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„Aušros“ šimto metų 
sukakčiai skirtas numeris (I)

„Aušros“ perspektyvoje
TOMAS VENCLOVA

Ne tik prieš šimtą metų, bet ir šian
dien.
„Aušros“ perspektyvoje.
„Aušros“ atsiradimo kultūrinės sąly
gos.
Aušrininkai ir šių laikų išeivijos jau
nimas.
Iš „Aušros“ poetų kūrybos: Mečislovo 
Davainio-Silvestraičio, Juozo Miglo
varos, Mačio-Kėkšto eilėraščiai.

♦

Zitos Sodeikienės parodą Galerijoje 
pasitinkant.

Pafijtufyb
Ne tik prieš šimtą metų, 
bet ir šiandien

šios ir ateinančios savaitės kul
tūrinio priedo numeriai yra ski
riami Aušros šimto metų sukak
čiai. Aušra mums ypač svarbi, 
nes ji yra tarsi takas į visą devy
nioliktojo šimtmečio lietuvių pa
dėtį. Joje subėga ir atsispindi pa
tys pagrindiniai sąmonėjančios 
tautinės bendruomenės rūpesčiai: 
ekonomija, civilinės teisės, švieti
mas (tautos raštingumas), moks
las ir kūryba, tautinio mito reika
lingumas. Pavartę Aušrą, 
nustembame atradę, kad ji nebu
vo tik tąi, ką iki šiol apie ją ma
nėme — romantinio patriotizmo 
garsiakalbis. Pavyzdžiui, joje aps
tu straipsnių apie ūkininkavimo 
metodus, gausu žinių iš visos Lie
tuvos (ne tik apie rusų žandarų iš
puolius, bet ir ūdrų skaičių 
Šušvos upėje). Galime tik 
džiaugtis, kad Lietuvių Istorijos 
draugija šiais metais išleido fak
similinę viso Aušros komplekto 
laidą — dabar ji staiga tapo vi
siems prieinama, ją galime imti ir 
skaityti. Jei pirmasis numeris yra 
“Laikrasztis, iszleidziamas per 
Dra. Bassanawicziu,” antrasis jau 
yra “Laikrasztis, iszleidziamas 
keliu Lietuwo8 mylėtoju’’, tai nuo 
trečiojo jis tampa “Laikrasztis, 
iszleidziamas Lietuwos mylėto
ju”. Tai žodžiai, kurie ir dabar (o 
gal ypač dabar) skaitytoją sujau
dina. Pati Aušra mums yra tapu
si auksinio amžiaus mitu, kuris 
taip kiekvienai žmogiškai bend
ruomenei reikalingas ir, kaip sa
ko dabartiniai kultūros filosofai, 
net neišvengiamas. Tai juk pati 
pradžia — dalykai dar nėra pai
nūs, mes prasčiokėliai ką tik esa
me išmokę skaityti ir rašyti, ir vi
sus mus jungia bendras 
civilizuoto gyvenimo mūsų tautai 
troškimas. Vėliau (ir labai grei
tai) mes pradėsime painesnes 
mintis galvoti ir skirsimės ne vien 
dėl metodų, bet jau ir dėl tikslų. 
Tačiau pradžioje (o tai ir yra “pra
džios“ mitų veiksmingumas) yra 
darna ir dideli darbai, kuriuos at
lieka milžinai, “tomis dienomis 
vaikščioję žemėje”.

Panaudokime Šią istorinę su
kaktį prasmingai: tegu ji būna 
akstinu pažiūrėti į mūsų bendruo
menės rūpesčius jos šviesoje — į 
kalbos ir kultūros išlikimą, į išei
vijos darbą, į mūsų tautos ateitį. 
Kiekviena bendruomenė turi isto
rinę atmintį, todėl ji mato dabar
ties problemas, kaip pratęsimą ir 
dalinį atsikartojimą anksčiau su
tiktųjų. Iš tikrųjų tam ir rašoma 
mūsų istorija, kad mums būtų įdo
mi. Ji duoda balastą mūsų tauti
niam sąmoningumui — be istori
jos pajutimo, jis būtų kaip laivas,

kuris apvirsta, į vandenį paleis
tas.

Straipsniai, kuriuos šiuose pus
lapiuose skaitysime, yra ne progi
niai (panaudojant šio žodžio dvi- 
reikšmingumą), o šaltinių 
tyrinėjimo ir permąstymo išdava. 
Iš jų nesusidarysime kokios nors 
vientisos Aušros apibrėžties, o 
matysime ją nušviestą iš labai 
skirtingų pusių kaip sudėtingą is
torinį reiškinį. Tomas Venclo
va pabrėžia “paradoksišką ir įs
tabų lietuvių atgimimo ir išlikimo 
pobūdį”. Aušra savo atliko — 
šiandien kalbos ir kultūros išny
kimas tautai negresia. Gresia kas 
kita — moralinė menkystė ir inte
lektualinis tamsumas. Aušrinin
kuose Venclova mato sąmoningu
mo, pliuralizmo ir dialogo 
vystymo pavyzdį mums patiems. 
Vincentas Liulevičius iškelia 
reikalą Aušros iŠBivystimą svars
tyti visame ligtoliniame kultūri
niame kontekse — pvz. raštingu
mas buvo būtina sąlyga tautinės 
sąmonės ugdymui. Dovas šau
lys išveda paraleles tarp aušri
ninkų ir išeivijos jaunimo ir šia
me fone žvelgia į mūsų išlikimo 
rūpesčius. Ateinančią savaitę 
Vincas Trumpa savo straipsny
je „Keletas siluetų iš Aušros 
gyvenimo“ taikliai anali
zuoja Aušrą kaip tautinio atgimi
mo simbolį. Jis randa, kad su 
Aušra gimsta naujoji Lietuva — 
sąvokos kaip atgimimas ar atbu
dimas čia ne visai tinka, nes yra 
kuriama kas nors visai nauja. Dr. 
Vanda Daugirdaitė - Sruogie
nė straipsnyje "Aušros moterys” 
ilgiau apsistoja prie Eglės (Mali
nauskaitės - Šliūpienės) asmens. 
Tai buvo šviesi, tvirta ir energin
ga moteris — gal jos pavyzdys pa
aiškina, kodėl Lietuvoj moterys 
neturėjo tiek kovoti dėl teisių poli
tikoje, švietime ir visuomenėje 
dvidešimto amžiaus pradžioj, kaip 
JAV ir daugumoj kitų Europos 
kraštų. Dr. Antanas Klimas, 
kaip dera kalbininkui, straipsny
je „Aušra ir mes“ svarsto Aušros | 
vaidmenį lietuvių kalbai, pabrėž
damas, kad aušrininkų progra
moje kalba užima centrinę vietą. 
Artimoje ateityje spausdinsime ' 
dr. Sauliaus Sužiedėlio isto-| 
rinę studiją “Rusinimo politika 
Lietuvoje Aušros laikų perspekty
voje”. Kiekvienas iš autorių svars
to tuos klausimus, kurie jam pa
čiam opūs, išeidamas iš šios 
dienos rūpesčių, todėl ir jų išva
dos dažnai kiek skirtingos (pvz. , 
palygink Venclovą ir Klimą., 
Venclovą ir Liulevičių, Trumpą ir 
Šaulį). Tačiau šie skirtingi akcen 
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. Lietuvos istorija gal dau
giau negu kurios kitos pasau
lio šalies — sklidina paradok
sų, absurdų ir neįtikėtinų 
įvykių. Dažnas mūsų yra pra
tęs didžiuotis, kad viduram
žiais lietuviai buvo užkariavę 
plotus, penkiolika ar netgi dvi
dešimt kartų pranokstančius 
etnografinę Lietuvą. Tikrai, 
kitų šalių praeityje ne taip jau 
lengva rasti ką nors pana
šaus. Bet senosios Lietuvos 
staigus susmukimas irgi be
veik neįtikėtinas. Deja, jis ro
do, kad mūsų viduramžių isto
rijoje būta kažko atsitiktinio, 
nepakankamai esmingo, kad 
lietuvių karinės ir politinės 
ekspansijos tada nerėmė joks 
stipresnis kultūrinis užnuga
ris. Įsižiūrėję į kunigaikščių 
laikus, kurie nuo seno verčia
mi gražiu mitu ir daugeliui te
bėra mitas, būdavome linkę 
primiršti kitokį ir daug gilesnį 
mūsų praeities stebuklą. Per 
pastarąjį šimtą metų — o isto
riko požiūriu tai neilgas tar
pas — Rytų Europoje atsirado 
moderni ir stipri tauta, moder
ni kultūra, moderni valstybė; 
atsirado, tiesą pasakius, be
veik tuščioje vietoje. Šį sykį ji 
gimė visiems laikams. Netgi 
šiandien, kai valstybinė lietu
vių egzistencija yra pertrauk
ta, patys okupantai nedrįsta 
sakyti, kad “Lietuva visa jau 
yra praeityje”, kaip XIX am
žiuje sakė dažnas lietuvių bi
čiulis. Žinome, jog mūsų oku
pantai yra pavojingiausia 
šioje žemėje jėga — be to, ir 
viena stipriausiųjų. Nei su 
veiksmais, nei su žodžiais jie 
per daug nesiskaito. Ir jei lie
tuviai štai jau keturiasdešimt 
metų yra jų glėbyje neblogai 
atsilaikę, daugeliu atžvilgių 
netgi sustiprėję, tai turime pa
grindo tvirtinti, kad jie ir to
liau atsilaikys.

Šis lietuvių atgimimas ir iš
likimas prieštarauja istoriko 
intuicijai — sakytum, pažei
džia tikimybės dėsnius. Jo pa
radoksišką ir įstabų pobūdį žy
miai geriau už mus pačiuB 
junta svetimieji. Naujausioje 
angliškai parašytoje Lenkijos 
istorijoje apie lietuvių tautinį 
sąjūdį randame tokius žo
džius: “Niekas nebūtų rimtai 
pagalvojęs, kad lietuviai gali 
virsti reikšmingu politiniu 
veiksniu. Bet jie virto”. (Nor
man Davies, God’s Play-
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ground: A History of Poland, 
vol. II, p. 69). Neslėpsiu, kad 
tie žodžiai sukėlė man itin sa
votišką jausmą: turbūt šitaip 
jaučiasi .sportininkas naujo
kas, kada objektyvus teisėjas 
pripažįsta, jog jis laimėjo žai
dimą, kuriame neturėjo šan
sų.

Daugelis Europos tautų ši
tokį žaidimą pralaimėjo. Tas 
pats Norman Davies lygina 
lietuvius su škotais: šiandien 
nebeįmanoma įsivaizduoti, 
kad škotai sukurtų savaran
kišką respubliką, kalbančią 
keltiškai, dargi atsiimdami iš 
anglų savo istorinę sostinę 
Edinburghą, kaip lietuviai po 
neįtikėtinų peripetijų vis dėlto 
atsiėmė Vilnių. Pralaimėjo žai
dimą ir valai, ir bretonai; at
rodo, jį baigia pralaimėti bas
kai, iš kraštutinėB nevilties 
griebęsi terorizmo. Airiai lai
mėjo tik perpus: per kruvinas 
aukaB jie išsikovojo nepri
klausomybę, tačiau prarado 
kalbą ir žymią dalį kultūrinio 
identiteto (be to, jų teritorinė 
problema ligi šiol nėra iš
spręsta). O tai vis reikšmin
gos istorinės tautos, be kurių 
praeities, folkloro, literatūros 
nėra nė pačios Europos. Mai
ronis XIX amžiaus gale rodė 
lietuviams kaip pavyzdį lūži- 
čėnus — slavų tautelę, įsikū
rusią Vokietijoje, ne per to
liausiai nuo Berlyno. Tada 
lužičėnai buvo geriau už mus 
susiorganizavę ir apsišvietę 
(beje, Jurgis Sauerveinas — 
Girėnas, tasai geraširdiB vo
kietis, kūrė himnus ne tik 
mums, bet ir jiems — ir, sako, 
netgi yra jų literatūroje vie
nas iš pirmųjų). Bet šiandien 
vargu ar kas belygins lužičė- 
nus su lietuviais.

