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Mažųjų tautų lažybos

Lietuviškosios tėviškės prisiminimai O.V. Milašiaus poezijoje

Praeitais metais The New York 
Reuieu) of Books, įtakingas Ameri
kos akademinio gyvenimo libera
linės krypties reiškėjas, atspaus
dino Milan Kundera straipsnį, 
pavadintą “The Czech Wager.” 
Čekas rašytojas Milan Kundera 
iki 1968 metų, kada jis buvo nuša
lintas ir jo knygos išmestos iš bib
liotekų, profesoriavo Pragos kine
matografijos institute. Jam 
pasitraukus į Prancūziją, po to, 
kai jo pagarsėjęs romanas The 
Book of Laughter and Forgetting 
buvo išleistas prancūziškai 1979 
metais (anglų kalba 1980), Čeko
slovakijos vyriausybė atėmė jam 
pilietybę ir uždraudė spausdinti jo 
kūrybą. Minimam straipsny Kun
dera labai atvirai klausia: kodėl 
maža tauta, kaip čekų, jau šimt
mečiais siekia sukurti ir išlaikyti 
savitą kultūrą, užuot įsiliejus į di
džiąsias — čekų atveju, anksčiau 
vokiškąją, dabar, žinoma, rusiš
kąją? Kokios kultūrinės sąlygos 
turi būti pasaulyje, kad mažesnės 
tautinės bendruomenės galėtų gy
vuoti? Kodėl mažų tautų pastan
gos savo kultūrinį savitumą iš
saugoti turi lemiamos reikšmės ir 
visai Vakarų kultūrai?

I pirmąjį klausimą Kundera 
atsako, nurodydamas, kad čekų 
tautos vieta Vakarų istorijoje yra 
kartu labai sena ir dar labai nau
ja — 17 šimtmety po Europos reli
ginių karų jai grėsė visiškas išny
kimas, nes kraštas buvo 
intensyviai vokietinamas. Tik 19 
šimtmety čekai vėl grįžo į Euro
pos kultūrinį žemėlapį ir tai vien 
todėl, kad didelių intelektualinių 
pastangų dėka buvo atgaivinta če
kų kalba ir pradėta kurti tautinę li
teratūrą. Kundera tvirtina, kad če
kų tauta gimė per savo literatūrą 
ir todėl tautos tolimesnė gyvybė 
yra surišta su jos literatūros ir jos 
kultūros likimu. Jeigu čekai šian
dien egzistuoja kaip tauta, tai to
dėl, kad jie rinkosi egzistuoti. Ir 
šiandien į savo tautinę gyvybę jie 
žvelgia kaip į apsisprendimą," pro
jektą arba, Paskalio žodžiu, lažy
bas.

Tačiau tautinę gyvybę iš
saugoti ir tautinei kultūrai laisvę 
laiduoti reikia tapti dalim pasau
linės literatūros ir pasaulinės kul
tūros, tos erdvės, kuri prašoka at
skirų didžiųjų tautų veržimąsi 
savo pačių gyvenimo stilių prie
varta užmesti visam likusiam pa
sauliui. Pasaulinė kultūra tegali 
laikytis tolerancijos ir kultūrinio 
įvairumo pagrindu. Mažų tautų 
kultūros čia išlaikytų savo teisę į 

specifiškumą, skirtingumą ir ori
ginalumą. Laimingu atveju, če
kams šio šimtmečio pirmoje pusė
je yra pavykę neabejotinas įnašas 
į Vakarų kultūrą kaip paliudija 
du Pragos intelektualų sambūriai: 
pirmasis, sulydęs čekų, vokiečių ir 
žydų tradicijas ir į pasaulinę kul
tūrą įvedęs rašytojus Franz Kaf- 
ka, Jaroslav Hasek (Gerasis ka
reivis Svejkas) ir kompozitorių 
Leos Janaček, antrasis — lingvis
tinė Pragos mokykla, iš kurios gi
mė dabartinis struktūralizmas.

Kokias implikacijas Vakarų kul
tūrai turi čekų kultūriniai pasi
reiškimai mūsų šimtmety? Viena 
ryškiausių, tai paneigimas istori
jos racionalumo (taip mielo euro
pietiškai galvosenai, suformuotai 
Hėgelio ir Markso, kur kiekvienas 
karas, kiekvienas mažųjų žmogiš
kų bendruomenių užgniaužimas 
aiškinamas rimtu priežastingu
mu, istorijos dėsningumu). Neatsi
tiktinai, pirmasis mąstytojas, ku
ris neracionalią individo 
išskirtybę ir jo gyvenimišką tikro
vę priešpastatė istorijos neas- 
meniškam racionalumui, buvo 
mažos tautos filosofas danas S0- 
ren Kierkegaard. Taip yra todėl, 
kad mažosios tautos gerai žino, 
jog jos nekuria istorijos, tik yra 
priverčiamos jai pasiduoti. Ir jos 
įtaria, kad “istorija” tai ne kas ki
ta, kaip didžiųjų tautų troškimas 
valdyti. Pagal Kundera, tik mažo
sios Vidurio Europos tautos suge
bėjo įnešti taip reikalingo skeptiš
kumo, kilusio iš jų pačių 
skausmingos patirties, į tą pasau
lio viziją, kurią neatlyžtamai sklei
džia didžiųjų tautų pasinešimas į 
kultūrinę hegemoniją. Kaip tik ta
da, kai Vidurio Europa pradėjo 
kultūriniai klestėti, absurdiškas 
Jaltos potvarkis padalijo pusiau šį 
moderniosios Vakarų kultūros 
centrą ir didesnę jo dalį įjungė į ru
siškąją civilizaciją. Ar čia nebuvo 
istorijos nesąmonė ir bukagalviš
kumas? Rusiškasis totalitarizmas 
panaikina vienintelius rėmus, ku
riuose čekų kultūra gali išlikti, at
meta tokią pasaulinės k iltūros 
sampratą, kur skirtingos p. aulio 
vizijos gali rungtis, susitikti ir pa
pildyti viena kitą ir kur kūrinio ir 
kultūros originalumas laikomas 
vertybe. <

Taipogi, kadangi čekų kutūra 
nuo neatmenamų laikų priklausė 
Vakarams, Rusijos anti-vakarie- 
tiškumas išplėšia čekų kultūrą iš 
jos tūkstantmetės gyvenvietės ir 
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A. TYRUOLIS

Oskaro Vladislovo Mila
šiaus (1877 1939)(1) šimtoji gi
mimo sukaktis bus paskatinu- | 
si jo prancūzų kalba parašytą 
poeziją perteikti lietuvišku žo
džiu. Buvo išleisti du Mila
šiaus oezijos vertimai: Anta- 
n \ ličiu'aičio verstos 
“Septynios vienatvės” (Chi- 
caga, 1979, k aip ir 1931 m. iš
leistų “Poemų” antroji laida) ir 
Valdo Petrausko vertimai, pa
vadinti “Poezija” (Vilnius, 
1981). ’irmais vertėjas davė 
Milašiaus rinktinės poezijos 
poetiškai apdorotą vertimą, 
antrasis bemaž pilną, bet pro
ziškai verstų Milašiaus kūri
nių rinkinį. Jį sudarė, įvadą ir 
komentarus parašė V'tautaB 
Kubilius. Beje, prozims ver
timas — tam tikras nuostolis 
Milašiaus poezijos muzikalu
mui.

Jau artimas Milašiaus bi
čiulis, prancūzų rašytojas 
Francis de Miomandre (iš tik
rųjų Francois Durand), viena
me savo rašinyje Milašių pa
vadino “prisiminimų poetu”. Ir 
iš tiesų tėviškės prisiminimas 
istorinės Lietuvos ribose (Ce- 
rėjos dvare, buv. Mogiliavo gu
bernijoj) Milašiaus poezijoje 
nuaidi čia stipriau, čia nuosai
kiau, bet kone nuolatos. Tiesa, 
tie prisin inimai į poezijos teks
tą kartais taip tampriai įausti, 
kad jų siūlų galus sunkoka iš
narplioti.

J. Grinius savo disertacijoj 
apieMilašių(2)atkreipėdėmesįį 
tai, kad j u ir pačiame pirmaja
me Milašiaus poezijos rinkiny
je “Nuopuolių poema” (1899), 
kuri buvo išleista Paryžiuj, 
Milašiui ten nuvykus studijuot, 
poetas vėl grįžo į “melancholiš
kus, ūkanotus Cerėjos par- | 
kus”(2). Tai kartu prisimini
mas ir tos mergytės, kurią jis 
vaikystėje buvo pamilęs ir ku
rios prisiminimas “nuaidi be
veik visoje kūryboje”(3). Pir
majame savo poezijos rinkinyje 
Milašius ją pavadino “Lali” to 
paties vardo eilėraštyjeir Lalija 
“Lopšinėje”.

Vėjeliai Šiaurės soduos ir 
gėlės žinojo, kuo vardu 
Toji, kuri buvo jų goda 
ir melancholija.
(Visa tai buvo taip seniai, 
taip seniai!)

Mėnuo beribiame danguje 
giedojo: “Saldžių sapnų,

saldžių sapnų, .Lali, 
Pagelstančių parkų Lali, 
mirštančių rožių Lali(4).
Gal tai ta pati “melancholiš

ka mergytė, linažiedėm akim”, 
kuriai eilėrašty “Kelionė” poe
tas duoda vardą “Fani”, kaip 
tai darydavo MacPherson sa
vo “osianiškose” eilėse arba L. 
Rėza savo “Prutenos” rinki
niuose. Pagaliau ir į egiptiš- 
kąją “Karomaną” galėjo būti 
įdėta cerėjiškės draugės bruo
žų.

Nors Lietuvos vardą Mila
šius savo poezijoj gan retai te
pamini, o istorinės praeities 
vardai jam kaip ir neegzistuo
ja, bet lietuviškas gamtovaiz
dis ir lietuviški papročiai vėl 
primena didžiajai tėvynei Lie
tuvai priklausiusį kraštą. Tie 
prisiminimai Milašiui yra tik
ras kūrybinis procesas, kur ir 
gamta ir papročiai pakeliami į 
aukštesnės sferos ribas. Poeto 
jausmų skalėje nugirstame, 
kaip “praeities arkliai žvengia 
prie užmaršties vartų”, kaip 
“piemuo su rudine pučia ilgą 
tošinę dūdelę”, pamatom, kaip 
valgoma “juoda, paskrudinta 
duona”, kur auga “mano sesė 
dilgė”.

“Septyniose vienatvėse” 
Milašius į savo vaikystės drau
gę žvelgia, kaip Dantė į savo 
devynmete Beatričę, ir vadina 
ją “neapsakomai miela sva
jone”, kuri gali priminti seniai 
mirusius draugus: ’

Ne, aš daugiau nenoriu 
tavyje regėti draugę.
Tikėki mano žodžiams:būk 
svajonė nepasakomai miela, 
Tu būk vakaris dūmas nuo 
bakūžės stogo:
Ant veido tau dar spindi 
laimingoji vasarų diena.

