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Magiškas ir žydintis žodis
Įvadines mintys akt. Jano Kelečiaus spektakliui

Ke/ifyvė,

ILGAI LAUKTA ZENONO IVINSKIO ISTORIJA

Sugužėjome šiandien į Naujo
sios parapijos rengiamą lietuviš

kojo žodžio puotą. Nenusteb
kite, kad šį renginį taip vadinu. 
Mat, šioje popietėje žada būti 
daug žodžiu (nors juos ir išsa
kys tik vienas žmogus) — todėl, 
kad susigaudytume šitų žodžių 
žodyne, noriu jus perspėti, kad 
žodis yra lyg gėlė, kuri žydi gra
žiausiais žiedais. Bet jis ir svai
gina. Kaip geras, senas vynas. 
Kaip lietuviškas midus.

Linkiu Jums visiems šį vakarą 
pasigerti šiuo lietuviškuoju žo
džiu ir išgyventi ekstazę. Juk gy
venant po svetimu dangumi, vi
suomet yra malonu apsvaigti 
gimtuoju žodžiu — juoba, 
kad jis, būdamas savas, vis daž
niau darosi toks retas, toks,* sa
kyčiau, nekasdieniškas kai kurių 
jau čia gimusių — jaunų žmonių 
lūpose.

Tačiau džiugu, kad mūsų lie
tuviškas žodis yra g y v a s.

Štai ir šiandien šioje vietoje 
jis pražys savo paslaptingais žie
dais ii suplastės sugestyvios ga
lias sparnais.

Žodis žmogaus gyvenime vai
dina svarbų vaidmenį. Pirmiau
sia, tai bendravimas tarpusavy
je, susižinojimo ryšys, jungiąs as
menį su asmeniu, kiltį ar gentį 
su gentimi, tautą su tauta. Žo
dis — tai išsisakymas. Asmeny
bės, individualumo ginklas. Sa
vo rūpesčių, savo jausmų ir viso 
to, ką jaučiame, kuo gyvename 
ir ką išgyvename atskleidimas. 
Savo vidaus išsakymas.

Žodis yra daugiaveidis, tarsi 
tomėnų dievaitis Janus. Pagal rei
kalą ir sąvoką jis atpažįstamas. 
Ir žmogus savąjį žodį daugerio
pai naudoja. Kartais jis aštriu,, 
kaip skustuvasl Toks žodis palie
ka kito sieloje žaizdas ir randus. 
Kartai- žodis yra švelnus, kaip 
motinos pabučiavimas! O kartais 
žodžiui atimama siela: jo tikroji 
prasmė. Ir jis palieka beveidis, 
kaip minia. Kaip nevaisingas me
dis. Ir kartais jis veidmainingai 

apvelkamas melo skraiste ir jį 
panaudoja apgaulei.

Tai diplomato ir sukto politi
ko žodis.

Bet yra nuoširdus ir jausmin
gas žodis. Tai poeto. Toks žodis 
žėri, kaip deimantas, sukelia gra
žiausius vaizdus, duria ilgesiu, 
kaip adata, verčia virpėti širdį 
meile ir yra kupinas kerinčių iliu
zijų. Jis atveria vartus į grožio 
ir burtų pasaulį. Jis padaro tave 
turčiumi! Staiga tavo vidaus pa
saulis tampa — kaip pilna bran
genybių kraitinė skrynia. Tu kvė
puoji idėjomis, galvoji spalvin
gais vaizdais, pasineri į nuosta
biausius įvykius.

Tai rašytojo žodis. Ir tokį žo
dį dažnai pavadiname grožiniu 
žodžiu. Arba poetiniu įvaizdžiu.

O gyvena pasaulyje dar vie
nas žodis — tai aktoriaus žodis. 
Kitaip dar nusakomas vaidy
binio žodžio sąvoka.

Mat, žmogus mėgsta imituoti 
gyvenimą. Jį išgyventi kito žmo
gaus jausmais, kito žmogaus kai
lyje. Mėgsta nuduoti, apsimesti 
ir įsijausti į kito išgyventus įvy
kius, sava valia ir fantazija juos 
pakeisti. Tai vadinamasis teatras. 
Nuo Aischilo ir Sofoklio laikų 
teatras yra magiškas žodis, o 
žmonija tebesižavi aktorium, nu- 
duodančiu kito žmogaus būtį, 
nes jis sugeba — ir yra vienas 
iš nedaugelio — kuris gali pa
keisti ūkanotą kasdienybę į spal
votą pasaką. Aktorius gali pasi
juokti iš kito silpnybių, ir mes 
neįsižeisdami pritarsime tam juo
kui.

'Kai aktoriaus lūpoše žodis ver
kia, kartu verkiame ir mes. Kar
tais net nežinodami kodėl. Tik, 
rodos, kažkas gražaus atsivėrė 
prieš tavo akis — ir tavo siela 
tapo tyra, kaip šventykla, jaut
ri — kaip smuiko styga.

Aktoriaus žodis atveria gražų 
ir nematytą pasaulį, kurį tu kar
tu su juo išgyveni. Jis tau paro-
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VINCAS TRUMPA

Zenonas Ivinskis, LIETUVOS IS
TORIJA Ud Vytauto Didžiojo mirties. 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1978 m. Spaus
tuvės išlaidos apmokėtos Lietuvių 
fondo ir L. K. Mokslo akademijos 
lėšomis. Veikalas 410 didesnio for
mato puslapių, kaina — 20 dol., 
gaunamas ir “Drauge”.

•

Pagaliau pasirodė pirmasis Z. 
Ivinskio Lietuvos istorijos tomas. 
Jį išleido Lietuvių katalikų 
mokslų akademija Romoje, Lie
tuvių fondo padedama (1978 m., 
411 p.). Kaip žinia, pats prof. Z. 
Ivinskis mirė 1971 m. gruodžio 
24 d., nespėjęs visiškai užbaigti 
net šio pirmojo tomo iš projek
tuojamo Lietuvos istorijos trito
mio. Pirmasis tomas turėjo baig
tis su Kazimiero Jogailaičio mir
timi (1492 m.). Iš tikrųjų Ivins
kis nespėjo net užbaigti Vytauto 
Didžiojo gadynės, palikdamas 
savo rankraštyje ir kitas spragas. 
Jas turėjo užkaišioti ir rankraštį 
spaudai paruošti vienas iš mūsų 
darbščiųjų Romos istorikų, kun. 
Paulius Jatulis, šio tomo redakto
rius. Be abejo, jis kartu su a. a. 
Ivinskiu dalinasi šio tomo nuo
pelnais ir kai kuriais trūkumais, 
kurių galbūt būtų nebuvę, jeigu 
pats Ivinskis būtų visiškai ir ga
lutinai šį tomą parengęs spaudai.

Nors labai gaila, kad mūsų is
torikas per anksti mirė (vos te
sulaukęs 63 m. amžiaus), nespė
jęs užbaigti visų trijų tomų, ta
čiau, iš antros pusės, vargu toks 
užmojis ir viso buvo realus. Lie
tuvos istorijos mokslas per daug 
išsiplėtė, kad jį visą sugebėtų ap
rėpti vienas žmogus. Ivinskis ne
abejotinai buvo vienas žymiau
sių mūsų mediavelistų, labai 
nuodugniai išstudijavęs istori
nius šaltinius ir literatūrą, api
mančią. Lietuvos istoriją maž
daug ligi XVI a. pabaigos (jo 
monografija apie Žemaičių vys
kupą Merkelį Giedraitį dar te
belaukia redaktoriaus ir leidėjo). 
Naujųjų' ir naujausių amžių Lie
tuvos istorijai jis skyrė tik pripuo

X

lamo dėmesio, ar skaitydamas 
bendrą Lietuvos istorijos kursą 
universitete, ar specialiai tyrinė
damas vieną kitą istorinę prob
lemą. Turime galvoje ypač ver
tingą jo studiją apie Vasario 16 d. 
akto genezę, atspausdintą 1938- 
1939 m. “Židinyje”. Jau ir mūsų 
universitete buvo dalinamasi 
Lietuvos istorijos mokymu: vieni 
profesoriai koncentravosi jos Vi
duramžyje, kiti — XVI-XVIII a., 
treti — pačioje naujausioje Lie
tuvos istorijoje.

Žinoma, tai nereiškia, kad vie
nas istorikas negalėtų parašyti 
gero visos Lietuvos istorijos va
dovėlio. Lenko Jurgio Ochmans- 
kio ir vokiečio Manfredo Hell- 
mano vadovėliai gali būti neblo
gas čia pavyzdys. Kol kas blogiau 
sekėsi mums patiems. Berods dar 
niekam nepasisekė pralenkti ku
nigo Antano Aleknos Lietuvos 
istorijos vadovėlio, nors nuo jo 
platesniosios la.dos pasirodymo 
praėjo jau daugiau kaip 50 metų 
(1923 m.). Tačiau Ivinskio užsi
motas tritomis nebūtų tik pap
rastas istorijos vadovėlis. Tai ma
tytis iš jo pirmojo tomo. Dėl to 
mes truputį ir abejojame, ar jis 
būtų sugebėjęs tą darbą atlikti, 
jeigu jam būtų buvę lemta ties 
juo pasidėti dar kokį dešimtmetį.

Ką pasakytų svetimieji

Prisiskaitant ligi soties prastos 
istorinės literatūros, tikras malo
numas imti į rankas rimto ir są
žiningo praeities tyrinėtojo vei
kalą. Prisipažinsiu, aš jį skaičiau, 
nuolat vedamas minties, kaip to
ji Ivinskio Lietuvos istorija atro
dytų, jeigu ją skaitytų svetimtau
tis. Ir ne bet koks svetimtautis, 
kuris nieko apie ją neišmano, 
bet koks lenkas, vokietis ar rusas, 
gerai susipažinęs su savo krašto 
ir savo kaimynų istorija. Norė
čiau spėti, kad jis Ivisnkio istori
joje neras beveik nieko, kas jį į- 
žeistų arba užgautų. Supranta
ma, jis vieną kitą faktą ar įvykį 
galbūt interpretuos kiek kitaip,

bet jis negalės pasakyti, kad Ivins
kis nesistengė būti objekty
vus ne tik Lietuvos, bet ir jos kai
mynų istorijos atžvilgiu. Gal tik 
rusas ar ukrainietis skaitytojas 
nusistebės, kaip iš Maskvos kuni
gaikščio Jono sūnaus Dimit- 
rijaus Doniškio staiga pasidaro 
Dimitrijus Jonaitis (p. 266), ar
ba kaip iš Smolensko kun. Svia
toslavo sūnaus Jurijaus gimsta 
Jurgis Sviatoslovaitis (p. 319). 
Lenkas skaitytojas taip pat tru
putį nustebs, kaip iš jų žinomo 
istoriko Juozapo Puzynos pasida
ro J. Puzinas (p. 374).