Galėtum pasakyti, kad pa
našiai kaip mes laimėjo savo 
žaidimą latviai, estai, taipogi 
suomiai ir čekai. Kai kurių 
analogijų esama ir su žydais, 
visiškai stebėtinu būdu atgai
vinusiais Izraelio valstybę po 
dviejų tūkstančių metų. Ta
čiau visi jie turėjo žymiai leng
vesnį startą.

Tikrai, pakanka įsivaizduo
ti Lietuvą apie 1880 metus — 
ir blaivus istorikas ar politi
kas negalės nepripažinti, jog 
tos tautos padėtis beviltiška. 
Pats Lietuvos vardas gerokai 
primirštas ir oficialiai nevar
tojamas. Šalis yra tironiškos 
ir nekonstitucinės imperijos 
valdžioje. Ta imperija nesle
pia troškimo nutautinti savo 
pakraščius. Ne per seniausiai 
ji žiauriai numalšino Lietuvo
je sukilimą — tiksliau pasa
kius, partizanų karą — ir lie
pė spausdinti knygas svetimu 
raidynu. Nėra jokių lietuviškų 
mokyklų, nebent vienur kitur 
slaptai klajoja koks “darakto
rius”; tik poroje vietų toleruo
jama lietuvių kalba kaip at
skiras dalykas, dėstomas 
atliekamu laiku. Nėra laikraš
čių. Literatūra — tik atskirų 
asmenų užsiėmimas; beje, ir 
tie asmenys — Daukantas, 
Valančius — jau išmirę, gy
vas tiktai Baranauskas, bet 
jau nutolęs nuo literatūros ir 
tolstąs nuo lietuvybės. Kitoks 
kultūrinis gyvenimas — men
kutis: Vilniuje esama šiek tiek 
tapytojų, muzikų, teatralų, bet 
su lietuvių tautinėmis aspira-
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cijomis tie asmenys nesu
siję. Iš viso aukštesnieji vi
suomenės sluoksniai nedaug 
bendro teturi su Lietuva ir 
paprastai nemoka lietuvių kal
bos. Kraštas padalytas į tris 
gubernijas, ir tik vienoje iš jų 
lietuviškai kalbantys asme
nys neabejotinai vyrauja: ka
daise buvusios valstybės šir
dis — Vilnija — lietuviška jau 
tik savo praeitimi ir kai kurio
mis tradicijomis, lygiai kaip 
Dublinas airiškas ar Edinbur- 
ghas škotiškas tik istorine 
prasme. Pamažu, bet pasto
viai gausėja rusų kolonistų, o 
iš vakarų pusės spaudžia dar 
vokiečiai. Lietuvių praktiškai 
nėra versluose, prekyboje, net
gi tarp atsirandančių darbi
ninkų; jie tik sodžiaus gyven
tojai, neretai vargingi ir 
tamsoki, o jeigu inteligentai — 
beveik išimtinai kunigai. Tie
sa, kunigai dažnai (nors 
anaiptol nevisada) palaiko 
žmonėse elementarią tautinę 
sąmonę: bet už tokius darbus 
lengva nukentėti ir net pa

kliūti į Sibirą. Lietuviška mal
daknygė ar kalendorius yra 
uždraustas ir gana retas vai
sius. Tokiose sąlygose lietuvio 
identitetas vos užčiuopiamas, 
nelabai aiškus ir kaimynams, 
ir patiems lietuviams. Akty
vesnis ir ambicingesnis jauni
mas, nebeištverdamas slogio
je aplinkoje, traukiasi į 
Ameriką, kur dažnas greitai 
nutausta.

Nesunku pastebėti, jog toji 
padėtis kartais tiesiog tragi
komiškai primena dabartinę; 
bet daugeliu atžvilgių ji yra 
dar blogesnė. Anot Daukanto, 
“tiktai viena pati jų kalba it 
žalia bruknelė, nuo speigų ap
šarmojusi, lig šiai dienai tebe
žaliuoja”; tačiau speigai vis 
stipresni ir stipresni, ir bruk
nelės amžius aiškiai nebeil
gas.

Joks futurologas nebūtų iš
pranašavęs, kad po šimto me
tų bruknelė pavirs visai ne
menku ąžuolu, netgi dviem 
ąžuolais — Lietuvoje ir išeivi
joje; kad lietuvių kalba sugrįš j

Dr. Jonas Basanavičius (1851—1927), vienaB „Aušros“ ikūrėjų ir pir
masis redaktorius, Neptikluusomybės Akto signataras, lietuvių tau
tinio atgimimo vadas.

Vilnių ir Klaipėdą; kad lietu
viškai šnekantys žmonės bet 
kurioje profesijoje sieks pa
saulinio lygmens; ir juo la
biau nebūtų išpranašavęs, kad 
visa tai įvyks nepaisant pa
saulinių karų, totalitarinių re
žimų, šaudymų ir deportacijų, 
kurių svorį Lietuva patirs, 
kaip reta kuri pasaulio vals
tybė.

Stebuklas akivaizdus. Jam 
galima rasti istorinių priežas
čių; bet nėra abejonės, kad šis 
prisikėlimo reginys turi ir kaž
kokią mitinę dimensiją. Jis 
įkvepia daugiau pasididžiavi
mo ir vilties, negu kunigaikš
čių epocha.

Žinome, kad visa tai prasi
dėjo nuo mėnraščio, kurį jo lei
dėjai taikliai praminė Aušra. 
Būtent Aušra tapo neįtikėtino 
lietuvių atgimimo simboliu, ir 
būtent iš jos vardo bei jos at
minimo šiandieną semiamės 
daugiausia stiprybės.

Istorija yra procesas, kuria
me atskiri įvykiai ir datos tė
ra sąlygiški “atskaitymo taš
kai”. Be abejonės, aušrininkai 
turėjo pirmtakų: tų pirmtakų 
tarpe rasime ir 1863 metų su
kilėlius, ir Valančių, ir Bara
nauską bu jo klierikais bičiu
liais, ir vieną kitą Mažosios 
Lietuvos veikėją ( o tolimesnė
je perspektyvoje Stanevičių, 
Donelaitį, Daukšą). Tačiau 
1883 metų kovo mėnuo, kada 
pradėjo eiti Aušra, vis dėlto 
yra kiek daugiau negu atsitik
tinai parinkta koordinačių 
pradžia. Aušra buvo tas ak
menėlis, kuris išprovokavo 
griūtį. Ligi Aušros lietuvių 
kultūra plėtojosi, jei galima 
taip išsireikšti, diskretiškai, 
punktyru; nuo Aušros pirmojo 
numerio ji virto kontinuumu, 
nenutrūkstančia linija, vienti
sa erdve.

Su Aušra į lietuvių kultūrą 
pirmąsyk atėjo ne atskiras vei
kėjas ar mažas veikėjų būre
lis, bet ištisa karta — beje, vie
na iš stipriausių kartų, kokios 
Lietuvoje bet kada yra buvu
sios. Kalbėdami apie Aušrą, 
paprastai minime jos redakto
rius ir leidėjus — Joną Basa
navičių, Joną Šliūpą, Marty
ną Jankų, rečiau Jurgį Mikšą 
ir Juozą Andziulaitį - Kalnė
ną. Tačiau nereikia užmiršti, 
kad Aušroje debiutavo visi 
ankstyvesnieji mūsų nepri- 
klausomybininkai, išskyrus 
nebent Vaižgantą. Joje pačius 
pirmuosius savo kūrinius iš
spausdino Maironis, Vincas 
Kudirka, Adomas Jakštas. Ir 
ne tik jie. Nuo Aušros pradėjo 
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„Aušros“ atsiradimo kultūrinės sąlygos
VINCENTAS LIULEVICIUS

Suprantama, kad kultūrinis gy
venimas nėra audinio rietimas, iš 
kurio norimą gabalą žirklėmis iš- 
kirptume. Vienos kultūrinio gy
venimo šaknys giliai į praeitį sie
kia, o kitos dar tik pradeda leistis. 
Nežiūrint į tai, vis dėlto beveik 
dirbtinu būdu teks “iškirpti” to 
laikotarpio kultūrinės srities pasi
reiškimus, kurie galėjo sudaryti 
geresnes ar blogesnes sąlygas 
Aušros gimimui. Todėl teks ba
zuotis antrąja XIX a. puse, už
griebiant kai ką ir giliau.

Tyrinėdami Aušros gimimo 
kultūrines sąlygas, trumpai ap
žvelkime: 1. Ekonomines sąlygas, 
2. Religinį ir tautinį būvį, 3. Švie
timą, 4. Rašytojus ir 5. Spaudą. 
Gale pasidarysime išvadas.

Ekonominės sąlygos
Pagal senųjų romėnų posakį, 

pirmiausia reikia pasirūpinti pra
gyvenimu, o tik tada filosofuoti. 
Arba aiškiau sakant: pirmiau rei
kią ekonomiškai įsitvirtinti, o tik 
tada imtis filosofijos, kultūrinio, 
socialinio, kūrybinio ir kitokio 
dvasinės kultūros darbo. Nors 
mes žinome, kad kultūroje dvasi
nės vertybės yra labiau brangi- 
n4mos, tačiau ir vitalinės gėry- 
bėp, nors antraeilės, yra taipgi 
būtinos, nes jos sudaro geras sąly
gas dvasiniam pasireiškimui 
(nors istorija turi ir kitokių pa
vyzdžių).

Senojoje Lietuvos valstybėje 
veikė propinacijos teisė. Tai že
mės savininko-bajoro teisė gamin
ti ir pardavinėti savo žemėje svai- 
giriamuosius gėrimus. Nors 
Rusijoje propinacijos teisės nebu
vo, tačiau rusai, okupavę Lietu
vą, propinacijos teisę bajorams 
paliko. Pagal tą teisę, -bajoras ga
lėjo valstiečius versti nupirkti tam 
tikrą kiekį jo bravoro pagamintų 
svaigalų. Žmonės nupirkto “skys
timėlio” neišliedavo, bet gerdavo, 
todėl girtuoklystė buvo labai įsi
galėjusi. Ta girtuoklystė nešė tau
tai skurdą ir moralinį nuopuolį.

Didelė laimė, kad šiuo momen
tu tautoje iškilo vysk. M. Valan
čius ir pradėjo (1851.XI.1) sis
temingą tautos blaivinimo darbą. 
Per dekanus rinko parašus kuni
gų, kad jie dedasi prie šio sąjū
džio. Taip pat rinko parašus iš 
kapitulos narių, seminarijos pro
fesorių, katedros vikarų ir klieri
kų. Klierikus ragino pradėti nau
ją kunigų kartą ir naują doros 
pasilimo gadynę (Stasys Yla, 
Vardai ir veidai mūsų kultūros 
istorijoje, psl. 101; santrumpa — 
SY).

Vyskupas pakvietė ir dvarinin- 
kiją į šį darbą, prašydamas juos 
padėti kunigams: panaikinti svai
galų vartojimą valsčiuose, ir jų 
namuose, panaikinti svaigalų 
pardavinėjimą. “Šie vienas po ki
to atsiliepė, pritardami naikinti 
bravorus ir uždarinėti smukles 
kaimuose” (SY, 103). O kurie 
dvarininkai buvo priešingi šiai 
idėjai, tai jie net veltui dalijo deg
tinę, kad žmonės neatprastų nuo 
jos. Net prie kelių siūlė prava
žiuojantiems veltui degtinės (V. 
Biržiška, “Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus biografijos bruožai”, 
Aidai 1951 m., nr. 8,9,10, psl. 416; 
santrumpa — VB).

