
ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1987 m- lapkričio mėn. 14 d. / November 14, 1987 Nr. 223(41)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Sukaktuvinė akademija 
ir literatūros vakaras

Labai prasmingai daro Lietu
vos krikšto sukakties iškilmių 
rengėjai Chicagoje, lapkričio 
27-tos penktadienio vakarą skir
dami kūrybingajam žodžiui — 
akademijai ir literatūros vakarui. 
O programai pasitelkta rinktiniai 
jos atlikėjai Klausimą „Į ką mus 
kviečia tautos krikštas?” atsakys 
paskaitininkas kun. dr. Antanas 
Paškus, o gyvas literatūrinis 
žodis skambės pačių rašytojų lū
pose: Brazdžionio, Andriekaus, 
Bradūno, Grincevičiaus ir Kairio.

Kodėl tokia proga toks išskirti
nis dėmesys žodžiui? 0 todėl, kad 
ir pavienio žmogaus, ir tautos 
krikštui neužtenka vien tik van
denio, reikia ir ištarto žodžio. Dar 
ir dėl to, kad tas priimtas krikš
tas vėliau turėjo tiek daug kūry
bingos įtakos ir pasakytam, ir 
parašytam žodžiui. Juk krikš
čionybė buvo visoms Europos 
tautoms pats pirmapradis 
paskatas turėti savąjį raštą įr 
savąją literatūrą. Ne išimtis buvo 
ir mūsų tauta, nes tik su 
Mažvydo Katekizmu prasidėjo 
rašytinė lietuvių kalbos kultūra 
— gimė lietuvių literatūra.

Visai suprantama, kad jos pra
džia, kaip ir kitose Europos tau
tose, buvo religinio pobūdžio tiek 
išraiškos, tiek paskirties prasme. 
Bet aplamai literatūra, nors savo 
tolimenėje raidoje aprėpė ir kitus 
kultūrinio gyvenimo klodus, savo 
pirminėm ištakom neliko abejin
ga. Todėl iki pat šių dienų visose 
Europos tautose skamba ir religi
nio pobūdžio grožinės literatūros 
žodis net pačių žinomiausių rašy
tojų puslapiuose. Šia prasme ne 
išimtis buvo ir yra taipgi lietuvių 
literatūra. Savo ne grynai bažny
tinės, o pasaulietinės grožinės 
literatūros pradžia paprastai lai
kome klasikinius Kristijono Do
nelaičio „Metus”. Bet kiek ten 
tarp realistinio pastabumo yra ir 
religinės nuotaikos, kuri tiesiog 
sunkte persunkia veikalo pusla
pius. Ir kiek daug mūsų litera
tūra netektų, jeigu joje nerastu
me tokių krikščioniškos religinės 
krypties reprezentantų, kaip jėu 
minėtas Donelaitis, Baranaus
kas, Maironis, Šatrijos Ragana, 
Vydūnas, Vaižgantas, Krėvė, My
kolaitis-Putinas, Ramonas, Ais

Kun. dr. Antanas Paškus Bernardas Brazdžionis Česlovas Grincevičius Leonardas Andriekus, O.F.M. Anatolijus Kairys Kazys Bradūnas

tis, Vaičiulaitis, Brazdžionis, 
Jankus, Mazalaitė ir daugybė 
kitų Nepriklausomos Lietuvos ir 
išeivijos laikotarpio poetų, 
beletristų ir dramaturgų, bai
giant žemininkais, jų bendraam
žiais ii ’ar jaunesniais. Net ir 
šiandieninėje Lietuvoje religinio 
braižo niuansų, šios rūšies prasi- 
tarimų, užuominų bei įvaizdžių 
literatūros puslapiuose gana aps
tu, nors Dievą priverstinai ir 
rašant mažąja raide.

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties proga visa tai gyvu 
žodžiu paliudys čia minimas iš
skirtinis laureatų literatūros 
vakaras. Ir ką jame išgirsime?

Bernardas Brazdžionis, kaip 
žinome, neseniai yra laimėjęs 
didžiąją Lietuvių Bendruomenės 
premiją už savo naujausio eilė
raščių rinkinio Po aukštaisiais 
skliautais rankraštį. Poetas Chi
cagoje skaitys jau klasika virtu
sius savo religinės minties 
eilėraščius iš ankstesniųjų kny
gų ir pluoštą pačių naujausių iš 
premijuotojo rinkinio.

Leonardas Andriekus mūsuose 
yra poetų kunigų tradicijos 
tęsėjas. O jam, kaip pranciškonui, 
kaip poeto šv. Pranciškaus 
Asyžiečio broliui, visa tai labai 
tinka. Taigi po Strazdelio, Vie
nažindžio, Baranausko, Mairo
nio, Mykolaičio Putino, Vinco 
Stonio (Kazio Žitkaus), dabar 
Andriekus. Jis yra kaip tik lai
mėjęs krikšto sukakties proga 
Ateitininkų Federacijos skelbtąjį 
poezijos rinkinio konkursą. 
Vakare išgirsime ir premijuotuo
sius eilėraščius iš rinkinio Balsai 
iš anapus. Ta pačia proga bus jam 
įteikta ir premija kaip konkurso 
laureatui.

Česlovas Grincevičius — va
karo beletristas. Tik prieš kelias 
savaites New Yorke jam buvo 
įteikta Lietuvių rašytojų drau
gijos premija už novelių knygą 
Vidudienio varpai. Laureatas šį 
kartą pateiks labai tikrovinį atsi
tikimą dabarties Lietuvoje.

Anatolijus Kairys — beletris
tas, poetas, dramaturgas, lai
mėjęs jubiliejaus komiteto skelb
tą sukaktuvinės temos dramos

Prūsų ir Lietuvos krikštas Otokaro II
Dantės „Dieviškosios komedijos 

Skaistyklos VII giesmės komentaras

ALFONSAS TYRUOLIS

Didysis italų poetas Dantė 
Alighieri (1265-1321) gyveno ir 
kūrė, kai jau Lietuva 13-ojo 
amžiaus viduryje su Mindaugo 
krikštu buvo įėjusi į Europos 
krikščioniškųjų tautų tarpą. 
Dantės jaunystė sutampa su kitu 
reikšmingu įvykiu — su prūsų 
pavergimu, kurį kryžiuočių or
dinas užbaigė 1283 m. po bemaž 
50 metų trukusių kovų. Šie 
įvykiai jau plačiai buvo nu
skambėję po visą Europą, jie ne
galė būti nežinomi ir Dantei, 
kurio Dieviškojoje komedijoje 
istorinis elementas užima plačią 
vietą.

