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Ar gerbiam, kas gerbtina?
Kultūriniam ir valstybi

niam gyvenimui subrendu
siose tautose yra dalykų, ku- • 
riems jau savaime rodoma tam 
tikra pagarba. Čia suminė
sime tik pora: gimtąją kalbą 
bei raStą ir tautos vėliavą.

Kai kitų tautų kultūrose ir jų 
valstybiniam gyvenime gim
toji kalba įsipilietino nor
malioj istorijos eigoj, tai mū
suose visa tai vyko labai 
skausmingai. Tautos kamie
nui reikėjo parodyti nepapras
to tvirtumo, tiesiog titaniško 
užsispyrimo ir kovos dvasios, 
kad išsaugotume tai, ką dabar 
turime: tėvų ir protėvių pali
kimą — gyvą ir visam kul
tūringam pasauliui žinomą lie
tuvių kalbą bei raštą. Jeigu 
šimtmečių eigoje būtume visa 
tai praradę su nutautusios 
bajorijos dauguma, vargu ar 
šiandien lietuvių tauta dar be- 
egzistuotų,

Gi pats herojiškiausias ko
vos už gimtąją kalbą ir raštą 
laikotarpis buvo devyniolikto 
šimtmečio antroji pusė — spau
dos draudimo metai. Ir tautos 
įsisavintas lotyniškas - lietu
viškas raidynas buvo tos ko
vos ir vėliava, ir simbolis, ir 
realybė. Peršama rusiškoji 
graždanka buvo tautos atmes
ta totaliai. Patriotinėse kal
bose dabar dažnai apie tai šne
kam ir lenkiam galvas prieš 
anų laikų susipratėlius, prin
cipingai nepriėmusius sve
timo alfabeto.

O ką patys darome šian
dien, kai lietuviškai abėcėlei 
reikia parodyti bent minima
lios pagarbos? Niekieno ne
verčiami, niekieno neagituo
jami, vien tik dėl savo tautinės 
savigarbos atbukimo neretai 
lietuviškojo raidyno savano
riškai atsisakome.

Dirbant redakcijoje, tai liūd
nai illiustracijai pavyzdžių ga
lėtume čia pateikti tiek ir tiek. 
Tai vis būtų prisiunčiami raš
tai, straipsniai, laiškai, redak
cijos pabarimai bei pamoky
mai, kaip ir ką turėtume daryti 
mūsų tautinėje, kultūrinėje bei 
visuomeninėje veikloje. Labai 
gerai, ir redaktoriai j visa tai 
ranka nenumoja. Bet kaip 
jaustis tada, kada raštas para

šytas vien angliško šrifto ma
šinėle, neuždedant ranka jo
kių lietuviškojo raidyno 
akcentų! Reiškia, žmogus atsi
sakė lietuviško alfabeto, o pri
ėmė angliškąjį be jokios ko
vos. Negi būtų veltui kovoję už 
lietuviškąją abėcėlę to žmo
gaus tėvai ir seneliai...

Ypač liūdna, kai tingi prie 
angliškos mašinėlės šrifto lie
tuviškuosius akcentus pieš
tuku prisegti nė šiaip kokie 
beraščiai, bet kaip tik šių laikų 
mūsų šviesuoliai, aukštai pra
sisiekę šio krašto valdžiose, eko
nomijos bei švietimo pakopose, 
o taipgi ir lietuviškosios veiklos 
laktose. Negi vėl visas viltis rei
kės sudėti j liaudj?

Pereinant j tautinės vėliavos 
temą, pirmiausia reikia pa
sakyti, kad pagarba savajai 
vėliavai tautose yra visuotina. 
Juk tautos vėliava yra heral
dinis tautos simbolis, yra tie
siog kiekvienos tautos vizitinė 
kortelė pasaulio tautų šeimoje. 
Vėliavos vertinimo kone eks
taziškų pavyzdžių apstu ir mū
sų gyvenamo krašto Amerikos 
Jungtinių Valstybių istorijoje'. 
Juk Amerikos žvaigždėtoji vė
liava buvo tiesioginė inspira
cija sukurti dabartinio Ameri
kos himno žodžius. O Ameri
kos vėliavą ant Suribachi 
kalno Ivošimos saloje kelian
čių Amerikos marinų grupi
nė nuotrauka tapo tiesiog 
Amerikos pergalės simboliu ir 
impozantišku skulptūros pa
minklu marinams ir Amerikos 
vėliavai sostinėje Washing- 
tone.

Lietuviškajai savo vėliavai 
dėmesio taipgi rodome. Tik ne 
visur supratingai ir apgalvo
tai. Kartais net elementarios 
pagarbos stokojame. Ir gal ne 
iš blogos valios, o tik dėl savo
tiško apkiautimo. Sakysim, 
yra įprasta įvairių kongresų, 
minėjimų bei suvažiavimų po
sėdžiuose ant darbo ar pre
zidiumo stalo pastatyti Ameri
kos ir Lietuvos vėliavėles. 
Pagal visą protokolą jos turi 
būti vienodo didumo. O pasi
taiko, kad Lietuvos vėliavėlė 
būna perpus mažesnė už 
Amerikos ar atvirkščiai. Toks 
pat lygus dviejų vėliavų dydis 
būtinas ir viešose demonstra-
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Nors daug prirašyta isto

rijos teorijų, tačiau lig šiol 
nenustatyta visuotinai priim
to istorijos rašymo būdo. 
Tiesiamos tik visokios joB rašy
mo gairės, bet neišvedami 
keliai. Jie ir negali būti išvesti. 
Ir tai todėl, kad jie visą laiką 
darosi su nesulaikoma laiko 
tėkme. Pagrindinis istorijos 
mokslo tikslas pavaizduoti 
visuomeninio gyvenimo vyks
mą laiko tėkmėje, pasinau
dojus visokeriopomis praeities 
liekanomis, šaltiniais vadi
namomis.

Jei vaizduojama Lietuvos 
istorija, tai lietuvių tauta laiko
ma tam tikru visuomeniniu 
vienetu, kuris vystėsi amžių 
slinktyje nuo seniausių mokslu 
siekiamų laikų iki šios dienos. 
Besivystanti lietuvių tauta 
nebuvo koks anoniminis viene
tas, ji buvo ir yra dauginga 
vienovė, sudaryta įvairių 
grupių, skirtingų individuali
nėmis savybėmis ir jose 
pasireiškusiomis asme
nybėmis. Ypač asmenys 
neišskiriami iš istorijos vyks
mo. Jie yra integralinė jo dalis. 
Kaip istorinis vyksmas negali 
būti vaizduojamos be asmenų, 
taip ir asmenys be istorinio 
vyksmo.

Visa Lietuvos istorija 
patvirtina asmenę ir istorinio 
vyksmo koreliaciją. Štai mūsų 
istorinio laikmečio aušroje 
iškilo Mindaugas ir visas 
pradinis istorinis vyksmas 
neatskiriamai susijęs su juo. 
Lietuvos istorija pirmoje XIII 
a. pusėje yra, galima sakyti, 
Mindaugo istorija. Jo krikšto ir 
vainikavimosi epizodai 
paskaidrina Lietuvos valsty
bės pradžią.

Kadangi Mindaugas iškilo 
Lietuvos padangėje tokia 
ženklia asmenybe, tai jis 
patraukė ne vieno istoriko 
dėmesį. Apie jį parašytos 

cijose ir Vasario 16-tos minė
jimuose, ir bažnyčiose, ir visur 
kitur, kur tik reikia jas rodyti 
abi.

Nepagarba lietuviškai vėlia
vai yra labai akivaizdi, kai ji 
viešai išnešama susiraukšlė
jusį ir neišlyginta. Dar rim
čiau reikėtų žiūrėti į mūsų lie
tuviškąją vėliavą, kai ji šiame 
krašte kur nors paliekama vie
šai plevėsuoti ilgesniam lai
kui. Yra gražu kai, sakysim, 
Chicagos Marąuette Parko šir
dyje stambi institucija į jud
rios gatvės pusę atsuktame sa
vo kiemelyje kiekvieną sekma
dienį iškelia iš tolo gerai mato-

Vytautas Kašuba Lietuvos valdovas Algirdas

kelios monografijos. Bene 
seniausias jos autorius buvo 
lenkų istorikas Julius Latkovs- 
kis, parašęs dar iki šiol 
nepralenktą studiją „Min
daugas Lietuvos karalius“ 
(1892). Lietuvis istorikas Jonas 
Totoraitis pasirinko savo 
disertacijai temą „Mindaugo 
Lietuva“ (1905). Apie Min
daugą daugiau literarišką 
monografiją parašė lietuvių 
kilmės sulenkėjusi didikė K. 
Skirmuntaitė (1909). Apie 
Mindaugą rašė disertaciją ir 
kun. J. Stakauskas, vėliau 
išplėtęs ją į veikalą „Lietuva ir 
Europa XIII a.“ (1934).

Po Mindaugo tik Jogaila ir 
Vytautas buvo pavaizduoti ne 
vienoje monografijoje jau 
pakitusiose istorinėse aplinky- 

mas Amerikos ir Lietuvos vė
liavas. Tačiau Lietuvos vėliava 
taip nublukus, kad tiesiog ne
atpažįstama: jau ne geltona, ža
lia, raudona, bet labiau balta, 
saulės nugerta žalia ir ružavai 
violetinė. Negi šimtų tūkstan
čių dolerių nuosavybei pritrūko 
tų kelių dolerių nupirkti vėlia
vai naujos medžiagos?

Tad kol dar turime ir išeivijo
je lietuviškojo alfabeto raštą ir 
lietuviškąją vėliavą, ir kurių 
mums čia niekas nedraudžia 
turėti, nepamirškime jiems 
parodyti ir reikiamos pagar-

bėse. Prieš juos valdę kuni
gaikščiai tik bendruose isto
rijos veikaluose buvo 
pavaizduoti. Išimtis — Kęstu
tis, kuriam istorikas Kučas 
skyrė disertaciją (1938, 
1981(2)). Prie Kęstučio mono
grafijos gražiai prisijungė dr. 
Algirdas Budreckis, išleidęs 
monografiją „Algirdas. Seno
vės Lietuvos valstybininkas, jo 
veikla ir laikai“ (1981). Abi 
monografijos tarsi papildo 
viena kitą, nes liečia, kaip 
sakoma, abiejų diarchinę 
valdyseną.

Jauno autoriaus Budreckio 
monografija yra tiesiog staig
mena mūsų išeiviškoje isto
riografijoje. Iki šiol vis buvo
me pratę matyti senesnių, dar 
nepriklausomoje Lietuvoje išsi
mokslinusių istorikų darbus. 
Kartais net paaimanuoda
vome, kad beveik nėra čia isto
rikų prieauglio, atseit, Ameri
kos universitetų absolventų. 
Bet štai iškilo jaunas isto
rikas, išėjęs mokslus čionykš
čiame universitete, su neeiline 
monografija apie Algirdą. 
Prieš imantis gvildenti ją, 
tinka pakalbėti apie autorių ir 
jo triūsą, naudojantis jo paties 
pasipasakojimais pratarmėje.

