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Antropologiškas žvilgsnis i 
respublikini kūrėjų pasitarimą

Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius

g ''''"‘Esam įpratę kultūrines kon
ferencijas Lietuvoje nagrinėti 
kaip meninius ar politinius 
įvykius. Ar ne laikas tačiau į 
jas pažvelgti pro antropolo- 
giškus akinius? Štai Vilniuje 
šių metų vasario mėnesį įvy

ti ko respublikinis kūrybinių są- 
u jungų, įstaigų, kolektyvų ir 
Z spaudos darbuotojų pasitari- 
“ mas. Tik pamėgink Literatu,- 
J roję ir mene perskaityti daly- 
I vių kalbų ištraukas, norė- 
! damas užčiuopti Lietuvos 
I kūrybinio elito pulsų, ir pasi- 
I jusi kaip antropologas, tirian- 
*, tis egzotiškos genties ritualų. 
I Tave apgaubs prieblanda, 

kaip Amazonės tankumynuo- 
I se: nesiliaujantis ūžmas, 

makabriško humoro blykste- 
‘ Įėjimai, viltį žadinančios pro- 
i, peršos.
; Ritualas prasideda vyriau- 

šio žynio ženkle: poetas Mal- 
I donis paskaito privalomų ma- 
; giškų formulę, citatų iš 
I Černenkos raštų. Ankstesnio- 
; sios magiškos formulės jau 
. pavirto dūmais. Greta pasita- 
į rimų aprašančių laikraščio 

puslapių ir retušuotas, cheru- 
1 biniškai išdailintas Andro

povo veidas, tačiau jo išmin
tis jau bevertė: vadovas, 
įsirašęs į istorijų Vengrijos 
revoliucionierių išdavimu ir 
psichiatrinių ligoninių politi
niams kaliniams ištobuli
nimu, jau nebecituojamas, 
kaip nebeskanduojamas ir 
„genialusis” Plėšinių auto
rius Brežnevas. Jų išminties 
perlai jau tik dulkės. Černen
kos citatos paruoštos, poetai 
— funkcionieriai jas pareigin
gai pakartoja, kaip jie kartojo 
„neklystančių autoritetų” for
mules nuo pat 1940-ųjų metų. 
Pakartoja daug negalvodami, 
ir jei kas iš viršūnių paklotų 
jiems citatų iš kokio Amazo
nės krokodilo, ir toji citata bū
tų automatiškai padeklamuo
ta kaip „aukščiausios 
išminties” distiliacija.

Ritualao centre — respub
likinio vaidilos, CK sekreto
riaus Liongino Šepečio prane
šimas. Kaip įprasta, jis 
pradeda genties galybės ir 
gerovės rapsodija. Ekonomija 
auga, kūrybiniai rodikliai di
dėja, masės aktyvėja, kultūra 

turtėja. Ritualo dalyvių 
atmintyje vėl suskamba visa
galio protėvio, žynių žynio 
Josifo Visarijonovičiaus žo
džiai: „Gyventi vis geriau, 
gyventi vis linksmiau”. Bet 
Šepečio pranešimo tonas tuoj 
pakinta. Nepaisant gerovės ir 
pažangos, perspėja jis, „tary
biniai žmonės” neramūs. Ko
dėl? Nes „imperialistinės jė
gos” įžūliai puola tarybinę 
ideologijų, lietuvių emigraci
nė spauda „pila degutu” ant 
tarybinės kultūros, realus 
karo pavojus didėja ir tik 
Maskvos „ištvermė ir išmin
tis” užtikrina pasauliui taikų. 
Visų tų baisybių akivaizdoje 
Šepetys ragina lietuvius meni
ninkus užimti kovingų pozici
ją-

Stabtelkime prie vieno ker
tinių Šepečio pasisakymų: Vil
niuje išaugo nauji Vidaus rei
kalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmai”. Koksai žavin
gas vaizdas atsiveria prieš 
klausytojų akis! Kagėbistų 
raumenų simfonija, olimpinė 
dvasia — vis aukščiau, to
liau, greičiau! Naujuosiuose 
rūmuose pasimankštinę, jie 
dar gaivalingiau įlauš krato
mųjų duris, skubiau pasivys 
parašų rinkėjus ir maldinin
kus, vikriau susidoros su 
suimtaisiais rūsiuose. Ir kas 
po to nesutiks su Šepečio tei
giniu apie „civilizacijos tobu
linimų”?

O dabar, kaip dera rimtiems 
antropologams, pažvelkime į 
publikų, į eilinius ritualo daly
vius. Kaip jie reaguoja į vai
dilos Šepečio žodžius? Tų pa
čių kalbų jie girdi jau nuo 
1944-ųjų metų. Taip ir matai, 
kaip jų gerklėse, jų visose esy
bėse ima sirpti nepaprastas 
žiovulys. Jis žiojasi, nenu
maldomai plečiasi ir pavirsta 
didesniu už visų auditorijų. Ar 
Šepetys ir kiti kalbėtojai ne
jaučia to rimto pavojaus? Juk 
vienų dienų publika taip gi
liai nusižiovaus, kad ims ir 
praris visus kalbėtojus su vi
sais titulais ir medaliais. Ir 
prarijusi, saldžiai užmigs. 
Kalbėtojai tai žino, bet jie 
nesitraukia nuo pilietinės pa
reigos. Nenustoja kalbėję. Ri
tualas turi būti atliktas.

Jogaila (1350-1434)
VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ

turi priklausyti Lietuvai). Jau Al
girdui buvo susvyravę jo rytų pla
nai, o jam mirus dar sunkiau se
kėsi to tikslo siekti. Atrodo, kad 
Gediminaičių giminiavimasis su 
Riuriko palikuonimis rusais ne
buvo populiarus Lietuvoje — štai 
Algirdas davė lietuviškus vardus 
antrosios žmonos sūnums, tuo 
tarpu kai pirmosios sūnūs visi 
yra žinomi tik krikščioniškais 
vardais. Gal todėl ir Jogaila, nors 
motinos raginamas, atsisakė ves
ti jam peršamą Maskvos kuni
gaikštytę Sofiją. Tuo laiku, kada 

| du trečdaliai Lietuvos gyventojų 
jau buvo stačiatikiai, grėsė pavo
jus lietuviams paskęsti rusų jūro
je. Maskvos siūloma krikščionybė 
Rytų bažnyčios apeigomis nevi- 

’ liojo lietuvių, . Priimti katalikų 
tikėjimą iš kryžiuočių reiškė vi
sišką Lietuvai pražūtį. O jau bu
vo pribrendęs laikąs Lietuvai 
apsikrikštyti. Mūsų valdovams 
turėjo atrodyti, kad mažiausias 
pavojus kraštui būtų pasinaudoti 
lenkų tarpininkavimu.

Susidarė tokia padėtis, kad kai 
kuriais atvejais Lietuvos intere
sai sutapo su Lenkijos reikalais. 
Abi šalys turėjo bendrą didžiau
sią priešą vokiečius-kryžiuočius. 
Jogaila galėjo tikėtis su lenkų pa
galba prijungti rusų žemes, gyvė- 
jo prekyba su Lenkija. Be to, čia 
ir ten buvo vidaus krizė — Lenki
joje, mirus Aldonos Gediminaitės 
vyrui karaliui Kazimierui, baigė
si Piastų dinastija, ieškota naujo 
karaliaus, mažametei karalienei 
Jadvygai vyro. Iškilo kandidatas 
— Jogaila. Didžiausios Europoje 
valstybės valdovas buvo dar ne
vedęs. Lenkus turėjo labai vilioti 
garbė atnešti krikštą paskutinei 
pagoniškai šaliai.

Manytina, kad lenkai pirmieji 
kreipėsi į lietuvius su savo siū- ___________ ________
lymais. Vytautui susitaikius su burgui už sužadėtuvių su Jadvy

ga nutraukimą, paleisti turimus 
Lenkijos karo belaisvius. Šis ak
tas nėra išlikęs, kai kurių istori
kų nuomone jis iš viso nebuvo su
rašytas (žr. J. Pfitzner, LDK 
Vytautas kaip politikas, 1930). 
Tačiau to turinio susitarimas 
neabejotinai buvo įvykęs ir dėl jo

Šiais metais sueina 550 metų 
nuo Lietuvos Didžiojo kunigaikš- 

' čio ir Lenkijos karaliaus Jogailos 
mirties. Tolima tai praeitis ir 
mums, lietuviams, jo asmuo nėra 
patrauklus. Nomina sunt odiosa 
— Jogailos vardas mūsuose tiek 

1 neapkenčiamas, kad net vengia
mas minėti. Jis pasidarė labiau
siai nepopuliarus tautinio atgi
mimo metu, nes jo pradėtoji unija 
su Lenkija yra lietuvių tautai at
nešusi daug tautinių bei kultūri
nių nuostolių. O vis dėlto Jogai
los apsisprendimas priimti 
krikščionybę iš Vakarų sukrėtė 
Rytų Europą nemažiau kaip 1240 
metais totorių sunaikinimas Ki
jevo Rusios — konstatavo isto
rikas Leopoldas Ranke. Jogaila, 
nors ir kontroversinė, bet žymi 
istorinė asmenybė, neturėtų būti 
pamirštas.

Jogaila, Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo ir TvėrėB 
kunigaikštytės Julijonos sūnus, 
gimė apie 1350 metus. Jis iškyla 
istorijos arenoje 1377 metais, tuoj 

> po savo tėvo mirties perimdamas 
pastarojo titulą ir sostą Vilniuje. 
LDK Kęstutis priėmė broliavaikį 
kaip Lietuvos bendravaldį ir diar- 
chija turėjo tęstis. Tačiau politinei 
padėčiai esant labai komplikuo
tai, jaunajai kartai — Algirdai- 
čiams ir Kęstutaičiams siekiant 
savarankiškumo, sandora pairo. 
Naudodami patogią progą pasi
savinti Lietuvos žemes, kryžiuo
čiai, iš dalies ir Maskva, ėmė kiš
tis į valdovų reikalus. Prasidėjo 
vidaus kovos, kurių išdavoje 1382 
metais Jogaila ir jo šalininkai su
ima Kęstutį ir Vytautą, o rugpjū
čio pradžioje Kęstutis rastas Krė
vos pilyje nužudytas, Vytautas 
pabėgęs į Prūsus.

Yra bent šešios hipotezės, kam 
tenka kaltė už šią skaudžią dra
mą. Maironis savo kūrinyje 
„Kęstučio mirtis”, laikosi ver
sijos, kad Kęstutį nužudė vokie
čių papirkti tarnai. Staigus Skir
gailos būdas verčia mesti jam 
atsakomybę; įtariama pačių vyk- 
dytojų- tarnų iniciatyva. Nors 
pats Vytautas tvirtino, kad ne Jo
gaila kaltas, čia veikia dėsnis cui 
bono — kieno naudai nusižengimas 
padarytas. Ir tas šešėlis, kalto ar 
nekalto, dengia per amžius Jo
gailos atminimą. Tauta negali 
pamiršti kad taip tragiškai žuvo 
jos mylimiausias didvyris, tikras 
„riteris be baimės ir dėmės” — 
Kęstutis (tarp kita ko, tą prancū
zų apibūdinimą viduramžio rite
rio idealo „Chevalier sans peur et 
sans reproche” į lietuvių kalbą 
buvo išvertusi Sofija Čiurlionie
nė).