Nesinorėtų tikėti, kad šios 
klaidelės priklauso paties Ivins
kio plunksnai. Ar tik redakto
rius nebus nuėjęs per toli, lietu- 
vindamas svetimus vardus. Kaip 
lygiai per toli nueina dabartiniai 
Lietuvos istorikai, bijodami lie- 
tuvinti visokių Maskvos kniazių ir 
aarų vardus, palikdami savo ra
šiniuose visokius Ivanus, Pave
lus ir Nikolajus, tuo tarpu kai 
vakarietiškus vardus negailestin
gai lietuvindami.

Tačiau aplamai Ivinskio labai 
daug pasiekta, lygiu objektyvu
mu traktuojant savo ir savo kai
mynų istoriją. Reikia tikėtis, kad 
jo pavyzdžiu paseks ir kiti, ypač 
rašydami Lietuvos istoriją sveti
momis kalbomis.

Mokslinė aparatūra

Iš kiekvieno istoriko reikalau
jama trijų dalykų: gerai pažinti 
istorinius šaltinius, būti gerai su
sipažinusiam su istorine literatū
ra ir mokėti rašyti. Šaltinių ir is
toriografijos pažinimu vargu kas

Prof. Zenonas Ivinskis (1908-1971) pirmaisiais pokario metais Vokietijoje 
Nuotrauka Vytauto Maželio

galėtų su Ivinskiu konkuruoti. 
Vien tik dažniau cituojamų šal
tinių ir literatūros leidinių san
trumpų sąrašas apima 9 pusla
pius. Kiekvieno skyriaus gale pa
teikiama labai kruopščiai, li
gi laikraštinių straipsnių imti
nai, paruošta bibliografija. Gai
la tik, kad knyga visiškai be 
iliustracijų ir tik su vienu (!) že
mėlapiu.

įvadinėje, dalyje ypač verti dė
mesio du poskyriai: Lietuvos is
torijos periodizacija (p. 25-42) ir 
Lietuvos istoriografijos apžvalga 
(p. 42-92). Šalia tradicinės pe
riodizacijos bandoma svarstyti ir 
kitokios periodizacijos galimybės, 
pavyzdžiui, pagal žmonių santy
kius su žeme. Šiuo atžvilgiu pri
artėjama prie dabartinių Lietu
vos istorikų periodizacijos: į feo
dalinį, kapitalistinį, buržuazinį 
ir socialistinį laikotarpį. Gal 
prieš šitokią periodizaciją daug 
ko ir nebūtų galima pasakyti, jei
gu joje nebūtų per daug nu
skriaustas pirmasis laikotarpis, ir 
per daug iškeltas — paskutinis. 
Kažin ar ne geriausia būtų Lietu
vos istoriją skirstyti į tris laiko
tarpius: kunigaikščių Lietuvą, 
ponų Lietuvą ir tautinę Lietuvą.

Galbūt pats vertingiausias viso 
šito tomo poskyris (apie 50 pusla
pių) pašvęstas Lietuvos istorio
grafijai. Čia skaitytojas ras ne tik 
beveik viską, ką Lietuvos istorijai 
davė patys Lietuvos istorikai, bet 
ir pagrindinius mūsų kaimynų 
istorikų darbus. Gaila, kad Ivins
kis neištesėjo dar Lietuvoje užsi
moto darbo — parašyti Lietuvos 
istorijos šaltinių ir istoriografijos 

istoriją. Jis tikrai čia buvo labai 
kvalifikuotas. Reikės gerokai pa
laukti, kol kas nors (greičiausiai 
kolektyvas) sugebės tą darbą et* 
likti.

Istorijos pagrindas — valstybė

Pats veikalas suskirstytas į tris 
didžiulius skyrius: (1) Lietuvos 
proistorė ir pirmosios žinios apie 
lietuvius (p. 93-148); (2) Vals
tybės iškilimas ir jos sustiprėji
mas (p. 149-300); (3) Valsty
bės suklestėjimas Vytauto Didžio
jo laikais (p. 301-381). Pirma
sis skyrius iš tikrųjų tėra tik 
įvadas į tikrąją Lietuvos istoriją, 
kuri prasidėjo su Lietuvos vals
tybės susiformavimu XIII a. vi
duryje. Valstybė yra pati tobu
liausia kiekvienos tautos indivi
dualybės arba identiteto išraiš
ka. Dar daugiau — valstybė yra 
vienintelė tautos laisvės išraiš
ka.

šituo atžvilgiu Lietuva savo 
apogėjaus pasiekė XIII - XIV a. 
Niekas tada negalėjo ginčytis, 
kad Lietuva buvo savarankiška 
valstybė, savo teritorija gerokai 
pražengusi etnografines Lietuvos 
ribas. Niekas taip pat negalėjo 
ginčytis, kad Lietuva tada turėjo 
visiškai nepriklausomus suvere
nius valdovus, nesvarbu ar juos 
būtume vadinę kunigais, didžiai
siais kunigaikščiais ar karaliais. 
Gal dar geriau jiems tiko Impe
ratoriaus vardas, nes jie savo val
dose apėmė ne vieną kraštą ir ne 
vieną tautą. Gal užtat nebe pa
grindo prof. Leonas Karsavinas 
savo Europos kultūros istorijoje 
Algirdo valstybę vadino impe
rija. Žinoma, Algirdas neturėjo 
jokio formalaus imperatoriaus ti
tulo, kaip lygiai jis ir jo tėvas 
Gediminas neturėjo jokio forma
laus karaliaus titulo, nesvarbu 
kiek kartų juos kiti ar jie patys 
save vadino karaliais.

Žiūrint valstybingumo prasme, 
truputį kelia abejonių trečiojo 
skyriaus, kuriame aprašoma Vy
tauto Didžioji gadynė, pavadini
mas “valstybės suklestėjimu”. 
Tiesa, Vytautas stengėsi visomis 
jėgomis atstatyti Lietuvos valsty
bingumą, bet jam šios pastan
gos nevisiškai pasisekė. Nei Luc
ko suvažiavime (1429 m.), nei 
Vilniuje (1430) Vytautui nepa
sisekė karūnuotis Lietuvos kara
liumi ir tapti visiškai savaran
kišku Lietuvos valdovu. Atrodo, 
tam priešinosi ne tik ano meto 
lenkų politikos vairuotojai, bet ir 
pats Jogaila. Negalima pamiršti 
ir to fakto, kad po Kriavo akto 
ne tik Vilniuje, bet ir kitose Lie
tuvos pilyse pradėjo atsirasti len
kų kariuomenės įgulos. Ir Vytau
tui nepasisekė tų įgulų pašalin
ti. Ivinskis to fakto neslepia, nu
rodydamas, pavyzdžiui, kad XV 
a. pradžioje žemaičių žemėje ties 
Šušve netoli Josvainių pastaty
toje Koenigsburgo pilyje buvusi 
apie 400 lenkų karių įgula (p. 
332).

Užtat Vytauto laikus vargu 
galima pavadinti valstybės su
klestėjimo gadyne. Nežiūrint pa
ties Vytauto ir kai kurių jo įpė
dinių milžiniškų pastangų išlai
kyti Lietuvos valstybinį savaran
kumą, Lietuva tiek politiškai,

(Nukelta į 3 pusi)
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įspėjimas Europai
Sovietų Sąjunga turi polėkį 
pasiekti Atlantą
GEDIMINAS GALVA

Joseph Ehret, BIJOK IN DIE 
! ZETT. Elne weltpolitische Um- 
i Bcfhau. Basei, 1978.

*

Knyga nedidelė. Ten pasigen
dama leidėjo ir net turinio rodyk
lės. Tos veikalo trūkumus išper
ka ryškus šio meto tarptautinės 
politikos susiklostymo aptarimas 
ir ypač Vakarų Europos įspėji
mas.

Veikalo autorius jau 1918 m. 
įsijungė i lietuviškąjį darbą ir dau
gelyje sričių išvarė gilią vagą. 
Lietuvos valstybei besikuriant, 
dirbo informacijos srityje, kūrė 
“Eltą”, veikė Užsienio reikalų 
ministerijoje ir, įkūrus Lietuvos 
universitetą, profesoriavo Teolo
gijos — Filosofijos fakultete. Ten 
dėstė pasaulinę, vokiečių litera
tūrą ir kitus dalykus. Parašė ke
liolika monografijų ir veikalų, 
liečiančių literatūros sritį. Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
studijose ir publicistiniuose straip
sniuose palietė daugelį sričių, 
bet vengė narplioti tarptautinės 
politikos klausimus.

Juozas Eretas buvo nepapras
tai veiklus visuomenės veikėjas. 
Jis aprėpė blaivybės, sporto, pava
sarininkų, Katalikų veikimo cen
tro, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos, II seimo ir kitus ba
rus.

Savanoris karys 1922 m. tapo 
Lietuvos piliečiu. 1896 m. gimęs 
Bazelyje ir šiuo metu ten gyve
nantis, J. Eretas padarė naują 
šuolį. Jis įspėjo ne tik tėvynainius 
šveicarus, bet ir laisvuosius euro
piečius: priešas prie jūsų vartų!

Veikalo apimtis
Veikalo medžiaga paskaidyta į 

pratarmę, kurioje liečiamos nuo
taikos Šveicarijoje, ir penkis sky
rius.

Skyriai labai nevienodi sava 
apimtimi. 'Pirmajam skyriui, ap
tarti JAV ir Sovietų Rusijos var
žyboms, teskirta tik du puslapiai. 

Ten įterptas dar ir “tretysis pa
saulis”, vis dar nesuradęs savo 
kelio.

Antrasis skyrius: galybių tri
kampis apima beveik 26 pusla
pius, taigi pusę veikalo. Tai pats 
įdomiausias tarptautinės politikos 
klausimų pakedenimas.

Trečiame skyriuje kalbama 
apie rusų prasiveržimą Europoje 
ligi Atlanto ir aptariamos prie
monės tikslui pasiekti. Šiai temai 
skirti nepilni 8 puslapiai.

Nedaug ką galima pasakyti ne
pilnuose 4 psl. ir apie Europą — 
didžiąją tėvynę, jos politinį ap
jungimą.

Veikalas baigiamas “ir mes 
šveicarai?” skyriumi, apiman
čiu 6 psl. Ten pateikiami ryškūs 
Maskvos veiklos pavyzdžiai švei
carams užmigdyti. Žinoma, au
torius būtų gerai padaręs, nepa
gailėdamas kiek vietos ir kitų 
Vakarų Europos "nešališkų” 
kraštų nuotaikoms aptarti.