Kalbėki man apie draugus, 
kurie seniai išmirę,
Jie miega kapuose, kurių 

aš neregėsiu niekados —
Toli, toli toj žemėj, turinčioj 
tylos ir amžių spalvą.
O, kaip mes juos mokėtume 

mylėti, jei pareitų jie namo(5).
Čia ta žemė apibūdinta pa

našiai, kaip ir eilėraštyje “Lie-

Trakų pilis žiemą

tuva” (imtame iš Milašiaus pa
skaitos):

Tos žemės vardas — Lietuva
— užvaldė mano protą ir 
jausmus.
Aš trokštu jums atskleisti 
jų-
Ateikit! Dvasioje nuvesiu 
us į svečią kraštą,

ūkanotą, glūdų, šnarantį...(6)
Lietuvoj Milašius buvo lan

kęsis kelis kartus, o 1902-06 m. 
ten ir gyveno. 1919 m. Mila
šius oficialiai pasisakė esąs lie
tuvis. Dar po kelerių metų, poe
to P? Claudelio paveiktas, 
perėjo į katalikybę. Faktiškai 
jis, kaip autobiografijoj pasi
sako, “išauklėtas naivios ir 
brutalokos ‘laisvos minties’ 
principais, grįžęs į protėvių 
katalikų religijos praktiką ‘per 
filosofinę meditaciją’(7)”.

Nors Milašius, praeities 
tebeveikiamas, iš dalies laikė
si unijinio nusistatymo, bet, 
kaip toj pat autobiografijoj 
pasisako, turėjęs būti dėkin
gas tėvui už įskiepijimą pagar
bos “lietuviškai mūsų giminės 
kilmei” ir už “nepasitikėjimą 
Lenkija”, kurs lydėjęs jį visą 
gyvenimą. 1931 m. Milašius 

priėmė Prancūzijos pilietybę.
Gimtinę Milašiui laikas 

nusinešė į praeitį, bet poetas ją 
savo kūryboje transformavo, 
pakėlė į naujas aukštumas. Tai 
jau ypač žymu Milašiaus poezi
jos rinkiny “Simfonijos”,’kurs 
buvo parašytas Pirmojo pasau
linio karo metu (1915). Čia 
išreikštas ne tik giliai nostal
giškas tėviškės ilgesys, bet ir 
rūpestis jos likimu:

Vaikystės krašte ir 
ūksminga sentėvių buveine! 
Kupli, susnūdus liepa, taip 
oriai dūzgėjusi nuo bičių,
Ar tu laiminga, kaip kadais?
O aukso gėlėmis skambėjęs 

balse,
Ar vis užbūręs sergsti 
kauburių šešėlius------ —

Brangi erškėtrože, 
sumenkusi

kalvos pašlaitėj, ar kada 
tave matysiu?
Ar tu žinai, kad tavo 
žiedas, kuriame žėrėjo 
juokdamos rasa,
Tai nuo vaikystės ašarų 
apsunkusi širdis manoji. 
O bičiule,
Ne tavo, bet kiti erškėčiai 
pažeidė mane!(8)

Laikas, anot Šekspyro, yra 
didžiausias mūsų priešas: greit 
neša ir gramzdina mus į amži
nąsias praeities gelmes. Tai 
kaip kovoti su juo? Nebent juo
dų raidžių šviesa išlaikys, kas 
poeto sukurta. Bet Milašius, 
kaip vizijinis poetas, savo tė
viškę pamato perkeltą į kosmi
nės sąrangos sritis, į kurias 
žvelgdavo mūsų protėviai su 
tam tikra paguoda ir viltimi:

Ten visa bus kaip žemėj. 
Tas pats sodas,

Gilus, gilus, ūksmėtas, 
tankus. O vidudieniui 
artėjant,
Ten džiaugsis susirinkę 
žmonės,
Kurie dar niekad nesimatė— 

--(9)

Poetą persmelkia gilus ro
mantinis nusiteikimas, kai jis 
palygina dabartinę savo padė
tį su tuo, kas buvo anais 
“auksiniais laikais”:

A! daugel sielų alsavau, 
bet nė viena jų neturėjo 
To mielo kvapo staltiesės 
šaltos, auksinės duonos 
Ir seno lango, praviro 
birželio bitėms!
Nė švento balso, skam

bančio
vidudienio žieduos!(10)

Ir Milašius, tartum kartu su 
Donelaičiu, šūkteli: “Kur din
got, gražios dienos?” Poetą 
šiandien, be abejo, gąsdintų, 
ką jis ten pamatytų: tie “kiau
ri stuobriai” jo numylėtoj alė
joj, kur pasislėpė “jaunutė Mei
lė, tiekos pasakų žavių 
mokėjus”. Ir visa tai jau po 
trisdešimt metų, nes tiek laiko 
“atminimai laukė”.

Kai buvome savo tėviškėse, 
kai jas turėjom arti prie savęs, 
galbūt nemokėjom jų taip ver
tinti ir branginti, galbūt net 
svetimi kraštai mus labiau vi
liojo. Ir Milašius graudojasi, 
kad gimtieji namai jo nesulai
kė, kad ir pati motulė išleido į 
apgaulingą kelionę:

O Name, Name! kam mane 
išleidai į kelionę,
Kodėl nesulaikei manęs, 
kodėl, Motule,
Kuri pažįsti mano širdį, 
kam tu leidai gundyti mane 
Kadaise rudenio melagiui 
vėjui
Ir išnaktų ilgų ugnims, 
aniems raganiams,
Su jųjų pasakom kvaišom: 
apie senas, kvapnias salas 
Ir burlaivius, paklydusius 
plačioj, tylioj laikų 
mėlynėj,
Apie Pietų šalies krantus 
su laukiančiom mergelėm?(11)

Į poemą „Nihumim“ (Ketu
riasdešimt metų) Milašius įter
pia himną lietuvei motinai su 
būdinga jai aplinka:

O Motin!Motinėle! Ir tie 
dailūs, nusverti pečiai 
vėsaus vandens nešėjos, 
Ir auštant prikeltos 
tarnaitės susitelkęs 
žvilgsnis!
Kiek išminties ir išmonės, 
o moteriške, tavo rankų 
delnuose!
Kiekvieną sykį, kai jomis 
gėriuosi, suplazda balandis, 
Ir tavo šventasai baltumas 
prijaukina gulbes!(12)

Mažiau betarpiškų tėviškės 
prisiminimų tėra “Pradmeny
se” (“Les Elements”), kur į 
didingos gamtos ir stichijos 
reiškinius žvelgiama daugiau 
su pranciškonišku nuolanku
mu. Bet ir čia poetas ateina 
prie didingos uolos su savo vie
natvės prisiminimais iš tėviš
kės sodų, apgieda Lemano 
(Ženevos) ežerą, atėjęs prie jo 
su savo gimtosios tėviškės 
jausmais. Čia išgirstame ir 
poeto išsipažinimą:

Aš neturiu namų; neturiu 
tėvynės;
Vien tik visatos buvo 
sklidina mano apkartusi 
širdis.
Gyvenau vienišas savo 

bokšto viršūnėje,
Būsimų regėjimų

apšviestomis akimis(13)

Čia randame daugiau mei- 
(Nukelta į 2 psl.)
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lės refleksijos ir prisipaži
nimo, kad “pasaulis tikras 
vien prisiminimuose”. Kai visi. 
prakeikę mėlynę, po kuria poe
tas gimė, tai ir jo Meilė turėju
si pakilti į tas sferas, į kurias 
pasikėlė ir Dantės Beatričė:

Štai dabar ji visiems 
laikams pakilo
Į tą sferą, kur meilė 

prišaukia tik Meilę! 14).

Su romantiniu nusiteikimu 
dabar jungiasi ir rezignacija: 

į O skausmo žeme! Viltis
| mus apleidžia;
Tavo padangė aptemo; 
mumyse niaukiasi mėlynė;

Ir nebėra tų dienų, kurios 
buvo tokios malonios: 

! Štai mūsų senatvė, ir štai 
, tavo ruduo

Tyliai šnekasi, susiliesdami 
keliais!! 15)

Lietuvos vardas Milašiaus 
poezijoj tepasigirsta tik dvie
juose jo paskutiniųjų rinki
nių “Adramandoni” (1918) ir 
“Lemuelio išpažintis” (1922) ei
lėraščiuose. Tai buvo metas, 

‘kai Milašius buvo pradėjęs 
dirbti lietuvių atstovybėj Pa
ryžiuj ir kai jis, kaip minėta, 
pasisakė esąs lietuvis. “Ad
ramandoni” rinkinio eilėrašty 
“Dirvonai” Milašius sakosi 
mylįs “užmirštas žemes”, pra
dedant “pelenuota Lietuva” 
|(t.y. Pirmojo pasaulinio karo 
išgriauta), kur “auga apleista, 
iskurdi sesulė mano — dilgėlė”. 
{Kiti kraštai nedavė tos laimės, 
;kokios galėjo duoti Lietuva:

!
I

Iš mano jaunumės, 
nuvalkiotos pietų 
kraštuos,
Ir šiaurėje, man ypačiai 
išliko štai kas:
Liguista ir klajoklė mano 
siela nyksta, lyg 
ištroškusi žolė tarp 
mūrų,
Ir užmiršta ir pamesta 
čionai(16)

Eilėrašty “Nakčia sustojus 
karieta” poetas nori parodyti 
Poniai, dabar virtusiai anų 
vaikystės dienų drauge, gim
tosios tėviškės namus “pačioj 
lietuvių žemės glūdumoj”:
I

I

*

I

Nueisim žvilgterėti 
seklyčios, kur augau: ten 
Iš blausių paveikslų aidi 
Tylos nežemiškas glūdumas. 
Susirietęs savo guolyje, 
nakčia,
Girdėjau, kaip, nelyginant 
šarvuos,
Atodrėkio lašnojime už 
sienos
Plaka jų širdis.
Kokia laukinė tėviškė 
baikštuoliui mano vaikui! 
Žiburys jau gęsta, mėnulis 
niaukstos,
O išgąstis giraitėn šaukia 
savo dukteris! 17).

Griuvėsiuose belikę "erškėt- 
'rožės ir dilgėlės”, rūdžių suės
tos spynos, langinės uždary
tos... Bet buvo metas, kai “pro 
jazminus mėnulis žvelgė” ir 
pelėdžiukai iš vaiko rankos le
sė...

Kalbėdamas apie Milašiaus 
poezijos tautiškumo klausimą, 
J. Grinius minėtoj savo diser
tacijoj prieina išvadą, kad to
kia poezija, kurioj gimtojo 
ktašto tautinis substratas yra 
gana stiprus, negalėjo būti per 
.daug artima prancūzams, net 
nežiūrint to fakto, kad Mila
šius dabar laikomas vienu iš 
žymiausių prancūzų poetų. G.I. 
Židonytė savo disertacijoj apie 
Milašių prancūzų kalba 
(1951)(18) teigia, kad Milašiaus 
vaikystės pergyvenimai turėjo 
reikšmės jo vėlesniems mistiš
kai filosofiniams traktatams, 
kai buvo suvokta net reliaty- 

vybės teorija. Bet gyvenimo 
pabaigoj įsileidęs į visuotines
nės svarbos darbus, Milašius 
tuo pačiu priartėja ir prie pran
cūziškojo gyvenimo Btiliaus.
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★ Metmenys. Kūryba ir analizė. 