Autorius — 
istorikas tyrinėtojas

Budreckis (g. 1937) atsidėjęs 
studijavo istorijos mokslus 
Rutgerso universitete 1957- 
1965 m. ir parašė magistro tezę 

ir daktaro disertaciją. Tezėje 
dokumentaliai pavaizdavo 
1941 m. sukilimą ir diserta
cijoje — lenkų jakobinus 
(prancūzų švietimo amžiaus 
įtaka lenkų intelektualams). 
Budreckis turėjo būti bene
diktiniško kruopštumo studio- 
zas, kad nesiribojo karje
riniais darbais, bet dar ėmėsi 
tyrinėti algirdinės istorijos 
klausimus ir rašinėti. Apie 
savo triūsą šiuo atveju auto
rius šiaip kalba: „Man pačiam 
teko pirmą kartą miklinti 
plunksną algirdine tema 1958 
m. Rusijos istorijos kurso refe
rate. Esu parašęs keletą 
trumpų populiaraus pobūdžio 
straipsnių apie tam tikrus įvy
kius Algirdo laikais“. Iš pirmų 
tyrinėjimų parašė studiją 
„Lietuviškoji ekspansija“, 
išspausdintą „Karyje“, 1969. 
Nuo 1970 m. pradėjo rengti 
algirdinį veikalą ir kaupė 
medžiagą jam. „Vakarais ir 
savaitgaliais rausiausi New 
Yorko, Philadelphijos ir Bosto
no miestų bei universitetų 
bibliotekose. Darbas ėjo lėtai, 
nes pragyvenimo šaltinis 
nebuvo akademiškas, o, bend
rai tariant, visuomeniškas 
komerciškas. Tik laisvalaikį 
galėjau skirti Algirdo tema
tikai ir tai tiktai tuomet, kai 
buvo tinkamas ūpas“.

Penkerius metus rinkęs šalti
nius, bandomai rašęs ir tekstą 
perdirbinėjęs, 1975 m. sėdo 
rašyti veikalą. Jam panaudojo 

milžinišką surinktą mokslinį 
aparatą — didžiausią šaltinių 
ir veikalų krūvį, liečiantį Rytų 
Europą. Reikia tiesiog ste
bėtis, kad autorius trijų minė
tų miestų ir jų universitetų 
bibliotekose būtų suradęs tiek 
mokslinės medžiagos vidur
amžinei Rytų Europos isto
rijai. Jis turėjo surasti ir ištirti 
tose bibliotekose didelius 
foliantus rusiškų, lenkiškų, 
vokiškų (vokiečių ordino) šalti
nių leidinių ir išsiieškoti, išsi
rašyti iš jų Algirdo istorijai 
panaudotiną medžiagą. Tik 
didelių bibliografinių suge
bėjimų tyrėjas, turįs jautrią 
bibliografinę uoslę, galėjo tų 
šaltinių masėje susirasti jo 
reikalui tinkamą medžiagą.

Tokiai gausiai medžiagai 
sukaupti ir jai įsisavinti reika
lingas geras svetimų kalbų, 
kaip rusų, lenkų, vokiečių, 
mokėjimas. Mūsų autorius 
moka jas, kaip ir senovines 
kalbas, lotynų, seną vokiečių ir 
rusų, kuriomis šaltiniai 
(metraščiai, kronikos ir doku
mentai) parašyti. Nemaža jų 
duodama ir lietuviškai išvers
tų.

Trumpa turinio 
apžvalga

Budreckio monografija para
šyta straipsniais, sudėstytais 
chronologine eile. Kiekvienas 
straipsnis turi vis ryškią temą. 
Iš viso 42 straipsniai. Straips
nius ir veikalo turinį aplamai 
galima skirti į dvi dalis: 
bendroji Lietuvos istorija ir 
Algirdo istorija.

a. Bendroji Lietuvos 
istorija

Pirmas straipsnis įvardytas 
„Algirdas“, vedantis skaity
toją į medias res. Jame auto
rius suveda žinių nuotrupas 
apie Algirdo jaunystę ir vieto
mis per drąsiai samprotauja, 
patikėdamas spėjimu, pvz., 
kad Algirdas gimė 1296 m., 
augo Kernavėje, kad politikoje 
jis buvo „makiaveliškas“. 
Pakalbama apie rusų žemes, jų 
visuomenę ir smulkiau pavaiz
duojama Lietuvos-Lenkijos 
sąjunga ryšium su 1325 m. 
Aldonos Gediminaitės ir 
Lenkijos sosto įpėdinio 
Kazimiero vedybomis. Trum
pai kalbant, įvadinis straips
nis apie Algirdą yra tokia 
mišrainė.

Toliau seka bendroji Lietu
vos istorija. Ji pradedama nuo 
Gedimino. Šio valdovo laik
metis itin originaliai dės
tomas. Istorija pakreipiama 
nuo politinės į socialinę- 
ekonominę pusę ir paberiama 
originalių minčių. Atidžiai 
narpliojami ir Gedimino 
šeimos narių santykiai ir 
prieinama prie vadinamo 
Gedimino testamento, t.y. prie 
valstybės padalijimo sūnums. 
Kūrybingas autorius testa
mente, t.y. Lietuvos metraščio 
trumpoje redakcijoje teikia
mas žinias apie valstybės 
padalijimą papildo kitais šalti
niais ir dar samprotavimais. 
Pvz., jis kalba: „Būdamas 
uolus pagonis, Gediminas įve
dė... principą, kad Vilniaus 
valdovas privalo būti Lietuvos 
senovės tikėjimo šalininkas, 
atseit, pagonis“ (32 p.). Teigi
nys pakibęs ore. Jo negalima 
nei kategoriškai teigti, nei 
neigti.

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 88 (17) - psl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 24 d.

Plati ir išsami Algirdo
monografija
(Atkelta iš 1 psl.)

Itin savaimingas trumpas 
straipsnis „Jaunutis“. Jis skir
tas ne tiek tam jauniausiam 
Gediminaičiui, kiek 1345 m. 
perversmui pagrįsti. Apie 
Jaunutį užsimenama tik viena 

i! kita proga, kalbant apie
■j Gediminaičių tarpusavius

santykius ir jų užsienio poli
tiką. Šia proga autorius iške
lia aikštėn labai senoje mūsų 
istoriografijoje kartotą faktą, 
kad Kęstutis sutarė prekybos 
sandėrį su anglais (38 p.). 
Senieji istorikai, kaip ir 
Budreckis, rėmėsi Lietuvos 
teisės istoriko Tado Cackio 
pateiktu iš anglų šaltinių doku
mentu. Iš naujo pakartotas 
teiginys vertas būtų specia
laus tyrinėjimo. Šiaip apie 
Jaunutį ir jo likimą jam skir
tame straipsnyje nekalbama.

Po Gedimino valstybės 
padalijimo autorius netęsia 
vidaus istorijos ir nekalba apie 
1345 m. perversmą, kaip įpras
ta mūsų istorijose. Jis tuojau 
persimeta į lietuvių kovas su 
kryžiuočiais ir jas pradeda nuo 
1283 m., kada kryžiuočiai • 
pasiekė Nemuną ir įsisteigė 
Ragainės pilį. Gaila, kad mūsų 
nors ir labai apdairiam auto
riui prasmuko nepastebėta 
įspūdinga Dusburgo kronikos 
vieta, kur jis pabrėžė kovų su 
prūsais pabaigą ir pradžią su 
„kietasprandžiais lietuviais, 
gyvenančiais anapus Nemu
no“. Kažkaip autoriui pasipai
niojo ir poetas Suchenvirtas 
ryšium su lietuvių-kryžiuočių 
kovų pradžia. Iš tikrųjų 
Suchenvirtas rašė beveik 100 
metų vėliau ir jis nebuvo kry
žiuočių poetas. Jis buvo poetas 
Austrų kunigaikščio, lydėjęs 
savo viešpatį į kryžiaus žygį 
prieš lietuvius 1377 m. ir jį' 
aprašęs. (Jo poemą labai talen
tingai išvertė į lietuvių kalbą 
Tyruolis, „Peter Suchenwirt 
žygis į Lietuvą. Istorinė poe
ma iš 1377 metų, 1977).

Budreckis aprašinėja lietu
vių-kryžiuočių kovas iki 1345 
m. dviejuose straipsniuose. 
Pirmame jų kalba daugiau 
apie ordino valstybės vidaus 
santvarką, antrame apie pa
čias kovas. Jas pradėjo nuo 

•J Henriko Bavariečio 1337 m.

žygio į Žemaitiją, Bajerburgo 
pilies įkūrimo. Čia įpinamas ir 
pašalinis dalykas — lenkų 
kovos su kryžiuočiau. Jis galė
jo būti ir aplenktas. 1345 m. 
perversmas pavaizduotas 
pagal Lietuvos metraštį, 
pateikiant išnašoje jo kelias 
redakcijas. Pridedami ir kiti 
šaltiniai ir atitinkama biblio
grafija. Svarbus Lietuvos isto
rijoje įvykis plačiai, visašališ- 
kai panagrinėtas. Kai vienas 
lenkų istorikas pavadino 
Algirdo ir Kęstučio bendrą 
valdyseną diarchija ir mūsų 
istorikė Deveikė tą terminą 
pasistengė pagrįsti, tai Budrec
kis ypatingu skyriumi jį sutvir
tino, nors čia pat pripažino, 
kad Algirdas buvo „primuš 
inter pares“.

Sekančiu straipsniu autorius 
vėl grįžta prie Algirdo asmens 
ir apibūdina jį išsamesniu, 
platesniu straipsniu už 
pirmąjį. Cituojamos rusų 
metraščių ištraukos, kalban
čios apie kunigaikščio asmenį 
ir pateikiama ilga citata V. 
Antonovičiaus, pirmos 
moksliškai parašytos Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos 
istorijos (1878) autoriaus. 
Duodama originali citata ir 
lietuviškas jos vertimas. 
Platesniam kunigaikščio 
asmens pavaizdavimui isto
rikas nesusilaikė neįdėjęs ir T. 
Narbuto greičiausiai, prasima
nyto jo išvaizdos aprašo.

Toliau istorikas vėl nukryps
ta į lietuvių-kryžiuočių kovas ir 
joms skiria net 8 straipsnius! 
Įsileisdamas plačiai į tas 
kovas, mūsų istorikas seka 
tradicines Lietuvos istorijas, 
kur toms kovoms vis daug 
vietos skiriama. Jos atpasako
tos pagal vokiečių ordino 
kronikas, kaip Dusburgo, 
Wigando, Wartbergės ir kitas 
ir dar prisiduriant kiek doku
mentų. Kovų istorijose vis duo
ti gausūs nuotykiai (dažniau
siai monotoniškai aprašyti) su 
vadų vardais, vietovardžiais, 
datomis. Aprašymai žadina 
skaitytojui tokius kaleidosko
piškus vaizdus ir daro skai
tomą istoriją nuobodžią.

Mokslinė vertė glūdi ne tiek 
gausiuose kovų aprašymuose, 
kiek prie jų teikiamuose šalti-

Stasys USinskas
Paveikslas buvo išstatytas nepriklausomos Lietu
vos paviljone Pasaulinėje parodoje, New Yorke,

Algirdas prie Kremliaus vartų, Maskvoje 
1939 metais. Šiuo metu paveikslo originalas puošia 
Jaunimo centro didžiąją salę Chicagoje.

niuose bei jų komentaruose. 
Nemaža šaltinių duodama 
originalių (lotyniškų daugiau
sia), kiek ir išverstų lietuvių 
kalbon. Išskirtinai plačiai 
aprašytos trys kovos: Strėvos, 
Kauno pilies ir Rūdavos. 
Kievienai skirtas atskiras 
straipsnis su šaltiniais ir jų 
komentarais. Aplamai, tai 
labai patrauklūs skaitiniai.

