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Šiame numery:

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos problemos.
Lietuviai ir lituanistika lenkiškame 
Vilniaus Stepono Batoro universitete, 
Į Skardžiaus atsiminimus apie Krėvę 
ir Balį atsiliepiant.
Eglės Juodvalkės eilėraščiai. 
M. K. Čiurlionio ansamblio 
viešnagė Chicagoje.
Vaclovo Daunoro rečitalis.
Nauji leidiniai.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos problemos
Baigiantis vienuoliktajam L. 

K. M. suvažiavimui Chicagoje, 
šios, organizacijos vadovybei bu
vo padaryta pastabu dėl jos veik
los monotoniškumo. Buvo at
kreiptas dėmesys j tai, kad suva
žiavimai yra ruošiami atsitikti
niu temų sumetimu ir kad per 
mažai atsižvelgiama j aktualias 
problemas, su kuriomis mūsų vi
suomenė susitinka ir kuri laukia 
iš mūsų akademiniu sluoksniu 
vadovavimo.

Lietuviškos katalikybės 
problemos

Praėjęs suvažiavimas išryški
no bent vieną dalyką, būtent, 
kad mūsų tautos katalikybė 
yra Tridento visuotinio Bažny
čios susirinkimo padarinys, įvyk
dytas mūsų visuomenėje jėzui
tu veikla. Tai kartu buvo ir len
kiškos kultūros formų perteiki
mas lietuviškai visuomenei. Tai 
sako, kad autentiškos viduramži
nės krikščionybės mes, kaip tau
ta, nesame išgyvenę. Jei kas no
rėtu įrodyti kitaip, reiktų rūpes
tingos studijinės veiklos.

Mūsų nepriklausomos Lietuv- 
vos; laikotarpio krikščionybė yra 
labai savitas padarinys, visiškai 
laisvas nuo lenkiškos įtakos. Ne
priklausomos Lietuvos katalikybė 
yra, galima sakyti, įkvėpta dvie
ju .Vakaru universitetu: šveica- 
rijds Fribourgo ir Belgijos Liuve
no. Ten savo religines pažiūras 
susiformavo tie žmonės, kurie da
vė toną moderniajai Lietuvos ka
talikybei. Ju yra visas būrys: Šal
kauskis, Kuraitis, Eretas, Dovy
daitis, Leimonas, Maceina, Rei- 
nys, Matulaitis, Būčys ir kiti. 
Nors ne visi jie buvo šiuose 
universitetuose, bet jie visi bu
vo ju įtakoje. Kartą vienas Ame
rikos vyskupas yra prasitaręs, kad 
Antrąjį Vatikano susirinkimą 
reiktų vadinti ne Vatikano Ant
ruoju, bet Liuveno pirmuoju, nes 
jis buvo ištisai persunktas Liuve
no universiteto dvasios. Tai liu
dyti}, kad lietuviškoji katalikybė
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ir Antrojo Vatikano susirinkimo 
katalikybė turi bendrą vardiklį. 
Reikia pažymėti, kad lietuviška 
katalikybė buvc giliai pasaulietiš
ka. Tai nereiškia, ikad ji negerbė 
kunigijos, bet tai, kad per pasau
lietiškas organizacijas, kaip atei
tininkai ir pavasarininkai, ji da
vė naujo impulso parapijiniam 
gyvenimui.

Šiandien mūsų tautos religi
nis gyvenimas yra atsistojęs prieš 
naujos rūšies iššaukimus: Lietu
voje komunistinę bedievybę, o 
Vakaru pasaulyje prieš visoke
riopas krikščionybės formas, ku
rios anksčiau niekada taip gyvai 
nėra veikusios mūsų visuomenę. 
Tiek vienas, tiek kitas iššauki
mas yra reikalingas sutikimo ir 
atsakymo į jį. Senobiniai atsaky
mai ne visi šiose aplinkybėse ga
lioja.

Tikintieji, atvykstą iš Lietuvos, 
prašo mus padėti jiems teoriškai 
duoti atsakymą bedievybei. Mū
sų pačių religinis gyvenimas, 
pradžioje buvęs gyvas, dabar yra 
patekęs į įvairias krizes. Visu ju 
čia neįmanoma nė išskaičiuoti. 
Galima tik paminėti, kad nepri
klausomos Lietuvos aktyviam ka
talikui, iš vienos pusės, atrodo 
nesavos kai kurios Vakaruose ga
liojančios katalikybės formos, o 
iš kitos pusės jam pradeda trūkti 
vidinės jėgos savo turimai katali
kybei atstovauti. Kunigu pašau
kimų trūkumas yra pati ryškioji 
šios krizės apraiška.

Taip atrodo problemos, kurios 
prašosi mūsų akademinių sluok
sniu rimto nagrinėjimo ir atsa
kymu. Apgailėtina, kad praėju
sio L. K. M. A. suvažiavimo me
tu nebuvo paskelbta sekančio su
važiavimo tema. Ar nebūtu tiks
lu, kad tokia tema būtu: Lietu
viškoji katalikybė nepriklauso
mybės laikais ir dabar: tiek Lietu
voje, tiek pasaulyje.
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Šių sukaktuvinių Vilniaus uni
versiteto metų tėkmėje buvo ir 
tebėra skiriama daug dėmesio 
mūsų garbingai Alma Mater 
spaudoje bei rengiant minėjimus, 
paskaitas, parodas, koncertus įvai
riose vietovėse, lietuviškose kolo
nijose, netgi kitų tautų univer
sitetuose.'

Pagrindinės minėjimo iškil
mės, žinoma, buvo Vilniuje, pa
čios sukaktuvininkės buveinėje. 
Tačiau ne mes, lietuviai, pirmie
ji pradėjome šias sukaktuves 
švęsti: lenkai Varšuvoje jau pra
ėjusių metų pabaigoje net tris 
dienas minėjo Vilniaus universi
teto įsteigimo 400-ąsias metines. 
Mat, lenkai Vilniaus universiteto 
įkūrimo data laiko 1578 m. liepos 
mėn. 8-tą dieną, kada karalius 
Steponas Batoras Lvove pasirašė 
pirmąją Vilniaus universiteto 
įsteigimo privilegiją, ant kurios 
buvo uždėtas Lenkijos valstybi
nis antspaudas. Faktiškai ši pri
vilegija, be Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos antspaudo, netu
rėjo teisinės galios, ir ja nebuvo 
pasinaudota. Mūšy istorikų tei
gimu, tik naujos — antrosios iš 
karaliaus išgautos privilegijos, 
patvirtintos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos antspaudu, pasira
šymo data — 1579 m. balandžio 
mėn. 1 d. — žymi legalią Vilniaus 
universiteto pradžią.

Trumpai susipažinkime su to 
ankstyvo Varšuvoje suruošto mi
nėjimo programa. Pirmame pro
gramos puslapyje Vilniaus uni
versiteto observatorijos atvaizdas, 
po juo parašas: 400 mėty Stepo
no Batoro universitetui. Progra
moje skaitome, kad iškilmingą 
minėjimą globoja Lenkijos pri
mas kardinolas Steponas Višins
kis, minėjimui vadovauja kuni
gai jėzuitai, bendradarbiaujant 
šios mokslo įstaigos buvusiems 
darbuotuojams bei auklėtiniams. 
Minėjimas pradedamas 1978 m. 
lapkričio 29 d. iškilmingomis pa
maldomis Sv. Jono arkikatedroje, 
dalyvaujant primui kardinolui 
Steponui Višinskiui. Lapkričio 30 
d. ir gruodžio 1 d. referatai ir 
buv. St. Batoro universiteto dar
buotojų bei studentų susitiki
mas. Minėjimas baigiamas vėl iš
kilmingomis pamaldomis. Pasku
tiniame programos puslapyje — 
universiteto rektoriaus skeptras, 
vyčio dominuojama viršūne. Iš 
programoje surašytų referatų 
pavadinimų galima spręsti, kad 
paskaitininkai skyrė daug dėme
sio Vilniaus universiteto 1919 — 
1939 m. veiklai, tos veiklos reikš
mei bei tęstinumui dabartinėje 
Lenkijoje.

Mūsų spaudoje bei minėji
muose tas laikotarpis (1919 — 
1939), kai Vilniaus universitetas 
buvo išimtinai lenkų okupantų 
dominuojamas, yra beveik už
mirštas. Gal tik vienas prelegen
tas prof. Česlovas Milošas (Czes 
law Milosz), lenkas, Vilniaus St. 
Batoro universiteto buvęs auklė
tinis, UCIA Kalifornijoje suruoš
tame universiteto minėjime pasi
dalino su klausytojais, kurie be
veik visi buvo lietuviai, atsimini
mais iš savo studentavimo laikų 
Vilniuje. Betgi Č. Milošas, nors 
bičiuliškai nusiteikęs lietuvių at-

eiaii — Vilniau* lletvių veikėjai*.

žvilgiu ir smerkia ano meto 
lenkų režimo taikoią lietuviams 

I priespaudą, negalėj, ir nebandė 
! pavaizduoti Vilnias krašto lie
tuvių jaunimo keli, pergyveni
mų bei nuoskauų, siekiant 
aukštojo mokslo.

Šiame rašinyje bndysiu bent 
iš dalies užpildyti ą spragą — 
atskleisti lietuvių pirtį sulen
kintame Stepono Itoro univer
sitete ir iškelti neKėtą baltisti
kos studijų atsiradną toje len
kiškumo tvirtovėje žvelgdama 
per humanitarinii mokslų fa
kulteto atsiminimų rizmę.

Lenkų okupacijc metais Vil
niaus krašto Išeiviui jaunuo
liui buvo itin sunkuatekti į Vil
niaus universitetą, ’lniaus lietu
vių Vytauto Didžio gimnazija 
neturėjo valstybin gimnazjy 
teisių, jos išduoti andos ates
tatai nebuvo priįįstami, tad 
negalėjo atverti dui į jokį Len
kijos universitetą, b labiau be
teisė buvo antroji ietuvių gim
nazija Švenčionyse Tiesa, nuo 
1924 metų lietuvi gimnazijos 
abiturientai galėjo lankyti uni
versitetą vadinai} laisvųjų 
studentų teisėmi — galėjo 
klausytis paskaitų,ačiau nebu
vo prileidžiami p egzaminų. 
Tad tokios studijonei diplomo, 
nei šviesesnės atees nežadėjo. 
Kadangi lenkams įgrobus Vil
nių ir Vilniaus kitą daug lie
tuviškojo jaunimcpasitraukė į 
Nepriklausomąją jtuvą — ar 
tai vengdami kaiės prievolės 
okupanto kariuomėje, ar dėl 
politinių persekioji}, ar dėl ki
tokių asmeniškų iežasčių, — 
tad ir mokinių licviškoje gim
nazijoje pradžioje edaug tebe
buvo, o abiturienldar mažiau. 
1924 metais Vilnis universi
tete buvo vos 6 litviai studen
tai — laisvieji kląrtojai. Padė
tis kiek pasikeitė įrą nuo 1925 
m. Tais metais p didelių pa
stangų lietuvių giiazijos vado
vybei pavyko išsikcti šiokią to
kią galimybę išlei savo abitu
rientus su teisiškigaliojančiais 
brandos atestataisiebesudaran- 
čiais kliūčių stoti Vilniaus ar į

STEP. BA TORO UNIVERSITETE

Vilniaus Stepono Baro univeniteto Lietuvių studentų aųjungos patalpų pašventinimas 1932 metate Studentai su *ve-

bet kurį kitą Lenkijos universi
tetą. Tokius teisiškai galiojančius 
brandos atestatus galėjo gauti 
lietuvių gimnazijos abiturientai, 
išlaikę baigiamuosius egzaminus 
prie Švietimo kuratorijos sudary
tos griežtos ir reiklios komisijos.

Dėl to teko gimnazijoje su
stiprinti lenkų kalbos mokymą, 
samdant lenkus mokytojus, ge
rus pedagogus. Kelios abiturien
tų laidos ruošėsi tiems egzami
nams papildomai vasaros atosto
gų mettrspecialiuose kursuose.