Politinės konfigūracijos keičia
si neįprastu epochai greičiu. 
Vyksta desperatiška Vytauto ko
va su Jogaila už savo teises ir 
tėvoniją. Lietuvai grėsė mirtinas 
pavojuB iš kryžiuočių, pietuose 
nerimavo totoriai, netylėjo ir 
Maskva. Istorikai dažnai pamirš
ta svarbų to laiko veiksnį — 1380 
metais įvykusias kautynes 
Kulikovo laukuose prie Dono, ka
da Maskvos kunigaikštis Dimit- 
ras (Domėkis) sutriuškino totorių 
chaną Mamajų, pašalino ilgame
tę totorių grėsmę rusams ir Mask
va pradėjo augti.

Jogaila, tapęs Lietuvos Didžiuo
ju kunigaikščiu, sekė Algirdo 
politine platforma, kad „Omais 
Russia ad Lituanos debet simpli- 
citer pertinere” (visos rusų žemės

karaliumi; pažada sujungti Lie
tuvą su Lenkija ir atgauti abiejų 
kraštų prarastas žemes; pažada 
sumokėti tam tikrą sumą pinigų 
kunigaikščiui Vilhelmui Habs-

Kiek šis ritualas turi bend
ro su gilumine lietuvių kultūra 
ar su jos kūrėjų jausmais bei 
siekiais? Tai jau kitas klau
simas.

K. 2.

Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila (13S0-1434) 
— jo antkapio skulptūra, daryta
Krokuvos katedroje.

nežinomo vardo italų menininko,

ginčytasi 
„Coronae

Jogaila, prasidėjo derybos su len
kais.

Po daugelio pasitarimų Lietu
vos ir Lenkijos atstovai 1385 me
tais rugpjūčio 14 dieną Krėvos pi
lyje sutarė: Jogaila su visa 
Lietuva priima krikštą, veda Jad
vygą ir vainikuojasi Lenkijos

terminologijos daug 
(pvz. dėl posakio: 
Regai Poloniae applicare” Lietu
vą prijungti prie Lenkų karali
jos). Pagal šių laikų istoriką G. 
Rhode (Geschichte Polens, 1966), 
taip pat ir kitus tyrinėtojus, Krė
vos aktas nebuvo panaikinęs Lie
tuvos suvereniteto, kaip tą nori 
interpretuoti dauguma lenkų isto
rikų.

Lietuviai galėjo manyti, kad 
Krėvos aktas yra tik laikinis susi
tarimas, vedybinės dovanos for

Jogailos sarkofagas (iš maždaug 1440 m.) Krokuvos katedroje — vienas geriausių vėlyvosios goti- 
. kos paminklinės skulptūros pavyzdžių Lenkijoje.

malumas. Sąjunga su Lenkija 
jiems negalėjo atrodyti pavojin
ga Lietuvai, nes Lietuva buvo 
penkis kartus didesnė savo teri
torija už Lenkiją, nepasižymėju
sią vidaus tvarka. Vadinti Jogal-- 
lą išdaviku nedera, nes unijai 
prita^ irjo hroliai Skirgaila, 
Lengvenis, Kaributas, ir patsai 
Vytautas. Tiktai vėliau ėmė aiš
kėti, kad ryšiai Lenkija~uŽ- 
fraukė skaudžių nelaimių Lietu; 
Vai ir naudos atnešė tiktai 
Lenkijai. Anot A. Šapokos, Jogai
lą turėjo vilioti karaliaus titulas.

Šių laikų lenkų publicistas, ge
rai pažinęs istoriją, Stanislaw 
Mackiewicz, tiesiai skelbia, kad 
tiktai didžiojo Gedimino dinas
tija sukūrė Lenkijos valstybę, nes 
jos pirmtakūnai Plastai buvo ją 
visiškai nugyvenę. Tiktai Jogai- 
laičiai ją pakėlė iki didybės, net 
iki galybės. Didžiausiu Lenkijos 
karaliumi jis laiko Jogailos sūnų 
Kazimierą, Lietuvos šventojo 
patrono tėvą. Lenkų literatūroje 
jau seniai Lietuva buvo lygina
ma bu galingu ąžuolu, apie kurį, 
kaip silpnas vijoklis, pynėsi Len
kija.

Įvykiai greit riedėjo vienas po 
kito. 1386 metų vasario 14 dieną 
Jogaila su šaunia palyda — Vy
tautu, kunigaikščiais broliais — 
iškilmingai įvažiavo į Lenkijos 
sostinę Krokuvą. Gyventojai bu
vo nustebę turtinga vyrų, arklių 
apranga, brangiomis dovanomis 
jaunajai. Tuoj kitą dieną Jogaila 
pakrikštytas Vladislovo, o su juo 
kartu Vytautas — Aleksandro 
vardu ir kiti palydovai, kurie dar 
nebuvo krikščionys. Vasario 18 
dieną įvyko vestuvės su Jadvyga 
ir kovo 4 dieną Jogaila buvo vai
nikuotas Lenkijos karaliumi (len
kams jis buvo Vladislovas II 
Jagiello). Jogaila kartu pasilaikė 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ti
tulą. Vytautas atgavo tik dalį rei
kalautų teisių ir žemių.

Nedelsiant vyko Lietuvos krikš
tas. Jogaila, lydimas Vytauto, 
Gniezno arkivyskupo ir daugelio 
lenkų dignitorių, 1386 metais ru
denį nuvyko į Lietuvą. 1387 m. 
vasario mėn. 1 d. buvo įkurta ir 
dosniai apdovanota Vilniaus vys
kupija. Senasis tikėjimas už
draustas. Naujojo tikėjimo dės
nius aiškino*' nemokantieji 
lietuviškai lenkų dvasiškiai per 
vertėjus, kurių tarpe uoliai daly
vavo Jogaila ir Vytautas. Jogai
la net pats išvertęs į lietuvių kal
bą maldas „Tėvę mūsų” ir „Tikiu 
į Dievą Tėvą”, kaip vėliau per Jo
gailos laidotuves savo eulogijoje 
liudijo magistras Kazlauskas. To
kiu būdu Lietuva, išskyrus kry
žiuočių laikomus Žemaičius, tapo 
pakrikštyta, nors senasis tikė
jimas dar ilgai Blapta gyvavo.

Vytautui reikalaujant savo tei
sių, kurį laiką vyko kovos tarp 
pusbrolių. Kadangi ne visi unijos 
nutarimai buvo vykdomi, ėjo nuo
lat ginčai ir derybos su lenkais. 
Lietuvos bajorai karštai gynė Lie
tuvos nepriklausomumą nuo len
kų ir palaikė Vytautą. 1389 m. 
Salyno suvažiavime, kuriame be 
Vytauto dalyvavo ir jo įtakingoji 
žmona kunigaikštienė Ona, jie 
buvo apšaukę Vytautą Lietuvos 
karaliumi. Tačiau 1392 m. po 
Astravo sutarties Vytautas gavo 
pilnas teises kaip Lietuvos valdo
vas — Lietuvos Didysis kuni
gaikštis. Liko tik simbolinis pri
klausomumas Lenkijai, kuris 
pastebimas valdovų tituluose: Jo
gailos antspaude skaitome Supre- 
mus Dux Lituaniae, o Vytauto — 
Magnus Dux Lituaniae. Vis ėjo 
kietos kovos su lenkais, rašomi 
nauji unijų aktai: 1401 m. Vilniu
je ir Radome, 1413 m. Horodlėje, 
kur lenkai suteikė keliasdešim
čiai Lietuvos bajorų savo herbus, 
lyg susigiminiavimo ženklan. Jie 
visais būdais stengėsi lietuvius 
patraukti. Kaip Zenonas Ivinskis

(Nukelta į 2 psl.)
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Jogaila (1350 - 1434)
(Atkelta iš 1 psl.) 

pažymėjo, nuo to laiko Jogaila 
nesvyruodamas bendradarbiavo 
su Vytautu, stengdamasis išlai
kyti Lietuvą atskiru politiniu vie
netu.

Kaip Lietuvą, taip ir Lenkiją 
vargino kryžiuočių puolimai. Vy
tautas su Jogaila ilgai planavo 
didelj karą prieš vokiečius. Ten
ka stebėtis, kaip nežiūrint didelių 
nuotolių, anų laikų primityvių 
priemonių — susisiekimo pės
tiems, raitiems ar upėmis laive
liais, prie tankaus kryžiuočių Šni
pų tinklo, valdovams pavyko 
slapta karui pasiruoėti. O juk 
rinkta talkininkų iŠ rusų, ukrai
niečių, totorių, net čekų ir kitų, te
ko gaminti ginklus, kaupti viso
kius karui reikalingus reikmenis, 
dideles maisto atsargas, apgalvo
ti strategiją.

1410 m. vasarą lietuvių ir len
kų kariuomenės susitiko prie Ploc- 
ko, kur turėta gerą sąjungininkę, 
Jogailos seserį Aleksandrą, ište
kėjusią už Mazovijos kunigaikš
čio Ziemovito. Dar Šiandien 
žinovus stebina žygio 
organizuotumas, pontoniniai til
tai per Vyslą ir drausmė, kuria 
abiejų Salių kariuomenės buvo 
tvarkomos. Laikytasi iŠ seno 
praktikuojamo dėsnio — karą 
vėsti priešo žemėje. Kryžiuo
čiams nepajutus, Vytauto ir Jo
gailos kariuomenės įžengė į Prū
sus. Čionai, prie Žalgirio — 
Gruenwaldo-Tannenbergo kaimų 
1410 metų liepos 15 dieną įvyko 
lemiamas mūšis, didžiausios Ry
tų Europoje viduramžiais kauty
nės. Vadovavo Vytautas. Tech
niškai pranaSesni vokiečių 
riteriai buvo visai sutriuškinti, 
žuvo net kryžiuočių ordino ma
gistras Ulrich von Jungingen. 
Vytautas parodė daug sumanu
mo ir drąsos, bet ir Jogailos vaid
mens netenka mažinti kaip dip
lomato. Jis pasireiSkė kaip tikras 
riteris krikščionis, humaniškai 
pasielgęs su nugalėtaisiais, ati
davęs pagarbą kritusiam magist
rui. Nors iki Šiol tebesvarstoma, 
kodėl laimėjimas nebuvo tinka
mai išnaudotas, kodėl dar buvo 
leista kryžiuočiams atsigauti, lie
ka neginčijamas faktas, kad po 
Žalgirio mūšio vokiečių kareivio 
batas nemindžiojo Lietuvos že
melės per 500 metų iki Pirmojo 
pasaulinio karo, iki 1915 metų.

Per derybas su kryžiuočiais, jau 
po Melno ežero (Kulmo žemėje) 
taikos, Jogaila rėmė Vytauto rei
kalavimus dėl teritorijos ir net 
1427 m., kada Vytautas dar svy
ravo ar perleisti vokiečiams 
Palangą, jis rąžė Vytautui:

„Jei tu, broli, atiduotum Palan
gą, turėtų verkti Lietuva, Žemai
čiai ir tu pats” (Codex Epiatolaria 
Vitoldi, p. 726). Palanga liko prie

Jogaila 1S a. triptike Jogailaičių 
koplyčioje Krokuvos katedroje.