Kai autorius pusę algirdinės 
monografijos skyrė bendrai 
Lietuvos istorijai, tai negalėjo 
aplenkti ir Kęstučio. Jam skir
tus du straipsnius įterpė tarp 
kovų su kryžiuočiais: „Kęstu
tis nelaisvėje“ ir „Kęstutis“. 
Kadangi antrame straipsnyje 
kalbama apie Kęstučio asme
nį, o pirmame apie vieną nors 
ir iškilų epizodą iš jo gyve
nimo, tai būtų geriau tikę 
straipsnius sukeisti vietomis: 
pakalbėjus apie asmenį, 
pakalbėti apie nuotykį. Kęstu
čio nelaisvei pagrindinis šalti
nis yra vokiečių ordino auto
riaus (Heroldo Wigando) 
kronika. Jos originalas, 
parašytas eilėmis vokiečių 
kalba, dingęs. Išlikę tik kai 
kurie fragmentai XVI a. vieno 
kronikininko panaudoti. Visa

sakyti poema)kronika (gali 
išlikusi netobulame, greitomis 
atliktame lotyniškame ver
time. Joje per klaidą pakar
totas tas pats Kęstučio suėmi
mas. Todėl senesni autoriai, 
pvz. Šliūpas, kalbėjo apie du 
Kęstučio suėmimus. Mūsų 
autorius, pasekęs Šliūpu, ir 
paminėjo antrą- jo nelaisvę 
(107). Kęstučio asmenybė 
pavaizduota daugiau literariš- 
kai, kaip istoriškai, bet gražiai, 
įdomiai.

Bendros Lietuvos istorijos 
apžvalga baigiama dviem ilgo
kais straipsniais: „Liubarto 
kovos išsilaikyti Voluinėje“ ir 
„Pastangos atversti Gedimi- 
naičius į katalikybę“. Abu 
vyksmai smulkiai atpasa
kojami su daugybe vardų, datų 
ir įvykių. Nors autorius naudo
jo šiems dalykams dėstyti 
vieną kitą monografiją, tačiau 
pats gilinosi į šaltinius ir iš jų 
išvadas darė. Pirmame straips
nyje įmantriai konfrontavo 
kelis kovotojus, lietuvius, 
lenkus, vengrus, čekus, 
kryžiuočius, totorius ir moko
mai narpliojo jų kovų tęsti
numą nuo 1340 iki 1377 m. 
Nuosekliai ir su dideliu šalti

nių ir literatūros bagažu išdės
tytas paties popiežiaus ir 
Vokiečių (Romos) impera
toriaus mėginimas pakrikštyti 
Algirdą ir Kęstutį ir tuo būdu 
sukrikščioninti Lietuvą. įdo
mus/ ženklus Lietuvos isto
rijos epizodas, liestas svetimo
je, o taipgi ir lietuviškoje 
istoriografijoje, bet Lietuvos 
istoriografijoje pirmą kartą 
taip pagrindinai ir dalykiškai 
pavaizduotas mūsų jauno isto
riko. Šiuo prašmatniausiu 
straipsniu baigiama bendro
sios Lietuvos istorijos dalis.

b. Algirdo istorija
Algirdinė dalis pradedama 

straipsniu: .Algirdo stačia
tikių politika“. Papasako
jama, kaip Algirdas stengėsi 
išskirti didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos bažnyčią iš 
Maskvos „visos Rusios“ 
metropolijos. Apsčiai panau
dojami tuo klausimu vertingi 
veikalai, ypač žymaus lenkų 
istoriko J. Fijaleko „Vidur
amžinės Rytų Bažnyčios 
vyskupijos Rusioje ir Lietu
voje“ (1896). Kai autorius rašo 
pasitelkęs gausią ir įvairiopą 
literatūrą, tai straipsniui

Tarp dėstomųjų straipsnių 
įterpiami du svarstomieji. 
Viename jų: „Algirdo rytų poli
tika“ autorius samprotauja 
apie turėtus kunigaikščio 
planus rytuose. Ta proga užsi
mena lietuvių ekspansiją į 

| trūksta vientisumo. Tačiau 
išlaikyta įvykius dėstant 

| chronologinė eilė ir pavaiz- 
I duota abiejų didžiųjų kuni- 
! gaikštijų, Lietuvos ir Mask- 
I vos, Stačiatikių Bažnyčios 
I santykiai. Budreckis pirmas 
I lietuvis istorikas, kaip reikiant rusų žemes. Prie to priduria ir 
| įvertinęs Algirdo raštą 
I Konstantinopolio patriarchui, 
I davęs jo originalą išnašoje ir 
I lietuvišką vertimą tekste (171- 
I 172 p.).
I Straipsnis „Algirdo tikėji- 
I mas“ yra bibliografinė apžval- 
I ga. Suminima daugybė auto- 
I rių, kėlusių Algirdo tikėjimo 
Į klausimą: ar jis paliko visą 
I gyvenimą pagonimi, ar buvo 
I pasikrikštijęs stačiatikiu. Prie 
| nomenklatūros priduriamos 
Į dvi legendos apie krikščionių 
I persekiojimą Algirdo valdo- 
I moję Lietuvoje. Viena jų 
I pasakoja apie pranciškonų 
I nužudymą Vilniuje, kita apie 
į trijų stačiatikių išpažinėjų. Abi 
I legendos atremiamos, pasinau- 
I dojus istorikų V. Gidžiūno ir K. 
I Chodynickio autoritetais.

Aplamai, straipsnis liudija 
istoriko įvairiopą ir platų daly
ko pažinimą.

Straipsnis „Algirdo dinas
tinė politika“ nevisai atitinka 
turinį. Geriau būtų pavadinus 
„Algirdo šeimos istorija“, nes 
jame smulkiai kalbama apie 
kunigaikščio šeimą. Tik įžan
gos vietoje pakalbama apie 
politiką, pavadinant tuome
tinę valstybės s santvarką 
„Patriarchaline monarchija, 
patrimonialine sistema“. Apla
mai, anų viduramžių laikų, 
kaip Rytų, taip ir Vakarų 
valstybėms istorikų taikomas 
feodalinės santvarkos termi
nas, kur vyriausias krašto 
valdovas buvo vyriausias feo
dalas. Lietuvoje vyriausias 
feodalas kalbamu metu buvo 
Algirdas, ir jo dinastinę poli
tiką geriau pavadinti feoda
line politika. Tačiau mūsų isto
rikas iie feodalinius, o 
šeimyninius santykius gvil
deno Algirdo valstybėje. Šiuo 
atveju, kaip ir visur, jis pasi
rodė kruopštus tyrinėtojas. Jis 
suregistravo pagal panau
dotus šaltinius labai gausius 
Algirdo šeimos narius su jų 
valdomis, jų vedybas su Riuri- 
kaičiais ir Riurikaitėmis ir dar 
su lenkų kunigaikščiais. 
Straipsnis — trumpa Algrido 
šeimos istorija.

originalų teiginį: „Bendras 
pavadinimas „rusinai“, arba 
rytų slavai dar XIV a. yra 
klaidingas terminas. Faktiš
kai net Algirdo laikais egzis
tavo tik rytų slavų genčių liku
čiai: dregovičiai, derevliai, 
polianai, severiai, radimičiai, 
viatičiai ir poločiai (203 p.). Čia 
įvardytos slavų giminės 
priklausė proistoriniams 
laikams. Istoriniais laikais, 
maždaug įsisteigus Kijevo 
valstybei (apie VII a.), paplito 
visiems rytų slavams bendras 
rusių (rus) vardas. Dėl šio var
do kilmės yra dvi priešta
ringos nuomonės: normanistų 
ir antinormanistų. Bendras 
rusių vardas išstūmė slavų 
genčių vardus, plintant Kijevo 
valstybei ir drauge rytinei 
(bizantiškai) krikščionybei. 
Jos viršininkas buvo „visos 
Rusios“ metropolitas. Algirdo 
laikais rusių terminas taiky
tas visiems rytų slavams. Jų 
kraštas vadintas Rusia (Rus). 
Nebuvo išimtis ir Haličo-Voly- 
nės valstybė. Ji lotyniškuose 
šaltiniuose vadinta Rusia.

Kai pavadinimas kraštui 
Rusia ir žmonėms rūsiai buvo 
visuotinai paplitęs, tai geriau 
tiktų ir mūsų istorijose jie 
vartoti. Žodį rusinai bene pir
mas pavartojo Šliūpas Ameri
koje rašytuose raštuose, taip 
vadinęs Galicijos ukrai
niečius,' pagal jų pačių pasiva- 
dinimą rusini. Paskui jį plačiai 
vartojo Mykolas Biržiška.

Po šios nuokrypos kalbamo 
veikalo apžvalgos tęsinyje 
susitinkame su straipsniu 
„Ekspansija kardu“. Straips
nio pavadinimas neatitinka 
turinio, ,nes apie Algirdo 
ekspansiją' į rusų žemes kardu 
nekalbama. Deja, neturime lig 
šiol pagrindinių tyrinėjimų, 
kaip vyko lietuvių ekspansija į 
rytus ir pietus. Apie didelius 
lietuvių žygius (išskyrus prieš 
Maskvą ir Podolei nukariauti) 
šaltiniai nekalba. Gal teisūs 
yra istorikai, kurie kalbėjo apie 
taikią (gaivališką) lietuvių 
penetraciją į rusų žemes.

(Nukelta į 3 psl.)

«... Kokiam likimui?
“s" Julija Svabaitė
■r/u
SdS
:E Nuo to penktadienio viskas, rodos, tas 

pat, bet ir ne tas pat. Tą cypsėjimą girdžiu 
visur, lyg būčiau apkerėta, arba kaip nors 
kitaip man būtų dunktelėję.

Kasdien, anksti rytą, ta pačia gatve, 
tame pačiame autobuse, su beveik tais pa
čiais keleiviais...

Pro dar užsnigtus parko takus, pro 
snaudžiančius medžius, miegančias 
gatves. Pro užkaltas ledų parduotuvės 

j duris, pro namą žaliomis langinėmis, kur 
isini beveik iki pavasario ant durų kabo kalė

diniai vainikai.
9 Čia kiekvieną rytą įlipa susivėlęs liesas

rudabarzdis, susiraukšlėjusiu lengvu 
ov, švarkeliu, nevalytais storapadžiais pusba- 

F< čiais, purvinom kelnėm. Jo barzda pilna 
trupinių. Vienoje rankoje jis laiko skar- 

... dinę dėžutę, kitoje popierinį puodelį, ir 
aitrus, per ilgai virintos kavos kvapas 
kutena nosį. Tai vis geriau, negu jausti 
vakarykščio alaus, tabako ir nevalytų 

„p dantų kvapą.
Kartais čia įlipa dvi lenkiškai kalban

tį. čios moterys, veidais panašiais į popie
žiaus, o paskui jas ta mažutė, liliputiško- 

v mis rankomis, simpatingu pelytės veiduku. 
Šį rytą ji lengvai tilpo tarp dviejų dar labai 
jaunų storulių ant šoninės sėdynės.

Prie bažnyčios pro kelis stuomeningus 
... stovinčius vyrus įsispraudžia sena žila 

moteris, kailiniu puspalčiu, baltais, plasti
kiniais, aukštom kulnim kaliošais, galvą 
apsisiautusi didele, megzta skara. Viščiu- 

U,A, ko nosimi, greitai mirksinčiomis akimis, 
gražiomis kojomis, žaliu mini sijonu. I 
šalis mėtydama storokas šlaunis, ji 
prašokuoja pro besišypsantį vairuotoją, 
kažką jam sušnibždėdama ausin.

Visi sužiūra. Kiek gi jai galėtų būti 
metų?

Vairuotojas, lyg pabrėždamas šį tartum 
nepaprastą rytmečio ritualą, smarkiai 
paspaudžia gazą. Sucypsi autobuso padan
gos. Linksmoji senutė greitai susiranda 
sau vietą atsisėsti, ir jau girdime ją garsiai 
pasakojant savo snaudžiančiai kaimynei 
apie šunį, vardu Tipai. Tas šuo vakar 
vakare sugraužė ne tik jos naujus batus, 
bet ir vyro piniginę su visais pinigais ir 
dokumentais.

Mes šypsomės ir klausomės, kai ji vėl 
pasakoja apie savo dukterį, jau išsiski
riančią penktąjį kartą... Žinote, per šituos 
penkis vyrus, ji — ta duktė, jau įsigijo ne 
tik penkerius minko kailinius, bet ir daug 
kitokio turto. Jai, močiutei, visai nereikėtų 
dirbti, bet ji nenorinti saugoti išdykusių 
anūkų...