Veikalo įžangoje paminėtas 
Vilnius — lietuvių, sostinė. Au
torius aptardamas panrusizmą, 
glaustai palietė Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių tragediją, sie
kiant pabaltiečius suliedinti su 
rusais (31 — 33 psl.). Autorius 
pateikia dabartinės tarptautinės 
politikos sintetini vaizdą, neveng
damas jį paryškinančios anali
zės nuotrupų.

JAV —Sovietų Rusijos 
varžybos

Sis skyrius prašyte prašosi žy
miai platesnio aptarimo ir bent 
glausto tų kraštų užsienio poli
tikos išryškinimo. Neužtenka eili
niam skaitytojui, kad šiame po
karyje nebuvo sudaryta taikos su
tarties, įkurtos Jungtinės Tautos 
ir Marshallo planu suteikta ūki
nė parama Vakarų Europos 
valstybėms.

Negaliu pritarti autoriaus teigi
niui: Marshallo plano ūkinė pa
rama neužtarnautai (und zwar 
ganz unverdient) atnešė gerovę. 

Sis mostas buvo pats išmintin
giausias JAV užsienio politikoje. 
Jei Vakarų Europa tuo metu ne
būtų sulaukusi, jos užsienio poli
tika galėjo visai kitaip susiklosty
ti. Ji pradėjo savo kojomis vaikš
čioti, prieš 30 m. sulaukusi 13,6 bil 
dolerių JAV paramos.

Jungtinės Tautos įsikūrė New 
Yorke ne todėl, kad ten rusams 
patogiau šnipinėti kaip Švedijoje 
ar Šveicarijoje. Žinoma, ir tai pa
sitaiko.

Deja, Maskvos ir Washingto- 
no trintis Europoje ir kituose že
mynuose nutylėta. "Trečiojo 
pasaulio” ir Kinijos liaudies res
publikos užuomina mažai pa
gelbsti dviejų varžovų santykių 
raidai nušviesti.

JAV — galybė be patirties
Negaliu pritarti teigimui, kad 

JAV yra galybė be patirties už
sienio politikoje. Daugiau kaip 
dviejų šimtmečių praeitis patei
kė įvairius krašto bandymus. Iš 
nedidelės Amerikos žemyno sri
ties amerikiečiai veržėsi į vakarus 
ir pietus. Jie sukūrė milžinišką 
valstybę, užvaldė nepaprastai tur
tingą ir gero klimato kraštą. Be
veik prieš du šimtmečius skelbė 
laisves konstitucijoje, kai dalis 
jos autorių savo ūkiuose laikė 
vergus. Jau daugiau 3 šimtus me
tų, kai vergai tapo laisvais pilie
čiais, bet vis dar neišmoko laisve 
naudotis. Tai didelių prieštaravi
mų kraštas, kurio gyventojų dau
gumas mažai tesidomi tarptauti
ne politika. Jie mokėjo ginti savo 
reikalus, ugdyti ūkinę galybę, bet 
varganai išsilaikė užsienio rinko
se. Šio meto JAV ūkinis negalavi
mas turi gilias šaknis.

Siame pokaryje, kai turėjo vi
sas priemones ir sąlygas pasau
liui valdyti, nuo pasitarimų Te
herane, Jaltoje, Potsdame ir net 
Helsinkyje, amerikiečiai nesusi
gaudė ko siekti. Vakarų pasaulio 
vadovas, nepasižymintis tvirta 
dorovine atspara, ėmė slysti ne

Prof. Juozas Eretas Nuotrauka Vytauto Maželio

tik Vietnamo kare, bet ir pergy
venti krašte tos nesėkmės pasek
mes. JAV, išstumtos iš Azijos že
myno, sulaukė nesėkmių Afriko
je ir net Pietų Amerikoje.

Amerikiečiai, autoriaus žodžiais, 
blogi psichologai. Galima pasa
kyti ir daugiau: jie nesusigaudo 
pasaulinės reikšmės klausimuose 
savo metu tinkamus sprendimus 
daryti <

Kinija be jėgos, bet turi patyrimą

Taip autorius aptaria naują 
raudonąją imperiją, 1977 m. tu
rėjusią 900 mil. gyventojų. Apta
rimas teisingas.

Autoriaus daugeliui teiginių 
galima pritarti: kinai yra sena 
tauta, išlaikiusi savo tolydumą, 
išradinga, sumani, bet užsisklen
dusi, nes jos galvosenos būdas vi
sai skirtingas nuo vakariečių. 
Vakariečių galvosena yra verti
kali, paremta priežastingumu, kai 
kiniečių mąstysena išplaukia iš 
daugelio lygiagrečių veiksnių są- 
veiksmio. Konfucionizmas nė
ra pilnutinė religija, bet daug 
kartų keista etinė visuma, suta

pusi su kinų tauta ir jos bendruo
meniškumu.

Vargu atitinka tikrovę teigi
mas, kad Mao, Cu En-lajus ir ki
ti komunistinės Kinijos vadovai 
nėra marksistai. Užtenka pavar
tyti “Mažąją raudonąją knygutę” 
ir ten pačioje jos pradžioje rasi
me išpažinimą: “Komunistų par
tijoje glūdi mūsų jėga. Ji remia
si marksizmu ir leninizmu”. 
Kiekvienas partijos vadovas bu
vo skirtingos nuomonės kurį tu
rinį teikti kiniškam socializmui. 
Nuomonių skirtumas sukėlė trin
tį praeityje ir padidėjo ypač šiuo 
metu, kai bandoma paneigti net 
Mao teiginius. Kinų ryškus tau
tinis nusiteikimas neabejotinai 
turėjo įtakos dar vis blogėjan- 
tiems jų santykiams su rusais.

Kinija dar atsilikusi visose sri
tyse. Šis gana vienalytis milži
nas šiuo metu glaustosi prie Ja
ponijos ir Vakarų Europos pra
monės kraštų, jieško jų techno
loginės ir karinės paramos. Iki 
ateinančio amžiaus pradžios Ki
nija užsimojusi išugdyti naują 
pasaulio galybę. Šio tikslo sie

kiant, kinams tektų turėti pasto
vią vyriausybę, liautis savuotėje 

; kovoti ir piliečių diržus suveržti.
Revoliucinė Kinija, kaip ir So- 

| vetinė Rusija, pradžioje buvo ka
ringa. Tai liudija sukurstymas 
karo Korėjoje ir Indijos užpuoli
mas. Tik vėliau savo politiką pa
keitė: tarėsi su kaimynais, kal
bėjosi su “imperialistinėmis” 
JAV ir užmezgė glaudžius ry
šius su Japonija ir Vakarų Euro
pos kraštais, telkdama jėgas ko
vai prieš Sovietų Rusiją, “socia
listinį imperialistą”, praeityje už
grobusį Kinijos žemes.

Rusų imperializmas
Pats plačiausias ir įdomiausias 

prof. dr. J. Ereto gvildenimas ca
rinės Rusijos ir Sovietų Rusijos 
imperialistinės politikos, sieku
sios vis platesnių horizontų. Au
torius pavadino Rusiją kraštu, 
turinčiu jėgą ir patirtį, šis aptari
mas gerokai klaidinantis. Rusijai 
geriau tiktų toks aptarimas: kraš
tas buvęs nuolatinėje priespau
doje, atsilikęs, bet turėjęs lanks
čią politiką vyrauti aplink ją esa
moje erdvėje.

Rusai turėjo daugelį mokyto
jų, tarp jų randame ir lietuvius, 
daugelį užuomazgos taškų, iš 
kurių pradžioje veržėsi į rytus ir 
pietus, o vėliau, progai pasitai
kius, ir į vakarus. Juk Novgoro
das, buvęs užkampyje, dar prieš 
Maskvos kunigaikštystės atsiradi
mą, pradėjo gaivališką veržimąsi 
į rytus. įsivyravimas sausumoje 
vertė susirūpinti ir jūrų laivynu, 
kuris iki šio pokario buvo silp
nas.

Rusijos skyriuje autorius pa
liečia šiuos skirsnius: veržimasis 
į jūrą, eurazinis sąjūdis, pansla- 
vizmas, Maskva — trečioji Roma 
ir panrusiškumo keliu. Visi šie 
skirsniai verti dėmesio. Tik čia 
pasigendama dar vieno pradinio 
skirsnio apie veržlumą sausumo
je. Šis klausimas tik glaustai pa
minėtas paskutiniam skirsny: “Per 
keturis šimtmečius kiekvieną die
ną (Rusija) prijungė 130 kv. km., 
o 1939 — 49 m. prarijo 700.000
kv. km. svetimų žemių”.

Autorius taikliai pamini rusų 
pastangas su pajungtosiomis tau
tomis pradžioje suartėti (sbliže- 
nije), o vėliau jas įjungti (slija- 
nije) rusiškon jūron. Autorius ne
paminėjo dar vienos priemonės 
— kruvino pajungtųjų naikini
mo, kuris ir šiuo metu tevyksta.

Autorius taikliai nurodė: "Sep
tyni milijonai pabaltiečių, pri
klausančių Vakarų kultūrai, 
priešinasi “bizantiškam” rusini
mui ir skundžiasi, kad estai, lat
viai ir lietuviai verčiami nuo su
artėjimo slinkti į susiliejimą”.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

do svajonę, aprengtą pažįstamu 
kasdienybės) rūbu. Jo žodis yra 
vaizdingas — kaip pasaka, rea
lus — kaip gyvenimas ir gražus 
— kaip fantazija.

Ir tu šiuo aktoriaus žodžiu 
tik ii

Tokį subtilų ir sugestyvų žodį 
valdo ir aktorius Jonas Kelečius. 
Ir tai yra mūsų lietuviškas žo
dis, žydįs gražiausiais žiedais. Ir 
jis yra gyvas mumyse, kaip mū
sų senolių dvasiai

O dabar, gerbiamieji, išklau
sysime kuklaus rytų aukštaičio 
meninio žodžio. Aktoriaus, kuris 
jautrus gamtai ir aukštaitiško 
žodingumo niuansams. Akto
riaus, kurio asmenybė pagaunan
ti, į kurio tapybines rankas pa
tikėtas vaidybinis ir kūrybinis 
žodis. Kuris savo meniška siela at
kuria vaizduojamus asmenis taip 
meniškai, kad žiūrovui iš
spaudžia ne tik ašarą, bet ir pri
verčia susidūmoti ties talentin
gai atvaizduotu charakteriu. 
Tad tikiu, kad šiandien akto
riaus žodis sukels mumyse audrą 
sieloje — jis bus svaiginantis, 
kaip lietuviškas midus, ir vaid
muo bus pateiktas, tarsi arabų 
pasakose kalifų valgis — tikri 
lakštingalų liežuvėliai.

