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Dėl mielos tėviškės grumstelio
Kultūros tarybos įgaliotinio U- Aktoriaus premijos jury 

komisijos pirmininko Česlovo Grincevičiaus žodis, 
įteikiant mecenatinę Lietuvių fondo tūkstantinę Jonui Kelečiui 
Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. spalio 21 d.

Jau trisdešimt metų nuo lietu
viškos scenos Amerikoj nenueina 
mūsų mėgstamas ir mylimas Jo
nas Kelečius. Jonas — plačios 
skalės teatro menininkas. Daug 
sykiy jį matėme kuriant ir links- 
mūs, ir lyrinius charakterius. Vai
dybines aukštumas pasiekė savo 
nepaprasto profesinio darbštu
mo dėka. Jo sukurti charakteriai 
pasižymi kiek tik įmanoma tobu
la formajSavo išbaigimu ir nepa
kartojamu individualumu. Jo tar
tas žodis yra pilnakraujis, ryškus, 
ne; patosinis, įtikinąs, meniškai 
nemeluotas. Tai vienas iš tų kū
rėjų, kuris savo talento ir pašau- 
kirno neužkasė ir gabumų neiš- 
mąinė į puošnių rezidencijų sta
tysią, bet laikas nuo laiko dvasi
nė? šviesos trupiniais ir su mu
mis dalinasi.

Teatro menas yra sunkus, gal 
net sunkiausias iš visų kitų me
nų, Rašytojas, dailininkas, kom- 
3torius ar kiti meno atsto- 

kūryboje atskleidžia ne save 
, tik dalį, ir visuomenė teisia 

tik tą jo pusę. Aktorius teisiamas 
ir vertinamas visas. Antra — te
atro menas yra laiko menas, tra
giškas menas ta prasme, kad ak
torius nulipo nuo scenos, ir visa 
baigta. Savo meno palikti nega
li. Kitaip yra su rašytoju, daili
ninku ar kompozitorium. Jų me
nais galės naudotis kartų kar
tos, jų menai neturi nei laiko, 
nei erdvės ribų.

Teisybė, dabartiniai labai mo
dernūs išradimai ateina į pagal
bą .Technika leidžia užfiksuoti ir 
tartą žodį įrašyti į garso ir švie
soj juostas ar plokšteles. Tačiau 
teisybė, kad jokie išradimai nesu
geba ir nesugebės kitoms kartoms 
perduoti, pakartoti tos teatro nuo
taikos, spektaklio atmosferos, ko
kią sukelia aktorius, kokia scenos 
rampą peržengia ir užkrečia žiū
rovą. Kad taip yra, turėjome pro
gos patirti ir lietuviškuoju atve-

člau 1923 m. rudenį, kai atvykau 

j Kauną studijuoti. Pirmuosiuose 
keturiuose semestruose man neteko 

j su juo tiesiogiai susitikti; tik penk

tajame, 1925 m., rudens semestre 
buvau užsirašęs jo skaitomą lenkų 
literatūros ir rusų kalbos istoriją, 
tačiau šių dalykų man trumpai te
seko klausyti, nes tais pat metais, 
lapkričio mėn., išvykau j užsienį stu

dijuoti.

Man išvykstant j užsienį, Huma
nitarinių mokslų fakulteto dekanu 
au buvo V. Krėvė-Mickevičius. Bet 

drauge su A. Saliu aš išvykau ne 
akulteto iniciatyva, o J. Jablonskio 

rūpesčiu: jis parašydino tuometi
niam švietimo ministrui K. Jokan

tui, buvusiam savo mokiniui, mums 
didžiai palankų rekomenduojamąjį 
laišką, ir šis, nieko daugiau nebe- 
atsiklausdamas, mudviem paskyrė 

stipendijas

Aš savo studijas Leipcige, Vokie-

ir, jas baigęs, dar planavau kurį lai
ką pasilikti užsieny, kad galėčiau 

daugiau papildyti savo disertaciją ir 
ypač Krokuvoje pasirinkti naujos 
medžiagos. Bet V. Krėvė jau iš anks

to mane raginte ragino ko greičiau, 
baigus studijas, grjžti J Kauną. Mat, 
Human. mokslų fakultete tuomet 
buvo susidariusi savotiška bėda su 
lituanistinių kalbotyros dalykų 
dėstymu. Po K. Būgos mirties doc. 
A. Sennas buvo vienintelis, kuris 
galėjo šiuos kursus skaityti, bet, ki
lus tam tikram nesusipratimui su 
fakultetu, jis tuojau nustojo tai da
ręs, ir studentai, net daugiau kaip 
dešimt semestrų išklausę visus rei
kiamus dalykus ir jų egzaminus iš
laikę, negalėjo laikyti baigiamųjų 
egzaminų — trūko jiems lietuvių 
kalbotyros dalykų. Todėl aš, bai
gęs savo studijas, tuojau grįžau Lie
tuvon. Nors grįžau tik vasario mėn. 
pradžioj, bet dekano rūpesčiu jau 
nuo 1929 m. r -lūšio 1 d. buvau iš
rinktas fakulteto nariu;

jų. Chicagos lietuvių aktoriai ka
daise čia suvaidino “Aukso žąsį”. 
Koks puikus, žaismingas spektak
lis! Ir kaip nedaug jo liko, kai tą 
patį teko stebėti filme.

Gerai, kad tokia forma ban
dome įamžinti mūsų didesnius 
meninius laimėjimus ar užfiksuo
ti labai nusipelniusius asmenis 
bent jų gyvenimo saulėlydy. Šia 
proga drįstame kreiptis į tą pa
čią visuomenę ir institucijas, kad 
nebūtų užmiršti ir mūsų teatro 
žmonės — aktoriai ar daininin
kai, kad nelauktumėm su filma
vimo aparatais jų rudenėlio, bet 
juos paliktumėm šiek tiek gyvus 
tiems, kurie ateis po mūsų, kad

‘J Iš autoriaus rankraštinio palikimo. 
Parašyta arba 1974 m. antrojoje pu
sėje, arba 1975 m. — Redakcija dėkoja 
p. Bronei Skardžiuvienei.

susirūpintumėm jau šiandien, 
jų talentų ir kūrybinių jėgų 
žydėjimo viršūnėje.

Mes sveikiname mieląjį Joną 
Kelečių, džiaugiamės, kaip jis 
pats sako, jo nenoru susidomėti 
savo artimiausiu kaimynu grabo- 
rium, jo greitu patarnavimu. Lin
kime, kad jo tartas gražus lietu
viškas žodis dar ilgai skambėtų 
mūsų salėse, kad galėtų dirbti ir 
būtų jaunas, irgi jo paties žo
džiais tariant, dėl mielos tėviškės 
grumstelio.

1. Kaviniai pobūviai
Pradėjus dirbti Human. mokslų 

f-te, kažkaip nejučiomis tuojau ėmė 
megztis mano artimesni santykiai 
su dekanu. Visų pirma, dažnai su 
kitais drauge, nueidavome į kavinę 
arba restoraną. Vieną kartą, atsi
menu, Metropolyje buvome susirin
kę vakarieniauti trise: V. Krėvė, V. 
Mykolaitis-Putinas, tuomet dar dir
bęs Teologijos-filosofijos fakultete, 
ir aš. Susidarius geresnei nuotaikai, 
iškilo kunigystės klausimas, ir V. 
Krėvė tiesiai pasakė Putinui: Tams
ta kaip kunigas nekaip jautiesi sa
vo fakultete, pereik j Human. moks
lų f-tą, mesk kunigystę, vesk ko
kią mergaitę, ir galėsi kaip tinka

mas pradėti normaliai tvarkyti

Paminklas dėl Lietuvos laisvės žuvusieim kariams Vėlinių vakarą nepriklau
somybės laikais Kauno kapinėse. Šiuo metu kapinės panaikintos ir pamink
las okupanto nugriautas. Nuotr. Vytauto Maželio

drauge su pik. M. Kalmantu nema
ža prisidėjęs prie Klaipėdos vada

vimo.

Arba štai vėl, už kelių savaiHų 
prieš Lietuvos rusų okupaciją, P. 
Cvirka buvo itin gerai nusiteikęs: 
iš kitų šaltinių ir iš dalies iš jo 

paties neatsargių prasitarimų jau 
žinojome, kad Lietuvoje netrukus 

viskas pasikeis, ir naujojoje santvar
koje Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininku būsiąs jis, P. Cvirka; sa
ko, jam tai net pažadėjęs ir pats 
Pozdniakovas. Kitame kavos pobū- 5 
vyje, iškilus šiam klausimui, V. Krė
vė P. Cvirkai tiesiog pareiškė, kad 
jo vadovaujamai rašytojų draugi
jai jis niekados nepriklausysiąs. P. 

Cvirka, kiek sumišęs, ėmė aiškinti, 
kad čia nėra nieko nepaprasta: pwnį 

švietimo ministras K. Masiliūnas, 
buvęs Pr. Skardžiaus studentas, da- T 
bar esąs Lituanistikos Instituto di
rektorius, ir Pr. Skardžius vis dėlto 
neatsisakęs būti Instituto nariu. V. 
Krėvei šis aiškinimas nepadarė jo
kio įspūdžio.

2. Kalbos taisymas

V. Krėvė savo laiku buvo labai 
supykęs ant kalbininkų, ypač ant "* 

J. Jablonskio, už rašytojų kalbos 
taisymą, ir apie tai 1926 m. Pradų 
ir žygių I-me naryje paskelbė pik
toką straipsnį, išvadindamas kalbi
ninkus taisytojus blusininkais. Tais 
pat metais J. Jablonskis į tai atsa
kė atskiru straipsniu „Blusininko 
atsakymas neblusininkui“ (Lietuva, 
1926, Nr. 173), kur jis pabrėžė, 
.ad žinomesni kalbininkai ne mėgi

ną taisyti rašytojų stiliaus, bet iš- ■ 
kelia aikštėn netinkamus dalykus, 
ypač svetimybes, ir tam pavyzdžių 
jis davė iš Skirgailos dramos, kuri 
pirma buvo parašyta rusiškai ir tik 
vėliau išversta J lietuvių kalbą. 
Kaip iš J. Jablonskio recenzijos, iš
spausdintos 1925 m. švietimo dar
bo XI-me n-ryje, matyti, šito kūri
nio kalboje apsčiai būta tikrai ne
girtinų dalykų, pvz.: norėjo dau
giau šimto litų; dėkojame Dievą; 
vyrai pasauliu valdo; kur nenueini, ,t

ypač A. Salys ir I. Jonynas, rado, 
kad šio piliečio pristatyti dokumen
tai yra prieštaringi, dėl įvairios ra
šysenos net įtariami, o pagal mū
sų Berlyno atstovybės pranešimą 
jis jokioje nurodytoje mokykloje ne
dirba ir tik dažnai važinėja iš vie
nos sostinės j kitą. Tuo visas biz-1 

nis baigėsi: toliau niekas, net ir visur niekų pridirbi; kur tu rasi 
pats dekanas, nei žodžio nebetarė 
apie Chanocho išrinkimą.