Prie fabriko dabar įlipa tas išdžiūvęs, 
raukšlėtu veidu, žydrų akių vyras ir jauna 
apskritaveidė moteris, nuo kurios ūmai 
pakvimpa rožėmis. Tas žemaūgis vienų 
kaulų žmogutis žengia tvirtu žingsniu, 
nesidairydamas į šalis, lyg tuo pabrėž
damas pasitikėjimą savimi ir viršesnišku- 
mą prieš visus kitus autobuse. Jo šaltas 
plieninis žvilgsnis taip nesiderina su 
jaunos moters skleidžiamu rožių dvelks
mu, primenančiu pavasarį... Užpakalinėje 
to vyro kišenėje pūpso ginklas. Tikriausiai 
jis yra galėjimo prižiūrėtojas, galvoju aš 
sau, o jam praeinant, pajuntu keistą 
baimės jausmą.

Šalia manęs kartais atsisėda senste
lėjęs, plinkančia galva, kareivišku vatinu
ku apsivilkęs žmogėnas. Sakau, žmogėnas 
dėl to, kad jis nuolatos kramto savo nagus. 
Kramto ir kramto, ir kramto įnirtęs, lyg 
sėdėtų ne autobuse, o kur nors kitame, 
nervingame pasauly. Pakramtęs jis kurį 
laiką įsistebeilija į savo pirštų galus ir 
ilgai juos tyrinėja. Paskui — vėl viskas iš 
naujo.

Visa bėda, kad jis išlipa toje pačioje 
stotelėje, kur ir aš. Todėl sunku išvengti 
beveik kasdieninio nelabai malonaus vaiz
do...

O kaip būtų gera, kad dažniau su 
manimi rytais važiuotų tos dvi kaimynės. 
Viena jų, nuolat besišypsanti, pūkuota 
kepure, šviesiaplaukė, visada apsiūturia- 
vusi ir kailiniuota. Savo didelėm mėlynom 
akim, rodos, pasisveikina ji su kiekvienu 
keleiviu. Vasarą kiekvieną rytą ji laiko 
rankose puokštę ką tik priskintų, dar rasa 
varvančių gėlių. Tada mes visi giliai atsi- 
dūstame, nesvarbu, ar skaudulį, ar 
džiaugsmą nešiodami širdy, nes jaučiame, 
kad ne toks jau pilkas tas ankstyvas 
rytmetys, jei kažkieno rankos jau skynė 
žiedus, jau atvėrė duris naujai dienai. 
Pajuntame, kad tikrai gyvename vasara, 
kad grįžę iš savo darbų galėsime pasi
džiaugti ir žiedais, ir saule.

Bet tai bus tik vasarą, o dabar mano 
kaimynė nusiima pūkuotą kepurę, papurto 
garbanas ir pamojuoja savo vyrui, kuris 
kiekvieną rytą ją atveža prie autobusų 
stotelės.

Kita — smulkutė, tačiau smarkaus ir 
tvirto būdo, aštraus liežuvio, už viską 
pasaulyje labiausiai mylinti savo anūkus. 
Iš jos krepšio tuojau išlenda skanūs salda- 
niai, kimšti kiaušiniai, specialiai savo 
bendradarbiams iškepti pyragaičiai. Taip 
iš anksto ryto jau besivaišinant, ji tuoj 
išprovokuoja įdomų pasikalbėjimą, būti
nai įrodinėdama, kad ten, kur balta, viskas 
yra juoda, arba atvirkščiai. Su ja kalbėtis 
tai tas pat, kas skaityti įdomią knygą. Ji 
pati nejaučia, kokį talentą turi. Ir veltui 
mano įtikinėjimai, kad rimtai pagalvotų 
apie kūrybą.

Žinau, ką joms šiandien pasakočiau!
Dabar gi sėdžiu viena, įsižiūrėjusi į 

autobuso duris, nes žinau, kad vėl keistas 
jausmas įsiverš su nauju keleiviu.

Tai tas tamsiai pilkais drabužiais apsi

rengęs jaunas senis, apsiavęs daug per 
dideliais guminiais batais, gunktelėjęs, 
atsikišusiomis ausimis, išbalusiu veidu. 
Stiklinėm akim jis iš lėto peržvelgia visus 
ir atsisėda autobuso gale.

Jį toliau stebėti galiu tik pustuščiame 
ankstyvajame traukinėlyje, kurio jis 
laukia perone, atsistojęs taip arti bėgių, 
kad net šiurpas apima pagalvojus, kas 
galėtų atsitikti, jei jį, taip arti stovintį, 
užkliudytų garvežys...

Tačiau šis keistuolis visada pataiko 
atsistoti ties pat traukinėlio durimis, ir, 
nors viduje daug tuščių vietų, greitai sku
ba užimti dvigubą sėdynę, plačiai išsiplės
damas ir rankas giliai susikišdamas į kiše
nes.

Po minutės kitos, jis jau pradeda kalbė
tis pats su savimi. Ne, aiškiai matyti, kad 
ne su savimi, o su nematomu savo paly
dovu... Kartais šypsodamasis jis švelniai 
linksi galva, o dažniausiai piktai suraukia 
antakius ir grūmoja savo paslaptingajam 
pašnekovui. Jo angeliškai baltas veidas 
negražiai išsikreipia, ir niekas tada 
nepasakytų, kad čia sėdi tas pats žmogus.

Kažin, ar jis kur nors dirba? Niekada 
nesineša pietų krepšelio, o rūbai jo sena
madiški, nudėvėti. Gal važiuoja gydytis, 
bet tada išliptų toje pačioje stotelėje, kur ir 
aš.

Neatitraukiu nuo jo akių, ir labai smal

su būtų išgirsti, apie ką jis kalba...
Staiga jis neramiai sujuda ir pasisuka 

tiesiai į mane.
Jo akys išsiplečia, žiūri nemirksė- 

damos ir baugios.
Visai kaip tų viščiukų, dingteli man 

staiga! Aš krūpteliu nuo to žvilgsnio, kuris 
perveria mane nuo galvos iki kojų. Greitai 
nukreipiu akis pro langą į prabėgančius 
meksikiečių ir neturtingų juodųjų kvarta
lus, į apdegusius išmuštais langais namus, 
į popieriais, šiukšlėmis bei maisto lieka
nomis užterštas užpakalines gatveles, kur 
dažnai ryte purvinose sąšlavose naršosi 
apiplyšusi moteris, rinkdama tuščius bute
lius ir alaus skardines.

Kai atsisuku, mano pilkasis 
bendrakeleivis jau vėl tyliai kalbasi su 
savo nematomu draugu ar priešu.

Tada garsiai suklega, sušneka trys 
jaunos meksikietės ispaniškai. Tai ženk
las kad jau arti paskutinė stotelė, kad čia 
išlips ir jos, ir aš, ir tas nagų kramtytojas.

Išnyra milžiniški universiteto mūrai. 
Didelė raudona tekanti saulė pamažu išky
la virš juodų miesto delnų, už amžinai 
blykčiojančio Sears dangoraižio.

Ir blykčios tas dangoraižis visą dieną ir 
naktį, ir rytoj, ir užporyt, ir už metų, ir 
visados... Ir sėdės šitame traukinėlyje 
galbūt kiti žmonės, ir stebės vieni kitus, ir 
taps kažkuo labai artimi...

Tačiau mąstyti jau nėra kada, nes 
girdžiu garsiai ciepsint. Ar tai paskutinį 
kartą sudundėjęs garvežys, ar tai vėjo 
gūsiai aukštai iškeltoj stotelėj? Ne, tai 
viščiukų balsai skamba mano ausyse.

Tikriausiai jie ciepsi savo dėžėje, išalkę 
ir ištroškę.

Kaip ilgai man vaidensis tas nuola
tinis cypsėjimas — ir namie, ir autobuse, ir 
gatvėje, ir traukinėlyje? Tos viščiukiškos 
akys ir nosys, tas besikartojąs palygi
nimas žmogaus balso ir veido su jais?

Visame šitame reikale yra kaltas dakta-
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(Atkelta iš 2 psl.)
Keturi straipsniai, santy

kiai su Pskovu, santykiai su 
Naugardu, santykiai su Mask
va, santykiai su totoriais, skir
ti Algirdo kaip ir užsienio poli
tikai. Ypač daug vietos 
skiriama Naugardo ir totorių 
valstybių vidaus politikos 
pavaizdavimui. Straipsnyje 
apie Naugardą autorius paro
do, kad jau Algirdo metu Lietu
va rungtyniavo su Maskva dėl 
tos didelės respublikos. Pana
šios rungtynės vyko ir XV a. 
antroje pusėje, kada Maskva 
žiaurių būdu užgrobė Naugar
dą. .

Dviem straipsniais, „Kijevo 
užėmimas“ ir „Podolės 
užkariavimas“ pavaiz- 

'[)n duojamas lietuvių poslinkis j 
pietus. Panaudojama nemaža 
daug surizgusių ir priešta
ringų šaltinių. Juos autorius 
įmantriai narplioja. Ta pačia 
proga jis kritiškai vertina ir 
atitinkamą istorinę literatūrą, 
ypač lenkų autoriaus S. M. 
Kučinskio pagrindinę studiją 
„Sine Wody“ („Mėlynieji Van
denys“), kur Algirdo žygis į 
Podolę priskiriamas Vytautui. 
Gaila, kad mūsų atidžiam isto
rikui prasmuko nepastebėtas 
kūrybingo šiandieninės Lietu
vos istoriko R. Batūros veika
las „Lietuva tautų kovoje prieš 
Aukso Ordą“ (1975). Jame 
pagrindinai išnagrinėti santy
kiai tarp Lietuvos ir Aukso Or
dos nuo pradžių iki 1362 m. 
Beveik trečdalis veikalo ski
riama daliai, pavadintai 
„Mūšis prie Mėlynųjų Van
denų. Jo problemos ir istorinė 
reikšmė“. Batūra, kaip ir kiti 
istorikai, kalbėjo apie Kijevo 
užėmimą pridurmai prie Podo
lės nukariavimo. Taip jų elg
tasi gal dėl šaltinių pobūdžio, 

'iv Budreckis skiriasi nuo Batū- 
n'ftpą.'jfos ir kitų tyrėjų, kai jis vienu 

straipsniu vaizduoja Podolės 
i. nukariavimą ir kitu — Kijevo! 

obirBi^kirtingas jdproblemos gvilde
nimas derinasi su pasirinktu 
dėstymo metodu: kiekvienam 

■^“‘‘dalykui duoti paskirą straips
nį.

Kaip visų autorių, taip ir 
mūsiškio dėstymas iš esmės 
bibliografinis. Teikiamos auto
rių nuomonės, cituojami šalti
niai, juos lyginant, rodant jų 

- panašumą. Straipsniai nagri
nėjamosios istorijos pavyz
džiai. Toliau seka du straips

iirt“
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niai: „Smolenskas“ ir 
„Briansko, Černigovo ir 
Naugardo Seversko pajun
gimas“. Paprastai istorijose jie 
neišskiriami atskirais straips
niais iš visos Lietuvos ekspan
sijos į rytus. Kadangi Smolens
kas jau nuo Gedimino laikų 
buvo Lietuvos įtakoje, tai 
Algirdo metu ta padėtis labiau 
įtvirtinta. Briansko, Černi
govo ir kitas kunigaikštėles 
prisijungė lietuviai greičiau 
skverbdamiesi į jas, kaip 
kariaudami. Viršijanti Algir
do galybė vertė rusių kuni- 
gaikštėlius nusilenkti jam, 
tapti jo vasalais. Kad tuo būdu 
lietuviai plėtėsi, rodo ir Černi
govo prijungimas, kaip auto
riaus pavaizduotas. „Sumušęs 
Romaną Michailovičių 1368, 
Algirdas prijungė Černigovą 
prie Lietuvos, palikęs patį 
Romaną Černigovo vieti
ninku“. Jei Algirdas būtų su 
juo kariavus, tai neįmanoma, 
kad jis būtų palikęs jį savo 
vietininku. Greičiau jis būtų 
buvęs išguitas iš krašto. Jei 
taip neatsitiko ir jis paliktas 
valdyti, tai Černigovas turėjo 
būti be kovos prijungtas.