11(1982). Leidžia Algimanto Mac
kaus ir Metmenų fondas dūkart 
per metus. Redaguoja Vytautas 
Kavolis, Dickinson College, Car- 
lisle, Pennsylvania. Administruo
ja Marija Paškevičienė, 3308 W. 
62nd PI., Chicago III. 60620. Šio 
numerio kaina — 3.50 dol., keturių 
numerių prenumerata — 12 dol,, 
Kanadoje ir užsienyje — 15 dol.

šiame numeryje — pluoštas Ka
zio Bradūno naujų eilėraščių iš 
ciklo “Prierašai prie Genezės”. 
Taipgi išsamioje Bradūno kūry
bos studijoje Živilė Bilaišytė gvil
dena pagrindinę jo poezijos temą 
ir jo kūrybos versmę — poeto 
pasistatytą uždavinį “suteikti 
prasmę žemės netekimo, tremties, 
mirties ir nebūties reiškiniams 
istorijos įvykių ir laiko tėkmės 
kontekste.” Džiugu, kad Bradūno 
poezija, kurios magiką dauguma 
lietuvių iki šiol išgyvena, paga
liau yra pradedama atskleisti ir 
šiuolaikinės kritikos priemonėm, 
ieškant jos prielaidų ir joje vei
kiančių poetikos principų. Visa 
tai, dėka autorės įžvalgaus rūpes
tingumo šią poeziją sklaidant, pa
dės jos klausytojams ar skaity
tojams aiškiau išgirsti ir 
įsiklausyti į joje savitai skamban
tį “atkaklaus tremtinio — poeto” 
balsą.

Pagrindinis numerio straipsnis 
— Vytauto Kavolio studija “Trys 
pavasariai lietuvių sąmoningumo 
istorijoje.” Tai trijų lietuvių kultū

Dabartinis lietuvių jaunimas demonstracijose reikalauja
Jungtines Tautas Pabaltijo valstybėms grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę.
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ros istorijos tarpsnių tyrinėjimas, 
bandant atpažinti juose veikusias 
pagrindines galvojimo ir jausmo 
struktūras, šiuo atveju, poetinį 
žmogaus ir gamtos santykio 
svarstymą. Mūsų kultūros istorija 
iš šio taško dar beveik netyrinėta, 
tad ši studija itin reikalinga, o jos 
išvados ir įtikinančios, ir Bugesty- 
vios. Pirmas iš trijų analizuojamų 
tekstų — 1765 m. Donelaičio
“Pavasario linksmybės,” kurio pa
galba atskleidžiama individua
laus ir kolektyvinio žmogaus san
tykis; jame individualumą veik 
visiškai nustelbia pasiektoji krikš
čionybės ir gamtos 'sintezė. Antra
sis — 1895 m. Maironio “Pavasa
rio balsai,” tautinio atgimimo 
konservatyviojo sparno išraiška, 
padeda įžvelgti, kaip nuo 18 šimt
mečio pasikeitęs individo santy
kis ir su gamta ir su antgamte, o 
kolektyvas nusisuka nuo gamtos į 
save — vidinį kentėjimą ir rei
kalingą savęs discipliną. Trečia
sis laikotarpis — 1945 metų pra
radimo ir išlikimo dialektika, 
išskaitoma Alfonso Nykos-Niliū
no “Pavasario simfonijoje,” ku
rioje renkamasi kraštutinis indi
vidualizmas ir atskleidžiamas 
toks egzistencijos supratimo bū
das, kur išsilaisvinama “iŠ priva
lomos prasmės į prasmę be prie
vartos.” Galiausiai, žvilgsnis į 
Henriko Radausko kūrybą, kurio
je numitinami gamtos procesai ir 
ištirpsta individualumas, bei į 
Janiną Degutytę, kurios kūryboje 
ištuštėja “aš”, likdamas “praras-

D'

Jonas Čeponis Vilnius rudenį (aliejus, 75><87.3 «n); 1873
Iš šiuolaikinės tapybos Sovietų Sąjungoje parodos, vykstančios šiais 
metais Vakarų Europoje.

tų prisiminimų sausra ir ilgesių in
das,” verčia autorių klausti: ko
kias lietuvių sąmoningumo 
istorijos fazes gyvename dabar, 
kokios tebevyksta jo transforma
cijos? Tai klausimas, vertas toli
mesnio ypatingo dėmesio ir iš dau
giau mūsų mąstytojų.

Numeryje taip pat spausdinami 
Česlovo Milošo “Miestas be var
do” eilėraščiai su vertėjo Jurgio 
Blekaičio išsamiom pastabom; 
Kosto Ostrausko drama “Kaliau
sės mirtis”; Bronius Vaškelis tę
sia lietuvių literatūros istorijos 
studijas straipsniu “Trečio Fronto 
keliai ir klystkeliai,” taipgi To
mas Venclova rašo “Apie Trečią 
Frontą — be pagiežos”; Violeta 
Kelertienė recenzuoja Icchoko Me
ro naująjį romaną Sara, Vytautas 
Kavolis tęsia “Išeivijos lietuvių ir 
socialinių mokslų” apžvalgą bu iš
vadom apie lietuvių įnašą ir da
bartines spragas. Spausdinama 
plati diskusija apie Illinois uni
versitete Chicagoje steigiamos 
lituanistinės katedros perspekty
vas, kaip proga išryškinti, kas 
lituanistinėse studijose šiais lai
kais svarbiausia būtų nuveikti.

ųb’/'_ i®
* Hans Masalskis, Dr. Georg 

Sauenvein. Sein Leben und Wir- 
ken.Witzenhausen: Zimmermann 
— Verlag, 1981. leidinys vokiečių 
kalba, iliustruotas nuotraukomis. 
72 psl.

Pernai, galima sakyti, beveik 
mūsų nepastebėta praėjo 150 me
tų sukaktis nuo Mažosios Lietu
vos himno (Lietuviais esame meB 
gimę) autoriaus ir žymaus aušri
ninko dr. Jurgio Zauerveino gimi
mo. O vokiečių kalba štai apie jį 
pernai išleista visa monografija. 
Šiemet, kada minime 100 metų 
nuo "Aušros” pasirodymo, ir[į 
Zauerveiną turėtume atkreipti rei
kiamą dėmesį.

Jis pats buvo vokietis, gimęs 
1831 m. sausio mėn. 15 d. Hanno- 
veryje. Gimtajame mieste 1931 mė-

tais, minint 100 metų nuo Jo gimi
mo', ''Viena gatvė pavadinta 
Sauervuein vardu. Zauerveinas bu
vo tikrai unikali ir spalvinga as
menybė. Tikras poliglotas, mokė
jęs net 43 kalbas, jų tarpe, ir 
lietuvių. Laike nuo laiko atvažiuo
damas , į Mažąją Lietuvą ir čia 
trumpiau ar ilgiau pagyvenda
mas, taip pamilo šio krašto Žmo
nes ir jų lietuviškąją kalbą, kad ta
po nuoširdžiu kovotoju už 
lietuvybę. Visas jo gyvenimas, ke
lionės po platųjį pasaulį, jo dar
bai, jo raštai, jo kalbiniai bei tau
tiniai interesai galėtų būti 
medžiaga puikiam romantiškam 
romanui. Hans Masalskis dabar 
visa tai surinko ir sudėjo į gražios 
apimties monografijėlę. Pabaigo
je autorius dar pridėjo lietuviškų
jų ir vokiškųjų Zauerveino raštų 
bei kūrybos pavyzdžių. Visa tai 
gana visapusiškai padeda supras
ti šį lietuvių tautai daug nusipel
niusį žmogų.

Nuotr. Ginkaus ir Klimu

Visuotinis JAV lietuvių seimas New Yorke 1918 
m. kovo mėn. 13-14 dienomis, kurio dalyviai, dar 
nežinodami apie vasario 16 dienos aktų, susi-

rinko „tarti, kad mes reikalaujame Lietuvai 
neprigulmybės“.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

ją mėgina įsprausti į visiškai jai 
svetimą istoriją. Tai paaiškina, 
kodėl nuo 1948 metų iki 1968 rusų 
invazijos čekai visom savo jėgom 
priešinosi šiai kultūrinei koloniza
cijai ir, nežiūrint režimo, išsau
gojo sau pakankamai laisvės, ją 
pripildė savo kūryba. Nuo 1968 
metų, aišku, čekų literatūra pa
laipsniui smaugiama. Šios tragiš
kos sąlygos tačiau tik dar labiau 
čekams išryškino jų kultūrinę pa
dėtį: savo pačių mirties šešėly jie 
tik kultūrinėmis pastangomis 
įstengs priešintis neatlyžtamam 
politiniam spaudimui. Bet kaip il
gai? I tai tegali atsakyti tik visa 
Vakarų kultūra aplamai. Ar dar 
yra vietos nūdieniam super-galy- 
bių pasaulyje mažoms tautoms? 
Ar visiškai supolitintame pasau
lyje pati kultūra dar gali likti ne
priklausoma, svari, prasminga? 
Ar pats Vakarų pasaulis dar tebė
ra kultūriniai vieningas, pakan
kamai solidarus ir gyvas, kad 
jaustų, kada kuris nors iš jo sąna
rių yra amputuojamas? O gal jis, 
kad ir nesąmoningai, ruošiasi sa
vo paties mirčiai? Pasak Kunde- 
ros, prieš šimtą penkiasdešimt me
tų čekų literatūra išėjo lažybų, 
kurios lietė tik ją pačią. Šiuo metu 
jos liečia visą Vakarų pasaulį.

