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eilėraščiai.
Dviejų svečių koncertas Washingtone. 
Mstislavo Dobužinskio lietuviškoji 
kolekcija.
Nauji leidiniai.

Lietuviška knyga ir svetima 
antraštė
Nuolatinis rūpestis sava lietu

viška knyga ir jos pasisekimu sve
tur sukelia apsčiai klausimų, 
tarpe jų ir kokios nors svetimos 
kalbos panaudojimas knygos san
traukoje ar jos antraštėje. Mat, 
daugelis mūsų žmonių tokiam 
priemaišui yra labai jautrūs ir 
teigia, kad tuo būdu mes nusiže
miname svetimiesiems, net pa
skatiname okupantus įsivesti ru
sų kalbą, taip pat santraukas, 
antraštes ir pan. Ir tikrai reika
las labai jautrus, rimtai svarstyti
nas. Jis iškilo ir š. m. kovo m. 22 
d. Chicagoje per Amerikos Lietu
vių bibliotekos leidyklos pobūvį, 
o paskutiniu metu pateko jau ir 
į spaudos puslapius, todėl šis 
klausimas tenka kiek plačiau pa
liesti, ypač vis dažniau ir daž
niau pasigirstant, kad mūsų kny
gai užtenka tik vienos antraštės 
ietuvių kalba, kam dar reikia 
ai lotyniškos, prancūziškos ar 

angliškos ir L t, kaip dažnai pa
stebime Lietuvių katalikų moks
lo akademijos leidiniuose.

Tačiau svetima kalba santrau
kos ar tik antraštės mūsų kny
gai visai nėra kokia naujiena, bet 
ir gyvas reikalas, kad įvairių 
kraštų bibliotekos, kai tokia kny
ga ten patenka, žinotų, • kas ta 
knyga yra, būtent, kad ji pati 
“pasisakytų”, apie ką joje rašo
ma ir kokios ji paskirties...

Jau daugelis metų yra praslin
ko, kaip įvairios mokslo įstaigos 
(universitetai, akademijos, drau
gijos,...) savo leidiniams, ypač 
tęstiniams (serijiniams) dėjo ir 
tebededa lotynų, kartais prancū
zų ar anglų k. antraštes, kad šie, 
patekę į svetimų kraštų bibliote
kas, būtų lengviau kataloguoja
mi, nepaklystų svetimose lanko
se, bei nebūtų pasiųsti į nekato- 
loguojamų ar atsarginių knygų 
šūsnis, nes žinančių, ypač ma
žesnių tautų, kalbas ir jų kny
gas galinčių kataloguoti biblio
tekose visad ne per daugiausia.

Pasidairius įvairių kraštų bib
liotekose, net ir universitetų ka
taloguose, nustembi radęs tokias 

autorių “pavardes” ar knygų 
“vardus” kaip “Parašė”, "Paruo
šė”, “Surinko”, "Sustatė” ir kt. 
Kartais surandi lietuvių knygą, 
priskirtą čekams, olandams ir kt. 
mažoms tautoms. Tokių pat ne
tikslumų sugriebi ir su latvių 
knyga, su estų ir kt Todėl ir vi
sai nenuostabu, kad jau XX a. 
pradžioje ne viena mažakalbė 
tauta savo leidiniuose ėmė žymė
ti ir svetima, kuria nors didžių
jų tautų kalba antraštes, o kiti 

— dešimtainės katalogavimo sis
temos numerius. Taip paruošta 
mažųjų kalbų knyga, patekusi 
J svetimų kraštų bibliotekas, 
jau pati “prakalba” ir kartais ne- 
pasiunčiama ilsėtis į rūsį, bet pri- 
prisiprašo pasiųsti į lentynas...

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais nedaugeliui knygų žymėjo
me svetima kalba antraštes, bet 
jų vis dėlto buvo. Po 1930 me
tų Vytauto Didžiojo universite
tas savo leidiniams jau dėjo ir lo
tyniškas antraštes. Jų buvo ir 
anksčiau: tęstinis leidinys: Tauta 
ir žodis: Epe Lituana, sumptibus 
Ordinis Philologorum Universi- 
tatis Lituaniensis edita. Liber I, 
Kaunas, 1923. Kiti gavo dar Ac
to..., buvo leidžiami net lotyniš
komis antraštėmis, pvz. Logos, 
Archivum Philologicum, Athe- 
naeum ir kt. Taip pat ir Lietuvos 
įvairūs statistikos leidiniai turė
jo ne tik prancūzų k. antraštes, 
bet ir įvairios įvežimo ar išveži
mo lentelės, kraštų vardai ir kt. 
buvo su prancūzų k. poantraštė- 
mis ir pan., jau neminint, kad 
turėjo ir santraukas taip pat pran
cūzų k., nes labai aiškiai jausta 
reikalas pasakyti apie Lietu
vos prekybą, pramonę ir kt. Ne
mažiau įdomu prisiminti, kad 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
pradėjęs leisti tęstinį leidinį 
Tautosakos darbai, I, 1935 turė
jo dar ir tokią papildomą ant
raštę anglų k. Ir kiti jo leidiniai, 
paprastai didesni iš Tautosakos 
darbų atspaudai, turėjo taip pat 
antrines antraštes anglų k., pvz. 
Dr. Jonas Balys, Lietuvių paša-

SIMAS SUŽIEDĖLIS*)

Pirmąjį kartą vainiko klausi
mas iškilo Salyno suvažiavime 
1398 metais. Vytautas ir Kry
žiuočių ordino magistras susiti
ko Nemuno saloje, kažkur prie 
Kulautuvos .draugiškumo sutar
timis apsikeisti. Juos supo nema
žas būrys lietuvių bajorų ir vo
kiečių riterių. Neseniai jie kovėsi, 
o dabar taikos midų girkšnojo. 
Tose vaišėse, srūvant Nemunui 
tarp rudenėjančių girių, lietuviai 
bajorai apšaukė Vytautą Lietu
vos karalium. Jie darė taip, kaip 
kitados darydavo romėnai ir ger
manai, savo vadus keldami ant 
skydo ir skelbdami juos impera
toriais arba karaliais. Krikščio
niški viduramžiai tas iškilmes 
nukėlė į katedras ir prie jų pri
dėjo Bažnyčios palaiminimą. Vy
tautui būtų reikėję bažnytinių 
apeigų, jei būtų tikrai siekęs vai
niko. Bet tokios minties jis dar 
neturėjo. Kam tad leido savo ka
riams pašūkauti? Ar kartais ne 
tam, kad garsas nuplauktų toliau 
negu Nemuno tėkmė — iki Kro
kuvos karališkų rūmų.

Vytautas žinojo savo susitari
mą su Jogaila, sudarytą Astravos 
dvare prieš šešerius metus. Jis ta
po didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu — Magnus Dux Lituaniae, 
o jo pusbrolis Jogaila liko vy
riausiuoju kunigaikščiu — Sup- 
remus Dux, bet su visa Lietuva 
palindęs po Lenkijos vainiku, nu
ėjęs pas Jadvygą užkuriomis. Ka
ralienė Jadvyga laikė Lietuvą jai 
atneštu kraičiu. Vytautas norėjo 
parodyti, kad jis nėra svetimo tur
to valdytojas, bet savarankiškas 
savo šalies valdovas. Argi nema
tote, kuo mane laiko Lietuvos ba
jorai ir buvę priešai? Salyno su
važiavime buvo užbrėžtas sieki
nys, į kurį Vytautas eis nesusto
damas, bet atsargiai ir apdairiai.

Realūs politikai, — o Vytau
tas buvo vienas iš jų, — yra 
santūrūs ir kantrūs. Jie skaitosi 
su faktais, kad ir nemaloniais. 
Vytautui kurį laiką buvo naudin
giau turėti gerus santykius su 
Lenkija ir neturėti vainiko. Vai
nikas nebūtų jam palengvinęs 
spręsti reikalų, nuo kurių daug 
priklausė, ar karaliaus vainikas 
bus tik puošmena, kurią bet kas 
gali nuo galvos nuimti, ar reali 
jėga. Tokia jau buvo Lietuvos 
valdovų tradicija, kad jie labiau

•) Paskaita, skaityta 1980 m. ba
landžio 26 d. Jaunimo centre, Chica
goje, Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos Chicagos židinio surengta
me Vytauto Didžiojo mirties 550 metų 
sukaktuviniame minėjime.

kojamosios tautosakos motyvų 
katalogas. — Motiff-Index of Lit
huanian Narative Folk - Lore, 
1936; Iš Mažosios Lietuvos tau
tosakos. — Folk-Lore from Lithu
anian Minor. Surinko: J. Banai
tis,... arba Vilniaus Krašto lietu
vių tautosaka. — Lithuanian 
Folk-Lore from the Territory of 
Vilnius... ir kt. Pridėkime, kad 
ir tautosakos statistinės žinios 
turi poantraštes anglų k., o ten 
sudarytos tautosakos bibliografi
jos visos antraštės lietuvių, lat
vių k. dar išverstos ir angliškai, 
kai ten esančių prancūzų k. an

M. Dobužinakls (1875-1967) Vytautaa Didysis

mėgo būti stiprūs negu vainikuo
ti. Ir Vytautas neišsuko iš to ke
lio. Gal ir negalėjo?

Prabėgo apie dešimt metų. Vo
kiečių imperatorius Zigmantas 
pasikvietė Vytautą į Kezmarką, 
Slovakijoje, ir pasiūlė karaliaus 
vainiką. Jokių sąlygų nekėlė: imk 
ir vainikuokisl Tokia šlovė šį 
kartą būtų apmokėta nesantaika 
su lenkais prieš pačias Tannen- 
bergo-Zalgirio kautynes (1410). 
Lietuvos ir Lenkijos karinė 
sąjunga būtų suirusi. Vytautas 
sėdo į žirgą ir išjojo namo — 
apie 800 km. Pakeliui sustojo 
Krokuvoje ir viską išsakė Jogai
lai. Karaliaus vainikas būtų bu
vęs Vytautui kyšis, kad paliktų 
Vokiečių ordiną ramybėje. Vytau
tas nesigundė vainikuotis, kol ne
įveikė kryžiuočių, net du kartus 
juos pribloškęs. Antrojo karo 
(1422) ir Melno taikos pasekmė 
siekia mūsų laikus — tai Lietu

traštėmis jau vertimo anglų k. 
nėra (žr. M. Sneideraitienė, TD, 
I, 1935 ir t t.). Ir ne vienas gal 
paklaus, kodėl Lietuvių tautosa
kos archyvas, mūsų Švietimo ru
jai priklausanti mokslo įstaiga, 
taip pamilo anglų, o ne kurią 
kitą kalbą. Atsakymas trumpas: 
tautotyrinėje literatūroje anglų 
k. dažniau, negu kuri kita, yra 
vartojama. Ir toks suomių leidi
nys FF Communications, Edited 
for the Folklore Fellows by... 
turi pagrindinę antraštę anglų 
k., nors spausdinta darbų ten 
daugiausia vokiečių k. Pridėki

vos ir Vokietijos (Mažosios Lie
tuvos) nustatyta siena.