Balys Auginąs

Čia autoriui pritiko paminėti ru
sų pajungtų tautų suliedinimo 
teorinį pagrindą: socialistinį in
ternacionalizmą, sovietini patrio
tiškumą ir primones įgyven
dinti.

Visuotinis viešpatavimas

šiame skyriuje autorius palie
čia Sovietų Rusijos taktiką — 
įsiveržti į Vakarų Europą, pasiek
ti Atlantą — ir priemones jai įgy
vendinti. Čia autoriui tiko palies
ti Maskvos vadinamą taikos po
litiką ir piršimą vakariečiams nu
siginklavimo.

Autorius pateikia kelis pabė
gėlių parodymus ir primena če
ko gen. J. Šeina pareiškimą prieš 
dešimtmetį: “Sovietų Sąjunga 
jau nuo 1963 m. planuoja puoli
mą, per tris dienas pasiekti Rei
ną ir per savaitę Atlantą”. Žino
ma, nuo to meto daug kas paki
to, kai šiais metais Vakarų Eu
ropa pabudo.

Gana įdomūs antrojo skirsnio 
svarstymai, , liečiantys priemones 
Sovietų Rusijai įsivyrauti Vaka
rų Europoje. Pirmoji priemonė

(Nukelta į 3 pusi.)

Nuotrauka Vytauto Maželio

Dailininkas Adomas Varnas pasakoja

JUOZAS PRUNSKIS

(Tęsinys ii praėjusio šeštadienio)

Vytautą Didįjį irgi patB sukomponavau, 
nes žinojau, kad anksčiau buvęs įprastas 
Vytauto paveikslas su šalmu buvo slaviš
kos kilmės, vis tiek netikras Vytauto atvaiz
das. Pašto ženklų projektus sudariau maž
daug sąsiuvinio lapo dydžio, spalvomis, ak
varele.

Spausdino Kaune, Senamiesty, tokio žydu
ko spaustuvėje. Teko spausdinimą prižiūrėti, 

ypač spalvų atitikimą (buvo dviejų spalvų) 
ir stebėti, kad nenudžiautų kokių pašto 
ženklų lapų. Buvo sudaryta komisija pašto 
ženklų spausdinimui. Teko būti jos pirminin
ku.

Reikėjo taip pat saugoti, kad spausdini
mas būtų tikslus, be nukrypimų, paklydimų. 
Atsirasdavo filatelistų (net iš pačių pašti
ninkų), kurie norėdavo prisėlinę tyčia kokią 

klaidą įvelti, kad būtų didesnis tokiais ženk
lais susidomėjimas ir jų pareikalavimas.

Dail. Bučas buvo suprojektavęs pašto 
ženklus su aukuru ir ąžuolu.

Antrą seriją — Lietuvos de jure pripa
žinimo ženklą — kūriau pats vienas, gavęs 
užsakymą be konkurso. Čia buvo dr. J. Ba
sanavičiaus, dr. V. Kudirkos, Povilo Lukšio, 
karin. Juozapavičiaus, G. Petkevičaitės, Pr. 
Dovydaičio, A. Voldemaro, M. Sleževičiaus, 
St. Šilingo, J. Staugaičio, Ant. Smetonos paš
to ženklai, vis pabrėžiant tautos žadintojus, 
kovotojus dėl laisvės, partijų vadus.

Čia buvo galima pasinaudoti pašto direk
cijos parūpintomis nuotraukomis. Kūriau 
dviem spalvom, šią seriją kuriant, buvau 
laisvesnis, galėjau visiškai šiam darbui atsi- 
duot. Priėmė visus projektus, nereikėjo nė 
vieno perkurti.

Toliau dar teko sukurti eilinę pašto ženk
lų seriją, kur buvo sėjėjas, artojas, pjovė
jas. Tai mažųjų vertybių ženklai. Čia buvo 
visi komponuoti- šion serijon pateko ir va
dinamoji “ragana ant žirgo”. Šiam pašto 
ženklui buvo panaudotas tas Petrapilio sei
mo vėliavai vieton vyčio įdėtasis raitelis, nuo 
arklo atitrūkęs artojėlis.

Po to ėjo dr. J. Basanavičiaus mirties 
paminėjimas pašto ženkle. Iš nuotraukos 
padariau dr. J. Basanavičiaus veidą, tris ket
virčius pasuktą į šalį, o aplinkui — juodas 
gedulo apvadas.

Paskiau Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai paminėti sukūriau prez. Ant. Smeto
nos ir Lietuvos tarybos vaizdais papuoštus 

ženklus. Tarybos vaizdą jau seniau plana
vau, bet kai reikėjo visą 20 žmonių grupę 
sutalpinti į vieną pašto ženklą, buvo nema
žai rūpesčio, teko visa pakartotinai perkurti. 
Čia jau teko panaudoti stambesnį paveikslą, 
J. Basanavičių grupuoti į vidurį, kitus iš 
šalių.

Kitame tos serijos ženkle Ant. Smetonos 
paveikslą paėmiau profiliu, kadangi norė
josi išryškinti charakteringą jo galvos 
struktūrą, kur kaktos viršūnė buvo lyg 
aukščiausia galvos dalis, toliau linijai į už
pakalį svyrant žemyn.

Šie ženklai buvo spausdinami giliaspau
de Londone, bet man reikėjo vykti prižiūrėti.

Sukūriau ir vieną iš pirmosios oro pašto 
serijos ženklų, tokių trikampinių. Viduje 
buvo lėktuvo vaizdas.

Vytauto 500 m. mirties sukaktį 1930 m. 
minint, teko sukurti vieną seriją paprastų 
pašto ženklų, kitą — oro pašto. Vieną suda
riau su dvigubais portretais: Vytauto Di
džiojo ir Ant. Smetonos; toliau čia buvo Vy
tauto bėgimas iš kalėjimo ir eilė kitų. Antra 
sukaktuvinė Vyt. Didžiojo serija buvo oro 
pašto ženklai. Čia buvo paveikslas Vytauto 
ties Kaimu, Žalgirio kautynių.

Tuo laikotarpiu turėjau piešti litografi
jai Vytauto Didžiojo paveikslą. Litogragijo- 
je paveikslas atsispausdina atbulai. Visa tai 
reikia pramatyti. Ne visiems tas kūrinys ir 
patiko, kai kuriems net atrodė, kad tai pap
rastas klebonas... Tuo laikotarpiu kūriau ir 
lazdą Vytautos Didžiojo paveikslui, nešio
jamam po Lietuvą. Aplamai tada susidarė 
daug darbo, o aš negalavau, teko net ligoni

nėje pabūti, — pasakojo dail. Varnas.
— Dar prisimenu sukūręs vieną pašto 

ženklų seriją, kuri buvo trikampinė ir kur 
pavaizdavau Durbės mūšį, Mindaugo vaini
kavimą. Būsiu atviras: šiuos ženklus kūriau 
ir keikiausi, šitokie grupiniai ženklai lito
grafijai labai sunku sukurti. Būtinai reikia 
giliaspaudės. Tada galima panaudoti didesnį 
piešinį, geriau atsispausdina, o litografijoje 
dažai ištyška, ir vieton veido pasidaro taš
kas.

Iš viso Lietuvos pašto valdyba yra iš
spausdinusi 110 įvairių vertybių dail. Ad. 
Varno sukurtų ženklų, kuriuose buvo pa
naudoti 37 jo originalūs piešiniai.

Litus spausdinant Čekoslovakijoje
Dail. Adomui Varnui teko sukurti pirmųjų 

Lietuvos litų banknotus (popierinius), šiam 
darbui jis buvo specialiai 1922 metaiB pa
kviestas kaip piešėjas ir vadovas pinigų 
spausdinimui prižiūrėti. Apie tai dail. Varnas 
pasakojo:

— Finansų ministeris Petrulis jau buvo 
sudaręs sutartį su viena Prahos firma lietu
viškus litus spausdinti. Sutartis buvo suda
ryta be jokio kontakto su dailininku ar su 
kitu kompetentingu asmeniu. Sėdau į trauki
nį, pasiėmęs sutarties nuorašą ir, kai jį per
skaičiau važiuodamas vagone, norėjau grįž
ti nuo Kybartų ir atsisakyti to darbo. Ta
čiau apsigalvojau, kad reikalas skubus, kuo 
nors pakeisti sunku, nebeapsimoka nė žmo
nių pykinti.

Prahą pasiekiau, neturėdamas ne tik ran
kose, bet ir galvoje jokio piešinio. Juk min.
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Ilgai laukta Zenono Ivinskio istorija
(Atkelta iš 1 psl.)

tiek socialiai, tiek kultūriškai vis 
labiau šliejosi i Lenkiją.

Apie Mindaugą minorine gaida

Turbėt apie nieką tiek daug 
nėra rašę ir istorikai, ir rašyto
jai, kaip apie Mindaugą, pirmą
jį ir paskutini Lietuvos karalių. 
Nemaža apie ji yra rašęs ir pats 
Ivinskis ir išstudijavęs visus ji lie
čiančius istorinius šaltinius. Ta
čiau jam vis dar neaišku, ar 
Mindaugas iš tikrųjų buvo Lietu
vos valstybės kūrėjas, kur buvo 
jo sostinė, ar jo donaciniai ak
tai buvo tikri, ar jis atsimetė nuo 
krikščionybės, ar ne. Nelabai 
Ivinskiui aiški ir Mindaugo vie
ta mūsų istorijoje (p. 152-7). 
Toks jo nebijojimas prisipažinti, 
kad daug dalykų dar nėra iš
aiškinta ir vargu kada bus iš
aiškinta, yra būdingas visam 
šiam veikalui. Tai geriau negu 
kas nors kita liudija, kaip atsar
giai ir rimtai jis sprendžia isto
rijos problemas, nepasiduodamas 
nei patriotinei, nei ideologinei 
tendencijai ir nejieškodamas pi
gių, nors ir populiarių, sprendi
mų. Istorikas visados turi būti 
truputi skeptikas. Tai turėtų at
siminti visi tie, kurie kartais la
bai lengvai ir greitai pasišauna 
“reformuoti” visą mūsų praeities 
sampratą.