Iš lietuviškojo taško, Kunderos 
įžvalgos į mažųjų tautų reikšmę 
pasaulio kultūrai yra lengvai pasi- 
savintinos. Analogijų yra perdėm 
daug: mes taip pat iškart sena ir 
kultūriniai labai jauna tauta, mū
sų tautinę sąmonę 19 šimtmety 
taip pat atgaivino pirmiausia mū
sų poetai ir rašytojai, dabartinis 
Lietuvos atkirtimas nuo Vakarų 
civilizacijos, į kurią ji įėjo jau bent 
prieš 400 metų su Vilniaus univer
siteto įsteigimu ir į kurią taip la
bai orientavosi Nepriklausomy
bės laikotarpyje, dar nuožmesnis 
negu čekų (plg. sovietines pagy
ras, kad Vilniaus universitetas se
niausias Sovietų Sąjungoje). Kul
tūrinio reiškimosi sąlygos 
dabartinėje Lietuvoje gal dar sun
kesnės negu Čekoslovakijoje. O sa
vo ateitį mes taip pat tegalime 
vaizduotis užtikrintą tokiame pa
saulyje, kur savitos mažųjų tautų 
kultūros nebūtų smaugiamos. Tik 
iŠ istorinės perspektyvos žvel
giant, mūsų padėtis pasaulinės 
kultūros atžvilgiu galbūt dar ny
kesnė negu čekų. Jei neskaitysime 
Oskaro Milašiaus, tapusio pran
cūzų poetu, panašiai kaip Kafka 
vokiečių rašytoju, mūsų literatū
ra, irgi prasidėjusi 19 šimtmety, 
dar nėra davusi nė vieno rašytojo, 
kurį pažintų visas pasaulis. Nė 
mūsų mokslininkai dar nėra su
kūrę teorijų, davusių paskatą 
bendram Vakarų kultūros vysty
muisi. Netgi Čiurlionio, kaip ab- 
straktizmo pirmtako vaidmuo 
Vakarų mene buvo aplenktas (ar 
ne per istorijos lengvapėdišku
mą?). Pagaliau dar neturime nei 
balso Vakarų kultūroje, kuris kal
bėtų už mus kaip Kundera už če
kus, Česlovas Milošas už lenkus 
(reikia pripažinti, dalinai jis kal
ba ir už baltiečius).

Bet galbūt yra tam tikrų pamo
kų iš čekų patirties, kurias sau 
galėtumėm prisitaikyti. Pirmiau
sia, ne paties kūrėjo uždavinys yra 
įeiti į pasaulinę kultūrą (jis savo 
kūrybines jėgas išsemia savo vei
kaluose), bet jo tautiečių jį ten įves
ti. Ne pats Kafka ir kiti čekų rašy
tojai bei kūrėjai save prisistatė 
pasauliui, bet jų draugas Max 
Brod savo gyvenimą pašventė tai 
padaryti. Tuo tarpu šimtui metų
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praėjus nuo Krėvės gimimo, kokio 
dėmesio jam esam pasirūpinę pa
saulinėje literatūroje? Kiek ir ko
kios kokybės turime savo poetų 
vertimų į kitas kalbas? Ar tik pasi
tenkiname neužginčijama, bet ir 
pigia išmintim, kad poezija neiš
verčiama, nežiūrint kokius naujus 
kelius šiam klausimui spręsti yra 
nurodęs šiuolaikinis vertimų 
mokslas? O gal, antra vertus, mes 
stokojame ne tiek rūpesčio sava
jai kultūrai, kiek gilesnio pažini
mo ir dalyvavimo Vakarų kultū
ros procesuose, kuris savaime 
mums padiktuotų, kada kurį lietu
višką poreiškį yra itin palankus 
metas bandyti perteikti pasauli
nei auditorijai? Taip, pavyzdžiui, 
galbūt Maceinos "Jobo dramą” iš
vertus į prancūzų ar anglų kalbą 
ankstyvaisiais penkiasdešimtai
siais metais, dabar ir jis rikiuotųsi 
su kitais Vakarų Europos krikš
čioniškojo egzistencializmo reiš
kėjais. arba Algimanto Mackaus 
poezija, išversta į anglų kalbą še
šiasdešimtaisiais metais, galbūt 
būtų radusi atgarsį to meto jauno
joje kartoje savo benamiškumo ir 
protesto nemeluotu išgyvenimu? 
Kai kas dar ne pervėlu -tebekūry- 
bingų išeivijos poetų, kaip Liūnės 
Sutemos ar Kazio Bradūno, rinki
niais galima būtų bandyti su
dominti kurią nors akademinę lei
dyklą, pasiremiant, iš vienos 
pusės, dabartiniu dėmesiu moterų 
kūrybai aplamai, iš kitos pusės, 
žmogaus ir žemės santykiui ir pir
mykščių bendruomeninių tradi
cijų vertei. Pagaliau, jei vienas 
svarbiausių lietuvių literatūros 
laimėjimų šiame šimtmety yra ro
mano žanro išvystymas, ar never
tėtų rimtai pastudijuoti galimy
bes kai kurių okupudtos Lietuvos 
rašytojų kūrybą pateikti angliš
kai skaitančiajai visuomenei? (Jei 
Lotynų Amerikos mažosios tautos 
tik paskutiniam dešimtmety pir
mąkart įjungė savo romaną į pa
saulinę literatūrą, kodėl nepaban
dyti mums?) O kas tą geriausiai 
padarytų, jei ne mes, išeivijos lie
tuviai? Gal galėtume tikėtis, kad 
steigiamoji lituanistinė katedra 
Illinois universitete Chicagoje bus 
veiksnys, padedantis šitokius už
davinius atlikti — tuo labiau turė
tume šiuo metu jos įsteigimą rem
ti.

Prieš šimtą metų “Aušros” lei
dėjai ir. visi tautinio atgimięoH 
žadintojai, prieš 65 metus Nepri
klausomybės paskelbėjai ir kariai 
savanoriai, irgi ėjo lažybų. Ar ta
da jiems didesnė tamsa gaubė ma
žos tautos ateitį, kurią jie visdėlto 
ryžosi perskverbti, ar mums da
bar, turbūt neįmanoma pasakyti. 
Galbūt mirties šešėlis, grasinan
tis mūsų tautai, po visų šio šimt
mečio politinių įvykių ir dabar
tinėse aplinkybėse, mūsų labiau 
jaučiamas. Iš kitos pusės, mes da
bar jau turime tautinį kultūrinį pa
grindą ir užnugarį, kurio ano me
to lietuviai neturėjo — jie patys jį 
mums sukūrė ir paliko. Nei vienas 
lietuvis, kuris yra stovėjęs Rasų 
kapinėse prie Jono Basanavi
čiaus kapo ir skaitęs antkapy 
iškaltą jo testamentą:

Kada mes jau in dulkes 
pavvirsim, jei 

Lietuwiszka kalba bus twirta 
pastojus 

jei per musu darbus Lietuwos 
dvase 

atsikwo8zes — tasik mums
ir kapuose 

bus lengweu smageu ilsėtis
nenueis neįsitikinęs, kad pra
sminga yra tas lažybas dar kiek 
pratęsti. (a U)
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Dr. Jonas Basanavičius 1851.XI.23 — 1927.11.16

Knyga apie Joną Basanavičių 
anglų kalba

Čia dedama D. Fainhauzo šios kny
gos recenzija, išversta į lietuvių kalbą. 
Recenzija buvo išspausdinta žurnale 
Slavic Reuieui, vol. 41, no. 1. Spring 
1982. —Red.

Hm *
Jonas Basanavičius: the pat- 

ridrch of the Lithuanian national 
renaissance. By Alfred Erich 
Senn. EaBt European Biography 
8eries, vol. 1. Newtonwille, Mass.: 
Oriental Research Partnere, 1980. 
vi, 93 pp. $9.50.

Jonas Basanavičius, įžymus lie
tuvių tautinio atgimimo vadas, bū
vi daugelio studijų objektas. Ta
čiau šis darbas pateikia pirmą 
kartą visapusišką temos nagrinė
jimą anglų kalba. Alfred Erich 
Senn, gerai žinomas autoritetas 
Lietuvos istorijos moksle, anali
zuoja veiksnius, kurie formavo 
Basanavičiaus tautinių pažiūrų 
struktūrą. Gvildena tautinių san
tykių keitimąsi Lietuvoje po 1863 
metų sukilimo, lietuvių inteligen
tijos augimo procesą. Ši knyga lai
mėtų, jei autorius atsižvelgtų į ki
tų šalių nacionalistinių judėjimų 
įtaką Basanavičiaus tautinės są
monės formavimuisi. Savo atsi
minimuose Basanavičius akcen
tuoja, kad Lietuva turėjo ganėtinų 
perspektyvų pakilti iš savo tauti
nės degradacijos panašiai kaip 
daugelis kitų tautų — “graikai, ru
munai, bulgarai, serbai, čekai, su 
kurių atgimimo procesu man bu
vo tekę ant vietos, labai iš arti 
susipažinti”. {Daktaro Jono Basa
navičiaus autobiografija, Vilnius, 
1936, psl. 44).

Senn iškelia, kad didžiausias 
Basanavičiaus pasiekimas buvo 
“Aušros” sukūrimas. Juk tai pir
masis lietuvių tautinis periodinis

leidinys. Kadangi laikraštis pasi
rodė ankstyvojo lingvistinio na
cionalizmo stadijoje, jis suvaidino 
ypatingą vaidmenį lietuvių kal
bos ir kultūros atgimime.

Autorius pabrėžia, kad Jono 
Basanavičiaus ir kitų asmenų ini
ciatyva buvo sušauktas 1905 me
tais Didypis Vilniaus Seimas, ku
ris reikalavo Lietuvai politinės 
autonomijos. Ypatingai įtikinan
čiai Senn dokumentuoja Basana
vičiaus reikšmingą vaidmenį Lie
tuvių Mokslo Draugijos sukūrime 
Vilniuje 1907 metais. Knygoje ski
riama daug dėmesio Basanavi
čiaus veiklai Lietuvos Taryboje, 
kuri 1918 metų vasario 16 dieną 
paskelbė šalies nepriklausomybę.

Skaitant Alfred Erich Senn stu
diją, iškyla gal ir diskusinio pobū
džio mintis. Autorius išreiškia 
nuomonę, kad Basanavičiaus 
veiklos branduolys buvo lingvis
tinė ir kultūrinė lietuvių tautos 
edukacija. Senn įtaigauja, kad 
Basanavičius išliko lingvistinio 
nacionalizmo rėmuose iki gyveni
ni pabaigos. Tačiau, atrodo, kad 
Basanavičiaus nuomonės keitėsi 
įvairiuose jo gyvenimo tarpsniuo
se. I devynioliktojo šimtmečio pa
baigą jis pasisakė už savarankiš
ką Lietuvą. Jo supratimu ji turėjo 
būti laisva ne tiktai nuo svetimos 
kultūrinės įtakos, bet pagal jo 
nors ir miglotą nuovoką, turėjo 
taip pat būti nevaržoma svetimo 
politinio dominavimo. 1905-1906 ir 
1917-1918 metais Basanavičiaus 
veikloje neabejotinai vyravo poli
tinės problemos.

Senn parašė išsamią ir skati
nančią studiją, kuri sudaro ver
tingą indėlį lietuvių nacionalizmo 
moksliniame tyrinėjime.

David Fainhauz

Ruošiama Jono Bretkūno šventraščio 
vertimo laida

P O S T l L L A
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Jono Bretkūno Postilė, 1591.

Vokietijoje Muensterio universi
teto baltistikos skyrius apsiėmė 
paruošti.ir išleisti 16 šimtmečio lie
tuvišką rankraštį — Jono Bretkū
no švento rašto vertimą. Tai būtų 
pirmoji šiųjų Bretkūno raštų kri
tiška laida, padaranti juos priei
namus moksliniam tyrinėjimui.