Iš tiesų Dantės Dieviškoji ko
medija nėra vien poetinės fan
tazijos kūrinys, vaizduojąs ana
pusinio gyvenimo kančias ir pa
laimą, — jis turi ir gilią alegorinę 
prasmę, ir ne mažiau tvirtą isto
rinį pagrindą. Dėl to šis veikalas 
yra tartum visų didžiųjų istorinių 
įvykių arsenalas, tačiau dažniau
siai užrakintas slaptais simbolių 
ir užuominų raktais. Iš tų užuo
minų, susijusių su kitais didžiai
siais ano metė įvykiais ar asme
nimis, galime atsekti kai kurias 
senųjų prūsų ir lietuvių likimines 
gaires.

Istorinių bei geografinių žinių 
Dantė sėmėsi daugiausia iš 
senesniųjų rašytojų, kaip Pau
liaus Orisijaus, savo mokytojo 
Brunetto Latini, o ypač iš Alber
to Didžiojo (1193-1280) raštų.

Gimęs ir augęs tais laikais, kai 
prūsai kryžiuočių ordino buvo nu
kariaujami, o lietuviai, Mindau
gui valdant, jau buvo sudarę savo 
valstybę, Dantė bent laiko atžvil
giu buvo artimas tų kad ir geo
grafiškai tolimesnių tautų li
kimui. Apie prūsus jis kai ką 
galėjo sužinoti iš Alberto Di- 

konkursą. Premijuotojo veikalo 
Krikšto vanduo autorius pateiks 
dramos ištrauką — epizodą iš 
Žemaičių krikšto. Vakare taipgi 
bus jam įteikta laimėtoji premija.

Vakarui vado' 'is, įžanginiu ir 
baigminiu žodžiu ji įrėmindamas, 
Kazys Bradūnas.

O pirmoji viso vakaro dalis — 
A kademija ypač pabrėš krikščio
niškosios minties neatšokimą 
nuo filosofinio, teologinio ir istori
nio mąstymo. Nebūtinai čia 
reikia turėti minty tik šv. Augus
tiną ar šv. Tomą Akvinietį. Net 
modernių laikų egzistencializmas 
negalėjo be krikščioniškų sąvokų 
ir be krikščioniškos tradicijos 

džiojo, kuris, kaip matyti iš jo 
traktato „Politika” (Opera om- 
nia, t. 8, p. 740), pats buvęs po
piežiaus nuncijus Lenkijoje ir 
savo akimis matęs jos kaimynų 
(slavų kamanų bei prūsų) pago
niškus papročius, kurie skverbėsi 
į jau apsikrikštijusį kraštą. 
Tačiau tie netikę papročiai, pvz., 
paliegusių šalinimas iš gyve
nimo, galėjo būti ir germanų 
kilmės, ir Adomas Bremeniškis 
prūsų nebūtų vadinęs „žmoniš
kais žmonėmis” („homines huma- 
nissimi”).

Dantė, kaip matyti iš jo kūrinio 
„Puota” (Convivio, III,5), buvo 
skaitęs ir kitą Alberto Didžiojo 
veikalą — „Apie vietų prigimtį” 
(De natūra locorum, III trakt.), 
kur kalbama apie šiaurės 
Europos tautas, į kurių tarpą 
įeina ir prūsų gyventos žemės. 
Tačiau Dantė nebuvęs ypačiai 
palankios nuomonės apie prūsus, 
nes palaikydamas Fridriką II, 
kuris kryžiuočiams pavedė ne 
gerumu ir meile, bet kardu prū
suose skleisti krikščionybę ir ta 
priedanga jų žemes užimti, jis 
galėjo klysti, kaip ir dauguma jo 
meto žmonių.

Lig šiol tebėra neišaiškinta, ar 
Dantė savo veikale „Apie liau
dies kalbą” (De eloųuentia vul
gari, 1305), kur mini slovėnų, 
vengrų, teutonų (pietų germanų), 
saksų, anglų (šiaurės germanų) ir 
„daugelį kitų tautų”, bus galvo
je turėjęs ir slavų bei baltų tau
tas. Kai kurie tyrinėtojai (pvz., A. 
Marigo) tarp tų kitų tautų teran
da čekus ir lenkus. Abejotina, 
kad Dantė tarp nepaminėtų tau
tų būtų turėjęs minty tik tas dvi, 
kai jam jau buvo žinoma prūsų, 
o greičiausiai ir Lietuvos ano 
meto istorija ryšium su Mindaugo 

vienaip ar kitaip apsieiti. Visa tai 
yra akivaizdu ir lietuviškoj 
akademinėj plotmėj, kur be 
Šalkauskio, Maceinos ir Girniaus 
pavardžių tam tikrose srityse 
būtų kone tuštuma. Liudijant 
tautos subrendimą šitokių 
akademinių klodų purenimui, 
jubiliejinės iškilmės pradedamos 
ir tinkamu svarstymu — kun. dr. 
Antano Paškaus paskaita.

Tebūna tad dalyvavimas šioje 
akademijoje ir literatūros vakare 
visiems čikagiečiams ir šventės 
proga čia atvykusiems svečiams 
krikščioniškojo ir tautinio sąmo- 
ningumo prestižinė būtinybė.

k. brd.

Dievas šešėlyje, 1987. Nuotrauka Aldonos Kaminskienės

krikštu.
Eidami su Dante į Dieviškosios 

komedijos Skaistyklą, užtinkame 
vadinamą Priešskaistyklį (Anti- 
purgatorium), kuriam skirta VII 
Skaistyklos giesmė. Skaistykla, 
pagal ptolemėjinę Dantės koncep
ciją, buvo konuso pavidalo salia- 
kalnis, kyšąs iš milžiniško van
denyno pietinėje hemisferoje. 
Žemesnioji kalno dalis kaip tik ir 
sudaro Priešskaistyklį, kur patal
pintos dvasios, mirusios be Baž
nyčios teikiamos atgailos. Tarp 
kitų čia yra karaliai ir kuni
gaikščiai, atidėlioję atgailą dėl 
pasaulinių interesų iki paskuti
nio momento. Jie patalpinti gėlių 
pilname, kvapniame slėnyje.

Kai Dantė, lydimas Vergilijaus, 
atėjo į Priešskaistyklį, juos 
pasitiko buvęs minezingeris-tru- 
badūras Sordello. Gimęs netoli 
Mantuos, Vergilijaus tėviškės, 
Sordello ilgesnį laiką praleidęs 
Provanse, kur rinktiniams mece
natams kūręs eiles. Manoma, 
kad Dantė karalius bei kuni
gaikščius apibūdinęs pagal vieną 
Sordello raudą savo mecenatui.