Kiek vėliau, kai Aldonos kavinė 
mums nusibodo, mes persikėlėm į 
Metropolį. Čia susirinkdavome be
veik tuo pat metu, apie 12-tą vai. 
dieną, ir susirinkdavome jau dides
nis būrelis: be nuolatinių, dažnes
nių dalyvių (V. Krėvės, B. Sruo
gos, L. Karsavino, Pr. Augustaičio, 
P. Galaunės, P. Vaičiūno ir manęs), 
čia kartais dar ateidavo adv. Narge- 
lavifius, didelis gandų žinovas, 
P. Cvirka, A. Venclova, iš Zarasų 

atvykęs A. Voldemaras, J. Baltru
šaitis, kai iš Maskvos atvažiuodavo 
į Kauną, ir kt. Šitokioje kompani
joje niekados netrūkdavo kalbų, 
įvairių žinių, juokų ir kt. V. Krė
vė gana gyvai dalyvaudavo pokal
biuose ir kartais tuojau reaguoda
vo. Pvz. vieną kartą adv. Nargela- 
vičius atėjęs pranešė, kad mūsų val
džia ketinanti atiduoti Klaipėdą vo
kiečiams. Si žinia labai sujaudino 
V. Krėvę: jis visas persimainė, ėmė 
jo lūpos virpėti — negalėjo nei žo
džio ištarti, ir, nieko nelaukdamas, 
tuojau išėjo tiesiai pas krašto ap

saugos ministrą pasiteirauti, ar tai 
tiesa. Kitą dieną priėjęs man links
mai pranešė, kad ministras šią ži
nią paneigęs. Jis taip jautriai re
agavo, matyti, dėl to, kad, kaip man 
ne kartą teko patirti, pats jautėsi

vimi kovodamas: jis tuo tarpu to 
negalįs padaryti dėl savo senos, ti
kinčios motinos, kuriai tai sudarytų 
didelį širdies skausmą. Bet vėliau 

įvyko taip, kaip buvo lemta: jis ne
trukus perėjo į Human. mokslų 
f-tą, vedė savo buv. studentę, o ma
no buv. gimnazijos kolegę E. Kve- 
daraitę ir dėl to pasitraukė iš ku

nigystės.
Kitą kartą, atėjęs į Aldonos ka

vinę, kur iš pradžios mūsų būre
lis susirinkdavo kavos, radau vieną 
B. Sruogą su kažkokiu plačiaveidžiu 
nepažįstamu tipu, pavarde Cha- 
noch. B. Sruoga tuojau pastebėjo, 
kad štai Skardžius šiam tipui su
teiksiąs reikiamos informacijos, ir 
bematant atsisveikinęs išėjo. Likę 
dviese, ėmėme kalbėti apie reikalą: 
jis, Chanochas, esąs orientalistas 
specialistas, parašęs įvairių moksli
nių knygų, dėstąs vienoje Berlyno 
aukštojoje mokykloje, ir jei mes iš
rinktume jj privatdocentu, tai mū
sų fakultetui parūpintų didelę 
orientalinę biblioteką. Man visa ši 
istorija pasirodė didžiai keista, tie-, 
siog įtartina, ir aš, nieko su juo 
apie tai daugiau nekalbėdamas, pa
tariau jam tuo reikalu kreiptis j de
kaną. Sugrįžęs namo, tuojau pa
skambinau V. Krėvei, kad mano 
patarimu savo reikalu kreipsis į jį 
vienas pilietis, kuris man pasirodė 
gerokai įtartinas. Bet V. Krėvė, 
matyti, kiek kitaip galvojo, ir davė 
eigą jo prašymui. Artimiausiame 
fakulteto tarybos posėdyje prof. L. 
Karsavinas, kiek susipažinęs su 
Chanocho veikla iš jo pasakojimų 
ir pateiktų kelių vokiškai parašy- 

Kelečlaus rečitalio— spektak-itų knygelių, siūlė jį išrinkti privat- 
Nuotr. V. Noreikos Į docentu, bet kiti fakulteto nariai,

sa-

Tebūnie jam mūsų didelė pa- gyvenimą. V. Mykolaitis į tai 

reagavo kiek santūriai, lyg su sa-dėka.

mlnlnkas Ir Kultūros tarybos įgalotinis rašytojas Česlovas Grinceviči J’ °nul Ke,eClul (<te«n«Je) Įteikia komisijos plr- 
fondas. Premija š. m. spalio mėn. 21 d. buvo (teikta Jaunimo centre CW Cm~ 1000 d°‘’’ mccenatas ~ Lietuvių 
lio progA. ’ LnicaKo)c‘> Jono

geresnį manęs; tylėk, tu nė prie ko; 
tu ėmei beprotauti; Dievas atkrei
pė j tave domesį; didis karas grcso 
(— graso, gresia) tautoms; Skirgai
la vėl nejudomas sėdi; nuduok, kad 
miegi; galiu tai priparodyti; turi... 
skaitlingas bandas; prieina stalą; 
tepasigaili Dievas mano sielą, kas 
tame kaltas; tas pas Dievą prašo 
taikos; leisk man tai atlikti 

negu šią taurę išgersi; mes 
esame, kad jj sutikus, ir t.t

Vėliau, dirbdamas Human. 
Ių f-te, aš nebepastebėjau 
V. Krėvės neapykantos kalbinin
kams. Priešingai, juo toliau, juo 
daugiau mudu 
duodamas man 
mesnių leidinių 
sakmial prašyte 
ištaisyčiau visus
netaisyklingus žodžius ar posakius, 
ypač aiškias nereikalingas svetimy
bes, kurių anksčiau jo raštų kal
boje dar nemaža pasitaikydavo. Iš 
savo pusės aš stengiausi neliesti jo 
raštų stiliaus dalykų ir būdingų 
žodyninių tarmybių. Tuo būdu 
prieš karą taisiau Šarūno (trečiojo 
leidimo), Mindaugo mirties ir kt., o 
po karo Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų, Raganiaus, Dan
gaus ir žemės sūnų pirmosios da-

(Nukelta J 2 psl.).

pirm, 
Ha ir

ėmėme sutarti. Ir 
taisyti savo toli- 
kalbą, jis mane 

prašydavo, kad aš 
netinkamus, tikrai
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Prano Skardžiaus atsiminimai apie Vincą Krėvę
(Atkelta 1A 1 put).

lies ir kt. kalbą. Ir jis tais mano 
taisymais buvo patenkintas: „Labai 
esu Jums dėkingas už Jūsų darbą. 
Sutinku su visomis Jūsų pataiso
mis“ (1949.VI.1). Tik Dangaus ir 
žemės sūnų kalboje prašė išmesti 
dzūkybes (sakytau, matytau) ir 
nekeisti kalbos struktūros — orien- 
talinio, biblinio stiliaus, kurio pa
vyzdžio lietuvių literatūra neturinti. 
Ta pačia proga jis mane klausė, 
kaip rašyti: pharušimas, parošimas 
ar parosimas, sikeris ar šikeris, hee- 

na ar geena ir kt., ir toliau pri
dūrė: „Kaip nustatysi, taip bus ge
rai. Tuose klausimuose Jūs man 
esate autoritetas, ir prieštarauti ne
išdrįsiu" (1949.II.7).

3. Fakultetiniai dalykai ir 
falsifikacija

Dirbdamas Human. mokslų f-te 
beveik penkiolika metų, aš turėjau 
daug progų stebėti V. Krėvę ir 
kaip žmogų, ir kaip kolegą ,ir kaip 

<-tlekaną. Kiek anksčiau, nesant rei- 
‘•'■'•kiamų savų specialistų, buvo j fa- 

’kultetą prisikviesta nemaža kitatau
čių, kurie mūsų, lietuvių, reika- 

>rilus ne visados kaip reikiant jaus- 
Mldavo ir suprasdavo. Pvz., vokiečių 
-kJca'lbos ir literatūros katedros vedė- 
iMas prof. H. Engertas pasirūpino, 
‘ kad tos katedros privatdocentu bū- 

tų išrinktas dr. G. Studerus, ir pas- 
^r)ęui darė visokių sunkenybių asis- 

ortęntui dr. K. Alminui būti kiek pa
aukštintam; dėl to viename tarybos 
posėdyje man net teko šį dalyką 
aiškiau įrodinėti. Bet ilgainiui ėmė 
vis daugiau rastis pačių lietuvių 
jaunesnių pajėgų, užsieny baigu
sių specialius mokslus, ir po kurio 
laiko lituanistinė nuotaika fakultete 
gerokai pakilo. V. Krėvė tuo buvo 
patenkintas ir džiaugėsi. Vieną kar
tą jis man pareiškė: „Mes, seniai, 

į nedaug ką bepadarysime — visa 

! mūsų viltis jūs, jaunesnieji specia
listai".
kartus 
mokslo 

ti tie,
mokslus, yra moksliškai gerai pasi- 

I ruošę ir pasiryžę nuolat kopti į di
desnes mokslo aukštybes.

Bet ne visi jaunesnieji pasirodė 
sugyvenami, ramūs fakulteto darbi
ninkai. Vienas toks neramuolis bu
vo dr. J. Balys. Savo įteikto habi
litacinio darbo pratarmėje jis tuo
jau ėmė gana žiauriai pulti, nie
kinti fakulteto narius V. Krėvė-Mic-

Ir vėliau jis man bent kelis 
yra kartojęs, kad kūrybinį 
darbą daugiausia gali dirb- 
kurie yra baigę specialius

I

Lietuviai astronomų suvažiavime
Galėtume sakyti, ikad pasaulio 

astronomai š. m. rugpjūčiu 14 — 
23 d. užvaldė gražųjį Kanados 
miestą Montrealį. Apie 2300 
mokslininkų iš 48 kraštų sugu
žėjo į 17-jį Tarptautinės astrono
mų sąjungos suvažiavimą dis
kutuoti įvairias astronomines 
problemas bei organizacinius rei
kalus. Dalyvavo tokios pasauli
nio garsp asmenybės, kaip Kana
dos Nobelio premijos laure
atas G. Herzberg, molekuliarinės 
spektroskopijos specialistas, žy
mus amerikiečių astrofizikas iš 
Chicagos universiteto S. Chan- 
drasekhar (gimęs Indijoj), radijo 
astronomas iš Cornell universi
teto Frank D. Drake, astrono
mas — biologas Gari Sagan ir 
daugelis kitų. Mums įdomu tai, 
kad šios didelį tarptautinį presti
žą turinčios organizacijos suva
žiavime dalyvavo ir du lietuviai. 
Tai dr. Romualdas Zalubas, at
stovavęs JAV Standartų biurą ir 

.dr. Romuladas Mitalas, Kanados 
Ontario universiteto, esančio 
Londone, netoli Toronto, astro
nomijos profesorius. Dr. R. Zalu
bas jau nebe pirmą kartą dalyva
vo Tarptautinės astronomų są
jungos suvažiavime. 1970 metų 
Brighton suvažiavime Anglijoj 
jis paskelbė savo ištirtą toriaus 
spektrą, kurs buvo priimtas kaip 
standartas astrofiziniams tyrinė- 

kevičių, M. Biržišką ir kt. Komi
sijos nariai, kurių tarpe ir aš bu
vau, rado, kad visas jo darbas nė
ra blogas, bet tonas, kuriuo para
šytas, nepriimtinas — jiems atrodė, 
kad tame pačiame leidinyje negali 
būti to pat fakulteto nariai visai 
nekorektiškai, tiesiog įžūliai trak
tuojami — tai su mokslu neturi 
nieko bendro, — ir todėl viso dar
bo jie neatmetė, tik prašė autorių 
jį peržiūrėti ir išmesti nereikalingas, 

niekinamas priemaišas. J. Balys dėl 
to nesutiko, ir fakulteto taryba jo 
toliau nebeperrinko asistentu.