Jonas Bretkūnas (1536 — 1602), 
žymiausias 16 amžiaus Mažosios 
Lietuvos rašytojas, savo šventraš
čio vertimą pradėjo 1579 metais ir 
tęsė iki 1590. Po studijų Vakarų 
universitetuose jis dirbo pastora
cinį darbą tarp lietuvių Labguvo
je, vėliau Karaliaučiuje. Šalia lie
tuvių kalbos, jis taip pat mokėjo 
senąją prūsų bei kuršių kalbą, ku
ria tuo metu buvo kalbama Kuršių 
Neringoje. Bretkūno darbas yra 
ne tik pirmasis šventraščio verti

Lietuvos ateitis „Aušros“ poetų kūryboje
#

Prabrėkšk, aušrele, tekėk, saulele, 
Spindėk, aušros žvaigždele.

Papūsk, vėjeli, varyk miglelę, 
Pabudink vieversėlį.

Telaukia žmonės dangaus malonės, 
Galo baisios koronės.

Išvysim šviesą, pažinsim tiesą, 
Sulauksim gerą čėsą.

Pabūgs tamsybės ir neteisybės
Tikros šviesos galybės.

Išauš dienelė, spindės saulelė, 
Džiaugsis kožna širdelė.

Išgaiš piktybės ir nedorybės,
Atgis mokslas teisybės.

Būsim kaip buvę mes nepražuvę, 
Pragaištin nepakliuvę.

Gerai gyvensim, amžius pratęsim, 
Lietuvninkais pasensim.

Būsim doringi ir pakajingi,
Kožnam vienam meilingi.

Parnešim blūdus, nedorus būdus, 
Naikinsim piktus grūdus.

Augsim dorybėj, tikroj teisybėj, 
Amžių baigsim linksmybėj.

Pražus girtystės, paleistuvystės, 
Barniai, provos, vagystės.

Žaliuos medeliai, čiulbės paukšteliai, 
Žaliuos mūsų vaikeliai.

Žaliuos pievelės, žydės kvietkelės, 
Žydės mūsų mergelės.

Papūs vėjeliai, siūbuos javeliai. 
Svyruos mūsų seneliai.

JUOZAPAS MIGLOVARA

Tikroji pavardė Juozas Miliauskas. Gimė 1845 m. 
kovo mėn. 24 d. Galnės kaime, netoli Vainuto. Daly
vavo 1863 m. sukilime. Gyveno daugiausia Šiauliuose, 
kur ir mirė 1937 m. sausio mėn. 20 d. Kūrybą spausdino 
„Aušroje“. Išleido perredagavęs A. Strazdo poezijos 
rinkinį „Giesmės svietiškos ir Šventos" (1884) ir dvi savo 
poezijos knygeles „Raštai. Įvairios eilės“ (1884) ir 
„Dainos“ (1906).

LAKSTANGĖ

Giedojau anksti ant pavasario, 
Kad brolis mano lietuvis arė, 
Ir kad jis smarkiai save kankino, 
Mano giesmelė jįjį ramino.
O dirva buvo ta neaparta
Seniai, jau seniai, nei vieną kartą; 
Bet brolis mano lietuvis arė — 
Jam tai didžiausią linksmybę darė. 
Žmonės į jįjį piktai žiūrėjo, 
Kad jis tą dirvą apart norėjo 
Ir kad žadėjo grūdą ten mesti, 
O paskui vaisių nemažai rasti.
Bet jis neklausė, ką žmonės tarė, 
Be pertrūkimo dirvas arė,
Ir liūdnas buvo — tik jį linksmino 
Mano giesmelė, širdį ramino.
O kad jo dirvos visos žaliavo, 
Smulkaus lietelio gegužės gavo, — 
Tada man brolis lietuvis tarė, 
Kad dėl tėvynės tas dirvas arė...

LIUDMILA MALINAUSKAITĖ-EGLĖ

Viena pirmųjų moterų lietuvių poezijoje. Gimė 1864 
m. vasario mėn. 14 d. Ručinių kaime, netoli Pakruojo, 
sulenkėjusių bajorų šeimoje. Buvo ištekėjusi už Jono 
Šliūpo, ilgai gyveno JAV, dalyvavo čia lietuvių kultū
rinėje veikloje. I Lietuvą grįžo po Pirmojo pasaulinio 
karo. Mirė 1928 m. balandžio mėn. 7 d. Kaune. Kūrybą 
spausdino „Aušroje", „Unijoje", „Lietuviškajame 
balse“.

PO MASKOLIAUS JUNGU

Ošia Nemuns mūsų šventas 
Mėlynomis bangomis.

Ui, jis ašaroms užtvenktas, 
Ašaromis graudžiomis!

Kraujo srovės juomi plaukia
Jūrėsp link audriosios,

Verksmas svietą apiplaukia 
Mūs genties vargiosios!

Nuo tų ašarų gailiųjų 
Jau vanduo pakarto, 

Verksmas kančių amžinųjų 
Mūs genties sielvartai.

Verksmas senių ir jaunųjų
Su verksmais mergelių...

Sunku tam gyvent ant svieto, 
Kurs nešioja pančius!

Girdis — gelmėj pančiai žvanga, 
Šauksmas nuliūdimo;

Girdis, girdis aimanavims, 
Saukiantis į dangų!

Jungą carų, jungą ponų
Mūs žmoneliai tempia;

Kuomet, kuomet gaus jie laisvę, 
Nusitrenks terionus?!

Ui, gėdingoj jie nevalioj
Surišti vaitoja!

Lūkuriuoja sau dalelės, 
Ašarėlėms prausias!

— Kur tu, kur tu, mūs dalele,
Kur tu vaikštinėji?

Ar grabe tu, ar už kalnų,
Ar už jūrų tūnai?

— Ne už jūrės, ne už kalnų,
Ne grabe aš tūnau...

Žmonės, aš juk jūsų tarpe, 
Jūs pūslėtoj rankoj!

JUOZAS ANDZIULAITIS- 
KALNĖNAS

Gimė 1864 m. gruodžio mėn. 12 d. Gaisrių kaime, 
netoli Marijampolės. Baigęs Veiverių mokytojų semi
nariją, mokytojavo Garliavoje. Gresiant areštui už 
bendradarbiavimą draudžiamoje lietuviškoje spau
doje, pabėgo į Vokietiją, kur redagavo „Aušrą“, o kiek 
vėliau, persikėlęs į JAV, „Vienybę lietuvninkų". Mirė 
1916 m. vasario mėn. 12 d. New Britain, Conn. Parašė 
originalių eilėraščių, sekė ir laisvai vertė rusų bei lenkų 
to meto revoliucinę poeziją.

LIETUVNINKAI MES ESAM GIMĖ

Lietuvninkai mes esam gimę, 
Lietuvninkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt.

Kad ir kelintas apsiėmė 
Nieku paversti mus visus. 
Lietuvninkų vaisinga žemė 
Tik vis gimdys lietuvninkus.

Kad debesiai ir susitraukia 
Ir vėtros grumzdž mus išardyt, 
Kad ir kelintas pykdams šaukia 
Ir kalbą mūs nor išvaryt:

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvninks nieko tikt n’atbos, 
Kaip eglė ten prie Sešupėlio, 
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

Drūtai laikyk, drūtai stovėkie,
Lietuviškoji giminė!
Drąsiai lietuviškai kalbėkie,
Tegul supyksta nežinė!

Tegul supyksta, kas nežino,
Kalba senoji kaip miela,
Kuria mus „Tėve mūs" mokino
Tėtužis miels ir motina

Vis ciesorių viernai mylėsim,
Mylėsim ciesorystę vis,
Tikt, kas širdyj yr, iškalbėsim ,
Lietuviškomis lūpomis.

Lietuvninkai mes esam gimę.
Lietuvninkai mes norim būt;
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir nenorim leist pražūt.

JURGIS SAUERVEINAS
„Aušros" poetas, pasirašinėjęs slapyvardžiais Silvaticus, Girėnas ir kt. Gimė 

1831 m. sausio 15 d. Vokietijoje, netoli Hanoverio. Mokslus ėjo Goettingeno 
universitete. Mokėjo keliasdešimt kalbų, daugeliu jų rašė eilėraščius. Gynė mažų 
tautų politines ir kultūrines teises. Ilgokai gyveno Rytų Prūsijoje, dalyvavo 
tenykščių lietuvių kultūrinėje ir politinėje veikloje. Mirė 1904 m. gruodžio mėn. 16 
d. Oslo, Norvegijoje.

Šviesa

Būk pasveikinta. Duktė Stebuklingiausioji, 
Aukščiausiojo Sviespaties tviskanti skaistybėj, 
Skriduliuose pasaulių — antorių gilybėj! 
Sotvariene — Baltgalve — Šviesa vaiskiausioji!

Akie Akapirmo ir Atspindi Jo kvapo! 
Nuturėjo visgyvio Nuoturoj veislinga, 
Augyve — Motinėle aiškiai daug galinga! 
Vis, kas gyvs, Tavęsp spendžias iš po tamsos kapo...

Ir mano dvasia podraug silpnais sparnais savo, 
Ciulbenant tau girių — iš atklainių tamsybės, 
Zvanelio Svansmo maldą smelkia į aukštybes.
Iš ančio cėlastybės — Sviesalystės Tavo, ,

.....................z < ». •ei

Užtvinsk tą juodą naktį — naikintoją Tiesos
Ir tvokstelk ant Lietuvos plačią versmę Šviesos. [
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ANDRIUS VIŠTELIS

Gimė 1837 m. lapkričio mėn. 24 d. Kluoniškįų kaime, netoli Zapyškio. Jo, zj 
buvo neramus, audringas ir tragiškas gyvenimas. Dalyvavo 1863 m. sukilime, 
jam nepavykus, pabėgo į Vakarus, kovėsi Garibaldžio kariuomenės eilėse. 
Nuklydęs į Pietų Ameriką, nesėkmingai bandė kurtis Brazilijoje, ten palaidojo 
abu savo vaikus. Mirė psichiatrinėje ligoninėje Argentinoje 1912 m. rugpiūčio 
mėn. 2 d. A. Vištelis išvertė J. Kraševskio poemą „Vitolio rauda" (1881), parašė 
originalių eilėraščių, tarp jų „Regėjimą“ (Op! Op! kas ten?.. Nemunėli!), kuriuos 
Lietuvio slapyvardžiu spausdino „Aušroje“.

SKAITYTOJUI

Jei, skaitytojau mielas, tau netyčia šitos 
Rankon pateks giesmelės, menkai sumąstytos, 
Tegul tavo malonė lengvą teismą daro, 
Nesuderintą gaidą priima už gerą.
Mačiau ne kartą teismą tavo padarytą: 
Nors tu labai džiaugiesi pavasario rytą, 
Girdėdams, kaip, įtūpus obely ant žiedo, 
Giesmę, veriančią širdį, lakštingėlė gieda, 
Tačiau prie tų vargonų iš šimto balselių 
Čiauškėjimo nepeiki ir kitų paukštelių... 
Už tai gi nepaniekink, jei prastas dagilis, 
Paukštelis ne miškinis, bebalsis, besylis, 
Geisdams naudos tautiečiams, gimtinėj kalboje 
Svetimų giesmininkų giesmes atkartoja 
Ne lakštingėlės balsu. Ir tokia giesmelė 
Galės naudos atnešti nors menką dalelę: 
Ji akių nepravirkins, širdies nesujudins, 
Tegut spiegiančiu balsu lakštingėlę budins.