Dėl Mindaugo krikšto Ivinskis 
rašo labai paprastai: “1250 m. 
gale ar 1251 m. pradžioje Min
daugas priėmė krikštą. Jis nebu
vo pirmasis lietuvių kunigas, ku
ris jieškojo Livonijos ordino pa
galbos ir krikštijosi >(p. 170). Tai
gi net tiksli krikšto data istori
nių Šaltinių nėra paliudyta. Ne 
ką geriau buvo ir su karūnaci
ja. Ivinskis suranda, kad Mindau
go karūnacija buvo atlikta pagal 
nustatytą Viduramžio ceremoni
alą ir kad “Mindaugas pasiliko 
pirmas ir paskutinis formaliai 
vainikuotas Lietuvos karalius (p. 
176). Čia pat Ivinskis nepamirš
ta priminti, kad tuo pačiu me
tu (taip pat 1253 m.) popiežius 
Inocentas IV suteikė karaliaus 
vainiką ir Mindaugo priešui. Vo- 
linijos-Haličo kunigaikščiui Da
nieliui. Beje, už tą krikštą ir ka
rūną Mindaugas turėjo užrašyti 
Ordinui nemažus Žemaitijos ir 
vidurio Lietuvos žemės gabalus. 
Turbūt dėl to kitas sąžiningas 
Lietuvos kultūros istorijos tyri
nėtojas prof. Konstantinas Jab
lonskis nemato jokio reikalo gar
binti Mindaugą (p. 157, išnaša 
27).

Nors kategoriškai nepasisaky
damas Mindaugo apostazijos 
klausimu, Ivinskis vis dėlto yra 
daugiau linkęs pritarti vokiečių 
ir rusų metraštininkams, kad 
Mir laugas atsisakė krikšto, vadi
nasi, ir karaliaus vainiko. Kaip 
ten bebūtų, Lietuvos žymieji val
dovai dar daugiau šimtą metų 
išliko pagonimis, o dabar kai 
kas mano ir stabmeldžiais. Tai 
jiems netrukdė palaikyti gana 
gerus santykius su krikščioniška 
ir katalikiška Europa, o 1415 
m. Konstancos susirinkime Kro
kuvos universiteto rektorius Pau
lius Vladimiri Vlodkovičius ėmė 
ginti tezę, kad kryžiaus karai 
prieš pagonis aplamai buvo ne
reikalingi ir neteisėti.

Daug tokių ir panašių dalykų 
skaitytojas ras šiame Ivinskio Lie
tuvos istorijos pirmajame tome. 
Laikraštinėje recenzijoje jų visų 
neįmanoma suminėti. Viena yra 
aišku, jos autorius labai gerai 
pažįsta Lietuvos istorijos šalti
nius, moka jais kritiškai pasinau
doti ir padaryti atsargias ir daž
niausiai teisingas išvadas.

Pora žodžių dėl stiliaus 
ir metodo

Kaip minėjome, Ivisnkis nebe
suspėjo galutinai šio savo veika
lo užbaigti. Užtat sunku kalbėti 
apie jo metodą ir ypač apie jo 
stilių. Ivinskis niekados nebuvo 
geras stilistas. Kaip ir daugumas 
mūsų istorikų, jis, atrodo, stiliaus 
reikalais per daug ir nesirūpino. 
Skaitytojas ir šiame veikale pa
siges vaizdingesnės vieno ar kito 
istorinio asmens charakteristikos, 
lakesnio sakinio, gražesnės fra
zės. Ivinskis būtų ne Ivinskis, jei
gu jo veikalas nebūtų primargin
tas daugybės išnašų. Tarpais to
se išnašose jis duoda ilgokas iš
traukas iš originalių šaltinių ir 
originalo kalba. Sakysime, jis ga
na plačiai cituoja labai svarbų 
mindauginiam laikotarpiui šalti
ni, vdinamąją Eiliuotąją kroni
ką, parašytą viduramžine vokie
čių kalba. Eilinis skaitytojas tik
rai pasiges šių ištraukų vertimo 
i lietuvių kalbą. Iš viso būtų ge
rai, kad mūsų istorikai ir filolo
gai pasirūpintų viso šio ne eili
nio grožio kūrinio vertimu į lie- 
t vių kalbą. Jis labai gerai tiktų 
į Lituanistinės bibliotekos seriją.

Tokio pobūdžio veikalas, kaip 
Ivinskio istorija, iš esmės gali bū
ti tik sintetinis. Per siauri jo rė
mai, kad būtų galima leistis į 
šaltinių ir dokumentų analizę. 
Ligi šio veikalo Ivinskis buvo

A TarabOda Šaukliai (lino raižinys)

daugiau analitikas negu sinteti
kas. Jeigu analizė reikalauja dau
giau darbo, tai sintezė reikalauja 
daugiau svarstymo ir apmąsty
mo. Neatrodo, kad Ivinskiui už
teko laiko viso veikalo plano iš
balansavimui. Kai kurie mažiau 
svarbūs dalykai aprašyti pla
čiau, o kai kuriems labai svar-. 
biems dalykams skiriamos tik ke
lios eilutės, pavyzdžiui, Didžia
jam prūsų sukilimui arba Slucko 
suvažiavimui. Neužtenka čia 
nuorodos j Lietuvių enciklopediją. 
Ne kiekvienas skaitytojas ir turi 
tą enciklopediją po ranka.

Nežiūrint tų ir panašių trūku
mų, su šiuo savo Lietuvos istori
jos tomu Zenonas Ivinskis atliko 
didelį darbą. Padėka priklauso 
taip pat Lietuvių fondui, kad jis 
šio veikalo išleidimą finansavo, 
Lietuvių katalikų mokslų akade
mijai, kad ji jį išleido, ir kun. 
Pauliui Jatuliui, kad jis jį sure
dagavo. Manau, neperdėsiu, sa
kydamas, kad šis veikals turėtų 
būti kiekvieno lietuvio knygų len
tynoje. Žinom, po to, kai jisai 
veikalą jau bus perskaitęs.

£reto įspėjimas Europai

LEGENDA
BALYS AUGINĄS

(Atkelta iš 2 psl.)

esanti europinis komunizmas, 
nors autorius pakartoja Carillo 
proletariato diktatūros smerki
mą. Antroji priemonė žaliavų 
tiekimo trukdymas pramonės kraš
tams. Abi priemonės kelia abe
jones. Berlinguer bendrauja su 
Maskva, bet be komunistų para
mos nebūtų galima sudaryti jo
kios vyriausybės Italijoje. Pra
monės kraštams žaliavų tieki
me Maskva, bent šiuo metu, ne
turi lemiančios įtakos.

Visai kita byla, kalbant apie 
kenkimo veiksmus ir teroristų 
veiklą vakariniame pasaulyje. Šie 
veiksmai turi savo tikslus ir at
ramą.

Europa — didžioji tėvynė

Didžio nusivylimo pagautas, 
autorius taria: “Jausmingumo at
sikračius, atsisakoma rašyti apie 
buvusią Europą ir tenkinamės 
tuo, kuo ji tapo šiandien ar, tiks-

Į liau tarus, ką ji praradusi”.
Europa daug ko neteko, o 

svarbiausia — būti savimi ir va
dovauti pasauliui. Ji prarado se
nas svajones ir dažrtokai jų ne
lemtą įgyvendinimą. Šiuo metu 
europiečiai turi atsiminti dvi di
deles klaidas, du nusikaltimus, 
sukeltus du pasaulinius karus. 
Gaila, kad karų sukėlėjai per ma
žai tepasimokė iš padarytų klai
dų. Vakarų Europa sugebėjo 
ūkiškai pasitvarkyti, bet tepajė
gė praeities šviesa šviesti. Siame 
pokaryje europiečiai, išsprendę 
ūkinius klausimus, ūkiškai apsi
jungę, daugelį įvairių įstaigų 
įkūrę, vis dar svetimu ginklu 
švaistosi, valstybės nepajėgė 
paaukoti dalinio suverenumo 
Jungtinėms Europos valstybėms 
sukurti.

Šio pokario europiečiai išrado 
daug pavojingų gelbėjimosi pūs
lių: nešališkumą, savinaudą, sve-

(Nukelta į 4 įmL)

Svetimi buriniai laivai 
Išnyra iš rūsčios miglos 
Ir suleidžia nelaisvės inkarus 
l jūros širdį.

Skausmo lūžtanti vilnis
Supurto sužeistą marių krūtinę.
Kopų smėly įsispaudžia
Svetimoji pėda.

Iš sapnų saulėtų patalo
Pažadintas pakrančių vėjas
Įtūžusiai drasko nepažįstamų vyrų 
Blyškius — kaip marių puta — apsiaustus, 
Jose — kalavijai raudoni
Plazdena grobuoniško aro sparnais.
Ir vėjas baukščiai atšoka:
Jam pasivaidena pralietas kraujas.

Negirdėti žodžiai
Sutrupina kranto snūduruojančią tylą.

Ant žėglių — paliktam žvejų tinkle — 
Supasi vakarė.
Kalavijas perkerta tinklą,
Ir ant smilčių pabyra 
Sudužę taikos šukės.

Rūkstančios dervos deglai
Įžengia krašto vidun.
Ir sapnuojantį veidą nakties
Nuplieskia gaisrų laužai,
Ir išblyškę belaisvių skruostai,
Ir godūs atėjūnų žvilgsniai.

Ašarodama krinta ant kelių pušis 
Prieš svetimą kirvį. Šventi ąžuolai 
Nustebę miršta nuogi. Atiduodami
Žaliąjį rūbą, jie žiūri į žėrinčias
Tolumos žvaigždėtas akis,
Nuo amžių nematę prievartos,
Didingi ir išdidūs, kaip žūstančios genties 
Senieji patriarchai.

Pilis — jaunyste kvepiantys rąstai — 
Išbėga į žydrąjį skliautą dangaus — 
Ir dantytame kuore pragysta
Tėvų, aikštingo jaunuolio balsu,
Trimitas---------

Paryčiu, nuo verksmo paraudusiu veidu. 
Rytuodada saulė kopose renka 
Taikingus, sulaužytus irklus žvejų: — 
Irklai, pėdos ir pėdos — 
Irklai, pėdos ir pėdos — 
Ir Klaipėdos lietuviškam smėlyje 
Gęsta sugrudusio ugniakuro plėnys...

Smilksta išniekintos laisvės kapai, 
Ir dūmų sidabrinės jietys sminga 
Į aprūkusį šiaurės dangaus skydą.

Petrulis man tik iš vakaro buvo paskambi
nęs ir pasakęs, kad rytoj turėsi išvažiuoti į 
Prahą lietuviškų litų kurti ir spausdinti. Pra
šiau duoti bent porą dienų apsigalvoti, pap- 
lanuoti, bet pasakė, kad skubus reikalas, ne
beįmanoma laukti. Man net pranešė, kad nu
važiavęs jau rasiu su pačios spaustuvės su
projektuotais piešiniais spausdinamus centų 
banknotus. Reikia tai prižiūrėti ir litų spaus
dinimą suorganizuoti.