Kodėl Vytautas nepastūmėjo 
jos iki Aismarių? Jis buvo grasi
nęs siekti Karaliaučiaus, bet jo 
metų našta buvo jau per sunki 
kardu mosuoti.

Iki vėlyvo savo amžiaus jis ko
vojo, įgydamas vis daugiau ga
lios ir garbės. Maskvoje sėdėjo jo 
duktė, savo sūnų, sosto paveldė
toją, pavedusi tėvo globai. Mask
va atsidūrė Lietuvos protekto
rate, Pskovo ir Naugardo pirkliai 
klojo Lietuvai duoklę sidabru ir 
šermuonėlių kailiais. Juodosios 
jūros pakrantės totoriai, kitados 
Vytautui įkirtę skaudų smūgį 
Vorsklos kautynėse, dabar vykdė 
jo potvarkius. Čekai išsirinko Vy
tautą savo karalium. Popiežius 
paskyrė krikščionių globėju Ry
tuose. Net ir Lenkijos ponai sa
vo kivirčuose neapsieidavo be Vy
tauto tarpininkavimo. Kartą klau

me, kad ir Šiaulių Kraštotyros 
d-jos leistasis Gimtasai kraštas 
jau apie 1937 m. dėjo straipsnių 
antraštes vokiečių k., kartais ir 
santraukų buvo vokiečių ir net 
anglų k.

Palikę suomius, švedus, danus 
ir kt, kurių ne vienas mokslinio 
pobūdžio leidinys turi ir sveti
momis k. antraštes, tenka žvilg
terėti ir į mūsų kaimynų len
kų darbus. Prieš II pasaulinį ka
rą lenkų įvairūs mokslo leidiniai 
turėjo prancūzų k. poantraštes 
ir santraukas. Po II pasaulinio 
karo, kai atsirado prievartinės tu

siami, katras iš tikrųjų esąs vir
šesnis valdovas — Jogaila ar Vy
tautas, atsakė auksinio vidurio 
žodžiu: ,Abudu esate lygūs mums 
valdovai’. O vis dėlto žinojo, kad 
kažkuo jiedu nėra lygūs. Nuo Sa
lyno suvažiavimo buvo praėję 
30 metų, tačiau nebuvo atslūgęs 
lūkuriavimas, ar Vytautas pirma 
numirs, ar pirma vainikuosis? Jis 
baigė jau aštuntą dešimtį metų, 
buvo pasiekęs ir savo amžiaus 
ribą ir savo garbės viršūnę. Sti
go tiktai ilgo gyvenimo ir sun
kių kovų vainiko.

Karaliaus vainikas Vytautui 
priklausė kaip išsirpęs jo darbo 
vaisius. Bet galėjo būti laikomas 
ir paveldimu, atsirėmus į kara
liaus Mindaugo vainikavimą 
(1253). Atvirai ir tiesiai į akis 
niekas neneigė Vytautą esant nu
sipelniusį karališkos garbės, kol 
karaliaus vainikas nesantaikos 
obuoliu įriedėjo į Lucko suva-

riniams antraštės rusų k., tai 
daugiausia po jų seka ir anglų 
k., o taip pat šalia rusų k. santrau
kų visada užtiksi ir kurią nors 
kitą Vakarų Europos k., papras
tai dažniau anglų kaip prancū
zų. Taip jas rasi ir Actą Baltico 
— Slavica ir kt Man atrodo, kad 
svarbesniems mūsų leidiniams 
nereikėtų baidytis nei svetima 
kalba antraščių, nei santraukų, 
nes tada knygai daugiau vilties 
patekti bibliotekose į lentynas, 
bet ne į rūsį, kur jas pavasariais 
daug kur parduoda už 25 — 50 
centų. Antanas Mažiulis 

žiavimą (1429).
Lucko suvažiavimas dabartinėje 

Ukrainoje buvo sukviestas piet
ryčių Europos politiniams skau
duliams tvarstyti. Tai buvo tarp
tautinė konferencija, turėjusi ap
tarti karą su turkais, čekais hu
sitais ir vengrais. Turkai ir hu
sitai rūpėjo popiežiui, o vengrai 
— imperatoriui. Popiežius Mar
tynas V atsiuntė savo pasiunti
nį, o imperatorius Zigmantas 
pats atvyko. Tai buvo pirmas ir 
vienintelis kartas istorijoje, kad 
Romos imperatorius lankė Lietu
vos valstybę ir jos valdovą. Ar 
jis buvo iš anksto susitaręs su 
Vytautu kelti jo vainikavimo rei
kalą, ar iškilo pačiam suvažiavi
me, istorikai nėra vienos nuomo
nės. Būtų ilgu dėlioti jų motyvus, 
juo labiau, kad išvada liktų ta 
pati: Vytautas šį kartą buvo ap
sisprendęs siekti karaliaus vaini
ko.

Vieną parytį imperatorius Zig
mantas ir Vytautas nuvyko pas 
Jogailą. Karalius nebuvo dar pa
kilęs iš lovos, sirguliavo. Impe
ratorius atsiprašė už ankstyvą vi
zitą, ėmė girti Vytautą ir užklau
sė: ar Jogaila pritartų Vytautą, 
vainikuoti. Jogaila atsakęs, kad 
taip turėtų būti. Vytautas pata
rė jam atsiklausti dar savo ponų. 
Jis kreipėsi į pusbrolį lietuviškai. 
Žinomi du atvejai, kai jiedu kal
bėjo gimtąja kalba: slaptam pa
sitarime besiruošiant Žalgirio 
mūšiui ir Lucko suvažiavime 
prie Jogailos lovos. Čia Vytautas 
dengė nuo imperatoriaus, kad 
Jogaila nėra visiškai laisvas — 
jo karališko apsiausto skvernus 
yra primygusi Lenkijos ponų ta
ryba. Nuo jos ir priklausė, ar 
Vytautas galės vainikuotis ra
miai, ar turės tą kliūtį laužti jė
ga.

Jogailos patarėjai, sužinoję tą 
naujieną, vieni per daug nesi
jaudino: kodėl Vytautas negalė
tų būti karalius? Kiti laikė tai 
prasčiausiu dalyku, koks galėtų 
Lenkiją ištikti. Labiausiai pasi
šiaušė Lenkijos kancleris — Kro
kuvos vyskupas Zbgnevas Oles- 
nickis. Jis dūrė Vytautą priekaiš
tu: “Tu, kunigaikšti, esi iškilęs 
aukščiau visokios žemiškos gar
bės ir galybės, bet turėtum prisi
minti savo priesaiką, kuri tave ri
ša su Lenkija’. Po tų žodžių 
mažai betrūko, kad lietuviai su 
lenkais apsikultų besiginčydami. 
Vytautas abejus nutildė 'r padė
kojo Jogailai, kad įkarščio metu 
tebesilaikė savo žodžio. Lenkijos 
kancleris būtų su liežuviu ištrau
kęs, jei tik būtų įmanęs. Kad ne
įvyktų dar kokia staigmena, 
Lenkijos ponai įsisodino karalių 
į vežimą ir išvažiavo namo. Luc
ko suvažiavimas užsibaigė, ne
svarstęs karo reikalų.

Labiausiai tuo buvo nepaten
kintas popiežiaus legatas Andrie
jus. Jis buvo atvykęs sudaryti ka
rinę santarvę prieš čekų husi
tus — eretikus. Čia gi paty’ė, kad 
imperatorius Zigmantas tokio ka
ro nenori, o Vytautas, iš kurio 
daugiausia laukta paramos, įsi
geidė blizgaus daikto. Popiežiui 
ir imperatoriui nesutariant, Vy
tauto vainikas atsidūrė Bažny
čios ir Imperijos tarpduryje.

Vainikavimas Lucke nebuvo 
numatytas. Tai turėjo įvykti Lie
tuvoje, tariant paties Vytauto žo
džiais, ‘mūsų žemėje, mūsų na-

(Nukelta į 2 psl.)
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muose, mūsų tėviškėje’. Kai Vy
tautas buvo jau arti savo namų, 
nujojęs apie 500 km., jj prisivijo 
imperatoriaus Zigmanto siųs
tas tarnas. Vytautų rado Eišiškė
se, netoli Vilniaus. Čia buvo at
vykę Vytauto pasitikti jo tarybos 
nariai, nebuvę Lucke, ir Vilniaus 
vysk. Motiejus — uolus Vytauto 
politikos rėmėjas. Jie išgirdo vi
sus įpykdžiusių žinių. Imperato
riaus laiškanešys įteikė Vytautui 
nuorašų Jogailos rašto, (duoto 
Zigmantui, jam pravažiuojant 
pro Lenki jų. Jogaila atšaukė sa
vo žodi ir prašė imperatorių taip 
pat atsisakyti sumanymo Vytau
tų vainikuoti. Lietuva esanti 
Lenkijos karaliaus paveldima že
mė. Vytautas jų valdus tiktai iki 
gyvos galvos. Jeigu jis užsidėtų 
karaliaus vainikų, lietuviai tik
riausiai išsirinktų savo karalių 
ir po Vytauto mirties. Lietuva ga
lėtų nuo Lenkijos atitrūkti, o tai 
būtų priešinga unijos sutartims. 
Ar Jogaila buvo priverstas duoti 
tokj raštų, ar visai jo nematė, 
lieka atviras klausimas. ,

Vytautas pasijuto skaudžiai 
(geltas. Tai rodė jo atsakymai 
raštu. Dar iš Eišiškių rašė Jo
gailai, kad jo patarėjai kažin kų 
prasimaną, tvirtindami Lietuvų 
esant nelaisvų. “To niekada ne
buvo ir nebus” — pabrėžė. Kita
me laiške, rašytam jau iš Vil
niaus ar Trakų, priekaištavo sa
vo pusbroliui: “Su mumis nesita- 
rę, paskubėjote niekinti mane, 
mano didikus ir lietuvių tautų... 
Turėtumėte žinoti, kad unijos 
aktai manęs neriša... Jei jsigeisiu 
vainikuotis, nežinau, ar jūsų pa
tarėjai galės mano norams pasi
priešinti”. Pas Jogailų ir jo pata
rėjus, posėdžiavusius su Vokie
čių ordino atstovais, atvyko Vy
tauto pasiuntiniai. “Ar sutinki, 
karaliau, — klausė Jogailos, — 
kad mūsų valdovas vainikuotų- 
si”. Jiems buvo paaiškinta: čia per 
mažai mūsų ponų ir riterių 
spręsti tokiam svarbiam reikalui. 
Vytauto pasiuntiniai tada ištarė 
atsivežtų atsakymų: “Ar karaliui 
Jogailai patiks, ar nepatiks, mū
sų valdovas vainikų priims ir už
sidės”. Žodis buvo toks aiškus ir 
griežtas, kad sukėlė lenkų neri
mų.