Pasitraukęs iš fakulteto, J. Balys 
nenurimo. 1936 m. Vairo IX-me n- 
ryje jis paskelbė straipsnį „Dzūkų 
tautosakos falsifikacija“, kur jis įta
rė V. Krėvę klastojus dzūkų tau
tosakos dalykus, ypač jų padavi
mus apie Šarūną ir kt. V. Krėvė 
dėl to labai jaudinos, ir vieną kar
tą, mudviem iš Palangos einant į 
Nemirsetą (Nimmersatt), jis man 
aiškino: jo keli tūkstančiai surinktų 
dzūkų liaudies dainų, priežodžių 
bei patarlių esą užrašyta taip, kaip 
girdėta iš žmonių pasakojimų, ir 
ničnieko nekeista; Šarūnas esąs ne 
istorinis, bet jo vaizduotės jaunys
tėje sukurtas personažas; pati daina 
apie Šarūną jau seniau buvusi A. 
Šleicherio ir vėliau J. Basanavičiaus 
paskelbta; užkalbėjimai ne jo, bet 
kitų užrašyti, ir t.t. Tais pat, 1936, 

metais V. Krėvė paskelbė savo at
sakymą J. Baliui „Falsifikacija ir 
faktai” (Mūsų tautosaka, X, 217 — 
228), kur tarp kitko jis rašo: „J. 
Balio straipsnis [...] nukreiptas 
nuo pradžios ligi galo asmeniškai 
prieš mane. Straipsnis parašytas to
kiu brutaliu tonu, kokis iki šiol mū
sų rimtoje spaudoje dar niekados 
nebuvo vartojamas. Kiekvienas pa
šalinis žmogus, paskaitęs tą straips
nį turbūt buvo nustebintas ta ne
apykanta, tuo žeminimu mano as
mens, neatsižvelgiant nei į mano 
amžių, nei į padėtį visuomenėje“. 
Ir toliau, paneigęs tariamus J. Ba
lio šaltinius, jis baigia: „Ponas .Vai
ro’ mokslininkas, neatsižvelgdamas 
į mano amžių, randa reikalinga iš- 
pravardžiuoti mane skerdžiumi. Ne- 
užsigaunu, tik, pasijutęs ’dzūkų 
skerdžiaus rolėje, kuriam valia dai
nuoti ir porinti, kaip moka ir nori’, 
turiu, kaip skerdžius, .Vairo’ moks
lininkui palinkėti vieno dalyko — 
pasimokyti iš dzūkų piemenų man
dagumo ir tinkamo mokėjimo ap

sieiti su senesniais už save žmonė-

boję jis pareiškė: „Kai pradėjau kur
ti, tai buvo pirmoji Lietuva, ir aš 
niekados negalvojau, kad aš dirbu 
dėl garbės arba pasižymėti kaip ra
šytojas, nes tuomet ir skaitančiosios 
visuomenės Lietuvoj buvo nedaug. 
Bet man kilo noras tada atgaivinti 
tą senovės Lietuvą [...]. Man tada 
kilo noras parodyti, kad mūsų pra
eitis yra didingesnė, negu kitų. Ir 
tada norėjau atkurti tą senąją Lie
tuvą, kuri viena ranka kovojo prieš 
visą Europą, kai šioji kryžiuočiams 
teikė pagalbą. Lietuva ne tiktai ne
sužlugo, nenusileido, o sužlugdė tą 
kryžiuotį, kuriam Europa nešė pa
galbą. O kita ranka Lietuva užko
vojo didesnę pusę šios dienos Rusi
jos. Norėjau parodyti, kad kovose, 

mirtinose ir žūtbūtinėse, ji pasidarė 
didžiausia ir galingiausia valstybė, 
kad ji atrėmė Azijos minias, kurioms 
atsispirti negalėjo visa Europa. Aš 
galvojau, kad jeigu tie žmonės ga
lėjo tai padaryti, jie turėjo būti mil
žinai siela. Ir aš norėjau atvaizduo
ti tų milžinų sielą — senovinę Lie
tuvą tam ,kad lietuviai, ypač jau
nimas, pajustų savigarbą: kad mes

jimams-
Tarptautinė astronomų sąjun

ga yra profesionalų organizaci
ja, įsteigta 1919 metais. Ji išsi
vystė iš Tarptautinės saulės tyri
mų sąjungos, kurią įsteigė garsus 
amerikiečių astronomas George 
Ellery Hale. Jis taip pat įsteigė 
Yerkes, Mt. Wilson, Mt. Palomar 
observatorijas ir jo priežiūroje 
buvo statomi didžiausi pasaulio 
optiniai teleskopai šioms obser
vatorijoms. Jis išrado vadinamą
jį spektroheliografą, kuriuo ga
lima fotografuoti saulės protube- 
ransus bet kuriuo metu, nelau
kiant visiško saulės užtemimo.<•

Tarptautinė astronomų sąjun
ga, sutrumpintai vadinama IAU 
(Intemational Astrpnomical 
Union), kas treji metai šaukia vi
suotinius savo suvažiavimus, ku
rie vyksta vis kitose žemės rutu
lio šalyse. Šiemet štai buvo Mont- 
realyje, 1976 m. Grenobly, Pran 
cūzijoj, 1973 m. suvažiavimas bu
vo padalytas tarp Sidnėjaus, Aus
tralijoj, ir Varšuvos, o 1970 m. 
—Brighton, Anglijoj. Tie suva

žiavimai svarsto tarptautinio as
tronomų bendradarbiavimo 
klausimus, plataus masto tarp
tautinių stebėjimų koordinavi
mą, teikia oficialius pavadinimus 
naujai atrastiems astronomi
niams objektams. 1928 metais 
LAU patvirtino žvaigždynų ri-

has ir pavadinimus, kurie dabar 
jau standartiniai. Be to suvažia
vimų metu daromi pranešimai 
apie naujai pastebėtus erdvės fe
nomenus, nagrinėjamos- naujos 
teorijos, įvairių tautų specialis
tai mezga asmeniškus bei savp 
specialybės kontaktus tarpusavy. 
IAU turi telegramų biurą Smith- 
sonian astrofizinėj observatorijoj

mis“. Ir V. Krėvė vėliau nerodė jo
kios pagiežos J. Baliui. Kai jis tapo 
LMA prezidentu, J. Balys pasijuto 
labai nejaukiai — nežinojo, ką čia 
dabar turėtų daryti. Apie jo savi
jautą papasakojau V. Krėvei, ir V. 
Krėvė pasisakė norįs kur nors, su 
juo pasimatyti. Aš juodu suvedžiau 
Vilniaus universiteto slavistikos se
minare, ir... nelauktas dalykas: aš 
pirmą kartą J. Balį pamačiau tokį 
nusižeminusį, nuolankų — jis net 
pareiškė, kad savo dantis toliau jsi- 
dėsiąs į kišenę! V. Krėvė, padavęs 
jam ranką, atsakė didžiadvasiškai: 
„Tamsta esi mūsų tautosakos spe
cialistas, ir prašom savo darbą tęsti 
toliau“. Visą šį dalyką aš jau kartą 
esu spaudoje paskelbęs, bet J. Balys, 
susitikęs mane Washingtono Kon

greso bibliotekoje, mėgino tai nesu
sipratimu paversti — jo žodžiais, aš 
visa tai arba užmiršęs, arba supai
niojęs. Čia turiu pasakyti: tokių da
lykų aš neužmiršau ir neužmiršiu. 
Ir dar daugiau: J. Balio mesti kal
tinimai V. Krėvei yra daugiau kerš
to, ne tiesos, mokslo dalykai.

4. V. Krėvė, diktatūra ir okupacija
V. Krėvė buvo kietas, atkaklus 

arba, kaip kiti sakydavo, „drapiež- 
nas“ dzūkas, tam tikras Šarūnas. 
Bet tuo pat metu jis buvo didelis 
patriotas, romantikas. Savo 70 me-Ipauioias, runiaii uitas. oavu iu me-, •
tų sukakties proga pasakytoje kai-11925 m‘ net buvo ios Pririnkąs,

Vėlinių nuotaika: Anykščių kapinių fragmentas Nuotr. V. Matelio

esame ne menkesni, o esame gėrės-Iriais jis didžiai domėjosi, bet ne- 
ni už daug tautų, kurios šiandien ♦—-...i—i 
save laiko didžiomis“ (Vincas Krė
vė Mickevičius, Čikaga, 1953, 

185—186).
Iš pradžios V. Krėvė buvo tauti

ninkų sąjungos narys ir vienas iš 
jos kūrėjų, drauge su kitais jis yra 

ruošęs ir tos sąjungos įstatus, o

bet po 1926.XII.17 perversmo jis nu
tolo nuo tautininkų. Lyg protestuo
damas prieš vienos partijos viena- 
valdiškumą, jis vis artimesnis darė
si opoziciniams sluoksniams. Apie jį 

vis daugiau ėmė spiestis kairesnių 
pažiūrų rašytojai, studentai ir kt. 
Jis vis daugiau ėmė vengti vadovau
jančiųjų tautininkų, kviečiamas 
nebesilankė į prezidentūrą ir vis kri
tiškiau ėmė žvelgti į tautininkų 
veiklą. Tuo metu jam kaip tyčia dar 
teko pirmininkauti ir Draugijai ta- man buvo nelabai aišku. Bet 

rybinių kraštų kultūrai pažinti, ku
ri, jo žodžiais tariant, tebuvo tik 
Užsienio reikalų ministerijos reika
las. Aš kviečiamas nepanorau būti 
tos draugijos nariu, nes iš to 
čiau kokios naudos lietuvių 
mokslui, o gėrynės Sovietų 
vybėje manęs visai neviliojo.

Visa tai, žinoma, labai nepatiko 
tautininkų vadovams, ir jie vis su 
didesniu nepasitikėjimu žiūrėjo į V.1 
Krėvės žygius. Vieną kartą man, I kėj° sudaryti naują vyriausybę, į ku- 
kaip Lietuvių kalbos draugijos pir-1 buvo kviečiamas ir V. Krėvė- 
mininkui, teko būti pas prezidentą. Mickevičius. Iš pradžios jis su tuo 

Iš pradžios daugiausia kalbėjome labai nenorėjo sutikti, bet ilgainiui, 

apie lietuvių kalbos dalykus, ku- pačių lietuvių, ypač jo draugo St.

nema- 
kalbos 

atsto-

Cambridge, Massachusetts. Tasai 
biuras informuoja pasaulio obser
vatorijas apie naujai atrastas no
vas, kometas ir kitus dangaus 
skliauto reiškinius, kuriems rei
kia dar papildomų stebėjimų.