— Kai nuvažiavau — išsigandau, pasako
jo dail. A Varnas.

Prahoje sudariau piešinius 1,2,5,10,20,50 
ir 100 litų banknotų. Reikėjo dugnui sudary
ti tinklinį piešinį, kur būtų du tinklai raizgo- 
mi, kad nebūtų galima pinigų falsifikuoti.

— Darbas ėjo trimis pamainomis. Reikė
jo bent vieną pamainą budėti spaustuvėje. 
Kitas dvi pamainas budėjo Kalvaitis, Gave
lis, Dervinskis. Reikėjo stebėt spausdinimą ir

Adomo Varno rakinti Nepriklausomo* Lietuvos banknotai (Ii Broniaus Kviklio archyvo)

prižiūrėti, kad kas nors spausdinamų litų ne
nukniauktų.

Visa laimė, kad tada galėjau paplanuoti 
litų banknotų projektus. Galutinio paruoši
mo darbas ėjo visą laiką naktimis. Nebuvo 
laiko jokiems tyrinėjimams muziejuose ar 
jieškoti šaltinių. Viską reikėjo daryti iš gal
vos. O čia dar laiką trukdė paruošimas sa
vaitinių raportų Lietuvos bankui. Šio banko 
valdytoju tuomet buvo prof. V. Jurgutis, la
bai malonus žmogus, su kuriuo buvo miela 
turėti reikalų.

Svarbu buvo sujungti tokias spalvas, kurių 
nebūtų galima pinigų padirbėjams fotogra- 
fiškai išskirti. Teko skubėti, nebuvo laiko 
perdirbti piešinių. Pasitardavome su Lietuvos 
atstovu Prahoje Donatu Malinausku. Jis ir
gi vargingose sąlygose dirbo, nes neturėjo 
reprezentacinės būstinės, negalėjo nieko pas 
save kviesti. Atsimenu, kad spausdinant 100 
litų banknotą, chemikalais buvo labai išnuo
dytas akmuo, piešinys išėjo nelygus.

Sudarytą piešinį perkeldavo ant akmens, 
kuris būdavo išgraviruojamas chemikalais. 
Nuo akmens atmušdavo piešinį ant ištemp
tos gumos, kuri vėliau susitraukdavo į tokį 
dydį, kaip norimas banknotas, o paskiau nuo 
gumos piešinį vėl perkeldavo į akmenį ir pa
darydavo daug egzempliorių. Kiekvieno 
banknoto piešinys buvo iš dviejų dalių: sie- 
telinio fono ir viršutinio piešinio. Fonas bu
vo daromas mechaniškai, o piešinys ranka. 
Apskritai, tada spausdinimas buvo gana pri
mityvus.

Sudarytų piešinių dailininkui nereikėjo 
siųsti'į Kauną patikrinti. Būtų susitrukdę 
labai daug laiko. Pinigų buvo prispausdin
ta milijonai. Piktos valios įtarėjai net leido 
melagingus gandus, kad A. Varnas du vago
nu litų sau prisispausdino. Iš tikrųjų, vien 
centų buvo keli vagonai. Pirmaisiais centais 
juk algos buvo mokamos.

Siunčiama buvo užplombuotuose vago
nuose, prižiūrint spaustuvės ir lietuvių ko
misijoms. Ad. Varnui už tą darbą sumokėjo 
apie 15,000 litų, kuriuos jis sudėjo į lietuviš
kų kryžių nuotraukų rinkimą. Pinigus spaus

dinant, Ad. Varnas Prahoje išbuvo 14 mė
nesių. Buvo atvažiavus ir M. Varnienė, kuri 
universitete lankė pedagoginius kursus.

Dailininkui buvo pavesta į kiekvieną 
banknotą įkombinuoti kokį slaptą ženklą, iš 
kurio būtų galima atpažinti, ar banknotas 
tikras, ženklas turėjo būti sunkiai pastebi
mas, kad padirbėjas neįstengtų jo įžvelgti. 
Ad. Varnas įdėjo kai kur trikampėlį, kai kur 
kiek pailgą tašką.

Kartą Lietuvos banko tarnautojas Vaiš
nora pasikvietė Kaune dail. A Varną ir pa
rodė įtartiną 10 litų banknotą. Iš slaptojo 
ženklo Ad. Varnas atpažino, kad banknotas 
tikras, tik jis buvo patekęs iš makulatūros.

Bespausdinant litus, susidarydavo pun
dai sugadintų lapių. Daugiau jų susirinkus, 
tie lapai būdavo kemšami į tokį metalinį ru
tulį, kur chemikalais sutarpindavo ir visi tie 
lapai virsdavo koše. Komisijos nariai budė
davo, kad kas iš tų atmestų lapų nepasi
griebtų ir sukarpęs nepaleistų apyvarton.

Adomas Varnas apie 1921 metus daly
vavo lietuviškų kortų konkurse ir laimėjo 
pirmą premiją. Parinko paveikslus Birutės, 
Kęstučio, Vytauto. Tačiau kortos nebuvo 
atspausdintos; tur būt dėl to, kad jų pro
jektus kurdamas dail. Varnas nelabai paisė 
technikinės pusės — jų spausdinimas būtų 
brangiai kainavęs.

Nufotografavo 2,300 kryžių

Adomas Varnas 1921—1926 metais pa
šventė penkių vasarų atostogas, berinkda
mas tautosaką, fotografuodamas, apybrai

žas darydamas. Iš viso padarė nuotraukas 
apie 2,300 kryžių, apkeliaudamas ir Aukš
taitiją, ir Žemaitiją, ir Suvalkiją ir besi
stengdamas užfiksuoti bent žymiausius kry
žius.

Kodėl prof. A Varnas taip susidomėjo 
lietuviškais kryžiais?

Paklaustas dabar pasakojo:
— Kryžiais buvau susidomėjęs nuo 1905 

metų. Bestudijuodamas Krokuvoje, užtikau 
bibliotekoje leidinį lenkų kalba apie lietu
viškuosius kryžius, W. Szukiewiczio para
šytą. Jis man padarė įspūdžio. Kai 1905 m. 
vasarą prieš pat revoliuciją su dail. P. Rim
ša ir A. Staneika išsirengėm į kelionę po 
Lietuvą, mano tikslas buvo daugiau pažinti 
kryžius. Staneika siekė pažinti tėviškės vaiz
dus, o P. Rimša vyko iš užsienio svetimu pa
su, kad galėtų pasilikti tėviškėje. Aš turė
jau foto aparatą. Tada dar nebuvo filmų, o 
buvo naudojami stiklai. Ant kupros nešiaus 
40 svarų krovinį: foto aparatą, stiklus nuo
traukoms, aparato kojas, nešiausi ir dažus 
bei įtaisus piešti, šioje kelionėje padariau 
apie porą šimtų nuotraukų kryžių, senų 
bažnytėlių ir kitų vietovių. Taip pat pada
riau gal kokia 20 apybraižų kryžių ir bažny
tėlių. Tada perėjom tarpą nuo Suvalkų iki 
Marijampolės, paskui per Vilkaviškį, Kudir
kos Naumiestį, šakius. Jurbarką, Nemunu 
nuplaukėm į Tilžę, pėsti į Palangą (per sie
ną), pasiekėm Plungę, TelšiuB, Šiaulius, Jo
niškį, Panevėžį, Ukmergę ir Vilnių. Beveik 
visą laiką ėjome pėsti.

(Bus daugiau)
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Mitologija ir propaganda
Apie ''buržuazinius" ir "tarybinius" tautosakininkus

DR. JONAS BALYS

Šių dienų Lietuvoje išleidžia
mus lituanistinius veikalus gali
ma suskirstyti į dvi rūšis: grynai 
propagandinius, apie kuriuos ne
verta ir kalbėti, ir pusiau propa
gandinius, kuriuose šalia pelų 
yra ir grūdų. Mažiausia propa
gandos paliesti yra archeologijos 
ir kalbotyros darbai. Gryna pro
paganda yra istorijos (išskiriant 
tik apie labai senus laikus) ir so
ciologijos veikalai. Maždaug vi
duryje atsiduria literatūros, etno
grafijos ir tautosakos darbai. Se
noji ’ literatūra dar pakankamai 
rimtai traktuojama, tačiau viskas 
iškrypsta iš vėžių, pasiekus 1918 
metus. Viskas, kas liečia nepri
klausomybės laikus, yra perdėm 
tendencinga. O šiandieninės iš
eivijos literatūros visai lyg nebū
tų.

Parašau reaenzijas apie tokius 
Lietuvoje išleistus veikalus, ku
riuose šalia privalomos marksis
tinės doktrinos yra ir blaivaus 
dalyko nagrinėjimo. Turiu da
bar rankose vieną tokj leidi
nį: Mitinės lietuvių sakmių būty
bės. Autorius Norbertas Vėlius, 
išleido “Vaga” Vilniuje, 1977 m. 
333 psl. Šioje knygoje nagrinėja
mos tokios būtybės: laimės, lau
mės, aitvarai ir kaukai, raganos, 
burtininkai, vilktakiai. Jos apta
riamos pagal vienodą schemą: 
vardai, prigimtis, išvaizda, funk
cijos, kilmė. Yra gausus literatū
ros sąrašas (p. 305-324), j kuri 
įtraukti vakariečių ir mūsų emi
grantų darbai. Pvz. paminėti ir 
mano penki darbai, kurių du bu
vo išleisti emigracijoje. Dažnai 
cituojama mano knyga Lietuvių 
pasakojamosios tautosakos moty
vų katalogas (1936), paprastai 
nepaminint autoriaus. Tačiau 
pats artimiausias šiai temai ma
no darbas, Lietuvių mitologiškos 
sakmės (Nidos leidinys Nr. 13, 
Londone, 1956 m.) liko nepaste
bėtas. Tiesa, dalis tų sakmių ga
lėjo būti panaudotos tiesiog iš 
Lietuvių tautosakos archyvo 
rankraščių. Nepaminėti straips
niai, paskelbti Bostone išleistoj 
Lietuvių enciklopedijoj.