Lietuvoje blaivybės idėja pir
miausia įgyvendinta Užnemunė
je. Iš to krašto perėjo į Žemaitiją 
ir į visą Lietuvą. Rusų adminis
tracija pajuto, kad smuklių nai
kinimas mažina iždo pajamas. Be 
to, rusus baimino šio sąjūdžio 
vyksmo greitumas, nes blaivybė 
buvo įvesta visoje Žemaičių vys
kupijoje nei metams nepraėjus

ę

(SY, 102). Už parduodamą degti
nę akcizo pajamos Kauno guber
nijoje (1899) sumažėjo 67%, 1860 
m. Kauno gubernijoje blaivininkų 
buvo 83% visų gyventojų (A. 
Alekna, žemaičių vyskupas Mo
tiejus Valančius, 109-113; san
trumpa — AA). Tada rusų ad
ministracija įsakė brolijas 
uždaryti, nes jos esančios lygios 
draugijoms, kurių be leidimo ne
galima steigti. Po to brolijų nebe- 
st'igė, bet žmones vis tiek ragino 
užlaikyti blaivybę. Bet ir tas ru
sams nebuvo priimtina, nes vis 
tiek mažino valstybės pajamas. 
Vyskupas prašė kunigus ramiai 
aiškinti pamokslų metu, sekant 
Evangelijos dvasia. Kunigai taip 
ir darė. O policijai kiekvienas tar
tas žodis apie blaivybę sakykloje 
buvo nusikaltimu (AA, 115).

Kova sunki, bet vaisiai malo
nūs. Valančius apie savo vysku
piją pranešime Romai (popiežiui) 
galėjo didžiuotis, rašydamas: 
"Apskritai visa liaudis pamaldu
mu, vaišingumu, žmoniškumu jo
kiai tautai pirmenybės neužlei
džia. Nėra įsiskverbusio jokio 
blogo papročio...” (AA,35).

Lietuvos valstiečiai daug vargo 
po baudžiavos jungu. Pagaliau 
susilaukė iš jos atleidimo. Rusijos 
caras Aleksandras II paskelbė 
baudžiavos panaikinimą 
1861.III.3. Tas atleidimas pra
džioje buvo tik teoretiškai. Prak
tiškai valstiečiai ir toliau ėjo į 
dvarą dirbti. Laisvi tapo tik po 
1863 m. sukilimo. Atleisti buvo su 
sava žeme, už kurią turėjo užsi
mokėti per 49 su puse metų.

Jau anksčiau minėtas blaivini
mo darbas gerino ekonominę pa
dėtį, o atleidimas iš baudžiavos 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
materialinio pagrindo ir kultūri
nio kilimo. Iliustracijai galima 
priminti įdomų faktą, kad 
Užnemunėje pirmiausia atsirado 
mokytų žmonių, kurioje anks
čiausia buvo panaikinta (1807) 
baudžiava ir įvesta blaivybė.

Dar čia tinka pridėti pastabą, 
kad po 1863 m. sukilimo iškilo 
naujas tautos sluoksnis — vals
tiečiai, kurie išėjo į kovą už tau
tos laisves ir jie reprezentavo tau
tai. Bajorija savo vaidmenį baigė 
su 1831 m. sukilimu. Jeigu anks
čiau žodyje "tauta” buvo bajorija, 
tai dabar tame žodyje jau tilpo ki
tas sluoksnis — valstietija. Anot 
dr. Grigo Valančiaus: “Iš kaimo 
kilusi tautos šviesuomenė, ypa
tingai dvasiškiai, lėmė tautos kul
tūros raidą" (Lietuvių tautos 
valstybės istorija, II ,129).

ir

Religinis ir tautinis ' 
būvis

Anų laikų lietuviui religija ir 
tautybė buvo labai ankštai suriš
tos. Kuris lietuvis kovojo už tikė
jimo išlaikymą, tas tuo pačiu ko
vojo ir už tautybės išlaikymą. 
Rusai buvo stačiatikiai. Kuris lie
tuvis priėmė stačiatikybę, tas ati
tolo ir nuo savosios tautos. Neju
čiomis jis skendo stačiatikių — ru
sų jūroje. Lietuviui stačiatikybė 
buvo rusų tikyba. Lietuvis stačia
tikių maldos namus vadino rusų 
cerkvėmis. Lietuviui katalikybė, 
kovojant su rusų pastangomis, 
buvo tvirtovės siena, atlaikiusi ru
sų pastangas nutautinti tautą.

Tad čia ir apžvelkime rusų pa
stangas šioje srityje ir lietuvių 
pasipriešinimą gyvais pavyz
džiais. Jau anksčiau buvo pradė
ta varžyti bažnyčių ir bažnytinių 
trobesių taisymas ir naujų staty
mas, bet po 1863 m. sukilimo su
varžymas ypač buvo didelis. Dėl 
mažiausio pataisymo reikėjo

„Aušros laikų Tilžės miestas. I

kadangi nesą vakuojančių 
vietų, kurių iš tikrųjų buvo daug. į 
seminariją uždraudė priimti klie
rikus, kurių liko vienu tarpu tik 4, 
o 36 baigę buvo be šventimų. Nor
maliai veikiant, reikėjo kasmet tu
rėti seminarijoje 120 klierikų. No
rėta net seminarijai skirtus 
vienerius namus atimti. Pagaliau 
(1867) leido naujai įšvęstus kuni
gus skirti į parapijas, o dar vėliau 
(1870) ir priimti naujus klierikus. 
Klierikų skaičius pavyko išsiko
voti iki 40. Vyskupui vis atrodė, 
kad kunigų trūksta, o rusų vy
riausybei — kad jų per daug.

Kunigui paskirti ar perkelti rei
kėjo gauti gubernatoriaus leidi
mą, kas labai trukdė vyskupo pla
nus ir žmonių dvasinių reikalų 
aptarnavimą. Ilgai kovojo, kreip
damasis į visas valdžios institu
cijas, iki jo įpėdiniui vėliau (1905) 
taB reikalas sušvelnėjo: reikėjo tik 
pirmam skyrimui gauti leidimą.

Kai valdžios gimnazijų moki
nius vertė eiti caro dienomis į 
cerkvę, vysk. Valančius neatlai- 
džiai kovojo ir jau jo įpėdinis lai
mėjo, nes 1897 m. buvo panaikin
ta prievarta. Taip pat nedraudė

kreiptis į gubernatorių leidimo. 
Naujų bažnyčių beveik niekuo
met neleisdavo (AA,241). Lietu
viai katalikai savo bažnyčias la
bai brangino ir saugojo nuo rusų 
pasikėsinimų. Rusai bandė atimti 
Tytuvėnų bažnyčią, bet valstie
čiai ją apgynė. Ilgai užtrukusi 
Kazočiznos bažnyčios uždarymo 
byla buvo valstiečių taip pat lai
mėta. Tuo pačiu motyvu valstie
čiai vėliau gynė Kęstaičių ir Kra
žių bažnyčias.

Lietuva savo kryžių gausumu 
labai skyrėsi nuo Rusijos krašto, 
todėl rusų valdžia uždraudė sta
tyti kryžius viešose vietose, išsky
rus bažnyčias ir kapines. Pra
džioje to nuostato lietuviai 
nelabai paisė, bet po 1863 m. prie
žiūra labai sustiprėjo. Tuo pačiu 
tikslu draudė ir katalikų viešą 
pasirodymą su savu tikėjimu. Už
draudė (1866) procesijas gatvėse. 
Teleido mieste bažnyčiose, o baž
nytkaimiuose — šventoriuje. 
Vysk. Valančius nesutiko to įsa
kymo paskelbti kunigams. Tada 
pati rusų vyriausybė paskelbė su 
išimtimis kai kuriems miestams, 
kad galimos procesijos šventoriu
je. Prie procesijų buvo priskai- | statyti bažnyčių. Po 1863 m. suki- 
tomas numirėlio lydėjimas į ka- limo, pradėję aiškią nutautinimo 
pus su vėliavomis, Kalvarijų politiką, rusai reikalavo, kad ti- 
ėjimas ir pan. Tas draudimas bu- kybos pamokos valdžios mokyk- 
vo atšauktas po trejų metų po lose būtų dėstomos rusų kalba. 
Valančiaus mirties (1887).

Visokiomis priemonėmis viliojo . kovojo, todėl jo įpėdiniai 1904 m. 
rusai lietuvius į stačiatikybę, pa
vyzdžiui, neturtingiems bajorams 
žadėdami žemės. Tačiau lietuvių 
stačiatikiais pasidarė labai ma
žas skaičius. Perėjo į stačiatikybę 
daug latvių ir apie trečdalis estų 
(J. Gutauskas, Krikščionybė Lie
tuvoje, psl. 50.).

Kai po 1831 m. sukilimo prasi
dėjo religinis persekiojimas, Lie
tuvoje panaikino keletą kunigų 
seminarijų. Likusiose įvedė tokią 
tvarką, kad jos tapo išimtos iš pri
klausymo vyskupui. Žemaičių 
kunigų seminarijoje iš 60 klierikų 
paliko tik 18. Pagal (1847) suda
rytą konkordatą kunigų semi
narijas tvarko vyskupai, tačiau 
(1851) rusų valdžia įsakė, kad ru
sų kalbos ir Rusijos istorijos dės
tytojais kunigų seminarijoje būtų 
rusai. Suprantama, per juos bus 
lengviau sekti seminarijos auklė
tinius klierikus. Ir kitais būdais 
sunkino Beminarijų darbą. Baigu
sių neleido įšventinti į kunigus. 
Kai vysk. Valančius įšventino 28 
kunigus, rusų valdžia jų neleido 
skirti į vietas. Kai jie gyveno be 
darbo paB tėvus ar gimines, vysk. 
Valančius sušaukė atgal į semi
nariją, bet generalgubernatorius 
liepė paleisti namo. Rusų valdžia 
neleido įšventintų kunigų skirti,

Vysk. Valančius smarkiai ir ilgai

susilaukė leidimo dėstyti lietuviš
kai.

Vysk. Valančiaus kovos daly
viai buvo kunigai. JiB ypatingą 
dėmesį kreipė į tuos kunigus, ku
rie parašydavo kokią nors tikybi
nę knygą liaudžiai. Tuos kunigus 
jis globojo. Vyskupui teko daug 
kovoti su vyriausybe dėl jos glo
bojamų kunigų. Vyskupas tų ku
nigų labai nemėgo. Vyriausybei 
spiriant tiems kunigams duoti 
geresnes vietas, dažnai vyskupas 
kovodavo iki laimėdavo.

Rusų valdžia, norėdama suvar
žyti religinį gyvenimą, jau po 
1831 m. sukilimo įvedė pamokslų 
cenzūrą. Kunigai galėjo sakyti pa
mokslus tik iŠ žinomų pamokslų 
rinkinių arba savo parašytus ir 
vyskupo aprobuotus. Po 1863 m. 
sukilimo vėl atsiminta pamokslų 
cenzūra (1868), kuri labai suvaržė 
jų sakymą (sako tik klebonai, po 
vieną per dieną ir t.t.). Norėta, 
kad kuo mažiausia būtų sakoma 
pamokslų. Vysk. Valančius atsi
sakė tas taisykles paskelbti sa
vo kunigams, nežiūrint į tai, kad 
kiti vyskupai savo vyskupijose | 
buvo jau paskelbę (AA.227). Ilgai 
tuo reikalu susirašinėjo, bet; atro
do, taisyklių kunigams taip ir ne
paskelbė.
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Vėliau buvo paruošti pamokslų 
sakymo vadovėliai. Buvo val
džios reikalaujama, kad kunigai 
pamokslus sakytų iš knygos. Da
lis kunigų knygą atvertę laikyda
vo, o sakydavo savo paruoštą pa
mokslą.

Rusų administracijai norint 
įvesti į lietuvių katalikų pamal
das rusų kalbą, vysk. Valančius 
išsiuntinėjo savo kunigams ap
linkraštį, kuriuo griežtai reikala
vo laikytis nustatytos tvarkos ir 
nieko be dvasinės vyriausybės 
neįvesti į pamaldas. Kai kuriose 
bažnyčiose caro šventės dienomis 
rusų valdininkai norėdavo, kad 
po pamaldų būtų sugiedota rusų 
tautinė giesmė, bet klebonai nesu
tikdavo, klausydami minėto vys
kupo įspėjimo. Taigi rusų pa
stangos įveBti rusų kalbą į 
lietuvių bažnyčias nuėjo nie
kais. Tuo būdu “Tvirčiausiu pyli
mu, suturinčiu rusinimo politikos 
užplūdimą Lietuvoje, buvo Kata
likų Bažnyčia. Lietuvių kalba, 
išvaryta iš mokyklų ir visų val
džios įstaigų, viešai tebeskambė
jo bažnyčiose” (AA,232-233).