Laimingai prie komisijos išlai
kius egzaminus ir gavus galio
jantį brandos atestatą, dar ne vi
sos kliūtys būdavo nugalėtos: sto
jant į kai kuriuos universiteto fa
kultetus, pvz., medicinos, mate
matikos — gamtos, buvo laiko
masi nustatyto studentų kontin
gento, vadinamo “numerus clau- 
sus”, be to, stojant į medicinos 
fakultetą, reikėjo dar ir konkursi
nius egzaminus išlaikyti. O lie
tuviams “numerus clausus” bu
vo taikomas ypatingiau, negu ki
tiems: nežiūrint konkursinių eg
zaminų rezultatų, į medicinos 
fakultetą kasmet tepriimdavo ne
daugiau, kaip 2 ar 3 lietuvius. 
Priėmimą į universitetą sutruk
dydavo ir bet kokie lenkų val
džiai politinio nepatikimumo še
šėliai. Pagaliau reikdavo nors ma
žos stipendijėlės (o jų lietuviai iš 
lenkiškų šaltinių negaudavo) 
ar kuklios tėvų paramos. Nuga
lėjus tas visas kliūtis, pagaliau 
laimingam jaunuoliui atsiverda
vo senosios garbingos Vilniaus 
Alma Mater durys.

Pailiustruoti lenkų nusistaty
mui varžyti lietuvių stojimą Vil
niaus universitetan, cituoju Vil
niaus vaivados L. Bocianskio rei
kalavimą ( iš išlikusio Vilniaus 
universiteto rankraštyje rašto) 
“apriboti lietuvių jaunimo pri
ėmimą į Vilniaus universitetą ar
ba beveik visiškai apsunkinti įsto
jimą, įvedant, pvz., stojamuosius 
egzaminus iš pplonistikos ir moks
lo apie Lenkiją”.

Nežiūrint visų tų kliūčių, lie 
tuvių studentų skaičius Vilniaus 
universitete kasmet pamažu au

go. Jau 1925 m. studentų inicia
torių būrelis nutarė steigti Vil
niaus lietuvių studentų sąjun
gą. 1926 m., beveik po metų del
simo, universiteto senatas patvir
tino sąjungos statutą ir paskyrė 
sąjungai globėją —kuratorių, 
matematikos profesorių J. Rud- 
nickį, kuris vėliau pasirodė esąs 
lietuviams palankus: jis ne kartą 
yra gelbėjęs, teisinęs senate są
jungą, kaltinamą priešvalstybi
ne veikla. Lietuvių studentų są
jungoje būdavo vis apie 100 na
rių. Sąjungai įsitvirtinus, buvo 
įsteigtas savišalpos fondas, kny
gynėlis, įvairios sekcijos (dramos, 
studenčių, sporto, visuomeni
ninkų), buvo įsigytos žalios uni
forminės kepuraitės su Gedimi
no stulpais bei sąjungos inicia
lais, pagaliau 1935 metais, šven
čiant sąjungos dešimtmetį, bu
vo įsigyta vėliava. Deja, nebuvo 
leista nei jos iškilmingai pašven
tinti, nei su ja viešai žygiuoti. 
1937 m. Vilniaus Storastai už
draudus laikyti vėliavą bei nešio
ti uniformines kepuraites, ir vė
liava ir kepuraitės buvo perduo
tos lietuvių mokslo draugijos glo
bai.

Stepono Batoro universitete vi
suose fakultetuose dėstomoji kal
ba buvo lenkų. Humanitarams, 
jei ne pagrindinėje pasirinktoje 
mokslo šakoje, tai bent būtinai 
privalomose šalutinėse, per pas
kaitas, seminarus ir ruošiantis 
egzaminams dažnai tekdavo ga- 
linėtis su ryškiai tendencingu 
Lietuvos — Lenkijos istorijos nu
švietimu, su lenkų literatūroje 
patriotinėmis ar net šovinistiš- 
komis, mesianizmu dvelkiančio
mis ar saldžiai unijiniai nuspal
vintomis temomis, apraiškomis 
bei tendencijomis. Nors universi
teto vadovai norėjo ir stengėsi 
universitetą paversti lenkiškumo 
tvirtove, reikia pripažinti, kad 
per tuos 20 metų St. Batoro uni
versiteto kai kurie darbuotojai 
— profesoriai, mokslininkai vis 

dėlto yra atlikę nemaža tikrai 
vertingų tyrinėjimų, parašę stu
dijų ir tais savo darbais įnešę sva
rų indėlį į Lietuvos istorijos, et

nografijos, archeologijos, lietu- 
vių kalbotyros ir kt. mokslus. in 

Neliesdama šių įvairių sri- m 
čių darbų, noriu truputį plačiau 
sustoti prie lietuvių kalbos stu
dijų atsiradimo lenkiškame St. > 
Batoro universitete Vilniuje. ■ i

Bet prieš tai —trumpa digre- -•< 
sija į lietuvių kalbos padėtį sena
jame Vilniaus universitete. Tyri
nėjant Vilniaus universiteto isto- i 
riją, buvo jieškoma duomenų 
apie lietuvių kalbos apraiškas, 
eventualiai studijas ar net lietu
vių kalbos katedrą senajame 
Vilniaus universitete. Tikslesnių o, 
duomenų apie sistemingą lietu- nr. 
vių kalbos mokymą turime tik riti 
XVII a. Iš jų aiškėja, kad pir- -įoi 
miausia lietuvių kalbos buvo mo- ri! 

koma studentų bendrabučiuose, u n 
vadinamose bursose, toliau lietu- 
vių kalbos žinios buvo gilinamos 
vartojant ją žemiausiose univer
siteto klasėse gramatikos ir sti
listikos pratybose, berods net 
aukštesnėse klasėse —poetikos ir J 
retorikos pratybose, taip pat filo- nj 
sofijos ir teologijos fakultetuose, 
kur šiaip jau dėstoma buvo tik 
lotynų kalba. Vilniaus universi
tete XVII a. viena svarbiausių lie
tuvių kalbos mokymosi formų 
buvo vadinamos „akademijos“ 
arba kalbiniai būreliai.

Lietuvių kalbos katedros stei
gimo klausimas iškilo tik XVIII 
a., kai universitete ( nuo 1781 m. 
vadinamoje LDK Vyriausioje mo
kykloje) 1816 metais vietoje dės
tomosios lotynų kalbos buvo * 
įvesta lenkų kalba. Tąsyk suju-l ii 
do karštesni lietuviai, ypač pat- ,i 
riotai žemaičiai, ir ėmėsi žygių, 
kad universitete būtų įsteigta lie- 
tuvių kalbos katedra. 1822 m. bu
vo pateikta Vilniaus apygardos 
švietimo globėjui A. J. Čartoris- 
kiui K. Kantrimo, ilgamečio uni
versiteto sekretoriaus, gerai pa
matuotas memorandumas. Deja, 
jis nerado teigiamo atgarsio, bu
vo atmestas ir liko archyvuose 
dūlėti. Buvo svarstytas projektas 
bent skaityti lietuvių kalbos pas
kaitas (greta vokiečių, prancūzų 
ir kitų kalbų), bet ir tas projek
tas nebuvo patvirtintas. Tuo tar
pu Karaliaučiaus universitete jau 
prieš šimtą metų (1718 m.) bu
vo įsteigtas lietuvių kalbos semi
naras, kuriame tobulino gimtą- " 
ją kalbą daug šviesių lietuvių, 
vėliau didžiai nusipelniusių lie
tuviškai raštijai.

Lenkams okupavus Vilnių, 
1919. VIII. 28 d. valdžios įsaku 
buvo atkurtas Vilniaus universi
tetas, pavadintas Stepono Bato
ro vardu. Jis, kaip skelbė pirma
sis universiteto rektorius M. Sied- 
leokis, turėjęs būti grynai lenkiš- “ 
kos kultūros židiniu.

'Universitete tarpe planuoja
mų dešimties filologinių kated
rų buvo numatyta ir lietuvių fi- 
logijos katedra. Tos katedros rei
kalingumą kėlė kitų fakultetų 
profesoriai, bet ypač rėmė huma
nitarinio fakulteto profesoriai fi-< 
lologai. Formaliai katedra buvo 
įsteigta, bet praktiškai niekad jai 
nebuvo duota sąlygų veikti: švie
timo ministerija, pakartotinai 
prašoma, niekad nėra paskyrusi 
jai išlaikyti lėšų.

Esant tokiai beviltiškai padė
čiai, reikia laikyti tikru fenome
nu netikėtą baltistikos studijų at
siradimą ir jų įsitvirtinimą Ste-

(Nukalta | 3 P*L)
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Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos problemos
(Atkelta ii 1 pA).

Tikslieji mokslai ir tikėjimas
Akademijos vadovybei buvo 

pareikšta pageidavimu, kad ji 
savo studijose nesiribotu vien 
vadinamais dvasiniais mokslais, 
bet savo studijpsna įimtų ir tiks
liųjų mokslu sritis.

Tai yira naujas pageidavimas, 
ne visada pakankamai supranta
mas teologu, filosofu ir literatu 
tarpe. Skilimas tarp tiksliųjų 
mokslu ir dvasiniu, besitęsiąs 
jau 400 metu, daug kam yra pa
sidaręs savotiška dogma, kurių 
sunku nugalėti.

Praeitą vasarą Cambridge Mass. 
įvyko tiksliųjų mokslų atstovų 
ir krikščionybės atstovu suvažia
vimas, turėdamas tikslą baigti tą 
400 metų užtrukusi šių dvieju 
žinijos sričių nesiskaitymą vie- 
nps su kita. Apie 350 suvažiavi
mo dalyvių, praleidę dvi savai
tes liepos mėnesį šiose diskusijo
se, priėjo bendros nuomonės, kad 
šios dvi sritys yra viena kitos rei
kalingos. Ligšiolinis konfliktas, 
pasak jų, buvo bergždžia pastan
ga. Mūsų laikysena gyvai reika
lauja labiau visapusiško žvilgs
nio i žmogaus gyvenimo tikrovę. 
Tikslieji mokslai šiandien yra su
sirūpinę savo dorine atsakomy
be už savo išradimus. Tiksliųjų 
mokslų atstovai Cambridge kal
bėjo, kad tikėjimas yra perdaug 
svarbus dalykas, kad jis galėtu 
būti paliktas tik bažnyčių reika
lu. O iš kitos pusės, buvo sako
ma, kad mokslai yira per svarbus 
dalykas, kad pasiliktu tik moks
lininkų reikalu.

Buvo keliama mintis, kad mū
sų laikais reikia platesnio žvilgs
nio i mūsų gyvenamą tikrovę: 
ne vien mokslinio ir ne vien teo
loginio. Šio persiskyrimo dėka yra 
nukentėję tiek vienas, tiek kitas; 
abu prarado daug savo tikėtinu
mo. Tikslieji mokslai pasidarė iš
imtinai išoriniai, o dvasiniai 
mokslai pasidarė tik subjektyviu 
reikalu.

I šią naują krypti lietuvių 
moksliniams sluoksniams reiktų 
atkreipti daugiau dėmesio dėl 
daugelio net grynai mūsišku 
priežasčių. Visų pirma daugu
ma mūsų jaunos kartos moks
liškai nusiteikusių žmonių nu- 

B-ėjo i tiksliuosius mokslus. Turint 
prieš akis tą realybę, kad po 
dešimties metų praktiškai mūsų 

* visuomenė neturės iš savo tarpo 
kunigų, tiksliųjų mokslų žmo
nėms teks atstovauti mūsų krikš
čionybei. Reikia kad jie tą savo 
uždavinį jau dabar pradėtų su
prasti. Ir tai bus vienu atžvilgiu 
laiminga situacija. Komunisti
niam Lietuvos žmogui šie tiks
liųjų mokslų krikščionys bus 
labiau suprantami apaštalai.

Naujos antropologijos klausimas
Šiandien katalikiškoje Ameri

kos visuomenėje kyla du keisti 
rūpesčiai: moterų kunigystė ir 
kunigų vedybos. Nėra ko iš šių 
klausimų juoktis. Jie abu kelia 
vieną klausimą, būtent, ką reiš
kia, kad žmogus yra lytinė bū
tybė, t. y. vyras ir moteris. Si 
klausimą pagyvina Amerikos 
universitetuose Įsigalėjusi Freudo 
psichologija, kuri i visą žmogaus 
gyvenimą žiūri lytiniu požiūriu. 
Vienas Harvardo univ. literatū
ros profesorius (N. N. Wilden) 
mano, kad Freudo padarytas iš
šaukimas krikščionybei yra sub
tilesnis ir kietesnis, negu Markso 
ir Nietzschės iššūkiai.

Seselės popiežiui iškeltas mo
terų kunigystės klausimas yra, 
tačiau, priešingos krypties reiški
nys. Ji, nekreipdama dėmesio i ly- 

. tinj skirtingumą, nori, kad ir mo
terys būtų kunigai- Ji kelia klau
simą, ką Dievas sukūrė: žmogų, 
ar vyrą ir moterį. Ir atsakymas i 
tą klausimą bus kartu iš dalies 
atskymas ir į moterų kunigystės 

klausimą.
Kunigai, kurie nori, kad Baž

nyčia atsisakytų privalomo celi
bato kunigų tarpe, greičiau at
stovauja priešingam požiūriui i 
žmogų- Jiems pilnas žmogus yra 
kartu ir lytiškas žmogus; lytišku
mas, pasak jų, priklaus žmo
gaus prigimties pilnumui. Taigi 
šie du klausimai, kylą greta vie
nas kito, yra kartu atstovavimas 
priešingoms pažiūroms i žmogaus 
prigimti.