Pirmoji Jogailos žmona, Len
kijos karalienė Jadvyga • (iš 
Habsburgų genealogijos medžio).
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Lietuvos ir Jogaila buvo atvykęs 
Baltijos jūros pasižiūrėti.

Ilgas Jogailos valdymas Len
kijai buvo labai reikšmingas. Jis 
duotus pažadus pildė ir atgauda
mas prarastas žemes net pa
kartotinai ginklą kėlė. Nesigailė
jo duoti lenkų ponams privilegijų, 
kurios vėliau jo paties, kaip kara
liaus, taip pat ir jo įpėdinių, tei
ses siaurino. Gal svarbiausias jo 
aktas buvo kultūros srityje — 
Krokuvos universiteto įsteigi
mas. Jau anksčiau universitetas 
buvo įkurtas, bet neveikė. Todėl 
1400 m. Jogaila atnaujino steigi
mo aktą ir gerai aprūpino tą 
mokslo įstaigą, kuri iki Šiol jo 
vardą turi (lenkiškai tai „uniwer- 
sytet Jagiellonski”). Statute įsak
miai pažymėta, kad universitetas 
privalėjo tarnauti lygiai len
kams, kaip lietuviams. Pirmasis 
įsimatrikuliavęs studentas buvo 
pats karalius, o pirmasis studen
tas iš Lietuvos — Abraomas iš 
Rudnios, trečiasis rektorius — 
Kęstučio anūkas Vaidutis. Jogai
la pats rūpinosi pritraukti dau

giau jaunimo iš Lietuvos. Kadan
gi mokslas ėjo išimtinai lotynų 
kalba, lenkinimo pavojaus nema
tyta. 15-tojo amžiaus eigoje pri
skaičiuota apie 120 lietuvių, stu
dijavusių Krokuvoje.

Jogailos padėtis Lenkijos sos
tinėje, kaip buvusio pagonio ir 
svetimtaučio, nebuvo lengva. 
Lenkai juo nepasitikėjo, visą lai
ką jo žingsnius sekiojo ir todėl 
Jogaila visad prie savęs laikė 
patikimus tarnus iš Lietuvos. Di
džiausias jo priešas buvo Kroku
vos vyskupas, vėliau kardinolas, 
Zbignievas Olesnickis, kuris sten
gėsi inkorporuoti Lietuvą į Len
kiją ir visaip Lietuvai kenkė. Jis 
sutrukdė Jogailai priimti čekų 
vainiką, kuris vėliau buvo tekęs 
Vytautui, jis neleido ir Vytautui 
vainikuotis Lietuvos karaliumi.

Jogailos santykį su Lietuva 
piktai apibūdino Olesnickis: 
„Savo tėvynę Lietuvą, šeimą ir 
brolius taip mylėjo, kad nedvejo
damas užtraukdavo Lenkijos 
karalijai visokius karus ir nelai
mes, o karūnos lobius ir jos įplau
kas noromis aukojo Lietuvai pra
turtinti ir jai ginti”. Taip tvirtino 
kronikininkas Jonas Dlugošas.

Asmens, šeimos gyvenime, at
rodo, Jogaila laimės nepatyrė. 
Pirmosios vedybos su Jadvyga 
buvo politiškai motyvuotos. Jad
vyga buvo verčiama nutraukti su
žieduotuves su Vilhelmu ir tekėti 
už svetimo, triskart už ją vyres
nio, laukiniu barbaru vaizduo
jamo Jogailos. Kai kurių amži
ninkų liudijimu ji jau buvusi 
faktina Vilhelmo žmona (tie duo
menys iki šiol trukdo lenkams pa
siekti jos kanonizacijos). Vos 12 
metų amžiaus, ji, matyt, buvo 
anksti subrendusi, gyvendama 
linksmoje Vienoje. Jos palaikai 
rodo ją buvus stambią, aukšto ū- 
gio moterim. Mitas apie jos 
nepaprastą grožį ir šventumą 
atsirado daugiausia 19-to am
žiaus romantikų literatūroje. Jad
vygos tautybę sunku nustatyti, 
nes ji buvo lenkų Piasto dinas
tijos, lygiai prancūzų d’Anjou 
kaip ir vokiečių Habsburgų pali- 
kuonė. Ji augo tarp vokiečių ir 
vargu ar mokėjo lenkiškai, prieš 
atvykdama į Krokuvą vainikavi
mo iškilmėms. Vedybų pradžioje 
Jadvyga buvo kaltinama neiš
tikimybe vyrui ir net priversta 
katedroje prisiekti, kad ji netei
singai kaltinama. Karališkoji po
ra susilaukė pirmojo vaiko tik po 
keliolikos metų nuo vedybų. 1399 
m. gimusi mergaitė netrukus, 
kaip ir motina, pasimirė. Tuomet 
Jogaila norėjo atsisakyti Len
kijos vainiko ir grįžti į Lietuvą, 
bet lenkai jį sulaikė, ir pasisten
gė vėl apvesdinti. Surado kan
didatę taip pat iš buvusios Pias- 
tų giminės — suvokietėjusią 
Cilijos grafaitę Oną. Ji buvo to
kia negraži, kad Jogaila ilgai 
atsisakinėjo ją vesti. Su ja neil-

Krokuvos katedroje: kairėje, paveikslas, vaizduojantis 
Jogailą, dalyvaujanti teologiniame dispute (sėdi apačioje 
kairėje); dešinėje, Jogailos antkapis. Rausvo marmuro 
gotiškasis paminklas buvo iškaltas dar Jogailai gyvam 
esančiam. Karaliaus skulptūra majestotiška. Sarkofago

šonuose — alegorinės figūros su herbais. Apačioje me
džiokliniai šunys primena viduramžių paprotį paleisti šu
nis ir sakalus, šeimininkui mirus. Renesanso baldaki
mas, italų menininko Giovanni Cini darbo, pastatydintas 
karalienės Bonos Sforzos 16 amžiuje.

gai gyveno ir turėjo vieną dukte
rį, kuri užaugusi, dar jauna ir ne
tekėjusi, mirė.

Vėl likęs našliu Jogaila trečią
ją žmoną pats eau pasirinko — 
jau pagyvenusią, turtingo vaiva
dos dukterį Elzbietą. Lenkų vals
tybininkai buvų griežtai prieš ją 
nusistatę ir jos mirtį Dlugošas 
palydėjo kandžiais paskviliais.

Kai Jogaila jau pasiekė 70 
metų amžiaus, lenkai susirūpino 
gauti karaliui jauną žmoną, kad 
susilauktų įpėdinio. Vytautas, no
rėdamas turėti sau patikimą žmo
gų Lenkijoje, išpiršo Jogailai lie
tuvę, savo antrosios žmonos 
Julijonos seserėčią Alšėnų kuni
gaikštytę Sofiją, vadinamą Son- 
ka. Vedybos įvyko 1422 metaiB 
Lietuvoje, Naugarduke, jaunave
džius palaimino Vilniaus vysku
pas Motiejus Trakiškis. Netrukus 
susilaukta vieno, paskui antro, 
sūnaus. Kilus įtarimams, kad jau
noji karalienė turėjusi neleis
tinus santykius su lenkų rite
riais, Sonka, panašiai kaip ir 
Jadvyga, ašarodama katedroje 
prisiekė, kad ji esanti nekalta. 
Sofija daugeliu metų pragyveno 
savo vyrą ir pasireiškė kaip vie
na iš žymiausių to laikotarpio 
Europos valdovių. Ji kietai kovo
jo už savo ir savo vaikų teises, 
buvo ypatinga Jogailos įkurtojo 
universiteto globėja.

Į savo gyvenimo galą Jogaila 
vis daugiau rūpinosi Lietuvos, ne
gu Lenkijos reikalais, pabrėžia 
istorikas Rhode. Dėjo pastangų 
sugrąžinti savo gimtąjai šaliai vi
sišką nepriklausomumą nuo sa
vo valdomos karalystės. Kuomet
1429 metais Vokietijos imperato
rius Sigismundas žadėjo Vytautą 
vainikuoti Lietuvos karaliaus vai
niku, Jogaila jam pritarė. Žino
ma, suteikimas vainiko Vytautui 
reikštų visišką Lietuvos atsisky
rimą, bet vėl, anot Rhode, „senis 
Jogaila buvo lietuvis, tokiu ir li
ko, ir toji mintis, nepaisant 
pasekmių, jam buvo prie šir
dies”. Vytautui Didžiajam mirus
1430 metais, Jogaila energingai 
palaikė Švitrigailą, siekusį paim
ti valdžią Lietuvoje ir palaikė jo 
sumanymą vainikuotis tuo vaini
ku, kuris buvo skirtas Vytautui. 
Jis nesvyruodamas nutraukė uni
jos ryšius ir, kaip prof. M. 
Hellman teigia, „...nesilaikė 
Horodlės unijos nuostatų, pagal 
kuriuos Lietuvos didysis kuni
gaikštis turėjo būti renkamas lie
tuvių ir lenkų drauge, bet paso
dino Vilniuje savo jaunesnįjį 
brolį Švitrigailą”. Tuo buvo duo
tas ženklas naujiems konflik
tams su lenkais, kurie skubiai juo 
pasinaudojo: Olesnickiui vado
vaujant, lenkai užėmė Lietuvai 
priklausiusią Podolę. Švitrigaila 
puolė priešintis, užmezgė ryšius 
su Sigismundu, kryžiuočių ordi
nu ir neišleido iš Vilniaus ten nu- 
vykusio Jogailos. Tuomet Jogai
la nusiuntė į Podolę raštą, 
paslėptą žvakėje, kuriuo įsakė 
Lietuvos kariuomenės vadui ne
klausyti lenkų įsakymų. Kro
kuvoje kilo politinė audra. Lai
mėjo Olesnickis ir Jogailos vardu 
paskelbė Podolės ir Volinijos pri
jungimą prie Lenkijos. Lietuvoje 
susiformavo prolenkiška partija 
ir 1432 metais, Švitrigailą paša
linus, buvo iškeltas Žygimantas

JOGAILA

Aš — užkurys! Ar tu žinai, ką reiškia — 
Karalius užkurys?! Kur tu matei, 
Kad kalinys galėtų pasirinkti, 
Kalėjimo sargus? Taip pat ir aš.
Gal yr karaliai kur kitur. Ne Lenkuos.. 
Parduos tave su sąžine, su siela, 
Už menką pinigą, už žemės šiukšlę. 
Tau įsakys, ką tu turi daryti. 
Kalbėti ką. Mylėti. Jausti. Vesti... 
Nepažiūrės ko trokšta tavo siela. 
Sutuoks tave. Vaikų tau prigimdys! 
Laiške ne tai parašo, ką man skaito, 
Ir skaito man ne tai, kas parašyta! 
Karalius — užkurys! Cha-cha! Nešioju 
Karūną ant žilos galvos!
Senatvėje į grabo lentą linkstant 
Ne karūna man guli ant galvos, 
Bet gėda. Žemės slegianti trauka.