Lenkijos kariai pradėjo buriuo
tis. Aiškinta: jie rengiasi kautis 
tu husitais. Vytautui buvo aišku, 
kam mėtomos pėdos. Jo pasiunti
niai išvyko pas imperatorių Zig
mantų ir Vokiečių ordinų tei
rautis, kaip jie laikytųsi, gresiant 
karui su Lenkija. Tačiau prie ka
ro nepriėjo. Pasitarę savo seime 
Sandomire, lenkai 1429 m. rude
ni išsiuntė j Lietuvų savo pa
siuntinius — vysk. Zbignevų 
Olesnickį ir hetmonų Jonų Tar- 
novskį. Vytautų jie rado Gardi
ne. Pakeliui galėjo matyti lietu
vių karių būrius. Olesnickis bau
gino Vytautų Dievo rykšte: kas 
imųs kalavijų, nuo kalavijo ir 
žūsiųs. Nežinia, kų Vytautas at
sakė ( vyskupo pamokslų. Paga
liau, Lenkijos kancleris nė neti
kėjo, kad Vytautų įbauginsiųs 
Dievo bausme. Savo užantin tu
rėjo (sikišęs žmogiškąjį argu
mentų: siūlymų užsidėti Jogailos 
vainikų. Ar ne vis tiek, koks ka
rališkas vainikas ant galvos tvas
ka?

Ar galėjo Jogaila sutikti, kad 
Lenkijos ponai jį nuvainikuotų, 
idant Vytautas būtų vainikuo
tas? Jogaila nebuvo dar tiek su
vaikėjęs, kad būtų užmiršęs, jog 
jam auga sūnūs, kuriems prireiks 
tėvo vainiko, ir to vieno dar gali 
neužtekti. Atimti vainikų Jogai
lai galėjo sugalvoti tiktai jį apsė
dę patarėjai, norėdami gelbėti 
Lenkijos ir Lietuvos unijos maz
gų. Jei kitados tam raikščiui te
ko paaukoti jaunų Jadvygos širdį, 
atplėštų nuo sužadėtinio, kodėl 
reikėtų paisyti susenusio Jogai
los tėviškų jausmų? Vytautas 
turėjo gelbėti savo pusbrolį ir sa
vo garbę. Jis sugėdino Lenkijos

lit

Istorikas Simas SužledHi* (dežMje) Ir Ateitininkų Federacijos vadas Juozas 
Laučka, susitikt Vytauto Didžiojo mirties minėjimo proga Chicagoje.

kanclerį: “Nuplėšti nuo brolio 
galvos vainikų būtų man žema 
ir neteisinga”. Vytautui rūpėjo 
ne svetimas, bet savas vainikas. 
‘Mūsų vainiko ir mūsų žemėje 
neleidžia mums užsidėti’ — priki
šo jis vėliau Jogailai. Vytautas 
tvirtino, kad vainikų jis turi 
(‘mūsų vainikas’), tetrūksta vai
nikavimo iškilmių. Visais paša
liais imta šnekėti, kam impera
torius Zigmantas vainikų į Lie
tuvą jau siunčiąs.

Lenkai griebėsi pagalbos jieš- 
koti Romoje. Ne pirmą kartą jie 
popiežiui skundė Vytautą ir Lie
tuvą — savo neklusnią krikšto 
dukrą. Dabar pasiuntė popiežiui 
aimanų perkrautą laišką. Atro
dė, kad lietuviai jau muša len
kus, užuot kovoję su Katalikų 
Bažnyčios atskalūnais husitais. 
Popiežius rašė Vytautui, girda
mas kaip išmintingų valdovų ir 
pripažindamas vertą karaliaus 
vainiko, bet prašė iš makšties 
kardo netraukti. Pažadėjo priim
ti Romoje lietuvių ir lenkų pa
siuntinius abiejų šalių bylai ap
svarstyti. Vytautas savo žmonių 
nesiuntė, žinodamas, kad Romoje 
nieko nelaimės.

Kai lenkai dėjo viltis į popie
žių, Vytautas rėmėsi imperato
rium — pasauline “krikščionių 
galva” (Caput Christianorum), 
kaip jis pavadino Zigmantą. Ar 
imperatorius negalėtų Vytautų 
pakelti į karalius? Ar visi kara
liai turi vainikus tik iš popiežiaus? 
Vytauto laikais nepopiežiniai ka

Vytauto Didžiojo statytos Trakų pilies Galvis ežero saloje Hemo detale. 
Trakuose Vytautas buvo pramatąs vainikuotis karaliumi, Trakuose jis ir mirė 
1430. X. 27.

ra Romoje popiežiaus vainikuotas, 
bet jo pripažįstamas ir laikomas 
viršesnis už kitus valdovus. Tad 
jis gali ir karaliaus titulų kitam 
pripažinti. Be to, karalių vaini
kuojant, reikia skirti dekoracijų 
ir konsekracijų. Pirmasis veiks
mas yra pasaulietiškas. Romos 
imperatorius turis visiškų laisvę 
ji vykdyti. Ar po to turi sekti ir 
bažnytinės apeigos, konsekraci
ja, klausimas svarstytinas. Kara
liaus valdžios tai nepadaugina. 
Bet jeigu to pašventinimo nega
lima pasiekti, tai galima ir be jo 
apsieiti.

Vytautas laikėsi Vienos teisi
ninkų. Argi Lietuvos bajorai, 
aliai vienas, nebuvo jo pripažinę 
karaliumi? Kai vainikas bus už
sidėtas, tai būsiųs ir pateptas. Vil
niaus vysk. Motiejus, vainikavi
mo rėmėjas, žinąs, kad Lietuvos 
savarankiškumas nesipriešina 
Romos Bažnyčiai. Kodėl jis nega
lėtų Vytauto vainiko pašventin
ti. Šios kalbos pasiekė Romų. Po
piežius įspėjo Lietuvos ir Vokie
čių ordino vyskupus nebandyti 
be jo žinios Vytautų vainikuoti. 
Ir pačiam Vytautui rašė įspėda
mas, kad neatsitiktų taip, jog 
reikėtų toki vainikavimų atšauk
ti. Kadangi Vytautas ir jo pata
rėjai matė, kad čia kliūva santy
kiai su Lenkija, ne kokie Bažny
čios reikalai, jie popiežiaus grasy
mo nepaisė.

Nuo Lucko suvažiavimo buvo 
prabėgę ištisi metai. Imperatorius 
Zigmanats, pažadėjęs parūpinti 
vainikus Vytautui ir jo žmonai 
Julijonai, ragino nedelsti ir pa
rinkti vainikavimo vietų ir dienų. 
Jis siūlė Vokietijos arba Veng
rijos pasienį, kad ir pats galėtų 
iškilmėse dalyvauti Vytautas ne
sutiko. Jis norėjo vainikuotis 
“savo žemėje, savo namuose”. 
Pasirinko Trakus ir Marijos Gi
mimo šventę — rugsėjo 8 d. Vai
nikai turėjo atsirasti kiek anks
čiau — apie Žolinę, rugpjūčio 
15. Bet tai dienai jų nesulaukta. 
Atėjo nesmagi ir įžeidžianti žinia. 
Prie Lenkijos sienos sulaikyti ir 
apmušti imperatoriaus Zigmanto 
pasiuntiniai — Vienos univer
siteto teisių daktaras Baptistas 
Cigala ir Zigmantas Rotas. Vai
nikus vežusieji, pasiekę Frank
furtu prie Oderio, išgirdę tų žinių, 
toliau nekeliavo. Vainikai Lietu
vos nepasiekė ir jų likimas neži
nomas. Jie buvo nukalti Bavari
jos Niurnbergo auksakalių. Po 
šimto metų Lietuvos metraštyje 
įrašyta žinia, kad lenkai vainikus 
nučiupo, perskėlė pusiau ir suly
dino su Krokuvos vyskupo mitra. 
Tai tuščia paskala. Ji tiktai sim
boliškai išreiškia Krokuvos vysk. 
Zbignevo Olesnickio įnirši Vy
tauto vainikų paglemžti. Ar Vy
tautas turėjo dabar smogti kala
viju? Jeigu anksčiau delsė kariau
damas, tai dabar susilaikė kariau
ti, kad galėtų užsidėti karaliaus 
vainikų. Jonas Baptistas Cigala, 
lenkų apmuštas, bet pasiekęs 
Trakus, patarė Vytautui nelauk
ti imperatoriaus siunčiamųjų 
vainikų; kaldintis juos Vilniuje. 
Vainikavimo iškilmės buvo nu
keltos i Mykolines — rugsėjo 29.

Lenkijos ponai, dar pavasarį 
suvažiavę i seimų, paskelbė Len
kijos ir Lietuvos sosto Įpėdiniu 
Jogailos vyresnjji sūnų — šeše- 
rių metų berniukų — Vladislovų. 
Vadinasi, jau yra busimasis Lie
tuvos karalius. Vytautui nėra ko 
senos savo galvos puošti karališ
ka gražmena. Nebuvo paisyta, 
kad Jogaila turėjo du sūnus. Ku
riam gi tėvui, ypač karaliui, ne
rūpėtų, kad kiekvienas turėtų 
po sostų? Vytautas, atrodo, nega
lėtų prieštarauti, jei po jo mir
ties vainikas tektų jaunesniajam 
Jogailos sūnui — Kazimierui.