Švietimas
Po 1831 m. sukilimo rusai užda

rė visas parapines ir vidurines 
mokyklas bei Vilniaus universite
tą. Vietoje parapinių mokyklų ru
sai steigė rusiškas valsčiaus mo
kyklas, o vietoje vidurinių — 
savas gimnazijas. Vysk. Simas 
Giedraitis gavo iš rusų leidimą vėl 

, atkurti parapines mokyklas. Vys
kupas net keletą aplinkraščių iš
leido klebonams, ragindamas 
juos, kad kiekvienoje parapijoje 
būtų įsteigta mokykla. Tuo rusų 
leidimu pasinaudojo ir po jo bu
vęs Žemaičių vyskupijos valdyto
jas kan. Gintila.

Kai po šių asmenų atėjo į 
Žemaičių vyskupo sostą vysk. M. 
Valančius, jam atrodė, kad tų mo
kyklų vis dar per maža. Todėl 
vysk. M. Valančius tuoj ėmėsi 
vykdyti planą, kad pradinių mo
kyklų būtų ne tik kiekvienoje 
parapijoje, bet ir filijose, ir net 
kaimuose, jei yra galimybė. Jis ra
gino dvarininkus, kad ir jie kurtų 
mokyklas savo dvaruose bei rem
tų mokyklų statybą. Ruošiantis 
1863 m. sukilimui, dvarininkai no
rėjo suartėti su valstiečiais, todėl 
jie rėmė parapines mokyklas ir 
net patys kai kur prašė vyskupą 
raginti klebonus jas kurti, žadė
dami paramos. Pavyzdžiu galima 
nurodyti Zarasų bajorų nutari
mą (AA,53).

Pagal Vaclovą Biržišką, vysk. 
M. Valančius “nesitenkino vienu 
mokyklos įsteigimo faktu, bet iš 
kiekvieno klebono reikalavo kas-

DURĄ PERKANT. P1N|<WM PASKOLINANT. 
TESTAMENTĄ RASZAKT. IR T. T.

LIETUVIAMS SUVALAU NfBYSOlE GYVENANTIEMS

metinio, vėliau ir du kartu per me
tus, smulkaus pranešimo apie bui
tį ir veikimą. Pastebėjęs, jog 
pranešimuose kartais būdavo 
sąmoningai kiek išpučiamas skai
čius, jis tuoj pradėjo reikalauti, 
kad pranešėjai nesitenkintų bend
rais skaičiais, bet ir pavardėmis 
visus mokinius ir mokines sura
šytų” (Aidai, 412).

Vysk. M. Valančius taip pat bu
vo įsakęs mokyti ir subrendusius 
kaimiečius skaitymo ir rašymo. O 
kunigams įsakyta kalėdojant su
rašyti mokančius skaityti para- 
piečius. Nors nepilni pranešimai, 
tačiau rodo labai gerus duomenis. 
Pagal vieno (Rietavo) dekanato sta
tistiką matyti, kad jame 1853 m. 
mokančių skaityti buvo 11,295, o 
po dešimties metų — daugiau ne
gu dvigubai (24,330). Jei ir kitur 
taip vyko pažanga, vyskupijoje 
smarkiai nyko analfabetizmas 
(AA,67). Tą faktą turint galvoje, 
nereikia nustebti, kad “jei Rusi
jos statistikos žinios parašydavo 
Kauno gubernijoje daug didesnį 
nuošimtį mokančių skaityti ir ra
šyti negu kitose gubernijose, tai 
didžiausias nuopelnas vyskupo 
Valančiaus ir jo platintųjų para
pinių mokyklų” (AA,68). V. Bir
žiška tvirtina, kad “Žemaitija 
anais laikais pralenkusi ne tik ki
tas Lietuvos, Lenkijos, juo labiau 
beraštės Rusijos sritis, bet galėjo 
drąsiai lygintis ir su daugeliu 
Vakarų Europos kraštų” (VB,- 
412).

Žemaičių vyskupijoje mokyk
loms trūko mokytojų, kaip ir kito
se to laiko šalyse. “Bet kaip ten 
bebūtų, kiek trūkumų būtų turėju
si toji parapinių mokyklų siste
ma, vis dėlto jos šioje vyskupijoje 
buvo apėmusios beveik visus 
mokyklinio amžiaus vaikus. Tai 
žymia dalimi nulėmė spaudos 
draudimo ir kovos už savo spau
dą likimą: raštinga liaudis nega
lėjo be savų knygų verstis ir įvai
riomis priemonėmis patį 
draudimą sugriovė” (VB.413)

Rusų įsteigtose valdžios mo
kyklose darbas vyko nesėkmin
gai. Todėl rusų administracija įta
rė vyskupo ir kunigų sankalbį 
prieš rusus. Rusams dar labiau 
kėlė įtarimą, kad ir dvarininkai šį 
darbą rėmė. Todėl (1862.XII.23) 
parapines (lenkiškas) mokyklas 
uždarė (AA,66).

Kadangi parapinės mokyklos 
oficialiai nebuvo lenkiškos (nors 
Edukacinės Komisijos lenkišku
mo įtaka veikė daugelį jų), tad 
daugumas liko neuždarytos. 
Muravjovas po 1863 m. sukilimo 
(1864) uždarė visas parapines mo
kyklas. Jų vietoje steigė rusiškas. 
Tačiau tas neatsvėrė lietuviškųjų: 
vien Žemaičių vyskupijoje jų už
darė daugiau kaip 150, o rusiš
kųjų teįsteigė vos apie 50 (A. Ša
poka, Lietuvos istorija, 482; 
santrumpa — AŠ). Iš rusų įsteig
tų mokyklų pašalino visus ne- 
rusus mokytojus. Atsiuntė tam 
darbui nepasiruošusius mokyto
jus (AŠ,482-483). -

XIX a. pabaigoje Lietuvoje vei
kė Kaune ir Šiauliuose berniukų ir 
mergaičių gimnazijos, Panevėžy
je realinė mokykla (nuo 1882), Vil
niuje dvi berniukų ir mergaičių ir 
viena realinė gimnazijos. Suval
kuose — berniukų ir mergaičių 
gimnazijos. Marijampolėj — ber
niukų gimnazija. Be minėtų vie
tovių, dar buvo keletas progimna
zijų ir dviklasių mokyklų. Iš 
šiaurinės Lietuvos dalies daugelis 
lankė gimnazijas Liepojoje, Min
taujoje ir Rygoje (Simas Sužie
dėlis, LE,XV,757). Iš čia suminė
tų gimnazijų tiesiogiai 
lietuviškam reikalui daugiausia 
pasitarnavo tik Marijampolės ir - 
Suvalkų gimnazijos. Jose buvo 
dėstoma lietuvių kalba ir galėjo 
būti lietuviai mokytojai. Todėl čia 
pirmiausia ir išaugo tautiškasis

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

tai sudaro vispusiškesnį ir įtiki- 
mesnį Aušros vaizdą, negu tai ga
lėtų padaryti vienas priėjimas. 
Šiuose svarstymuose iškyla ir įdo
mios naujos mintys (pvz. Trum
pos straipsnyje įžvelgiama idėjų 
apykaitos dinamika, kuri pasi
reiškė “Aušrinei” iššaukiant 
“Ateitį”, o ateitininkams savo 
ruožtu — “Šviesą - Santarą”). 
Skaitytojas bus verčiamas spręs
ti, ar autorių prieinamos išvados 
derinasi bu jo paties įžvalgomis. 
Pavyzdžiui, ar Aušros svarba glū
di beveik išimtinai lietuvių kal
bos puoselėjime? Kai kurie gal bū
tumėm labiau linkę tai priskirti 
istorinės atminties kūrimui ir 
naujos Lietuvos įsivaizdavimui.

Ar reikėtų atsiprašyti tų skaity
tojų, kuriems jau atsibodo apie 
Aušrą šiais metais girdėti? Mano
ma, kad ne. Aušra yra versmė, 
prie kurios sugrįžti pravartu ir be 
sukakties preteksto. Be to tas gra
žus apvalus šimto metų skaičius 
įgyja reikšmės, tik tapęs mums 
perspektyva, iš kurios žvelgiame į 
savo meto rūpesčius. Kalbėdami 
apie Aušrą, norime ir iš jos pasi
mokyti: atrodo, kad mūsų žmonės 
tuo momentu žinojo kaip ką nors 
pradėti, kaip pasukti bendruome
nės gyvenimą jų norima linkme, 
nes tauta pabudo, pajuto savos 
valstybės reikalingumą ir naujoji 
Lietuva įstengė įkūnyti daugelį tų 
pranašysčių, kurias skaitome 
Aušros puslapiuose. Jei Aušra 
tam istoriniam vyksmui buvo 
priežastis, tuomet mums ypač 
svarbu sužinoti apie tas jėgas, ku
rias Aušra pakinkė. O jeigu ji to ir 
nepadarė, bet vien tik pajuto ir 
parodė istorijos tikslingą vys
tymąsi (čia numarksiBtinant gerą 
lietuvišką pasakymą), tai ir tada 
būtų mums pravartu jos pastan
gas geriau suprasti — gal ir mes 
įstengtumėm pasidaryti tokiais 
gabiais pasaulio ir savo žmonių 
padėties stebėtojais, kaip pasiro
dė kai kurie “Aušros” meto lietu
viai. Čia būtų mūsų istorinės at
minties tikslingELs ir, norėtu
mėm tikėti, vaisingas naudo
jimas, kaip ir Aušros šimtmeti
nės sukakties įprasminimas. To
dėl ir kviečiame skaitytojus šį ir 
ateinantį šeštadienį pažiūrėti, 
kaip šis uždavinys vykdomas 
straipsnių serijoje, ir visa tai “per
manyti”.

a. a. I.

susipratimas (AŠ, 485).
Rusų administracijai uždrau

dus parapines mokyklas, vysku
pas kunigams patarė: “Dabarti
nėse sąlygose reikia sugalvoti 
vaikams mokinti kitokių priemo
nių, pavyzdžiui, raginant ūkinin
kus, kad pasisamdę daraktorių 
Bodžiose savo vaikus mokintų 
skaityti” (AA,66). Tad ir iškyla 
naujos rūšies mokyklos, darakto
rių vedamos. Šiek tiek pamokytas 
žmogus buvo atkviečiamas į kai
mą, kuris mokė vaikus, eidamaB 
iš trobos į trobą su visa mokykla. 
Visai teisingai rusai galvojo, kad 
"Vyskupo Valančiaus veiklos 
charakteris nepasikeitė” (SY.106), 
tik kitokiu būdu siekė liaudies 
švietimo toliau. Be to, jis "suma
niai išvystė priešišką veiklą prieš 
rusų liaudies mokyklas” (Ten 
pat). Kai ir daraktorių mokymas 
rusų pradėtas persekioti, tada 
beliko slapta daraktorių mokykla 
arba pačioms motinoms mokyti 
savo vaikus.