Visas IAU mokslinis darbas 
yra dirbamas 38-se komisijose. 
Viena iš jų rūpinasi tik saulės 
aktyvumu ir jos problemomis, 

M. K. Čiurlionis (1875-1911) Vėžys (Iš ‘ Zodiako ženklų“ ciklo)
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' trukus kalba nukrypo į kitą temą — 
prezidentas prisiminė vyriausybės 
sunkenybes, tai, kad trūksta tinka
mų žmonių vyriausybės darbui, o 
V. Krėve-Mickevičiumi, sako, nega
lima visai pasitikėti. Kodėl negali
ma, jis man nebepaaiškino. Po ku
rio laiko sutikęs V. Krėvei pasakiau, 
ką apie jį prezidentas mano, bet jis 
į tai tuomet man nieko neatsakė, 
tik pastebėjau, kad ši žinia jį kiek 
paveikė. Praslinkus kuriam laikui, 
teko mudviem susitikti Rambyno 
restorane, užsisakėm vėžių, o jis 
paprašė „kleboniškos". Išgėręs vie
ną kitą taurę, jis man ir sako: „Tai 
Tu; Skardžiau, sakai, kad Smetona 
manimi nepasitiki, o aš pasakysiu, 
kad juo nepasitikiu. Jei būčiau kiek 
jaunesnis, aš dar parodyčiau, ką ga
liu“. Ką jis tuo norėjo pasakyti, 

ry
šium su tuo prisiminiau jo pasako
jimą, kad prieš antrąjį ,,pučą*^ ren
gėjai buvę atsiuntę delegaciją, pra
šydami jį apsiimti tam „pučui“ va
dovauti, bet jis atsisakęs. Daugiau 
man nebeteko su juo apie tai kal
bėti.

Ilgainiui viskas pakitėjo: Lietuvą 
okupavo rusų kariuomenė, ir tuo
jau buvo pradėta rūpintis nauja, 
tarybine, santvarka. Pirmiausia rei-

antra meteorais, trečia kosmo
logija, toliau planetų ir satelitų 
komisija, kintamųjų žvaigždžių, 
artimų dvigubų žvaigždžių ko
misijos ir t. t. Dr. R. Zalubas pri
klauso atominių ir moliaku'liari- 
nių duomenų komisijai, o prof. 
Mitalas saulės tyrimų komisijai.

Šių metų suvažiavimas pri
ėmė naują IAU narį — Kinijos 
liaudies respubliką, t. y. komunis
tinę Kiniją. Bet čia IAU rado 
žmoniškesnę išeitį, kaiip Jungti
nės tautos. Jos neišmetė Kinijos 
respublikos —Taivvano delegaci
jos, bet surado diplomatišką for
mulę, pagal kurią Taiwanas liko 
IAU nariu, kaip buvęs.

Nauju IAU pirmininku išrink
tas Indijos astronomas M. K. V. 
Bappu. Nuo šip suvažiavimo 
IAU turės nuolatinę būstinę Pa
ryžiaus observatorijoje. Iki šiol 
tokios būstinės neturėta. Visos 
jos įstaigos buvo kilnojamos iš 
vieno krašto į kitą, žiūrint ku
rio krašto astronomas būdavo 
išrinktas generaliniu sekreto
rium.

Maždaug už mėnesio po IAU 
suvažiavimo, rugsėjo 9 — 15 d., 
Tucson, Arizona, įvyko atomi
nės spektroskopijos svarstybos 
(simpoziumas), kuriose irgi daly
vavo dr. R. Zalubas. Svarstytos 
taip pat buvo tanptautinės, nes 
suvažiavo apie 250 dalyvių iš 
įvairių kraštų ir nagrinėjo siau
ros specialybės problemas — įvai
rių atomų spektrus.

A. Radžius

Šilingo prašomas ir E. Galvanaus
ko patariamas, pagaliau sutiko; apie 
visa tai jo plačiau rašyta Nemuno 

žurnale (1950, III-IV, 10—18). 
Bet ministeriaudamas tuojau paste
bėjo, kad Lietuvos likimas sukamas 
visai kitu keliu, negu buvo tikėtasi. 
Jis aiškiai pamatė, kad ruošiamasi 
panaikinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ir jos vietoj įkurti vasalinę 
tarybinę respubliką. Tam reikalui 
buvo iš anksto sudaryti ir planai. 
Todėl V. Krėvė, matydamas šias 
užmačias, tuojau kiek galėdamas 
ėmė šiauštis. Vienas iš jo protesto 
žygių buvo atsilankymas Karo mu
ziejaus sodelyje ir viešas pareiški
mas, kad mūsų savanoriai neveltui 
žuvę už Lietuvos nepriklausomybę, 
ir tuo keliu būsią toliau einama. Jo 
kitas, paskutinis ir dramatiškas, žy
gis buvo jo kelionė j Maskvą: jis 
norėjo pasimatyti ir išsiaiškinti su 
V. Molotovu rusų okupacinius kės
lus Lietuvoje. Bet visa tai jau bu
vo per vėlu: Molotovas, kaip aiš
kiai matyti iš jo pasikalbėjimo (žr. 
Aidai, 1953, 111,122-131), jam vi
sai atvirai pareiškė, kad Lietuva, 
kaip ir kitos Pabaltijo valstybės, pa
gal anksčiau sudarytą planą be ato
dairos būsiančios įjungtos į Tary
bų (Sovietų) Sąjungą. Ir V. Krėvė 

grįžo namo visai nusivylęs, parblokš
tas. Netrukus po to jį aplankiau 
sergantį. Radau jį didžiai nusimi
nusį. „Nebėra Lietuvos — Moloto
vas mus visiškai epgavo“, buvo jo 
pirmutiniai žodžiai. E et dideli tul
žies akmens priepuolio skausmai 
jam tuomet neleido visos širdgėlos 
išlieti, tik jis pareiškė viltį, gal ka

da nors galėsiąs pasakyti visą tei
sybę. Kaip žinome, jis šį savo norą 
ištesėjo. Ir dar daugiau: kaip Molo
tovui Maskvoje buvo pareiškęs, jis 
iš tikrųjų stengėsi nedalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės pakasyno
se. Rusų okupacijos metu jis laikė
si žavėtinai; pvz. Vilniaus valstybi
nio teatro atidarymo iškilmėse jis 
hei vienu žodžiu, nei mostu nepri
sidėjo prie naujosios santvarkos 
liaupsinimo, ir vis dėlto susirinkusi 
gausi publika jam daugiausia plojo. 
Pasitraukęs iš vyriausybės ir tapęs 
MA prezidentu, jis buvo pasiryžęs 
suorganizuoti tokią lietuvių mokslo 
tvirtovę, kuri būtų ne tik pagrin
diniu mokslo šaltiniu, bet ir stipria 
tautine atrama. Kad ši įstaiga būtų 
tvirtesnė, jis jon kvietė įvairių pa
žiūrų darbuotojus. Tarp kitų jis 
buvo pasiryžęs kviesti ir kai kuriuos 
buvusius Vilniaus universiteto lenkų 
profesorius. Tai nepatiko partijai, ir 
iš Kauno centrinės cenzūros įstai
gos per mane buvo atsiųstas tam 
tikras įspėjimas; taip buvo padaryta 
dėl to, kad aš tuomet redagavau 
Gimtąją kalbą, kuri buvo į Kauną 

siuntinėjama cenzūruoti. Gavęs to
kią žinią, aš tuojau nuėjęs prane
šiau V. Krėvei, kas Kaune manoma 
apie Akademijos žygius. Jis man 
trumpai atsakė: „Aš tai žinau, bet 
dabar lietuvių bei lenkų likimas 
yra vienodas, ir todėl jie turi išvien 
eiti“. Bet tai neilgai tetruko: greitai 
pasikeitė okupacijos, papūtė kiti vė
jai, ir V. Krėvė buvo pašalintas iš

I

5. Vienišumas ir ilgesys

Išvykęs iš Lietuvos, V. Krėvėįsve- 
tur jautėsi gana nejaukiai, visu? sve
timas, visiems tolimas, netikra^dėl 

rytojaus. Iš pradžios jam, kaip ir 
daug kam kitiems, rodėsi, kad ši 
mūsų išvyka gal bus laikina, gal 
netrukus grįšime Lietuvon, bet il
gainiui šios viltys vis daugiau blė
so, ir vis mažiau buvo matyti, kad 
mūsų turėtieji troškimai kada nors 
beįvyks. Man su V. Krėve neteko 
matytis nei Europoje, nei šiame 
krašte. Teko su juo palaikyti San
tykius raštu, ir tie raštiniai santy

kiai tęsėsi nuo Vienos, kur iš pra
džios drauge buvome nuvykę, ‘ligi 
pat jo mirties. Iš jo gautų laiškų 
iš viso turiu 40; du iš jų rašyti 

mano žmonos vardu. Pirmus“ du 
laiškus gavau iš Vienos (1944. V^II. 

24 ir 1944.VIII.29), keliolika Išter- 
dingo, iš Wiener Neustadt, iš čla- 

senbacho stovyklos, vieną iš Miun
cheno, kai jis vyko į Ameriką, t? vi

sus kitus iš Philadelphijos. Visuo
se šiuose savo laiškuose jis rėftkia 

savo įvairią nuotaiką, dažnai gana 
liūdną.

Vykdamas į Ameriką, jis man iš 
Miuncheno rašė: „Sėdžiu Su žiftona 
Miuncheno emigrantų stovykloj ir 

laukiu eilės važiuoti toliau, į užjūrį. 
Sunku skirtis su Europa ir vykti 
ten, kur niekas manęs nelaukia ir 
mano atvykimu niekas nudžiugin
tas nebebus. Kaip įsitaisysiu ten, vie
nas Dievas težino, bet manau, kad 
ten manęs saldūs pyragai nelaukia. 
Vis dar norisi tikėti, kad teks dar 
sugrįžti Lietuvon, jei ne darbą dirb
ti, tai nors mirti tėvų žemelėje" 
(1947.III.7).

Atvykęs į Philadelphiją, jis man 
ilgesingai rašė: „Negaliu pasakyti, 
kaip esu Jūsų pasiilgęs. Tiek ilgai 
gyvenome ir dirbome drauge! Čia 
jaučiuos vienišas labiau, nepalygi
namai labiau, negu Glasenbacho 
stovykloje, kur gyveno tokie pat, 
kaip aš, žmonės, tos pačios nuotai
kos, tų pačių pažiūrų ir troškimų. 
Čia aplinkui viskas svetima“ ^$947. 

VIII.7). Arba: „Mudu su žmona gy
venam, kaip gyvenusiu — niekas 
nepasikeitė... Taip jau gyvenimas 
mano, čia nuobodus. Net ką nors 
dirbti ar rašyti visai nėrą naro, nes 
čia tokie raštai, kaip mano, niekam 
nėra įdomūs. Sielą prislėgė apatija. 
Reikia tikėtis, kad su pavasariu vis
kas praslinks, nors jaučiu, kad silp- 
nėju ir kūnu ir siela” (1947.XII.27. 
Ir, apskritai, visas amerikiečių gy

venimas jam neatrodė imponuojan
tis: “Čia [t.y. Amerikoje] irgi balti 
pyragai nelaukia. Ten [t.y. Europo
je] Jūs jaučiatės visgi žmogumi, in
teligentu, profesoriumi. Čia visa 

nieko nereiškia. Mokslas, talen- 
neturi jokios reikšmės, o vien 
doleris. Pagal jį tik vertinami 
žmonės. O kadangi mes nieko

neturim, todėl atsiduriam pačioje 
visuomeninės piramidės papėdėje. 
Esame niekas, nulis“ (194911.7).

