikų, muzikų ir poetų 
pasaulis... Šiandieną, siau
čiant smurtui ir terorui, elek
troniškos klimato • apgaub
tiems ir jaučiantiems’ pa
saulinės katastrofos pavojų, 
tie laikai mums atrodo itin nu
tolę, sakytum būtų ne pastaro
jo šimtmečio, bet kažkur se
niai seniai nuskendę. Antiki
niai. Eichendorfo ir kitų 
poezija su savo stebuklingais 
miškais, su suokiančiomis 
lakštingalomis ir-meilės atdū- 
siais šių dienų “sofistikuo- 
tam”, “viską žinančiam” žmo- * mos dalyje, kurią mūsų publi- 
gui skamba gal naiviai ir net ka sutiko entuziastingais aplo- 
juokingai, bet, klausykit, ko
kia muzika! Kokia nepaprasta 
jos magija, kad senus, šiek tiek 
atgyventus eilėraščius padarė 
šviežiais, nemirtingais!..

Šukytė idealiai interpretavo 
tas Schumanno ir Brahmso 
dainas. Nebuvo čia nieko for
suoto, nieko perdėtai jausmin
go ar sentimentalaus. Žavėjo 
vien tiktai jos meniškumas ir 
muzikos kerai.

dismentais, Šukytė ir vėl 
parodė savo artistišką talentą. 
Tiesą, liaudies dainelės, išsky
rus nebent Gruodžio perdirb
tąsias, nepasižymėjo didesne 
muzikine verte, bet mūsų solis
tė sugebėjo jas taip meistriškai 
padainuoti, kad ir jos pra
skambėjo lyg kokie muzikiniai 
cukrainiai. O Jakubėno medi
tacinės nuotaikos “Ežerėlis” ir 
ypač Banaičio kraupi, pago-

niškos dvasios daina “Aš per 
naktį” mano ausiai buvo iški
liausi rečitalio momentai.

(Turiu čia mažą pastabą: 
kultūrinėms lietuvių organi
zacijoms, dalinančioms tiek 
daug įvairių premijų, ar nede
rėtų susirūpinti išeivijoje gyve
nusių ir tebegyvenančių kom
pozitorių dainų — jos išsimėtą 
pamažu dingsta — išleidimu?)

Draugo bendradarbis “J. 
Pr.”, užbėgęs recenziją rašyti 
pakviestam svečiui už akių, 
vertina — deja, gan diletantiš
kai — Šukytės rečitalį ir tarp 
kitko sako, kad Antanas Sme
tona esąs “mūsų pirmaujantis 
pianistas”, nepagailėdamas 
komplimentų jo akompanavi- 
mui. Užtat man nelabai malo
nu, kad turiu abu to korespon
dento teigimus paneigti: 
Smetona toli gražu nėra pir
maujantis lietuvių pianistas, o 
Šukytės rečitalyje jo skam
binimas buvo vienintėlis nusi
vylimas bei kliūtis, kad šiaip 
jau atmintinas vakaras būtų 
pilnai pasisekęs.

Besiklausant Smetonos gro
jimo, žmogus nustebęs spėlio
ji, ar šis pianistas iš viso su
prato savo paskirtį. Juk beveik 
kiekviena daina prašyte pra
šėsi rūpestingo dėmesio, šilto ir 
jausmingo akompanavimo, žo
džiu, tokio “pilnakraujo” muzi
kavimo, apie kurį anksčiau 
kalbėjau. Matėme (ir girdėjo
me) tokią situaciją: greta in
tensyviai muziką pergyvenan
čios solistės sėdi šaltas, atsijęs 
pianistas ir nonšalantiškai 
skambina — daugiur klaidin
gai! — natas. Būta net ir pavo
jingų, subyrėjimu gresiančių 
momentų, kaip antai, Brahm- 
so “Gegužės nakty” ir “Bohe
mos” šiaip labai nesunkioj ari
joj. Kalbant apie mums labiau 
pažįstamus kūrinius, va, Ja
kubėno “Ežerėlyje”, kur kom
pozitoriaus įrirantriai sulaužy
ti akordai vaizduoja vandeny 
plūduruojančias valtis, Smeto
nos pirštuose skambėjo itin 
grubiai ir sausai, tartum val
tyse sėdėtų ne “Šventos Dievo 
vėlės”, bet išdžiūvusios, kau
lingos raganos. O Banaičio 
“Aš per naktį” įvadas — An
dante misterioso, kurgi dingo 
jo mistika?...