Straipsninis turinio dėsty
mas baigiamas didžiausiu 
Algirdo viešpatavimo užmoju 
— žygiais į Maskvą. Autorius 
dėsto juos pagrindinai, panau
dodamas daug šaltinių ir 
veikalų. įžangos vietoje duoda 
straipsnį „Santykiai su Tvė
rė“. Šiuo straipsniu autorius 
paaiškino, kaip užsimezgė arti
mi santykiai tarp Lietuvos ir 
Tverės ir dėl ko Tverės kuni
gaikštis susikibo su Maskvos 
kunigaikščiu. Rodos, netiko 
šiame kaip ir įžanginiame 
straipsnyje įpinti ir pačių 
žygių į Maskvą užuominas.

Trys žygiai į Maskvą aprašo
mi paskirais straipsniais. Pir
mo žygio straipsnis trijų dalių. 
Pirmoje pasakojama apie 
santykius Maskvos (Vladimi-. 
ro), Tverės ir lietuvių įsikišimą 
į jų kovas. Šioje straipsnio 
dalyje beveik kartojama tai, 
kas pasakyta straipsnyje 
„Santykiai su Tvėrė“. Antroje 
straipsnio dalyje atpasako
jamos Algirdo žygio legendos, 
užrašytos Lietuvos metraščiuo
se, plačiau Bychovco kroni
koje. Metraščių pasakojimuo
se, kaip autorius taikliai 
pastebėjo, „išliko liaudies žodi
nės kūrybos“ (265 p.). Trečioje

dalyje atpasakojamas pats 
Algirdo žygis, sekant jo biogra
fo K. Stadnickio veikalu. Prie 
to priduriama daug rusiškų 
šaltinių.

Po tradicinio plataus Algir
do žygio išdėstymo autorius 
dar užsiminė, kokį gilų įspūdį 
paliko šiaurės rytų rūsiams 
Algirdo žygis. Jiems ilgai pali
ko žinomi lietuvių keliai į 
Maskvą ir kiekvienas žygis 
vadintas „Litovščina“.

Antro žygio istorija prade
dama įžanga, kur pakalbama 
apie lietuvių kovas su kryžiuo
čiais, apie Tverės ir Maskvos 
kunigaikščių rungtynes dėl jar- 
lykų (dėl didžiojo kunigaikščio 
titulo, gaunamo iš totorių 
chano). Tverės kunigaikštis 
vėl buvo priverstas bėgti į 
Lietuvą ir prašyti Algirdo 
pagalbos. Algirdas vėl (1370) 
žygiavo. Po nesėkmingo 
Volokolamsko miesto apgu
limo, pasiekta Maskva. Kai 
Maskvos kunigaikštis ir šiuo 
kartu nestojo į mūšį ir pasi
traukė į Kremlių, tai Algirdas, 
nesitikėdamas paimti Mask
vos, pasiūlė paliaubas. Suta
riant paliaubas, Dimitras, 
matyt, nusilenkė Algirdui, kad 
ta kalva, kur sudarytos paliau
bos, buvo vadinama Nusilen
kimo kalva(Poklonaja gora). 
Prie paliaubų sutarties Budrec
kis prideda pastabą: „Žygis 
užsibaigė kaip ir komiškoje 
operetėje. Algirdas pasiūlė 
savo dukters Elenos ranką 
Vladimirui Andriejevičiui“ 
(275 p.). Galbūt galima aiškin
ti Algirdo dukters vedybas ir 
be komiškos operetės, o labiau 
Algirdo nors ir trumpu taikin- 
gumu. Taip leistina 
samprotauti, remiantis kai ku
riais šaltiniais, ypač Rogožo 
metraščius, kuriuose rašoma 
apie Kęstučio, be Algirdo, 
išpuolį į Maskvos sritį po 
Algirdo sutartų paliaubų. Tas 
pats Rogožo metraštis nemini 
Kęstučio dalyvavimo antrame 
žygyje. Jei taip dėjosi, tai gali
ma spėlioti, kad kurį laiką abu 
kunigaikščiai skirtingai laikė
si Maskvos atžvilgiu, ir tada 
Algirdas leido savo dukrą už 
Dimitro giminaičio. Bet tam, 
nors ir nereikšmingam daly
kui, praverstų smulkesnis 
tyrinėjimas.

Trečias žygis skaldomas į 
du: į Kęstučio ir Algirdo. Kai 
jie vyko skyrium, gal būtų tikę

Camille Corot (prancūzas, 1796-1875) Violončele grojantis vienuolis

kalbėti apie du žygius. Jie abu 
pagal šaltinius kruopščiai 
aprašomi. Smulkiau pavaiz
duojamas Algirdo ir Dimitro 
susitikimas prie stačios atkal
nės ir sutartos paliaubos. 
Dėmesio vertas Budreckio 
pirmą kartą įtrauktas į lietu
višką istoriografiją paliaubų 
tekstas, pąimtas iš Sovietų 
Mokslo akademijos leidinio 
(1950). Tekste duodamas jo 
lietuviškas vertimas ir išnašo
je originalas.

Trimis Algirdo žygiais į 
Maskvą (ir Kęstučio į Mask
vos apylinkes) pertraukiama 
monografijos dėstomųjų 
straipsnių eilė. Seka svarsto
masis straipsnis „Algirdo 
imperija“.

Žodis imperija yra kilęs iš 
lotynų kalbos imperium, taiky
to Romos valstybei, kai jos 
valdovu tapo Oktavianas Au
gustas (29 m. pr. Kr.), senato 
paskelbtas amžinuoju impe
ratorium ir kariuomenės vadu. 
Jis pasisavimo faktiškai visą 
valdžią, ir buvusi Romos

respublika pasidarė imperija 
(Imperium Romanum). Kadan
gi Romos imperija buvo 
pasaulinė, didelė galybė, tai 
vėlesniais viduramžiniais ir 
naujaisiais laikais didelių 
valstybių valdovai ėmė tituluo- 
tis imperatoriais ir jų valsty
bės vadintis imperijomis.

Sekant formaliu imperijos 
titulu, kartais imperijomis 
vadintos didelės Europos 
valstybės, ypač turėjusios val
das užjūriuose, bet ir jų netu
rėjusios. Kadangi Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštija buvo di
džiausia valstybė Rytų 
Europoje, tai ir jai kai kurių 
istorikų kartais taikytas 
imperijos vardas. Štai nuo šiol 
turime vardą įtrauktą į Lietu
vos istoriografiją.

Mūsų istorikas pradžioje 
pažymėjo Lietuvos rytines 
sienas ir surūšiavo Algirdo 
valdomą teritoriją į tris grupes: 
1. plotai, paveldėti iš Gedimi
no; 2. Algirdo užkariauti plotai 
ir 3. žemės Algirdo įtakoje ir 
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Vladas Šlaitas
Debesėlis

Pasenus
nieko nauja įnešti gyveniman nebegalima.
Galima tik pakartoti senus vaizdus arba nuotaikas, 
kurios grįžta širdin kaip seniai pravažiavusio seno vežimo 

aidas.
Tai laiko nuotaikos
arba buvusio laiko prisiminimai.
Ir tačiau visa tai yra mano praėjusio laiko turtas.
Koks labai apgailėtinai
neturtingas mano gyvenimas.
Tai graudus debesėlis,
kuris plaukia tolyn, idant niekad daugiau nebegrįžtų.

t > • <•'. ■ ■ * ■f. < y > < ■ •»

Poezija

Poezija. Pavasario svajonės. Tai gracingi 
auksiniai laiptai danguje. Dabar 
jau danguje daugiau nevaikštau, tik širdy 
nešu poezijos auksinį vardą.

Šešiasdešimt antruose metuose

Gyvenu niekam nereikalingą gyvenimą.
Nei sau pačiam,
nei kitiems.
Matau viską pro tirštėjantį rūką.
Tai liga,
kuri,
kaip akių klinikoj gydytojas sakė,
yra nepagydoma. ,
Kartais atrodo,
kad man būtų geriausia iš viso nebegyventi,
tačiau Dievas žino geriau, 
kodėl dar laiko mane pasaulyje.
Ir tai yra mano viltis ir mano paguoda.
Dieve mano,
padėk man gražiai gyventi
ir,
svarbiausia, 
skaisčiai gyventi.

Senatvė
4

Ji nepasakė nieko.
Bet po to,
kai ji išėjo,
kambary
neliko nieko.
Tiktai dūmai
ir surūkytų cigarečių malonumai.

Mano mirusi meilė

Po šimto metų veidų nebelieka.
Lieka tiktai vardai kapinynų lentelėse.
Tačiau tave
aš ir tūkstančiui metų praėjus iš tolo lengvai atpažinsiu. 
O, mano meile!

ras Džonas ir pirmojo kurso odontologijos 
b studentai. Tai jie pakeitė dabar ne tik 

mūsų laboratorijos, bet ir mano asmeniš
ko gyvenimo kasdieninę rutiną.

Daktaras Džonas daro tyrimus su 
embrijonais ir užsako vištų kiaušinius 
dideliais kiekiais. O studentams semestro 
pradžioje išdaliname iš inkubatoriaus tik 

e ką išimtus kiaušinius.
Embriologijos kurse studentai turi 

išstudijuoti viščiuko išsivystymą, pažinti 
visas trijų dienų senumo embrijono kūno 
dalis. Iš kiaušinio jie atsargiai išima trynį, 
iškerpa embrijoną ir paguldo jį šilto 
vandens indelyje.

Po mikroskopu aiškiai matyti, kaip 
k" pulsuoja gyvybė, kaip plaka mažytė, 
' raudona viščiuko širdis, kaip atrodo 

miniatiūrinis jo kūnelis — galva, akyB, 
' kaklas, kojos... Matyti ir kaip teka kraujas 

smulkučių kraujo indų voratinkliu.
Atsitiko taip, kad, išdalinus kiaušinius 

* studentams, liko dar šeši. Studentų labora
torijoje jie gulėjo ant stalo visą dieną jau 
atšalę, niekam nebereikalingi.

— Išmeskite juos, — tarė mums dakta
ras Džonas. — Jų jau negalėsime niekur 

’ panaudoti.
Tuos šešis kiaušinius atsinešėme į savo 

laboratoriją. Juos mano bendradarbė 
Karolina įdėjo į histologinėm skaidrėm 
džiovinti krosnelę. „Tegu būna, — tarė ji 
man, — gal po dvidešimt vienos dienos 
išsiris viščiukai...“ — ir nusijuokė, pati 

? netikėdama savo žodžiais. Žinojome, kad
u specialiai įrengtuose inkubatoriuose išsiri

ta tūkstančiai viščiukų, kad ten nuolatos 
*” kontroliuojama drėgmė ir temperatūra, 

kad kiaušiniai automatiškai vartomi bent 
kelis kartus per dieną ir t.t. Mūsų gi 

' krosnelė pritaikyta tik skaidrių džiovini- 
mui, karštoka, nes kaip tik tuo metu džiūvo 

“ mano celuloidinu paruoštos skaidrės.
Greitai užmiršome tuos šešis kiauši- 

‘ nius.