Rašytojai
Vilniaus universiteto auklėti

niai Simanas Daukantas ir Mo
tiejus Valančius verti pasididžia
vimo. Daukantas dar būdamas 
studentu (1822) parašė istorinį 
veikalą Darbai senovės lietuvių ir 

(Nukelta į 4 psl.)
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ufidaroimai.
Vietunmintu M VlduroM

Siirinfti ir uJrafnH



Šeštadienis, 1983 m. spalio mėn. 1 d. DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 195(34) - psl. 3

Aušrininkai i ir šių laikų išeivijos jaunimas Iš „Aušros“ poetų kūrybos

dovas Šaulys

1983-ieji metai jau eina prie ga
lo. Nors dar ir nepasibaigė, atei
ties istorikam parūpino daug me
džiagos. Masinių žudynių, 
kautynių ir atentatų perteklius. 
Lietuviams išeivijoje bus ir ko 
linksmesnio prisiminti: švenčių, 
stovyklų ir suvažiavimų gausybė. 
Tokiais įspūdžių ir įvykių perpil
dytais metais, atrodytų, nebeliktų 
noro ar smalsumo žvelgti į praei
tį. Lietuvių tautos praeitis gausi 
laikotarpiais, kurie savo drama
tiškumu, įdomumu ir lemtingumu 
yra lygūs bet kokiems šių metų 
atsitikimams. Didžiųjų kuni
gaikščių narsumai ar pokarinės 
Lietuvos tragedija sujaudintų net 
ciniškiausią stebėtoją. Tačiau pri
siminti tautos atgimimo laikotar
pį yra kažkaip sunkiau. Netrūko 
ir tada žiaurumo ir kančių, bet pa
grindinė kova vyko idėja, plunks
na, knygnešio drąsa. Bet pasitai
ko gyvenime,, kad įvykiai, 
išoriniai mažiau įdomūs, yra di
desnės esminės svarbos. Šiais 
Aušros metaią jau ne vieną kartą 
skaičiau, kad jei ne aušrininkai, 
lietuviškai nei vienas nebeskaity- 
tumėme. Apie kunigaikščius nie
ko nežinotumėme, o ar partizanų 
kovos iš viso būtų įvykusios?

Pasiremdamas kitų autorių šal
tiniais, bandysiu trumpai apibū
dinti Aušros laikotarpį ir kai ku
riuos aušrininkus, pridėdamas 
savo išvadų ir palyginimų.

Norint suprasti tautinį atgimi
mą ir jos veikėjus, reikalinga per
žvelgti kultūrinę padėtį Lietuvoje 
19 amžiuje. Tuo laiku etnografi
niuose Lietuvos plotuose veikė du 
antilietuviški veiksniai: rusinimo 
ir lenkinimo politikos.

Didžiausia dalis Lietuvos buvo 
nuo 1795 metų Rusijos okupuota. 
Oficialioji rusų politika siekė Lie
tuvą surusinti. Teismai, įstaigos, 
mokyklos dirbo rusų kalba. Nuo 
1864 iki 1904 m. buvo spaudos 
draudimas.

Lietuvoje taip pat vyko smar
kus lenkėjimas. Krikščionybė ir 
šiaip vakarietiška kultūra jau nuo 
14 amžiaus ėjo į Lietuvą iš Lenki
jos. Iki 19 amžiaus dauguma Lie
tuvos bajorijos buvo sulenkėjus. 
Šis tautos elementas kartu su 
Katalikų Bažnyčia vykdė akty
vią, sąmoningą polonizaciją.

Priedu šiom politikom, kurios 
svetino lietuvius kasdienine pras
me, vyko ir revizionizmas moksli
nėse srityse. Pavyzdžiui, du žy
mūs Petrapilio istorikai, 
Ustraliovas ir Kojalovičius išlei
do veikalus, kuriuose „parodyta“, | 
kad senoji Lietuvos valstybė buvo 
nuo pradžių rusiška.(l) Bet kada, 
kada buvo rašoma apie Lietuvos 
praeitį, Lietuva vadinama Vaka
rų, Rusija. (2) Nuo 1840 metų net 
buvo uždrausta naudoti žodį “Lie
tuva” kaipo krašto pavadinimą.

Panašiai, šimtmečio pradžioje 
Varšuvos Karališkoji mokslo 
draugija ruošėsi išleisti lenkų tau
tos istoriją. Šio veikalo dalyje, ku
rioje būtų aprašoma Lietuvos — 
Lenkijos federacijos istorija, buvo 
numatyta nei neminėti Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštijos. (3)

Šitokiame kultūriniame fone vy
ko tautinis atgimimas. Tautinio 
atgimimo pradžia populiariai sie
jama su Aušros laikraščio pasiro
dymu 1883 metais. Žurnalo daž
niausios temos buvo lietuvių 
tautos istorija ir gimtoji kalba. 
Aušrininkai buvo romantikai. Jie 
aukštino viską, kas lietuviška, nu
vertino viską, kas svetima. Jie 
idealizavo Lietuvos praeitį, 
dainavo savąją kalbą:

O brangi lietuviškoji 
šventa kalba prigimtoji 

Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viską meilingesnė.

(Aušra 1883 nr. l,psl. 10)

Aušrininkai pasižymėjo meile 
liaudžiai ir ilgėjosi tų laikų seno
vės, kai valstiečiai gyveno laisvi 
ir laimingi.

Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemių ingijo... 
Žmonės laimingi buvo turtingi 
Niekur nebuvo vergijų

(Aušra 1883 nr. 1, psl. 8) 
ir taip pat pergyvena valstiečių 
luomo dabartinius sunkumus.

Aušrininkai reikšmingi tuo, kad 
jų romantizmas neliko tuščiu lo
žių žaidimu. Anot dr. J. Jakšto, — 
„aušrininkai ne tik idealizuotojai, 
bet dar ir pragmatiški, skyrę isto
rijos mokslą tautiniam susiprati-

ap-

»
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mui žadinti.” (4) Iškeldami senus 
laikus, aušrininkai paminėdavo 
skurdžią dabartį.

Kur dingo, Lietuva, tawo didybė 
Kur kunigaikszei ir diewų 

daugybė
Kur garsios pilys ...

(Aušra 1883 nr. 3, psl. 65) 
ir šaukdavo skaitytoją sukurti di
dingą Lietuvą ateityje, garbės tiek 
vertą, kiek kilnioji praeitis.

Man betgi regis, kad dwase 
pakils,

Nuo sunkaus miego ji ilgo pails, 
O brolei mano pradės dirbinėti

(Aušra 1883 nr. 3, psl. 72) 
Tie, kurie kalbą naudoja ir ver
tina, yra didvyriai,

Lietuvos tikrus tik sūnus 
Skaitom savo už didžiūnus

(Aušra 1884 nr. 9, psl. 315) 

tie, kurie jos atsižadėjo, tildomi, 
atstumiami:

Kursai sznekos tik nemili
Tas ne mūsų — te gul tiži!

(Aušra 1883 nr. 3, psl. 107)

Susipažinus su aušrininkų pa
saulėžiūra, yra taip pat įdomu 
pažvelgti į sugrupavimus kitais 
bruožais. Aušrininkų iš viso buvo 
maždaug 70.(5) Jie buvo jauni. 
Redaktoriai J. Šliūpas ir J. Mik
šas buvo 21 metų amžiaus 1883 
metais, o redaktoriui M. Jankui 
buvo 25 metai. Steigėjas dr. J. 
Basanavičiuj buvo 32 metų am
žiaus.© Kaip būtų galima spėti iš 
amžiaus, aušrininkų tarpe buvo 
nemažai studentų. Istorikas P. 
Čepėnas yra pateikęs čekų so
ciologo M. Hroch surinktą statis
tiką, kurioje 257 tautinio atgimi
mo veikėjai yra suskirstyti pagal 
užsiėmimus. Anot jo 42,5 nuoš. 
jų buvę studentai Aušros metu(7). 
Populiariausia studijų sritis buvo 
ne istorija ar kalbotyra, o medi
cina.^) Nežiūrint daugybės isto
rinių straipsnių Aušros nume
riuose, aušrininkų nebuvo nė vieno 
profesionalo istoriko.(9) Kalbos 
atžvilgiu, dauguma aušrininkų 
baigė studijas Rusijoje ir didelis 
procentas jų mokėjo lenkų kal- 
bą.(10) Ne vienas aušrininkas 
praleido nemažą dalį priešauš- 
rinio ar Aušros laikotairpių už Lie
tuvos ribų: Basanavičius Bulgari
joje ir Prahoje, J. Šliūpas 
Šveicarijoje ir JAV. Peržvelgiant 
įvairių aušrininkų biografinius 
apibrėžimus, dėmesin krenta kai 
kurie atskiri, netikėti duomenys. 
Kalbininkas J. Jablonskis, kurio 
pirmasis rašinys pasirodė Aušro
je, gimnazijoje “ne tik lietuvių 
kalbos, bet bendrai lietuviškais

Dr. Jonas Šliūpas (1861-1944), vienas „Aušros“ 
įkūrėjų ir redaktorių, vėliau Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjas.

*

Jurgis Mikšas (1862-1903), Mažosios Lietuvos 
veikėjas, vienas „Aušros“ spaustuvininkų ir 
atsakingųjų redaktorių.

/
Mečislovas Davainis (1849—1919)

Mes didelių poetų neturėjom, 
Didžiulė buvo tik jėga, 
Kuri jų posmuos išsiliejo 
Kaip Nemuno vaga.

Kazys Bradūnas t

BRANGIOJI LIETUVA

Tėvų mano žeme, Lietuva brangioji! 
Nors tu kaipo gentė sviete negiliuoji, 
Nors tu tarp smagiųjų ašarose viena, 
Tikiu, jog dėl tavęs virs šviesesnė diena.

Norint tavo dalis šiandien yr verksminga, 
Laimė praeitinės kažin kur nudingo.
Ir žalios rūtelės dilgėlėms apėjo — 
Tikiu, jog dar galas tavo neatėjo!

Tėvų mano žeme, brangioji Lietuva, 
Nedaug tavo vaikų — maža jųjų krūva; 
Nors daugel iš jųjų jau susilenkiavo, 
Po šiaudiniu stogu gyvuoj žodis tavo.

Prigimtoji žeme, brangioji Lietuva, 
Kaip seneliai sako, daug platesnė buvo. 
Norint tau kaimynai grabą nor priskirti, 
Aš neduosiu kalbai prigimtai numirti.

Prigimtoji kalba, brangūs žodžiai tavo! 
Mane prie lopšelio motina liūliavo. 
Brangūs tavo žodžiai nuo prastojo tėvo, 
Aš už tavo laimę melsiuosi prie Dievo.

Dar tebdainuoja lietuviai nuliūdę, 
Kaipo iš miego kuomet atsibudę.

O gal dar stosis vėl mums drungnas oras, 
Ne viens dar rasis dainininkas doras;
Vėl atgis mūsų, kad ir biskį gailios, 
Dainos gentinės, gražios, meilios, dailios.

Bus vėl mums linksma ir gerai kaip rojuje 
Daina prasaldins vargelius artojui; 
Daina prabudins širdyse dorybę, 
Daina parodys, kur tikra teisybė.

9 
Daina pajudins meilę, prašvies protą, 
Nes iš aukštybės ji tam yra duota. 
Kas tiktai dainą kaip reikiant supranta, 
Tas dainoj mato teisybę ir cnatą.

Dainas dainuokim, mūsų tai patieka. 
Dainose — mūsų gyvastis ir spėka, 
Kas nedainuoja tas dūšią užmiršta, 
Tas tyloj savo be smerčio numiršta.

reikalais nesirūpino.”(ll) J. Mik
sas, prieš tapdamas redaktorium, 
apibūdinamas kaipo “apvokietė
jęs” (12) asmuo, kuris vėliau ir 
“oficijaliai atlietuvino pavar- 
dę.”(13) Etnografo Juozapo Ra- 
dziukyno pirmieji straipsniai Auš
roje buvo parašyti lenkų kalba 
(redaktorių išverčiami).(14) Pats 
Basanavičius sukūrė mišrią šei
mą, vesdamas čekų vokietai- 
tę.(15)

Kas jie buvo gyvenime, atsispin
di aušrininkų raštuose. Iš moks
linio taško, straipsniai Aušroje 
mažos literatūrinės ar istorinės 
vertės. Kritiškiausiai žiūrint, tų 
rašinių apibūdinimui tinka būd
vardžiai naivūs, sentimentalūs. 
Teigiamiausiai galima sakyti, 
kad jų kūryba buvo visiškai nuo
širdi ir idealistinė.

Atsižvelgiant į jų jaunatvę, 
pasirinktas profesijas ir bendras 
sąlygas, daugiau nerealu tikėtis. 
Bet pagaliau juos reikia įvertinti 
ne pagal jų naudojamas priemo
nes, bet pagal tai, ką jie pasiekė. 
Vienu sakiniu: jauni studentai, ne 
profesionalai, dirbdami iš gilaus 
patriotizmo, pažadino miegančią 
tautą.