Vis dėlto reikėtų šį rašinį už
baigti giedresne gaida... Taigi 
bravo, bravissimo Lietuvių 
Fondui, pakvietusiam šįkart 
tikrai iškilią primadoną!

v

Aldona Veščiūnaitė
MEDŽIAI KARALIAI

Neištariamas 
dvelkimas vėjo 
ryto laisvėje.
Dienos atsiskleidimas 
žingsnių laiptuose. 
Kai medžiai 
užkariauja erdvę, 
lietaus ir 
vėjo dalį, 
kai geria
galingu liemeniu 
saulę.

Medžiai karaliai 
aisčių žemėj 
ilgai karaliaukit.

NIUANSAI

uždarų langų tyla 
skvečbiasi 
užveria 

medžių ošimą 
gesina 
sidabrą 

niuansus vakaro 
gesina 

žemės šnabždėjimą

TYLOS ŽĖRĖJIME

Tylos žėrėjime 
sirenos lietų perpjauna. 
Sirenos kažką primena. 
Sodelio poilsiautojai pakelia 
galvas. O beveik —

Beveik užtektų subtilaus 
tęsinio pasikalbėjimui 
tylos žėrėjime.

Kaip išgelbėti dieną?

atšiaurus Šernas

bėgantis šernas pralenkia 
medžių griuvimą 

sustingsta 
laiko erdvėje
Atšiaurus šernas graudina 
šimtametes pušis 
lapų virpėjimą
miško prisiminimuose

ulbauja mergaitės 
medžių viršūnėse 
sklaidos vėjuj permatomi 
jų plaukai
žydras lietus suokdamas 

krenta 
atsiveria žemėj žydri 

šuliniai

Vilniaus universitetas lenkų okupacijoje
(Atkelta iš 2 psl.)

Lietuviškasis Vilniaus universi
tetas privalėjo imtis uždavinio 
suartinti su Lietuva ilgos lenkų 
okupacijos nuo joB atskirtą Vil
niaus kraštą ir jo daugiakalbius 
žmones. Tapdamas didžiuoju 
Lietuvos kultūriniu mokslo centru,- 
jis turėjo iš Vilniaus šviesti visai 
Lietuvai ir Lietuvos mokslo ir kul
tūros šlovę pagarsinti visam 
Vakarų pasauliui.

Vilniaus universiteto senato ini
ciatyva įsteigtos Vilniaus uni
versiteto Bičiulių Draugijos pra
dėta veikla, profesorių lietuvių ir 
lenkų kalbomis skaitytos viešos 
paskaitos vilniečiams, sumany
mai suartinti akademinį jaunimą

su Vilniaus krašto sodiečiais, orga
nizuojant studentų vasaros dar
bus, visa tai rodė tvirtą žemaitišką 
rektoriaus ranką, vairuojančią 
lietuviškąjį Vilniaus universitetą 
giliai išmąstytu keliu.

Tačiau nauja bolševikų okupa
cija 1940 m. grąžino M. Biržišką į 
sunkų, seną, išbandytą kovos ir 
tautinio pasipriešinimo kelią.(72)

Šaltiniai

1) Ignas Končius, „Stepono Batoro 
universitetas — Vilniaus universi
tetas Vilniuje“, Tautos praeitis, 11-2(6) 
1965, 144.

2) [AJntanas J. (V)asaitis ir [SJimas 
[Sužjiedėlis, „University of Vilnius“, 
Encyclopedia Lituanica, 1976.

3) [VJasaitiB, psl. 557.
4) Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva 

(South Boston: Lietuvių enciklopedijos 
Leidykla, 1964), I, 128.

5) Albertas Zubras, red., Vilnius Uni
versity: Four Hundred Tears (Lithua- 
nian Revieui 1) (North Melboume: 
Australian Lithuanian Foundation, 
1979), psl. 19.

6) „Vilniaus universitetas, Vilniaus 
valstybinis Vinco Kapsuko universi
tetas“, Mažoji lietuviškoji tarybini 
enciklopedija, 1971.

7) J. Žiugžda, red., Vilniaus miesto 
istorija nuo Spalio revoliucijos iki

jauni galiūnai galinėjusi 
griūva ir keliasi žalias 

dangus 
karūnuotas ežeras 
ledynų saulę matęs 
vilioja į žalias gelmes

už upės paukštis 
aidi

dabartinių dienų (Vilnius: LTSR 
Mokslų Akademija, Istorijos Insti
tutas ir Mintis, 1972), psl. 81.

8) Juozas Bulavas, red., Vilniaus 
universitetas (Vilnius: Valstybinė 
Politinės ir Mokslinės Literatūros 
Leidykla, 1956), psl. 83.