Kai pusbroliai per tarpininkus 
išsiaiškino, koks bendras reika
las juos jungia, vainikavimo iš
kilmės dar kartų atidėtos. Vil
niun atvyko Jogaila su lenkų 
delegacija 1430 m. spalio 9 d. 
Vysk. Olesnickis ir Lenkijos vice
kancleris Oprovskis tebesiprieši- 
no Vytauto vainikavimui. Vytau
tas pagrasino Olesnickiui, kad ji 
nuimsiųs nuo vyskupiško sosto, 
kaip padarė anksčiau su kitu baž

raliai valdė Kastilijų, Sicilijų, 
Škotiją. O kiek ankstyvesnių ka
ralių savo titulus pasiėmė iš pa
čios tautos arba vainikus patys 
užsidėjo? Du universitetai — 
Krokuvos ir Vienos — buvo pa
telkti pareikšti nuomonę, kieno 
galia Vytautas gali būti vaini
kuotas: Romos Bažnyčios ar Ro
mos imperijos?

Krokuva buvo vysk. Olesnic- 
kio įtakoje. Jis buvo ir to univers- 
siteto rektorius. Krokuvos teolo
gų teisės žinovų sprendimas ne
galėjo būti Vytautui palankus. 
Jie skelbė, kad imperatorius ne
turi teisės niekam teikti karaliaus 
garbės. Mat ,jis pats nėra dar 
gavęs popiežiaus palaiminimo. 
Romos imperatorium dedasi ne
teisėtai. Antra vertus, kiekvienas 
vainikavimas yra surištas su baž
nytinėmis apeigomis ir karaliaus 
patepimu aliejais. Taip yra bu
vę Senajame Įstatyme, taip buvo 
ankstybaisiais viduramžiais ir 
taip toliau lieka. Niekas iš pasau
liečių negali tų bažnytinių apei
gų atlikti. O nepateptas valdo
vas — koks jis ten karalius!

Atsakymas Krokuvai atėjo iš 
Vienos. Ji buvo imperatoriaus 
Zigmanto valdžioje. Jo teisinin
kai rėmėsi nauja dvasia, kuri va
rė vis gilesnį plyšį tarp Bažny
čios ir Valstybės. Jie įrodinėjo, 
kad karalių vainikuojant nebū
tina jį tepti šventais aliejais. Ka
ralių vainikuoja faktas, kad jis 
sostą paveldi arba jėga įgyja. Ir 
imperatorius Zigmantas, nors nė

Poete Julija Svabaitė, poezijos rinkinių "Vynuoges ir kaktusai**, "Septyni 
saules patekėjimai” autore, dalyvaus Mų metų Poezijos dienų Chicagoje 
programoje ir gegužės Si d. (iefc*adienj) skaitys savo poezijų gyvųjų poetų 
rečitalyje. Šiuo metu poete yra parengusi spaudai naujų savo eiieražčių 
rinkinį •* kurio paimtas Ir čia spausdinamas eilėražtla.

Baltas šunelis prie kojų, • . -i .
ant tavo rankovės
peteliškė ir skruzdėlė. —
Tingios vasaros varnos 3' ' J 
vasarojuje, balandžiai 
vidury kiemo balandų, 
skaudaus žalumo dilgėlių...

• Neskubėkime, dar pabūkim... Mūkia 
Žalmargė prie kauburėlio

n akmenų,
prie duobės žalio vandens, 
kur buvo prūdas tarp medžių; ->■ 
suleidžiu
į žemę pirštus, — į griuvėsių, 
skeveldrų žolę, į pelenus, 
ir žvyrą. —
O jie ten laukia,
stovi ir laukia,
graudžiai žiūrėdami į mane, 
po vienintele žydinčia liepa, 
kvepiant kmynams ir liepžiedžiams, 
kur sėdėdavom, 
kur bučiavomės,
kur meldžiausi dangui, prašydama 
stebuklo--------

nytiniu dignitorium, o Jogaila 
įsakė grįžti į Krokuvą. Abu pus
broliai sutarė, kad Vytauto vai
nikas atiteks vienam iš Jogailos 
sūnų. Neturėdamas savo vaikų, 
Vytautas siekė karaliaus vainiko 
ne savo giminei, bet valstybei; 
jam rūpėjo Lietuvos vainikas. 
Vilniaus sutartimi Lietuva buvo 
pripažinta karalyste, ko lenkai la
bai nenorėjo. Tereikėjo dabar 
atlikti vainikavimo iškilmes. Ne
bebuvo daugiau kliūčių Vytau
tui gauti Bažnyčios palaiminimų. 
Beprasmis liko ginčas, kas gali 
Vytautų vainikuoti — popiežius 
ar imperatorius. Popiežiui sutin
kant, vainikus galėjo šventinti 
bet kuris Lietuvos vyskupas. Vai
nikavimo iškilmės numatytos 
lapkričio 8 d.

Po susitarimo Vytautas ir Jo
gaila spalio 17 iš Vilniaus išvy
ko i Trakus. Jei Vytautas būtų 
ir vienui vienas jodinėjęs tarp 
Vilniaus ir Trakų, — tarp gra
žiųjų Neries kalvų ir miškų, — 
būtų giliai (mynęs tų kelių: tiek 
daug kartų čia žvengdlno savo 
žirgų! Sis kartas buvo paskutinis. 
Nuo pusiaukelės parvažiavo žmo
nos Julijonos vežime. Dar prieš 
tai sirguliavęs, atgulė į lovų ir iš 
jos nebeikėlė. Spalio 21 savo tes
tamente nurodė, kad būtų palai
dotas jo statydintoje Vilniaus
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katedroje prie Sv. Mykolo alto
riaus šalia pirmosios žmonos 
Onos. Kad Vytautas būtų vedęs 
daugiau negu du kartus, yra pas
kala. Spalio 27 atsisveikino sa
viškius, karalių Jogailų, vysk. 
Motiejų, atliko išpažintį ir užsi
merkė neišbudinamas. Ligi vai
nikavimo buvo likę dvi savaitės. 
Beveik ranka pasiekiamas vaini
kas nutolo amžinai.

Lenkų kronikininkas Jonas 
Dlugošas, Zbignievo Olesnickio 
mokinys ir sekretorius, vėliau ra
šė, kad Vytautas mirdamas grų- 
žinęs Lietuvų Jogailai, atseit, Len
kijos sostui. Jeigu vysk. Olesnic
kis tai pasakojo kanauninkui 
Dlugošui, tai Vytauto nesupra
to arba iškreipė tiesų. Vytautas 
tegalėjo prašyti Jogailos laikytis 
sutarties ir rūpintis Lietuva, ku
rių turėjo paveldėti vienas iš jo 
sūnų.

Vytauto paskutinę valių daug 
geriau suprato rašytojas Ignas 
Kraševskis. Po 400 metų jis su
kūrė poemų “Vytauto kovos”. Jo
je vaizduoja, kaip Vytautas ke
liasi iš mirties patalo ir šaukiasi 
vainiko bent vienai akimirkai. 
Su tuo ženklu eisiųs įkasti stul
pų Lenkijos pasienyje, kad "mū
sų krašto nepavergtų”, kaip ka
dai buvo rašęs Vokiečių ordinui. 
Vainikas, kaip koks stulpas, turė
jęs ginti Lietuvų nuo tokios ne

dalios.
Po daugelio amžių ne vienas 

iš mūsų manome, kad Lietuvai 
būtų buvę geriaui, jeigu Vytautui 
būtų pavykę formaliai tapti ka
raliumi. Deja, istorijos nepakar
tosi ir neišbandysi, kas būtų bu
vę, jeigu kitaip būtų buvę. Vienų 
tačiau dalykų galime apytikriai 
spėti: Liublino unija greičiausiai 
nebūtų (vykusi. O jeigu kokia 
sutartis ir būtų sudaryta, tai ren
kant abiems kraštams karalių, 
jis būtų buvęs vainikuojamas ir 
Vilniuje, ne tiktai Krokuvoje.

Norime Vytautui dar prikišti, 
kad jis vėlavo vainikuotis. Ta
čiau prisimintina, kad po paskuti
nio karo su kryžiuočiais jam bu
vo likę gyventi tik aštuoneri 
metai. Vytautas buvo visai pra
žilęs arba nuplikęs. Iki to laiko 
jam buvo reikalinga, kad Jogaila 
su lenkais būtų jam draugai, ne 
priešai. Vainikas nebūtų jų at
stojęs kovoje su Vokiečių ordi
nu, sričių kunigaikščiais ar toto
riais. Šiandien mums nelengva 
tai suprasti, nes gerai nežinome 
visų ano meto aplinkybių, ku
rios Vytautų prilaikė anksčiau 
siekti vainiko.

Jo nesėkmė, be to, nebuvo tik 
jo vieno. Karaliaus vainiku rū
pinosi jo brolis Žygimantas ir 
pusbrolis Švitrigaila; bet nė vie
nas jo neužsidėjo. Kliūtys buvo 
jau visai kitos. Vytautų dar rė
mė visa lietuvių diduomenė. Po 
jo mirties pasirodė suskilusi, ir 
vieningai neparėmė nei Švitrigai
los, nei Žygimanto. Dargi pasi
dalinusi kovojo vieno ir antro 
pusėje. Išrinkę didžiuoju kuni
gaikščiu Jogailos sūnų Kazimie
rų — į lenkus neatsižvelgę, kaip 
būtų reikėję pagal sutartis, — 
lietuvių didikai vis dėlto jo ne
išlaikė Lietuvos soste, išleidę val
dyti ir Lenkijų. Lietuvos ir Len
kijos ryšiai kaskart darėsi glau
desni. . ,

Bendro kelio su lenkais būtų 
išvengta tuo atveju, jei Mindau
go karališkas vainikas būtų puo
šęs jo įpėdinių galvas. Lietuvoje 
anksčiau būtų Jtvirtėjusi krikš
čionybė su romėniškąja kultūra, 
iš kurios Vakarų Europos tautos 
perėjo i savų tautinę kultūrų ir 
raštų. Lietuva, neišgyvenusi kri
kščioniškųjų viduramžių, Vy
tauto metu tik plonyčiu pavir
šiumi tepradėjusi krikščionėti, j 
naujuosius amžius nuėjo sulen
kintos kultūros lieptu. Kultūra, 
kaip ir upė, iš aukštesnės pako
pos srūva į žemesnę. Negalima 
neigti, kad tuo metu lenkai bu
vo aukščiau kultūroje pakopę. 
Vytauto vainikas nebūtų to sru
venimo tuojau sulaikęs. Vytautas 
neturėjo nei tokio tikslo, nei prie
monių. Vainikas jam tebuvo 
priemonė "savo žemę, savo tė
viškę”, kurių išsikovojo iš pus
brolio ir išplėtė tarp dviejų ma
rių, paskelbti savarankiška kara
lyste, duoti jai apsaugos laidų 
ateičiai. Ir tos jo pastangos neli
ko visai tuščios. Vainikas — tai 
jo asmuo ir darbai Pratęsę tų 
svarstymų, matytume, kad Lietu
vos valstybė ilgai dar laikėsi vy- 
tautiniu palikimu.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• VILTIS, Vol. 39. Nr. l,May 

1980. A Magazine of Folklore 
and Folk Dance Anglų kalba 
žurnalų redaguoja ir leidžia Vy
tautas F. Beliajus. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Viltis, P. 
O .Box 1226, Denver, CO 80201. 
Metinė prenumerata JAV — 7 
dol., ‘kitur — 8 dol., atskiras nu
meris — 1 dol. 50 centų.