Balys Sruoga, „Milžino paunksmė”, trilogiška istorijos 
kronika. Trečias veiksmas, pirmas paveikslas, p. 143. 
Chicaga: Terra, 1954.

Kęstutaitis. Senatvės palaužtas 
Jogaila pasidarė bejėgis priešin
tis užvirusioje kovoje. 1434 m. bir
želio 1 d. jis mirė Grudeke, netoli 
Krokuvos (ne Gardine, kaip pas 
muB kai kur skelbta).

Dlugošas, dažnai rašęs apie Jo
gailą su neapykanta, paliko kone 
lyrišką karaliaus mirties aprašy
mą: „Kuomet staiga, po švelnaus 
pavasario oro, atšalo ir lyg kita 
žiema atėjo, visus pavasario pa
sėlius ir gėles, jau besiskleidžian
čius medžių pumpurus iššaldė, 
karalius, nepaisydamas aštraus 
šalčio ir nesisaugodamas nuo per
šalimo, per seną, dar iš pagony
bės laikų įgytą įprotį, nuėjo į miš
ką pasiklausyti lakštingalos ir 
pasidžiaugti jos saldžiomis gies
mėmis... persišaldė ir... paliego. 
Pagaliau, pilnoje sąmonė
je...užmigo ant dvasiškių ran
kų...”

Jogaila buvo iškilmingai palai
dotas. Pagal Dlugošą Jogaila

taip ir atrodė, kaip buvo atvaiz
duotas paminkle, tebesančiame 
Krokuvoje, Vavelio pilies kated
roje. Tą paminklą daręs italų 
menininkas, karaliui dar gyvam 
esant. Tai yra seniausias, ne tik 
valdovo, bet iš viso lietuvio, gali
ma sakyti, autentiškas atvaiz
das, būdingais lietuviui etniškais 
bruožais. Jogailos, kaip ir jo 
paskutinės žmonos Sofijos, išlikę 
palaikai yra taip pat seniausi 
žinomi lietuvių palaikai.

Nors apie Jogailą turime ne
mažai žinių, jis nėra dar pakan
kamai išsamiai ir objektyviai 
įvertintas. Jau seniai profesorius 
Ignas Jonynas tvirtino, kad rei
kia dar rimtų studijų, kad gali
ma būtų turėti tikrą to istorinio 
asmens vaizdą, bet, kaip ir Z. 
Ivinskis, laikė Jogailą greta Vy
tauto Didžiojo žymiausiu Rytų 
Europos valdovu 14 ir 15 amžių 
sąvartoje.

Lenkai bu Dlugošu priešakyje

Jogailaičių mauzoliejuje Krokuvos katedroje alegoriškai vaizduojamas 
Krokuvos akademijos (vėliau tapusios Jogailos universitetu) atnaujinimas-stei- 
girnas. Kairėje karalius Jogaila su grupe lietuvių, krikštijamų vyskupo, už 
karaliaus kancleris vysk. Zbignievas Olesnickis. Dešinėje, karalienė Jadvyga 
su grupe rusinu, už jos Lenkijos karalius Kazimieras Didysis, akademijos įkū
rėjas. Jogaila ir Jadvyga rankose laiko akademijos modelį.

yra palikę priešingų duomenų. Iš 
vienos pusės kaip lietuvį, buvusį 
pagonį, žemino, antra vertus, 
kaip savo karalių — pernelyg iš
keldavo. Kadangi Jogaila per vi
są savo gyvenimą buvo kietas 
kryžiuočių priešas, vokiečiai pa
liko apie jį daug neigiamų liudiji
mų.

Dlugošas rašė: „Nuo kraujo 
praliejimo buvo tiek tolimas, kad 
net didžiausiems nusikaltėliams 
atleisdavo, o nugalėtiesiems vi
sad buvo gailestingas... Neprotin
gu dosnumu daugiau kraštui ken
kė, negu tie, kurie buvo gobšūs ir 
godūs turto... Buvo vidutinio 
ūgio, pailgo veido, turėjo nedide
lę galvą su plike...”

Vyskupas Zbignievas Olesnic
kis jam taikė šiuos žodžius: 
„Žinau, kad esi švelnus, pamal
dus, didingas ir kantrus, gailes
tingas, bet ir tai, kad tavo dory
bes temdė gausios piktybės... Dėl 
tavo dvariškių plėšimų kenčia vi
sas kraštas...”

Šiais laikais objektyvumu pasi
žymėjęs lenkų istorikas M. 
Kuczynski įžangoje į naują K. 
Szajnochos veikalo Jaduiiga i 
Jagiello laidą 1966 m. duoda revi
duotą versiją: „Iš naujų mokslo 
tyrinėjimų iškyla Jogailos vaiz
das: puikuB karvedys, žymus poli
tikas, vyras dailiai nuaugęs, 
linksmo žvilgsnio, santūraus 
gyvenimo būdo, kilnaus charak
terio ir anaiptol ne analfabetas.

O dėl jo asmens kultūros, turint 
omeny kūno švarą ir elgesį, kara
lius stovėjo visa galva aukščiau 
už savo aplinką. Visų pirma, ne
gėrė jokio alkoholio, todėl visad 
turėjo blaivią galvą ir galėjo sa
ve valdyti. Valgė paprastus val
gius ir rengėsi kukliai. Turėjo 
marškinius ir nosines iš plonos 
baltintos drobės, vilkėjo drabu
žiais iš pilkos Briuselio ar angliš
kos gelumbės. Keliaudamas su 
savim vežiojo skustuvą, žirkles, 
šepečius, dramblio kaulo šukas. 
Kasdien skutosi barzdą ir, vi
siems lenkams stebintis, kasdien 

- - - ^> 4 maudydavosi. Tiktai 15-to am
žiaus lenkų magnatų išdidumas 
ir 19-to amžiaus tautinis šoviniz
mas neleido matyti, kad .lau
kinis rytų barbaras’ stovėjo aukš
čiau už Lenkijos ponus”.

Istorikas Rhode šitaip apibū
dina Jogailą: „Kai kurios būdo 
savybės, dar ketvirtoje jo įkurtos 
dinastijos kartoje pastebimos, 
pas jį aiškiai reiškėsi: užsisklen
dimas, nepasitikėjimas kitais, 
palinkimas nustumti nuo savęB 
sprendimus, kietumas siekiant 
savo sumanymų vykdymo ir — 
meilė medžioklei bei gyvenimui 
gamtoje”. Grundzuege der 
Geschichte Litauens, 1966).

Pagal profesorių M. Hellmaną 
Jogaila buvo daugiau pasyvaus, 
negu aktyvaus būdo, toli siekian
tys planai jam buvo svetimi. Iš 
esmės taikingas žmogus, o liki
mo jam buvo skirta lemtingai pa
kreipti Lietuvos ir Lenkijos isto
rijos eigą. Su jo mirtim baigiasi 
heroiškas ir didingas Lietuvos Di
džiosios kunigaikštijos laikotar
pis.

Tai tikrai likimo ironija, kad ne 
genialiam gediminaičiui Vytau
tui, bet mažiau gabiam Jogailai 
istorija skiria pirmaujantį vaid
menį. Jogailos asmenyje kaupia
si jo paties ir visos Lietuvos tra
gedija. Kaip ten bebūtų, lieka jo 
didelis nuopelnas, kad Lietuva 
buvo įjungta į Vakarų Europos 
kultūros įtakos orbitą. Mūsų gro
žinėje literatūroje Balys Sruoga 
savo istorinėje dramoje „Milžino 
paunksmė” vaizdavo Jogailą, lai
kydamasis originalios koncepci
jos — kaip suvaržytą savo veiks
muose karalių užkurį.

• Juozas Kralikauskas. ĄŽUO- . 
LAI PILIAKALNYJE. To
rontas: Tėviškės žiburiai ir spe
cialus komitetas: Vytautas 
Aušrotas, kun. Pranas Gaida, 
Jonas Gustainis, Aleksas Plėnys, 
Angelika Sungailienė, 1984. 
Viršelis dail. Romo Viesulo. 208 
psl. Kaina nepažymėta.

Knygoje spausdinamos devy
nių Juozo Kralikausko istorinių 
romanų ištraukos, palydimos 
rašytojo komentarais apie savo 
kūrinių genezę, su jais susijusias 
nuotaikas ir jų pagrindinius 
motyvus. Taip pat į knygą įtrauk
ti anksčiau periodikoje spaus
dinti pokalbiai su autorium apie 
jo kūrybinį pasaulį, jo pažiūras į 
tautos problemas ir jo istorinės 
tematikos romanų keliamus klau
simus. Knyga save prisistato 
kaip Juozo Kralikausko rašyto- 
jiškas ir egzistencinis credo.
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Pagrėbstai
Milijonai už puoinų 
evangelijų rankraštį

Londone iš varžytinių už dau
giau kaip 8 milijonus svarų buvo 
parduotas puošnus evangelijų 
rankraštis, kuriame yra 41 viso 
puslapio iliustracija ir daugiau 
kaip 1,500 pieštų pradinių raidžių 
ir kitokių pagražinimų. Nupirko 
vokiečiai. Pinigų tam reikalui su
dėjo Žemutinė Saksonija, Vokieti
jos vyriausybė, Prūsijos kultūros 
fondas Vakarų Berlyne ir keletas 
bankų.

Tas puošnus rankraštis ypač 
svarbus, nes tai jų kultūrinio pa
likimo retas dokumentas. Prieš 
varžytines buvo sakoma, kad var
žysis ir Getty muziejus Malibu, 
Kalifornijoje, kuris 1983 m. 
Aachene iš Liudvigų už 50 mil. 
dolerių nupirko 144 rankrašččius 
iš viduramžių laikų. Bet tas mu
ziejus pranešė, kad nesivaržys. 
Buvo spėjama, kad už rankraštį 
Gis yra rašytas lotynų kalba) gal 
bus gauta 2 mil. dolerių.

Ta brangi puošnybė yra paga
minta Helmarshausen benedikti
nų vienuolyne, netoli Brunswicko 
apie 1174 metus. Dailinin
kas kažkoks Herriman, apie kurį 
daugiau nieko ir nežinoma. O tų 
darbų dailininkui užsakė Henris 
Liūtas (1129-1195), Saksonijos ku
nigaikštis, Brunswicko grafas ir 
Bavarijos kunigaikštis, kuris di
delius dvarus turėjo Vokietijoje, 
Skandinavijos kraštuose, Austri
joje ir Lombardijoje. Jam rūpėjo 
prisistatyti Vokietijos karalium ir 
imperatorium, nors toksai ir ne
buvo, ir Dievo pateptuoju. Todėl 
vienoje tų pačių evangelijų ilius
tracijoje ir vaizduojama, kaip an
gelų, šventųjų ir Europos valsty
bių karalių apsuptas Kristus 
uždeda karališkas karūnas ant 
galvų Henriui Liūtui ir jo žmonai 
Matildai. w Taigi nors tame pa
veiksle buvo jkūnyta Henrio sva
jonė-užsidėti karūną.