9) V. Merkys, red., Vilniaus uni
versiteto istorija 1803 - 1940 (Vilnius:

Lilija Šukytė ir akompaniatorius Antanas Smetona rečitalio metu šių metų rugsėjo mėn.
18 d. Marijos Aukštesniosios mokyklos auditorijoje, Chicagoje. Nuotr. P. Maletos

Po rečitalio Jaunimo Centro kavinėje jvyko viešas pobūvis su soliste. Nuotraukoje: dr. 
Antanas Razma, Lietuvių Fondo, rečitali surengusio, garbės komiteto pirmininkas, Stasys 
Baras, dabartinis Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas, Lilija Šukytė, inž. Juozas Vilutis, 
„Laisvosios Lietuvos“ redaktorius, ir dr. Gediminas Balukas, Lietuvių Fondo valdybos ir 
meno puoselėjimo komisijų pirmininkas. Nuotr. P. Maletos

Aldona Veščiūnaitė

įstrigęs mėlynoj erdvėj 
blaškosi išdidus šernas 
praradęs aidinčius miškus

ŠIO ŠIMTMEČIO 
GAMTOVAIZDIS

Pavėsingos moterys 
vaikščioja kambariais, 
šluosto dulkes nuo paveikslų. 
Vaikystės erdvūs slėniai, kalvos 
rėmuose netelpa. Vėsios valandos 
audžiasi galerijų salėse.

Kėdėj pilkėjantis sargas 
tingiom akim užgauna sienose 
veidus: mąstančius, liūdinčius, 
šaltus. Nepažįstamus, užmirštus 
veidus. Neatsėpjamus.

Rimtis medžiuose 
saulei dusliai leidžiantis. 
Krūmokšniai glaudžiasi 
prie žemės..Cežėdamos supasi 
ištįsusios palmės 
išlydėję paskutinius debesis.

Sudegęs Tea-room plūduriuoja 
nesibaigiančioj, bebalsėj 
dienoj. Ragauja vienišumą kėdės 
paliktos viršuj po lyjančiu 
dangum. Balzganos, beveik 
išnykstančios vėsumoj tolumos.

Ir žmonės.
Pašnabždomis. Apsidairydami. 
Sustodami. Užpildo pamažu salę.

O Albertinos Rafaelis 
išleidžia 

savo ryškiabalsius angelus 
į Mėlynuosius Kalnus pasimaudymui 
žydrėjančiam šio šimtmečio 

gamtovaizdyje.

(Iš spaudai paruošto naujo eilėraščių rinkinio 
„Aidinčios upės“).
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Arbit Blato kūrinių paroda Venecijoje
ANTANAS VAIČIULAITIS

Rugsėjo 5 dieną Venecijos mies
te Italijoje pasibaigė dailininko 
Arbit Blato paveikslų ir skulptū
ros paroda, atidaryta liepos 17 die
ną Chiesa San Samuele. Buvo iš-., 
statyta apie 120 kūrinių.

Arbit Blatas norą tapyti pajuto 
ąnksti, dar Kaune, kur jis gimė 
1908 metų rugsėjo 19 dieną. Savo 
dą;bų parodas jis ruošė jau Lietu
voje, turėdamas penkiolika metų. 
Apie tai primenama dabartinės 
parodos Venecijoje leidinyje, kurį 
puošia Blato kūrinių nuotraukos.

Iš savo gimtinės į platųjį pasau- 
lį Jis iškeliavo 1924 metais. Pir
miausia pasiekė Berlyną, kur po- 
rį. metų studijavo meną. Tos 

pačios studijos jį nuviliojo į Pran- 
c’ųzijos sostinę, kur jį randame 
4^26 metais.
/- Neilgai laukus, Arbit Blatas ta- 
jjp-jauniausiu vadinamosios Pary
žiaus meno mokyklos nariu. Ir šio- 
ji.paroda Venecijoje buvo suruošta 
per*'Paryžiaus mokyklos vėliava. 
Toji mokykla nebuvo kokia nors 
vieninga meno srovė: jon sutilpo 
toki skirtingi menininkai kaip 
Picasso ir Bonnard, Lčger ir Mail
lol, Matisse ir Chagall. “O tai, kas 
juos jungė, — minėtame leidinyje 
rašo Emily Genauer, — buvo jų iš
augimas ir suklestėjimas Pary
žiaus dvasioje, kuria miestas spin
duliavo dešimtmečiais tarp dviejų 
pasaulinių karų. Buvo tai mies
tas, kur jie galėjo išstudijuoti tra
diciją ir paskui ją griauti, kur jie 
galėjo ieškotis nuosavo kelio ir, ne
paisant to, būti tikri, kad juos 
gerbs ne tik kitoniškai dirbą meni
ninkai, bet ir visuomenė”.

“Arbit Blatas visus juos pažino, 
— skaitome toliau, — pirmiausia 
kaip savo herojus, koki jie jam 
atrodė, kai jaunas jis atvyko iš 
Lietuvos, o ilgainiui — kaip drau
gus ir patikimuosius”.