Mes nesiūlome L. K. M. Aka
demijai savo svarstymais užbėgti 
Bažnyčios sprendimui už akių, 
bet mes tik atkreipiame dėmėsi i 
tai, kad čia turime reikalo su 
nauju klausimo kilimu katalikiš
koje visuomenėje, kuris šitokioje 
formoje, berods, niekada nebuvo 
iškilęs. Ligi šiol mes buvome pri
pratę į lytiškumą žiūrėti tik do
riniu požiūriu, o šiandien jis yra 
perėjęs i filosofinio ar religinio 
svarstymo būklę.

Ryšium su modernia psicholo
gija kyla dar vienas religinio po
būdžio klausimas. Freudas yra 
jvedęs psichologijon dar vieną 
sampratą, kuri gali turėti nelai
mingų religinių išdavų. Tai 
yra jo pasąmonės mokslas. Žmo
gus jam įdomesnis savo pasąmo
ne, negu sąmone. Ryšium su tuo, 
ar ir be to, kyla šiandien katali
kiškoje visuomenėje ivairūs misti* 
niai sąjūdžiai, kurie gali nuvest 
tikinti žmogų i pasąmonės balas- 
Tai yra kita antropologinė pro
blema, kuri yra verta L. K. M. 
Akademijos dėmesio.

Visuomeniniai klausimai
Kita sritis, kuri šaukias Aka

demijos dėmesio, yra sociologija 
arba trumpiau išsireiškiant mū
sų atsakymas komunistiniam iš
šaukimui. Popiežius Jonas Pau
lius II savo pirmojoje encikliko
je drįso priimti šį iššaukimą. Mū
sų visuomenės visa būtis yra pro
testas prieš marksistini žmogaus 
supratimą.

Tačiau to negana. Komunisti
nis pasiūlymas visuomeniniam 
klausimui tebėra gyvas tiek Eu
ropos, tiek Amerikos universite
tuose. Tai yra vad. Naujoji kai
rė. Jos įtaka yra pasiekusi ir mū
sų jaunąją kartą, nepaisant prie
šingos jų tėvų patirties. Jie ten 
pasuko iš dalies dėl to, kad mū
sų visuomenėje trūko rimto aka
deminio šio klausimo nagrinėji
mo. Kolektyvistinis visuomenės 
supratimas savo paprastumu su
žavi nekritišką galvoseną. Net 
katalikiškoje visuomenėje gali
ma išgirsti pažiūrų, kad komu
nizmas būtų priimtinas, jei jis 
nepersekiotu tikėjimą

Klausimas yra reikalingas gi
laus išmąstymo, atsižvelgiant j 
tai, kaip mes suprantame žmogų. 
Ar tai bus valdžios aprūpinama 
bendruomenė, ar tai bus savai
mingų ekonominių vertybių 
kūrėjų organizacija. Abu šie at
sakymai turi savo pliusų ir mi
nusų. Pirmasis kelias sukuria vi
suomenę, panašią į kokį gerai 
vedamą gyvulių ūki, kur visi yra 
apžiūrėti- Antrasis kelias palieka 
menkiau aprūpintus tuos žmones, 
kurie nesugeba ar nenori per 
daug reikštis ūkinėje srityje. Ta
čiau žmogaus rūpestis savo pra
gyvenimu yra pati elementarioji 
žmogaus veikimo laisvės apraiš
ka. Sunku tikėtis visuomenėje 
aukštesnių laisvių, kai šios pir
minės laisvės iš esmės trūksta.

Mūsų akademinėje visuome
nėje nieko nėra plačiau dirba
ma šioje srityje. Jeigu vienas ki
tas ekonomistas kai ką šioje sri
tyje ir darė, jis pasiliko plačiau 
nepripažintas. Ta proga galima 
prisiminti Vlado Juodeikos studi
ją “Didžioji iliuzija”, kurioje jis 
duoda atsakymą marksizmui, iš
studijavęs jį ne tik teoretiškai, 
bet pažinęs ir praktiškai. Deja, 
Akademijos knygų leidykla 
lengva ranka šios studijos pinno-

I

Lietuviai ir lituanistika lenkiškame Vilniaus universitete
(Atkelta i* 1 pri.).

ipono Batoro universitete. Tos 
reikšmingos universiteto istorijo
je naujovės pradininku buvo di
delės erudicijos mokslininkas len
kas, profesorius Jonas Otrembs
kis (Jan Otrębski). Ji 1921 m. 
universiteto vadovybė užangaža- 
vo dėstyti kalbotyrą humanitari
nių mokslų fakultete. J. Otrembs
kis, gimęs 1889 m. Lenkijoje (Pi- 
lice, Kelcų vaivadijoje), buvo 
baigęs Varšuvos universitetą, ku
riame studijavo slavistiką, po to 
Leipzige gilino indoeuropeistikos, 
slavų, baltu, indu kalbu stu
dijas ir 1920 m. Krokuvos univer
sitete apgynė daktaro disertacija: 
"Įnašas i indoeuropiečiu lygina
mąją gramatiką”.

Nuo pat atvykimo į Vilnių 
prof. J. Otrembskis įsitraukė i li
tuanistikas studijas ir uoliai jas 
tęsė per visą savo likusi gyveni
mą, iki mirties 1971 m. Poznanė
je. Jis buvo vienas iš didžiausiu 
lituanistu svetimtaučiu mūsų 
gyvenamame šimtmetyje. Svar
biausi jo lituanistiniai darbai — 
tai 1956 4963 m. Varšuvoje len
kų kalba išleista 3-jų tomu 
"Lietuviu kalbos gramatika” ir 
stambi dvieju daliu monografi
ja “Rytų lietuviu tverečėnų tar
mė”, išleista lenku kalba 1932 — 
1934 m. Krokuvoje. Be to, jis yra 
paskelbęs įvairiu kraštu lingvis
tinėje spaudoje apie 100 smulkes
nių mokslo darbų bei straips
nių baltistikos klausimais, para
šytų lenkų, lietuvių, rusų, vo
kiečių ir prancūzų kalbomis.

Prof. J. Otrembskio pastangų 
dėka 1923 m. Vilniaus universi
tete buvo oficialiai atidaryta in
doeuropiečių kalbotyros katedra. 
Jis pats dėstė indoeuropiečių ly
ginamąją kalbotyrą, sanskritą, o 
trūkstant kitose katedrose dės
tytojų, skaitydavo ir ne savo ka
tedros disciplinas, pvz. polonisti- 
kos, germanistikos, slavistikos,

jo tomo leidimo atsisakė. Tai liu-Į susitinka suen budizmu, su in- 
dija, kad jai šis klausimas nėra 
labai aktualus. Antras tomas te
bėra neišleistas. O tai iš tikrų
jų yra klausimas, kuris bent 
tremtinių visuomenei sudaro pa
ti jų atsiradimo pagrindą. Trem
tinių visuomenė yra šio klausi
mo padarinys. Bet žmogui kal
tais taip atsitinka, kad jis yra nu- 
viliojamas svarstyti atsietų nuo 
gyvenimo klausimų, o pačių sa
vo būties klausimų nesugeba sau 
iškelti.

Pasaulio religijų atvirybėje
Mūsų akademiniai sluoksniai 

stovi dar prieš vieną grupę klau
simų, kurie seniau nebuvo mums 
taip aktualūs. Mūsų visuomenė 
šiandien didžiuosiuose miestuose 
susitinka su tokia religine pro
blematika, kuri anksčiau jai neki
lo. Čia turima galvoje įvairios 
pasaulio religijos, kurios Ameri
kos miestuose skleidžia savo pa
žiūras- Taip mūsų žmonės čia

klasikinės filclogijos dalykus. Vis 
negaunant Ižų lietuvių filolo
gijos katedrai prof. J. Otrembskis 
1925 — 26 noikslo metais antra
jame trimestn ( mokslo metai S. 
Batoro universitete buvo skirsto
mi į 3 trimestus) pradėjo skaity
ti pirmąsias lietuvių kalbotyros 
paskaitas valindinio atlyginimo 
tvarka ir taip jas tęsė su trum
pesnėmis ar iresnėmis pertrauko
mis (dėl kar< ir naujų okupaci
jų) iki 11945 netų — jau lietu
viškame universitete — kada jis 
išvyko į Lenikią. O ir ten, profe
soriaudamas ’oznanės universi
tete, 1947 —1960 m. vadovavo 
ir dėstė jo rūgščiu įsteigtoje bal
tų filologijos ktedroje.

Prof. J. Otembskin dėstomų 
Vilniaus univesitete lituanistinių 
dalykų skalė Uvo plati: lietuvių 
kalbos istorini gramatika, lietu
vių filologija, lietuvių dialekto
logija, speciali lituanistikos 
klausimai, lietuviškų tekstų 
analizė, M. Daukšos "Postilės” 
interpretacij; be to lietuvių ir 
latvių lygintnoji gramatika, bal

r- •■

; tų kalbų žodžių daryba, prū
sų kalbos gramatika. Jo paškai- 

; tų klausė ne tik lietuviai studen
tai, bet ir lenkai, ir gudai. Pa
galiau prof. J. Otrembskis orga
nizavo magistro laipsniui siekti 
seminarus tiems polonistikos fa
kulteto studentams, kurie antrąja 

1 specialybe pasirinko 'lietuvių fi
lologiją. Jam vadovaujant, trys 
lietuvės studentės, paruošusios 
magistrinius darbus, nagrinėjan
čius K. Sirvydo raštų kalbą ir 

i išlaikiusios magistrinius egzami- 
' nūs, gavo lenkų ir lietuvių filo
logijas magistro diplomus.

Prof. J. Otrembskis yra išug
dęs ir lenkų žinomų indoeurope
istų, kaip J. Safarevičių, nema
žai dirbusi ir lituanistikos srityje, 
V. Cimochovskį, C. Kudzinovskį 
— ugrofinų ir lietuvių kalbų 
specialistą ir kitus.

✓ Salia prof. J. Otrembskio filo
loginių paskaitų ir seminarų 

1928 m. Vilniaus universitete bu
vo įsteigtas lietuvių kalbos lek- 
toratas — nemokantiems lietu
viškai pramokti lietuvių kalbos. 
Jo lektoriais buvo kun. V. Zajan
čkauskas, kun. P. Kraujalis ir 
1933 — 1939 m. B. Untulis.

Baigiant šiuos prisiminimus 
apie Stepono Batoro universi
tetą, norisi pabrėžti, kad jame, 
nors ir sunkiose lenkų okupacijos 
sąlygose, ne tik sėmėsi mokslo, 
bet ir subrendo ir užsigrūdino ke
li šimtai lietuviškojo jaunimo, 
be kurio lenkų pavergtame Vil
niuje ir Vilniaus krašte lietuviš
kasis gyvenimas būtų buvęs daug 
tamsesnis ir nykesnis...

O besiklausant iš lenko profe
soriaus lūpų pirmųjų lituanis
tinių paskaitų, būtų buvę neį
manoma įspėti, kad po pusšimčio 
metų Vilniaus universitete įsi
tvirtins visame pasaulyje žino
mas baltistikos mokslų centras.

se, pasisekimo neturėjo savo vadi
namus asketiškumu. Tačiau Kirš- 
namura knygos veikia mūsų vi
suomenę labiau.

Korejietiška krikščionybės ver
sija daugeliu atžvilgiu vertas dė
mesio reiškinys krikščioniškoje 
kultūroje. Ši krikščionybė skel
bia ir praktikuoja labai kietą as
ketini gyvenimą, kuris nuostabiai 
daug pasisekimo turėjo pačiuose 
geruosiuose visuomenės sluoks
niuose. Jei ne iškelti ekonominiai 
ir kitokie tos organizacijos pikt- 
naudojimai, jie daug jaunos kar
tos žmonių būtų nuvedę nela
bai gerais keliais. Ypač pažymė
tinas jų kietas asketizmas, kai va
karietiškai krikščionybei mūsų 
yra atstovaujama vis didesniu li
beralizmu. Įdomu pastebėti, kad 
korėjiečiai yra natūralūs tikėji
mo skleidėjai. Jie 6 šimtmetyje 
perkėlė budizmą i Japoniją. O 
mūsų dienomis jie bandė savitą 
krikščionybę įvesti JAV. Tautų 
charakteriai, pasirodo, kartais ne- :

dišku Krišnisąjūdžiu, su kore- 
jietiška krikionybės versija, at
stovaujama loodi organizacijos. 
Taip pat ir lamas yra vis daž
niau sutinkaa apraiška.