Neatgailoję karaliai ir kuni

gaikščiai patalpinti tikrai 
karališkame slėnyje: lyginant su 
tuo spalvų spindesiu, kokį abu 
poetai ten matė, auksas, sidabras 
ir kiti brangakmeniai lieką tik 
šešėlyje. Tas spalvų derinys 
buvęs sumišęs su tokiais saldžiais 
kvapais, kokių jusnys negali api
būdinti. Karaliai slėnio šlaite 
buvę susodinti pakopomis. Jie 
giedoję „Salve Regina” (Sveika 
Karaliene) himną, kurio garsai 
nuostabiai sklidę slėnio pašlai
tėmis.

Pačioje aukščiausioje eilėje 
sėdėjo tie, kurių planuose buvo 
senieji prūsai ir lietuviai: tai čekų 
karalius Otokaras II (1230-1278) 
ir ciesorius Rudolfas Habsburgas 
(1218-1291). Žemiau kiti valdovai 
ir kunigaikščiai, kaip Prancūzuos 
Pilypas III, Neapolio Karolis I, 
Anglijos Henrikas III, kurie dau
giau ar mažiau reikalų turėjo su 
Italija. Naktį juos visus sergėjo 
angelas nuo gyvatės antpuolio.

Mūsų žvilgsnis kiek ilgiau sus
toja ties Otokaru, kuris savo jau
nystėje buvo ruošęs du „kryžiaus 
žygius” į Prūsus ir vieną plana
vęs į Lietuvą. Žygyje į Prūsus

planuose
1254-1255 metais, atlikdamas ka
rinę tarnybą Otokarui, dalyva
vęs, kaip kai kurie istorikai 
teigia, ir Rudolfas Habsburgas.

Otokarui vargiai būtų tikę 
sėdėti gėlėtame Skaistyklos 
prieangyje, nes buvęs garbė
troška ir žiaurus, netgi prisidėjęs 
prie Hohenštaufų valdovo Konra- 
dino nužudymo, bet Dantė jį ver
tino už prisidėjimą prie krikš
čionybės įvedimo Prūsuose — 
Semboje.

Dantės atsiliepimas Sordello 
lūpomis apie Rudolfą ne toks 
palankus, kaip apie Otokarą. 
Rudolfas, kitiems giedant, nė 
nepravėrė lūpų greičiausiai iš 
liūdesio, nes jo veido išraiška 
rodė, kad jis, Romos imperijos 
valdovu būdamas, neatliko to, ką 
turėjo atlikti, būtent, per daug 
rūpindamasis Vokietijos 
reikalais, neišgydė Italijos 
žaizdų, tai padaryti palikdamas 
kitiems. Italija liko išskirta iš im- 

‘ perijos, buvo palikta savo pačios 
vidaus neramumams ir sumaiš
tims. Rudolfas dargi vainikavosi 
imperatorium ne Romoje, bet Vo
kietijos Aachene. Tą Rudolfo vai- 
nikavimąsi Aachene gana iškil
niai pavaizdavo Šileris savo bala
dėje „Grafas Habsburgas”, kur 
keliamas jaunojo Rudolfo nuolan
kumas, religingumas, gailestin
gumas.

Dar aštriau nei apie Rudolfą 
Dantė atsiliepė apie Rudolfo 
sūnų, Austrijos valdovą 
Albrechtą, kuris irgi apleidęs 
Italiją ir žiauriai nusiaubęs 
Bohemiją. Jam poetas pranašavo 
ankstyvą staigią mirtį: iš tikrųjų 
Albrechtą nužudė jo giminaitis.

Vienintelė Dantės viltis buvo 
Albrechto įpėdinis Henrikas Vn, 
kurio sostą Dangaus Rožėje 
Dantei parodė Beatričė. Ten jis 
vadinamas Didžiuoju Henriku, 
siųstu Italijos žaizdoms pagydyti. 
Tada Dantei buvo nušvitusi viltis 
grįžti į savo gimtą Florenciją iš 
tremties. Deja, ankstyva Henriko 
mirtis 1313 m. sugriovė visas 
Dantės viltis. Florencijoje Dantės 
sarkofagas tebėra tuščias, o pats 
Dantė palaidotas Ravenoje.

Otokaras, žemėje buvęs Rudolfo 
priešas, nenorėjęs pripažinti jo 
išrinkimo imperatorium, stojęs su 
juo į atvirą kovą ir joje žuvęs, o 
dabar Priešskaistyklyje į jį žvelgė 
taikingai. Neminėdamas Bohe
mijos vardo, Sordello, Dantei 
įprastu būdu, Otokaro valdytas 
žemes apibūdino geografiniais 
vardais: tai šalis, kur Moldavą 
savo vandenis plukdo į Elbę, o ši 
į Šiaurės jūrą.

Otokaras čia ypač pagirtas: jis 
dar vystykluose buvęs veiklesnis 
negu jo jau barzdotas sūnus 
Vaclovas. Iš tikrųjų Sordello 
minimas Otokaro barzdotas 
sūnus buvo pasidavęs prabangai 
ir išlepimui. Gal ta prasme ir 
reikia suprasti Dantės priekaištą, 
kuris, kalbant apie valstybinius 
reikalus, būtų lyg ir ne vietoje, 
nes po viso ko Vaclovas vėl buvo 
gavęs elektoriaus poaukštį iš 

(Nukelta į 2 psl.)

• Ruošiantis Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus Amerikos lietuvių 
šventei, kuri įvyks Chicagoje per Pa
dėkos dienos savaitgalį, lapkričio 
26-29 d., šio šeštadienio Draugo prie
das skiriamas Lietuvos krikšto 
sukakties temoms. Jį iliustruojančios 
nuotraukos iš Lietuvos buvo šią 
vasarą darytos Aldonos Kaminskie
nės, šiemetinėje Lietuvių fotografų 
parodoje Chicagoje laimėjusios III- 
iąją vietą.
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Prūsų ir Lietuvos krikštas Otokaro II planuose
(Atkelta iš 1 psl.)

Rudolfo ir įsigijęs Lenkijos sostą 
1300 metais, vykstant Piastų 
neramumams.

Otokaro „vystyklus” čia reikia 
suprasti kaip jo jaunystės metą. 
Nepakęsdamas savo tėvo Vaclovo 
dvaro prabangos, Otokaras 
metęsis į žygius ir dalijęsis 
valdžia su tėvu. Vienas tokių 
jaunystės žygių buvo į Prūsus 
1254 - 1255 metų žiemą, kai 
Otokaras turėjo ne daugiau kaip 
24 metus amžiaus.

Nors Dantė to žygio ir nemini, 
bet jį galime išskaityti kituose jo 
amžiaus šaltiniuose. Tas žygis 
plačiau pavaizduotas Nikalojaus 
Jerošino(Nikolaus von Jeroschin) 
poetiškai iš lotynų kalbos 
išverstoje Petro Dusburgę 
kronikoje „Kronike von Pruzin- 
lant” (Scriptores rerum prus- 
sicarum. Frankfurt/M., 1965, 
Bd.l).