Rankraščio iliustracijos ir ki
taip yra brangus ano meto doku
mentas, ne tik tuo kunigaikščio 
noru paveiksle pamatyti save ka
rūnuotų. Iš iliustracijų j žiūrovų 
žvelgia šarvuoti riteriai, pagal 
madų apsirengusios moterys, ma
tyti bažnyčios, laivai, gėrybėmis 
puotoms apkrauti stalai ir kt.

Kunigaikštis tų brangenybę bu
vo perdavęs laikyti Brunswicko 
katedrai. 1861 m. nupirko rank
raštį Hanoverio karalius, o jo pa
likuonis princas Emestas-Augus- 
tas po šio karo kažkam pardavęs. 
Kai 1945 m. Vakarų Vokietija su
rašinėjo tokias senienas, kurios 
neturi būti išleistos į užsienį, jis 
sakė, kad jos jau išvežtos. Tai Vo
kietija už tuos milijonus atpirko ir 
padės Wolfenbuettelio biblioteko
je prie Brunswicko.

Knygos rinka turi
savo dėsnius

Vis spėjama ir tikimasi, kad 
premijuotoji knyga rinkoje turės 
didžiausių pasisekimų. Paprastai 
taip ir būna, tačiau esama ir retų 
išimčių. Štai Britanijoje Bookerio 
premija 1983 m. pažymėto J. M. 
Coetzee romano Life and Times of 
Michael K per 10 savaičių kietais 
viršeliais teparduota tik apie 
10,000 egz. (minkštais viršeliais 
populiarios knygos leidžiamos 
maždaug tik po metų nuo jų pasi
rodymo kietai įrištų). Jį pralenkė 
Salman Rushdie romanas Sha- 
me, varžęsis dėl tos premijos. To 
parduota per tų laikų 20,000 egz.

Anksčiau Bookerio premija pažy
mėto Thomas Keneally Shind- 
ler's Ark per pirmąjį mėnesį buvo 
išparduota 10,000 ir iki šiol vien 
Britanijoje per 50,000.

Anita Mason romanas The 
Illusionist buvo vienas iš tų 6 at
rinktų, kurie 1983 m. varžėsi dėl 
Bookerio su Coetzee ir Rushdie. Jo 
iki šiol parduota tik 1,500 egz. Sa
ko, iš viso gal pasiseks jo išpla
tinti 2,500, taigi maždaug 
tokį kiekį, koks vidutiniškai 
parduodamas į jokių premijų ne
kandidatavusios prozos knygos.

B. Kazimieraitis

• Ateitis nr. 3 (1984 kovas). 
Ateitininkų federacijos leidžia
mas katalikiškos • lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyriausia redaktorė — Stasė 
Petersonienė, 2534 West 40th 
Street, Chicago, IL 60632. Redak
cinė kolegija: Rima Janulevičiū- 
tė, Ramunė Kubiliūtė, Linas Palu
binskas, Raminta Pemkutė, 
Arūnas Pemkus, Darius Poli- 
kaitis, Birutė Tamulynaitė, Arvy
das Žygas. Technikinis redak
torius — Jonas Kuprys. 
Administratorius — Juozas Poli- 
kaitis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, IL 60629. Prenumerata 
JAV ir Kanadoje — 12 dol.

• Moteris nr. 3 (1984 gegužė — 
birželis). Žurnalas, leidžiamas 

* Kanados Lietuvių katalikių mote
rų draugijos. Redaktorė — Nora 
Kulpavičienė. Administratorė — 
B. Pabedinskienė. Adresas: 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
1A8, Canada. Metinė prenumera
ta — 10 dol.

Tarptautinis kongresas Lucke 1429 metais. Viduryje: Vokietijos imperato
rius Sigismundas ir Vytautas Didysis. Kairėje: Sofija, ketvirtoji Jogailos žmo
na, Jogaila, Krokuvos vyskupas Zbignievas OlesnickiB, už jų lenkai. Dešinėje: 
popiežiaus legatas ir Lietuvos bajorai. Dail. S. Ušinskio paveikslas buvo su
kurtas tarptautinei parodai New Yorke 1939 m. (originalas Chicagoje, Jau
nimo centro didžiojoje salėje).

Jonas Aistis
NAKTIS
O kaip tavęs man neminėti!
O, kaip tavęs man nekartot!
Žiogeliai Šoko menuetą 
Nakty iš tūkstančio naktų. . .

O buvo vaiskus baltas mėnuo...
O buvo debesys balti...
Aidėjo pamirštu refrenu 
Pasikartojusi naktis.

Girdžiu seniai girdėtus žodžius, 
Girdėtą balsą vėl girdžiu, 
Ir viską — svirtį, liepą, sodžių 
Ir skardžiai giedančius gaidžius.

Juk tu mirei, juk tu atgijus?
Juk tu gyva, ag, ne sapne. 
Argi, įbedus kalaviją,
Apleisi vėliakos mane?

PILKOJI DIENA
O dienos — seserys, sugrįžkit, 
Sugrįžkit atgalios!
Ateis naktis iš tamsaus miško, — 
Seėėliai sužaliuos.

Ir bus skliaute sidabro rasos, 
Ramunėse jų bus...
Aš daug turiu, o mielos sesės,
Aš daug turiu kalbos!

Pasekt, kaip andai akys degė, 
Kaip sopulys gajus.
Tai aš, tai aš buvau melagis, 
Buvau apšmeižęs jus.

Tai aš sakiau, kad jūs negeros, 
Kad laimė negera,
Kai pynės sielvartai nemarūs
Su meile nemaria.

SNAIGĖ

Pražydo akys, it gegužis, 
O buvo saulėta diena.
Solveiga! atsklenda pašliūžom 
Pusnynais tiesiai į mane!

Taip vargana mano trobelė — 
Maniau, skaisčiai apšvies ji ją, 
Ir bus languos kalnai nubalę 
Tyra kalnų poezija.

Kalnuose trykšta juk šaltiniai, 
Kalnuose kliedi juk kriokliai! 
Pusnynais neša sidabrinį
Varpelių džiugesį arkliai.

Aš laukiu taip, rankas ištiesęs — 
Varpeliai rodės vis arčiau. 
Solveiga!.. Viešpatie, kaip šviesi, 
Tokios, kaip gyvas, nemačiau.

Tai ne veltui diena nubalus —
Ir saulėj — žybčioją sniegai... 
Kažkas prasinešė pro šalį, 
Sniegais prasinešė smagiai.

Kvepėjo obelys pražydę, 
Pavasariai, sodai, žiedai...
Bet nusinešė džiaugsmą didį, 
O kalnus apgrindė ledai.

Pakyla it lapai lapkrity 
Kartu su viesulu piktu.
Gal snaigė, saulėje nušvitus?
O gal, Solveiga, tai ne tu?

O negi tai ir vėl miražas 
Skaisčiai nušvito man languos?
Ir vėliai pasaką taip gražią 
Kalnai palaidos ten, snieguos!..

Tai snaigė krisdama sudužo!
Vylinga saulėta diena —
Maniau, kad atsklenda pašliūžom 
Solveiga tiesiai į mane!

APIE RUDENĮ IR ŠUNĮ

Toli, už marių mėlynųjų,
Už šilo, už laukų,
Ten karalaitę pamotė išgujo,
Išgujo vieną iš namų.

Ruduo. Lietus. Ir šuo ten kaukė 
Nedrąsiai, patylom...
O karalaitė buvo šviesiaplaukė, 
Akim kaip linas mėlynom.

Ir niekam niekam nerūpėjo
Nei karalaitė, nei šuva,
Tik beržas nuo lietaus, nuo vėjo 
Raudojo rauda nesava:

Toli, už marių mėlynųjų,
Už šilo, už laukų,
Ten karalaitę pamotė išgujo,
Išgujo vieną iš namų...

LAKŠTINGALA

Net pilnatis žalsvam skliaute sustingo, 
It perlas, paristas stiklu —
Ištryškusi tyra lakštingala 
Pabėrė džiaugsmo išteklių.

Jonas Aistis (1904-1973). šiandien sukanka 
80 metų nuo poeto gimimo.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Atėjo pasaka naktis į šilą 
Viršūnių aidu išdidi,
O treliai skverbėsi į tylumą — 
Taip laimėn veržiasi širdis.

Atėjo pasaka, o mes ją matėm — 
Trapi voratinklio gija...
Iš desperacijos „Anatema!" 
Kuždėjo krisdama skuja.

Atėjo pasaka į žalią naktį,
Atėjo pasaka į mus — 
Nuversti sunkų karsto akmenį, 
Versme atverti troškimus.

Atėjo pasaka ir mus ištiko, 
O versmės niekad neišdžius,
Nes džiaugsmas liejasi į nykumą, 
Nes plaka daugelis širdžių.

Į šitą šilo pasaką, į žalią,
Į šitą džiaugsmą įsiliet 
Ir eit pušų spygliais, šakelėmis, 
Lyg ta lakštingalos čiurkšlė.

O nieko, nieko pasakai nestinga — 
Dėl ko tu, ašara, rities?
Šaltinio krištolas lakštingala
Ir džiaugsmas liejas iš nakties...

Petras Melnikas

Karo meto „turizmas”
1
Palemonas.
Traukinys ii Jonavos sušvilpė ir susto

jo.
Atrodė, niekas ii Čia nelips, nes netoli 

Kaunas. Vagone tik mokytojas Valeika ki
bo i dviejų lagaminų rankenas, prasistū
mė pro vokiečių kareivius, prie durų pa
statė lagaminus ant grindų, laisva ranka 
atsidarė duris ir, atsargiai leisdamasis 
laipteliais žemyn, stojo ant sniegu pa
dengto perono.

Traukinys tada dusliai sušniokštė. 
Valeika su pavydu žiūrėjo į juodus pra- 
slenkančius vagonus ir juose žaliomis uni
formomis snaudžiančius keleivius.

Nuo čia iki Kauno gal dešimt kilomet
rų. Taip jam Jonavos stoties viršininkas 
sakė. Šiuo laiku saugiau išlipti Palemone, 
jis Valeikai Jonavoj pasakė. „Tik neuž
miršk Kauno stoty prisistatyti ponui N. 
Tavęs dar nepaleidau... Tik su šia sąly- 
ga...

Ryto saulė šoktelėjo j medžių viršūnes ir 
spigino jo akis. Sniegas žibėjo, lyg įkai
tinta geležis. Traškėjo medžiai. Vėjas 
skverbėsi net pro paltą ir vilnones pirš
tines, kuriose Valeikos išvargusios ran
kos tempė du lagaminus.

Dešimt kilometrų... Po to laisvė! Ir na
mai.

Na, ir sniegas. Na, ir žiema!
Šįos kelionės turbūt ilgai nepamirš...
Si keista karo meto kelionė jam prasidė

jo Vilnius — Ukmergė ruožo pradžioje. Jei 
kam tai papasakotų, gal nepatikėtų, nes 
visa prasidėjo gan linksmai ir nerūpestin
gai...

2
. Vilniuj, laukdami sunkvežimio, Valeika, 

kažkoks lenkiukas ir poniutė iš Ukmer
gės trypčiojo pakelės sniege. Vienam 
sunkvežimiui sustojus, jame jau sėdėjo ke
li linksmi lietuviai kareiviukai ir šoferis 
savo šiltoj būdelėj.