Visi šie aidžiai prašosi rim
to katalikišl atsakymo. Papras
to perspėjiir ar pabarimo tam 
reikalui nepanka.

Taip štaikad ir japoniškas 
Zen budizn darosi patrauklus 
mūsų žmoms ypač savo as
meninio korkto pabrėžimu re
liginiuose stylkiuose. Tai yra 
priešingybė 'Ilginiam formaliz
mui. Kasdimis gyvenimas šia
me budim yra pristatomas, 
kaip vertyboati savyje. Ištisos 
strtos Zen Hizmo leidinių kny
gų parduotose nėra toks daly
kas, pro kugalima praeiti ne
girdomis.

Krišna sąjis, kuriam prieš po
rą metų bt įkyriai atstovau
jama centrų gatvių kampuo-

I Prano Skardžiaus atsiminimus 
atsiliepiant

DR. JONAS BALYS

Neseniai "Draugo” kultūrinis 
priedas paskelbė P. Skardžiaus post 
mortem rašinį: “Mano pažintis su 
Vincu Krėve ir atsiminimai apie ra
šytoją” (žiūr. 1979. X. 27, nr. 250). 
Rankraštis gautas iš autoriaus pali
kimo ir skelbiamas, kaip atrodo, pri
minti 25 metų sukakčiai nuo Krė
vės mirties.

Visi žinome, kad Krėvė buvo di
delis mūsų rašytojas. Tačiau tame 
straipsnyje Skardžius rašo apie Krė
vę kaip žmogų ir Humanitarinių 
mokslų fak-to dekaną, kuriuo jis 
buvo net 12 metų (nuo 1925 iki 
1937). Fakultetą jis tvarkė autorite- 
tiškai, ir visi žinojo, kad “su Krėve 
ginčytis negalima”. Krėvės ryškūs 
garbintojai buvo B. Sruoga ir P. 
Skardžius, kurie tuo būdu greit da
rė akademinę karjerą. Tačiau atsi
rado toks Balys, kuris nepanoro 
nuolankiai pataikauti savo “bosui”, 
tai ir išėjo nemažas konfliktas. Apie 
tai rašo Skardžius tame straipsnyje, 
tačiau jo dėstyme yra daug netiks
lumų. Istorinės tiesos dėlei reikia 
tas klaidas atitaisyti, kol dar ne vėlu.

P. Skardžius rašo, kad “neramuo
lis” J. Balys savo įteikto habilitaci
nio darbo pratarmėje ėmė “gana 
žiauriai pulti, niekinti fakulteto na
rius V. Krėvę - Mickevičių, M. Bir
žišką ir kt”. Iš tikrųjų to darbo 
pratarmėje aš nė vieno tų asmenų 
pavardėmis nepaminėjau, tik išdės
čiau metodą, pagal kurį parašiau sa
vo darbą. Žinoma, tas metodas sky
rėsi nuo diletantų ir literatų iki tol 
vartojamo tautosakos traktavimo. 
Gal geriau visiškai nereikėjo tos į- 
žangos apie metodą rašyti, o tiesiog 
eiti prie temos nagrinėjimo? O jeigu 
jau radai įžangą, tai reikia pagar
binti savo pirmtakūnus... Skardžius 
rašo, kad visas tas mano darbas ne
buvo blogas, “ir todėl viso darbo 
jie (ty. komisija, kurioj buvo ir 
Skardžius — JB) neatmetė, tik prašė 
autorių jj peržiūrėti ir išmesti ne
reikalingas, niekinamas priemaišas. 
J. Balys dėl to nesutiko, ir fakulteto 
taryba jo toliau nebeperrinko asis
tentu”. Tas mano habilitacinis dar
bas, Griaustinis ir velnias Balto
skandijos kraštų tautosakoje, buvo 
atspausdintas ‘Tautosakos Darbų” 
VI t, 1939, 220 psl. Pratartyje jo
kių “niekinamų priemaišų” nėra, 
nebuvo jų ir pirminėje redakcijoje, 
bet nebuvo ir “smilkalų". Darbas 
parašytas pagal tuo metu laikytą 
modemišku suomišką "geografiniai 
— istorinį metodą”. Šiandie jau jis 
aikomas irgi pasenusiu. Dabar atsi

rado struktūralistai, formalistai, se
mantikai, statistikai, kurie tautosa
koj faktus deda į kompiuterius ir 

gauna kažkokią matematiką. Tačiau 
tautosakos faktų falsifikavimas ir 
dabar tebėra smerkiamas.

f sensta.
Islamo aktualumą ypač išryš

kino paskutiniai Įvykiai Irane. 
Jie kreipia mūsų dėmesį kitu po
žiūriu. Sandien mes, bedieviško 
komunizmo akivaizdoje, esame 
linkę pasidaryti atlaidūs 'kiekvie
nai religijai ir nemėgstame svars
tyti religinių skirtumų. Bet Ira
no įvykis prieš mūsų akis iške
lia faktą, kad religija, ir paly
ginti ne tokia bloga religija, gali 
padaryti blogų dalykų. Nerei
kia paleisti iš alkių fakto, kad 
iraniečių monoteizmas yra, paly
ginti, teisingas ir uoliai prakti
kuojamas. Kyla klausimas, ko 
jam trūksta, kad jis darosi žmo
giškai nepriimtinu. Jam trūks
ta to, ką turi Kalėdos: būtent ne 
tik Dievo, bet ir žmogaus. Jis yra 
gyvas pavyzdys to, kad ir dieviš
ka religija gali pasidaryti nežmo
niška. Tai yra taip pat viena iš 
problemų, kuriomis turi susido
mėti mūsų akademiniai sluoks
niai. Vyt. Bagdonavičius

Krėvė ant manęs ypač užsirūsti
no, kai aš atvirai ir kritiškai pasisa
kiau dėl jo redaguojamo didelio rin
kinio Patarlės ir priežodžiai (I L iš
ėjo 1934 m.). Nevykęs buvo rinki
nio sutvarkymas grynai alfabetiniu 
būdu. Be reikalo neišskyrė “riebių
jų” patarlių, kurias reikėjo išleisti 
atskirame tomelyje, kaip Krėvei pa
tarė ir tas pats Skardžius. Nepaklau
sė. Tada Kauno aps. viršininkas 
uždraudė tą knygą platinti, kaip 
pornografinę (šiandie viešai spaus
dinami dar riebesni dalykai, bet tai 
buvo prieš 45 metus Lietuvoje). 
Krėvė laikė, kad tai Balio darbas, 
nors aš prie to uždraudimo tie
siogiai neprisidėjau. Lemiamos 
reikšmės turėjo V. Alanto str. “Lie
tuvos aide”. Vėliau draudimas buvo 
nuimtas ir knyga leista pardavinėti, 
gavus Fakulteto raštelį, kad knygą 
nori įsigyti studijų reikalams.

Nežinau, ar Krėvės įprašytas, ar 
savo paties iniciatyva, lenkas prof. 
Šilkarskis asmeniškai agitavo kiek
vieną fakulteto narį, kad už Balį ne
balsuotų. Tačiau viskas išėjo gerai. 
Fakulteto atmosfera man nepatiko. 
Vyriausybė išleido tautosakai tvar
kyti įstatymą, įsteigė tiesiog švieti
mo ministerijai priklausantį Lietu
vių tautosakos archyvą, mane pa
skyrė jo vedėju, ir nuo 1935 m. 
galėjau dirbti tautosakos rinkimo, 
tvarkymo ir leidimo darbą, kol karo 
įvykiai viską sutrukdė. Per trumpą 
laiką buvo daug padaryta. Buvau 
visiškai laisvas daryti kas tinkama, 
rezultatus visi greit pamatė ir tin
kamai įvertino. Todėl 1941 m. bu
vau to paties Humanitarinių m. 
fak-to išrinktas docentu ir etnikos 
katedros vedėju, tik vienam«fak-to 
nariui pabalsavus prieš.

Per pirmą bolševikmetį irgi ne
buvo taip, kaip Skardžius parašė. 
Galimas dalykas, kad Skardžius kal
bėjosi su Krėve apie mane, arba 
Krėvė jam vėliau papasakojo savo 
versiją apie mudviejų susitikimą. 
Tačiau mano pasikalbėjimas su Krė
ve, kuris tada buvo paskirtas Moks
lų akademijos prezidentu, jvyko be 
Skardžiaus dalyvavimo. Kaip įstai
gos vedėjas, aš prisistačiau savo 
naujam viršininkui ir prie keturių 
akių maždaug taip pasakiau: "Mes 
praeityje turėjome nuomonių skir
tumus ir diskusijas dėl tautosakos 
reikalų, tad ar mano tolimesnis 
darbas, kaip Tautosakos archyvo ve
dėjo, bus priimtinas?”. Krėvė maž
daug taip atsakė: “Kas buvo praeity
je, reikia pamiršti. Dabar mes 
turime viską daryti, kad kaip nors 
išsilaikytume ir galėtume dirbti, kas 
dar galima. Tęskite toliau savo dar
bą”. Tai buvo gražus ir patriotinis 
gestas. Visi pastebėjome, kad Krėvė 
buvo pasikeitęs, netekęs savo “šarū- 
niškos dvasios”, palaužtas. Jo įsivė
limas į politiką ir sovietinis išprie
vartavimas jj taip paveikė, kad jis 
pasidarė didesnis patriotas, negu bet 
kada anksčiau, ir tatai viešai pa
demonstruodavo. Komunistai už
merkdavo akis dėl tokių išsišoki
mų už jo praeities nuopelnus, kai 
jiems pasitarnavo būdamas “liau
dies vyriausybėje”. i

Per tuos nepilnus metus jokių 
sunkumų su Krėve kaip viršininku 
neturėjau. Prisimena toks atvejis. 
Tautosakos archyvas ir Lietuvių 
literatūros institutas 1940 m. rude
nį buvo perkelti į Vilnių ir įsikūrė 
Antakalnio g. 6, buvusioje gražioje 
P. Vileišio viloje, kur ir dabar tebė
ra. Visokios sovietinės komisijos, 
jieškodamos savo įstaigoms patal
pų, nuolat kreipė dėmesį į mūsų 
gražius rūmus. Krėvė man davė J- 
sakymą: “Niekam nerodyti patalpų 
be mano žinios, ir jei ateis kokia ko
misija, tai siųsti tiesiog pas mane”. 
Kartą išeinu j vestibiulį ir vėl ran
du tokią komisiją: vieną civilį lr du

(Nukelta J 3 pusi)
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Ernesto Samueli knyga apie Berensoną
A. VAIČIULAITIS

Šiais metais angly kalba iš
ėjo pora stambiy veikalų apie 

',/u Butrimonyse gimusį Bernardą 
Berensoną. Vieną jv parašė Er- 
nest Samuels. Tai “Bemard Be- 
renson. The Making of Connois- 

Un,1aeur”. Išleido The Belknap Press 
of Harvard University Press.

videi- ’
tt-slii. įmesto Samuels knygos tiks- 
£r Jas privesti Berensoną iki ty die- 
yji ny, kada jis įsitvirtino, kaip pat

sai žymiausias italų renesanso 
”U;į' meno žinovas ir kaip įtakingiau

sias pasaulyje italų renesanso 
tentiškump nustatytojas italy 

/ meno pirkėjams.
šio veikalo paskirtį autorius 

taip aiškina:
Wi "Kokios legendos ir kokie mitai 

būtų supę Bernardą Berensoną, 
jVU<( kai jis mirė penkiasdešimt devin- 

tais metais, sulaukęs devyniasde- 
i , ,šimt keturių mėty amžiaus, vie

nas faktas liko neginčijamas, 
būtent, kad apie pusę šimtme- 

u , čio jisai viešpatavo, kaip žymiau- 
sias pasauluje italy renesanso 

•L. j meno specialistas. Daugumas
u: „italų paveikslų, pasiekusiy

■taia# Ameriką, savo pase turėjo jo už- 
.^Lj..dėtą vizą, šios knygos pagrindinę 
-u.i temą ir sudaro tai, kaip jis iškilo 
-Laiviį viršūnes”.
-tnsiJ Tas viršūnes Berensonas pa- 
-*q siekė šio amžiaus pradžioje. Ligi 

cl tų laikų Ernestas Samuels prive- 
,oinu da ir savo knygą.
• 1 Veikalui surinkta plati medžia-
• ■ ga, kurios gera dalis čia panau- 
uH^uidota pirmą kartą viešumoj. Tai

paties Berensono veikalai, jo die
noraščiai ir laiškai, kity žmo
nių korespondencija, studijos, it 
taip toliau. Užtinkame vieną lei
dinį lietuvių kalba —Broniaus 

■“•'Kviklio keturių tomų “Mūsų 
Lietuva”, kur aprašoma ir Be
rensono gimtinė Butrimonys.