Biografiniai duomenys lengvai 
veda prie palyginimo tarp auš
rininkų ir šių laikų išeivijos jau
nimo. Panašumų yra. Mes jauni. 
Naivaus idealizmo netrūksta bet 
kokio šimtmečio jaunuoliam, ne
trūksta ir mum. Mes dauguma 
studentai. Studijuojame amerikie
tiškoje aplinkoje, ne lietuvių kal
ba. Mūsų tarpe taip pat daugiau 
gydytojų negu istorikų. Kad tarp 
mūsų matosi mišrių šeimų, su
trumpintų pavardžių ir kitų 
suamerikonėjimo požymių turėtų 
ir mums nekliudyti dirbti kalbos 
išlaikymo darbą. Atrodo, kad iš 
mūsų galėtų atsirasti 70 aušrinin
kų. Jų pavyzdys stiprus. Ar mes jį 
seksime? Turbūt dar ne. Kultūri
nės sąlygos dar ne per blogos. Gal 
tik mūsų vaikams ar anūkams rei
kės naujų aušrininkų. Manau, 
kad ir iš jų tarpo saujelė atsiras. 
Bet to neužtenka.

Reikia paminėti dar grupę žmo
nių, be kurios didvyriškas auš
rininkų darbas būtų buvęs ne
įmanomas ir beprasmis. Reikia 
prisiminti Lietuvos liaudį, kai
miečius: tie, kurie per tiek šimt
mečių išlaikė lietuvių kalbą gyvą. 
Ir iš jų išskirtina dar viena grupė 
— knygnešiai. Prisimenu vieną 
giminės pasakojimą. įvyko Mažo
joje Lietuvoje netoli Didžiosios

Lietuvos sienos. Uždraustas lietu
viškas knygas nešdavo knygne
šiai į Lietuvą per šią sieną. Vieną 
šaltą naktį barzdotas vyras pasi
beldė į duris, prašydamas prie
globsčio. Jo ieškojo rusų policija, 
žandarai. Vienintelė galimybė 
jam išvengti arešto buvo pakeisti 
išvaizdą. Reikėjo barzdą nuskus
ti. Žiema. Nėfa šilto vandens. Nė
ra putų. Tai aštriii peiliuku jam 
sausai skuto barzdą, kol ir krau
jas ir ašaros bėgo. Tokių pasiau
kojančių buvo daug. O skaitan
čiųjų tą spaudą būyo dar daugiau.

2083 metais naujų aušrininkų 
gal ir bus. Kišeninių kompiuterių 
ekranai pakeis knygnešius. Bet ar 
dar bus kam nors įdomu? Ar skai
tančiųjų beliks?
». rO . rv-
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Patikslinimas

1983,

Draugo rugsėjo 24 d. kultūrinio 
priedo laidoje J. Gliaudos „Kauno 
arki vyskupijos“ recenzijoje parašy
ta: „... Grincevičius (psl. 224) 
atpasakoja epizodą, rodantį, kaip 
Grinkiškyje atsiradęs slaviz
mas...“ Iš tikrųjų turėjo būti ne 
„Grinkiškyje“, bet „Josvai
niuose“.

O kaip būtų sunku man kuo kitu būti, 
Meilę apturėjus per kraują ir krūtį! 
Nors svetur norėtų į karalius skirti, 
Velyč tarp savųjų varguose numirti!

Juozas Miglovara (1845—1937)

GENTINĖS DAINOS

Kad mūsų seniai daineles dainavo, 
Tada jų balsas ir miškus lingavo. 
Net širdy s tirpo ir akys nušvito, 
Kad meilės dainos daugybėmis spito.

O ir dabar dar, nors dainoriai miršta, 
Dainų dainelių žmonės neužmiršta; 
Tiktai ne taip jau dailiai bedainuoja, 
Nes mūsų dainos mirdamos vaitoja.

Vaitoja širdys, išaušintos vėjų,
Nes tarpe mūsų yr daug piktadėjų, 
Daug nedorybių daugel išgaišino, — 
Kas mūsų širdis šildė ir graudino.

Bet dar ne viskas pas mūsų pražuvo, 
Kas mus doringa senovėje buvo:

• Lietuvių tautos praeitis. VI 
tomas 1-4 (21-24), 760 psl. ir VII 
tomas 1-4 (25-28), 430 psl. Isto
rijos ir gretimųjų sričių neperio
dinis leidinys. Chicaga: Lietuvių 
Istorijos draugija, 1983 — „Auš
ros“ metai. Redagavo Jonas 
Damauskas. Išleidimo lėšas sutel
kė Alicija Rūgytė. Patarėjas — 
prof. dr. Jonas Račkauskas. 
Kietais viršeliais atskiro tomo 
kaina — 20 dol. Gaunama pas 
platintojus ir „Drauge“.

Aušros šimto metų sukakčiai 
Lietuvių Istorijos draugijos rūpes
čiu išleista jos neperiodinio leidi
nio Lietuvių tautos praeitis du 
kietai įrišti tomai — faksimilinė 
pilno Aušros komplekto laida. 
Kiek pastangų reikėjo sumedžioti 
visus Aušros numerių originalus 
po visą Ameriką ir Kanadą, kiek 
darbo lėšas sutelkti — būtų net 
atskira istorija. Įvadą pirmajam 
tomui ir užsklandinę studiją 
„Auszra ir jos gadynė“ parašė 
istorikas Jonas Damauskas. 
Leidinyje pateikiamas Aušros 
slapyvardžių ir slapyraidžių 
vardynas ir redaktorių bei 
bendradarbių nuotraukų rinki
nys. Šis Aušros išleidimas — 
didžiulis ir prasmingas darbas, už 
kurį išeiviškajai Lietuvių Istori
jos draugijai ir jai talkinusiems 
asmenims priklauso visų šio 
šimtmečio lietuvių padėka.

ČIA VIENAS TIK ŠIMTAS ĮAMŽINTAS MŪSŲ, 
KUR GIMTĄJĮ RAŠTĄ GABENO IŠ PRŪSŲ. 
0 BUVO NE ŠIMTAS, BET TŪKSTANČIAI ŠIMTAS, 
KUR KNYGOMIS GYNĖ NUO CARO TĖVYNĘ.

Jonas Mačys-Kėkčtas
(1867—1902)

KAS?
t

Naujalietuviams

Kas tave, paukšti, 
Suvaldys ? 
Dangiškam aukšty 
Sustabdys?

Kas užgint gali 
Tau plasnot, 
Po dvasių šalį 
Beskrajot?

Kas tave čiulbant 
Numaldys?
Kas tavo giesmę 
Nutrukdys?

Kas tą išpildys 
Vis išvien? 
Tave nutildys 
Smertis vien!

Hl I

i

(j

Knygnešys (J. Zikaro skulptūra) Karo muziejau* sodelyje, Kauna, aa 
apačioje iškaltu nežinomo autoriaus dedikaciniu įrašu (žiūr. kairė}*)-
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„Aušros“ perspektyvoje
(Atkelta iš 1 psl.)
savo veiklą Aišbė, Aleksand
ras Fromas - Gužutis, Mi
kalojus Katkus, Pranas Ma
šiotas, Jonas Jablonskis. 
Tarsi gemale, AuSroje randa
me bemaž visas būsimąsias 
mūsų politikos ir kultūros kryp
tis. Joje reiškiasi katalikai 
(Jakštas, Maironis, Aleksand
ras Burba), evangelikai (Sta
nislovas Dagilis) ir ateistai 
(Šliūpas), tautiniai ideologai 
(Basanavičius), liberalai (Ku
dirka) ir socialistai (Jonas Ma
čys - Kėkštas), netgi vienas bū- 
simasis komunistas, tiesa, 
priklausęs prie padoresniųjų ir 
skaudžiai Nukentėjęs Stalino 
laikais (Stasys Matulaitis). 
Jos bendradarbių tarpe ran
dame didlietuvių ir mažlietu- 
vių, žemaičių ir aukštaičių, 
randame svetimšalių (Jurgį 
Sauenveiną) ir moterį (Liudą 
Malinauskaitę — Eglę). Tarp 
aušrininkų yra poetų, prozi
ninkų, kritikų, yra etnografų, 
tautosakininkų ir pedagogų, 
yra dramaturgas ir kalbinin
kas. Yra keli stačiai stebėtinų 
biografijų žmonės: pavyzdžiui, 
Andrius Vištelis, sukilėlis, 
Garibaldžio karys, pagaliau 
emigrantas ir fantastiškų pro
jektų kūrėjas kažkur pasaulio 
gale — Argentinoje; arba Juo
zapas Miliauskas — Miglova
ra, caro policininkas ir drauge 
nelegalios spaudos platinto
jas (tokių paradoksų Lietuvos 
istorijoje būta ir daugiau; ar
ba Mečislovas Davainis — Sil
vestraitis, tarsi atklydęs iš se
nosios žemaičių bajorų 
epochos, išgarsėjęs ne vien 
kaip lietuvių, bet ir kaip čigo
nų tautosakos rinkėjas ( čigo
nų etnografijos specialistai 
mini jį kaip vieną savosios 
mokslo srities pradininkų). Vi
sas šitas margų margiausias 
būrys neblogai sutilpo viena
me mėnraštyje; ir tai, kad jie 
įstengė vaisingai bendradar
biauti, lieka mums amžina pa
moka — deja, dažniausiai ne
išmokta ir užmiršta.

Stebina ir kitas dalykas — 
kiek vis dėlto jų nedaug. Tik
rųjų aušrininkų — tai yra, as
menų, kurie mėnraštyje iš
spausdino bent po 
korespondenciją — priskai
čiuojama septyniasdešimt; su 
visais rėmėjais jų bus pora 
šimtų; su visais prenumerato
riais — trys šimtai. Ir tie trys 
šimtai, nelyginant druska, su
teikia kitonišką skonį trijų mi
lijonų gyvenimui.

Aušrininkai, sakytum, pa
dėjo pamatus naujoviškai lie
tuvių tautai: jeigu Lietuvos ku
nigaikštystė didele dalimi bu
vo rusiška, o po Liublino uni
jos didele dalimi lenkiška, tai 
Aušra jau pramatė Lietuvą 
kaip atskirą ir savarankišką 
kultūrinį — politinį vienetą, 
visiškai lygiavertį rusų, lenkų 
ir bet kieno kito partnerį. Vyk
dydami naują istorinį uždavi
nį, jie ne sykį rengėsi senovi
niu rūbu. Dabartinės Lietuvos 
pseudomarksistai įkyriai 
smerkia aušrininkų “pra
eities kultą“; beje, ir Auš
ros amžininkams užkliūdavo 
senųjų kunigaikščių bei pago
nybės garbinimas, neretai nai
vokas, perdėtas, truputį juo
kingas. Tačiau posakis, kurį 
Basanavičius parinko Aušros 
epigrafu — Homines historia- 
rum ignari semper sunt pueri 
— yra viena iš nedaugelio tie
sų, tinkančių visiems laikams 
ir visoms aplinkybėms. Kultū
ra neatsiejamai susijusi su is
torine atmintimi; atmintis yra 
vidinės laisvės ir moralinio sa
varankiškumo būtinoji sąly
ga; ir ne be reikalo visi totali- 
taristai pirmiausia stengiasi 
užvaldyti praeitį. Ne be reika
lo jie ją perdirba, falsifikuoja, 
simplifikuoja. Ne be reikalo 
vienas iŠ svarbiausių bruožų, 
pagal kuriuos atpažįstamas 
totalitarinis tekstas, yra nuty
lėjimai: kai kurie asmenys ir 
kai kurie įvykiai (netgi daugu
ma asmenų ir įvykių) laikomi 

niekada nebuvusiais. Aušros 
programa ir šiandien veikia 
prieš šitą pražūtingą tenden
ciją. Jeigu aušrininkų istori
niuose svarstymuose ir būta 
netikslumų bei klaidingų ak
centų, tai visiškai teisingas 
buvo jų principas — aprėpti 
šalies praeitį kaip visumą, ieš
koti joje paradigmų dabarčiai. 
Jie mums priartino ne vien ku
nigaikščių laikus, bet ir Poš
kos bei Stanevičiaus epochą; o 
Andrius Vištelis ir Mikalojus 
Akelaitis atnešė į Aušrą ir 
1863 metų sukilimo atgarsį. 
Nuo aušrininkų Lietuvos kul
tūroje prasideda tikroji istori
nė atmintis, kurioje viskas tu
ri savo vietą ir savo prasmę, 
kurioje buvę įvykiai parengia 
ir pranašauja būsimuosius. 
Todėl patys aušrininkai toje 
mūsų istorinėje atmintyje už
ima vieną iš garbingiausių 
vietų — turbūs garbingesnę už 
jų mitologizuotus kunigaikš
čius.