Joks rimtesnis ten išleistas tau
tosakos veikalas negali apsieiti, 
nepaminėjęs Balio darbų. Ta
čiau vis stengiamasi pabaksnoti 
jam į pašonę, kad tai buržuazi
nis arba idealistinis (priešingybė 
tarybiniam ir materialistiniam) 
tautosakininkas, tarsi tai būtų 
kokia nuodėmė. Keistai skamba 
šidje knygoje nuolatinis pabrėži
mas, kad yra “buržuaziniai” ir 
“tarybiniai” tautosakininkai ar 
etnografai. Prie pastarųjų priski
riamas ir Z. Slaviūnas, tikras 
neprik. Lietuvos auklėtinis. O pa
kritikuoti Balį laikoma kaip prie
volė. Pvz. mano vokiškai 1948 m. 
paskelbto darbo apie laumes kri
tikavimas yra nerimtas ir prieka
bingas (p. 88-89), kartu nuty
lint, kad straipsniai enciklopedi
niuose Standard Dictionary of 
Folklore (1950) ir Woerterbuch 
der Mythologie (1965) buvo irgi 
mano parašyti, kurie jau nekriti
kuojami, jie jau geri. Daromi ne
pagristi priekaištai (p. 140t) dėl 
mano straipsnio “Aitvaras” 
(1934), kuris buvo pirmas moks
liškas šio klausimo nagrinėjimas 
pas mus iš viso. Daro Vėlius 
priekaištus ir kitam “buržuazi
niam autoriui” A. J. Greimui (p. 
142 t), rašiusiam apie kaukus ir 
aitvarus “Metmenyse” (1972-74, 
nr. 24 ir 28). Žodžiu, visi tie 
buržuaziniai tautosakininkai ‘ar 
kalbininkai, kurie tik nėra 
"marksistinės dialektikos” sekė
jai, nieko gero negali duoti... Štai 
būdingas mano darbų aptarimas:

“Naujos mitologinės medžia
gos XX a. mokslui pateikė buržu
aziniai lietuvių tautosakininkai 
ir etnografai (žr.: Balys, 1934- 

1966; Vitkauskas, 1937 ir kt), 
folkloro duomenimis ėmęsi aiš
kinti kai kurias religijos ir mito
logijos problemas. Tačiau per 
siauras lietuvių senosios religijos 
supratimas ir idealistinis meto
das varžė jų galimybes. Tai ypač 
ryšku J. Balio straipsniuose, pa
rašytuose jau po Didžiojo Tėvy
nės karo emigracijoje. Moksliniai 
argumentai juose kartais pakei
čiami net rakcingais politiniais 
išvedžiojimais” (p. 7).

Nėra ten nurodyta nė vieno 
atvejo, kur aš savo folkoristi- 
niuose straipsniuose būčiau pa
naudojęs kokius “reakcingus po
litinius išvedžiojimus”. Prie ši
tos nuodėmės aš neprisipažįstu. 
Mano darbų tikslas buvo ir yra 
aprašyti ir aiškinti tam tikrus 
lietuviškos pasaulėjautos pasi
reiškimus tautosakoje ir mitolo
gijoje, pasekti jų kilmę, prasmę 
ir kultūristorinę raidą, nustatyti, 
kiek tai yra įmanoma, tas prie
žastis, kurios paveikė kaip turinį, 
taip ir menines tų tautosakos kū
rinių ypatybes. Tai kultūristorinę 
pažiūra. Jokių praktiškų ar ideo
loginių išvadų, siejančių su šių 
dienų gyvenimu, iš to nebuvo 
daroma.

Visai kitaip yra šioje knygoje. 
Tuoj po titulinio puslapio yra 
gal redaktoriaus A. Jonyno duo
ta veikalo “rčsumė”, kuri užbai
giama taip: “Leidinys pasitar
naus mokslo reikalams, interna
cionaliniam auklėjimui ir antire
liginei propagandai.” Tikslai 
aiškiai nusakyti: šalia mokslo 
(tai tik tarp kitko), internacio
nalizmo skleidimas ir antireligi
nė propaganda. Pats autorius sa
vo “Pratarmėje”, pradėdamas 
Markso citavimu, toliau aiškiai 
sako: “Domėtis mitologija bei 
senosiomis religijomis skatina ir 
praktikos sumetimai — antireli
ginė ir ateistinė propaganda...” 
(p. 5). Toliau vėl kartojama 
“Mitologijos reikšmė liaudies is
torijai pažinti, jos svarba antire
liginei propagandai ir didesnių 
apibendrinamųjų tyrinėjimų stoka 
paskatino autorių rašyti šį dar
bą ir iš dalies nulėmė jo pobūdį” 
(P- 8).

Štai kur prasikiša aiški politi
nė tendencija. Kuo nepamatuo
tai yra kaltinamas Balys, prie to 
atvirai prisipažįsta Vėlius. Ta
čiau paskaičius knygą, nesusida
ro įspūdis, kad ten būtų tokios 
jau ryškios medžiagos, kuri tiktų 
antireliginei proagandai. Tokios 
medžiagos, labai norint, galima 
būtų daugiau rasti kitose tauto

Paulius Augius EgMs, žalčių karalienes, iliustracija (medžio raižinys)

sakos rūšyse, kaip burtai, šven
čių papročiai, žmonių elgsena su 
bažnyčioje pašventintu vande
niu, ugnimi ar žolėmis. Gal au
torius sąmoningai stengėsi pa
brėžti tą antireliginės propagan
dos momentą, kad pasiteisintų 
prieš kompartijos cenzūrą, kodėl 
tokios rūšies veikalas buvo para
šytas ir yra vertas atspausdinti...

Šiaip knygoje įvairūs klausi
mai dažnai stengiamasi rimtai 
nagrinėti, ir su daugeliu auto
riaus išvadų galima sutikti. Vė
lius pažįsta ir vakarietišką lite
ratūrą. Žinoma, mitologijoj, 
kaip ir teologijoj, vis atsįranda ir 
ginčytinų klausimų. Pvz. Vėlius 
mano, kad M. Mažvydo katekiz
me ir tautosakoj minimos "dei
vės” reiškia ne laumes arba fė
jas, bet visas pagoniškas mitines 
būtybes apskritai (p. 89t.) Maž
vydas rašė: “Ir deivių šimtą 
(iei tatai nemaž) turinčias”. 
Tiek pagoniškų dievybių tik La- 
sickis teišrado. Tuo tarpu beveik 
kiekvienas upelis ar miškelis tu
rėjo savo “deives”, t.y. laumes 
arba fėjas, kaip gamtos dvasias. 
Tikras dievybes mūsų žmonės 
vadino “dievaitėmis”, pvz. “Ga- 
bie devaite”. Maž. Lietuvos 1571 
m. dokumentas mini ir “di- 
dę dievaitę” (Diedewaythe). 
Perkūnas ar Mėnulis tautosako
je visados yra vadinamas “die
vaitis”, bet ne “deivys”. Jei seni 
autoriai sumaišydavo terminų 
“deivė” ir “dievaitė” prasmę, tai 
nėra ko stebėtis. Iš visko atrodo, 
kad “deivės” arba “laumės” bu
vo Jaikomos tik “pusdievės”.

Ilgiausias ir kartu silpniausias 
knygos skyrius yra apie aitvarus 
ir kaukus (p. 129-198). Neįtiki
nantis atrodo Vėliaus gana ilgai 
dėstomas (p. 178 - 182, 194- 198) 
aitvaro ir kąuko gretinimas su 
mitologiniais dvyniais, kaip indų 
Ašviniai. Dar daugiau — jiems 
Rigvedoje duotas epitetas Nasa- 
tya lyginamas su liet, žodžiais 
“nešiotojai, nešėjai”, kurie kar
tais taikomi aitvarams. Arba 
“aitvaro” vardo tariamas gimi
ningumas su persų Ahuro Mazdo 
sūnaus vardu Atar. Pagaliau per 
drąsus yra abejotinos kilmės 
dievaičio vardo Puškaitis greti
nimas su indų Pūšan. Tokie gre
tinimai yra per daug panašūs į 
mūsų C. Gedgaudo fantastiškus 
išvedžiojimus. Pats autorius pri
pažįsta, kad “teiginys apie ait
varo ir kauko sąsajas su atskirais 
dvyniais dar atrodo labai hipo
tetinis” (p. 196). Tai amerikie
čio Donai Ward nagrinėta tema 
apie dvynius mitologijoj (1968 
m.)

Autorius gausiai naudojasi sta
tistika: “siekiant išvengti subjek
tyvumo, operuojama ir statisti
niais duomenimis” (p. 9). Toks 
metodas kartais gali būti nau
dingas, tačiau juo naudotis rei
kia atsargiai, nes dar nereiškia, 
kad koks vaidinys ar vardas, jei 
jis dažniau tautosakoj pasitaiko,

Juozas Kralikauskas (IS Br. Kviklio archyvo)

yra senesnis, negu kitas, rečiau 
pasitaikąs. Mat, tautosakos užra
šymai toli nesiekia, ir senoji są
voka kaip tik galėjo būti pamirš
ta ir naujesniais laikais pakeista 
nauja, pvz. Laimos ar Laimės vie
toj krikščionystės įtakoj dažniau 
atsirado Dievas, kaip žmogaus li
kimo lėmėjas.

Būtų per daug užimta vietos 
šioje recenzijoje, iškeliant visus 
ginčytinus klausimus. Daugiau 
kaip su puse autoriaus teigimų ir 
išvadų galima sutikti. Tai jau ge
rai. Konrtaversijos visados atsi
randa ir jos padeda išrišti prob
lemas. Tik reikia neprarasti nuo
saikumo ir neduoti valios fanta
zijai. Pvz. man atrodė, kad A. 
Greimas, “semantiškai” nagri
nėdamas vieną liaudies pasaką, 
priėjo neįmanomų išvadų, ir pats 
metodas buvo blogas (žr. “Met
menys”, 1977, nr. 33). Dėl tokio 
metodo man teko gana kritiškai 
pasisakyti (žr. “Naujoji viltis”,

Nauji leidiniai
— Vincas Pietaris, ALGI

MANTAS. Istorinė apysaka. Pir
ma ir antra dalis. Išleido Ameri
kos Lietuvių bibliotekos leidykla 
1978 m. Chicagoje. Viršelis pieš
tas Vinco Luko. Technikinis re
daktorius Saulius Girnius. Rinkė
jas Aleksandras Pakalniškis, jn. 
Tiražas 1500 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Leidinys 
544 psl., kaina — 9 dol.

Algimantas — tai turbūt la
biausia skaitoma mūsų literatū
ros apysaka. Pastaruoju metu jos 
labai trūko čionykštėms mokyk
loms ir šiaip skaitytojams. Ame
rikos Lietuvių bibliotekos leidyk
la atliko prasmingą darbą, išleis
dama abi šios stambios istorinės 
apysakos dalis parankiai vienoje 
knygoje.