Visų pasaulį aprėpiančioje šios 
rūšies žurnalo kiekvieno numerio 
medžiagoje vis randame kų nors 
ir grynai lietuviška Tokių ak
centų yra ir naujajame “Vilties” 
sąsiuvinyje. Apsčiai medžiagos 
pažerta apie patį žurnalo redak
torių ir įvairių tautinių šokių 
Amerikoje propaguotojų Vytautų 
Finadar Beliajų, gimusį 1908 m. 
Lietuvoje, Marijampolės apskri
tyje, Prienų valsčiuje, Pakum
pto kaime.
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% Balio Augino žydinčios giesmes
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.t • Balys Auginai, GIESMĖS 2YDĖJI- 

MO METAS. Lyrika. "Tėvynės garsų” 
' radijo trisdešimties metų sukakčiai 

1949 - 1979. Knygos mecenatas — dr. 
M ' * Vladas Bložė. Išleido Clevelando lietu

vių radijas “Tėvynės garsai”. Tiražas
— 400 egz. Spaudė “Vilties” draugijos 

.e*] leidykla, 1979 m. Kaina — 5 dol.
•tiriu •

Žr,'- Tai stambokas, kietais virše-
„ liais 137 puslapių poeto Balio 

Augino eilėraščių rinkinys. Kai 
. kurie šio rinkinio eilėraščiai jau 

^anksčiau buvo pasirodę spaudoj 
(Drauge, Dirvoj ir kitur), o kiti
— dar niekur nespausdinti, 

šiaip knyga, nors kukli, sko
ningai išleista: viršeli puošia re
produkcinis — tipografinis poeto 
Balio Augino parašas, knygos 
nugarėlę puošia rinkinio pava- 
vaidinimas, eilėraščiai nėra su-

H spausti. Tai jau trečias šio poeto 
eilėraščių rinkinys. 

Rinkinys yra suskirstytas i ke- 
" , turias dalis, kurių kiekviena turi 

savo charakteri bei pobūdi.

an is 1. “Pumpurų varpai” — gry- 
cf' nai lyrinių nuotaikų eilėraščiai 
-.1 su impresionistinių peizažų at- 
- bespalvių motyvais.

Saulė 
įkaitusiais veidais 

-iau^ Straksi medžių viršūnėmis — 
-simis £yg mergina, 
'i*6'' Skubanti i pirmąjį 

Pasimatymą — 
(pusi. 19)

2. "Burtažodžiai pirmagimiui”
— epodai. Pagal senąjį klasikini 
metodą ilgesniosios versijos yra

, (vykusiai užakcentuojamos trum
pąja versija, šioje dalyje poetas 
ryškiu egzistencialistiniu būdu 
kalba apie žmogaus lemti grum
tynėse su savimi ar su gyvenimo 
kliūtimis:

Ar Tu Vandennešio ženkle 
Pilstysi malonumų vandenį? 

Ar išminties 
Šaltiniuose plaukiosi? Ar kaip 

Šaulys 
Kilpinį ir kardą valdysi, 
Sapnuodamas sentėvių lygio 

kelius?... (pusi. 59)

3. Bešaknė giria. Čia poetas yra
“*u; sutelkęs tautinio pobūdžio eilė-

raščius ir ekspresionistiškai — 
egzistencialistiniai išreiškia kil- 

“ nų nuostalginį ilgesį ir sodrią 
meilę savo kraštui, susirūpinimą 
ji ištikusiais vargais — nutautė- 
jimu, asimiliacija ir pan. Bet tai 
nėra kraštutinis nacionalizmas. 
Autorius neoperuoja skambiais 
tikriniais vardais, pavadinimais, 
ries tik kelis kartus pamini Lietu
vą, Širvintas, aisčius, galindus, to
dėl jo tautinės nuotaikos poezija 

ir

• Į,

sotus:
d pii) 

hi j? 
vV

t r

* m 4

•1 krypsta i estetini santūrumą 
universalumą.

Mano lūpomis šneka 
Motinos pienas, 
Vaidilos rauda, 
Senoji galindų giesmė — 

(pd.

•**
■JOi

V 
ei ė 
c

79). 
4. “Amžinybės vynuogynai“: 

eleginiai eilėraščiai su dramati
ne intonacija —

Laikas yra miręs tvenkinys, 
Pavirtęs i amžių amžiną 

dulkę — 
Kai sūnus uždaro šamas 

vartus,
Susukęs savų/j lizdą — 
Ji pažvelgia i veidrodį.

(psl. 112).

Šiuo savo rinkiniu Balys Augi
nąs pasirodė kaip originalus, mo
demus ir idealistinis poetas. Ži
noma, jo modernizmas yra ribo
tai nuosaikus: jis nėra koks avan- 
gardininkas. Jis nepaliečia ir ne
sprendžia nei politinių, sociali
nių, nei religinių ar moralinių 
problemų, nors B. Pasternakas 
ir sako, jog poetas negali būti ne
politinis. Balys Auginąs tiesio
giai nenagrinėja politikos ir to
dėl atrodo esąs apolitinis. O jei
gu jis ir nekalba religinėmis tc-

momis, tai dar nereiškia, kad jis 
yra apostatas, nes jis visur yra 
kontakte su Visata.

Balys Auginąs vartoja stro
fas, modernią formą, mišrų 
ritmą ir rimą, kas suteikia jo poe
zijai harmoningo stiliaus išraiš
ką. Juk kaip tik daugelis mūšy 
amžiaus poetų vengia to pasto
vaus ritmo ir rimo, nes jie — tie 
pastovumai — daro poeziją šal
tą ir monotonišką. Bet visa tai 
dar nereiškia, kad Balys Auginąs 
yra sausas formalistas: jis ne
praktikuoja "Art for Art’s sake” 
mokyklos principų. Anaiptol, jo 
poezija nėra žodžių žaidimas — 
ji yra gyva, skaidri, aiški ir žydrą. 
Tiesa, per visus puslapius neju
čiom pajunti melancholinį liūdė
si, kas, atrodo, yra pagrindinė 
poeto filosofinė samprata. Jis per
dėm gyvenimu nėra nusivylęs, 
nėra pesimistas, bet tik gyveni
mo įskaudintas:

Atsiremiu į šaltą laukimo 
stulpą: —

Ar sužaliuos Jis vilties atžalom
(psl. 131).

Gi poetas modemus ir ta pras
me, kad jis vartoja maža žodžių. 
Jis taupo žodi ir sugeba išgauti 
išbaigtą minti. Taupydamas žo
dį, jis mėgsta poetinės minties 
pertrūki, dažnai visko neišsako, 
žaidžia Įterpimu ar netikėtu 
crescendo aforizmu, ir tą pertrū
ki ar nutrauktą minti užpildo 
pauze — brūkšneliu. Pavyzdžiui,

O miestas —
Lyg sidabro upė,
Šviečia —
(O gal tai kraujas 
Iš dangaus 
žaizdos?) —

Pamesta vėjų
Ant svetimo žvirgždo,
Dulėfu
Praradimo kančioj:... (psl. 71).

Kiek čia vidinės širdgėlos! Koks 
ilgesys prarastųjų namų — tė
vynės! Tačiau vis tiek poetas yra 
dvasiniai jaunatviškas savo lyri
ka; mėgsta trumpas eilutes, kal
ba, nors ir tariamai kasdieninė, 
yra sklandi ir turtinga alegorijo
mis, metaforomis ir aforizmais. 
Jo metaforos yra originalios, di
namiškos, kupinos energijos, 'kar
tais — satyriniai stoiškos. Juk be 
alegorijų ir metaforų nėra po
ezijos. Čia poetas yra {manus ir 
įmantrus. Be daiktavardinių, jis 
mėgsta būdvardines ar dalyvi
nes metaforas:

Paupy maudosi vasara, 
Nuoga ir aistringa, 
Numetusi žieduotą drabužį 
l degančią smiltį (psl. 27).

girtas griaustinis (psl. 51), 
raumeningi vėjai (psl. 57), 
skruzdė kopia smilgomis 
į didžiulį dangoraižį (psl. 58). 
Vietomis poetas per dažnai pa

vartoja būdvardį nuogas. Pasitai
ko ir banalių metaforų, kurios 
yra daugiau prozinio pobūdžio.

Saulė — blizgantis
Ugningo vario pinigėlis

(psl. 44).
Taip pat vietomis jaučiamas 

eilėdaroj nuovargis ar skubotu
mas — net tris kartas pavarto
tas daiktavardis “ąsotis” (Impro
vizacija, psl. 47). Bet visa tai tik 
neapdairumo atsitiktinumas rin
kiny.

Kartais poetas yra tiek linkęs i 
modernizmą, jog dar prisimena ir 
įmantriai panaudoja futurizmą.

Žaliom kulkom
Saudo medžių automatai,
Ir tulpių kraujo
Prilašėjus pakelė — (psl. 13).
Arba tarptautinį pacifizmą iš

reiškia su ironija.
Kalbėdami apie taiką,
Nužudom nekaltą balandį...