Gana juodai jis aprašo lietuvių 

emigrantų ir savo paties gyvenimą: 
„Gyvenimas pas mus, lietuvius emi
grantus, visai apmiręs. Aš, kaip se
nas, netekęs energijos ir judrumo, 
stoviu nuošaliai ir stebiu. Tik, deja, 
nėra ko stebėti. Vietiniai lietuviai 
čia griežtai pasiskirstę į dv grupes: 
į griežtus, fanatiškai nusiteikusius, 
katalikus ir į komunistus. Kitu be
veik netenka sutikti. Todėl (enka 
nuošaliai stebėti, ir neketinu > jieš
koti kokių nors santykių. Buvusie
ji DP čia daugiausia jaunimu, ir 
aš esu jiems svetimas ir neįdomius" 
(1950.IV.3). iflT/T

Vėliau dar pesimistiškiaų rašė: 
„Gyvenu čia, kaip vilkas vienišas, 
be ateities, be jokios vilties. Kaip 
sutvarkysiu savo gyvenimą, kai. teks 
pasitraukti iš universiteto, septy
nioms dešimtims metų sukakus, vi
sai nežinau ir nenumatau" (1950. 
V.29).

Man pasveikinus j j 70 metų su
kakties proga, jis man rašė: „Svei
kinate mane 70-čiai metų sukakus. 
Ar ne geriau būtų pareikšti man 
užuojautą? Tokios sukaktuvės nesu
kelia džiaugsmo, nes tai naujo,,var

go ir skurdo pradžia, skurdo,, ku
ris, matyti, pasibaigs, tik man, mi
rus. Dėl mano amžiaus turiu pasi- 
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ten turėjau pasitraukti.

tai 
tas 
tik 
čia

(Nukelta į 3 pusi.)
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^Santykiavimas su mirusiais mūsų tautosakoje
ii qlU #

KRIVICKIENf;
-ėld

notJ Lietuvių tautosaka: dainos, 
prietarai, papročiai ir kitos 

Jmjautosakos rūšys — nuostabiai 
vertingas mūsų protėvių pali- 

J lįimas, kuriame atvaizduojama 
_ttlnę tik kasdieninis žemdirbių 
j, t’autos žmonių gyvenimas, bet ir 

. pjąstoma apie pomirtinį sielos 
gyvenimą, gyvųjų ir mirusiųjų 

Jt . santykiavimą, gio savito, prieš- 
j i Jęrikščioniško gyvenimo liekanų 
.. .yra užsilikusių mūsų tautosa- 

ir net kai kuriuose papro
čiuose, prietaruose ligi šių 

.j/^enų.
^uai Gamta ir jos jėgos ten buvo 
^ jĄųasmenintos, paslaptingos, ga- 
sn(jįngos. Našlaičiai, jieškodami 

paguodos, kreipiasi į saulę, kaip 
iii močiutę, į kitus dangaus švie- 
Bnoąulius, į augalus, paukščius, 
d

Aina stratėlis viešuoju keleliu, 
jT išdygo lelijėlė šalyje 

■»! «b kelelio.
Jisai prieidamas, 

*a’w ’ pasikloniodamas: 
btl — Ar nebūtum, lelijėle, 

man už motinėlę?
'“i” Lelijėlė tarė, siratėlį barė: 

— Ką aš būsiu, siratėli, 
tau už motinėlę — 
Neturiu kojelių, 
nė baltų rankelių, 
Ai neturiu, siratėli, 
nė meilių žodelių: 
Šaknelės — kojelės,' 
lapeliai — rankelės, 
O tie baltieji žiedeliai, 

l tai meilūs žodeliai.
Našlaitėlė, kuri neturi mptu- 

gire- 
klau-

-dilb

nsm
Jtyjls 
ŠEjjli 
stū I

Senuosiuos Upltėnų kaimo kapuos Klaipėdos kraite. Nuotr. M. Sakalausko

p (Jčp.-Kflė tėvelio, išgirdusi 
Įėję gegutę kukuojant, 
šią:

— Oi, tu, gegutėle, 
Tu margaplumksnelo. 
Pasakyk, gegvttėla, 
Kur mano matutė?
— Tavo matutė
Gul smilčių kalnely, 
Tavi jaunos, duktereli, 
Labai žėlavoja.
Senas žemės garbinimas ir

■ei/
-ųlie 
.72.1
"V s

n .suasmeninimas pasiliko ligi šių 
. dienų liaudies dainose, žemė 

-n, ne tik savo, vaisiais maitina 
žmones, bet ji priglaudžia mi- 

-<-irusius, atima juos iš artimųjų 
“'"'ir kalba su našlaite šioje dai-

nos ištraukoje (mano motinos 
dainuotoje):

— Oi, žeme, žeme, 
siera žemele!
Atėmei tėvą ir motinėlę. 
Atėmei tėvą ir motinėlę, 
Paimk ir mane, 
valios mergelę.
Žemelė tarė, mergelę barė:
Da tu per jauna 
žemės martelė —
Išvark vargelius, 
pramink takelius,
Tada tu būsi žemės martelė.
Pati mirtis lietuvių tautosa

koje taip pat suasmeninta — 
Giltinė. Ji paprastai slankio
janti ten, kur yra sergančių 
žmonių. Jos atėjimą kartais iš
pranašauja įvairūs ženklai: de
juojančios pelėdos balsas, kau
kiantis šuo, girgždantys balkiai

ir kt. Ją gali matyti sunkiai 
sergantieji.

Buvo tikima, kad žmogui 
mirštant jo dvasia su paskuti
niais atsidūsimais apleidžia kū
ną, tačiau ji lieka prie lavono 
tris dienas, būtent,, tą laikotar
pį, kol lavonas, pagal lietuviš
ką paprotį, būdavo laikomas 
pašarvotas namuose. Kūną iš 
namų išlydint ir dvasia drauge 
išeina ir persikelia į nemirtingų 
sielų pasaulį. Kad neatsiskirtų 
galutinai su artimu mirusiuoju, 
lietuvių tautosaka sukūrė tam 
tikrą tarpinę tarp kūno ir sielos 
būtybę — vėlę.

Dr. Jonas (Balys, tautosakos 
tyrinėtojas, taip apibūdina vėlę: 
“Ji yra skirtinga nuo medžia
ginio kūno, tačiau nėra visai 
nutraukusi su juo ryšio. Gali
ma ją būtų pavadinti praskiestu

arba sudvasintu kūnu. Vėlės 
slankioja kaip šešėliai, jos esą 
permatomos kaip koks rūkas ir 
minkštos kaip vilna. Tačiau jos 
turi mirusio žmogaus pavidalą 
ir galima atpažinti iš veido ir 
drabužių”.

Dr. Marija Alseikaitė - Gim
butienė šitaip rašo apie vėlę:

“Vėlė tęsia žemiškąjį žmo- 
gaus gyvenimą, ji yra lyg gyvo 
žmogaus atvaizdas, lyg kūnas 
be materijos, tartum ištuštintas 
be gyvenimo sielos kūnas”.

Dabartiniame “Lietuvių kal
bos žodyne”, duodami šitokie 
suglausti aptarimai: Dvasia — 
įsivaizduojama bekūnė būtybė, 
siela, vėlė. Siela — įsivaizduo
jama bekūnė, nemirštanti žmo
gaus dalis. Vėfe — numirėlio 
dvasia.

Iš tautosakos užrašinėtojų 
surinktų nuostabiai gražių ir 
graudžių raudų ir dainų, atro
do, kad mūsų protėvių vėlių pa
saulis, į kurį mirusiojo vėlė pa
tenka, yra labai panašus į gy
ventą žemėje. Atvykusioms vė
lėms jau anksčiau ten esančios 
atkelia vartelius, pasodina į vė
lių suolelį, pamokina kaip rei
kia elgtis. Tačiau, kartais atsi
randa ir ne visai draugingų vė
lių, pvz., žmona aprauda mirusį 
vyrą:

"Nei Siaurių vėjelių buvo, 
nei bangių lietelių lijo; pa
laužė tokį ąžuolėlį, paskynė ma
no dobilėlį... Pulk po kojelių ma
no motinėlei gimdytojėlei, mano 
tėveliui augintojėliui. O pri
imkite savo žentelį, mano vyrelį 
už baltų rankelių... tik jūs pir
mesni, tik jūs kytresni— O at- 
kelkite vėlių vartelius, o atida
rykite vėlių dureles, o priimkite 
mano vyrelį, o pasodinkite į vė
lių suolelį, į lemtą pulkelį (kad 
nebūtų vėlių pultas)”.

Motina, apraudodama mirusį 
sūnelį, tartum kalbasi su anks
čiau mirusia savo motina, bet 
irgi lyg kaltina save, kad jos 
rankelės gal buvusios per sun
kios ir žodeliai per skaudūs:

"O, mano sūneli, mano dieme
dėli! O, mano mažiūkėli, ar mano 
rankelės taip sunkios, ar mano 
žodeliai taip skaudūs? Nunešk 
garselį pas mano motinėlę. Mo
tinėle. Motinėle tu mano, sengal- 
vėl tu mano! Pasiklonioju aš ta-

Prano Skardžiaus atsiminimai apie Vincą Krėvę
(Atkelta iš 2 psl.)

dol. 50 centų J mėnesį. Gal dar 
•'-‘“Įgausiu jj >SOcial security’ apie 60 
' "dol. Iš to teks mums su žmona gy- 

“ ' venti. Jieškau darbo, bet mažai ti- 
' ’ ’Įduosi, kad surasiu tinkamą. Apie 

fizinį darbą nebetenka galvoti — jė- 

!gų nėra, nors jaučiuosi gerai, ne
sergu. Tik su akimis kiek blogiau“ 
■(}952.XI.2). [Vis dėlto, taip blo
gai nebuvo, kaip Krėvė buvo nuo
gąstavęs. štai vėliau, jau išėjęs pen- 

" šijon, Krėvė rašė 1953.VIII.13 prof.

M. Biržiškai: „Atsiprašau, kad taip 
- ” vėliai atsiliepiu j Jūsų laišką — pa- 

atbaigus mano tarnybai Pensilvani- 
os universitete, buvau užimtas as- 

-meniniais savo reikalais, kuriuos su- 
tvarkyti buvo nelengva. Susitvarkė 

T.. riegu tikėjausi, ir šiandien
•ul'fau galiu rdmiai atsidusti — pra

gyvenimo minimumas yra užtikrin- 
tas, o tai jau daug reiškia”. Red.]. 

šitokia nuotaika gyvendamas, jis 
laukdavo, kad aš dažniau jam pa

prašyčiau, o ilgiau negavęs laiško, 
jis man aimaningai rašė: „Ačiū Die
vui, kad tik nuovargis, bet ne užsi
gavimas yra Jūsų ilgo tylėjimo 

T priežastis. Man esate, kaip ir bu- 

p‘, Vole, vienas iš artimiausių ir malo

niausių draugų, ir todėl kiekvienas 

Jūsų žodelis suteikia man džiaugs

mo” (1952. XI. 2).
Kiek anksčiau apie draugiškumą 

jis yra rašęs ir mano žmonai: „Mes 
neužmirštame ir neužmiršime, kiek 
mums palankumo parodėte, kiek 
gero padarėte, ir laikome Jus savo 
didžiausiais draugais, nes draugus, 
tikrus draugus, tik nelaimėje, var
ge pažįsti” (1944. IX. 2).