Į žygį Prūsų žemėn Otokaras 
ruošęsis ilgokai, pirmiausia 
pasitikrinęs saugumą iš Austruos 
pusės, vesdamas paskutinę 
Babenbergų giminaitę Kunigun
dą. Otokaro žygį lengvino ir 
Pamario kunigaikščio Svento- 
polko susitaikymas su kryžiuočių 
ordinu 1252 metais, tuoj po Min
daugo krikšto. Žygiuoti į Prūsus 
Otokarą skatino ne tik didžiojo 
magistro Poppo Osternos 
kvietimas ir pranciškono 
i'altramiejaus įkalbėjimas, bet ir 
paties Otokaro noras atsilyginti 
popiežiui už pagalbą laimint 
Austriją. Iš dalies jį gal traukė ir 
prisiminimas prūsų 997 m. nužu
dyto vyskupo Adalberto (Vai
tiekaus) iš Prahos. Pats būdamas 
pusiau vokiškos kilmės, Otokaras 
mielai ėjo kryžiuočiams į 
pagalbą.

Tas žygis ypač pakėlė Otokaro 
garbę Europoje: jis galėjo pasi
didžiuoti, sakydamas pakrikštįjęs 
pačią svarbiausią prūsų kiltį 
sembus ir savo valstybę išplėtęs 
nuo Baltijos iki Adrijos (tai gal 
paaiškina ir Šekspyro „Bohemi
jos jūros” atsiradimą jo „Žiemos 
p sakoje”, kur kai kurie istorikai 
ieško lietuviškų pėdsakų).

Iš didžiūnų tame žygyje dalyva
vę.-. Otokaro svainis Heinrichas 
Meissenas, žygio maršalas 
Otonas Brandenburgas, minėta
sis Rudolfas Habsburgas. Buvusi 
surinkta efel yvi tais laikais 
karinė pajėga — iki 60,000 karių.

Altorius Šv. Onos bažnyčioje. Vilnius,

Kadangi jau kitos prūsų kiltys 
kryžiuočių buvo įveiktos, buvę 
patraukta tiesiai į pačią 
svarbiausią sritį — Sembą. 
Žygiuota žiemos metu, kai upės ir 
ežerai užšalę. Nuo Kuršių marių 
pusės pirmiausia buvusi pasiekta 
Romuva, prie kurios kadaise 
žuvęs vyskupas Adalbertas. Ten 
buvęs išgriautas Romuvos 
aukuras, nukirstas šventu 
laikomas ąžuolas. Pasipriešinimo 
nebuvę iki pat Rūdavos, kur 
įvykęs didesnis mūšis. Prūsai 
buvę nugalėti ir, prašydami jų 
daugiau nebežudyti, sutikę 
krikštytis. Otokaras su tuo 
sutikęs ir besikrikštijantiems 
prūsų didikams daugiausia davęs 
savo vardą. Pergalei atminti 
pageidavęs, kad netoli sembų 
Tvanksto pilies būtų įkurtas 
miestas, ką ordinas ir padarė, 
naująjį miestą karaliaus garbei 
pavadindamas „Karaliaus kal
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nu” (Mons Regis), mūsiškai Kara
liaučium.

Praslinkus keliolikai metų, 
įsigijęs naujų žemių iš Vengrijos, 
Otokaras išsirengė į naują žygį į 
Prūsus ir Lietuvą 1267-1268 
metais. Prūsuose reikėjo padėti 
malšinti didįjį prūsų sukilimą 
(nuo 1260 m.)? kuriam vadpvavo 
Herkus Mantas (Montė). 
Nukariavęs galindus ir jotv
ingius, Otokaras planavo užimti 
ir pačią Lietuvą ir ją apkrikštyti, 
iš tikro gi tik tęsti ir užbaigti 
Mindaugo 1251 m. pradėtąjį 
krikštą, su kuriuo Lietuva jau 
buvo įėjusi į Europos krikš
čioniškųjų tautų tarpą, nors 
dar galutinai nepašlakstyta 
šventuoju krikšto vandeniu svar
biausia dėl ano ugninio krikšto, 
kuriam priešintasi visom jėgom.

Šį Otokaro žygį į Lietuvą po 
Mindaugo mirties 1263 m. popie
žius ne kartą priminęs Otokarui, 

o iš 1268 m. yra išlikęs popiežiaus 
Klemenso IV laiškas Otokarui, 
kur Mindaugas vadinamas 
„šviesaus atminimo vyru, 
žuvusiu nuo piktos valios sūnų” 
(cit. iš Zenono Ivinskio, Lietuvos 
istorija, Roma, 1978, p. 181). Šis 
popiežiaus laiškas yra rimta 
kliūtis tariamai Mindaugo 
apostazijai įrodyti.

Nesutarimas su popiežium dėl 
bažnytinės administracijos rei
kalų apkrikštytoje Lietuvoje, o 
gal ir gamtinės kliūtys — liūtys 
ir neperžengiami raistai — Oto
karo žygį į Lietuvą sulaikė. Nors 
Lietuvoje Mindaugas jau buvo 
apsikrikštijęs, bet dėl vidaus 
sumaiščių tautai liekant 
pagonybėje, tuo, matyt, ir buvo 
teisinamas tas žygis. Jei jis 
Otokarui būtų pavykęs, Lietuvai 
toks prievartinis krikštas ne ką 
gero būtų žadėjęs, nes ji būtų 
tapusi čekų bažnytinės provinci
jos dalimi, o krikšto garbe būtų 
didžiavęsis Otokaras.

Ar Dantei buvo žinomas Min
daugo krikštas, įrodymų 
neturim. Bet kadangi jam buvo 
gerai žinoma popiežių istorija ir, 
kaip pavyzdžiai rodo, jis uoliai 
sekė jų veiklą, galima spėti, kad 
paskutiniojo Europos šiaurės 
krašto krikštas negalėjo būti jo 
nepastebėtas.

Neužsidėjęs Lietuvos karūnos, 
kurią jau buvo laimėjęs Min
daugas, Otokaras toliau bandė 
siekti didesnio laimikio — 
vokiečių karaliaus ir Romos im
peratoriaus karūnos. Čia jam 
kelią pastojo Rudolfas Habs- 
burgas, išrinktas tom pareigom 
be Otokaro balso. Tada prasideda 
ilga Otokaro istorija su Rudolfu, 
kurią atskleidė austrų rašytojas 
Gillparzeris savo dramoj „Kara
liaus Otokaro laimė ir galas” 
(Koenig Ottokars Glueck und 
Ende, 1825).; Nors tos dramos 
veiksmas prasideda 1261 metais 
vis dėlto joje pavaizduota, kaip 
Rudolfas grįžta iš žygio į Prūsus. 
Ten jis, pagal Grillparzerį, bus 
ėjęs nemenkas pareigas, nes 
pavadintas „didžiuoju išmaldi
ninku”, kuris po didžiojo 
magistro stovi ketvirtoje vietoje.