Sulipus ant platformos ir čaižant šal

tam vėjui, sunkvežimis lėkė apsnigtu plen
tu. Balti laukai palengva judėjo, lyg auto- 
vežimis būtų viso ko centre. Lenkas 
kalbėjo apie Vilnių, kuriame jis buvo gi
męs. Jam išdavė naują lietuvišką pasą, 
kuriuo jis nebuvo labai patenkintas.

— Manęs klausė, kaip vadinuosi. Pasa
kiau Zajenčkovski.

— Ir užrašė Zajenčkauskas? — įsiterpė 
poniutė iš Ukmergės.

— Ne. Pase užrašė Kiškis.
— Kiškis?
-i- Taip, Kiškis. Koks aš Kiškis? — len

kiukas kraipė pečiais.
Visi kvatojo.
Kad sušiltų, kareiviukai tarp savęs 

kumščiavos, retkarčiais kalbėdami apie 
Vilnių ir miesto šlėktelę. Apsnigtas peisa- 
žas nuo Vilniaus iki Ukmergės beveik 
nepasikeitė ir Valeika, pūsdamas ir alsuo
damas į vilnones pirštines, arba dirbtinai 
šokdamas su Kiškiu, galvojo: na, ir šaltis, 
na, ir žiema...

Pasirodžius Ukmergei, šoferis iškišo gal
vą iš būdelės ir pasakė:

— I Kauną nevažiuoju.
Visi nustebo.
Išlipus ir kelias valandas pašalus, 

belaukiant kito sunkvežimio, kažkas pa
siūlė pamėginti nuvykti į Jonavą siauruo
ju geležinkeliu iš Ukmergės — bus vis ar
čiau Kauno...

Sniegas kildavo nuo vėjo ir įkyriai mu
šė į veidą, žingsniuojant į nedidelę stotį, 
kurios išvaizdą, nors užmušk, šaltis iš
braukė iš Valeikos atminties...

Žengdamas snieguotu keliu iš Pale
mono į Kauną, Valeika tuo stebėjosi ir, 
neturėdamas ką veikti, tik žygiuoti, save 
ilgai kankino, mėgindamas prisiminti tą 
stotį. Ji buvo medinė? O gal mūrinė? Bet 
be jos, jam atrodė, jis negali prisiminti sa
vo tolimesnės kelionės.

Ma ją bala tą stotį.
Jis prisiminė iš lėto siūbuojantį vago

ną. Atrodė, ten jau nebuvo nei Kiškio, nei 
poniutės, nei kareivėlių. Siaurojo (Ukmer

gė — Jonava) lėtas ir monotoniškas bėgių 
tiksenimas, šilta ir mieguista nuotaika vi
duj, ilgi sustojimai mažose stotelėse jam 
priminė prieškarinius laikus. Raudonais 
skruostais ūkininkai ir pilnom pintinėm 
moterys stoviniavo ir juokavo vagono pra
ėjime.

Storai apsnigtų, palinkusių eglių šakos, 
kaip baltos šmėklos labai iš lengvo slinko 
pro vagono langus. Kelionė siauruoju ne
truko amžius, bet jis stengėsi ją mintyse 
užlaikyti — ji kažkaip lyg šildė. Ten, at
rodė, lyg karo nebūt buvę, vagonai plau
kė lyg salos... Siūbavimas ten jį užmigdė 
ir jis pabudo vėlai vakare Jonavoj...

3
Jonavos stoties lubose kabojo kelios 

lempos. Vidury salės — milžiniški stalai. 
Prie sienų mediniai suolai. Pečiais atsirė
męs į sieną, Valeika snūduriavo. Jautė, 
kad žmonės, kaip šešėliai, aplink jį judė
jo-

Pasirodė aukštas ir labai pareigingas 
stoties viršininkas ir pradėjo tikrinti la
gaminus. Apėjęs salę, jis prisiartino prie 
Valeikos. Jo pirštas rodė į grindis. Valei
ka prasitrynė akis ir sustingusiais pirš
tais ilgai klebeno neklusnius senų laga
minų užraktus.

Galų gale jo lagaminai atsivėrė. Viduje 
pilni įvairiausių mokytojo reikmenų ir 
maisto.

— Knygos. — Viršininkas vartė kny
gas tylėdamas ir staiga jo veidas kvailai 
prašviesėjo.

Matyt, kuri nors knyga jam patiko, gal
vojo Valeika. Ne. Jis rodė, kad kai kurios 
buvo po kelis egzempliorius.

— Tiek sąsiuvinių!
— Pirkau savo pradžios mokyklos mo

kiniams. Bet radijas paskelbė, kad atsi
daro Kauno universitetas, tai atsistaty
dinau ir mokyklą uždariau. Studijuosiu...

— Nemaža skutimosi peiliukų.
— Pasiėmiau daugiau. Kaime neras

čiau kur jų nupirkti.
— Ir kumpis.
— Mokyklos sargas — ūkininkas man 

įdėjo, kad parvežčiau savo tėvams „kalė
dinių lauktuvių”.

— Aha...
Stoties viršininkas pasakė, kad jį su

laiko. Pakvietė Valeiką su lagaminais į 
mažą stoties kambarėlį ir ten paliko, sau
gomą dviejų kortom lošiančių geležinke
liečių.

Valeika spėliojo: paleis, ar nepaleis?
— Turi lašelį, — jį gundė vienas 

geležinkelietis.
— Ne.
— Duok. Tada paleisime, — kitas iš 

saugančiųjų mirktelėjo.
Valeika šyptelėjo ir gailėjosi neturįs. 

jiems „lašelio”. Greičiau iš ten išeitų. Tik 
apsnūdimas kurtino jo susirūpinimą. Jis 
laukė, galvodamas, kaip visas nesusi
pratimas pasibaigs?

Tik anksti iš ryto viršininkas jį iš ten 
paleido, su sąlyga prisistatyti Kauno stoty 
ponui N. ir jam parodyti lagaminus, {so
dino net į vokiečių karišką traukinį, pa
tarė išlipti Palemone, ir eiti pėsčiam de
šimt kilometrų į Kauno stotį...

4
Valeikai visai persitempė rankos. Jis 

jų beveik nebejuto. Jo lagaminai po 
dešimties kilometrų prieš galą, atrodė, lyg 
pasunkėjo. Jis leidosi šlaitu ir iš čia jau 
buvo matyti miegančio Kauno stogai.

Leidžiantis pakalnėn, pro šalį pračiuožė 
rogės.

— { stotį? — vežikas sustabdė roges.
— Į stotį, — pasakė Valeika, įmetė laga

minus į roges ir, padėkojęs, iš nuovargio 
vos neužmigo. Prie geležinkelio stoties ve
žikas jam bakstelėjo botkočiu ir pažadino:

— Atvažiavom.
Apšarmojusi vežiko burna garavo.
— Dėkui. Čia mano kelionės pabaiga. 

Ačiū. — Valeika krapštėsi po kišenes 
smulkių, bet vežikas pakraipė galva ir 
pliaukštelėjęs botagu per pusnis nušvilpė 
Šančių kryptimi.

Kauno stotyje Valeika ilgai klaidžiojo, 
ieškodamas pareigūno N. Nerasdamas, jis 
pyko ant laikinai jį paleidusio Jonavos 
viršininko. Nesuprasdamas jo pedantiš
kumo ir biurokratiškumo, jis vaikščiojo 
po stotį ir buvo jau nutaręs eiti namo, kai 
prisistatė stoties žandaras.

Valeika tada lyg atgijo. Jis paklausė, 
kur būtų ponas N. ir nusivilkęs prie žan
daro nurodytų durų pasibeldė.

— Prašau, — už durų išgirdo silpną 
atsakymą.

5
Valeikos kalvarija ėjo prie galo.
Tamsiame kambary inteligentiškų bruo

žų geležinkelietis N. sėdėjo prie silpnos, 
tik ant «stalo krentančios šviesos ir jam 
parodė priešais stovinčią kėdę.

— Kuo galiu pasitarnauti?
Nežinodamas iš kurio galo pradėti, 

Valeika pradėjo pasakoti savo ilgą odisė
ją. Po to, galvodamas, kad jo nesupranta, 
kas atsitiko Jonavoj, pasilenkė prie laga
minų parodyti, ką veža.

— Palaukite, nereikia, — Valeiką sus
tabdė geležinkelietis N. — Suprantu, kas 
atsitiko. Kasdieną iš Jonavos ateina pas 
mane keli, vis jo pasiųsti. Ir ką aš galiu 
padaryti? Jis pareigingas, ne savo vietoj, 
bet tiesus žmogus. Dovanokite už sutruk
dymą. Stebiuosi, kad atėjote. Kiti tik nu
moja ranka ir čia nepasirodo.

— Kaip tai? Jis užsirašė mano pavar
dę. Paleidęs, sakė, kad duoda man sąly
ginę laisvę.

— Ar ne visi dabar turime tokią, tik 
sąlyginę?

— Sakė, kad jums paskambins ir pa
klaus, ar prisistačiau.

— O taip. Tada jam sakau, kad buvo 
pas mane atėjęs.

— Ar galite taip?
— Tai komedijos. Tas žmogus serga. 

Vadinčiau tai „okupaciniu persisten
gimu”. Baimė žmones paverčia smulk
meniškais ir tas mūsų valdininkų charak
teryje mane baugina. Žmonės lyg ne tie. 
Per daug okupacijų prisikentėję.

— Tai galiu eiti namo?
Geležinkelietis N. numojo ranka ir pasi

lenkė prie savo popierių.
Valeika atsistojo. Jo komplikuota karo 

meto kelionė buvo baigta. Jis vėl buvo 
laisvas, galvojo apie „okupacinį persis
tengimą” ir studijas, kurias pradės atsi
dariusiame universitete.

Jis vėl ėjo gatvėmis į namus. Vėjas 
skverbėsi pro paltą ir vilnones pirštines, 
kuriose dvi pamėlusios rankos buvo lyg 
prirakintos prie sunkių lagaminų.

Jis prisiekė sau, kad daugiau niekur 
nekeliaus. Bet po dviejų su puse metų iš 
savo krašto išvažiavo... ir tokiom kelio
nėm nebuvo galo.
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Baltistikos konferencija Montrealy
Pabaltijo valstybės nuo seno 

turėjo glaudžius kultūrinius ry- 
•iuB. Šiandien Ai tradicija tęsia-\ 
ma toliau. Gražus bendradarbia
vimo pavyzdys išeivijoje yra 
Baltų studijų puoselėjimo draugi
ja (Assodation for the Advance- 
ment of Baltic Studies — AABS), 
kuri leidžia periodinį žurnalų, 
Joumal of Baltic Studies ir kas 
dvejus metus rengia suvažiavi
mus kuriame nors universitete, 
įvairių sričių specialistai turi pro
gų panagrinėti Pabaltijo kraštus 
liečiančius klausimus.