STANISLOVAS DAGILIS
Gimė 1843 m. kovo mėn. 3 d. Mažutiškių kaime, netoli Biržų. Mokėsi 

Kėdainių bei Slucko gimnazijose, studijavo filologiją Petrapily, po to moky
tojavo Ukrainoje. Mirė 1915 m. lapkričio mėn. 19 d. Biržuose. Poeziją ir straips
nius literatūros klausimais spausdino „Aušroje". Išleido vertimų ir originalios 
kūrybos rinkinėlį „Lietuviškas šiupinys iš svetimų skanskonįų ant naudos 
broliams lietuviams pataisytas“ (I d. 1884, II d. 1891).

mas į lietuvių kalbą, bet ir turtin
giausias senosios lietuvių kalbos 
žodyno šaltinis: pats Bretkūnas 
savo užbaigtą vertimą pakartoti-
nai taisė, o prie jo prisidėjo ir dide
lis skaičius kitų „korektorių“, val
džios paskirtų konsistorijos narių, 
kurie savo įvairius skirtingus pa
siūlymus, kaip versti atskiras 
švento rašto vietas, yra įrašę į 
Bretkūno rankraštį.

Dar Bretkūnui gyvam esant, 
rankraštį nupirko prūsų valdžios 
įstaigos ir šimtmečius jis buvo 
saugojamas Karaliaučiaus uni
versiteto bibliotekoje, kol Antrojo 
pasaulinio karo gale jis atsirado 
Goettingene. šiuo metu jis yra 
Prūsų Kultūros instituto valstybi
nio archyvo Vakarų Berlyne nuo
savybė. Paskolintas Muensterio 
universiteto darbuotojams, jis bu
vo perkeltas į Bavarijos vals- 

I tybinę biblioteką Muenchene.
Projektą remia Deutsche For- 
schungsgemeinschsft. Iš aš-

mi
tuonių planuojamų tomų jau išti
sai paruoštas Naujojo Testamen
to vertimo tekstas. Redaktoriai 
tikisi, kad bus laimėta vertingų 
naujų žinių apie senovės baltiečių 
kalbas, kurių pavyzdžių teturima 
iki šiol daugiausia tik fragmentai. 
Projekto vedėjas Muensterio uni
versiteto profesorius Friedrich 
Scholz Bretkūno vertimą vadina 
“vienu svarbiausiu vėlyvojo 16 
šimtmečio lietuvių kalbos liudi
ninku”. Kai Bretkūno šventraščio 
vertimo redakcija bus užbaigta, 
bus galima tiksliau įvertinti, kokią 
svarbą ši gausi medžiaga turi lietu
vių kalbos istorijos studijoms.

Laikraščių platinimo 
konkursas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
paskelbė Pietų Amerikoje lietuviš
kų laikraščių platinimo konkursą. 
Premijoms 1000 dol. paskyrė kun.
dr. Juozas Prunskis. A. Žmuidzinavičius Regėjimas (pieštas dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą).
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Richardo Wagnerio metai Koncertas a.a. Izidoriaus Vasyliūno atminimui

SAULĖ JAUTOKAITĖ
Jau praėjo šimtas metų nuo tos 

dienos, kai kompozitorius Richard 
Wagner, po paskutinės savo ope
ros “Parsifal” premjeros nuvyko j 
Veneciją poilsiui iri ten ištiktas 
širdies priepuolio, 1883 m. vasario 
13 d. mirė. Šiai kompozitoriaus su
kakčiai paminėti, operų teatrai, 
jeigu ne visas jo operas, tai bent 
vieną stengiasi atlikti savo šiuo
metiniame repertuare.

Wagneris kaip asmuo
“Aš vadinuos Wilhelm Richard 

Wagner ir gimiau 1813 m. gegužės 
22 d. Leipcige”. Taip pradeda kom
pozitorius savo autobiografiją. To
liau jis rašo, kad, jam būnant šešių ■ 
mėnesių, miršta jo tėvas. Motinai 
ištekėjus už komedianto ir daili
ninko Ludwig Geyer, visa šeima 
išsikelia gyventi į Dresdeną. Patė
vis norėjo, kad jaunasis Richar
das taptų dailininku, bet jis tam 
nerodė jokio talento. Kai patėvis 
irgi anksti mirė, Wagneris paliko 
septynerių metų. Toliau jis tęsia 
savo autobiografiją: “Eidamas de
vintuosius metus, pradėjau lanky
ti Dresdeno Kreuzschulę. Norėjau 
mokytis muzikos, bet ji nebuvo 
dėstoma. Mano dvi sesutės skam
bino pianinu patenkinamai. Aš 
klausydavaus jų skambinimo, bet 
pats nesimokiau. Niekas man taip 
nepatiko kaip “Der Freischuetz”. 
Dažnai matydavau Weberį, praei
nantį pro mūsų namą po repetici
jų. Aš į jj žiūrėdavau su didžiausia 
pagarbia baime. Pagaliau man bu
vo pasamdytas pianino mokyto
jas. Vos išmokęs pirmuosius pirš
tų pratimus, vogčiomis iš ausies 
praktikavau “Der Freischuetz” 
uvertiūrą. Mokytojas išgirdęs pa
sakė. kad iš manęs nieko neišeis. 
Jis buvo teisus. Per visą savo gy
venimą neišmokau taisyklingai 
skambinti pianinu. Ir vėliau 
skambindavau tiktai savo paties 
malonumui ir nieko kito, kaip 
uvertiūras ir su pačiais prasčiau
siais “pirštais”. Man buvo neįma
noma tiksliai paskambinti ir todėl 
baisėjausi visų pratiminių ga
mų”.

Toliau Wagneris rašo, kad tie 
muzikiniai pianino tarškinimai 
buvo antraeilis dalykas, nes jis 
taip pat rašė eilėraščius. “Kartą 
mirė jo klasės draugas. Mokytojas 
davė uždavinį parašyti eilėraštį 
apie jo mirtį su pasižadėjimu, kad 
geriausias bus išspausdintas. Ir 
mano buvo išspausdintas, aš tada 
buvau vienuolikos metų. Tuoj pat 
nusprendžiau tapti poetu”. Jis spe
cialiai mokėsi anglų kalbos, kad 
tiksliau galėtų suprasti Šekspyrą. 
Ir vėliau nutraukus anglų kalbos 
mokymąsi, šis anglų poetas liko 
jam pavyzdžiu.

Visai šeimai vėl sugrįžus į Leip
cigą, ^Vagneris, belankydamas 
koncertus, susipažįsta su Beetho- 
veno muzika. Beklausydamas 
Beethoveno muzikos, jis įsitikino, 
kad jis irgi gali sukurti tokią mu
ziką ir nutarė tapti kompozitoriu
mi. Taip Wagneris, vis labiau ap
leisdamas kitas studijas, 
susiranda savo pašaukimą muzi
kos kūryboje. Pripuolamai studi
juodamas muzikos teoriją, jis pra
deda kurti muzikos kompozicijas. 
Jis pastebi: “Pirmo mano kūrinio 
atlikimas paliko man gilų įspū
dį”.

Gavęs dirigento vietą Magde
burgo operos teatre, jis pastato sa
vo operą “Das Liebesverbot”. Su 
šios operos nepasisekusiu spek-

„Tristano ir Izoldos“ pirmojo veiksmo finalas iš Lyric Opera of Chicago 1979 metų spektaklio.

Richardas Wagneris

takliu, opera subankrutavo. Susi
radęs naują dirigento vietą Kara
liaučiuje, susipažino Minpą 
Palmer ir ją vedė. Vėliau 2 metus 
dirigavo Rygos operos teatre. Čia 
jis paskendo tokiose skolose, kad 
buvo atleistas iš darbo ir jam bu
vo atimtas pasas. Nenorėdamas 
patekti į kalėjimą, jis iš Rygos pa
bėgo ir atvyko į Paryžių. Pagy
venęs 3 metus šiame garsiame 
mieste, susipažino su tuo metu įta
kingu kompozitorium Meyerbeer, 
tačiau susidūrė su įvairiais 
sunkumais ir nepasisekimais.

Wagneriui laimė nusišypsojo 
1842 m., kada Dresdene su dideliu 
pasisekimu pirmą kartą buvo at
likta jo opera “Rienzi”. Kitais me
tais jis buvo paskirtas Dresdeno 
operos kapelmeisteriu. Vadovau
damas šiai operai, kartu rašo ir sa
vo operos kūrinius. Bet su kiekvie
na premjera vis susilaukia 
daugiau nepasisekimo. Wagneris 
nugali savo kūrybinius nepasise
kimus tik tada, kada į jo kūrybą 
dėmesį atkreipia Bavarijos kara
lius Ludwigas II. Karalius, susi
žavėjęs Wagnerio muzika, negaili 
išlaidų ir išpildo visus kompozito
riaus norus. Muencheno teatre 
įvyksta jo paskutiniųjų operų 
premjeros. Tačiau pats kompozi
torius nėra pilnai patenkintas sa
vo operų atlikimu. Jis svajoja apie 
savo teatrą, pastatytą specialiai jo 
operoms atlikti. Ir karaliaus Lud- 
wigo pritarimu, 1876 m. paties 
Wagnerio pasirinktame Bayreu- 
tho miestelyje buvo atidarytas 
teatras, pastatytas pagal paties 
kompozitoriaus nurodytus archi
tektūrinius projektavimus. Šiame 
naujame teatre pirmą kartą buvo 
atliktas pilnas jo Nibelungų cik
las. Ir specialiai šiam teatrui Wag- 
neris dar suspėjo sukurti religinės 
minties muzikinę dramą “Parsi
fal“ (1882). Paga'. paties kompozi
toriaus nurodymus Bayreutho te
atre atliekami tiktai jo paties ir 
Beethoveno kūriniai.

Wagnerio opera
Kompozitorius Richard Wagner 

operą pradėjo kurti tuo metu nu
sistovėjusiame itališkame grande 
opera stiliuje. Kurdamas pirmą
sias tris savo operas “Die Feen”, 
“Das Liebesverbot” ir “Rienzi”, jis 
tebesidairė į kompozitorius Mey
erbeer, Weber, Spontini. Šis nusis
tovėjęs itališkos operos stilius, su
sidedantis iš arijų, chorų, duetų, 
trio, kvartetų ir orkestro palydos 
dainininkams, Wagnerį labai var
žė. Jis nebuvo patenkintas šiais 
savo kūriniais, jis vis ieškojo nau
jos formos savo operoms.