Tačiau jie buvo ne vien at
minties sergėtojai, bet ir tikri 
savo amžiaus vaikai. O am
žius buvo sklidinas švietėjiš
kų, racionalinių, liberalinių 
idėjų. Būtent toje epochoje bu
vo pripažintas geru dalyku 
pliuralizmas ir ėmė lukštentis 
moderni žmogaus teisių samp
rata. “Juk ir mes esame tokie 
pat žmonės, kaip ir mūsų kai
mynai, ir norime visomis tei
sybėmis, prigulinčiomis visai 
žmonijai, lygiai su mūsų kai
mynais naudotis” (Jonas Ba
sanavičius, Rinktiniai raštai, 
p. 696). Iš šių “visai žmonijai 
prigulinčių” teisių aušrinin
kams pirmiausia rūpėjo tos, 
kurios lietuviams buvo la
biausiai paneigtos — teisė 
turėti laisvą ir savarankiš
ką spaudą, teisė vartoti savo 
kalbą mokyklose, teismuose, 
administracinėse įstaigose, 
bažnyčioje; tačiau jų anaiptol 
nebuvo pamiršti ir ekonomi
niai dalykai, ir reikalas pla
tinti mokslo žinias, ir toleran
tiškų diskusijų būtinybė. 
Aušrininkai buvo pirmieji mū
sų inteligentai pilna to žodžio 
prasme — ta prasme, kuri Ru
sijoje ir kitur pasaulyje susi
formavo į devynioliktojo am
žiaus pabaigą. Nepaprastai 
tipiškas jų pakantumas, kurio 
gerokai stigo kai kuriems Auš
ros įpėdiniams — sakysime, 
Žemaičių ir Lietuvos Apžval
gai — ir net šiandien kada - 
ne - kada pristinga Lietuvos 
neoficialiajai spaudai; tipiš
kas polinkis į kultūrinį, lega- 
listinį darbą, nors ir neatme
tant radikalesnių veiksmų 
galimybės; pagaliau tipiškas 
platus internacionalinis po
žiūris, pagarba kitų tautų de
mokratiniams sąjūdžiams, ku
rią Maironis vėliau išreiškė 
nemirtingomis eilutėmis “Jau 
slavai sukilo...”. Tos eilutėB 
jau tris kartus ypatingai pra
skambėjo šių dienų Lietuvoje: 
1956 metais, 1968 metais, 1980 
metais. Ir pavasaris, prasidė
jęs anapus Karpatų kalnų, kas 
kartą vis aiškiau nušvisdavo 
ir vis labiau priartėdavo prie 
mūsų.

šiandien mums jau neberei
kia žadinti lietuvių tautos — 
už mus tai visiems laikams pa
darė aušrininkai. Gal dauge
lis su manimi nesutiks, bet 
manau, jog tautos biologinei 
substancijai ar lietuvių kalbai 
šiuo metu negresia toks pavo
jus, kaip Aušros laikais. Žino
ma, tokioje pavojingoje vieto
je, kaip Sovietų Sąjunga, 
reikia būti viskam pasiren
gus, tačiau lietuvybė krašte 
šiandieną labai stipri, ir ją su
naikinti būtų galima tiktai 
grynai staliniškais metodais, 
kurių griebtis valdžia nesiryž
ta; be to, Btaliniški metodai tu
rėtų būti vartojami ne vieną 
dešimtmetį. Tačiau esti kitas 
pavojus — manding, nepaly
ginti klastingesnis. Su baime 
galvoju apie lietuvį, išsaugo
jusį gimtąją kalbą, sudariusį 
grynai lietuvišką šeimą, netgi

Zita Sodeikienė Berlyno siena
Nuotrauka Davia Wilde

„Aušros“ atsiradimo kultūrinės sąlygos
(Atkelta iš 2 psl.)

žemaičių. Vėliau (1845) — Būdas 
senovės lietuvių. Ir dviejų tomų 
Lietuvos istorija. Valančius (1848) 
parašė Žemaičių vyskupystė du 
tomu. Tai pirmieji mokslo veika
lai parašyti lietuvių kalba 
(AŠ,454).

Taip pat “lietuviškai rašė Poš
ka, Stanevičius, Klementas, Vi
lentas ir nemaža kitų, tačiau dau
gumas jų kūrinių ir vertimų liko 
rankraščiuose, neišspausdinti“ 
(AŠ, 456). Tačiau tas gražus sąjū
dis truko neilgai: “veikiai nauji 
politiniai įvykiai — skaudžiai ru
sų numalšintas 1831 m. sukili
mas — sustabdė jų judėjimą, ir 
gražus Žemaičių bajorijos tautiš
kasis sąjūdis apmirė. Tautiškasis 
judėjimas vėl atgijo ir šį kartą jau 
nebepasiliovė, tik prasiveržus į 
viešąjį gyvenimą iš lietuviškojo 
kaimo kilusiai inteligentijai” 
(AŠ,457)i

Su malonumu atkreipiame skai
tytojo dėmesį, kad “Žemaičių tau
tiškojo ir kultūriškojo judėjimo 
centras buvo vyskupo Juozo 
Amulfo Giedraičio rezidencija — 
Alsėdžiai; pats vyskupas buvo 
karštas žemaičių patriotas ir uo
lus švietimo rėmėjas” (Aš,456).

Abu sukilimai (1831 ir 1863) 
kraštą labai sukrėtė. Rusai visu 
smarkumu pradėjo rusinimo dar
bą. Po 1831 m. sukilimo “prasidė
jo daug smarkesnė Lietuvos rusi
nimo politika, kuri po naujojo 
(1863) sukilimo pasidarė dar griež
tesnė” (AŠ,465).

Šiuo didelės priespaudos mo-

sklidiną ksenofobijos, tačiau 
galutinai sovietizuotą — tam
sų, pataikūnišką ir klusnų, 
persiėmusį vien materiali
niais rūpesčiais, nelaikantį gė
da skundimų ir įdavinėjimų. 
Su baime galvoju apie lietuvį, 
nemokantį mąstyti, nepripa
žįstantį elementarios toleran
cijos ir nuomonių skirtingu
mo, patenkintą savimi ir ne
apkenčiantį visų, nepanašių į 
save. Pažįstu daug tokių lietu
vių ir žinau, kad jie tėra ap
gailėtini vergai. Vergų ar bau
džiauninkų masė dar 
nesudaro tautos; tauta atsi
randa ten, kur atsiranda są
moningumas, pliuralizmas, 

k
Aušrininko Martyno Jankaus, (1858—1946) Mažosios Lietuvos veikėjo, autografas iš jo apsilankymo 
JAV 1926 metais.

mentu valstiečiai stoja tautos 
priešakyje. “Gavę šiokią tokią 
savivaldybę (valsčių organizaci
jos) ir laisvę, valstiečiai praturtė
jo, atkuto ir išėjo į viešumą su sa
vo kultūriniais reikalavimais. Jie 
buvo tikri lietuviai, .be jokios di
desnės kultūros įtakos, todėl ir jų 
sukeltas kultūrinis sąjūdis buvo 
lietuviškas” (AŠ,495). Lietuvių 
tauta sulaukė naujos inteligen
tijos, nes “pasikeitus socialiniam 
vaizdui, pakitėjo ir kultūrinio gy
venimo pobūdis: į viešumą išėjo iš 
liaudies kilusi lietuviškoji inteli
gentija” (Ten pat).

Napoleono karpymas žemėla
pio, neatsižvelgiant j tautinius in
teresus, sukėlė Europoje tautinius 
sąjūdžius. Jie persimetė ir į Lietu
vą. Pirmieji rašytojai šiuo sąjū
džiu susidomėję, buvo iš liaudies 
kilę rašytojai: jau anksčiau minė
ti S. Daukantas (1793-1864) ir 
vysk. M. Valančius (1801-1875). 
Toliau: Laurynas Ivinskis (1808- 
1881), kun. A. Tatarė (1805-1889), 
kun. Juozas Dovydaitis — Šiau
lėniškis Senelis (1825-1882), vysk. 
A. Baranauskas (1831-1902), kun. 
A. Vienažindys (1841-1892), dr. 
Jonas Basanavičius (1851-1927), 
dr. Vincas Kudirka (1858-1899), 
Maironis (1862-1933), dr. Jonas 
Šliūpas (1861-1944) ir kiti.

Ir reikia konstatuoti, kad “Tuos 
visus raštus jau buvo kam skaity
ti, nes parapijinės mokyklos, ku
rių ypač daug pristeigė vysk. M. 
Valančius, daugelį buvo pramo
kiusios skaityti ir rašyti. O bau
džiavos panaikinimas ir valstie-

dialogas. Ne tiek už kalbinį ar 
biologinį išlikimą reikia kovo
ti .šiandien Lietuvoje, kiek už 
atmintį, sąžinę ir protą. Ta
čiau tikiuosi, kad ir čia mes 
būsime laimėtojai. Tikiuosi to
dėl, kad mums, kaip ir aušri
ninkams, patys priešų kėslai 
paradoksaliai išeina į sveika
tą, gaivindami rezistencijos 
dvasią; tikiuosi todėl, kad mus 
dar vis palaiko aušrininkų pa
vyzdys; o labiausiai todėl, kad 
Lietuvoje — ir Gulage — šian
dien esama žmonių, kuriuos 
po šimto metų istorija minės 
su nemažesne pagarba, kaip 
šiandien mini Basanavičių, 
Šliūpą ir Jankų.

čių vaikams suteikimas teisės 
lankyti aukštesniąsias mokyklas, 
tautiškajam sąjūdžiui atskleidė 
dar didesnes perspektyvas” 
(AŠ,496-497). Tam gražiam sąjū
džiui smarkų smūgį sudavė 1863 
m. sukilimas, atnešęs lietuviškos 
spaudos draudimą.

Spauda
1865 m. rusai uždraudė Lietu

voje spaudą lotyniškomis raidė
mis. Šio laikotarpio lietuvių didy
sis vadas vysk. M. Valančius 
bandė geruoju išsiderėti iš rusų 
valdžios leidimą atsispausdinti 
maldaknygių. Nepavykus lei
dimo gauti, pradėta slaptai spaus
dinti. Vysk. M. Valančius nusiun
tė į Prūsiją 5,000 rublių savo 
parašytoms knygoms leisti. Ten 
tuo reikalu pradžioje rūpinosi to 
krašto lietuvis kunigas, o vėliau 
pasiųstas kunigas Brundza iš Lie
tuvos. Vaclovas Biržiška sako: 
“Šių dviejų Valančiaus padėjėjų 
1867-1869 m. ir buvo čia išspaus
dinta eilė paties vyskupo parašy
tų politinių tikybinių knygučių, 
kurių įtaka Lietuvoje buvo be ga
lo didelė. Jos įnešė į Lietuvos gy
venimą visai naujus motyvus. Dėl skaičiai, 
šių knygučių, iš dalies, žymi dau
guma rusų vyriausybės kėslų 
prieš Lietuvą liko be pasėkų, nes 
jos ir suformavo naują Lietuvos 
visuomenės nuotaiką” (VB,458). 
Tuo būdu vyskupas “pirmasis 
parodė ir kitiems kelią, kaip ko
voti su lietuviškos spaudos drau
dimu Rusijos ribose” (AA.187).