Taip Dantės Dieviškosios ko
medijos glaustos užuominos ar 
charakteristikos slepia kartais 
gana plačias istorijas, kurioms 
„atrakinti” reikia platesnio 
žvilgsnio ir didesnių pastangų 
rakto.

Nauja knyga apie poetą 
vyskupą Antaną Baranauską

Antanas Baranauskas. Lietuvos TSR 
mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto serijos „Literatūra ir 
kalba” XIX tomas. Vilnius: „Vaga”, 1986. 
Redakcinė kolegija: K. Doveika, J. 
Lankutis, V. Vanagas. Parengė Regina 
Mikšytė. 472 psl.

♦

Reginos Mikšytės paruoštas 
poeto vyskupo Antano Bara
nausko raštų stambus dvitomis 
Vilniuje buvo išleistas 1970 
metais. Ten sudėta jo poezija, die
noraštis, laiškai. Sudėti ir lenkiš
kai rašyti tekstai ir jų vertimai. 
Žodžiu, pristatytas apypilnis poe
tas. Nėra tik mokslinių darbų ir 
poezijos ciklo „Kelionė Peta- 
burkan”.

Kai suėjo 150 metų nuo poeto 
gimimo (1985), buvo išleistas 
keturkalbis „Anykščių šilelis” su 
Alfonso Žviliaus iliustracijomis ir 
Eduardo Mieželaičio įžanga, kuri 
taip pat išversta į visas tris tas 
svetimas kalbas. Poema į rusų 
kalbą versta Nikolajaus Ticho- 
novo, į vokiečių — Hermanno 
Buddensiego ir į anglų — Peter 
Tempest. Jeigu tų svetimų kalbų 
ir nė vienos nė kiek nemokėtum, 
vis tiek ta knyga — tikra puoš
mena, ne tik keliakalbis pa
minklas poetui.

O po sukakties susidarė apsčiai 
medžiagos naujai knygai, kuriai 
išleisti Mokslų akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros in
stitutas paskyrė savo serijinio lei
dinio „Literatūra ir kalba” XIX 
tomą, turintį antraštę: Antanas 
Baranauskas. Paruošė šią knygą 
Regina Mikšytė, kaip ir aną 
dvitomį.

Su sukaktimi susijusios me
džiagos susidarė net 208 psl. (iš 
viso knyga turi 472 psl.). Mat 
Vilniuje buvo surengtas iš
kilmingas minėjimas, kuriame 
aštuoni asmenys skaitė paskaitas 
ar tarė žodį. Buvo dar suor
ganizuota ir mokslinė konfe
rencija, ir joje net 11 asmenų 
skaitė su Antano Baranausko 
darbais susijusius pranešimus, ir 
tai vis atitinkamų sričių spe
cialistai, taigi apsčiai medžiagos 
skaitytojui, kuris nori giliau 
žvilgterėti į poetą. Antanas Bara
nauskas buvo minimas dar ir 
daug kur kitur, bet ten skaitytie
ji pranešimai ir kalbos čia 
nespausdinama.

Dar pats Baranauskas šiuo tuo 

pristatomas. Būtent čia spaus
dinamas jo jaunystėj rašytas 
straipsnis, verstas iš lenkų 
kalbos, apie žemaičių ir lietuvių 
liaudies kalbą, 825 poeto surink
tos patarlės ir pluoštas jo laiškų, 
tarp kurių ir tasai Klemensui 
Kairiui rašytas, kuris, rastas kra
tos metu, sudarė pagrindą bylai. 
Žymiai daugiau laiškų, kuriuos 
įvairūs asmenys rašė Bara
nauskui.

Iš archyvų surinkta medžiagos 
apie Baranausko kilmę, jo tėvų 
žemę, inventorių, mokslų bai
gimo dokumentai. Vilniaus ir Le
ningrado archyvuose rasta 
nemaža dokumentų, kurie 
nušviečia Antano Baranausko 
asmenį ir jo santykius su gu
bernatoriais. Nuolat jis užkliū
davo, kažkaip prasižengdamas 
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kurioms nors judėjimo tai
syklėms, ir vienu metu dėl to net 
norėta jį ištremti iš Lietuvos, tik 
vidaus reikalų ministras nuolai
džiau į tai pažiūrėjo. Čia jam bū
davo primetamas nemanda
gumas santykiuose su aukštai
siais rusų valdininkais ar prie
kaištaujama, kad jo laiškų tonas 
netinkamas.

O kokių įspūdžių paliko apie 
Baranauską amžininkai, pažinėje 
poetą vyskupą? Tai irgi įdomus 
skyrius knygoje. Baranauskas 
šen ten pristatomas kaip griežtas, 
atšiaurokas. O čia pateikiama 
faktų, kurie liudija jo gerumą. O 
kokią atmintį žmogus turėję' Pa
sirodo, geriau už lenktynių su juo 
ėjusiu gubernatorių atmintinai 
mokėjo Puškino „Eugenijų One
giną” ar savo sekretorių nušte- 
bino, puslapiais deklamuoda
mas Mickevičiaus „Poną Ta
dą”.

K. Barėnas

Anatolijus Kairys

Ištrauka iš premijuotos dramos 

„Krikšto vanduo”, antro veiksmo

Įeina vyskupas ANDRIUS. Jį lydi tik vienas
kunigas, nes apsilankymas privatus.
JOGAILA pasitinka.

JOGAILA
Brangusis vyskupe, mes turime... 
Aš pats nebežinau, ką turime.
VYTAUTAS
Mes turime mergaitę su žalčiais — 
Ant abiejų pečių po vieną.
JOGAILA
Mes turime vaidilos dukterį, 
Ganytojau, nekrikštytą mergaitę, 
Bet norinčią priimti krikštą.

MERGAITĖ
Tai neteisybė! Neteisybė, ponai!
Aš krikšto neprašau ir jo nenoriu.
JOGAILA
Ji, vyskupe, užaugo su žalčiais 
Ant jos pečių nuo pat gimimo. 
Jauna, tačiau senoviška pagonė, 
Ir atkakli. Tai ką su ja daryti?

ANDRIUS
Jauna, karaliau, ir žavi mergaitė, 
Tik man atrodo — išsigandusi...

Stebi priėjęs arčiau.

Nepaprasto dailumo kūrinys dangaus, 
Jos akys spindi Dievo pasiilgimu.

MERGAITĖ traukiasi nuo jo.
JOGAILA
Dėl tų akių spindėjimo, ganytojau, 
Mane jau sąžinė kankinti ima.
VYTAUTAS
Karaliau, mes abu kalti vienodai — 
Šalies gražumą matom per vėlai.
Pažiūri vienas į kitą.