Tie Paryžiaus dailininkai mėgo 
tapyti vieni kitus, bet dažniausiai 
žiūrėdami ne žmogaus atvaizdo, o 
savo estetinės srovės teorijų. Taip 
atsitiko su Picasso nutapytu Bra- 
ųue’u ar su Gris atliktu Picasso 
portretu: turime “analitinio kubiz
mo pratimus, o ne žmogaus at
vaizdą” (Emily Genauer).

“Vien tik Blatas, iš prigimties 
visados linkęs lygiai į portretus, 
kaip ir į peizažą bei natiurmortus, 
ėmėsi vaizduoti savo kolegas”, ra
šo Emily Genauer.

Arbit Blato portretai Venecijos 
parodoje atspindėjo visą Pary
žiaus mokyklos garbę, didybę ir 
istoriją. Tai tarsi anos mokyklos 
dokumentai drobėje ar bronzoje iš
kiliųjų meistrų galerija.

Tarp tų Arbit Blato portretuose 
matomų paryžiečių vieną vyrą 
randame iš Lietuvos — garsųjį 
skulptorių Lipchitzą, gimusį Drus
kininkuose. Yra ir antras, kuris žy
mėdavo savo kilmę iš Lietu- 
vos.Tai Soutine’as. Arbit Blatas 
Venecijos parodai davė du jo por
tretus — skulptūrą ir tapybos pa
veikslą. Kaip iš kitų portretų, taip 
ir iš šių dviejų matyti Arbit Blato 
psichologinis įžvalgumas. Tiesiog 
nuostabiai jis pagavo Soutine’o 
nerimą ir susikrimtimą. “Souti- 
neją jis nutapė ne kaip bohemos 
padaužą, koks jis kartais pasi
rodydavo, bet tokį, kaip mes da
bar žinome, koksai jis buvo, — 
susigraužusią, išgąstingą būtybę, 
kurio svajonė buvo prilygti Luvre

esantiems Rembrandto paveiks
lams”, pastebi Emily Genauer.

Štai dar keletas vardų iš to gar
saus menininkų rato Paryžiuje Ar
bit Blato portretuose Venecijos pa
rodoje: Matisse, Chagall, Lėger, 
Picasso, Maillol, Braųue, Vla- 
minck, Bonnard, Utrillo, Vuil- 
lard, Dufy, Dali, Giacometti... Be 
to, buvo išstatyti portretai tokių 
vyrų kaip pianistas Rubinšteinas, 
čelistas Rostropovičius, rašytojas 
Cocteau, operos solistė Joan 
Sutherland ir dailininko žmona 
Regina Resni. Žymią parodos da
lį užėmė paveikslai iš Venecijos, 
kur dailininkas dabar gyvena.

Kitas ano leidinio autorius, Jean 
Bouret, kalbėdamas apie Arbit 
Blato tapybą, rašo, kad jo pa
veiksluose • būtum galėjęs tikėtis 
šiaurės kraštų niūraus tono, o iš 
tikrųjų “Blato tapyba yra viena iš 
šilčiausių... Šisai autorius Blato 
drobėse įžvelgia savotišką atgarsį 
nuo Baltijos krantų, — “tiksliau' 
pasakius, iš Blato gimtosios Lie
tuvos”.

To šiaurės vaiskumo tačiau nė
ra kitoje Blato darbų grupėje:, 
bronziniuose holokausto barel
jefuose. Septyni jų užpernai bu
vo atidengti istoriniame Veneci
jos gete, antras atspaudas — 
pernai Paryžiuje, o trečias — Šių 
metų balandžio mėnesį Dag Ham- 
marskjoldo aikštėje priešais 
Jungtines Tautas New Yorke.

Arbit Blato parodą Venecijoje 
globojo Paryžiaus meras Jacųues 
Chirac, Venecijos — Mario Rigo ir 
kiti. Jo parodos reguliariai ruošia
mos pagrindinėse New Yorko, 
Londono ir Paryžiaus galerijose. 
New Yorke jo kūrinių įsigiję 
Metropolitan, Whitney, Modernio
jo meno ir kiti muziejai, o Pary
žiuje — Jeu de Paume, Orangerie, 
taip pat Grenoblio ir kiti Prancū
zijos muziejai. Jo kūrinių yra 
Šveicarijoje Lausanne’os muzieju
je, Moderniojo meno muziejuje 
Venecijoje, Jeruzalėje... Prieš ka
rą jis palaikė ryšius su Lietuva, 
kur jo darbų buvo įsigijusi Čiurlio
nio galerija, ir dalyvaudavo meno 
parodose savo gimtajame Kaune.