Vysk. M. Valančius rašė ne tik 
tikybiniais, bet ir pasaulietinio 
turinio klausimais. Tai matyti iš 
Vaclovo Biržiškos teigimo: “Bet 
lietuvių spaudą uždraudus, jiB sto
jo į lietuvių tautos kultūrinę kovą 
ir pasaulietiniaiB raštais, kurie 
ligi mūsų dienų nenustojo savo 
reikšmės” (VB.461). Natūralu, 
kad “Kunigija iš pradžių dau
giausia rūpinosi religinio turinio 
knygomis ir elementoriais, kurie 
buvo reikalingi vaikams mokyti. 
Bet iš dalies jau Daukantas, pats 
Valančius ir jo bendradarbiai ra
šė ir visokių pasaulinio turinio 
knygų. Vėliau, kai prie darbo 
prisidėjo daugiau šiaipjau inte
ligentų, pasaulinio turinio kny
gos ėmė net vyrauti” (AŠ,498).

Knygas Prūsijoje išspausdinus, 
dar reikėjo jas pargabenti į Lietu
vą ir čia jas išplatinti. Pradžioje 
knygnešių tinklo nebuvo. Pats

Zitos Sodeikienės parodą pasitinkant
Visada yra gera lietuviškame 

kūrybiniame gyvenime pra
matyti besiartinančią staigmeną. 
Kūryba savaime implikuoja nau
jovę, tačiau ir naujovė laipsniš
kai skiriasi paskirų kūrėjų 
rankose.

Zita Sodeikienė savo darbų stip
rumu ir neapribotu įvairumu jau 
seniai yra pažįstama tiek lietu
viškajai, tiek amerikietiškajai 
visuomenei. Jos kūrybinis kelias 
veda per daugelį grupinių ir 
asmeninių parodų, kritikų tvirtai 
įvertintų už minties ir technikos 
sulydymą į daug pasakantį vien
tisumą. (žvalgumas žmogaus vi
diniam gyvenimui ir jį įtaigojan
čiai aplinkai visada buvo Zitos 
Sodeikienės kūrybos pamatuose. 
Kaip tas santykis išreiškiamas — 
tai jau kūrybingos dailininkės 
apgalvotas pasirinkimas. 
Stiliaus, naudojamos medžiagos 
ir kūrinio dimensijų kitimas 
nurodo kūrėjo nuolat gyvos ir au
gančios minties, emocijos ir išsi
sakymo galios sintezės plėto
jimąsi. Tad nenuostabu, kad 
ateinanti paroda atskleidžia vėl 
naują Zitos Sodeikienės kūry-

vyskupas su bendradarbiais 
ėmėsi jų platinimo, panaudo
damas klebonijas ir daugiausia 
jaunus kunigus. Vėliau įsijungė 
Sudargo klebonas kun. M. Sida
ravičius. Jų patikimi žmonės nu
gabendavo į Prūsiją rankraščius 
ir atgabendavo knygų (AŠ,498). 
Tuo būdu knygos pasiekė žmo
nes, padarydamos gilų įspūdį. Ru
sų administracija priėjo siūlą, ve
dantį į Valančių, nors nė vienoje 
brošiūroje jo pavardės nebuvo. 
Rusai, susirišę su Prūsijos polici
ja, išgavo vyskupo pasiųstą kun. 
Brundzą, jį teisė, kalėjime laikė, o 
vėliau ištrėmė.

Kovos sąjūdis už spaudos lais
vę pasiekė ir valstiečius — liaudį. 
Valstiečiai, po baudžiavos panai
kinimo atgavę šiokią tokią lais
vę, išėjo į kovą už savosios tautos 
laisvę. Pirmasis kovos etapas ir 
buvo kova už spaudos laisvę. 
Spaudos draudimas lietuvius nu
teikė labai karingai. Negalint 
spausdinti Lietuvoje, spaudos 
gaminimas pradėtas kituose kraš
tuose, kur gyveno lietuvių didesni

Atsiradus Amerikoje dides
niam būreliui patriotiškai nusitei
kusių asmenų, pradėta bandyti su 
savo spausdintu žodžiu. Mykolas 
Tvarauskas 1875 m. Shamokine, 
Pa., pradėjo spausdinti pirmąją 
lietuvišką knygą — Tlumočius. 
Tiesa, ta knyga pasaulio neišvy
do, nes po kelių puslapių atspaus
dinimo spaustuvė sudegė drauge 
su spausdinama knyga. Po gais
re M. Tvarauskas nuvyko į New 
Yorką. Ten vėl įsigijo spaustuvėlę 
ir 1879 m. išleido pirmąjį JAV lie
tuvių laikrašti — Gazieta Lietu
viška. 1880 m. jau buvo išleistos 
net trys lietuviškos knygos Ameri
koje. JAV lietuvių pastangos da
vė pasigėrėtinus duomenis. Jie 
Bpaudos draudimo metu (1865- 
1904), apytikriai skaičiuojant, iš
leido 721 leidinį, skaičiuojant vie
netu ir laikraščių metinį komplek
tą. ;

Lietuviai emigrantai, ištrūkę iš 
rusų priespaudos ir patekę į lais
vę, stengėsi ir savo broliams Lie
tuvoje skiepyti tuos pačius lais
vės siekius. Jie suprato, kad 
Lietuvoje likusius reikia šviesti. 
Reikia užsienyje spausdinti lietu
viškus raštus, gabenti juos į Lie
tuvą ir ten pigiomis kainomis ar
ba veltui platinti. Ir tų spaudinių, 
atrodo, turėjo patekti į Lietuvą di
deli kiekiai. Spaudos draudimo 
metu Amerikoje išleistos knygos 
suvaidino svarbų vaidmenį tiek 
čia esantiems, tiek Lietuvoje gy
venantiems.

Mažojoje Lietuvoje vien Lietu
vai skirtų knygų buvo išspaus
dinta 1422 vienetai, skaičiuojant 
vienetu ir laikraščių metinį komp
lektą. Pirmu pažvelgimu šis skai
čius atrodo didesnis už JAV lietu
vių spaudinių skaičių. Tačiau iš 
tikrųjų puslapių skaičiumi yra di
desnis JAV lietuvių. Mat Mažo
sios Lietuvos brošiūros buvo plo
nos, o JAV — storos. Mažojoje 
Lietuvoje spausdinamos knygos 
abi tautos dalis suartino. Spaus
dinimas kovingos literatūros kėlė 
jų dvasią, sąmonino lietuvybės 
reikaluose. Tas palengvino ir 
Klaipėdos krašto prijungimą prie 
Lietuvos.

Kituose kraštuose, kur tik buvo 
lietuvių, irgi stengtasi ką nors 
daryti, kad lietuviška spauda bū
tų leista naudoti Lietuvoje. O sau 

binės versmės laikotarpį. Šį kartą 
bus išstatomas monumentaliais 
darbas, susidedąs iš atskirų 
didelės apimties paveikslų, kurie 
su ypatingu emociniu krūviu 
pasakoja protu ir žmogišku pajė
gumu nesuvokiamą žmonijoj su
žvėrėjimo ir paikumo apysaką. 
Žiūrovas yra įtraukiamas į' tos 
žiauriai absurdiškos eigos slinktį 
ir savaime yra verčiamas persi
joti savo paties pažiūras, 
polinkius ir veiksmingumą (ar 
abuojumą) kraštutinio blogio aki
vaizdoje. Klaikus ir skaudžiai 
draskantis įspūdis — o tačiau 
paskutinysis paveikslas pristato 
dvilypę išeitį: ar tai žmogiškumo 
atgimimo viltis, ar tik vėl atsi
naujinančio beviltiškumo ciklo 
užuomazga?

Paroda vyks Galerijoje, 226 W. 
Superior St. Atidarymas šešta
dienį, spalio 8 dieną, nuo 1 iki 5 
vai. po pietų. Trečią valandą 
įvyks speciali programa. Paroda 
tęsis iki spalio 30. dienos. Lan
kymo valandos nuo 10 iki 5 vai. 
kasdieną, išskyrus sekmadienius 
ir pirmadienius.

Ramutė Bartuškienė

reikalingus spaudinius gaminosi, 
patys. Petersburgo lietuviai stu
dentai (1875) išleido hektografuo
tą laikraštėli — Kalvį Melagį, ę, 
Maskvos (1880) išleido taip pat 
hektografuotą Aušrą, tačiau šie 
studentų išleistieji leidinėliai bu
vo skirti tik ribotam skaitytojų 
skaičiui. Lietuvos visuomenė ne1 
turėjo laikraščio. Mažoji Lietuva 
turėjo net kelis lietuviškus laik
raščius, bet tie laikraščiai buvo 
šalti tautiniam klausimui. Dr. J. 
Basanavičiaus pastangomis bu
vo pradėtas leisti Didžiajai Lietu-, 
vai skirtas laikraštis Aušra. Juo 
taip labai buvo sužavėti leidėjai ir 
bendradarbiai, kad, nesiskaity
dami su istorine raida, net tauti
nio atgimimo pradžią sutapdė su 
minėto laikraščio pasirodymu. (Iš 
tikrųjų, jei aplamai galima šnekė
ti apie tautinį atgimimą, Aušra 
laikytina tik vienu didesniu taš
ku iš viso tautinio atgimimo isto
rinės raidos. Prie Aušros susispie
tė jau tautiškai susipratę veikėjai, 
o liaudis sąmonėjo pamažu, iš lė
to. Aušra nebuvo elektros mygtu
kas tautiškai srovei paleisti). Ta
čiau Aušros pasirodymas buvo 
didelis įvykis.

Mažlietuviai lietuviškus laik: 
raščius leido jau nuo 1832 m. JAV 
lietuviai leido laikraščius nuo 
1879 m. Atrodo, buvo atėjęs lai
kas turėti sau pritaikytą laikraštį 
ir Didžiajai Lietuvai, nes Aušrai 
sustojus, tuoj atsirado Varpas 
(1889-1905), žemaičių ir. Lietuvos 
Apžvalga (1890-1896), Tėvynės 
Sargas (1896-1904) ir kiti.

Išvados
Aušros atsiradimui tauta jau 

buvo ruošiama. Aušra gimė jau 
bekylančioje iš miego tautoje. Lie
tuvių ekonominė būklė buvo 
smarkiai pagerėjusi, kai vysk. 
Valančius įvedė blaivybę (sustab
dytas turto švaistymas) ir bau
džiava panaikinta (gaunant 
ekonominį pagrindą). Religinis ir 
tautinis persekiojimas grūdino 
tautą, paruošdamas būsimam ne
priklausomam gyvenimui. Vysk.
M. Valančiaus pradinių mokyklų 
tinklas tautą paruošė lietuviškos 
spaudos skaitymui: išmokė skai
tyti. Rašytojų kūriniai buvo skai
tomi. Nors brangios knygos, bet 
buvo perkamos ir skaitomos. Ko
va už sąvąją spaudą lietuvius nu
teikė labai karingai ir išmokė 
branginti spaudą, (domus faktas, 
kad ta Lietuvos dalis (Vilnija), ku
rios spauda draudimo metu be
veik nepasiekė, liko smarkiai atsi
likusi tautišku atžvilgiu. Iš tikrųjų 
kova už savąją spaudą yra kova 
už savąją kalbą. R. Johannet sa
ko: “nežinome tautinio atgimimo, 
kuris nebūtų prasidėjęs kalbos 
renesansu” (Vilniaus universi
tetas, Chicago, psl. 113). ■ '

Nors leido mažlietuviai laikraš
čius, bet jie dėl gotiškų raidžių ir 
protestantiškos krypties didlietu
viams netiko. Leido laikraščiuą ir 
JAV lietuviai, bet tie laikraščiai 
nebuvo pritaikyti Lietuvoje gy
venantiems. Lietuvai reikėjo savo
jo laikraščio, kuris atsirado 1883
m. Mažojoje Lietuvoje.

Visą laikotarpį peržvelgus, tie
siog prašyte prašosi padaroma 
sinchroninė lentelė. ( vieną stul
pelį surašytume įvykius “Auš
ros” laikais, o į kitą — Mūsų 
laikais. Nustebtume didžiausiu 
įvykių panašumu, nors turime 
dėsnį, kad istorija nesikartoja
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