Jausdamasis vienišas, V. Krėvė 
dažnai ilgėdavosi manęs ir mano 
žmonos, kuri buvo nuvažiavusi į 
Miuncheną atsisveikinti su juo, iš
vykstančiu j Ameriką, ir kiek vėliau 
jį buvo aplankiusi Philadelphijoje, o 
Lietuvoje padėjo jam Suvalkijoje su
rasti vietą pasislėpti nuo gestapo. 
Kai Lietuvių kultūros fondo drau
gijos valdyba, kurios narys ir aš bu
vau, pakvietė jj atvykti į Clevelan- 
dą ir ten pažadėjo jam suruošti iš
kilmingą minėjimą, jis mielai sutiko 
ir ketino atvažiuoti, ir ta proga man 
rašė: „Esu Jums labai dėkingas už 
pakvietimą. Ne todėl, kad man rūpi 
iškilmės, bet kad labai esu Jūsų vi
sų pasiilgęs, ir man tai suteiks di
delę laimę aplankyti Jus, pasikalbė
ti, truputį pasiguosti” (1952. XII. 
19).

Bet šiam pažadui nebuvo lemta 
įvykti, ir dėl to jis man rašė: „Nors 
man labai nemalonu, nes visi ma
no sumanymai apvirto aukštyn ko

jom: turiu pranešti, kad numatytu 
laiku negalėsiu pas Jus atvykti. Tu
rėjau viltį, kad galėsiu trumpų ato

stogų, tarp vieno ir antro semestro, 
metu surasti progos Jus aplankyti 
ir pasimatyti su Jumis ir Ponia Ma
rija. Ne iškilmės mane viliojo, bet 
viltis pasimatyti po tiekos me
tų. Tik, deja, atsirado visai nenu
matytų anksčiau kliūčių. Sulūžo 
mano protezas. Maniau, kad bus 
galima greitai pataisyti, bet pasi
rodė, kad visai negalima. Reikia 
naujo, o tam reikalui būtinai iš
rauti visus dantis... Išrovė, ir da
bar, kaip naujagimis, neturiu nei 
vieno danties... Kol kas nieko ne
galiu valgyti, tik košelę, kalbu švep
luodamas. Atrodau taip bjauriai be 
dantų, kad gėdinuosi su žmonėmis 
susitikti. Kokis svečiavimasis gali 
būti tokiomis aplinkybėmis?“ (1953. 
1.25).

Tų pačių metų pabaigoje jis sa
vo nuotaiką dar šiaip pavaizdavo: 
„Maniau, kad, turėdamas daugiau 
laiko, ir dirbsiu smarkiau. Bet iš 
tikrųjų beveik visai nieko nedir
bu. Nežinau, ar kūno jėgos suma
žėjo, ar protas visai atbuko. Išeina, 
kad tikrai .starošč — nie radošč*. 
[senatvė joks džiaugsmas]. Nors tu
riu pasakyti, kad pasiskųsti sveika
ta, nusiskųsti negalavimais neturiu

pamato. Gyvenu dabar, kaip meška 
lauže — nieko nematau, su nieku 
nesusitinku. Aš niekur nebuvoju, ir 
pas mane niekas nesilanko. Bet ne
nuobodžiauju” (1953. XIII. 21).

Paskutiniame savo laiške V. Krė
vė šiaip man rašė: „Atleiskite man, 
kad ilgai nerašiau: visą laiką sir
guliavau, pagaliau priverstas buvau 
pasiduoti operuojamas. Išėmė ak
menis ir dar kažką ten išpjovė. Ope
racija, sako, pavyko, bet trečią die
ną įvyko kažkokios komplikacijos, 
pakilo karštis, ir daugiau, kaip pa
rą, gulėjau be sąmonės, gerokai nu
gąsdinęs ir saviškius, ir gydytoją, 
kuris mane operavo. Šiandien jau 
viskas praėjo. Tris savaites išbuvęs 
ligoninėje, jau keletą dienų pra
slinko, kai esu namie, nors nesijun- 
tu dar visai sveikas. Matyti, ne tiek 
greitai atgausiu jėgas ir lygsvarą.

Gal šiais metais turėsi atostogų. 
Atsilankyk pas mus. Labai norisi 
man pasimatyti su Jumis, kol dar 
netenka leistis į kelionę, iš kurios 
niekas nebegrįžta. Vykti j Clevelan- 
dą neturiu galimybės dėl įvairių 
priežasčių, apie kurias geriau nekal
bėsiu.

Atleisk, kad rašau mašinėle — 
rankos dreba ir negaliu jų suval
dyti. Dabar nieko nedirbu ir nema
nau, kad greitu laiku galėsiu ir su
gebėsiu imtis darbo“ (1954.VI.4).

Su šiuo laišku pasibaigė mano 
ilgoka korespondencija su V. Krėve: 
jis mirė 1954.VII.7.

vei į pačias kojeles per mano sū
nelį, per mano mažiukėlį. Mano 
motinėle, pasitik ir priimk mano 
sūnelį ateinantį, o panešiok ant 
baltų rankelių mano mažiukėlį, 
mano nieko neišmanantį, be kai. 
belės, nė ant kojelių nepastaty
tą; tu pavadžiolc, tu išmokink...” 

Motina, apraudodama dukrelę, 
išleidžia ją į vėlių marteles ir 
tikisi, kad gal jos dukrelė kokiu 
žolynėliu išdigs, žiedeliu pražy
dės:

"O kad aš taip būčiau sulau
kusi, kaip žmonių motinėlės: už
siauginusi, į marteles išleidusi 
su linksma širdele, su rūtų kviet. 
kele, su šūkų kaspinėliais, su 
kanklelėmis, su būgneliais, su 
gražiomis dainelėmis... Mano 
dukrele, vėlių martele!., o kokiu 
žolynėliu išdygsi, kokiomis šake
lėmis iššakosi, kokiais žiedeliais 
pražyst?..”

Mirusiųjų vėlės kartais su
grįžta į namus; pvz., mirusi 
motina sugrįžta naktį pasupti, 
aptvarkyti neprižiūrimo savo 
kūdikėlio. Tačiau vėles labai 
retai gali matyti žmonės.

Dainose ir sakmėse randa
ma kartais atspindžių senojo 
lietuvių tikėjimo, kur minima, 
kad mirusiųjų sielos atsigims- 
ta, pereina gyventi į augalus, 
paukščius. Dr. Marija Alsei
kaitė - Gimbutienė, rašydama 
apie senovės lietuvių tikėjimą, 
pastebi: “Po mirties gyvenimo 
siela nuo kūno atsiskiria ir į jį 
daugiau nebegrįžta. Ji su kūnu 
nemiršta, ji tik neišlaiko savo 
individualumo, įsikūnija jj kitą 
pavidalą, apsigyvena kitame 
nešėjyje”.

Tikėjimą į įsikūnijimą pa
vaizduoja tokia daina:

Ai nekirskite, tikras tėvuli, 
šone kelio berželio, 
Nesisemkite, tikra motule, 
iš versmės vandenėlio, 
Nešienaukite, tikras broleli, 
pabaliais šienelio, 
Neraškykite, tikra sesule, 
iš daržo žolynėlio. 
Šone kelio berželis <— 
aš pati ten jaunutė, 
Iš versmės vandenėlis — 
gailiosios ašarėlės, 
Pabalyje šienelis — 
geltonieji plaukeliai, 
Iš daržo žolynėlis — 
šviesiosios tai akelės.
Mirusiųjų vėlės . dvasios kar

tais neturi ramybės, vaidenasi 
— pasirodo gyviesiems. Vai
duokliai tai esą dvasios tų, ku
rie ne savo mirtimi, ne laiku 
mirė, “nėlaikiai”. Jie esą vai
denasi tiek laiko, kiek jiems 
buvo skirta gyventi, arba tie, 
kurie prašo gyvųjų ką atlikti ar 
už juos pasimelsti, ir nurimsta, 
kai jų prašymus patenkina. 
Plačiau žiūr. Lituanistikos insti
tuto 1973 m. Suvažiavimo dar
bai).

Slinko metai, šimtmečiai 
Žmonėse ir tautose įsigali krikš
čionybė. Senas lietuvių tikėji
mas pradėjo silpnėti, prarasda
mas savo mistišką galią. Atsi
randa kenčiančioji, už savo nu
sikaltimus atgailaujanti siela, 
iš slavų paimta “dūšia”, kuri 
bando jieškoti ramybės me
džiuose, augaluose, bet ramybę 
atranda bažnyčioje atnašauja
mose mišiose. Tačiau kai ku
rios senos bendravimo su mi
rusiais liekanos dar atsispindi 
tiek tautosakoje, tiek žmonių 
papročiuose.

Pauliaus Galaunės 
sukaktis ir nauja 

studija
Buvęs Kauno ir Vilniaus uni

versitetų profesorius Paulius Ga
launė, gyvenąs Kaune, parašė 
naują menotyros studiją “Vil
niaus universitetas litografijos 
Lietuvoje pradininkas”, kuri bū
sianti išspausdinta sekančiais 
metais. 1980 metų sausio 25-tą

Marija SUnkuvlenė-Saulaitytė, poetė, literatūros mokslus baigusi Connecticu
to universitete, parašydama disertacinį darbą apie egzilčs temą Nabokovo 
romanuose. Anksčiau yra dėsčiusi anglų kalbą ir literatūrą Mary lando univer
siteto Europos skyriuje. Šiuo metu yra angažuota lituanistikos kursams ūli- 
nojaus universitete, Chicago Circle. Einami kursai, universiteto pažymėti atitin
kamais numeriais, atrodo taip: 101 — dvi grupės; naudojant žodynus, rašant 
ir taisant, skaitoma ir verčiama antologijos "Tiltai ir tuneliai” medžiaga; 104 
— gramatika ir sintaksė, skaitomos ir verčiamos K. Bradūno '‘Sidabrinės ka
manos” Ir analizuojami A Barono “Šilkai ir tinklai”; 221 — kursas pavadin
tas “Prozos meistrai”: A Vaičiulaitis (“Gluosnių daina”), J. Jankus ("ir nebe- 
pasimatėm”), Katiliškis (“Apsakymai”), V. Pietaris (“Algimantas"), J. Biliū
nas, Vaižgantas, Žemaitė, Vienuolis, Grušas, Krėvė (pa vieną novelę kiek
vieno). Marija Stankuvienė-Saulaitytė kalbės Ir antologijos "Lithuanian VVriten 
in the West” sutiktuvėse, Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje, š. m. lapkričio 
9 d.

Iš keturių tūkstančių
MARIJA STANKUVIENĖ - SAULAITYTĖ

1
Tave pasiekia mano laiškas rudens lapu — 
lengviau, balčiau,
kur tolymė spalvos neturi, nei judesio paties, 
tik atspalvį anų dienų.
Ir vėl laiškai, sekimas tavo minties 
tarp daugelio veidų.
Ar išskaitys kas mano žodžiuose 
tavo eiles ?

£
Ne visai tiesa, kad vasara pripildė žemę. 
Ryškiau tu vaikštai žiemą. Muencheno gatvės 
vienodai ramios ir neramios, sningant.
Jų nepaliekame, išsaugodamos kiekvieną posūkį 
savo miestų tirštėjančiam žemėlapy.
Visi jie vieno žemyno randai, neuždengiami 
net šypsenos švystelėjimo į ZaiJto tankmę.