Karolina išvyko dviem savaitėm atosto
gų, grįžusi iš jų, susirgo, o aš buvau užsiė
musi taip, kad tik porą kartų teatidariau 
krosnelę, patikrindama, ar mano skaid
rėms ne per karšta.

Tie šeši kiaušiniai taip ir gulėjo už 
sukrautų viena ant kitos lentelių su histo
loginėm skaidrėm, aklinai uždarytoje kros
nelėje, parafino, celuloidino, cheminių 
dažų ir xylono nuodingo kvapo draugys
tėje.

Tą penktadienio rytą, kaip ir visada, 
mudvi su Karolina atėjom darban anks
čiau už kitus. Staiga, Bobby Vinton links
mai per radiją dainuojant, išgirdome keis
tą, ne visai muzikalų dainos 
akompanimentą. Kas čia galėtų taip plo
nai aikčioti?

— Tai viščiukas! — sušuko Karolina, ir 
mudvi šokom prie „dark room“ — tamsio
jo mūsų laboratorijos kambario durų.

Ciepsėjo krosnelėje!
O dangau! — atidarius dureles, iš 

tamsos į mudvi žvelgė keturios akys!
Viščiukai buvo dar šlapi, su tik ką 

prasikalusiomis keliomis plunksnomis, jau 
visai išsilaisvinę iš lukštų, ir svirduliavo 
kaip du senukai ant savo plonų kojų... 
Melsvai pilkos buvo jų galvos, ilgi kojų 
nagai ir didelės didelės akys... Kaip 
Wiiralto našlaičių — ir baugios; ir 
gąsdinančios, ir graudžios. Vičiukai, paim

ti ant rankų, drebėjo. Apglėbėme juos savo 
delnuose ir šildėme savo kvapu. Po beveik 
karštos krosnelės jiems buvo šalta.

Pamažu jų kūneliai atsileido, sušilo. 
Juodu pradėjo snausti ant mūsų rankų, 
nusvarinę savo beplunksnes galveles.

Mane apėmė graudulys. Prisiminiau 
tėviškę, ankstyvą pavasarį, Velykų 
metą... Prisiminiau ir iš po šiltų vištos 
sparnų išlendančius mažyčius,, gelto
nus, pūkuotus viščiukus...

Ir savo motiną, prie veido glaudžiančią 
jų švelnias plunksnas, lesinančią juos iš 
savo delno...

Pakvipo garuojanti pavasario žemė, 
karklų katučiais sprogstą pumpurai... Ir 
kažkur tolybėse sušvito tas motinos vei
das, jos gerumas ir meilė kiekvienam 
žemės padarėliui...

Suieškojome mudvi su Karolina karto
ninę dėžę, išklojom ją popierinėm servetė
lėm, žemai nuleidom didelę šviesią 
laboratorinę lempą, kad būtų viščiukams 
šilčiau. Juodu susigūžė dėžės kamputyje, 
susiglaudė kaip du maži vaikučiai ir 
pradėjo snausti tyliai čirpsėdami.

Visi susirinko pažiūrėti mūsų stebuklo. 
Kalboms ir nustebimui nebuvo galo. Mūsų 
„dark room“ pavirto lyg parodos kamba
riu...

Susirūpinome dabar, kuo juos maitin
sime. Aš buvau atsinešusi pietums virtą 
kiaušinį. Sukapojome jį ir pabėrėme ties 
viščiukų snapais, bet jie nelesė. Tik godžiai 
gėrė į snapelius su pipete įlašintą vande
nį.

Vienas viščiukas buvo žymiai mažes
nis ir silpnesnis. Jis vos laikėsi ant kojų, 
griuvinėjo. Dešinysis jo sparniukas lyg 
sužeistas vilkosi žeme.

Tai gal vištytė, — nusprendėme mes, 
nors daktaras Džonas tvirtino, kad pirmo
mis dienomis sunku nustatyti gymį.

Po pietų viščiukai atsigavo. Jų plunks
nos išdžiūvo, snapais jie jau bandė 

kapsnoti padėtą lesalą ir jau patys siekė 
indelyje vandens.

Buvo penktadienis, ir reikėjo viščiukus 
palikti vienus visam savaitgaliui. Suieško
jome dar porą kietai virtų kiaušinių, dėžė
je pribarstėm smėlio, pripylėme du pilnus 
indelius vandens. Palikome ir raščiuką 
naktiniams valytojams, kad neužgesintų 
laboratorinės lempos.

Važiuodama namo visur girdėjau tą 
ciepsėjimą. Ir visą savaitgalį buvo nera
mu — ar užteks jiems lesalo, ar užteks van
dens? Gal sužeistoji vištytė jau nebegyva?

Sekmadienio naktį negalėjau užmigti. 
Gulėjau atviromis akimis, įsižiūrėjusi pro 
langą į naktį, mąstydama apie trapumu 
paženklintą gyvybę — ir žmogaus, ir gyvu
lio, ir paukščio... Žiūrėjau į mėnulį, kuris 
lydėjo mane visur — nuo pat namų slenks
čio per parką, tamsia ir bauginančia 
didžiąja gatve, iki autobuso, į traukinėlį...

Drebančiomis rankomis atsirakinau 
laboratoriją...

... Girdžiu tik vieną balsą cypsint... 
Štai, štai, jau matau... Vištytė guli dėžėje 
parvirtusi ant šono... Galvutė nusvirusi, 
akys užmerktos... Pajudinu vieną sparniu
ką — šaltas. Ir kojos šaltos, Nagai išskės
ti, užriesti kaip vanagiuko... Ant tų nagu
čių prikibę maisto trupinėlių, smėlio...

Didysis viščiukas garsiai ir gailiai ciep- 
si... Jo balsas graudus ir vienišas... Man 
suspaudė širdį...

Staiga pašoku iš miego.
Tai mano laikrodis Šitaip čirškė...
Neramia širdimi skubėjau tą pirma

dienio rytą darban. Jau iš tolo koridoriuje 
išgirdau visą viščiukišką koncertą. Dieve 
mano, ar čia du balsai, ar vienas?

Kai atidariau tamsiojo kambario duris, 
pro dėžės viršų pamačiau kyšančias dvi 
pūkuotas galvas.

Viščiukai buvo apvalūB, kaip kamuo
liukai, linksmi ir gražiai geltoni, lyg nuda
žyti. Žiūrėjo jie į mane, išpūtę savo apva

lias, nemirksinčias akis ir šokinėjo vienas 
per kitą. Jie buvo alkani.

Greitai sutvarkiau dėžę, ir buvo gražu 
žiūrėti, kaip jie, garsiai čirkšdami, griuvi
nėdami ir stumdydamiesi puolėsi prie lesa
lo ir vandens. Lesė, lesė ir lesė, kol gūžiai 
prisipildė taip, kad atrodė juokingai — 
pasvirę ant vieno šono ir lyg prigrūsti 
mažų akmenukų.

Ir nė žymės, kad vištytė būtų nesveika. 
Ji lakstė, linksmai čirkšėdama, plėsčio
dama sparniukais, ir iš visų jėgų kapstė po 
savimi smėlį, kaip tai daro didelės vištos.

Viščiukai labai sparčiai augo ir jau ne 
vieną kartą bandė išskristi iš dėžės. Teko 
pakeisti ją aukštesne. Pirkome jau ir 
specialų lesalą, leisdavome viščiukams 
palakstyti ir ant mūsų darbo stalų...

Didįjį viščiuką mes jau vadinome 
gaiduku.

Vieną rytą radome jį išskridusį iš savo 
dėžės. Jis šokinėjo didžiojoj laboratorijoj, 
palikdamas ne visai gražius pėdsakus...

Atėjo metas pasirūpinti viščiukų atei
timi. Jų nenorėjom niekam atiduoti, atro
dė, lyg jie tapo mūsų laboratorinės šeimos 
dalimi.

— Mergaitės, — palingavo galva vieną 
kartą daktaras Kaufmanas. -» Ar jūs žino
te, kokiam likimui jūs tuos viščiukus taip 
globojate ir auginate?

Kas galvoja apie likimus, besidžiaug
damas saulėta diena, šviežiai pražydusia 
gėle, arba naujai užgimusia gyvybe?

Vieną rytą atėjo laboratorijon baltu 
chalatu apsivilkęs vyras. Ant to chalato 
kišenės buvo išsiuvinta: GYVULIŲ LIGO
NINĖ, TYRIMŲ LABORATORIJA.

Rankoje jis nešėsi uždarą pintinę.
— Aš atėjau paimti tų garsiųųj viščiu

kų, — linksmai pasakė jis ir padavė mums 
raštą.

Mudvi su Karolina neramiai pasižiū
rėjome viena į kitą ir neištarėm nė vieno 
žodžio...
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Muzikas Jonas Dambrauskas 
(1892-1982).

Nuomonės ir pastabos

Perkūno, Boriso Go- 
Mefistofelio vaidme-

Dambrauską pirmu-

Joną Dambrauską prisimenant
Anądien iš Lietuvos atėjo 

žinia: Petrašiūnų kapinėse 
kovo 11 dieną buvo palai
dotas Jonas Dambrauskas — 
kompozitorius, chorų dirigen
tas, operos sufleris.

Vargu kas jį šiandien čia be
atmena, nebent kada ne kada 
išgirstų jo “Maldą už Tėvynę” 
arba kurią nors liaudies dainų 
kompoziciją. Kadaise tačiau...

Mano mintį staiga persmel
kia kito mūsų muzikos vetera
no mirtis. Operos solistas IPO
LITAS NAURAGIS tyliai, 
beveik nepastebimai prieš po
rą mėnesių atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Pernelyg kukliai gyveno ji
sai išeivijoje. Ir taip gaila, kad 
nepaliko mums puikaus savo 
balso įrašo plokštelėse! Pasi
guosti betgi galim tie, kurie 
Nauragį girdėjom, juo labiau, 
kurie matėm įspūdingus jo 
Radvilo 
dūnovo, 
nis...

Joną
syk sutikau Kaune teatro fojė, 
kur vykdavo muzikinės operų 
repeticijos. Buvau tuomet ope
ros akompanuotojas, sėdėjau 
prie fortepijono, o jisai — prie 
suflerio pulto. (Derėtų man čia 
gal prabėgomis tarti porą žo
džių apie operos suflerio ama
tą. Tai nėra koks lengvas ir 
paprastas darbas, kaip kam 
kad atrodytų: sufleris privalo 
nuodugniai pažinti operos par
titūrą, kad spektaklio metu 
pagal muzikos slinktį bei jos 
dinamiką subtiliai ir įtaigiai 
įvestų solistus dainaviman. 
Tai yra tarsi antrasis, publi
kai nematomas dirigentas.).

Nežinau, ar Dambrauskas 
buvo geras sufleris? Turėjo 
jis kimų, šiek tiek gargždų bal
są, sunkiai prasiskverbiantį 
scenoje, bet svarbiausia — bu
vo itin jausmingas ir gerokai 
išsiblaškęs. Tačiau visi supra
tom: kitos mintys, kiti rūpes
čiai jaudino žmogų. Operos 
suflerio darbas jam buvo tik 
kasdieninės duonos reikalas, o 
širdis ir visos svajonės pri
klausė Kauno Įgulos bažny
čios chorui, to choro koncer
tams, na, ir savai kūrybai.

Beje, Dambrausko vadovau
jamas choras atliko anuomet 
kone pionierišką darbą religi
nės muzikos srityj. Dėka jo, 
Kauno publika turėjo pro
gos pirmą kartą išgirsti dauge
lį įžymiausių veikalų Įgulos 
bažnyčioje. Tenai debiutavo ir 
pats Dambrauskas su savo 
kompozicijomis — pradžioje su 
giesmėmis, o vėliau ir su stam
besniais kūriniais: kantato
mis “Pro hominibus”, “Dies 
irae” ir kit.