(psl. 114).
O mintydamas apie žmogaus 

menkystę, kupinas sarkazmo.
Įtūžęs ir patylom
Miršti, bijodamas 
Pažvelgti saulei 
Į akis nors vieną 
Kartą —

(psl. 117).
Poeto sintezė laikui — savitas 

žmogaus ryšium su aplinka in
terpretavimas. Vienas iš pageida
vimų gerai poezijai — anot kri
tiko Michel Hamburger — yra 
tiesa; kalbėti tiesą, pažinti ją, bū
ti tiesa. Todėl nenuostabu, jeigu 
Balys Auginąs kupinas jos. Tik 
jis jieško moralinės tiesos, sieloja
si ir, lyg prikaltas Prometėjas, 
kenčia dėl jos. Ir jungdamas žmo
gų su ji supančio; aplinkos kliū
timis, jis tampa egzistencialistas. 
Jis yra ypač jautrus žmogaus 
buičiai, nors ir nekasdieninei, 
ką jir ir pabrėžia savo poezijoj.

Uola pagrūmojo 
Lemties pirštu, 
Laivą paliesdama 
Rūsčia 5,>j 
Pragarmės tamsa... (ps,. 82).
Bet poetas nė tik nerimauja 

dėl žmogaus metafizinių ar tran
scendentinių aspektų, kiek dėl 
tą žmogų įtaigojančių neigia
mų sąlygų, trukdančių jam su
siformuoti ir egistuoti. Jo ken
čiantis žmogus yra ir buitinis. 
Balys Auginąs negvildena sąly
gų ar įvykių priežastingumo ana
lizės. Jis beveik sąmoningai ven
gia skverbtis į žmogaus vidinę 
būseną, o tik ryškiai suformuo
ja išorinę moralinę ir apčiuopia
mą nemeluotą tiesą. Tai ir yra 
toji tiesa, kuria kalba poetas Ba
lys Auginąs. Jis jieško gyvenimo 
tiesos ir primena mums, kad pa
saulis yra abejingas jai. Poetas

Nuotrauka Kazio Ambrazaičio

(psl. 14).
Bet, taupydamas žodi, poetas 

vis tiek pateikia ir išbaigtą vaiz
dą. Ryškus pavyzdys yra jo 
“Skiedra”. Savo eilėdara jis yra 
lengvas ir kuklus eilėraštis iš 
simbolinių niuansų supintas. 
Čia poetas lengvu žaismingumu 
prabyla apie benamio žmogaus 
likimą.

Paspirdamas
Mane pravirko 
Atšiaurios praeivių kurpės. Nuotrauka Kazio Ambrazaičio

BALYS AUGINĄS

ŽIEDŲ FANTAZIJOJE

Sklaidau gėlėtą foliantą 
Pavasariškų burtų knygos — 
Pabunda pasaka užmigus: 
Nykštukai kopia į auksinį krantą 
Ir miegančią purieną randa.

- Linksmi žilvičiai upėn brenda, 
Daužydami vandens kristalą 
Šiltos žievės kardais-----
Ir ima snigt žiedais, 
Ir ima lyti pumpurais, 
Ir upės melsvas rašalas apsąla, 
Pavirtęs vakaro rūkų garais-----
Kaštono šakos pilnos žydinčių vinių, 
Įsmigusių besmilkstančio) žvakidėj.
Ir tulpė rausdama saulėlydžiui pavydi ■ 
Ir debesys ant sodo mezginių 
Paguldo savo žilą galvą — 
Panuovaliuos pavasario piemuo 
Su gluosniais ir su karklais kalba, 
O jie atsiliepia paukščiu ir upeliu-----
Ir šlama samanų dainom akmuo — 
Kaip žalias deimantas nušvitęs, 
Ir skamba žemė lumzdeliu žaliu: — 
Žaliems nykštukams merkiasi akytės — 
Jų sapną rašo medžiai didelėm 
Pražydusiom raidėm, 
Pūkuotais ir lipniais 
Plunksnakočiais sakų---------

ŽALIAM GIMTADIENY
Lyja---------
Kovarnis dreba pašiurpęs. 
Už kalvų — pavėlavęs pavasaris 
Aunasi žydinčias kurpes — 
Tulpę ir leliją-----

Rąžos pavasario seserys — 
Bundančios gėlės — 
Lyg žaliuojančios strėlės, 
Iššokę
Iš žolės šlapių kailinių, 
Jos stebi mėlyną šokį:

Atjaunėjęs,
Alyvom alsuojantis vėjas 
Basas
Siaučia ant išbarstytų 
Žibuoklių vinių-----

Medžio lazda.
Ir savo žalių sparnų
Išsigandus,
Ji suklinka
Žiedais---------
PAVASARIO VAIDUOKLIS

Jau miestų skveruose 
Užsidegė azalijų 
Raudoni žiburiai — 
Ir paukščių plunksnose 
Aistringai čiulba vėjas-----
Sode nuo saulės vyno 
Alyva nusigėrusi
Stipriais alsuoja kvepalais-----

Geltoni ir balti,
-------- (Tarsi žąsiukų

Pasiklydusių būriai) —
Po veją išdidžiai
Išeina pasivaikščioti
Narcizai nekalti-----

Nakties juodose lysvėse 
Pražysta žvaigždės — 
Kaip dangiškos žibuoklės-----
Ir žemės širdį plakančią 
Išgirst gali,
Kai supa lopšį pumpuro 
Pavasario vaiduoklis 
Tyliam ir sidabriniam 
Mėnesio spinduly---------

PANIKA

Vidurnaktis atidaro duris
Į žydinčią dykumą. 
Sprogus pumpuro granatai — 
Iš patalo pašoka 
Užsimiegojusi žolė:

Žaliausiom kulkom 
Saudo medžių automatai, 
Ir tulpių kraujo 
Prilašėjus pakelė-----

Aprasoja žemė šiurpu, 
Sapnuodama 
Aksomo guolyje — 
Tik geltonkasė pienė 
Siūbuoja žalvario varpu 
Geltoną melancholiją---------

Giedodama
Skrenda į dangų •>

(Iš naujo eilėraščių rinkinio „Giesmės žydėjimo 
metas“).

skundžiasi žmogaus nuosmukiu 
ir sako:

Pabundu
Juodžiausią vidunaktį: 
Akla šiurpulinga gelmė — 
Gūdu —
Jaučiu gyvybės dvelksmą 

dūlantį —
— Širdie!... (Ir tu drebi 
Tamsiajam kosmoso glėby) — 

(psl. 128).

Būtų labai netikslu pareikšti, 
jog Balys Auginąs yra absoliutas

egzistencialistas. Poetai, kurie ta
ri plačius polėkius, aprėpia toli
mus horizontas, kai išeina į vie
šumą, dažnai būna kontroversi
niai, besikaitalioją, įvairūs ir for
ma, ir stiliumi, ir filosofine kon
cepcija. Juk daugelis poetų būna 
ne tik vienas kitam indiferen
tiški, bet ir savy jie būna kont
rastingi. Toks iš dalies yra Balys 
Auginąs; vietomis jis yra roman
tikas — simbolistas, tai impresio
nistas ar ekspresionistas arba eg
zistencialistas — visų šių pradų

randame jo kūryboje. Gi kai kur 
jaučiamas net Sigmund’o Freud’o 
psichoanalizės poveikis:

O nudriskę namai,
Susigrūdę krūvon —
(Kaip seni cinikai) 
Degančiais vyzdžiais
Seka nuogus merginą 
Šešėlius (psl. 21)
Todėl dažnai beveik neįmano

ma vienu trumpu posakiu nusa
kyti poeto kūrybą arba jo asme-

(Nukelta į 4 pual.)
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Koncertas VVashingtone
Gegužės 3-čių dienų Latvių na

muose Washingtono lietuviai tu
rėjo progų pasidžiaugti reto me
ninio lygio koncertu, surengtu 
vietos Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos tėvų komite
to pastangomis ir rėmėjų pagal
ba. Talentingi muzikai, mezzo- 
sopranas Aldona Stempužienė- 
švedienė ir jos vyras, pianistas 
bei kompozitorius Jonas Švedas 
atsivežė iš Clevelando origina
liai ir turtingai sudarytų progra
mų, kurių atliko nepaprastai pa
traukliai, parodydami ir įvairių 
žanrų bei stilių apvaldymų, ir ori
ginalių interpretacijų.

Solistė A Stempužienė-Švedie-' 
nė nebe nuo šiandien pasižymė- 
jo'y pa tingu senosios lietuvių liau
dies dainos bei jos moderniųjų 
variacijų pajautimu ir atlikimu. 
Kaip ji pati pokalbio metu sakė, 
liaudies dainų ji atlieka natūra
liai, kaip jų Skirsnemunėje mo- 
tįna mokė, kaip liaudies daini
ninkai patys jų dainuoja, nenu- 
toldama nuo autentiško stiliaus. 
Q drauge tas ištikimasis jos at
likimas yra neklystamai kultivuo
tas, ne kopijuojantis primityvu
mų, bet meniškai išlygintas ir 
bė galo įtaigus, nes ji perteikia 
ii*pačią dainos dvasią, ir išlaiko 
visų jos toninį ir ritminį savitu
mų, kuris taip žavi moderniuo
sius kompozitorius savo nelauktu 
giminingumu. Tasai jos gebėji
mais yra dovana, retai tokiu ty- 
rutnu pasireiškianti operinio pa- 
siruošimo solistų tarpe. Turbūt 
tik Vincė Jonuškaitė Zaunienė- 
Leskaitienė dainavo tokiu pat 
tikrumu, ir šiandien Švedienė yra 
jos verta tęsėja.

Bet liaudies daina yra tik vie
na solistės pasaulio dalis. Jos re
čitalio programa buvo itin aukš
tu reikalavimų, interpretuojant 
įvairių epochų bei stilių kūrinius, 
nuo klasikinių, romantinių ligi 
mūsų dienų naujausiųjų muzikos 
formų, ir tame įvairume Aldona 
Stempužienė-švedienė turėjo pro
gos išsamiai parodyti visų savo 
rtiAlonaus tembro balsų, visų jo 
platų diapazonų, spalvingumą ir 
muzikalumą. Net ir gerai žino- 
rftuose kūriniuose bei arijose so
listės atlikimas skambėjo šviežiai, 
savitai ir rėmėsi vidiniu, įtikinan
čiu kūrinio išgyvenimu. Jos bal
sas lygiai lengvai ir laisvai kopė 
į aukštas forte gaidas, kaip ir lei
dosi ligi efektingų žemųjų, o gal 
jautriausiai, užburiančiai ji nau
dojo piano. Čia klausytojui ma
lonu pacituoti specialisto nuomo
nę, kuri patvirtino, ką jautė ir 
publika. Operos solistė Barbara 
Darlys yra ne tik pati dainavu
si atsakingas partijas, bet ir gir
dėjusi visa, ką mūsų epocha ga
lėjo pateikti geriausio. Tad, ži
nant jos reiklumą, buvo džiugu 
girdėti, su kokiu entuziazmu ji 
kalbėjo apie Stempužienę-Švedie- 
nę, kaip brandžią, puiki u tech
nikos, gero frazavimo, aukšto me
niškumo dainininkę. Darlys pri
sipažino buvusi taip pagauta, kad 
kartais net rankų oda pašiurpu
si, kaip pavyzdžiui, kai solis
tė itin jautriai atliko Sasnausko- 
Maironio „Užmigo žemė"...