Besiklausant Beethoveno de
vintosios simfonijos, staiga jam 

šovė mintis, kad šioji simfonija 
jam davė atsakymą. Devintosios 
simfonijos pabaigoje, Beethove
nas kaip tik parodo kaip drama ir 
muzika gali būti sujungti, kad juo
du yra vienas kitam lygūs, vienas 
kitą papildantys. Dabai '.Vagne
ris sukuria savo teoriją, kad opera 
turi būti visų menų sintezė, ap
imanti dramą, muziką, veiksmą, 
scenovaizdį. Orkestras turi užimti 
svarbią vietą, išsakyti jausmus, 
perteikti idėjas. Nusikratęs itališ
kos operos varžtų, jis savo teorijas 
pradeda įgyvendinti pirmoje savo 
operoje “Skrajojantis olandas”. 
Sakau, pirmoje, nes pats Wagne- 
ris sakė, kad su šita opera praside
da jo muzikinė kūryba. Šios ope
ros ūvertiūros pirmieji garsai 
klausytojui pasako, kad šis Veika
las yra apie jūrą ir jos jūreivius. 
Sekančiose operose „Tannhaue- 
ser” ir “Lohengrin” Wagneris dar 
labiau išryškina savo stilių. 
O aukščiausią laipsnį jis pasiekia, 
parašydamas „Niebelungų žie
dą” — ciklą susidedantį iš keturių 
dalių: “Das Rheingold”, “Die Wal- 
kuere”, “Siegfried”, ir “Die Goet- 
terdaemmerung”. Kurdamas šį 
milžinišką veikalą, užtrukusį 25 
metus, Wagneris kartu sukuria 
“Tristan und Isolde” ir “Die Meis- 

tersinger von Nuernberg”. Savo 
muzikos dramose, kaip jis jas va
dina, kompozitorius pasireiškia 
originalia melodija, harmonija ir 
orkestracija. Jo nesibaigianti vie
no veiksmo melodija pavirsta viso 
veiksmo arija. Ši nesibaigianti me
lodija, kartas nuo karto yra paryš
kinama leitmotyvais, kurie išski
ria veikėjus, situacijas. 
Kompozitorius orkestrą išnaudo
ja iki jo pilnutinio pajėgumo, daž
nai jį padidindamas ar net išraB- 
damas naują instrumentą. Jo 
orkestras yra ekspresyvus ir spal
vingas, ypač vėliau su chromati
ne harmonija. Jo muzika yra pla
ti, veržli, kylanti, dinamiška. Nors 
jis sakė, kad drama ir muzika turi 
būti lygūs, tačiau muzika jo veika
luose pasireiškia stipriau už žo
džius. Kompozitorius Wagneris 
yra ryškesnis už Wagnerį poetą.

Kompozitorius Wagneris pats 
rašė libretus savo operoms, pasi
naudodamas viduramžių istorija, 
vokiečių mitologija ir legenda. Jo 
paties fantazijos dėka šie elemen
tai pavirsta jo operos drama. Jo 
muzikinės dramos yra labai ilgos 
ir sudėtingos. Šalia istorinių, mi
tologinių ir legendinių motyvų, 
kartu eina labai ryškios morali
nės mintys: atpirkimas per pasi
aukojančią meilę, ir krikščionybė 
prieš pagonybę. Richardas Wag- 
neris buvo 19 amžiaus būdingiau
sias ir įtakingiausias romantinės 
muzikos kompozitorius, pagrindi
nai reformavęs operos sampratą. 
Jis atvėrė naujus teatrinės muzi
kos horizontus. Emest Newman 
savo knygoje Wagner — Man and 
Artist rašo: “Wagneris buvo vie
nas iš tų dinamiškų asmenybių, po 
kurio pasaulis niekada nebegalėjo 
būti toks pat, koks jis buvo prieš 
jį”. Jis turėjo lemiamos reikšmės 
visai tolimesnei muzikinei raidai. 
Net ir tie kompozitoriai, kurie no
rėjo jį paneigti, negalėjo atsilaiky
ti jo įtakai. Net ir tas senelis Ver
di, kuris tikėjo, kad itališka 
muzika turi eiti melodijos keliu, sa
vo dvi paskutiniąsias operas ‘Otel
io” ir “Falstaff ’ neapsaugojo nuo 
Wagnerio įtakos. O ką bekalbėti 
apie kompozitorius Richard 
StrausB, Debussy, Mahler, Bar- 
tok, Schoenberg, Bruckner, Berg.

Jonas Mekas

Steigiamas filmų 
muziejus

Anthology Film Archives New 
Yorke, pagrindinė nekomercinio 
filmo meno institucija pasaulyje, 
kuriai vadovauja mūsų poetas ir 
avangardinio filmo menininkas 
Jonas Mekas (gimęs 1922 m.), yra 
užsibrėžusi sukurti plataus masto 
filmų muziejų. Jame numatoma 
trys atskiri filmo ir video teatrai, 
biblioteka tyrinėjimams ir didžiu
liai filmų saugojimo sandėliai. 
Projektui lėšas sukelti padeda įžy
mūs amerikiečiai dailiniiikai ir fo
tografai, kaip Claes Oldenburg, 
Andy Warhol, Robert Rauschen- 
berg, Willard Van Dyke, Walter 
Gutman — išleisti jų darbų albu
mai, kurių pelnas skiriamas šio fil
mų muziejaus steigimui.

Naujai įrengtam muziejuj, šalia 
jau turimo nepriklausomų filmų 
rinkinio, bus įkurtas Amerikos — 
Hollyvvoodo filmų rinkinys, ku
riam vadovaus filmų kritikas ir 
teoretikas Andrew Sarris. Čia bus 
surinkti klasikiniai visų svarbių
jų režisierių filmai nuo Holly- 
woodo industrijos pradžios iki da
bartinių laikų. Šie filmai bus 
paeiliui rodomi kasdieninėse pro
gramose, taip kad ne tik filmo stu
dentai ir mokslininkai, bet ir pla
čioji visuomenė turės nuolatinę 
progą pamatyti, kas geriausio yra 
buvę sukurta per visą Hollywoodo 
istoriją.

Anthology Film Archives jau da
bar yra nepakeičiamas nekomer
cinio filmo meno šaltinis. Iki šiol 
išsaugoti ir padaryti visuomenei 
prieinami svarbieji nepriklauso
mų režisierių kūriniai. Su naujuo
ju Hollywoodo filmų rinkiniu An
thology Film Archives reikšmė 
Amerikos kultūriniame gyvenime 
dar padidės. Jonas Mekas viliasi, 
kad ji taps “svarbi kultūrinė insti
tucija... kurios įkūrimą tegalima 
palyginti su Modernaus Meno Mu
ziejaus įsteigimu New Yorke prieš 
50 metų”.

Kompozitorius Wagneris buvo 
didžiausias genijus operos istori
joje. Jis buvo toks menininkas, 
anot dr. J. Griniaus, kuris savo 
knygoje Grožis ir menas rašo: 
“Kai pajunta, kiek valios pastan
gų ir kantrybės reikėjo R. Wagne- 
riui, kol jis sukūrė savo didžiulę 
Nibelungų teatrologiją, žmogus 
stebisi ir džiaugiasi. Džiaugiasi, 
kad žmogus genijus yra toks ga
lingas, jog priverčia didžiausias 
kliūtis nusilenkti jo norams ir jam 
tarnauti”. Genialus kompozito
rius Richard Wagner, reformavęs 
operą, išaukštinęs orkestrą, sukū
ręs ilgas, komplikuotas muzikines 
dramas, daug reikalaujančias iš 
atlikėjų ir klausytojų, kaip Eve
resto kalnas stovi operos istorijo
je.

* Pasaulio lietuvis, Nr. 1 (1983 
sausis). Leidinys Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui, leidžiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos. Redaktorius Bronius 
Nainys, administratoriai Baniutė 
ir Romas Kronai. Adresas: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636. Metinė prenumęrata 10 
JAV dol., atskiras numeris — 1 
dol.

Skyriuje „Lietuva“ Mindaugas 
Pleškys apžvelgia pogrindžio 
„Aušros“ nr. 31, išleistą 1982 m. 
birželio mėnesį: jame atvaizduotos 
Merkinės apylinkės gyventojų 
žudynės, rusų įvykdytos K įčių 
naktį, tais pačiais metais, kai 
vokiečiai sudegino Pirčiupio 
kaimą. Guoda Antanaitytė tiksliai 
aprašo ir įžvalgiai vertina 1982 
m. spalio mėn. 15-17 dienomis 
Chicagoje įvykusį Ateities 
akademinį savaitgalį, kuriame 
buvo nagrinėjami dabartinio 
Lietuvos pogrindžio leidiniai.

Numatytas Iz. Vasyliūno ir sū
naus Vytenio M. Vasyliūno kon
certas, turėjęs įvykti š. m. sausio 
mėn. 8 d. The First and Second 
Church patalpose Bostone, buvo 
nutrauktas staigios Iz. Vasyliūno 
mirties trumpai prieš Kalėdų šven
tes. Bet sumanaus dr. Vytenio M. 
Vasyliūno bostoniečiai buvo ma
loniai nustebinti... Nekeitęs kon
certo datos Vytenis M. Vasyliū- 
nas atliko vargonų rečitalį toje 
pačioje salėje, kur ir pirmiau abu
du Vašy liūnai koncertuodavo.

Tą liūdną sekmadienio popietę, 
nes į koncertą einantieji jau visi ži
nojo, kad netekome ne tik smuiki
ninko Iz. Vasyliūno, bet ir kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio, 
susirinko gražus būrys lietuvių ir 
amerikiečių klausytojų. Keista, pa
galvojus, smuikininko Iz. Vasy
liūno jau nėra, bet koncerto salė ta 
pati, ta pati data ir klausytojai tie 
paty s. Vytenis M. Vasyliūnas tęsia 
gražų ir pasišventusį Iz. Vasyliūno 
darbą.

Rečitali; >uvo pradėtas Preliu
dija ir Fuga (Johann Sebastian 
Bachįkuri praskambėjo visu var
gonų rimtumu ir savo tamsiomis 
spalvomis atitiko dienos nuotai
kai. Antras ir pagrindinis progra
mos veikalas buvo pasirinktas Fe-

Nuomonės ir pastabos
Bažnyčios nelaimė

Mano manymu, Vatikano II 
suvažiavimas tai Bažnyčios ne
laimė, kuri atsitiko su Dievo žinia. 
Po Vatikano II suvažiavimo 
Bažnyčia darė didelius pakei
timus, pasukdama modernizmo 
keliu. Vieniems žmonėms bei 
dvasiškiams šie pakeitimai patin
ka. Džiaugiasi, kad viską geriau 
supranta, kad jiems tikėjimas 
pasidarė prasmingesnis, kad įsi
leido ir tikinčiuosius atlikti kai ku
rias funkcijas, kad jau katalikai 
kalbasi su taip vadinamais atsis
kyrusiais broliais ir t.t. Kiti visais 
tais pakeitimais piktinasi, nie
kaip negali priprasti prie naujos 
tvarkos, o dalis tikinčiųjų vien dėl 
pakeitimų visai neina į bažnyčią, 
nes joje mato ne Dievo garbinimą, 
bet įžeidimą. Daug jaunimo, ypač 
Chicagos lietuviškas jaunimas, 
katalikiškose gimnazijose kunigų 
bei vienuolių padrąsintas, kad, jei
gu nejaučia noro, gali į bažnyčią 
sekmadieniais neiti, į ją ir neina. 
Kažin kas ir kažin kur įvyko nege
rai, ir tai ne atsitiktinai, bet, atro
do, todėl, kad modernistų buvo jau 
gerai paruoštas planas ir vykdy
tas suvažiavimo metu. Suvažia
vimo dalyviai sutiko, kad būtų su
darytos komisijos pravesti 
Bažnyčios reformoms ir, žinoma, 
jos buvo ir dar yra pravedamos 
Vatikano II suvažiavimo vardu. 
Kai kas mano, kad į tas komisijas 
pakliuvo ir Bažnyčios priešai, ku
riems labai gerai sekėsi pravesti 
tokias keistas ir daug kam nesu
prantamas, ar geriau sakant, 
netinkamas reformas.