ANDRIUS
Ar tu manęs bijai, dukrele?
MERGAITĖ
Ne. Nebijau. Aš nieko nebijau: 
Nei pono, nei karaliaus, nei tavęs.

JOGAILA
Jos tėvas buvo Vilniaus vaidila, 
Už pasipriešinimą nubaustas.
Ir tai vienintelis asmuo, ganytojau, 
Praradęs savo galvą krikštą skelbiant. 
Nesistebėkite, kad jo duktė
Prieš vyskupą be pagarbos... -

ANDRIUS
Tai man, karaliau, žinoma seniai. 

•Pagonys ugnimi ir vandeniu
Grasina. Ir perkūnais, ir žaibais, 
Bet po pirmųjų išpuolių — pravirksta.
MERGAITĖ
Nei vandenio, nei žaibo, nei perkūno 
Joks dievas dar nenugalėjo, ponai.

JOGAILA
Ji kalba lyg pamišusi, ganytojau, 
Lyg būtų jau netekus sveiko proto.

MERGAITĖ
O ne, karaliau, nepamišus aš — 
Esu sveika kaip žemė ir dangus! 
Aš apsirengusi neįprastai, tiesa, 
Bet jūs, valdovai, pasiilgę grožio, 
Praeinat pro mane nepastebėję jo! 
Todėl ir mano nemirtingas apdaras 
Jus tik sapne papuoš, tiktai sapne. 
Ir dar pridėsiu — svetimoj šaly 
Gražesnės žemės neatrasit.
TAUTVILAS
Ji pranašauja mūsų ateitį — 
Ir aš jos pranašystėmis tikiu!

MERGAITĖ
Ir nuskriausta ir užguita esu, 
Ir išvadinta laukine gentim — 
Tai melas! Netiesa! Ir jūs kalti! 
Todėl per amžius grauš jus sąžinė, 
O jūsų širdyse, valdovai, nebebus 
Pasididžiavimo kilniais darbais.
KARIGAILA
Ji burtininkė!
MARINA
Kerėtoja!

MERGAITĖ
Man — šventos girios, alkos, ąžuolai 
Ištikimai šlamės ir tyliai melsis, 
O jums, valdovai, amžinai regėsis 
Išgriautas mano tėvo šventnamis!

KARIGAILA
Sudeginti!
VIGANTAS
Ant laužo ją!

MARINA
Ji ragana, ji ragana!

Balsai: ragana, ragana...
ANDRIUS nuramina įkaitusius balsus.

I
ANDRIUS
Ji suklaidinta, brangūs ponai.
Ji kaip jauna eglaitė vėjo laužoma 
Linguoja į visas puses be Dievo, 
Nerasdama į ką galvos atremti.

JOGAILA
Ganytojau, ar jos kalba gera, 
Ar jos ne nuodėmingi burtai?

ANDRIUS
Aš netikiu į raganas ir burtus.

Į MERGAITĘ.

Dukrele, krikšto gydantis vanduo 
Bus tavo sielai palaima ir gėris.

MERGAITĖ pasitraukia dar toliau, žalčiai at
suka galvas į vyskupą.

MERGAITĖ
Su baime ir skausmu širdy klausau 
Tavęs, naujasis Vilniaus vaidila, 
Džiaugiuos, kad dukrele pavadinai, 
Esu be tėvo palikta, taip pat
Be motinos — viena, viena vienutė...
Atėjęs Karigaila padegė šventovę,
Mane su motina į rūsį įmetė,
O seną tėvą po ledu pakišo.
Išgriovė aukurą, užpylė ugnį,
Šventas mergaites išvadino
Labai jau negražiais vardais.
Bet vieną siaubią naktį aš pabėgau 
Perkūnui krečiant marškas ugnines - 
Praamžiui nuolankiai dėkoju.

ANDRIUS
Kai pasiduosi Dievo valiai,
Tamsi diena pavirs į šviesią —
Ir būsi išganyta amžinai.
MERGAITĖ
Žmogus bejėgis ten, kur mušasi 
Dievai, todėl aš ir kenčiu.

JOGAILA
Kur dėti ją, brangusis vyskupe, 
Mergaitė aiškiai nelaiminga.
ANDRIUS
Aš patariu vienuoliams atiduoti —
Tegu palaužo galvas pranciškonai.

VYTAUTAS
Gal iš geros pagonės pasiseks 
Jiems gerą katalikę padaryti.
Ponų juokas.

MERGAITĖ
Aš nepražūsiu tarpe tų, kurie
Ištikimai tarnavo mano tėvui
Perkūnas te visus nubaudžia!

Staiga — perkūnija, kryžminiai žaibai per
šviečia langus, visuotinė išgąstis.

ANDRIUS
Vidury žiemos...

MERGAITĖ
Perkūnas, ponai, jus nutrenks!
JOGAILA
Į bokštą ją! Už durų septynių?
Prie kiekvienų po dvi sargybas!

Sargai griebia MERGAITĘ, kuri artinasi prie 
durų. Stiprus žaibas ir trenksmas, baimė...

UŽDANGA



Šeštadienis, 1987 m. lapkričio mėn. 14 d. DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr 223(41) - psl. 3

Lietuvos istorijos klausimai 
tarptautiniame kolokviume

JONAS DAINAUSKAS

Šių metų birželio 24-26 die
nomis Romoje, Grigaliaus ponti- 
fikalinio universiteto patalpose, 
jvyko Bažnyčios istorijos tarp
tautinis kolokviumas, skirtas 
temai „Lietuvos sukrikščioni- 
nimas”. Jį surengė Istorijos 
mokslų pontifikalinis komitetas. 
Faktiškai tas kolokviumas buvo 
surištas su Lietuvos krikšto su
kakties minėjimu, tai yra su mi
nėjimu lenkų kronikininko Jono 
Dlugošo „Kronikose...” pa
vaizduoto lietuvių krikšto, esą 
Jogailos įvykdyto 1387 metais. 
Galima buvo manyti, kad tame 
kolokviume bus nagrinėtas, 
nušviestas tas Dlugošo pasa
kojimas ir bus pateiktas Jogailos 
1387 m. veiklos Lietuvoje įver
tinimas.

Tuo tarpu 12 žinovų pateiktos 
paskaitos (kiek tai matyti iš tų 
paskaitų konspektų) arba tik 
bendromis frazėmis tą klausimą 
palietė, visiškai nieko naujo 
neįnešant į ikišiolinį Dlugošo 
teigimų tyrinėjimą, arba lietė ne 
1387 metų įvykius, o visai kitus 
Lietuvos istorijos laikus. Kalbant 
apie 1387 metų įvykius Lietu
voje, buvo kartojami seni lenkų 
istoriografijos teigimai,iš esmės 
paremti vien Dlugošu. Čia tos pa
skaitos bus apžvelgiamos jų 
autorių alfabetine tvarka, pirmu
čiausia sustojant prie pranešimų 
liečiančių 1387 metų įvykius.