Ernesto Samuels knygoje į Lie
tuvą ir Butrimonis veda pirmas 
Skyrius 'Vaikystė Lietuvoje”.

Autorius tiksliai ir smulkiai 
*’ vaizduoja Lietuvos provincijos 

miestelio gyvenimą ir žmones 
antroje praeito šimtmečio pusė-

• je. Tarp šaltinių yra viena pa
ties Berensono apysaka angly 
kalba iš žydų buities Lietuvoje: 
“Izraelio Koppelio mirtis ir laido- 
tuvės” (1888). Mat, Berensonas

_„,,iš pradžių troško tapti irašyto- 
iu» ° Paskui pasinėrė į meną, 

„pėsčiomis vaikščiodamas po Tos- 
, kanijos bažnytkaimius, mieste- 

. liūs ir miestus, kur tikėjosi suras- 
ti dar nežinomų kpkio nors gar- 
saus tapytojo paveiksiu.

Kaip Ernestas Samuels prime- 
.„j na, Berensonas, šis garsiausias 

naujesnių laikų florentietis, ta- 
,,_..riant knygos žodžiais, “niekados 

a. negalėjo pamiršti, kad jo šaknys 
yra kitur, kad jo kilmė jį skyrė 

a nuo kitų draugų. It tas šuolis 
vedė jį atgal į praeitį ir į kitą erd- 
vę nuo jo vilos prie Florencijos...

• j “į Butrimonių bažnytkaimį toli
mojoje Lietuvoje, kuT Bernardas 
Berensonas buvo gimęs ir kur jis 
praleido pirmuosius dešimt savo 
gyvenimo mėty”.

-A* bu Veikale įrašoma, kad Berenso
nas jau mažas, dar Lietuvoje, ro
dė nepaprastus gabumus. Būda
mas trejy metų, jis jau skaitė 
vokiškai. Sulaukęs šešėlių mėty, 
jis hebrajiškai dorojosi su Senojo 
Testamento Geneze, išgiedoda- 
mas pasaulio sukūrimo aprašy
mus ir protarpiais stabtelėdamas, 

-■-kad Tabinas galėtų žydiškai pa-| 
aiškinti reikiamas vietas. Beren- 
-sonas vėliau sakė, 'kad Butrimo- 
nyse jisai susikalbėdavo lietuviš- 

"“'itai ir lenkiškai.
' Metams bėgant, jisai puikiai 
' išmoko graikiškai. Jei kada jį ap

imdavo nerimas, įtūžimas ar susi
krimtimas, jis griebdavo 'Home
rą ir pasinerdavo į “Odisėją” aT 
“Ilijadą” graikų kalba. Pagrindi
nė jo kalba Amerikoje ir ItaJijo-

je buvo angly —jąja rašė savo 
veikalus. Bet šalia jos, jis kaip na
mie jautėsi totyny, italų, pran
cūzų, provansalų kalbose. Buvo 
išmokęs arabiškai.

Ernestas Samuels savo veika
le taip ryškina Bernardo Beren
sono jausmus gimtojo krašto at
žvilgiu:

.“Jisai tapatino save su Lietu
vos anų vietų poetais ir dailinin
kais, kurių svajonės tolydžio ve
dė į tuos akiračius. Ką įdiegta 
kūdikystėje sėkla reiškė jo praei
tin grįžtančiai dvasiai, rado jaut
rią išraišką viename iš ty dieno
raščių, kuriuos jis pradėjo įrašy
ti paauglio metais. “Kartais da
bar bevaikščiojant, rašė jisai, bū
damas dvidešimties metų, tar
tum nuringuoja atgal penkiolikos

metų gyvenimo laikotarpis... Aš 
vėl regiu pasaulį, koks jisai buvo, 
kai aš turėjau penkerius metus..., 
sode pavasario rytmetį, besiklau
sant gegutės kukavimo sodo ga
le, prie upokšnio”.

Tai paties Berensono žodžiai 
apie gegutėlę Butrimonių sode. 
O veikalo apie jį autorius Ernes
tas Samuels priduria:

“Su tokia žemės meile Bernar
das (Berensonas) patsai pasijus
davo tikras lietuvis, didžiąvęsis 
savo krašto senovine kultūra, 
prieš kurią užėjusieji rusai atro
dė pusiau barbarai. Lietuva se
niau buvo didelė kunigaikštija, 
— rašo Ernestas Samuels, —ėju
si nuo Baltijos jūros iki Ukrainos... 
Brutalus padalinimas tūkstantis 
septyni šimtai devyniasdešimt

penktais metais, Lietuvą ir Len
kiją pavertęs vien geografiniais 
terminais, apjungė visus gyvento
jus, čia įskaitant ir žydus, prieš 
bendrąjį despotą Petrapilyje-

“Dešimtmečiais ėjo rezistenci
ja prieš rusinimą —it taip iki pa
ties Bernardo (Berensono) laikų. 
Jame išaugo instinktyvus pasibai
sėjimas, tariant jo žodžiais, visa 
tam, kas buvo susiję su policiniu 
režimu’. Jisai atjautė aną išny
kusią Lietuvos didybę, kuri jo 
mintyse susiliejo su dingusia se
novės Izraelio didybe”.

Ernesto Samuels veikalas pri
klauso prie vadinamųjų autori
zuotų biografijų, kurios papras
tai turi savotišką oficialumo ir su
siturėjimo štampą, kaip esti ir su 
tais oficialiais, pasaldintais por
tretais. To anaiptol negalima 
tarti apie Ernesto Samuels kny
gą. Viena, jis yra geras pasakoto
jas, turi gyvą stilių, o antra — 
savo knygos personažų nė kiek 
nedangsto. Pro skaitytojo akis jie 
prabėga tokie, kokie buvo ir ko
kią medžiagą apie juos autorius 
surado savo šaliniuose. Taip ma
tome jų visą galeriją, nuo pap
rasto keliaujaičio pirklio žydo 
iki meno pranonės galiūnų, — 
su visomis jų svajonėmis, troški
mais, ambicijomis, tuštybėmis, 
intrigomis, avantiūromis, meilė
mis, kilimais r žlugimais. Tame 
margumyne altorius nenukryps
ta nuo pagrinlinės temos, — pa
ties Berensone kopimo į savo spe
cialybės viršūies. Tolesnį jo gy
venimą Emesas Samuels sklais
tys antrame tone.

Dar būtų galima pastebėti, 
kad šiame tote ir po pirmo sky
riaus pasitaik atgarsių iš Lietu
vos. Sakysim* Berensonas buvo 
įsitikinęs, kaCgeriausia žydų tar
mė yra toji, ;uria “maloniausia 
forma kalbam Lietuvoje, ypač 
Vilniuje ir apink jį”. O garsio
sios Gertrūdos Stein broliui Le
nui tvirtino, kd reikėtų surinkti 
ir išsaugoti ktp žydų literatu- | 
rą “gausius irtus, kurių netrū
ko jo tėviškėj! Lietuvoje ir ku
rių daugelis ūvo didžiai ver
tingi”.

Į Prano Skardžiaus atsiminimus atsiliepant
(Atkelta H 2 psl.)

uniformuotu. Paklausiau, kuo galiu 
patarnauti. Atsakė, kad jie nori pa
žiūrėti patalpas. Klausiu: “Ar turi
te Akademijos prezidento leidimą?” 
Išdidžiai atsako: “Mums ir nerei
kia...”. Tuojau sugrįžęs j savo kabi
netą paskambinu Krėvei. Jis man 
sako: “Paprašyk juos su manim pa
sikalbėti”. Išėjęs sakau: “Akademi
jos prezidentas nori su jumis pasi
kalbėti”. Civilis prieina prie telefo
no ir ima šaukti: "Kokie čia jūsų 
tarnautojai, nemandagiai elgiasi su 
kompartijos atstovais, čia dar tebė
ra smetoniška dvasia ir t.t”. Mat, 
ten būta vieno iš kompartijos sek
retorių, K. Preikšo, ir vienas uni
formuotasis buvo NKVD lietuviš
kas viršininkas A. Guzevičius, vė 
liau pasidaręs propagandiniu rašy
toju. Matau, jie žvalgosi j mano 
kabineto sienas, — ten nebuvo nė 
Lenino, nė Stalino paveikslų, tik 
pakabintas naujas "sovietinės Lie
tuvos” herbas su kūju ir pjautuvu. 
Kai Preikšas išsirėkęs pagaliau nu
tilo, tai girdžiu, kaip Krėvė ramiai 
telefono triūbelėje kalba: "Ko jūs 
ten ginčijatės su mažu tarnautoju, 
jis vykdo mano įsakymą... Jei norite 
Akademijos žinioje esančius rūmus 
apžiūrėti, tai pirmiausia prašyčiau 
apsilankyti pas mane. O tokiu tonu 
tai smetoniniais laikais niekas su 
manim taip nesikalbėdavo...”. 
Preikšas sumišęs sako: "Nereikės, 
mes jau matėm patalpas”. Išei
damas Guzevičius man sako: 
“Su kompartijos atstovais reikia 
mandagiau elgtis”. Jam atsakiau: 
“Aš nežinojau, kas jūs esate, jūs 
man neprisistatėte...”. Išėjo, o aš

galvoju sau: dabar tai griebs mane, 
kaip “smetonininką”. Skambinu vėl 
Krėvei, kaip čia dabar bus. O jis 
mane ramina: ‘Tai ir gerai, kad taip 
padarei”. Nieko neatsitiko, matyt, 
patys susigėdo tokio savo elgesio.

Užėjo vokiečiai. Kartą žiūriu pro 
langą — kieme vaikšto ir dairosi 
sau vokietis pulkininkas. Tai nieko 
gera nežada. Išeinu kieman ir prisis- 
tatau, kad esu "Doktor B., Direktor 
dės Institutes...”. Pakviečiu j vi
dų, aiškinu, kad čia yra įžymaus 
lietuvių mokslininko Basanavičiaus 
muziejus ir Lt. Jis buvo girdėjęs a- 
pie tą Bassanowitsch. Randu progą 
pasisakyti, kad studijavau Austrijo
je, gavau daktaratą Vienoje, sumi
niu keletą vokiečių profesorių pa
vardžių, kuriuos gerai pažįstu.. 
Bibliotekoj parodau lentynoj nau
jausios laidos vokišką enciklopedi
ją Der grosse Brockhaus ir kitas vo
kiškų knygų serijas. Supraskite, 
mes ne barbarai... “Sehr interessant, 
danke schoen...”. Gražiai atsisveiki
nęs išeina. Žiūriu, kad gatvėj lau
kia jo automobilis. Nepraėjo valan
da, beldžiasi į duris vokietis karei
viukas, įteikia man voką “von 
Herm Kommandant” ir sumušęs 
užkulniais išeina. Ogi randu tame 
voke Ausweis (pažymėjimą) su Vil
niaus karo komendanto parašu ir 
antspaudu. Jame pažymėta, kad tas 
namas yra mokslo įstaiga ir muzie
jus, todėl visiems vokiečių kari
niams daliniams draudžiama be ko
mendanto žinios tas patalpas užim
ti. Labai apsidžiaugęs, priklijavau tą 
pažymėjimą iš vidaus prie stiklinių 
įeinamųjų durų. Vokiečių kariai 
priėję pasiskaitydavo tą raštą ir ei-

davo šalin. Tai] mes buvome apsi- 
draudę iki 194an. kovo mėn., kai 
prasidėjo repreios. Tada SD (Si- 
cherheitsdienst) nuplėšė nuo durų 
ir tą pažymėjin, išlaužė mano ra
šomojo stalo užktus, tik nieko in
kriminuojančio >rado, išsivežė kili
mus, paveikslusiparatus, net ir vo
kišką enciklopeią. Dalį turto vė
liau atgavome, ‘ačiau j nedegamą 
spintą, kurioje Ivo laikomi numiz
matikos rinkini, nesugebėjo įsi
laužti.

P. Skardžius parašė: "J. Balio 
mesti kaltinima/. Krėvei yra dau
giau keršto, neesos, mokslo daly
kai” (Draugas 1979X27.). Tad 
pažiūrėkime, ka ten buvo. Aš ap
kaltinu V. Krėvkad jis j savo užra
šytą dzūkų tausaką prikišo savo 
kūrybos, arba utosaką savavališ
kai keitė, tarsi būtų ne mokytas 
profesorius, prisakęs viso pasau
lio literatūros iiautosakos, o kaip 
koks beraštis kao skerdžius, “ku
riam valia dainti ir porinti, kaip 
moka ir nori”.rą palyginimą su 
skerdžium Krėvlaikė ypač užgau
liu. Bet čia ir y dalyko esmė: kas 
beraščiam skerdii Lapinui galima 
daryti ir bus taisaka, tas profeso
riui Krėvei negma, arba tai bus 
jau jo asmenišškūryba, bet nebe 
tautosaka.