bandymai originalūs. Tokiu būdu 
leidinyje atsiskleidžia Amerikos 
lietuvių jaunuolių galvojimas, jų 
rūpesčiai ir svajonės — reikia pa
stebėti, kad visa tai susiklosto į la
bai simpatingą jauno žmogaus 
vaizdą. Štai, 4-5 skyriaus moki
niams pateiktas klausimas: “Ar 
savo vaikus mokysi lietuvių kal
bos?” Vieno berniuko atsakymas 
skamba: “Taip, todėl, kad jie gal 
norės mokėti lietuviškai”. Koks 
paprastas ir aiškus motyvas, ko
dėl dar ilgus metus gali gyvuoti 
lietuviai šiame krašte, ir kaip daž
nai jis pradingsta mums iš akių, 
kai įsismaginame sau patiems ir 
jaunimui dėstyti tik apie pareigą 
ir pasiaukojimą. Leidinėlis reko
menduojamas visiems, kuriems 
rūpėtų mūsų jaunimo galvoseną 
šiek tiek geriau ir betarpiškai pa
žinti, o jo kaina taip juokingai že
ma (čia aišku mokyklos vadovy
bės rūpesčiu), kad leidinys ateina 
kaip jaunųjų dovana vyresnie
siems. Neatsisakykime jos priim-

Giedrė Žumbakienė , ,, Krištolinė katedra
Dailininkės Giedrės Zumbakienės meno darbų paro- centro Čiurlionio Galerijoje. Paroda tęsis iki spalio 
da atidaroma Šių metų spalio mėn. 8 d. Jaunimo 24 d.
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Muzikos konkursas
— festivalis

JAV LB Kultūros Taryba kvie
čia lietuvių išeivijos jaunus talen
tus dalyvauti muzikos konkurse, 
kuris įvyks lapkričio 13 d. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje, 
Clevelande. Konkurse gali daly
vauti vokalistai, pianistai ir 
instrumentalistai. Dalyvių amžius 
— 16 iki 30 metų.

Registruojantis, prašome atsiųs
ti trumpą biografiją ir pavyzdinę 
garso juostą. Dėl informacijos ir 
registracijos kreiptis: Andrius 
Kuprevičius, 2166 N. St. James 

OhioPkwy., Cleveland Hts., 
44106. Tel. 216-321-1710.

• Aurelija Balašaitienė, 
SUSITIKIMAS PAMARY. 
Novelės. Išleido “Viltis” 1982 m. 
Knygos mecenatas — Marcelinas 
Žitkus. Viršelį piešė Jūratė Bala- 
šaitytė - Salemo. Knyga kietais 
viršeliais, 216 psl., kaina — 8 dol.

■ r»

Arbit Blatas (dešinėje) pas dailininką Utrillo 1948 metais.

DIENOS, KUKIŲ NEBUVO NAUJI LEIDINIAI
300 metų Grigaliaus kalendoriui

braukdamos jau 13 dienų. Rusija f anistinės mokyklos moksleivių 
šį žingsnį žengė 1917 m., irgi 
panaikindama 13 dienų. Daug kas 
iš mūsų dar prisimena, kiek būda
vo painiavos nepriklausomoj Lie
tuvoj su prieškarinėmis datomis. 
Dvi savaites rejkėdavo pridėti prie 
senojo kalendoriaus datos, kad 
gautųsi data pagal naująjį.

Senojo stiliaus kalendorius, ku
rį pop. Grigalius XIII savuoju pa
keitė, buvo dar romėnų impera
toriaus Juliaus Cezario įvestas 46 
m. prieš Kr. pagal Aleksandrijos 
astronomo Sosigeno planą. Refor
mos tada reikėjo, nes Romos im
perijoje viešpatavo kalendorinė 
maišatis. Atrodo, kad graiko 
Sosigeno planas buvęs neblogas, 
jei julinis kalendorins net 20 šimt
mečio sulaukė, o Romos imperija 
seniai žuvo. ,

m. spalio 4 d. Europoje15812 
žmonės, kaip ir kiekvieną vakarą 
po sunkių darbų ir po maldų, at
gulė ramiam nakties'poilsiui. Bet 
kai kitą rytą pabudo, diena buvo 
ne spalio 5-ji, o 15-ji.

Ne miegaliai jie buvo. Ne. Po
piežiaus Grigaliaus XIII-jo bulė 
paprasčiausiai ištrynė dešimtį die
nų, įvesdama. naują kalendorių, 
kuris geriau atitiko metų laikų 
fenomenams, kaip solsticijos, 
ekvinokcijos ir kt. Bažnyčiai rūpė
jo tiksliai nustatyti kilnojamų 
švenčių datas, o iki to laiko nau
dotas julinis kalendorius buvo vi
sai išsistygavęs.