Žvilgsnis į programų rodo vi
sų jos įvairumų. Solistė iš karto 
pradėjo drąsiu užsimojimu, at
likdama aukštų reikalavimų Bee
thoveno Ahl Perfido!“ rečitaty
vų ir arijų. Sekė dvi 
dvi Schuberto dainos, 
tradicinės Sasnausko, 
Tallat-Kelpšos dainos, 
tai — kažkaip naujai, savitai, net 
tokie šimtais kartų girdėti „Ne 
margi sakalėliai". Tas pat inter
pretacijos šviežumas sekusiose 
operų arijose — iš Saint Saenso 
„Samsono ir Dalilos“, iš Ver
džio „Kaukių baliaus". Sužavėta 
publika, nelaukusi koncerte pa
baigos, prieš pertraukų išprašė 
biso — Zybelio arijos iš Gounod 
„Fausto“, ir pertraukos metu vi
sur matės šypsantys veidai, gir
dėjos niūnavimas — „Pasakyki
te jai, mieli žiedai“...

Po pertraukos sekė J. Juzeliū
no ciklas „Lietuvių liaudies su-

tartinės“. Čia šiuolaikine muzikos 
kalba perkuriamos archaiškos 
liaudies muzikos formos — kelias, 
kuriuo linksta eiti dažnas moder
nus lietuvių kompozitorius tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje.

Ir Jonas Švedas, virtuoziškai 
paskambinęs du savo kūrinius — 
„Saraband“, pagal Handelį, ir 
„Perpetuo“, pagal lietuvių liau
dies dainų, pastarajame dalyke 
ėjo panašiu keliu.

Prieš tai solistė atliko dvi Šve
do dainas: „Skęstančių serenadų“ 
(K. Ostrausko žodžiai) ir „Prisi
jaukinsiu sakalų" (H. Nagio žo
džiai). Koncertas baigtas puikiu 
Villa-Lobos kūriniu „Bachianas 
brasileiras“, kuriame solistės bal
sas ir pats skrido, kaip tas egzo
tiškas paukštis, apie kurį kalba
ma šiame veikale. Pabaigai, aiš
ku, publika ne tuoj paleido dai
nininkę, nesiliaujančiais ploji
mais išprašiusi kelių dalykų bi- 
sui. O grįžtant prie Jono Švedo kū
rinių (kaip ir Juzeliūno), daugu
mui publikoje, kad juos galėtų 
pilniau suprasti, reikėtų išgirsti 
bent kelis kartus. Neįprastinė dau
gumui forma, netikėti, aštrūs 
kontrastai, lengvai sekamos me
lodijos atsisakymas — visa tai 
apsunkina betarpišką pagavimą. 
Nauji keliai visada sutinkami su 
tam tikru pasipriešinimu, tad 
abu Švedai ypač sveikintini už 
savo drąsų ir, be abejo, reikalin
gą žygį, priartindami mus visus 
prie nūdienos jieškojimų suprati
mo.

Beje, visame koncerte buvo ga
lima jausti, bet ypač kaip tik 
šiuolaikiniuose kūriniuose, abie
jų muzikų bendras įsigilinimas, įsi 
jautimas, atlikimo išpuoselėjimas. 
Tame bendradarbiavime daini
ninkė atrodo praturtėjusi nauju 
gilumu, nauju įvairumu, spalvin
gumu, o kompozitorius jos asme
ny rado puikią, lanksčių savo 
muzikinių idėjų atlikėjų. Rezul-

SenosiM Phmgte detalėM. Dobužinskis (1878-1857)

M. Dobužinskio lietuviškoji kolekcija

Brahmso, 
Po jų — 
Gruodžio, 
Bet visa

tatas — tikra muzikos šventė, 
kurioje klausytojai buvo sužavė
ti menu, o solistė, tai jausdama, 
dainavo itin pakiliai, interpretuo
dama taip natūraliai ir laisvai, 
lyg kūrinys būtų gimęs čia pat 
improvizaciniu būdu.

Washingtono lietuvių visuome
nė skirstėsi dėkinga Donelaičio 
mokyklos tėvų komitetui ir ki
tiems, kuridos visus būtų sunku 
suminėti, bet kurie tikrai nuošir
džiomis pastangomis šį puikų 
koncertą suorganizavo. Būtų kul
tūrinis nusižengimas, jei ir kiti 
lietuvių telkiniai nesusidarytų 
progos pas save pasidžiaugti šiuo 
Aldonos Stempužienės-Švedienės 
ir Jono Švedo kūrybiniu laimėji
mu, arba kitu šio koncerto va
riantu. O techniškai ar finansiš
kai pajėgūs asmenys ar institucijos 
turėtų pagalvoti apie įrašymų.

J. Bl.

Balio Augino žydinčios giesmės
(Atkelta, iš 3 psl.) 

nybę. Poetas ir kritikas Archi- 
bald Mac Leish savo “Ars Poeti- 
ca”, nusakydamas tikrosios poezi
jos ypatybes, maždaug nurodo 
savo pageidavimus. Anot jo, po
ezija turi būti: l.belaikė, 2. tyli 
3. konkreti simboliais. Visa šitai 
kaip tik Balys Auginąs aprėpia ir 
išsako "Skorpijono ženkle”, psl. 
61.

Atomo dūmų kamuoly 
Meteoritas miega amžinai. 
O likimas — kaip gudrus 

žaltys —
Švilga žolėj žalia nežinomybe

Poetui Edgar Poe poezija tu
rėjo būti muzika. Ir kiek tos mu
zikos sklinda įvairiais tonais ir iš 
Balio Augino poezijos! Aplamai, 
jo poezija grakšti tr nuotaikinga, 
primenanti elegantiškojo Mozar
to melodingą muzikų:

Jau vėlu —
Linksta galvos dobilų,
Ir naktis
Žvaigždėtą tinklą tiesia

(psl.
Tai kažkas lengvai barokinio, 

nors ir be ornamentinių puoš
menų. Bet jeigu to negana, tai 
pasiklausykime:

Einu aš aisčių žeme —

37).

M. Dobužinskis (1875-1957)

Miškai, ežerai, upės 
Ir lygios arimų vagos — 
O po smiltim neramia 
Meldžias mano senolio lūpos 

(psl. 75).
Čia jau tonaliai panašu į J. J. 

Sibelijaus “Finlandijų”, kurioje 
kompozitorius su gilia meile ap
dainuoja savo numylėtųjų Suo
miją su jos žaliuojančiais miškais 
ir su tarp jų tūnančiais paslap
tingai mėlynais ežerais. Gi poe
tas Balys Auginąs apdainuoja 
Lietuvųl Kiek panašumo su 
“Finlandija”! Kokia miela ta pa
naši Lietuva iš tolol (laisvai pa
rafrazuojant Brazdžionį).

Tačiau netrukus poetas keičia 
savo dvasinę metamorfozę — 
formą ir stilių:

Už lango vaiduokliu
Vaidenas žiema. Kaip žydintis 

sielvartas —
Dainuoja. Sušalusi daina 

vienatvėje 
Siūbuoja, lyg žibintas 
Pamėkliškam, tuščiam laive

(psl. 126)

Kiek čia dramatinių judesių, 
gyvumo, nuotaikos. Dabar mes 
jau girdime R. Wagnerio akordus. 
Sunkūs gotikiniai skliautai šiurkš
čiai susikerta tarpusavyje viršū
nėse — ir nuaidi didingas aidas... 
Ar nepanaši buvo mūsų žiema 
pūgos metu?

šiaip Balio Augino poetinė 
muzikalinė moduliacija yra rami 
- legato ir tik retkarčiais tam

pa crescendo. Taigi, poetas su
maniai ir įgudusiai valdo for
mą, stilių ir muzikinį žodį. To
dėl jo poezija ir skamba kaip mu
zikai

Bet be žodinės ir ritmo muzi
kos, jis taip pat yra ir žodžio var
sų dailininkas. Panaudodamas 
žodžius, jis nutapo tokius spal
vingus paveikslus, jog matai, 
kaip saulė, šviesa, šešėliai žaidžia 
gėlėmis, medžiais, dangumi. Jo 
varsingi žodiniai paveikslai tam
pa gyvąja gamta ir byloja į mus:

Po žydinčiu
Pavasario baldakimu — 
Vienuolikos
Vienuolių tulpių 
Nekaltybė, 
Žėrėdama raudonais abitais, 
Žiedų, procesiją 
Apakina —

(pis. 115).
Ir šitą paveikslą tarsi būtų 

nutapęs ekspresionistas Vincen
tas van Gaugh’as. Juk jo saulėtie
ji laukai tvaska taipgi žydinčių 
gėlynų plotais.

Gi "Žiedų fantazijoje” (psl. 
17) poetas visiškai nesigaili spal
vų ir apstulbina mus vaizdiniu 
grožiu:

Linksmi žilvičiai upėn brenda, 
Daužydami vandens kristalą 
Šiltos žievės kardais —
Ir ima snigt žiedais, 
Ir ima lyti pumpurais, 
Ir upės melsvas rašalas apsąla, 
Pavirtęs vakaro rūkų garais — 
Tai tiek apie Balio Augino žo

dinę muzikų ir tapybą.

a 7
Vienas 

eilėraščių 
žvaigždė ir nuodėgulys” (psl. 95). 
Šitame eilėraštyje poetas egzis- 
tencialistiškai nusako laisvės ne
tekusio žmogaus skausmų. Eilė
raštis yra kontroversinis, todėl 
verta atidžiau pažvelgti j jj. Bet, 
anot G. B. Shaw, dažnai reikia 
sukrėsti visuomenę, nes tik tokiu 
būdu padaromas progresas.