Daug kam nesuprantama, ko
dėl iš viso reikėjo keisti mišias, vi
sus sakramentus ir Bažnyčios tra
dicijas. Prie to dar kai kurie 
vyskupai ir kunigai sugalvoja vi
sokių naujybių. Vienoje lenkų baž
nyčioje vyko polka mišios, kurias 
pati mačiau. Christ the King baž
nyčioje Beverly Park mišių metu 

Adelaidės Hilton International viešbutis ir jo projektuotojas architektas 
Antanas Lapšys — „Pasaulio Lietuvio“ 1983 m. sausio numerio viršelis.

lix Mendelssohn Bartholdy 6-toji 
ir tai paskutinė jo vargonų sona
ta, D minor Op. 65. Tai gana įvai
rių spalvų kontrapunktinis veika
las, mūsų auditorijai gal retai 
girdimas. Lėtai skambantieji pir
mieji jo akordai — tai malda “Tė
ve mūsų”. Lėtai ir grakščiai, kar
tais labai chromatišku pasažu, 
kontrapunktiškai dėstomos min
tys ir sonatos atlikimas klausyto
jams suteikė didingą, malonią 
nuotaiką.

Sekė Jeronimo Kačinsko Impro
vizacijos. Kaip žinome, kompozi
torius Jeronimas Kačinskas yra 
atonalinės muzikos atstovas, ieš
kotojas naujo, savito stiliaus. Mū
sų lietuviškoje visuomenėje ato- 
nalinė muzika kartais nėra 
suprantama ir įvertinama, bet čia 
kaltė ne visai kompozitorių. Šį kar
tą Vytenis M. Vasyliūnas pasirin
ko mus supažindinti su šiuo gra
žiu atonaliniu J. Kačinsko vei
kalu. Kūrinys — neilgas, bet tik
ras atonalinės muzikos pavyz
dys, bė jokių pasikartojimų, 
laisvos formos, įdomus klaviatū- 
rinis žaidimas. Tai puikus ir. !ėlis 
lietuviškosios muzikos klaviatūri- 
nei literatūrai. Po sunkaus Men- 
delssohno, nuotaika buvo 
efektyviai pakeista.

12 porų šoko baletą, o po to žmo
nės smarkiai jiems paplojo, taip 
pat dalyvavau. Turiu nuotrauką, 
kaip vienoje Bostono bažnyčioje 
jaunimas takuose šoka rock and 
roll mišių metu. Angelų bažny
čioje, Chicagoje, išimtas Šv. Anta
no paveikslas ir įdėtas Dr. Martin 
Luther King, nes parapijiečiai nu
sprendė, kad jis yra šventasis. Kai 
kur mišios koncelebruojamos su 
kitų tikybų kunigais. Kai kurie 
teologai viešai skelbia herezijas ir 
neklauso popiežiaus.

Viskas krypsta ne į Dievo meilę 
bei garbinimą, bet į žmonių meilę, 
net ir mišių metu. Nereikia būti 
teologu, kad suprastume, jog tokie 
reiškiniai bažnyčioje yra ne Šv. 
Dvasios vadovaujami. Ir tą daro 
ne koki jauni kunigai, bet klebo
nai, baigę priešvatikanines semi
narijas. Tokie išsišokimai bažny
čiose prieš Vatikano II 
suvažiavimą būtų didžiausias 
skandalas tiek iš tikinčiųjų, tiek ir 
iš dvasiškių pusės. O dabar žmo
nės tyli, nes viskas praeina Vati 
kano II reformų vardu tėvas 
Paulius VI taip pat išsitarė, kad į 
Bažnyčią prasiveržė šėtono dū
mai, kad Bažnyčia yra griau
nama iš vidaus. Bažnyčios vieny
bė ir drausmė sugriuvo. To 
pasėkoje veržiasi visokios srovės.

Dalis tikinčiųjų, nusivylę 
Bažnyčios reformomis, ieško tri- 
dentinių lotyniškų mišių, kurias 
galima rasti beveik kiekvienoj di
desnėj katalikų vietovėj. Tra- 
dicionalistai aiškina, kad triden- 
tinės mišios buvo kanonizuotos ir 
jų niekas negali uždrausti ir jos nė
ra panaikintos. Naujose mišiose 
yra pakeisti net konsekracijos žo
džiai. Vietoj “už daugelį” pakeista 
“už visus”. Kaip galima išdrįsti 
keisti Kristaus žodžius? Jos ir yra 
panašios daugiau į protestantų pa
maldas su atsuktais stalais, ne 
altoriais, kur atvaizduotas Kris
taus paskutinės vakarienės pri
siminimas. Tuo tarpu mišios yra 
Kristaus aukos pakartojimas ne
kruvinu būdu. Dabar, daugiau įsi-

Toliau buvo grojama Olivier 
Messian Le Banąuet Celeste. Tai 
buvo trumpa, nelabai įspūdinga 
kompozicija, pagal Šv. Jono evan
geliją. Tačiau ji tiko šio koncerto 
nuotaikai.

Koncerto užbaigai Vytenis M. 
Vasyliūnas pasirinko Sonatą G 
sharp minor No. 16 op. 175 (Jo- 
seph Rheinberger), atlikėjui sta
tančią nepaprastus reikalavimus. 
Visos 16 Rheinberger sonatų yra 
vertinamos, kaip nepaprastai 
aukšto lygio instrumentalinėje so
lo muzikoje. Šios sonatos temati
ka yra linksma ir melodinga, pa
remta kontrapunktini: greitais 
pasažais. Viskas sur ta tiršta, 
turtinga harmonija.

Vytenis M. Vasyliūnas atliko 
taip, kaip sonata buvo parašyta, 
linksmoje, romantiškoje dvasioje.

Vargonų koncertuose Vytenis
M. Vasyliūnas parodo muzikinį 
lankstumą ir veikalų supratimą, 
turi ypač gerą techniką. Mokslo 
srityje jo laimėjimai taipgi kelia 
mumyse pasididžiavimą. Vienas 
iš paskutinių mokslo projektų pa
siųstų į erdves, nešasi su savim 
įrašus 7 gabių mokslininkų, jų tar
pe ir mūsų dr. Vytenio M. Vasyliū
no.

Vytautas Rastonis

gilinus, daug kas pasidarė abejo
tina, kai anksčiau viskas buvo 
tikra ir aišku. Daug kas lygina mi
šių pakeitimą su dar didesniu stai
giu žmonijos nupuolimu, o ypač 
jaunimo dorovės, leistų abortų, 
pornografijos ir kita, lyg visas pra
garas dabar būtų paleistas ant že
mės.

Kaip Vatikano II suvažiavimas 
pakeitė mūsų gyvenimą? Man 
atrodo, kad žmonės dar mažiau 
kreipia dėmėsį į religinius daly
kus ir, jei taip toliau eis, senajai 
kartai išmirus, bažnyčios bus apy
tuštės.

Lietuviškas gyvenimas turėtų 
krypti į didesnį Dievo pažinimą, 
pamaldumą, ypač kasdieninį ro
žančiaus kalbėjimą, taip pakarto
tinai prašomą Dievo Motinos Fati- 
moje, kad permaldautume Dievą 
už visus jo įžeidimus, išmelstume 
Rusijos atsivertimą ir tuo pačiu 
Lietuvos išlaisvinimą. Karai ir 
komunizmas yra Dievo rykštė nu
bausti nupuolusią žmoniją. Ir šį 
Bažnyčios tamsybės laikotarpį rei
kia priimti kaip Dievo bausmę. 
Tuo pačiu turime pasitikėti Kris
taus žodžiais, kad Bažnyčios nei 
pragaro vartai nenugalės, ir mal
dauti, kad Dievas sutrumpintų šį 
bandymo laikotarpį.

Emilija Paužuolienė
(Chicaga)

Ne taip pozityvus...
Vatikano II suvažiavimas yra 

nelabai pozityvus reiškinys todėl, 
kad jis parodė, jog žmonės, o ne 
KriBtus-Dievas tvarko tikėjimą 
dieviškame pastate. Koks gi yra 
skirtumas religine prasme, kad 
Mišios laikomos, atsigręžus į 
žmones, kad komuniją dalina 
pasauliečiai, o ypač, kad 
degraduoti jau seniai paskelbti 
šventieji, sumažinti pasninkai, 
komunija priimama be išpažin
ties ir t.t. Visi Čia dalinai suminėti 
pakeitimai lenkia žmogaus protą 
galvoti, kad tikėjimas eina ne iš 
Dievo, bet iš žmonių, pataikau
jant laikui ir sąlygom. Siūlosi 
išvada, kad Vatikano II suvažia
vimas šiame vargo pasaulyje yra 
per brangus, kai žmonijos dalios 
našta dėl to nepalengvėja.

Pozityvesnis Vatikano II darbas 
buvo įvesta teisė laikyti Mišias 
tautine kalba. Tas svarbu ypač 
mums, gyvenantiems išeivijoje, 
nes tai ne tik daro Mišių auką 
suprantamesne, bet ir yra jungtis 
su kitais lietuviais bei prisideda 
prie laisvės, tiesos ir teisingumo 
siekimo savo tautai ir jos tapa
tybės išlaikymo.

Pozityvi Vatikano II suvažia
vimo įtaka yra ekumeninė, nors ji 
buvo labai atsargiai ir nepilnai 
vykdoma. Žinome, kad pasaulyje 
tikėjimų, ypač sektų, yra marios, o 
Dievas vienas. Nė vienas tikėji
mas neturi žmogaus-Dievo žemė
je, išskyrus krikščioniškąjį. Tad 
ateičiai yra būtina išspręsti, kaip 
pasiekti įvairių tikybų dievų ir 
pranašų derinį su vienu visatos 
Dievu, ypač kovoje su ateizmu. 
Kitaip pasaulyje gali įsiviešpa
tauti nihilizmas, atsirėmęs į tušty
bę, atseit vanitas vanitatis su 
humanistine kultūros skraiste.

Dr. Stasys Juzėnas 
(Detroitas)
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