3

Kai buvo galima tapti poetais virš žemės, 
nereikėdavo rūpintis pėdsakais ar išsiskyrimu.
Užtekdavo galbūt pūstelėjimo, kad visa 
grįžtų lygiai taip pat, kaip būta kažkam.
Dabar žemė mūsų žodžiai, ir mūsų veido 
bruožai neatsileidžia sapnuose.

4
Pasijuoksi tu, skaitydama, kad tavo vietas 
lankau, jų nesuprasdama net rudenį, kada 
paprasčiau galvoti dabartimi.
Skrosti ir skaičiuotti išnaras 
nebeįmanoma be žodžių sava kalba, 
nes nebe laikas perteikti prasmę 
topografijai vieno taško ilgesiais. 
Visa svarbu ir nesvarbu kelionėje gilyn. 
Ir kito miesto, spėju, nebeturėsime kartu.

5
Paskutiniam etapui vardą surask tu, 
savo žodynuose pažymintį kelionei 
naują kreivę.
Tuo tarpu klausysiuosi, 
užmerkusi trumpam akis.

Galaunei sueis 90 metų amžiaus. 
Nu.o praėjusių įmetu gruodžio 2 
d. profesorius sirgo plaučių užde
gimu ir širdies priepuoliais. Pagi
jo praeitą vasarą ir vėl rašo, nors

11 knygų ir daugybę straipsnių. 
Jis buvo Čiurlionio galerijos Kau
ne kūrėjas ir direktorius nuo 19- 
24 iki 1949 metų. Linkime pro
fesoriui jau sveikesniam atšvęsti

dar ne visai sustiprėjęs. Paulius\ kūrybingo gyvenimo 90 metų su- 
Galaunė yra vienas iš didžiųjų] kaktį.
Lietuvos menotyrininkų, parašęs J. Girt.
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Jono Kelečiaus teatras
NIJOLĖ. MARTINAITYTĖ

Jono Kelečiaus rečitalis, 1979 m. 
spalio 21 d. Chicagos Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Programa: Kazio 
Bradūno “Pokalbiai su karalium”; 
Mariaus Katiliškio “Kaimiška deta
lė”; Vytautės Žilinskaitės “Labai iš
siilgęs”; Oskaro V. Milašiaus “Miguel 
Manara” (VI paveikslas). Rečitalio 
dailininkas — Adolfas Valeška; muzi
kos parinkimas, pritaikymas ir ap
švietimas Vandos Aleknienės; techni
kinė talka Pauliaus ir Audrės Aleknų. 
Anonsinis rečitalio plakatas • dail. V. 
Luko.

♦

Pirmojoj rečitalio daly — K. 
Bradūno “Pokalbiai su kara
lium”. Tai šių tremties dienų 
poeto dramatiškas ir lyriškas žo
dis, liečiąs mūsų tautos istoriją ir 
šiendieninę jos situaciją. Visa tai 
įrėminta atsakymuose į valdovo 
Gedimino XIV šimtmečio laiš
kus. Tekstas gana nelengvas ir 
vidurinėje daly istoriškąja eiga 
gerokai komplikuotas. Visa tai 
reiškia, jog šį poeto veikalą per
duoti publikai yra didelis užda
vinys aktoriui.

Scenai atsidarius, pamatėm jos 
erdvėje spindinčią Gedimino ka
rūną, o fone — Viduramžių rite
rio šarvus. Visa tai turėjo mums 
priminti anų laiškų rašymo lai
kotarpį. O tą neapčiuopiamą, bet 
labai realią tremties tragediją, 
kuri atsispindi poeto žodyje, Jo
nas Kelečius išryškino savo vidi

ne kaitra, virtusia mūsų visų 
skausmu. Pokalbiai aktoriaus pa
įvairinti judesiu ir tekstui ten
kančiom detalėm, pvz. poeto ra
šymas poezijos eilučių. Gal tik 
kartais Kelečiaus poeto interpre
tacijoje norėjosi kiek šviesesnių 
spalvų, vietoj pagrindinių potam- 
sių, gera dalimi dostojevskinių.

Laiškų garsinis tekstas buvo 
įrekorduotas paties aktoriaus. Jie 
visi aiškūs balso interpretacijoje, 
kurioje aiškiai girdėjome Gedi
mino “valdovišką tarmę” ir kitų, 
pokalbyje dalyvaujančių, man
dagumą bei klastą.

Poeto kostiumas, scenos api
pavidalinimas ir tam tikrose vie
tose muzikos parinkimas “nesi- 
pjovė” viens su kitu, bet taip pat 
ir lengvai “nesiklijavo” į organi
nį vienetą. Kitaip sakant, nuo 
teksto jie nieko neatėmė, bet ir 
nieko jam nepridėjo.

Antroje dalyje išgirdome Joną 
Kelečių kaip puikų pasakotoją. 
Scena šiltai apšviesta, su žydin
čios obels šaka. O scenoje Kele
čius šviesiai ruda eilute — tik be 
švarko, alegantiškai atrodantis, 
laisvai scenoje besijaučiantis, po
rino mums M. Katiliškio “Kai
mišką detalę”. Ši detalė Kele
čiaus rankose tapo gyva žiūrovų 
vaizduotėje. Tik parinkta muzi
ka ir garsai pasakojimo metu, o 
ypač pradžioje, truputį blaškė 
klausytojų vaizduotę. Gal buvo

Aktorius Jonas Kelečius interpretuoja Kazio Bradūno “Pokalbius su kara
lium” spalio 21d. Jaunimo centro didžiojoje salėje, Chicagoje, įvykusiame ak
toriaus rečitaly. Nuotra. V. Noreikos

galima apsieit ir be jų. Po to sekė 
V. Žilinskaitės komiškas gabalė
lis, parašytas klasikine šios rū
šies tema — du žmonės kalba vi
sai apie du skirtingus dalykus; 
juos kartu sudėjus, gaunasi juo

DRAUGAS —
■

MOKSLAS, MENAS, IJTERATORA

kinga situacija. Šį gabaliuką Ke
lečius taip pat atliko puikiai, su
keldamas publikoje daug juoko.

Paskutinėj daly — VI paveiks
las iš O.V. Milašiaus žymiojo 
veikalo “Miguel Manara” (ver

timas A. Vaičiulaičio). Čia Kele
čius visapusiškai pajuto Mila
šiaus ritmą. Jos senas Manara 
ritmiškai artėja prie mirties — 
lyg Bacho serebanda — kol am
žinai sukrinta prieš Nukryžiuo
tąjį. Adolfo Valeškos scenos api
pavidalinimas savo užuomina ir 
stiliumi pabrėžė Milašiaus ir Ke
lečiaus tikslą. Čia skirtingos me
no šakos, kartu su apšvietimu, 
susilydė į tamprų vienetą. Tai 
buvo teatras visa to žodžio pras
me.

Atskirai paminėti vertas Van
dos Aleknienės apšvietimas. Tai 
buvo tikrai profesionaliai atlik
tas darbas, ne tik techniškame 
įkūnijime, bet ir suvokime ap
švietimo reikšmės bei jo esteti
kos scenoje.

Žiūrint į rečitalį vien techniš
kąja prasme, jis buvo gana sudė
tingas. Bet Pauliaus ir Audrės 
Aleknų dėka viskas plaukė lyg 
sviestu patepta.

Šiame rečitalyje Jonas Kele
čius parodė savo plačią vaidybos 
skalę ir techniką. Visada žino
jom, jog jis yra puikus aktorius, 
bet šį kartą jis lyg užantspauda
vo dokumentą, kad yra ne tik ne
eilinis, bet ir labai retas aktorius.

Rečitalis baigtas oficialia iš
kilme. Jonui Kelečiui buvo įteik
ta JAV LB Kultūros tarybos su
darytosios komisijos Jonui Kele
čiui paskirtoji Aktoriaus premija 
— 1000 dolerių. Mecenatas — 
Lietuvių fondas. Komisijos pir
mininkas ir Kultūros tarybos į- 
galiotinis Česlovas Grincevičius, 
tardamas žodį ir laureatą svei
kindamas, premiją ir įteikė.

Rečitalį ir visą iškilmę rengė 
šiam reikalui susiorganizavęs ko
mitetas, kuriam pirmininkavo 
Irena Pemkuvienė.

šeštadienyje, 1979 m. spalio mėn. 27 d.
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Raffaelo (italas, 1482-1S2O) Alegoriškosios figūros piešinio detalė
I* 18 Stantm. Romoje gyvenusių dailininkų piešinių parodos, šiuo metu vyks
tančios Chicagos Meno institute.

Romiečių piešiniai Chicagoje ™
' .. ilsg c/r

Chicagos Meno institute šiuo 
metu vyksta ne tik didžioji, 
iš įvairių pasaulio muziejų ir 
privačių kolekcijų sutelkta H. 
Toulouse-Lautrec’o tapybos pa
roda, bet ir šešioliktojo šimtme
čio romiečių dailininkų piešinių 
paroda. Ji pavadinta “Roman 
Drawings of the Sbrteenth Cen- 
tury from the Musoe du Louvre, 
Paris”. Tai iš Louvre’o muzie
jaus pasiskolintas ir Chicagon 
atvežtasis lobis. Žiūrovui prieš 
akis epocha, kada renesansinė

Italija buvo nepralenkiama ir to
bulais jos didžiųjų meisterių pie
šiniais. Šešioliktame šimtmetyję.^pi 
jų ypačiai buvo tiršta pačioįįė 3, 
Romoje, kada joje gyveno ’_<q 
kie milžinai kaip Michelangelphj r. 
Raffaelo, Caravaggio ir daugėtų j* 
kitų. Čia paminėtų ir neminėtų.,;>$ 
unikalius piešinius dabar čika- o’n l ■
giečiams pamatyti ir jais pabsN1’/’ 
grožėti yra puiki proga. Paroda 
Institute tęsis iki ateinančių me
tų sausio mėn. 6 d.

risbud

Karalius Lyras - paskutinis Stratfordo sezono pastatymas Nauji leidiniai
Avon teatro scena nušvinta. 

Dešinėj pusėj, prie rašomo stalo, 
Kentas, Gloucesteris ir jo pavai
nikis sūnus Edmundas pradeda 
pikantišką dialogą. Visi trys di
dikai frakuoti. Visi juda, įsidėmė
kite, apie tą rašomąjį stalą. Be
veik šiandieninį, beveik tokį, ant 
kurio štai ir mano rašomoji ma
šinėlė riogso. O scenos centre be
veik šiuolaikinės minkštos kėdės, 
foteliukai. Dar suglumę klaidžio
jame nuo baldų prie kostiumų ir 
bandome atspėti laiką (“Leiras, 
Baldudo sūnus, pradėjo valdyti 
Britus 3105-siais pasaulio metais, 
tuo pačiu laiku, kai Joas valdė 
Judą...”; William Shakespeare 
“Karalių Learą” į sceną paleido 
1608-aisis), kai su dukterimis, 
žentais, didikais sceną užgriūva 
pats karalius Lyras. Mėlyna uni
forma, karališki antpečiai, auk
sinės sagos, po kaklu nuopelnų 
kryžius. Vienoj rankoj lazdelė, 
kitoj — smilkstantis, kvepiantis 
didelis cigaras. Palydovų unifor
mos, frakai šukuosenos. Dukte
rų ir damų — statisčių puoš
nios, ilgos suknios. Tik pažvelki
te į nuotrauką! Ne puslaukiniai 
čia britai, o 19-tojo šimtmečio. 
Tokias išdaigas režisierius Robin 
Phillips labai mėgsta. Jau ne kar
tą jis šimtmečius sumaišė ir ne 
kartą savo reportažuose tai paryš
kinau.