šis eilėraštis yra daug ilgesnis 
už kitus poeto Balio Augino ei
lėraščius ir yra stipriai eleginis 
savo liūdna nuotaika. Čia poeto 
žmogus yra audringas ir maištau
jantis: jis besąlyginiai negieda 
įprastu kalėdinių himnų ir ne
dainuoja ditirambų Viešpačiui 
— jis prašo, maldauja Jį tik at
kreipti dėmesį. Žmogus, netekęs 
laisvės, užmezga dialogų su savo 
Sutvėrėju ir primena Jam savo 
nenumaldomų sopulį:

Nes mano dangus 
Bežvaigždis ir šaltas, 
Nes mano Tėvynės smūtkeliai 
Nužudyti pakelėse, 
lr vieškeliais vaikšto 
Pavergtas brolis...
Ar šis žmogus rūstauja ir iš

metinėja Sutvėrėjui? Būtų labai 
netikslu ir klaidinga taip galvoti:

Argi galiu, Viešpatie, 
Giedoti Kalėdų Žvaigždei, 
Jei širdis — užgesusi žvakė, 
Jei esu — smilkstąs 

nuodėgulys
Sudegusiam Tėvo sode?
Savo leitmotyvu šitas eilėraš

tis yra panašus į poeto Arch. 
Mac Leish J. B. poemų. J. B. — 
Job yra iš Senojo Testamento 
dramatinis asmuo, kurį ištinka 
įvairios nelaimės: praranda tur
tus, padėtį, šeimų — žmonų, vai
kus. Ir tada jis pradeda išmėti
nėti Dievui ir kaltinti Jį dėl savo 
visų nelaimiu, kol pagaliau įsi
tikina, kad visa tai buvo jo, Jobo, 
išbandymas. Ir jis apgailestauja 
prašo Dievų atleidimo.

Ar tariamai maištaujantis po
eto Augino žmogus irgi apgailes-

išsiskiriančių iš kitu 
tarpo yra "Kalėdų

leidiniai
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Artimas M. K. Čiurlionio bi
čiulis buvo dailininkas M. Do
bužinskis (1875— 1957) . Didelis 
tarptautinio garso dailininkas, pa
daręs, be kita ko, daug įspūdin
giausių operos ir dramos deko
racijų Kauno, Maskvos, Pary
žiaus, Drezdeno teatrams. Kelio
lika pastarųjų savo gyvenimo 
metų jis su dideliu pasisekimu 
kūrė dekoracijas Nevv Yorko dra
mos, baleto ir operos teatrams, 
neišskiriant ir garsiosios Metro
politan operos, kuriai parengė 
Boriso Godunovo, Chovanščinos, 
Kaukių baliaus ir kt dekoraci
jas. Tuo pačiu metu jis sukūrė ir 
Paryžiaus didžiajai operai deko
racijų eskizus Polovcų šokiams 
ir Neapolio operos Eugenijaus 
Oniegino pastatymui.

Vyresnieji dar iš Kauno teatro 
ikriausiai prisimena M. Dobužins
kio nepamirštamas dekoracijas: 
Pikų Damai, Faustui, Kunigaikš
čiui Igoriui, Tannhauseriui, Eu
genijui Onieginui, Radvilai Per
kūnui, Miegančiąja! gražuolei, 
Coppelijai, Raimondai, Vaičiūno 
(Aukso gromatai), Shakespeare’o, 
Schillerio ir kt veikalams.

Nuo 1929 iki 1939 metų, gy
vendamas savo pijbtėvių tėvy
nėje Lietuvoje, M. Dobužinskis 
buvo gyvai įsijungęs į visų jos 
kultūrinį gyvenimų, pamilęs jos 
peizažų ir istorinius paminklus. 
Ypač daug jų užfiksavo savo 
meistriškuose piešiniuose. Bosto- 
niškės Lietuvių Enciklopedijos 
V tome apie tai rašoma: “Dabar 
jis (Dobužinskis) apkeliavo kone 
visų Lietuvą, surasdamas vis nau
jų jos romantinių kampelių. 
Daugiausia jį traukė Vilniaus, 
Kauno ir charakteringesnių pro
vincijos miestų senosios architek
tūros paminklai. Šitie Dobužins-

tauja, prašydamas Dievo atlei
dimo? Nei Jam to ir nereikia da
ryti, nes jis neišmėtinėja. Jis tik 
primena, kad vėl nori būti lais
vas. Juk Dievas sutvėrė žmogų 
būti laisvu. Jis jieško Dievo ma
lonės ir prašo Jo palaimos; jis 
esąs toks menkas ir silpnas, jog 
pats vienas nepajėgia pakęsti sa
vo likimo:

Esu tik užgesęs deglas,
Kurs smilksta vėjuje
Raudodamas:
— Nepamiršk, Tdsingasai, 
Savo užmirštos tautos 
Vaikui. —
Taigi, poeto Augino žmogus 

nėra apologetas ir neišsižada 
Dievo — jis kaip tik palaiko ry
šį su Juo.

Su šiuo savo rinkiniu poetas 
Balys Auginąs pasirodo akylus 
mūsų gyvenimo stebėtojas: jis yra 
pastabus, jo tematika plataus 
masto, paliečianti daugelį gyve
nimo sričių. Bet jis nėra revoliu
cionierius, ar neapykanta degąs 
individas. Savo gilia ir konkre
čiai humanistine lyrika, nors ir 
atmiešta modernizmu, jis suge
bėjo išvengti šiurkštaus realiz-

kio kūriniai pasižymi dekoraty- 
viškumu, grafiškumu ir charakte
ringų senovės bruožų atjauti
mu”.

Reikia atsiminti, jog ne vieno 
tada grakščia dailininko ranka 
užfiksuoto objekto (medinės baž
nytėlės, šventoriaus vartų, pake
lio koplytėlės ar kryžiaus) laikas 
ir persiritę karai šiandien nė žy
mės nepaliko. Jie mūsų kultūrai 
egzistuoja gal tik vienintelėj vie
toj — Dobužinskio piešinyje. O 
jų daugiau 30 vienetų kolekcija 
išliko ir šiuo metu yra New Yor
ke gyvenančio M. Dobužinskio 
sūnaus V. Dobužinskio globoje. 
Amerikiečių meno pasaulis jau 
yra susidomėjęs šia M. Dobu
žinskio lietuviškųjų kūrinių ko
lekcija ir jieško būdų jų įsigyti. 
Tačiau V. Dobužinskis pirmiausia 
norėtų, jog Lietuvą taip mylėju
sio ir jos kultūrai dirbusio tėvo 
kūrybinis palikimas atitektų ne ■ 
kam kitam, o lietuviams.

Kai čia, išeivijoje, jau įprato
me prie kone kiekvieno mūsų 
krustelėjimo yis pridėti kultūrinę 
etiketę ir skirti dėmesį bei pini
gus ne kartų tik vidutiniškumui 
arba net gana mažaverčiams daly
kams, tai pasitaikiusių progų su
kaupti pastangas prie tikrai dide
lio svorio kūrybinio objekto ne
reikėtų lengvai pramirksėti. Juo 
labiau, kai tokie objektai yra lie
tuviškos kultūros dalis. Ir jeigu jie 
atsidurtų, mūsų dvasinio tingu
mo dėka, svetimųjų rankose, ar 
nebūtume kada nors pakaltinti ; 
(tegu ir netiesiogiai) savosios 
lietuviškos kultūros apiplėšimu. 
Tad ar nevertėtų šiandien ati
tinkamoms išeivijos institucijoms 
bei stipresnio kišeniaus pavie
niams apie tai rimčiau pagalvo
ti? k. brd.

mo ai natūralizmo įtakų. Būda
mas subtilus ir ne šovinistas, jis 
suteikė savo poezijai tarptautinio 
kilnaus humanizmo pradų, dali
nai praturtindamas jų ir ciniz
mu bei sarkazmu. Jo aktuali po
ezija gali būti kai kur net kelerio
pai aiškinama ir tuo būdu prief- 
nama daugeliui žmonių.

Norėčiau pažymėti, kad prie 
poezijos negalima eiti valgant ko
pūstus su dešrelėm, užgeriant 
alum. Prie poezijos reikia eiti 
šventadieniškai nusiteikus, ne
skubant, iš lėto, nes tik tada ga
lima pažinti ir pajusti jos grožį 
ir esmę. Ir kai skaitytojas pajunta 
visą poezijos esmę ir grožį, jis ga
li poezijoj atrasti pats save, nes 
poezija padaro mus kilniais ir 
gražiais vidiniai. Jeigu mes eina
me ir lankome meno parodas, gė
rimės tapyba, tai kodėl mums ne- 
sigėrėti ir dvasiniu poezijos me
nu?

Džiugu ir malonu, kad šiais 
laikais, kada literatui — kūrėjui 
yra sunku surasti leidėjų, atsiran
da asmenų, kurie supranta kul
tūrines vertybes ir finansiniai pa
remia kūrinių išleidimų. Pagar
ba ir jiems!

VVORLDLITERATURETODAY
THE TWO LITERA TURĖS OF HM AND

straipsnių medžiaga (66 pusią* 
piai) skirta Suomijos literatūrai, 
rašomai ne tik suomių kalba, bet 
ir švedų kalba. Supažindinama 
su pagrindinių žanrų bei kryp
čių situacija ir su ryškiaisiais ra
šytojais.

Recenzuojamos viso pasaulio 
literatūrinėmis kalbomis pasiro
dančios knygos. Aptariami ir šie 
lietuviškieji leidiniai: Juozo Kra
likausko romanas “įkaitę Vilniaus 
akmenys” (Audronė B. Willeke) 
ir Henriko Nagio eilėraščių rin
kinys “Prisijaukinsiu sakalų” (R. 
Šilbajoris). Išskirtinio dėmesio yra 
susilaukusi Jano Zdanio verti-* 
mų antologija “Selected Post—<r 
War Lithuanian Poetry”. Jų pa
lyginti plačiai recenzuoja pats 
žurnalo redaktorius Ivar Ivask, 
be kita ko tardamas: The 
appearance of this anthology is 
definitely a literary event For 
exemple, ithere štili does not exist 
an English anthology of either 
Latvian or Estonian poetry wich 
could by compared in readabili- 
ty and usefulnes to Zdanys’s vo
lume”.
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