Devintoji Baltų studijų kon
ferencija j vyko šių metų birželio 
14-16 d. Montrealio universiteto 
prieglobstyje. (Montrealio univer
sitetas, jsteigtas 1878 m., yra di
džiausias prancūziškas univer
sitetas šiaurės Amerikoje. Jj 
lanko daugiau kaip 40,000 stu
dentų.) Šios konferencijos pa
grindinė tema buvo „Prancūzų 
kultūros įtaka Pabaltijo valsty
bėms”. Trijų dienų laikotarpiu jo
je dalyvavo apie 500 žmonių. 
Paskaitas skaitė ir diskusijose 
dalyvavo daugiau kaip 180 įvai
rių sričių specialistų, atvykusių iš 
Australijos, JAV, Kanados, Izrae
lio, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Vakarų Vokietijos, Švedijos, Suo
mijos ir Lenkijos.

Konferencijoje buvo susilaukta 
svečių ir iš pačių Pabaltijo kraš
tų. Iš Latvijos atvyko lingvistas 
A. Bankavs, literatūros specialis
tas V. Hausmanis ir istorikas H. 
Strods. Iš Estijos atvyko du isto
rikai — J. Kivimae ir S. Kivi- 
mae. Iš Lietuvos mokslų aka
demijos prelegentų nebuvo. 
Tačiau vienas lietuvis, lingvistas 
Reinis Bertulis iš Latvijos vals
tybinio universiteto, skaitė 
paskaitų: „Etimologiškai gimi
ningų žodžių semantinė diferen
ciacija latvių ir lietuvių kalbose”.

Spaudoje vertinant anų metų 
aštuntųjų konferencijų, vykusių 
Minnesotos universitete, progra
moje buvo irgi pasigendama lie
tuvių kilmės prelegentų bei klau
sytojų. Šioje konferencijoje 
lietuvių prelegentų skaičius buvo 
kiek gausesnis (iš viso 35). Pačios 
konferencijos rengimo komitetui 
vadovavo dr. Milda Danytė. Lite
ratūros programos ruošimo komi
tetui pirmininkavo prof. dr. Vik
torija Skrupskelytė. Sričių sesijas 
pravedė R. Misiūnas, B. Cip- 
lijauskaitė, R. Šilbajoris, V. 
Kelertienė, B. Mačiuika, G. Rac- 
kus, J. Slavėnas, J. Genys, V.S. 
Vardys ir A. Šlepetytė-Janacek. 
Prof. Algirdas Greimas prancūzų 
kalba skaitė vienų iš pagrindinių 
paskaitų bendroje sesijoje. Ta
čiau mokslines temas nagrinė
jant nėra labai svarbu iš kurio 
krašto mokslininkai yra kilę. Jei 
organizacija nori būti tarptau
tinio masto, jai yra svarbu pri
traukti svetimtaučius ir pasiekti 
platesnę visuomenę. Suvažia
vime dalyvavo ne vien pabaltie
čių kilmės paskaitininkai, buvo ir 
kitų tautybių mokslininkų, kurie 
domisi Pabaltijo kraštų kalbo
mis bei kultūromis, pavyzdžiui:
S. Young, V. E. McHale, G. 
Yaney, S. Anaya, J. Grisson ir 
daug kitų. Iš jų lietuviškas temas 
pasirinko S. Young, kuris nagri
nėjo kirčiavimų Daukšos katekiz
me, ir S. Anaya, supažindinęs su 
dabartinės Lietuvos meninin
kais.

AABS konferencijoje Montrealy: Violeta Kelertie- William Schmalstieg (Pennsylvania Statė Univer- 
nė (University of Wisconsin), Algirdas Greimas ir sity), AABS 1982-1984 m. pirmininkas.

Dr. Rein Taagepera (University of California), būsimas AABS pir
mininkas, su dr. Algirdu Greimu iš Paryžiaus, skaičiusiu paskaitų 
bendram konferencijos posėdyje. Konferencijos metu dr. Greimas bu

Nuotrauka J. V. Danio
vo išrinktas AABS garbės nariu.

Dr. Vytautas Vardys (Oklahoma) ir dr. Toivo Miljan (Waterloo, 
Ontario), AABS konferencijos akademinės programos pirmininkas.

Nuotrauka J. V. Danio

Programa buvo šakota ir apė
mė įvairias sritis: literatūrų, ling- 
vistikų, muzikologijų, tautosaką, 
menų bei menotyrą, bibliografi
ją, istorijų, socialinius mokslus 
(politiką, ekonomiją) ir gamtos 
apsaugos mokslus. Iš viso trijų 
dienų laikotarpiu buvo daugiau 
kaip 60 sesijų. Oficialiai buvo 
vartojamos trys kalbos: prancū
zų, anglų ir vokiečių. Neišvar
dinant visos programos, sunku 
yra susumuoti ir apibendrinti vi
sas paskaitų temas. Literatūroje 
dėmesys buvo kreipiamas į pran
cūzų įtakų latvių, lietuvių, estų 
dramai, prozai bei poezijai. Taip 
pat buvo nagrinėjama A. Greimo 
nuopelnai semiotikoje ir Oskaro 
Milašiaus darbai. Muzikologijoje 
buvo diskutuojama prancūzų įta
ka Pabaltijo kraštų kompozitorių 
kūriniams. Tačiau ne visos pa
skaitos buvo surištos su prancū
zų įtaka Pabaltijy. Lingvistikoje 
dauguma paskaitų analizavo lat
vių kalbų liečiančius klausimus. 
Meno srityje didžiuma paskaitų 
nagrinėjo dabartinę meno raidą 
Pabaltijo valstybėse bei užsie
nyje.

Tautosakoje M. Gimbutienė 
kalbėjo apie deives baltų mito
logijoje. G. Markevičiūtė-Kup- 
činskienė, Bostono Sodauto an
samblio vadovė, su ansamblio 
narių pagalba apibūdino lietuviš
kų sutartinę.Literatūros sesijoje, 
be kitų, skaitė savo kūrybą ir lie

tuviai^— H. Nagys ir T» Venc
lova. Socialinių mokslų srities bu
vo kelios sesijos apie atominių 
ginklų naudojimų ir apribojimų, 
tema: „Superpower Policies and 
the Nordic-Free Zone”. Ši tema 
taip pat rišasi su draugijos nau
jai išrinkto pirmininko Rein 
Taagepera pasisakymu vienoje 
popietėje. Pagal jį, Baltų studijų 
draugija turėtų plačiau pasvars
tyti, kaip ji gali prisidėti prie 
įtampos nuo atominio karo grės
mės pasaulyje sumažinimo.

Šiame suvažiavime, kaip ir 
ankstyvesniuose, beveik trečdalis 
paskaitų buvo skirta istorijai. Ai
bė paskaitų apibūdino prancūzų 
santykius su Pabaltijo kraštais. 
Iš ankstyvesnių laikotarpių buvo 
paskaita, liečianti prancūzų pre
kybą su Klaipėdos, Liepojos ir 
Rygos uostais (1663-1670), o taip
gi prancūzus Šiaurės kare (1660- 
1665). Gyvos diskusijos tarp 
istorikų ir dalyvių vyko dviejose 
sesijose, skirtose Napoleono lai
kotarpiui. Jose paskaitas skaitė 
istorikai S. Girnius (V. Vokie
tija), G. Subins (Kanada), K. 
Kangeris (Švedija), ir H. Strods 
(Latvija). S. Girnius apibūdino 
Rusijos tarptautinę prekybų 
Pabaltyje kontinentinės blokados 
metu. K. Kangeris kalbėjo apie 
Napoleono valdžių Kurše 1812 m. 
ir apie vokiečius kaip sąjunginin
kus okupacinėje kariuomenėje. 
Ypačiai nuomonių skirtumas iški

lo tarp G. Subins ir H. Strods. 
Nebuvo aišku, ar tie nuomonių 
skirtumai kilo iš mokslinio entu
ziazmo ir įsitikinimo savom teori
jom * ar dėl asmeniškumų. G. 
Subins, prieš pradėdamas savo 
paskaitų apie Napoleonų, primi
nė klausytojams, kad yra birželio 
14, deportacijų sukakties diena. 
Nejaukiai, tikriausiai, jautėsi H. 
Strods, svečias iš Latvijos. Jis vė
liau pareiškė, kad „gal čia nėra 
laikas ir vieta birželio įvykius mi
nėti”.

G. SubinSj savo paskaitoje tei
gė, kad Napoleono žygis į Mask
vą nepasisekė ne tik dėl šaltos 
žiemos, bet ir dėl geografinių 
kliūčių. Tolimos distancijos su
griovė koniunikacijų tarp 
Napoleono ir jo karo vadų, prail
gino karų. Strods su šia teze ne
labai sutiko: Pagal jį, geografija 
neturėjo svarbios įtakos Napoleo
no pralaimėjimui. Savo paskaito
je apie Latviją 1812 metų kare, jis 
bandė įrodyti, kad Napoleono ka
riuomenei trūko vieningumo. Įvai
rių tautybių kareiviai tarp savęs 
nesugyveno. Napoleonas neiš
pildė savo pažado ir nepanaikino 
baudžiavos. Liaudis Napoleonui 
nepritarė. Keturi istorikai kalbė
jo apie tų patį laikotarpį, bet jų 
interpretacijos buvo skirtingos, 
gal todėl, kad jie baigę skirtingų 
kraštų mokyklas ir kad nau
dojosi skirtingais šaltiniais; ne 
visiems buvq prieinama ta pati 
archyvinė medžiaga.

Istorijos sekcijoje taip pat buvo 
paskaitų ciklas ir net specialus

NAUJI LEIDINIAI
• Vytė Nemunėlis. MAŽŲJŲ 

DIENOS. Vaikų poezijos 
rinktinė. Los Angeles atei
tininkai sendraugiai, 1984. Spau
dė Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Apipavidalinimas Pau
liaus Jurkaus. 208 psl.

Ši stambi knyga tai jau legen
diniu tapusio mūsų vaikų litera
tūros rašytojo Vytės Nemunėlio 
— poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijos rinktinė mažiesiems 
skaitytojams. Ji sudaryta iš dar 
Nepriklauson>oje Lietuvoje ir 
vėliau išleistų poeto rinkinių: 
Mažųjų pasaulis, Drugeliai, Kiš
kio kopūstai, Vyrai ir pipirai, 
Purienos, Dėdė rudenėlis, Gin
taro kregždutė, Tėvų nameliai, 
Pietų vėjelis. Be abejo, rinktinė 
pirmiausiai atsišauks nostalgiš
kai dabar jau suaugusių ir žils
telėjusių išeivijos lietuvių širdyse, 
kurie kartu su Vytės Nemunėlio 
posmais užaugo. Tačiau, atsi
žvelgus į kelis dešimtmečius besi
tęsiančius mūsų apgailes
tavimus, kad trūksta vaikams 
lietuviškos skaitybos, šios kny
gos išleidimas pasirodo kaip sa
vaime suprantamas dalykas — ir 
stebimės, kodėl niekas anksčiau 
šito užmojo neįstengė įvykdyti. 
Kaip Jurgis Gliaudą savo recen
zijoje (Draugas, 1984 m. birželio 9 
d.) pažymi, „Vytės Nemunėlio 
eilės buvo ir tebėra vaikų žodžio 
estetikos mokykla, kalbos įsi
savinimo pratybos ir, kas 
arčiausia tiesos, mažųjų skai
tytojų vade mecum į platųjį 
pasaulį, kur pasakos elementai 
visad gyvi”. Todėl reikia džiaug
tis, kad Los Angeles ateitininkai 
sendraugiai pasirūpino, kad Vy
tės Nemunėlio posmai galėtų būti 
gyvi jau ketvirtoj lietuvių kartoj, 
o atrankų, dėl kurios yra tekę gir
dėti abejojančių balsų, greičiau
siai padarys patys mažieji skai
tytojai. Gerai, pavyzdžiui, kad iš 
Gintaro kregždutės nebuvo per
spausdinta „Vaikai neklaužados”, 
bet taip pat gerai, kad „Vištytės pa
saka”, „Kaminkrėtys”, „Zuikis 
puikia”, Grįšim, grįšim” čia vėl su
skamba vienam Vytei Nemunėliui 
būdingais garsais.