325 m. po Kr. įvykęs Nikėjos (Ni
cos) visuotinis Bažnyčios susirin
kimas patvirtino taisyklę Velykų 
datai nustatyti. Nuo to laiko iki 
Grigaliaus XIII, per daugiau kaip 
1250 metų, susikaupė net dešim
ties dienų paklaida. Tad popie
žius, astronomo Clavijaus pata
riamas, ir įvedė naująjį 
kalendorių, kurį ir šiandien tebe- 
naudojame.

Ne iš karto Grigaliaus kalendo
rius įsigalėjo. Pirmiausia dar tais 
pačiais 1582 metais kalendorių įsi
vedė Italija, Prancūzija, Ispanija, 
Portugalija ir Lenkija. Sekančiais 
metais — Olandija, Flandrija ir 

daugumas vokiečių katalikiškųjų 
kraštų, o vokiečių protestantiškie
ji kraštai ir Danija teįsivedė 1700 
m. D. Britanija su dominijomis ka
lendorių įsivedė 1752 m., turėda
ma nubraukti 11 dienų. Ir tik šia
me šimtmety kalendorius buvo 
viso žemės rutulio^ priimtas, kai 
Graikija 1923 m. ir Turkija 1927 m. 
paskutiniosios jį įsivedė, nu-

metraštis, 1981-82. Redagavo: Ri
mas Balašaitiš, Auksė Bankaity- 
tė, Danius Barzdukas, Vija Bubly- 
tė, Nida Marcinkevičiūtė, Lana 
Vyšnionytė padedami mokytojos 
Vidos Bučmienės. Nuotraukos: 
Vlado Bacevičiaus, Jono Garlos, 
Vytauto Pliodžinsko ir Jono Vyš- 
nionio. Piešinėliai: Daniaus Barz- 
duko, Vijos Bublytės, Rimo Bala- 
šaičio. Viršelis Daniaus Barzduko.

ĮŽIEBTA KIBIRKŠTIS. 
Moksleivių metraštis, 1981-82. 
Išleido Kristijono Donelaičio, 
Aukštesnioji lituanistinė mokykla, 
Chicago, III. Spaudai paruošė ir 
redagavo Regina Kučienė. Virše
lis Jono Maleškos. Nuotraukos Jo
no ir Arūno Tamulaičių. Piešiniai 
Vitos Kriščiūnaitės ir Rimos Stro- 
putės. Leidinys didelio formato, 
160 psl. "Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, III. Kaina ne
pažymėta.

Leidinio pradžioje Kristijono 
Donelaičio mokyklų vadovybės, 
tėvų komiteto, mokytojų ir šešio
liktosios abiturientų laidos atvaiz
dai. Kiekvienas abiturientas trum
pu, bet turiningu pasisakymu 
išvysto vedamąją metraščio mintį 
— „įžiebta kibirkštis“.

Po to išskirtinis dėmesys teikia-

ERDVĖS EROS 
SUKAKTIS

Šių metų spalio 4 d. sukanka 25 
metai, kaip rusiškuoju Sputniku I 
prasidėjo erdvės era. Per tą šimt
mečio ketvirtadalį daugiau kaip 
11,000 objektų esą išmesta erd- 
vėn. Iš jų daugiau kaip 4,000 dar 
tebėra orbitoje. Tai meteorologi
niai, komunikacijos, astronomi
niai, žemės resursams tyrinėti, ka
rinės paskirties ir daugybė kitokių 
satelitų. Daugumas jų jau nutilę ir 
nebeveikia, jėgos šaltiniams išse
kus, ar instrumentams sugedus, ar 
dėl grynos biurokratijos: “Misija 
atlikta”. Žemės atmosferon kas
dien patenka vidutiniškai po vie
ną satelitą. .

Krėvės simpoziumo 
programa

Krėvės šimtmečio vienos dienos 
akademinis simpoziumas įvyks 
š.m. spalio 16 d. Philadelphijoje, 
Pennsylvanijos universitete. 
Simpoziumą ruošia Lituanistikos 
institutas su vietinės LB apylin
kės talka. Sį renginį remia Lietu
vių fondas per JAV LB Kultūros 
tarybą.

Simpoziumo programa:
9:30 Atidarymas.
10:00 Antanas Gustaitis — 

„Vipcas Krėvė šiapus ir anapus”. 
Nijolė Martinaitytė — „Vinco Krė
vės' Daina apie arą: garsų ir 
reikšmės ryšys”.

12;00 Priešpiečiai.
1:3b Rimvydas Šilbajoris — 

„Dievulis Vinco Krėvės kaime”. 
Bronius Vaškelis — „Skirgailos 
struktūriniai ir dramatiniai būdin- 
gumai”. Kostas Ostrauskas — 
„Vincas Krėvė ir kūrybos esmė”.