Be kita ko, knygos leidėjo žo
dyje rašoma: “Visų pirma turėtų 
būti įdomu, kad (ši 1900-1902 
metais parašyta) Vinco Pietario 
apysaka pirmą kartą buvo išleis
ta ne Lietuvoje, bet Amerikoje — 
1904 metais Shenandoah, PA 
mieste.

Antra, labai apgailestaujama, 
kad kai 1973 metais Lietuvoje 
buvo išleisti Vinco Pietario raš
tai, tai Algimantas į jų rinkinį 
nepateko už “tendencingą” isto
rinių įvykių traktavimą... Kad 
Algimanto negalima paduoti į 
anapus gyvenančių skaitytojų 
rankas, yra daug pasakantis fak
tas ir apie šio kūrinio vertę ir 
prasmę ne vien tik lietuviams”. 

1977, nr. 10). Tačiau vėliau, ra
šydamas apie Laimą ir remda
masis liaudies sakmėmis, A. Grei
mas jau blaiviau jas vertina, ir 
toks tradicinis metodas jau pri
imtinas (žr. “Metmenys”, 1978, 
nr. 36). Čia Greimo ir Vėliaus 
metodas beveik sutampa. Žino
ma, Vėliui buvo prieinama daug 
gausesnė dar nespausdinta me
džiaga, ir jis tam reikalui gali pa
skirti daugiau laiko, negu mes 
čia išeivijoje. Tik mums čia ne
reikia rūpintis “dialektiniu ma
terializmu” ar kaip ten tie priva
lomi rėmeliai vadinami, nes ki
taip būsią “metodologinė klai
da’...

Kaip matome, mūsų mitologi
jos klausimai susilaukė rimto dė
mesio, o aplinkybių diktuojamus 
nukrypimus, kaip antireliginė 
propaganda, visokios dialektikos 
ir semantikos nesunkiai atsijoja- 
mos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

— LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1979 m. sausio mėn., Nr. 1. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 2345 West 56th Str., Chi
cago, IL 60636. Metinė prenume
rata — 8 dol.

PATIKSLINIMAS
Praėjusios savaitės kultūrinia

me priede (sausio 7 d.), Adomo 
Varno pasakojimus iliustruojant 
pašto ženklų nuotraukomis, įsi
brovė netikslumas: 40 skatikų o- 
ro pašto ženklas yra pieštas ne 
Adomo Varno, bet Petro Kalpo
ko.

Juozas Kralikauskas
1 1 • . . 4‘ ** ■'

"Draugo" dvidešimt septinto jo 
romano konkurso laureatas *

. H UI

Kaip jau buvo mūsų laikraš- 
tyje, praėjusio antradienio die
ninėje laidoje, pranešta, dvide
šimt septintąjį “Draugo” roma
no konkursą laimėjo Kanadoje 
gyvenantis rašytojas Juozas 
Kralikauskas. Laimėjo vėl isto
riniu romanu “įkaitę Vilniaus 
akmenys”. Pats faktas mūsų li
teratūros bičiuliams gal ir ne
bus kokia nors netikėta staig
mena: Juozas Kralikauskas nė
ra lietuvių literatūros baruose 
koks nors dar žalias naujokas 
ar šiaip grožinėje literatūroje 
vos besilaikantis. Seniai jisai 
yra puikų statusą įsigijęs rašy
tojas, talentingas ir labai rim
tai dirbantis, premijas ir kon
kursus jau ne kartą laimėjęs, 
kritikų gerai įvertintas.

Tačiau Juozas Kralikauskas 
ne vien tik išeivijoje, bet ir ap
lamai visos lietuvių literatūros 
panoramoje yra vis dėlto staig
mena ir, galima sakyti^ uniku
mas savo įnikimu į istorines te
mas ir savo istorinių romanų 
gausa. Visi jie savo vietoje, vi
si stiliaus ir žodžio prasme la
bai kralikauskiški. tačiau kiek
vienas su gerai išstudijuota is
torine aplinka, ryškiais charak
teriais, su tikru žinojimu, kas 
yra šios rūšies literatūra.

Tiesa, savo rašytojo kelią 
Juozas Kralikauskas pradėjo 
gana tradiciniu žingsniu. Gal 
kiek poetišku, gal kiek ir stili
zuotu, bet vis dėlto buitiniu da
barties vaizdavimu. Čia turime 
minty jo literatūrinį debiutą — 
novelių rinkinį “Septyni kala
vijai” (1937 m.), apysaką “Ur
viniai žmonės” (1954) ir roma
ną “Šviesa lange” (1957).

Tačiau po to jau prasidėjo is
torinė Juozo Kralikausko kelio
nė mūsų tautos praeities am
žiuose. Prasidėjo su istorine 
Lietuvos valstybės pradžia, su 
mindauginiu romanu "Titnago 
ugnis” (1962). Ir po šio pirmo
jo sekė visa serija romanų, 
skirtų mindauginei mūsų isto
rijos epochai. Tai romanai: 
“Mindaugo nužudymas” (1964), 
‘Vaišvilkas” (1971) ir “Taut
vilą” (1973).

Visuose šiuose romanuose 
radome tryliktojo amžiaus, sa
kytume, daugiau ar mažiau 
karžyginę Lietuvą. Juos para
šęs, Juozas Kralikauskas, atro
do, padeda į šalį kardus bei 
durklus ir su savo naujais už-

įspėjimas Europai
(Atkelta iš 3 psL)

timą paramą, įsikalbėjimą pavo
jaus nematyti, o šiuo metu atra
do dar naują, būtent Kiniją, jos 
universalizmą. Gera turėti dau
gelį atramos taškų į aukštybes 
kilti, bet dar geriau matyti nors 
ir nemalonią, liūdną tikrovę, ma
tyti ir ja tvirtai remtis.

Vakarų kultūros žlugimas jau 
yra prasidėjęs po I pasaulinio ka
ro. Deja, tuo metu atsakingieji 
valstybių vadovai nesugebėjo at
likti savo pareigos. Dėl jų kal
tės visos tautos, išskyrus kelias 
nešališkąsias^ sulaukė rykštės. Po 
II pasaulinio karo-klano kraujo 
ir kalnų aukų — Vakarų pa
saulis mažai ką tepasimokė, kai 
dideliu lanku prasidėjo vakarie
čių apsupimas. Šiuo metu jis tę
siamas žymiai didesne spartą. Jis 
paliečia ne tik Vakarų Europą, 
JAV, bet visą vakarietiškąjį pasau
lį. Tai gali būti paskutinis vaka
riečių išbandymas ir galbūt jų 
palaidojimas. Tai neišvengiamai 
įvyks, ne šiandien, ne ryt, jei va- 

si 
mojais peršoka jau į kultūros’ 
istorijos raidai subrendusią^ 
Lietuvą. Iš tryliktojo amžiau^' 
peršoka į šešioliktąjį ir sustoji 
prie lietuviškojo rašto versmių1!’ 
parašo romaną' 'Martynas MaŽ-‘ 
vydas Vilniuje”.

Ir, žengęs dar šimtmetį ar
čiau mūsų laikų, atsiduria eep?’ 
tynioliktojo šimtmečio pradžioj, 
je. Gilindamasis čia toliau į ia-, 
trijos kultūrines apraiškas lie
tuvių tautoj, parašo šį patį nau
jausią, dvidešimt septintame 
"Draugo” romano konkurse da- 
bar premijuotąjį romaną “įkaitl 
tę Vilniaus akmenys”.

Romane vaizduojama irg* 
jau ne karžyginė, o renesansi
nio kultūrinio intereso kupina 
mūsų tautos epocha, kada Vil
niuje jau gyvavo šiemet 400 
metų sukaktį minintis univeru 
sitetas ir jame profesoriavai 
vienas stambiųjų lietuviško raš-’ 
to pradininkų Konstantinas Sir
vydas (1579-1631). Romane 
susipažįstam taipgi su istorini# 
asmeniu, dar jaunuoliu Jontt 
Jaknavičium (1598-1668), b^ 
keliaujančiu į Vilnių siekti 
mokslo ir susitikti su savo dė
de Konstantinu Sirvydų. Veika
le vaizduojama nuotykingi jd 
kelionė į Vilnių ir pagaliau įvai
rūs rūpesčiai, nuvykus į sosti
nę. Kaip iš mūsų literatūros is
torijos žinome, vėliau Šis Jodas 
Jaknavičius tampa taipgi vienu 
mūsų literatūros pradininkų ir 

Bavo dėdės darbų bendrininku.
Romane, be kita ko, labai iš- 

jieškotai vaizduojama visa isto
rinė septynioliktojo šimtmečio 
Lietuvos, ypač Vilniaus, pano
raminė ir buitinė aplinka su 
luomų ir tikybų trintimi, asme
niškomis intrigomis, su kultūri
nio klodo interesais bei tauti
nėmis aspiracijomis. Įspūdin
gai pavaizduotas ir didysis 
Vilniaus gaisras 1610 metais. 
Visa tai rašytojas talentingai 
sujungia į gerai nušlifuotą li
teratūrinę visumą, ir išėjusi 
knyga tikrai teiks malonumą 
net labai reikliam skaitytojui:

Šios rūšies ir šios istorinės 
temos romanas šiemet laikyti
nas taipgi išeivijos prasmingai 
duokle Vilniaus universiteto 
400 metų jubiliejui, o kartu ir 
dovana rašytojo Konstantino 
Sirvydo 400 metų gimimo suj 
kokčiai. 't

k. brd.

,3J 
kariečiai savo laiku nepraplėš 
akių, nenorės matyti nemalonios 
tikrovės ir daryti tinkamos išvą* 
dos. į

JAV be apkarpytos Europos il-:a 
gai negalės ištverti. Amerika at
sirado Europos ženkle ir pastaro
sios nelemtis ją pražudys. Visa tai 
nuoseklu, jei rytinis priespaudbs 
pasaulis, kurio gyventojų skais
čius toli prašoka laisvėje gyve
nančius, nesulauks vidinių smū- 
šių, nepergyvens žūties. • . ■ ) v

Žaidimas jau seniai pradėtąą. 
Kamuolys išmestas, ir mes ątį- 
džiai turime sekti kur jis riedą.

Didžiai dėkoju profesoriui d?- 
J. Eretui už jo studiją, verčiančią 
susirūpinti Vakarų pasaulio slirik- 
timi.

ad 
BERNARDAS BRAZDŽIONIO

RUSŲ SAVAITRAŠTYJE

Didžiausias rusų išeivijos sa
vaitraštis “Russkaja Mysl”, lei
džiamas Paryžiuje, įsidėjo Bfef- 
nardo Brazdžionio eilėraštį “Tė
vynės gėlės”. Eilėraštį išvertė 
Jurgis Gliaudą.
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