Dambrausko muzikos veika
lai priklauso tokiai mūsų kū
rybos (ne vien muzikinės) tęn- 
dencijai, kada autorius rašo 
spontaniškai, nepaisydamas 
kompozicinių (Dambrausko at
veju — harmonijos ir ypač mo
duliacijų) taisyklių, atidžiai 
kūrinio neperkošęs per savi- 
kritikos filtrą. Juk dažnai ir 
girdime: “rašau, kaip išeina, 
kaip širdis diktuoja!”

Retkarčiais pasiseka. Damb
rauskui beveik visuomet pa
vykdavo veikalo melodinė pu
sė. Deja, akompanimentas, kur 
jis bebūtų, — orkestro ar forte
pijono partijoje, — prašyte pra
šėsi redakcijos. •

Vieną nelinksmą istoriją 
dažnai prisimenu.

Tai buvo, berods, 1938 me
tais. Tenoras Kipras Petraus
kas, visagalis šeimininkas 
Kauno teatre, įsigeidė pastaty
ti savo brolio Miko operą “Eg
lė, žalčių karalienė”. Buvo aiš
ku, kad šio veikalo originalas 
yra per daug diletantiškas — 
reikėjo pertvarkymo. Nežinia 
kodėl šis darbas atiteko Damb
rauskui, kuris tikrai nebuvo 
kvalifikuotas jį tinkamai at
likti. Užuot apdailinęs, apge
nėjęs, užuot davęs operai 
grakščią, liekną, nors ir primi-

tyvią, išvaizdą, jis ją apkrovė 
tiršta harmonija bei orkestra
cija, suteikdamas be to jai sa
vo paties dosnią muzikos dva
sią.

Kipras Petrauskas gerokai 
supyko, pamatęs taip perreda
guotą “Eglės” klavyrą. Besi
mokydamas Žilvino partiją sa
vo garderobo kambarėly, 
atmenu, jis peikė, niekino nau
ją redakciją ir plūdo vargšą re
daktorių. (Pastarasis, beje, ka
žin ar buvo kaltintinas, nes 
juk atliko savo darbą, kaip iš
manė, kaip sugebėjo).

Niekados nepamiršiu, kai 
paskui scenoje Petrauskas, su
erzintas dar ir neaiškaus

Dambrausko dirigavimo, su
stabdė repetuojančius ir maž
daug taip prabilo: Norėjau bro
lio operoje matyti savo 
gimtinę, Dzūkijos miškus, kal
nelius, o ką tu, Jonai, čia pri
dirbai?...”.

O Jonas sėdėjo prie pulto ir 
tylėjo. Nuleidęs galvą ir turbūt 
su skaudama širdim, pilnas 
kartėlio. Tas kartėlis niekuo
met neatlyžo.

Paskutinį sykį Joną Damb
rauską mačiau 1940 m. rudenį. 
Abudu stovėjom teatro užkuli
sy (jis tuomet jau nebesufleria- 
vo, o buvo chormeisterio padė
jėjas) ir žiūrėjom scenoj 
vykstantį sovietų kompozito
riaus Ivano Dzeržinskio ope
ros “Tykusis Donas” spektak
lį. Kipras Petrauskas vaidino 
sukilėlių vadą Gregorijų, hero
jiškai pozavo scenos centre, su 
perdėtu entuziazmu šmaikš
čiai mojuodamas raudoną vė
liavą...

Dambrauskas staiga atsisu
ko į mane ir, nutvėręs už švar
ko atlapų, pagiežingai man į 
ausį pakuždėjo: “Mainos svie
tas, Aleksandrai... Matai, kaip 
Žilvinas dabar švaistosi, rau
donai apsiputojęs!”...

Sako, Jonas Dambrauskas 
parašęs dar ir originalią operą 
“Valdovas” pagal Mykolaitį — 
Putiną, kurios rankraštis ta
čiau dingęs karo metu. Šiais 
metais Dambrauskas būtų 
šventęs 90-tąjį gimtadienį.

A. Kučiūnas

Laiškas 
redakcijai

Išsami Algirdo monografija
(Atkelta iš 3 psl.) 

globoje. Kažin ar pagal tokį 
rūšiavimą galima būtų 
suskirstyti Algirdo valdytas 
teritorijas į tas tris dalis. Visų 
pirma, nėra tikrai žinoma 
apimtis teritorijų, valdytų 
Gedimino ir prisijungtų Algir
do. Antra, kaip galima būtų 
atskirti Algirdo nukariautus 
plotus nuo jo įtakoje buvusių? 
Iš tikrųjų Algirdinė Lietuva 
buvo didelė viduramžinė 
feodalinė (ne federalinė!) 
valstybė, t.y. konglomeratas 
(istoriko Priesniakovo pavar
totas žodis) visokeriopų poli
tinių vienetų, klausiusių didžio
jo kunigaikščio. Tiesiog 
didžiajam kunigaikščiui 
priklausė etnografinė Lietuva 
ir sritys pritapusios prie jos 
XIII ir XIV a. pradžioje, t.y. 
besikuriant valstybei. Tai 
buvo politinis vienetas, vėliau 
vadintas iš kažkur kilusiu 
Lithuania propria terminu. Ta 
centrinė Lietuvos teritorija 
sudarė dvi kunigaikštijas: Vil
niaus ir Trakų. Nuo Horodlės 
unijos jos virto vaivadijomis. 
Jos buvo Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos kamienas — 
tikroji Lietuva. Gal ir vadina
mosios Krėvos unijos akte, kur 
Jogaila pirmą kartą tituluotas 
„Didysis Lietuvių kunigaikš
tis“ (Dux Magnus Lithvino- 
rum) slypėjo vien tikroji 
Lietuva, kadangi prie šio titu
lo pridurta antra skirtinga 
dalis: „Ir Rusios viešpats ir 
natūralus paveldėtojas“ 
(Rusiaąue dominus et haeres 
natūralia). Nors, kaip 
Budreckis teisingai pastebi 
(292 p.),
neturėjo tikrų nacionalinių 
bruožų“, tačiau nuo jo laikų 
didžiųjų kunigaikščių titula- 
rūrose vis žymėtas Lietuvos 
dvitautiškumas: Magnus Dux 
Lithuaniae Rusiaeųue.

Algirdas įsteigė Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštiją, kokią ji 
laikėsi per ateinančius 
šimtmečius. Istorikas apibū
dino trumpai Algirdo imperi
jos ūkinius, prekybinius santy
kius ir paminėjo vartotus 
Kęstučio ir Algirdo pinigus.

Baigiamieji skyriai
Plačiai 

kryžiuočių 
autorius

Mielasis Redaktoriau,

Dėkoju už mano parengto lei
dinio “Nemarus mirtingasis” 
paminėjimą ^Drauge” 1982.IV.3ir 
kartu apgailestauju, kad pridėtoje 
pastaboje esu priskirtas prie keis
tuolių. Ten cituojama “Negęstan
čių žiburių” serijos redaktoriaus 
kun. A. Liųimoą^SJ, pastaba: “Au
toriui besąlygiškai reikalaujant 
netaisyti jo teksto, teko palikti jo 

1 įvestuosius naujadarus bei kalbos 
ir rašybos naujoves. Tai palieka
ma autoriaus atsakomybei. Taip 
pat datų ir tikrinių daiktavardžių 
netikslumai”.

Suminėjus Vydūno ir arkiv. J. 
Skvirecko pavardes “Drauge”, pri
durta: “Galima būtų tik šyptelti ir 
dėl panašių kun. Pr. Gaidos pa
stangų. Tačiau kai jis neleidžia 
leidėjui taisyti net datų ir tikrinių 
vardų netikslumų, tai jau yra dau
giau negu keista”. Tebūnie man 
leista paaiškinti.

Minėtoji kun. A. Liuimos, SJ, 
pastaba mano parengtame lei
dinyje, mano supratimu, nebuvo 
reikalinga, nes savaime supran
tama, kad autorius atsakingas už 
leidinio turinį. Ji atsirado be ma
no žinios. “Negęstančių žiburių” 
serijos redaktorius, matyt, norėjo 
pabrėžti autoriaus atsakomybę, 

' juoba, kad nepritarė kaikuriems 
mano vartojamiems naujiems ter
minams. Tai jo teisė.

Mane betgi nustebino pastabos 
formulavimas: “Autoriui besąly
giškai reikalaujant...” kai mano 
parengtu monografijos rankraš
čiu susidomėjo LKM Akademija, 
klausiau kun. A. Liuimos, SJ, ar 
sutiks nekeisti leidinyje vartoja
mos vadovinės rašybos (kalbinin
ko B. Skardžiaus; ji dabar mažai

Iš dailininko parodos, atidaromos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje, š.m. gegužės 7 d.

Alfonsas Dargis Kompozicija (36 X 24, 1975)

„Algirdo valstybė

apkalbėtam 
kovų finalui 

teikia straipsnį:

„Nepakviesti svečiai“, kur 
aprašo vokiečių antpuolį Algir
do mirties metais. Gyvai pagal 
šaltinius aprašytas nuotykis 
lyg kokia pasakaitė. Aprašo
ma, kaip kryžiuočių vadus, 
pasiekusius su kariauna Vil
nių ir Trakus, kunigaikščiai 
Kęstutis ir Algirdas vaišino, 
nors jų kariai plėšikavo atei
dami ir grįždami.

Retuose veikaluose taip 
daugeliu požiūrių ir pagrindi
nai, panaudojant daugybę 
šaltinių ir tyrinėjimų, pavaiz
duota Algirdo mirtis, jo laido
tuvės kaip šiame. Papasakoja- 
ma apie kunigaikščio 
paskutines dienas Maišia
galos pilyje ir tarp jos miškų, 
kur jis mirė ir buvo sudegintas 
pagonišku papročiu. Tačiau 
užsimenami ir rusų istorikai, 
kalbėjusieji apie Algirdo kaip 
krikščionio laidotuves. Rodos,

mas M.J. Whitfield. Solistai ir ak
toriai: Marie Baron, Eric Donkin, 
Henry Ingram, Richard McMil- 
lan, Gidon Saks, Allen Stewart • 
Coates.

George’o Bernardo Shaw’o 
Arms & The Man, Festivalio 
teatre, rugpjūčio 5 — spalio 23. 
Rež. Michael Langham, dail. Des- 
mod Heeley, muz. Stanley Silver- 
man. Vaidina: Brian Bedford, 
Douglas Campbell, Helen Carey, 
Len Cariou, Carole Shelley, Su
san Wright.

Brian’o Friel’io Translations 
(Kanadoj statoma pirmą kartą), j, 
Avon teatre, liepos 17 - rugsėjo 4. 
Rež. Guy Sprung, dail. Phillip -Sil— 
ver, kostiumai Debra Hanson. 
Aktoriai: Sharry Flett, Lewis Gor
don, Milės Potter, Kate Trotter.;

Friedricho Schillerio Mary 
Stuart, Avon teatre, rugpjūčio 6 
spalio 23. Rež. Johrt Hirsch, dail.'I 
Ming Cho Lee, kostiumai Susan uJ 
Benson. Vaidina: Margot Dionne,1 
Pat Gallovvay, Max Helpman, . 
Amelia Hali, R.H. Thomson. .

Noel’io Coward’o Blithe Spi-,.,r 
rit, Avon teatre, rugsėjo 10- spalio<rB 
23. Režisuoja ir pats vaidina Brian 
Bedford. Kiti aktoriai: Helen Ca- ' 
rey, Tammy Grimes, Carole Shel- " 
ley. Dail. David Walker.

The Third Stage teatre stato1+! 
mos dvi Shakespeare’o komedijosiib 
A Midsummer Night’s Dreamz 
ir All’s Well that Ends Well, pir^y 
moji liepos 16 - rugsėjo 5, antroji 
liepos 17 - rugsėjo 4.