"Karalius Lyras” — viena 
žiauriausių W. Shakespeare’o 
tragedijų. Jei viską imti realistiš
kai, paraidžiui, tai koktu ir žiūrėt 
Ypač publikos akivaizdoj Glou- 
cesterio akių išlupimas. Kaip ta 
“operacija” buvo atlikta 1972 
metų pastatome, nė dabar ne
pamiršau. Dabartinis režisierius 
truputį sušvelnino, kraujo nepri
taškė, kruvinų akių duobių ne
rodė.

Bene Time žurnale prieš pus
metį buvau skaitęs, kad Peter Us- 
tinov — nepamainomas Lyro in
terpretatorius. Iš tikrųjų! jo 
grimasas, gestus, pauzas, balso 
pakėlimus iki griaustinio dundė
jimo, sunku net aprašyti. Viskas 
atsitinka taip nelauktai, bet taip 
įtikinamai. Tuoj prisimeni, kad

jau esi kažkada matęs, girdėjęs, 
kaip sklerotiškas, suvaikėjęs 
žmogus elgėsi. Kai kurios scenos 
(pvz. kur prie vyriausios dukters 
Gonerilės dvaro derasi dėl paly
dovų skaičiaus ir su savo vyru
kais apstumdo ūkvedį) tokios juo
kingos, kad publika kvatoja, už
miršusi, jog viskas baigiasi pen
kių pagrindinių veikėjų lavo
nais...

J retą pastatymą sutelkiama 
tiek pirmaeilių aktorių, kiek jų 
buvo šiahte “Karaliuj Lyre”. Ir 
William Hutt (Lyro juokdarys), 
ir Douglas Rain (grafas Glou
cesteris), ir Richard Monette 
(Edmundas, Gloucesterio povai-

Lietuviškoji Kordelija - Ingrida Blekytė

ALFONSAS NAKAS

nikis sūnus), ir Frank Maraden 
(Albany kunigaikštis), ir Tom 
Wood (Gonerilės ūkvedys Os- 
waldaš), jr Jim McQueen (grafas 
Kentas, arba Kento grafas) ir Ed- 
ward Evanko (Prancūzijos kara
lius), ir mažytes roles teturėję 
Rod Beattie bei Mervyn Blake. 
Tai vis vardai, kurie Stratfordo 
Festivalio lankytojams labai 
daug reiškia. O toks Roger Bar- 
ton, gavęs Gloucesterio sūnaus 
Edgar’o (Vargšo Tomo) rolę, 
pačią didžiausią, pačią reikšmin

Scena ii Shakespeare’o “Karaliaus Lyro” pastatymo Šių metų Stratfordo (Kanadoj) festivaly. Ii kalrčs | dešinę: Mar
ti Maraden (Regan), Ingrida Blekytė (Cordella), Richard Monette (Edmund), Peter Ustlnov (Karalius Lyras), Douglas 
Rain (Gloucester), Frank Maraden (Albanys), Donna Goodhand (Goneril) Nuotr. Robert C. Ragsdale)

giausią trejų metų karjeroj Festi
valy, iškart išsitiesė, išaugo į pir
maeilių rangą.

Jau pakartotinai užsiminiau 
apie dukteris, tik vis nepasakiau, 
kas jas vaidina. Nagi, vyriau
siąją, Gonerilę — Donna Good
hand; vidurinių ją, Reganą, ar Re- 
ganę — Marti Maraden; ir jau
nėlę, Kordeliją — Ingrida Bleky
tė. Pirmosios dvi —hipokritės, 
piktuolės, sadistės. Trečioji — jų 
priešingybė, gerumo įsikūniji
mas. Kai nebuvo susenęs ir suvai
kėjęs, pats Lyras tai matė, ją la
biausiai mylėjo. Tik dramai pra
sidėjus, sklerotiško naivumo už
gožtas, ją atstūmė ir piktuolėm 

karalystę užrašė... Šešerius me
tus vaidinusi švelnias, romantiš
kas įsiylėjėles Marti Maraden Re- 
ganės rolei manding mažiausiai 
tiko. Su nuostaba reikia konsta
tuoti, kad ji piktuolę puikiai su
vaidino ir įrodė aktorišką univer
salumą. Donna Goodhand, pir
mąjį sezoną Stratforde, auga su 
kiekviena role. I ją atkreipiau dė
mesį, pamatęs “BARREN/yer- 
ma” improvizacijoj. Gonerilės 
rolė tartum jai ir buvo parašyta!

Cordelia... Mūsų lietuviškoji 
Kordelija — Ingrida Blekytė. Ma
žiau eilučių už savo “seseris” jai 
liko ir trumpiau teko scenoje bū
ti. Bet jos moteriškoji rolė “Ka
raliuj Lyre” — pati svarbiausia. 
Atsisakiusi hipokrizės, ji sukelia 
audrą. Visi gerieji ir teisieji ren
kasi ją savo simboliu, išeina ko- 
”oti ir jieškoti teisybės. Dramos 
gale žūsta ir ji, kartu su blogo
siomis seserimis, bet likę gyvieji, 
jos ir Lyro tragedijos sukrėsti, 
praregi, žada kitaip gyventi ir val
dyti. Daug neaušindamas bur
nos pasakysiu, kad Ingrida savo 
rolę išgyveno natūraliai. Jos švel
numas tėvui nepavirto į cukrum 
apibertą medų, o atsisveikinimas 
su seserimis, išvykstant Prancū- 
zijon — į graudžius verksmus. 
Per vieną sezoną Robin Phillips 
atskleidė dvi pilnakraujės akto
res: Donną Goodhand ir Ingri
dą Blekytę. Jeigu jos Stratforde 
pasiliks sekančiai vasarai — ma
tysim įdomių personažų.

Čia aprašyti septinto "Kara
liaus Lyro” spektaklio įspūdžiai. 
Kol mano reportažas skaitytoją 
pasieks, jų bus praėję dar 14. Bus 
pasibaigęs ir ilgas, penkių mė
nesių 27-tas sezonas. Per 27 
tūkstančių gyventojų miestelio- 
ką bus persiritusi pusmilijonio su 
viršum turistų banga. Trijuose 
teatruose bus juoktasi, mąstyta, 
dūsauta, ne viena ašara išlieta.

Metu paskutinį žvilgsnį į kal
ne dunksanti majestotišką Festi
valio teatrą, į Viktorijos ežerėly 
plaukiojančias baltas gulbes ir 
raibas kanadiškas žąsis, į rudenio 
spalvom užsiplieskusias liepas, į

• PASAULIO LIETUVIS, 
19179 m. liepos mėn., Nr. 7. Lei
dinys Bendruomenės minčiai ir 
gyvenimui. Leidžia PLB valdy
ba. Redaguoja Romas Saka- 
dolskis ir Romas Kasparas. Ad
ministruoja Daina Kojelytė. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: "Pasaulio lietuvis”, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, 
IL 60636. Spaudžia “Draugo" 
spaustuvė. Metinė prenumera
ta — 6 dol.

Šio numerio stambmenos: Ne 
visi keliai veda į Washingtoną; 
Perkopus per penkiasdešimtme
tį; Atgarsiai ir mintys; Pietų 
Kryžiaus žemyne; Dešimt metų 
be Juozo Balčiūno; Liaudies lo
bynas; Universitetas Vilnensis; 
Švietimas ir auklėjimas; Kultū
ros baruose; PLB žinios, PLJS 
žinios, PLJK žinios, Pasaulio 
lietuviai, Leidiniai, Laiškas, 
Lietuvių fondas.

• Z. Zinkevičius, LIETUVIŲ 
ANTROPONIMIKA. Vilniaus 
lietuvių asmenvardžiai XVII a. 
pradžioje. Leidykla “Mokslas”, 
Vilnius, 1977.

Reikšmingas mokslinis, dau
giau 300 psl. leidinys, įvairiuose 
dokumentuose rastomis pavardė
mis rodantis XVII amžiaus pra
džios Vilniaus miesto lietuvišku
mo laipsnį. Tai bene pirmas mū
suose šios rūšies darbas, kur, anot 
metrikinio knygos puslapio, au
torius, remdamasis Vilniaus 
miesto XVII a. pradžios santuo
kų ir krikšto registracijos įra
šais, lygina dabartinius antropo- 
nimus su jų atitinkamais senų
jų dokumentų antroppnimais, 
nušviečia lietuvių pavardžių kil-, 
mę, išskiria svarbiausius jų ti
pus, parodo lietuvių antroponi- 
mų ryšį su slavų antroponimija.

šimtamečių miestelio mūrų pa
noramą ir krūtinę užlieja grau
džiai šutas jausmas. Stratforde, 
kiek daug tu mums duodi! Strat
forde, iki pasimatymo ateinantį 
pavasarį...

1979. X. 19.1 (2 sv.).

tte;■ ■■■■n ;siflimhncl 
Skiriama lingvistams, etnogra
fams, istorikams. 1,. f

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1979 m. rugsėjo mėn., Nr. 8. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros 
nesinis žurnalas. Redaguoji 
Juozas Vaišnys, S. J. Adminis
truoja A. Likanderlenė. Vlrše- . 
lis ir skyrių vinjetės Vilijos"^ 
Eivaitės. Redakcijos ir admi- ’, 
nistracijos adresas: 2345 W. 
56 St., Chicago, IL 60636. Me- 
tinė prenumerata — 8 dol.

Kai kas iš šio numerio pusią- 
pių: Tikras draugas — didelisz •i 
turtas; Geras draugas — retas 
paukštis; Asyžius ir Asyžietis“ 
Krikščioniškoji bendruonienė ir ’“ 
mes; Jau (ar dar vos) dešimt,“ 
metų; Vilniaus akademijos spali-, 
stuvė! Vivat Academia ir kt. nU‘,b< 
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• CHRONICLE OF THE-“‘ 

CATHOLIC OHURCH IN LL 
THUANIA, No. 84. Translated" 
by; Vita Matusaitis. Transla-1’1 
tion Editor: Rev. Casimir Pu- 
gevičius. Published by the H- ' 
thuanian R. C. Priests’ League
of America, 351 Highland Blv’dt.....
Brooklyn, N. C. 11207. Printed 
by Franciscan Fathers Prešs, 
341 Highland Blvd., BrooklįiV,, 
N’ Q 11207- lin

• LAIVAS, 1979 m., Nr. * 
Religinio ir tautinio gyvenimo - 
mėnesinis žurnalas. Leidžia Ma^J“ 
rijonų vienuolija. Redaguoja kųh.
J. Vaškas, MIC. Metinė prenume* * 
rata Amerikoje — 4 dol., kitur 
5 dol. Redakcijos ir administta- d ‘ 
cijos adresas: 4545 W. 63rd Str!;"'11 
Chicago, IL 60629.

• ŠALTINIS, 1979 m., Nr. S. 
Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas, išeinantis kas du mė* •i'j 
nėšiai. Leidžia Marijonai ir šv. 
Kazimiero sąjunga. Redaguoja “i 
kun. S. Matulis, MIC. Adminis-' 
truoja J. Dubickas. Redakcijos J' 
ir administracijos adresas: K— 
Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH England. i 
Metinė prenumerata — 4 dol.
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