. Kaspar Elm, vokietis iš Ber
lyno, paskaitoje „Vienuolijos Lie
tuvos sukrikščioninime XIII- 
XIV a.” daugiausia kalbėjo apie 
pranciškonus Lietuvoje, visų pir
ma Gedimino laikais. Kalbėda
mas apie Gedimino laiškus, ban- 

t dė pasakoti senas, daugiaųSifj yf>- 
' kiečių mokslininkų keltas,abejo- 
’ nes Gedimino laiškų autentišku- 
’ mu. Čia būtina pažymėti, kad tą 
pranciškonų veiklą Lietuvoje ge
riau buvo išnagrinėjęs Tėvas Vik- 

, toras Gidžiūnas O.F.M. (pvz., „De 
' tnissionibus Fratrum Minorum in- 
. Lituania, saec. XIII et XIV”, žr. 
' „Archiv. Francisc. Historicum”, 
*'1949).

MichaF Giedroyč, lenkas iš 
.Didžiosios Britanijos, pranešime 
„Lietuvių pasirinkimo galimybės 

, brieš Kriavą” kalbėjo apie 
rGedimino, Algirdo, Kęstučio 
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politiką, rusų kunigaikštijų 
prijungimą prie Lietuvos. 
Prieidamas prie Jogailos lai
kų, prileidžia tada buvusią 
galimybę lietuviams priimti 
stačiatikių tikėjimą, bet turbūt 
Maskvos Dimitrijaus pateiktos 
sąlygos Jogailai buvo nepriim
tinos ir užtat toji galimybė 
atkritusi. Toliau, Giedroyt tei
gimu, pagal 1385 metų planą, 
tariamai suformuluotą Kriavo 
akte, Jogaila, „kai tik įstatymas 
Įeisiąs, tai yra 1386 metų pra
džioje (čia paskaitininkas turįs 
galvoje, kad vedybos įvyksian
čios, kai Jadvygai sukaks 12 
metų amžiaus, nors tame Kriavo 
„akte” apie tai nėra nė 
mažiausios užuominos — J.D.), 
vesiąs Jadvygą, o po to būsiąs 
vainikuotas Lenkijos karaliumi, 
prieš tai priimdamas Romos ka
talikų krikštą ir už tai Lietuvos 
Didžiąją kunigaikštystę, ant 
visados, sujungsiąs su Lenkijos 
karalyste, o po to seks lietuvių 
pagonių krikštas”. Giedroyt tei
gimu, to laiko Lenkija buvusi 
Vidurio Europos vidutinio dydžio 
valstybė, pilna lenkų jaunos 
energijos bei ambicijos. Lietu
vos-Lenkijos santykiai, sako 
jis, užsimezgė, pasiremiant tuo 
Kriavo aktu. Nors iš tikrųjų ne 
tik Jogailos laikų jokia doku
mentacija, bet ir Dlugošas nieko 
nežino apie tą Kriavo „aktą’’, 
lygiai ir apie kokį nors suvažia
vimą Kriave 1385 m. rugpjūčio 
mėnesį. Apie visą tai „žinoma” 
vien tik iš to tariamo Kriavo 
akto, apie kurį niekas iki 1837 
metų nieko nežinojo.

Marija Gimbutienė, lietuvė iš 
JAV, paskaitoje „Prieškrikščio
niškoji lietuvių religija” pasakojo 
apie LiptjivOs priešistorinius 
laikus, pagonišką lietuvių dieVų 
panteoną, Petro Dusburgiečio 
„Prūsijos žemės kronikoje” 
minimą, apie krivius, matriar
chatą, apie lietuvių mitologiją, 
kuri esą turinti ryšių su indų, 
graikų bei romėnų mitologijomis. 
Senovės lietuvių tikėjimas ne
buvo barbariškas. Lietuvių gar
binamos upės, medžiai, girios 
giliai rišo juos su gamta.

Manfred Hellmann, vokietis 
iš Vakarų Vokietijos, paskaitoje 
„Popiežiai ir Lietuva” apžvelgė 
Šventojo sosto santykius su
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Pabaltijo žemėmis, su Lietuva, 
pradedant maždaug nuo Šv. 
Brunono (1009 m.) laikų ir iki 
Žemaičių vyskupijos įsteigimo 
(1417). Hellmanno teigimu, pir
masis Žemaičių vyskupas Mo
tiejus Trakiškis buvo vokietis, 
kilęs iš Livonijos (pirmasis apie 
tai rašė Dlugošas). Daug kalbėjo 
apie kardininkų bei kryžiuočių 

•"ordinų atsiradimą Pabaltijo 
žemėse, apie Mindaugo krikšto ir 
vainikavimo politinę reikšmę. 
Esą 1387.11.17 (tekste „7”) Jo
gailos įsteigta Vilniaus vyskupi
ja buvo subordinuota Gniezno 
arkivyskupijai. 1387 m. Lietuvos 
krikštas įvykęs be popiežių pa
stangų.

Algimantas Rajeckas, lietu
vis iš Lietuvos, paskaitoje „Isto
rija ir vėliausieji Vilniaus ka
tedros archeologiniai tyrinėji
mai” iš pradžių priminė, kad 
„Lietuva šiemet švenčianti 
Krikščionybės įvedimo 600 metų 
sukaktį”. 1387 metais karalius 
Jogaila su savo broliais, energ
ingu pusbroliu Vytautu ir grupe 
vyresniųjų bei kunigų organizavo 
Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose 
krikštijimą, pradėjo steigti para
pijas ir statyti bažnyčias. Esą 
Vilniaus katedros pastato arche
ologiniai tyrinėjimai parodė, kad 
ten bažnyčia buvojau XIII a., tik
riausiai pastatyta Mindaugo. Pri
minęs Dlugošo „Kronikų” 1387 
m. žinias ir ten cituojamą 
popiežiaus Urbono VI-jo menamą 
bulę, Rajeckas daro išvadą, kad 
po Mindaugo žuvimo, jo pastaty
tos bažnyčios vietoje, buvusi 
Perkūno šventykla. Tą šventyklą 
Rajeckas nupasakoja pagal T. 
Narbuto „Lietuvos istorijos” I-jo 
tomo duomenis.