Ir 
bėjo, 
Man 
prof.
ris aiškiai pasakkad Krėvė toj jo 
paskelbtoj tautkoj daug ką y- 
ra prasimanęs, Ituoj pridėjo: “Ta
čiau su Krėve gytis negalima.” O 
aš nusprendžiame tik galima, bet

kiti besido tautosaka paste- 
kad Krėvą “perdirbinėja”, 
teko kalta tuo reikalu su 
V. MykoHu - Putinu, ku

^uoduaJbė - eiiėradčial

1
ji užsimerkia 
iStiesia rankas

laikrodis muSa valandą

jos veido mėnulis 
balta ant balto 
(nuostaba ant netikrumo) 
užteka virS aklom rieSkučiom susemtų 
erdvės laiko istorijos visko 
kuo ji gyvens 
kas pirmą akimirką 
rySkiai margais 
vogtos vaivorykStės dryžiais 
nuspalvino baikštų 
neiSsiskleidusį kūną

skausmas Švelniais kaspinais 
apipina liemenį kaklą kelius

droviom plaštakom 
(permatomais pavasario lapais 
petėliSkės sparnais) 
ji slepia jaunos stirnos akis 
pro pirStus byrant ateičiai 
iSvystai pirmą/paskutinį kartą

ji stojas

žaviu negrakStumu 
Silkinių japoniškų judesių 
trapių akių ir virpančio Šypsnio 
mergaitė Šoka pabudimą

gegutė 
per vėlai 
kukuoja perspėjimą

2
saulėtą SeStadienio rytą pakirdus 
girdžiu
virtuvėje skamba lėkštutės ir 
juokas 
kvepia Šviežia kava 

mano mirę draugai 
dengia pusryčiams stalą

aS pro sieną lyg stiklą stebiu 
kaip pirma pažintis 
skruostus nudažo 
piritus virpina

ir vėl pakvimpa kava

mano mirę draugai 
lengvomis rankomis 
pila trečią puoduką tai 
kuri niekad 
jie žino (žinojo) 
negėrė kavos

aS nesuprantu jų draugystės 
suprantu tik mus du 
ir mus du 
nes niekad nebuvome trise

pirmasis mano draugas
(smulkūs vandens purslai spindi vaikiškoj 

saulėj)
Šypsena paliečia antrojo pečius 
ir akimis nuslinkęs liemeniu 
Šlaunim 
sugrįžta į save

Sį taką
antrojo baltoj odoj
ir kaspininio rando vingiais
(kreivais mirties posūkiais) 
anksčiau pramynė 
mano akys mano pirktai

kokios bergždžiai panaSioe mūsų Šypsenos

antrasis mano draugas
(putojančių bangų nuplautas žvejo kūnas) 
žaismingais žvilgsniais skambina 
jau atitolusios aistros klaviSais

virtuvėje
ant klevo stalo aužta 
trečias kavos indas

rnamo mirę draugai
viens kitam nepažįstami mano draugai 
saulėto SeStadienio rytą
mano akivaizdoj
pradeda naują gyvenimo tarpsnį

reikia, teisybės ir mokslo vardan, nesuprato dalyko esmės, tarsi aš 
būčiau užsipuolęs Krėvę kaip rašy
toją. Net prof. M. Biržiška kartą 
yra parašęs, kad aš apkaltinęs Krė
vę dėl jo veikalo Dainavos šalies se
nų žmonių padavimai. Aš niekados ir 
niekur nerašiau, kad Krėvė “nusi
dėjo” parašydamas tą klasišką mū
sų literatūros veikalą, panaudoda
mas kai kuriuos tautosakos moty
vus. Esu padaręs rimtus priekaištus 
dėl kito Krėvės veikalo: Dainavos 
krašto liaudies dainos (1924 m.) 
Tai tautosakos rinkinys, kuriame j 
liaudies dainų tarpą Krėvė pridėjo 
ir savo asmeniškų eilėraščių, arba 
liaudies dainas neleistinai perdirbi
nėjo. Tai yra tautosakos žalojimas 
arba falsifikavimas, niekam neleisti
nas, net ir Krėvei, kokie bebūtų jo 
literatūriniai nuopelnai.

Pirmasis dėl Krėvės paskelbtos

ir
Todėl 1936 m. vasarą dviračiu išva
žinėjau tuos Dzūkijos kaimus, ku
riuose Krėvė nurodė užrašęs savo 
paskelbtą tautosaką. Suradau ir as
menų, iš kurių jis rašęs, o kitų 
visai neradau, tokių nebuvę arba 
jie buvo mirę dar prieš Krėvės lai- 

1 kus. Viena moteris prisiminė, kad ji 
dainavusi dainas “Mickelių Vincei” 
(vietos žmonės jo tėvą taip vadino: 
gražia dzūkiška pavarde — Micke- 
lis, be tos bajoriškai skambančios 
galūnės). Tačiau kai peskaičiau Krė
vės jai priskirtą “šarūnišką dainą”, 
tai moteris nustebo: tokios “dzivi- 
nos giesmės” ji negirdėjusi ir ne
dainavusi. Neradau nieko panašaus 
ir į jo “poringes". Savo ekspedici
jos rezultatus paskelbiau dviejuose 
straipsniuose “Vairo” žurnale (1936 
nr. 9 ir 11). Gavosi sprogusios bom- I 
bos įspūdis. Profesinio solidarumo' tautosakos nepatikimumo pasisakė 
vardan pasipiktino literatai. Daugelis | suomis prof. V.J. Mansikka. Mat,

Krėvė buvo paskelbęs rinkinėlį dzū
kiškų “kerų” arba užkalbėjimų 
(žr. Tauta ir Žodis, 1926, t IV, p. 
504-508). Prof. Mansikka buvo la
bai mandagus, jis nepavadino jų 
falsifikatais, tik aiškiai pabrėžė, kad 
tai savotiški unikumai, gal tai bus 
kokio poetinės fantazijos turinčio 
ir knygas skaičiusio burtininko(l) 
individuali kūryba. Užtat tų “ke
rų” Mansikka į savo rinkinį neįtrau
kė, tik įvade juos panagrinėjo, kaip 
savotišką keistenybę (žr. jo Litaui- 
sche Zaubersprueche, Helsinki 1929, 
p. 10-15). Folklorininkas supranta, 
ką tai reiškia — prasimanymai, fal
sifikatai. Dabar Skardžius rašo: Krė
vė jam sakęs, kad tie “užkalbėjimai 
ne jo, bet kitų užrašyti”. Pasiskai- 
tykime tik tuos “kerus” ir aiškiai 
atpažinsime Krėvės stilių. O jei 
buvo kitų užrašyti, tai kodėl nepa
žymėjo kieno — pasisavinti sveti-

(Nukešta į 4 pusi.)
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Af. K. Čiurlionio ansamblio viešnagė Chicagoje
BALFas negalėjo prasmingiau 

atšvęsti savo įveiklps 35-rius me
tus, kaip pasikviesdamas Čiur
lionio ansamblį iš Clevelando. 
Čiurlionio ansamblis, atsidėkoda
mas už ipakvietimą, Marijos mo
kyklos auditorijoje gruodžio 9 d. 
padainavo geriau, negu aš esu jj 
kada nors begirdėjęs. Didžiausią 
nuopelną už šį iškilmingą ir pa
sisekusį koncertą reikia priskirti 
ansamblio vadovui ir sielai A. Mi
kulskiui. Jis iš šio balsingo mote
ry ir vyry būrio įstengė išgauti 
retai mūsuose girdimų choriniy 
spalvų, plačios apimties dinami
ką ir didesnėje dalyje kūrinių 
pasigėrėtinai gerą intonaciją. 
Na, ir, žinoma, ne ką mažesnį 
nuopelną reikia priskirti ir poniai 
O. Mikulskienei, subūrusiai į an
samblį tokių talentingų ir gra
žių merginų kanklininkių bū
relį, neužmirštant, žinoma, ir 
jaunųjų berniukų, grojusių dū
delėmis, rageliais ir bosinėmis 
kanklėmis. Kaip žavinga buvo 
matyti prieš akis visų mūsų trem
ties kartų atstovus viename dar
niame, lietuviškai muzikai pasi
aukojusiame vienete.

Žvelgiant į koncerto progra
mą, pirmoje dalyje, man labai ge
rą įspūdį paliko A. Mikulskio sti
lizuota liaudies daina “Pieme
naitės raliavimas”. Čia Mikuls
kis labai ekonomiškomis priemo
nėmis ir nuoširdžiu dainos paju
timu sukūrė nuostabiai žavią mū
sų kaimo idilę. Taipgi labai ge
rai pasisekęs yra ir pirmoje daly
je efektingai E. Muliolytės kank
lėmis paskambintas A. Mikuls
kio kūrinėlis “Ant ežerėlio rymo
jau”. Sveikintinas ir J. Gruodžio 
chorinių dainų “Žiema” it 
“Žvejai” programon įtraukimas. 
Tai labai įdomios dainos, tačiau 
Gruodis nebūty Gruodis, jei ne
rašytų sunkiai, nežiūrint ko
kiam sąstatui jo kūriniai skiria
mi. Todėl ypač pirmoje dainoje 
turėta intonacijos problemų, ta
čiau nebuvo jos tokio masto, kad 
negalima būtų susidaryti tinka
mo vaizdo apie patį kūrinį. Gal 
pati įdomiausia savo neįprasto
mis chorinėmis spalvomis ir la
bai plačiomis balsinėmis tekstū
romis buvo J. Karoso stilizuota 
liaudies daina “Ąžuolėli”. Besi
klausant šios dainos, prisiminė 
vienas nuotykis, belankant dar 
konservatoriją Bostone. Ten vie
nas mūsų kolega kompozitorius 
dirigavo naują savo kūrinį ka
meriniam orkestrui. Mums jis bu
vo žinomas kaip gana konserva
tyvios krypties kompozitorius — 
taip ir prasidėjo jo naujasis kū
rinys. Bet palaipsniui, klausomės, 
vis modernėja tas jo kūrinys, vis 
darosi įdomiau. “Bravo” — 
šnibždamės savo tarpe—“galy ga
le pradėjo rašyti gerą muziką tas 
žmogelis”. Tik kaip tik tuo tarpu 
jis sustabdė orkestrą ir atsisukęs 
visiems pranešė, kad orkestran
tai pasimetė ir reikia pradėti kū
rinį iš pradžios. Besiklausyda
mas “Ąžuolėlio”, aš irgi žavė
jausi tiesiog avangardiniu vyrų 
choro skambesiu, tik vėliau lyg 
ir suabejojau, ar tokia buvo gana 
konservatyviai rašančio J. Karo
so intencija. Žinoma, kitos dvi 
trankios vyry choro dainos A. 
Mikulskio “Balnok, tame, bėrą 
žirgą” ir B. Budriūno “Ant ma
rių” atskleidė gražią to vieneto 
balsinę medžiagą, gerą balsų iš
lyginimą ir damų skambesį, 
pastatydami chorą, bent mūsų 
tarpe, į sunkiai pasiekiamą aukš
tumą. Gal tik, dainuojant tokio 
plataus diapazono dainas kaip 
“Ąžuolėlis”, reikėtų nors vieno 
boso su sodriomis žemomis gaido
mis, kad galėtų visus kitus, kurie 
turi tas žemas gaidas, bet ne per 
stiprias, sujungti j vieną damų 
skambesį. Nuo šios skambios že
mos boso melodinės linijos atsi
radusios harmoninės serijos gai- j 
dos būtų didelis ramstis visiems 
virš skambantiems balsams sun
kesnėse intonacijos atžvilgiu vie
tose.

Antroji dalis pradėta nuotai
kingu kanklių duetu, Mirgai 
Bankaitytei ir Virginijai Juodi- 
šiūtei grakščiai paskambinant A. 
Mikulskio “Jaunystės žaismą”. 
Taipgi buvo žavinga klausy
tis visų jaunųjų liaudies mu
zikos instrumentalistų, atliekan
čių A. Mikulskio rapsodiją “Ant 
Nemuno kranto”. Ateityje tik 
reikėtų stengtis neužkišti jaunų
jų berniukų, grojančių dūdelė
mis ir rageliais, už kanklininkių, 
kurių ir taip daugiau yra, It dau
giau išryškinti bosines kankles, 
turinčias nuostabiai gražų skam
besį, bet gaila, kad per dąžnai jas 
buvo užslopintos gausesnių mer
ginų kanklininkių. Na, iir pati 
įdomiausia, linksmiausia ir išra
dingiausia savo chorinėmis spal
vomis vakaro daina tai Mikuls
kio “Melnikas”. Su ja jūs galite 
pasirodyti geriausiose pasaulio 
koncertų salėse ir susilauksite 
nemažesnių aplodismentų kaip 
ir šiame koncerte.