• Mirga Girniuvienė. DINGU
SIO GINTARO PASLAPTIS. 
Chicaga: JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo taryba, 1983. 192 
psl.

Mirga Girniuvienė, filosofijos 
mokslų daktarė, anksčiau 
parašiusi knygų jaunimui Senojo 
bokšto paslaptis, dabar pateikia 
naujų, LB Švietimo tarybos dai
liai išleistų ir gausiai iliustruotų 
jaunimui tarp 10 ir 18 metų skai
tinį Dingusio gintaro paslaptis. 
Paslapties, aišku, negalima ai!- 
skleisti, nes jų džiugiai suras jau
nieji skaitytojai, bet norisi pažy
mėti, kad tie, kurie domėjosi 
Senuoju bokštu ir sekė jos herojų
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(Montrealis), E. Šernienė (Torontas), Reinis Ber- Šernas (Torontas). Nuotrauka J.V. Danio

tarptautinis simpoziumas, įvykęs 
dienų prieš konferencijos pra
džių, liečiąs Suomijų ir Pabaltijo 
provincijas (Estland, Livland, 
Kurland) carinėje Rusijoje. Lietu
va, nors geografiškai yra Pabal
tijo dalis, bet carinėje Rusijoje 
buvo daugiau priskirta prie Len
kijos. Tad Lietuva čia neįtrauk
ta. įdomu, kad ši tema jau buvo 
nagrinėjama 3-čioje ir 4-toje Bal
tų studijų konferencijose Chica
goje ir Toronte. Šių konferencijų 
darbai ir išdavos yra surinkti 

nuotykius čia vėl sutiks gerai pa
žįstamus, smalsius ir sumanius 
jaunuosius veikėjus: tris narsias 
mergaites Birutę ir Danutę Jonu
tytės bei Laimų Lauciūtę ir kiek 
lėtesnį jų palydovų Liūtaurų Lau
cių, bet taip pat susipažins ir su 
dviem naujais jaunais vyrais — 
Aristidu Paukščiu ir Vaišvilku 
Kuraičiu. Reikia džiaugtis įtam
pos persunktu, sklandžia lietuvių 
kalba parašytu, į jaunųjų skai
tytojų gyvenamų tikrovę čia, 
Amerikoje, atremtu, bet kartu ir 
su gilia filosofine potekste 
pasakojimu — tai geriausia do
vana lituanistines mokyklas bai
gusiems šių vasarų, o taipgi ir vi
siems jauniems žmonėms, kurie 
moka gyventi ir save ugdyti 
keliariopų kalbų ir kultūrų pasau
lyje.

• DVIDEŠIMT PENKERI 
METAI. Kristijono Donelaičio 
mokyklų sukaktuvinis leidinys. 
Redaktorė — Danutė Bindokienė. 
Metraščio redaktorė — Regina 
Kučienė. Viršelis Jono Maleiš- 
kos. Nuotraukos Jono Tamulai- 
čio. Iliustracijos Astos Kižytės ir 
Andrėjos Mackevičiūtės. 128 pbI. 
Kaina nepažymėta.

Kristijono Donelaičio mokyk
los Chicagoje šiais metais mini 
25 metų sukaktį nuo jų įsteigimo 
— ta proga išleistas stambus ir 
įspūdingas sukaktuvinis leidinys. 
Po daugelio sveikinimų, mokyk
los mokomojo personalo ir tėvų 
komiteto nuotraukų pateikiama 
ketvirčio šimtmečio mokyklų 
veiklos apžvalga. Didžiųjų lei
dinio dalį sudaro pačių mokinių 
rašiniai patriotinėmis ir lietuvių 

Dr. Milda Danytė iš Montrealio, Baltų studijų puoselėjimo draugijos 
(AABS) konferencijos 1984 m. birželio mėn. 14-16 d. Montrealy 
organizacinio komiteto pirmininkė ir Janis Gaigulis (New Jersey), 
AABS vykdomasis direktorius. Nuotrauka J. V. Danio

monografijoje Russification in 
the Baltic Provinces and Fin- 
land, 1855-1914 (Thaden: 
Princeton University Prese). Taip 
pat daugelis straipsnių paskelbti 
įvairių kraštų periodiniuose leidi
niuose.

Greta šios konferencijos (irgi 
dieną prieš suvažiavimui pra
sidedant), buvo surengtas uni
versitete dar vienas tarptautinis 
simpoziumas — Kristijano Barons 
atminimui pagerbti. (K. Barons 
buvo latvių tautinio atgimimo 

literatūros temomis. Išskirtinai 
įdomūs yra mokinių susitikimų 
mokyklos pamokų rėmuose su da
bartiniais lietuviais rašytojais 
aprašymai. Leidinys labai gau
siai iliustruotas šakotos Kris
tijono Donelaičio mokyklų veiklos 
nuotraukomis.

• DVIDEŠIMT PENKTA
SIS PAVASARIS. Moksleivių 
metraštis, 1983 - 1984. Redagavo: 
Vėjas Liulevičius, Vilma Gra
bauskaitė, Andrėja Kaminskaitė, 
Gytis Liulevičius, Ingrida Nau- 
džiūtė, Jonas Račkauskas, Rūta 
Tamošiūnaitė, Aras Tijūnėlis, 
Vida Urbaitė. Chicaga: Chicagos 
aukštesnioji lituanistikos 
mokykla. 1984. Viršelis Gintaro 
Plačo. 132 psl. Kaina — 5 dol.

Chicagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla išleidžia jau 25- 
tųjį mokinių kūrybos ir publi
cistikos metraštį. Pagrįstai 
džiaugdamasi savo mok* klos 
darbo vaisiais ir žurr iii. riniu 
darbu, metraščio redakcija supa
žindina skaitytojus su mokyklos 
metų veikla, šių metų abiturien
tais ir pateikia gausius mokyklos 
mokinių rašinius, suskirsčius juos 
į skyrius: Kelionės, Mokykloje, 
Gyvenime, Mūsų svarstymai, 
Kūrybiniai bandymai. Tarp pa
starųjų dėmesį patraukia Tomo 
Strolios beletristinė apybraiža 
„Aš ir mano blondinė mergaitė”, 
Aro Tijūnėlio „Kinija — įdomus 
kraštas”, Vėjo Liulevičiaus 
„Knygnešio pasikalbėjimas su 
velniu”. Dokumentuojama CALM 
veikla per pastaruosius mokslo 
metus. Jeigu išeivijos lietuvybei 
mirtį pranašavome jau prieš 20 
metų, tai šis sukaktuvinis CALM 

veikėjas, pasižymėjęs, be kita ko, 
kaip latvių dainų rinkėjų?). 
Simpoziumo paskaitos buvo skir
tos jo darbams bei latviškų dai
nų analizei.

Ateinantis Baltų Studijų drau
gijos suvažiavimas numatytas 
ruošti 1986 metais Wiscon8in uni- 
versitete-Madisone. Šiame uni
versitete neseniai įsisteigė Baltų 
studijų centras. Tad šios ateinan
čios konferencijos vienas tikslų 
bus paskatinti šio centro veiklų.

D. Kviklytė

metraštis paliudija lituanistinių 
mokyklų gyvastingumų ir moky
tojų bei mokinių darbo vai
singumų per neįtikėtinai ilgų 
metų tarpų.

• Viktorija Kašubaitė-Matran-
ga. REFUGEE ARTISTS IN 
GERMANY, 1845 - 1850.
Lithuanian Artiste at the Frei- 
burg Ecole dės Arts et Mėtiers. 
Freiburgo meno mokyklos paro
dos University of Illinois at Chi
cago galerijoje 1984 m. gegužės 
mėn. 18 - birželio 8 d. katalogas. 
Didelio formato, 16 psl.

Studijų apie Freiburgo meno 
mokyklų ruošianti ir šių parodų 
Illinois universiteto Chicagoje ga
lerijoje surengusi Viktorija Kašu- 
baitė-Matranga parodos proga 
paruošė išsamų katalogų. Tekste 
glaustai pateikiama pokarinės 
Vakaru Europos ir joje atsira
dusių lietuvių pabėgėlių padėtis 
bei įvairiopų kultūrinių pa
stangų apžvalga. Išsamiai nu
šviečiama Freiburgo meno 
mokyklos įsikūrimo ir jos veiklos 
istorija, jos poveikis lietuvių dai
lės raidai. Nurodoma tolimesnis 
Freiburgo meno mokyklos 
mokinių kūrybinis kelias emigra
cijoje. Pateikiamas sųrašas Frei
burgo meno mokyklos dėstytojų 
įvairiose meno šakose ir lankiu
sių Freiburgo meno mokyklų stu
dentų, dabartinių lietuvių daili
ninkų — gyvenančių Chicagoje, 
išsikėlusių ir jau mirusiųjų. 
Kataloge atspausdintas Tele
sforo Valiaus lino raižinys „Plea 
from the Baltic coast” bei 
rinkinys nuotraukų iš Freiburgo 
meno mokyklos laikų, taipgi Ri
manto A. Žemaitaičio paruoštas 
Vidurio ir Rytų Europos 
žemėlapis, kuriame pažymima 
pagrindiniai pabaltiečių pasi
traukimo nuo Sovietų okupacijos 
keliai, sovietinės valdžios vyk
dyto pabaltiečių išvežimo į Sovie
tų sąjungos gilumų kryptys bei 
gausesnės lietuvių pabėgėlių sto
vyklos pokario Vokietijoje. 
Katalogas rūpestingai paruoštas, 
sklandžia anglų kalba parašytas 
ir dailiai išleistas.

• Philip Skabeikis. SAINT 
CASIMIR. Brooklyn, N.Y.: Šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kaktuvių komitetas, 1984. 16 psl.

Anglų kalba paruošta ir iliust
ruota brošiūra, skirta pažvelgti į 
šv. Kazimiero gyvenimo reikšmę 
dabarties tikintiesiems ir at
skleisti jų kaip dvasinės stipry
bės šaltinį. g

• Karys nr. 5 (1984 gegužė). 
Pasaulio lietuvių karių - vete
ranų mėnesinis žurnalas. Redak
torius — Zigmas Raulinaitįs. 
Administratorius — Alfonsas 
Samusis. Adresas: Karys, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Prenumerata — 17 dol., 
pusmečiui — 9 dol. Atskiro nu
merio kaina 2 dol.
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