4:00 Uždarymas.
Simpoziumas vyks University 

of Pennsylvania, Faculty Club 
pastate, Conference 
Adresas: 36th St. & 
Philadelphia (netoli 
tro). Artimiausi
apsistojimui yra Holiday Inn 
(Chestnut & 34th St.) ir Hilton 
(Civic Center Plaza). Dėl smulkes
nių informacijų kreiptis į Jūrą 
Viesulienę, tel. 215-885-3122.

Hali salėje. 
Walnut St., 
miesto cen- 
viešbučiai

Alfonsas Dargis Kompozicija (aliejus), 24 X 36

Dvi grožinės 
literatūros premijos
LRD narė Nelė Mazalaitė savo 

vyro Juozo Gabės atminimui 
pasiūlė rašytojų draugijai dvi poe
zijos premijas po 1000 dol. Su Nele 
Mazalaite-Gabiene susitarus, 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
skelbia dvi grožinės literatūros 
premijas:

1. Maironio vardo poezijos 
premija (1000 dol.), minint Mairo
nio 50 metų mirties sukaktį. Pager
biant Maironio religinius, patrio
tinius ir kūrybos estetinius 
idealus, knygos turinys neturi 
prieštarauti Maironio idėjoms. 
Premija skiriama už poezijos 
rinkinį ar poemą, išleistą 1982 m. 
arba rankraštyje įteiktą iki 1983 
m. kovo 1 d. LRD sudarytai jury 
komisijai. Komisija bus paskelbta 
vėliau. Mecenatas Juozas Gabė, 
premiją teikia Nelė Mazalaitė- 
Gabienė.

2. Juozo Gabės vardo premija 
(1000 dol.) už poezijos knygą jauni
mui (amžius nenustatytas).

Veikalas gali būti bet kuria poe
tine forma: eilėraščių rinkinys, 
poema, eiliuota pasaka, legenda. 
Premija skiriama už 1982 m. išleis- klausimais, rašinėliai nagrinėjan- 
tą ar rankraštyje įteiktą LRD 
sudarytai komisijai iki 1983 m. 
kovo 1 d. Komisija bus paskelbta 
vėliau. Premiją skelbia LRD, 
premiją teikia Nelė Mazalaitė- 
Gabienė.

Dailininko Alfonso Dargio meno darbų paroda, trečioji šiais metais, 
jvyks Toronte spalio 16-17 dienomis Prisikėlimo parapijos parodų 

salėje. Parodoje, kurią rengia KLK moterų draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyrius, bus išstatyta 81 dailininko darbas.

Išleido Clevelando Šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla. Kaina (su 
persiuntimu) — 2 dol. Užsisakyti 
pas mokyklos direktorę V. Buč- 
mienę, 17702 Crestland Rd., Cle- 
veland, Ohio 44119.

Leidinys skirtas Clevelando Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos 
25 metų sukakčiai paminėti. To
dėl trumpai nubrėžiama mokyk
los kūrimosi ir augimo istorija, 
duodama visų buvusių mokyklos 
vedėjų, mokytojų, tėvų komiteto 
pirmininkų ir mokyklą baigusiųjų 
sąrašai. Po to metraštį pripildo 
pačių mokinių kūrinėliai: juokingi 
ir rimti pasisakymai įvairiais

tys Lietuvos istorijos ir lietuvių li
teratūros temas, dabartinę Lietu
vos padėtį ir savo pačių gyvenamą 
patirtį šiame krašte. Pasisakymai 
nuoširdūs ir atviri, netaikomi įsi
teikti suaugusiems; kūrybiniai

mas lietuvių literatūrai. Spaus
dinami mokinių rašiniai aprėpia 
platų lietuvių rašytojų ir literatū
ros epochų spektrą — nuo Valan
čiaus, Žemaitės, Šatrijos Ra
ganos, Maironio, Žukausko - 
Vienuolio iki Krėvės, Binkio, 
Fausto Kiršos, Igno Šeiniaus, An
tano Vaičiulaičio, Brazdžionio iki 
Bradūno, Liūnės Sutemos, Ramo
no, Barono ir Gliaudos. Dauguma 
temų tiksliai apibrėžtos — pvz. 
Rūpintojėlis rašytojų kūryboje, 
Veronikos tragedijos priežastys 
(Vienuolio “Paskenduolė”), Lietu
vis inteligentas 19 amžiaus pabai
goje, Nerimas Vytauto Mačernio 
poezijoje, Domo Dainiaus atsira
dimo Kanadoje priežastys (Juozo 
Kralikausko romanai). Mokiniai 
beveik visi jas pajėgiai nagrinėja. 
Matyti rimto lietuvių literatūros 
dėstymo mokykloje vaisiai. Ne
trūksta rašinėlių ir kitom temom

— apie gamtą, turtą ir laimę, ir pa
baigoje aštuntos klasės mokiniai 
atsako į klausimą “Kaip aš ma
nau pasilikti lietuviškoje visuo
menėje ir būti Lietuvai nau
dingas, pabaigęs lituanistinę 
mokyklą”.