Čia gal ir reikėtų užbaigti sa
vo kritiką, bet mane kamuoja 
dar viena mintis, kurios nepasa
kęs aš negaliu padėti paskutinio 
taško: tai liečia paskutinėje dai
nų grupėje panaudotas dvi liau
dies balades — “Ulijoną” ir “Ant 
Rambyno kalno”. Kažkur vieno
je dainoje išgirdau teksto nuo
trupą: “Mušim ruskius ir kryžio
kus”. Karinga mintis, bet įkartu 
ir liūdna, kad šios dvi minėtos 
baladės, ypač antroji “Ant Ram
byno kalno”, taip smarkiai 'pri
mena kaip tik tų “ruskių” Vol
gos pakrantėse dainuojamas dai

Vaclovo Daunoro rečitalis
Programa: Kaip saulės spindulys — 

Caldara, arija iš “Magnificat” — 
Bach, Kserkso arija iš operos "Kserk- 
sas” — Handel, šiame tamsiame ka
pe — Beethoven, Valsų siuita — Schu- 
bert-Prokofjev, Muzikai, Mirtis ir 
mergaitė, Liepa, Antrininkas — Schu- 
bert, Oi ant kalno — Gruodis, Valioj 
pieva, Oi, mergele tu jaunoji, Pjovė 
lankoj šieną — Klova, Avė Maria — 
Luzzi, Čigonės daina — Massa, Mefis
tofelio serenada iš operos “Faustas” 
— Gounod, Marselio daina iš operos 
“Hugenotai” — Meyerbeer.

•

Šaltą šeštadienio vakarą, gruodžio 
8 d., sausakimšai pripildytoje Jau
nimo centro didžiojoje salėje. Chica
goje, jvyko Vaclovo Daunoro kon
certas. Po maždaug dešimties metų 
pertraukos malonu buvo vėl išgirsti 
galingą, sodrų solisto balsą ir gro
žėtis laisva scenos laikysena bei J- 
domiai išjieškotais sceniniais jude
siais. Pirmąją programos dainų bei 
arijų grupę sudarė barokiniai ir kla
sikiniai kūriniai, šios grupės baig
minė daina, Beethoveno “Šiame 
tamsiame kape”, mėgiama bosų dėl 
savo patogaus vidurinio registro, 
nuskambėjo įtikinamiausiai Dauno
ro per ilgus metus apipavidalintame 

interpretavime.

Dainuojant barokines dainas, rei
kėtų prisiminti, kad soprano bei al
to partijos tais laikais buvo dainuo
jamas berniukų. Šis nuostabios 
koncentruotos balso spalvos daina
vimas turėtų būti kaip modelis, pa
ruošiant tų laikų kūrinius. Dauno
ro labai išplėsto balso tiesiog bom- 
bastinis interpretavimas, ypač Ba- 
ch’o kūrinyje, neturėjo nieko bendro 
su asketišku tų laikų protestantų 
dievobaimingumu. Gal tik nedrą
sus, sakyčiau, berniukiškas akom
paniatoriaus pianinu skambinimas 
priminė tų laikų dvasią.

Tačiau skambinant barokinius 
kūrinius, reikia neužmiršti, kad tų 
laikų instrumentai — harpsichor- 
das, clavichordas — buvo kur kas 
daugiau perkusyvūs instrumentai, 
ir todėl, naudojant šių laikų forte
pijoną, reikėtų skambinime naudo
ti daugiau staccato bei vengti peda
lo naudojimo.

Toliau sekė Schuberto-Prokofjevo 
valsų siuita. Schubert’as, kompa- 
nuodamas savo valsus, niekuomet 
negalėjo atitrūkti nuo vokiečių kai

nas. O čia dar tiek daug tos ba
ladės posmelių, ir todėl ta melo
dija kartojama ir kartojama iki 
pavargimo. Aš palieku jums pasi
daryti sau išvadas kontekste to, 
kad šis vienetas su šiomis daino
mis mus reprezentuoja ir kitatau
čių tarpe, kad šis gležnas ansam
blio jaunimas su jomis užauga 
kaip mūsų savitomis liaudies dai
nomis.

Tiesa, tų baladžių tekstas lie
tuviškas, bet žodžių kirčiai iš
kraipyti kaip ir kai kuriose iš 
lenkų pasiskolintose bažnytinėse 
giesmėse. Išvada labai aiški — 
melodija buvo sąmonėje ar pasą
monėje, kai buvo kuriamas teks
tas, ir nepavyko atrasti žodžių 
su tinkamais kirčiais, kadangi 
melodija svetima.

Pabaigai norėčiau paminėti 
ansamblio solistus: rageliu grojęs 
J. Muliolis turi gražų, švelnų to
ną, tik turėtų truputį padirbė
ti su instrumento intonacija. Te
noras A. Gilys pademonstravo 
jautrų muzikalumą, bet turėtų 
pas balso mokytoją susipažinti 
su balso dengimu aukštose gai
dose. V. Plečkaitis turi gražų 
tamsių spalvų boso balsą, tik rei
kėtų geriau susiplanuoti kvėpa
vimą, kad frazių gale nepritrūk
tų kvapo. V. Žiedonis turėtų iš
mokti ekonomiškiau naudoti 
balsą viduriniame registre. Tada 
aukštos gaidos ir šviežiau skam
bėtų ir lengviau būtų jas paim
ti. Na ir galų gale ansamblio 
primadona I. Grigaliūnaitė. Ji 
turi gražų, švelnų, aukštps teci-

miečių šokio — Laendler modelio. 
Prokofjevo perdirbime bei šio vakaro 
interpretacijoje šie valsai įgavo la
bai sunkiai sergančio Chopin’o 
valsų charakterį. Be to, pa
tarčiau atsisakyti fortepijoninio 
solo skambinimo dainininko 
vokaliniame rečitalyje. Nežiūrint 
kaip populiaru tai būtų Rytuose, 
pas mus — Vakaruose tai yra 
suprantama kaip mėgėjiškumo pa
vyzdys: ar solistas pavargo — rei
kia pailsėti, ar pianistas, nepajėgda
mas suruošti pilno fortepijono reči
talio, nori nors trumpai pasirodyti, 
kaip jis moka skambinti.

Antroji dainų grupė - keturios 
Schubert’o dainos, pilnos dramatikos 
savo tekste ir muzikoje, gal buvo 
truputį artimesnės Daunoro pilna- 
balsiui operinio stiliaus dainavimui. 
Nors solisto vokiškas tarimas be 
priekaišto, tačiau kaip yra sakoma 
“Deutsche Sprache — schwere 
Sprache” (Vokiečių kalba — sun
ki kalba) išryškėjp tempų suprati
me Pavyzdžiui dainoje “Mirtis ir 
mergaitė”, kai mergaitė pradeda 
dainuoti, tempo pažymėjimas — et- 
was geschwinder reiškia truputį 
greičiau, bet ne keturis kartus grei-

Nauji leidiniai
• B, Krištopaitis, JŪRŲ KE

LIAIS. Jūrų kapilpno atsimini
mai. Išleista autoriaus Chicagoje 
1979 m. Aplankas ir iliustraci
jos Anso Lymanto. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė 4545 W. 63
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Trimituojantis šv. Mykolas Arkangelas. Lietuvių liaudies skulptūra (19 Smt.)

tūros balsą, gražiai piano (tyliai) 
užgaunantį aukštąsias gaidas. Tik 
viduriniame registre jaučiamas 
jau menkas balso sužalojimas. 
Tai yra išdava dainavimo atviru 
balsu aukštųjų gaidų. Jai reikė
tų skubiai atrasti gerą itališkas 
mokyklos dainavimo mokytoją, 
kad išmokintų aukštų gaidų

čiau.
Po pertraukos sekė populiarioji 

Gruodžio daina apie Ulijoną ir 
trys liaudies dainos, perėjusios per 
Klovos rankas. Aš patarčiau ateity
je solistui Daunojui dainuoti šias 
dainas a capella — be fortepijono 
pritarimo. Jo stiprus balsas šiose 
dainose ne tik užpildė visą salę bei 
visų susirinkusių širdis nostalgiš
ka meile toli tėvynėje likusioms lan
koms, pievoms ir jose grakščiai be- 
vaikščiojančiai mergelei, bet ir užslo
pino fortepijono tylią palydą. Na ir 
gerai, nes Klovos fragmentinės forte
pijono įtarpos ne tik savyje neturėjo 
vientiso stiliaus, bet ir neturėjo nie
ko bendro su pačių dainų charak
teristika, o tik trukdė klausytis ma
lonaus, gerai rezonuojančio solisto 
balso.

Paskutinėje dainų ir arijų grupė
je Daunoras pasirodė visoje savo 
balsinėje, interpretacinėje bei vaidy
binėje galybėje: dramatiniai įtiki
nantis Luzzi “Avė Maria” atlikimas, 
melancoliškų spalvų persunktas 
Massa “Čigonės dainos” perteiki
mas, na ir daugiaspalvis, tiesiog į o- 
peros veiksmo sūkurį publiką nu- 
sviedžiantis Mefistofelio serenados 
atlikimas.

Dėl vienokių ar kitokių priežas

čių atsisakęs paskutinės programo- 

rd St., Chicago, IL. 60629. Kny
gos puslapiuose apstu ir atitin
kamų nuotraukų. Leidinys kie
tais viršeliais, 240 psl., kaina — 
10 dol., gaunamas “Drauge”.

Knyga patrauks skaitytoją ne 
tik kaip asmeniškų, nuotykingų 
pergyvenimų jūrose pynė, bet ir 
turės tam tikros dokumentinės, 
istorinės vertės, nes tai yra ne 
jūrinė beletristika, o tikri lietu
vio jūrų kapitono išgyvenimai 
nepriklausomos Lietuvos preky
bos laivyne. Autorius knygos įva
de rašo: “Mėginsiu pagal išga
les atkurti aną skaisčiausią Nepr. 
Lietuvos laikotarpio etapą, kai 
mes, išdidžiai iškėlę savo trispal
vę, savais laivais skrodėme jū
rų vandenis ir garsinome Lietu
vą svetimų valstybių uostuose. 
Papasakosiu apie kasdieninį gyve
nimą mūsų laivuose, įvairius 
nuotykius, audras, avarijas, sken
dimus”. Ir , reikia pasakyti, kad 
autoriui visa tai padaryti labai 
pavyko.

dengimo. O tada būtų galima 
sulaukti iš jos nuostabių rezul
tatų. Aplamai reikia koncertą 
laikyti labai pavykusiu ir tik pa
linkėti daug sėkmės, Ištvermės ir 
sveikatos ansambliui, jo šauniam 
jaunimui, solistams ir meno va
dovams.

Darius Lapinskas

je įrašytos Marselio dainos iš Mey
erbeer operos “Hugenotai”, solistas 
bisui labai efektingai padainavo, 
jei taip galima pasakyti, Daunorų 
solistų šeimos mėgiamiausius tris 
kūrinius: “Augau aš pas tėvelį”, 
Basilio ariją iš “Sevilijos kirpėjo” ir 
norvegų liaudies dainą “O, gimti
ne”. Aplamai koncertas, ypač ant
roji dalis, publikos buvo labai šil
tai priimta, apipilant solistą ilgomis 

ovacijomis.

Pažvelgus į programą, buvo pasi
gesta Daunoro bendraamžių ar net 
jaunesnių lietuvių kompozitorių 
kūrinių. Žinoma, gal tų jaunų 
kompozitorių kūrinių išmokimas ir 
pareikalautų daugiau energijos bei 
laiko iš solisto, tačiau prisiminus, 
kad Daunoras dainavo New Yorke 
bei Bostone garsiose amerikiečių 
koncertų salėse bei buvo recenzuo
jamas, šis jaunų kompozitorių kū
rinių įtraukimas į programą būtų 
buvusi labai gera reklama ne vien 
tik tiems kompozitoriams, bet ir vi
sai lietuviškai muzikai - būtų pa
rodyta, kad muzika Lietuvoje jau 
išsivadavusi iš socialistinio realiz
mo laikų. Kita pastaba liestų so
listo ir akompaniatoriaus roles, šia
me koncerte akompaniatorius Ro
bertas Bekionis buvo lyg Daunoro 
šešėlis — ką solistas daro, visur a- 
kompaniatorius jį labai nuosekliai, 
patylomis seka. O norėjosi išgirsti 
scenoje du lygiateisius bičiulius, im
pulsyviai besidalinančius įspūdžiais 
ir emocijomis, kai jie pakelyje su
tinka koncerte dainuotus kompozi
torius.