Šį sezoną įvyks keletas įdomių ,. 
koncertų Festivalio teatre. Antai, , 
iki šiol Festivaly besireiškiąs kaip " 
dramos aktorius, liepos 5 Lencl 
Cariou atliks savo dainų, dainuo— - 
tų Broadway pastatymuose, reči
talį. Rugpjūčio 2 dainuos kitas uni-iq 
versalus scenos bei filmų žymūnasm 
Kris Kristofferson. Rugpjūčio 
įvyks Chick Corea ir Gary Burtong; 
koncertas. Rugpjūčio 16 klarnetis
tas Benny Goodman reikšis solo, 
su savo sekstetu ir su Primavera 
styginiu kvartetu. Rugpjūčio 30 
garsioji dainininkė Robertą Flack 
dainuos populiariausias savo 
plokštelių dainas.

Dar apsčiai koncertų įvyks City 
Hali auditorijoj, Knox 
rian bažnyčioje ir Stratfordo 
arenoje. Bus vokalinės ir instru
mentų muzikos nuo Beethoveno 
iki Gershvvino, neužmirštant; spe
cialiu koncertu pagerbti ir prieš 
250 metų gimusį Franz’ą Joseph'ą 
Haydn’ą. Tarptautinių klasikų 
koncertuose dalyvaus tokios įžy- . , 
mybės kaip Robertą Peters, Saralf ‘ 
Vaughan, olandų sopranas Elly 
Ameling, prancūzų pianistas 
Philippe Entremont, tik keletą iš - 
daugelio tepaminint. Kas labiau*!' 
šiai koncertais domisi, bendros inr.Z 
formacijos ar bilietų užsakymo rei- 
kalu gali iš bet kur veltųjų- 
skambinti tel.: 1 • 800 • 265-4932..

Niekada Stratforde neprak" 
tikuota naujenybė bus du vad'.’,'.'"' 
“virtuozų pasirodymai” (Virtuosė““ 
performances), abiem atvejais Thė”*“ 
Third Stage teatre. Vienu tokiu-*“ 

“virtuozu” regėsime Nicholas Pen-*—« 
nell’į, improvizuojantį Alfred LordiG 
Tennyson’o, John Keats, Mickeyf.„i 
Spillane, Virginia Voolf, WoodjC 
Allen ir kitų poeziją bei prozą. JU'£ 
seansai — rugpjūčio 20, 22, 24, 26,- 
27 ir 29. Antras improvizatoriup
— I>ewis Gordon, vaizduos belgų. ~ 
kunigą Damien, pereitam šimtine" 
tyje Havajuose, Molokai saloje 16^** 
metų iki mirties globojusį, gydžitf-" *’ 
sį, guodusį raupsuotuosius ir patį *<• 
raupsais apsikrėtusįi Jo solo im- *«’ 
provizacija bus atliekama pagalys 
Aldyth Morris scenarijų ar vejr«q 
kalą. Jo seansai - rugpjūčio 4, 5,8,,,,, 
10, 12, ir 15. "į*

Festivalio metu dar bus rodomi 
filmai, daugiausia šekspyrinių 
dramų, ir vyks savos rūšies diskd-’ " 
sijos, seminarai.

Kovo 10 Festivalio vadovybė'”*' 
pranešė, kad dar prieš bilietų kttJs* 
są atidarant (prieš kovo 6) bilietą* 
parduota privilegijuotiems Festi-oii 
valio nariams už daugiau kaip,.n 
milijoną dolerių, o per pirmas tris.,,?, 
dienas kasoje parduota už daų-r.„, 
giau kaip šimtą tūkstančių. 
Labiausiai perkami bilietai -į " 
Julius Ceasar, The Mikado ir A 
Midsummer Night’s Dreaih"’" 
spektaklius.

Bilietus ir informacijos brošifr; 
ras paštu galima užsakyti, krei- 
piantis šiuo adresu: FestivaI 
Tehatre Box Office, P.O. Box 
520, Stratford, Ontario, 
Canada N5A 6V2. Nu’d' 
balandžio 3 viską galima užsi-'-”’ 
sakyti telefonu: iš Toronto (vi8-’“H 
tinę, nekainojančia linija) 363-»“!’ 
4571; iš Detroito (irgi vietine HV 
linija) 964-4668; iš visur kitur — „ 
ilgos distancijos linija (519)27$-,,,,, 
1600. Alfonsas Nakas
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kaitęs kun. A. Liuimo, SJ, pasta
bą. Bet ar nekeista, kai 
apžvalgininkas, rašydamas apie 
naują leidinį, užkliūva už uodo ir 
lieka nepastebėjęs stambiosios fi
gūros, t.y. paties arkivyskupo T. 
Matulionio, kuris toje monogra
fijoje iškyla kaip nemarus mirtin
gasis, kaip krikščioniškasis Lietu
vos švyturys.

Kun. Pr. Gaida

tesiskiria nuo Lietuvoje reformuo
tosios) bei kitų savitumų, ar pri
imtinas monografijos pavadini
mas ir pan. Jis mielai sutiko. 
Visdėlto, redaguojant leidinį, pa
aiškėjo, kad reikia kaikuriuos da
lykus pertvarkyti. Bendru sutari
mu buvo padaryta visa eilė 
pakeitimų.

Peržiūrėjus bene paskutiniąsias 
korektūras, skiltys buvo duotos 
peržiūrėti dar vienam asmeniui 
Romoje. Jis pastebėjo kaikurių ne
tikslumų datose. Mano atsa
kymas buvo: rėmiausi gautąja me
džiaga iš Lietuvos, jeigu Romoje 
yra tikslesnių duomenų, reikia tai
syti. Vėliau betgi atsirado pasta
ba, kad tai paliekama autoriui...

Tebūnie, kai paaiškės tie netiks- 
(lumai, teks taisyti vėliau. Niekas 

negali pretenduoti į neklaidingu
mą. Tačiau kun. A. Liuimos, SJ, 
Pa 
ro<

naujoviška šioje istorijoje 
žinia, kur įpinama Algirdo 
žmona Julijona. Apie ją sako
ma: „Nežiūrint pagoniškų 
apeigų, kunigaikštienė Juli
jona atgabeno palaikus — pele
nus į Vilnių. Ji liepė pravosla
vams sūnums budėti prie 
karsto Švenčiausios Panelės 
cerkvėje. Algirdo palaikai 
buvo įmūryti toje cerkvėje“ 
(304 p.). Čia pat priduriamos 
nuotrupos išlikusio dokumen
to, Julijonos padovanoto vyro pastaba taip formuluota, kad at

rodo, jog leidinyje palikta daugy
bė netikslumų datose ir tikriniuo- 

daiktavardžiuose. Tokia 
apibendrinta pastaba reikalauja 
patikslinimo, nes viena kita spra
ga negali griauti visumos patiki
mumo. Tai turėtų padaryti tie, ku
rie tuos netikslumus yra pastebėję.

Taigi tvirtinimas apie besą
lygišką autoriaus reikalavimą dėl 
rankraščio neliečiamumo yra per
temptas. Kaip minėjau, jis buvo 
nekartą paliestas. Net ir rašyboje, 
padaryta pakeitimų be autoriaus 
sutikimo, nors buvo žadėta jos ne
liesti.
“Draugo” apžvalgininkas pri

skyrė mane prie keistuolių, pasis

atminimui funduotai cerkvei 
Ozeriščiuose. Dokumentas 
įdomus, kaip tam tikru atžvil
giu apibūdinąs ano meto Lietu
vos Didžiąją Kunigaikštiją.

Taikliu, įvairiopų Algirdo 
įvertinimu užsklendžiama 
turiningiausia lietuviška 
monografija naujausioje Lietu
vos istoriografijoje.

Lietuvos rusinimo ir kultūrinio niokojimo pavyzdys — skelbimų stulpas 
šiandieniniame Vilniuje*
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Red. pastaba. “Naujų lei
dinių” skiltys “Draugo” kultūri
niam priede yra tik trumpam išė
jusių knygų paminėjimui, tik 
skaitytojo informavimui, kad yra 
išleista tokia ir tokia knyga. Kny
gos detalus apžvelgimas ir plates
nis jos įvertinimas atliekamas 
knygos pobūdžiui artimų specia
listų jau ilgesnėse recenzijose. O 
šios knygos paminėjimo atveju ir 
autoriui, ir arkiv. T. Matulioniui 
skriaudos nepadaryta: cituojant 
patį autorių, arkivyskupas savo 
pavarde arba “Velionio” sino
nimu suminėtas bent kelis kartus.

Derindamiesi prie autoriaus 
jautrumo, čia spausdinamame jo 
laiške nieko netaisome nei kalbos, 
nei rašybos atžvilgiu. Tik pri
mename, kad autoriaus vartoja
mos vadinamos “vadovinės” rašy
bos jokia šios srities visuotinai ofi
ciali institucija nėra priėmusi. O 
atsisakymas dabar oficialiai pri- 
imtosrašybosirvartojimassavos— 
„vadovinės“ irgi yra laikytinas ne 
kuo kitu, o disciplinai nepasiduo
dančiu, vargu ar girtinu savotiš
kumu.

Stratfordo 30-tąsi s sezonas 
vienas iš spalvingiausių

Taip, kanadiškis Stratfordo fes
tivalis tuoj pradės tirsdešimtąjį se
zoną. Daugeli metų augęs kokybe 
ir visokiais skaičiais, po 1980 me
tų gale įvykusios krizės pereitą va
sarą kiek sumenkęs, bet nežlugęs, į 
1982 metų vasarą žengia vėl aukš
tai iškelta galva.

Festivalio stiprybė ir pagrin
dinis produktas — dramos vei
kalai. Nuo sezono pradžios bir
želio 6, iki pabaigos spalio 23, 
trijuose teatruose jų bus pastatyta 
lygiai dešimt. Neturiu po ranka 
numatytų spektaklių skaičiaus, 
bet jų turėtų būti apie keturis šim
tus.

Pateikiu būtiniausias žinias 
apie statomus veikalus, jų ruošė
jus scenai, svarbesnius aktorius ir 
t.t., surašydamas tokia tvarka, 
kaip sezono programos brošiū
roje.

Williamo Shakespeareo The 
Tempest statoma Festivalio teat
re, pradedant birželio 9, baigiant 
rugsėjo 
tivalio 
Hirsch. 
Heeley,
man, šviesas tvarko Michael J.

Jim Me- 
Nicolas

Ceasar,

26. Režisuoja pats Fes- 
meno vadovas John 
Dailininkas Desmond 

muzikas Stanley Silver-

Whitfield (daugumai pastatymų). 
Svarbieji aktoriai alfabeto tvar
ka: Len Cariou, Ian Deakin, Shar- 
ry Flett, Lewis Gordon, 
zon, Richard Monette, 
Pennell ir Milės Potter.

Shakespeareo Julius
Festivalio teatre, birželio 6 - spalio 
22. Režisuoja Derek Golby, dai
lininkas John Pennoyer, muzika 
Berthold Carriere. Aktoriai: Len 
Cariou, Collin Fox, Jack Medley, 
Nicholas Pennell, H.R. Thomson, 
Susan Wright.

Shakespeareo The Merry 
Wives of Windsor, Festivalio 
teatre, birželio 8 — spalio 23. Rež. 
Robert Beard, muzika Berthold 
Carriere, šviesos Harry Frehner. 
Vaidina: Douglas Campbell, Pat 
Galloway, Amelia Hali, Richard 
Monette, Nicholas Pennell, Susan 
Wright.

Gilberto ir Sullivano miuziklas 
(operetė) The Mikado, Avon teat
re, birželio 7 — rugpjūčio 1. Rež. ir 
choreografija Brian Mac- 
donald, muzika Berthold Car
riere, scenos paruošimas Susan 
Benson ir Douglas McLean, kos
tiumai Susan Benson, apšvieti-
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