Skyriuje “Svarbesni mokyklos 
įvykiai” pateikiami mokinių 
reportažai: Madų paroda, Poetas 
Kazys Bradūnas mokykloje. Kalė
dinė eglutė, Mokyklos direk
toriaus gimtadienis, Sinonimų žo
dynėlio sutiktuvės, Vasario 16-ji. 
Taip pat yra pačių mokinių pa
rašytų eilėraščių, pasakėlių bei 
piešinių. Leidiniui trūksta turinio
— gaila, jau vien dėl to, kad pvz. 
“Kalėdų sapno”, p. 130, autorius-ė, 
pasakojimui nutrūkstant ant pu
sės žodžio, turi likti nežinomu. 
Puslapiuos apstu fotografijų iš 
mokyklos gyvenimo, kuriose atsis
pindi bendras mokinių ir moky
tojų entuziazmas.

• DAINUOJANTI JAU
NYSTE. Moksleivių metraš- iv 
tis, 1981-82, Chicagos Aukštesnio- 
ji lituanistikos mokykla. Reda- . 
gavo: Audrė Budrytė, Gailė ’ 
Eidukaitė, Zita Kuliešytė, Nida 
Pemkutė, Rasa Tijūnelytė ir Vė
jas Liulevičius bei Vidas Noreika. 
Metraščio globėjas — mokyklos ’rn 
direktorius Juozas Mąsilionis. Vir
šelis — Gintaro Plačo nuotrauka, iK 
vaizduojanti mokyklos choro iš- irt 
karpą. Užsklandos Zitos Kuliešy- n 
tės ir Vėjo Liulevičiaus. Išleido -g 
CALM Tėvų komitetas. Spaudė .,7 
Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd 
St., III. 60629. Kaina 5 dol.

Tai 23-ias Chicagos Aukštesnio
sios lituanistikos mokyklos met
raštis. Jame dalyvauja 58 moki- n 
niai su dar daugiau rašinių, kurie ■ 
suskirstyti į tokius skyrius: Kūry
biniai bandymai (čia yra eilių ir - >( 
realistinių apsakymėlių, bet aiški 
fantastikos persvara); Premijuoti n 
rašiniai (LB Gage Park apylinkės 
valdybos skelbtas konkursas te
mom: “Draugystė”, “Kaip aš ga
liu padėti pavergtai Lietuvai”, 
“Tautos prisikėlimo viltis” ir “Ko
dėl aš lankau lituanistinę mokyk
lą”); Kelionės (mokinių asmeni
niai reportažai apie keliones v"'1 
Union Pier ir Floridą, po Naująją 
Angliją, Kanadą, Karibus ir Ar
gentiną, Vokietiją ir Norvegiją); 
Draugystė; Metų laikai; Mažosios 
istorijos; Prisiminimai ir svarsty- 
mai (šie pastarieji skyriai tai as
meniškos patirties reikšmingų epi
zodų atkūrimas bei savo aplinkos 
stebėjimas ir vertinimas). , 
Užsklandoje trumpa CALM veik
los 1981-82 mokslo metais sant
rauka. Leidinys labai gausiai 
iliustruotas mokinių, abiturientų, 
mokytojų nuotraukomis ir mokyk- r- 
los svarbiųjų renginių vaizdais.

Matyti, kad mokyklos vadovy
bė kasmet parūpina progą moki
niams bandyti savo vidinį pašau- d 
lį lietuviška forma išreikšti, ir r 
džiugu, kad jaunuoliai ja nau
dojasi — pamatydami patys ir ki- f-t 
tiems parodydami, kad jiems ne
trūksta nei potraukio mąstymui, 
nei vaizduotės skrydžių. O ir visas 
metraštis yra nemaža dalim pačių 
mokinių darbo rezultatas — tai jie 
pasirūpina rašinius iš draugų iš
gauti, nuotraukas surinkti, me- '' 
džiagą sutvarkyti ir perrašyti ir 
leidinio sąrangą suplanuoti. To
kiu būdu metraštis kasmet veikia 
kaip svarbi ne tik lituanistinio, bet — 
ir aplamai žmogiškojo ugdymo 
priemonė, ir todėl vertas visuo
menės dėmesio ir paramos. „
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