Pabaigai norėčiau užbaigti asme
nišku linkėjimu solistui. Turi nuo
stabiai gražios, tamsios spalvos ga
lingą balsą. Naudok jį taip, lyg dai
nuotum dar šimtą metų. Puoselėk 
ilgesnių pasažų piano, pianisimo 
dainavimą; tada tavo galingas for
te fortisimo kontraste atrodys dar 
galingesnis. Dainuodamas įvairių 
laikotarpių muziką, užmiršk save ir 
savo balsą, bet dainuok lyg būtum 
dainavęs Leipzigo Thomaskirche 
berniukų chore, kai Bachas jj diri
gavo, dainuok lyg būtum su Schu- 
bertu sėdėjęs Vienos kavinėje, kai 
šis ant servetėlės rašė savo nau
jausios dainos melodiją, dainuok lyg 
būtum buvęs Romoje su mažame
čiu Mozartu ir būtum pakėlęs jj, kai 
jis šv. Petro bazilikoje nepasiekė 
pabučiuoti Nukryžiuotojo kojų.

Darius Lapinskas

/ Prano Skardžiaus atsiminimus 
atsiliepiant

(Atkelta ii 3 pal.)
mą darbą irgi negražu.

Praėjo gerokai laiko. Lietuvoje iš

augo nauja tautosakininkų karta. 
Jie jau ne Krėvės ir ne mano moki
niai, nė vieno jų aš asmeniškai ne
pažįstų. Pažiūrėkime, ką jie rašo 
tuo klausimu (pacituosiu tik jų pri
eitas išvadas, bet ne pačius nagri
nėjimus, kurie gana platūs ir smulk
meniški).

Stasys Skruodenis paskelbė 
straipsnį “Žvilgsnis j Krėvę — tau
tosakininką” (žurnale Pergalė, 1967 
nr. 10, p. 135-143), kuriame jis ra
šo:

"1936 m. J. Balys paskelbė platų 
straipsnį “Dzūkų tautosakos falsifika
cijos” (“Vairas”, 1936, nr. 9, p. 23-42).

i J. Balys iškėlė klausimą — ar tikrai 
liaudyje gyvavo karinės-istorinės epi- 

i nio pobūdžio dainos apie Šarūną, koks 
tų kūrinių autentiškumas, ar šią asme
nybę rašytojas pats įvedė į dainas, ar 
ji egzistavo nuo seno.

“Prieš spręsdamas šią problemą, J. 
Balys atliko nemažą paruošiamąjį dar
bą: sulygino Krėvės dainų apie Šarūną 
paskelbtuosius variantus, palyginimui 
susirado vieną kitą publikaciją iš ki
tų šaltinių, patikrino Lietuvių tauto
sakos archyve esamą medžiagą ir 1936 
m. birželio mėnesį pats nuvyko j Mer
kinės apylinkes (Pagilšės, Subartonių, 
Raitininkų, Masallšklų, Gudakiemio, 
Sukarepkos, Pilvingių, Mikniūnų kai
mus ir Perlojos bažnytkaimį. (Išnaša: 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
Tautosakos rankraštyne saugomas J. 
Balio sąsiuvinis su paruošiamąja bei 
išvykos metu surinkta juodraštine me
džiaga ir straipsnių apmatais. Surink
toji tautosaka yra rinkinyje LTR 879). 
žodžiu, pasiruošimas rodo, jog tinka
ma to darbo tąsa neabejotinai galėjo 
duoti daug naudos lietuvių tautosakos 
mokslui.

“Išanalizavęs šarūniškas dainas, J. 
Balys minėtame straipsnyje rašo, jog 
apie Šarūną niekas nieko nedainuoja 
ir nepasakoja, iš Krėvės nurodytų pa
teikėjų vieni mirę seniau, negu jis ga
lėjo užrašinėti tautosaką, o kitų iš vi
so gyventojai nežino. Dainos Ir pada
vimai apie Šarūną esą paties Krėvės 
sugalvoti. O kadangi jie skelbiami kaip 
liaudies kūryba, tai laikytini dzūkų 
tautosakos falsifikacijomis. Eidamas 
dar toliau, J. Balys apskritai suabe
jojo ir kitos Krėvės paskelbtos tauto
sakos autentiškumu, primesdamas jam 
daug asmeniško pobūdžio kaltinimų” 
(Skruodenis, psl. 141.).

Dabar Skardžius parašė: Krėvė 
jam sakęs, kad “Šarūnas esąs ne isto
rinis, bet jo vaizduotės jaunystėje 
sukurtas personažas.” Viskas labai 
tvarkoj, kas liečia Krėvės dramą Ša
rūnas, Dainavos kunigaikštis (pir
ma laida išėjo 191 lm.) Tačiau ne
tvarka, kai Šarūno vardą įkaišiojo J 
liaudies dainas.

Kita tautosakininke, D. Krišto- 
paitė, savo knygoje Lietuvių liau
dies karinės — istorinės dainos 
(Vilniuje, 1965 m.) taip rašo:

"Buržuaziniais laikais buvo daug 
ginčijamasi dėl dzūkų dainų, kuriose 
minimas Šarūno vardas... (aštuonios 
nuorodos), istoriškumo... Šie siužetai 
nėra tipiniai karinių-istorinių dainų 
siužetai. Kai kurie ijų yra sudurstyti iš 
įvairių dainų motyvų... Minimose dai
nose ryški vėlyvųjų dainų eilėdara... 
Taigi, jos nepasižymi nei patriotiniu 
turiniu, nei siužeto išbaigtumu, nei 
archaiška forma ir laikytinos ne senojo 
liaudies epo liekana, bet vėlesnių laikų 
dainomis, ir Šarūno vardas čia tegalė
jo būti įneštas iš šalies, siekiant jas 
“suistorinti".

“A. Šleicheris Ir J. Basanavičius pa
teikia dainų tekstus, kuriuose minimas 
“Saronas karalius”, tačiau tai visai ki
to pobūdžio dainos, be to, vargu ar Sa
ronas turi ką bendro su Šarūno var
du" (Krištopaitė, psl. 212-214).

Mano abejojimai dėl kitos Krėvės 
paskelbtos tautosakos irgi buvo pa
matuoti. Apie jo “kerus” jau buvo 
kalbėta. Dabar pažiūrėkime j Krė
vės užrašytus padavimus arba “po
ringes” (žr. jo knygelę Dzūkų po
ringės, Kaune, 1934 m.). B. Kerbe- 
lytė savo knygoje Lietuvių liaudies 
padavimai (Vilniuje, 1970 m), taip 
rašo:

“V. Krėvės paskelbtosios “poringės” 
sukėlė tautosakininkų įtarimą, ir XX 
a. trečiojo dešimtmečio periodikoje ki
lo aštri diskusija jų autentiškumo klau
simu. Tačiau klausimas, ar “poringės” 
buvo užrašytos iš liaudies, ar jos buvo 
paties V. Krėvės sukurtos, tuomet ne

buvo galutinai išspręstas. Vienas pa
grindinių V. Krėvės oponentų J. Ba
lys, nuvykęs patikrinti medžiagos į 
nurodytą jos užrašymo vietą, pasiten
kino tik žinių apie patiekėjus rinkimu.

“Antai, 1965 metais Švendubrėje — 
tame pačiame kaime, kur neva V. Krė
vė užfiksavęs daugumą "poringių” 
apie Raigardą, — buvo užrašyta ne
mažai tradicinių padavimų apie nu
grimzdusį miestą, tuo tarpu rašytojo 
paskelbtų kūrinių motyvų beveik ne
pasitaikė.

"Apie V. Krėvės paskelbtų kūrinių 
kilmę tgalima spręsti, lyginant juos su 
neabejotinai tradiciniais plačiai žino
mais padavimais. V. Krėvės paskelbto
se “poringėse” randama liaudies pada
vimų motyvų, tačiau patys tekstai la
bai ryškiai skiriasi nuo tikrų liaudies 
kūrinių su tais pačiais motyvais. "Po
ringėse" minimos tokios realijos (ku
nigaikščiai, žyniai ir kt.), kurių nepa
sitaiko XTX-XX amžiaus iš liaudies lū
pų užrašytuose padavimuose. Kai ku
rių V. Krėvės tekstų kalba labai puoš
ni, romantiškai pakili. Tuo tarpu liau
dies padavimai savo stilistinėmis ypa
tybėmis beveik nesiskiria iš kasdieni
nės kalbos. "Poringių" stilius daugiau 
ar mažiau artimas kitų V. Krėvės kū
rinių, ypač "Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų" stiliui. Tai rodytų, kad 
"Dzūkų poringės” laikytinos V. Krėvės 
literatūrinės kūrybos faktais, o ne liau
dies padavimų užrašymais” (Kerbelytė, 
psl. 32-33).

Aš visiškai sutinku su išvadomis, 
padarytomis tų trijų naujosios kar
tos tautosakos tyrinėtojų. S. Skruo

denis savo straipsnyje susumuoja: 
“Toks yra paskutinis lietuvių tary
binių folkloristų žodis. Jis gana 
negailestingas V. Krėvės atžvilgiu: 
jo paskelbti padavimai ir dainos a- 
pie Šarūną yra individuali kūryba, 

rašytojo romantinių pažiūrų išda
va. Žinoma, tai dar negalutinis žo
dis, negalutinis sprendimas, tačiau 
viena aišku, jog J. Balio iškeltas tų 
kūrinių autentiškumo klausimas 
buvo pagrįstas ir dar savalaikis” 
(ten pat psl. 143).

Tai nieko nauja. Aš tokias išva
das padariau jau bent 30 metų 
anksčiau. Teisingai pastebi Skruo
denis, kad į diskusijas įsitraukus B. 
Sruogai, J. Baldauskui ir pačiam V. 
Krėvei (žr. Mūsų Tautosaka, t. X, 
pažymėta 1935 m., bet faktinai išė
jo tik 1937m.), tas “pokalbis nu
krypo j pašalinius dalykus, ir jame 
daug vietos užėmė asmeninio pobū
džio rietenos, paliekant nuošalėje 
tekstologinę kūrinių analizę, neieš
kant moksliškų jų kilmės prielai
dų” (ten pat, psl.142). Prileiski- 
me, kad tatai atliko dabartiniai 
tautosakininkai, bet išvados gavosi 
tos pačios, kaip ir mano, padarytos 
jau 1936 m.

Daugiausia man prikišama, kad 
mano diskusijų pobūdis buvęs per 
aštrus. Jis buvo labai dalykinis, ta
čiau faktai ir išvados nebuvo “vy
niojantį j vatą”. Ką kiti vadino 
“prasimanymais”, “pagražinimais", 
“stilizavimais”, tai aš pavadinau 
tikru vardu — sąmoningais falsifi
katais. Ir pats Krėvė už panašias 
nuodėmes nebuvo kitiems atlaidus. 
Anuo metu buvo iškilęs Pleirytės - 
Puidienės (pseud. Vaidilutė) pla
giato klausimas. Mat ji savo knygoje 
Kada siela rauda (1922 m.) įdėjo 
išsivertusi ištisus skyrius iš kokio 
ten nežymaus vokiečių rašytojo vei
kalo. Atsimenu, iškilus tam klau
simui profesorių kambaryje, Krėvė 
pasakė: “Literatūra, tamysta, nėra, 
bankas ar kasa, negalima pasisko
linti, tai vagysta”.

Prisimena dar toks anekdotas. 
Garsus vokiečių raštyojas G. 
Hauptmannas buvo savo išvaizda 
panašus j kitą jau seniai mirusią 
garsenybę — Goethę. Kartą anksti 
rytą išėjo Hauptmannas pasivaikš
čioti j parką. Nors ant pievelės bu
vo padėtas parašas. “Betritt verbot- 
ten”, tačiau jis pasileido tiesiai per 
ją. Tuojau atsirado sargas, rodo j 
parašą ir sako: “Ką, ar nemoki skai
tyti?” Užsigavęs Hauptmannas sa
ko: “Ar nepažįsti, kas aš esu?” Ati
džiai pasižiūrėjęs, sargas sako: “Goe- 
the... Tačiau net ir Goethei — vis 
tiek draudžiama”. Ir aš savo laiku 
pasakiau: “Tautosaką falsifikuoti 
net ir Krėvei yra neleistina”.
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