Jerzy Kt’oczovvski, lenkas iš 
Paryžiaus (kilęs iš Liublino), 
paskaitoje „Lenkija ir Lietuvos 
sukrikščioninimas” bandė aptar
ti 1380-1430 m. Lietuvoje įvyku
sius politinius ir socialinius pasi
keitimus. Kalbėdamas apie Jad
vygą, Ktoczowski sako, kad tai 
„vienintelis lenkų istorijoje ka
ralius paskelbtas šventuoju”. 
Teigia, kad lietuviai pagonys apie 
1380 metus Lietuvos valstybėje 
sudarė 20-30% gyventojų ir „buvo 
pakelyje” į surusinimą ir supra- 
voslavinimą. Esą 1387 metais, be - 
Jadvygos bei Lenkijos vyskupų 
(tai yra priešinga Dlugošo tei
gimui), lietuvius krikštijo 
vien pats Jogaila, su len
kų kunigų ekipa, vadovau
jama vyskupo Andriaus, kuris 
tais pačiais metais, t.y. 1387, 
tano Vilniuje įsteigtos vyskupi

jos vyskupu (t.y. priešingai, nei 
iki šiol lenkų istoriografija teigė). 
Lenkų Bažnyčios vyresnybei pa
sipriešinant, Vytautui nepavyko 
įsteigti Lietuvos bažnytinės pro
vincijos, užtat Vilniaus ir 
Žemaičių vyskupijos ilgus metus 
priklausė Gniezno arkivyskupi
jai.

Tadeusz Krahel, lenkas iš 
Varšuvos, paskaitoje „Bažnytinė 
organizacija Lietuvos Bažnyčios 
pradžioje” nurodo, kad tai orga
nizacijai pirmuosius pagrindus 
davė Mindaugas. Sako,' tik 
nežinia, ar katedra tada buvo 
pastatyta. Pastovi Lietuvos Baž
nyčios struktūra susidarė tik po 
1387 metų. Toliau Krahel teigia, 
kad „pasiremiant 1385.VIII.14 d. 
sutartimi Kriave buvo sudaryta 
Lietuvos ir Lenkijos unija”. Tada 
lietuvius krikštijo pats Jogaila, 
esą norėdamas tuo parodyti, kad 
tai jisai esąs to krikšto pradi
ninkas. (Čia paskaitininkas iš
našoje nurodo, kad šį teigimą ji
sai paremia Pauliaus Rabikausko 
referatu apie Lietuvos krikštą, 
skaitytu simpoziume 1986.XI. 12 
Krokuvoje.) Toliau Krahel 
smulkiau nagrinėja Vilniaus vys
kupijos priklausymą Gniezno 
arkivyskupijai. Krahel cituoja 
gana daug lietuvių istorikų ra
šinių.

Rasa Mažeikaitė, lietuvė iš 
Kanados, paskaitoje „Didžiojo ku
nigaikščio Algirdo santykiai su 
Rytų ir Vakarų krikščionimis” 
kalba vien tik apie Algirdo po
litiką, veik trečdalį savo prane
šimo skirdama Algirdo laikų 
vadinamų „Vilniaus kankinių” 
stačiatikių klausimui, kur vė
liausi (J. Meyendorff) tyrinėjimai 
rodo, kad toji legenda apie tris 
stačiatikius kankinius galinti 
būti paremta ir istorine tikrove.

Tore S. Nyberg, danas iš Dani
jos, savo paskaitą „Skandinavija 
ir Pietryčių Baltijos sukrikščio
ninimas” pradėjo nuo vikingų, 
VIII-XI a. XII a. pagyvėjo švedų, 
danų ir vokiečių ekspansija į 
Rytų Baltiją. 1198 m. buvo 
įsteigtas Kardininkų ordinas. Iš 
esmės Nybergas daugiausia kal
bėjo apie Skandinavijos, o paskui 
Estijos sukrikščioninimą ir Da
nijos bei Švedijos politiką. Pa
liesdamas ir vad. Šv. Brigitos 
sąjūdį, ypač pradėjusį reikštis po 
Žalgirio mūšio ir Lenkijoje, sako, 
kad Jogaila Brigitos pareiškimus 
prieš netikrus riterius mokėjo 
panaudoti savo politikai prieš 
Ordiną. Tas pats Šv. Brigitos 

(Nukelta į 4 psl.)

Leonardas Andriekus

BALSAI IŠ ANAPUS
*

Balsai tie iš anapus, 
Balsai, taip artimi, 
Tegul jie aidi amžiais 
Džiaugsmu ir viltimi!

Klausydamiesi jų,
Save pažįstame
Procesijoj į Kryžių kalną 
Sykiu su Kristumi.

Sykiu su Mindaugu, 
Jogaila, Vytautu, 
Su kankinių miniom, 
Stebuklo nuojauta.

Tiek šimtmečių keliauta — 
Net baimė ima! —
Balsai, jau skelbkite 
Prisikėlimą.

MINDAUGAS PO VAINIKAVIMO

Kaip sutalpinti visą džiaugsmą 
Tiek prikentėjusioj širdy!
Griausmingi pergalės trimitai
Po Saulės mūšio
Labiau nedžiugino manęs.

Ten paguldžiau tik vieną priešą, 
Pakrikštydamas jų krauju laukus. 
Čia patiesiau visų šalių grobuonis 
Be kraujo lašo.
Štai mano pergalė - 
Vainikas ant galvos!

Karališkas vainikas, 
Paties karalių tėvo dovanotas 
Apsaugot aisčių giminei 
Lig amžių pabaigos.
Prieš tą vainiką tems 
Visų šarvų sidabras, 
Prieš ji iš gėdos raus

VAIDILA

Tik nelieskit, tik nelieskit švento medžio — 
Nežudykit ąžuolų — maldauju;
Tegul jie dievų galybę skleidžia — 
Krivių žemėj viešpatauja!

Jei nežinot, kas juose gyvena, 
Pasakysiu: tai dievų namai!
Nežudykit mano ąžuolėlio seno, 
Šlamančio maldas ramiai.

Jeigu norite, geriau nudurkite mane, 
Ir krauju aplaistykite medi šventą:
Paukščiai apgiedos, apverks minia — 
Leiskite man su dievais gyventi!

O šventieji ąžuolai teviešpatauja
Ir dievybių paslaptingai valią ošia — 
Atgaivinti mano kraujo,
Sugraudinti rudens grožio.

JOGAILA

Žinojau, kokias įkapes užvilksite
Ir koki antkapi iškalsite. —
Sykiu su manimi ilsės karališkos insignijos: 
Vainikas, žiedas, kryžius,
Sykiu su manimi...

Dabar galės per nakti suokt lakštingalos — 
Prie atvirų langų nepersišaldys jau karalius: 
Mane ten šildys marmurinės įkapės, 
Keturguba meilės liepsna.

Aš būsiu ir žmogus, ir marmuras, 
Vidurnakčių pragiedrulys, vidurdienių šešėlis. — 
Karališkas vainikas, žiedas, kryžius, 
Sustingę marmuro sapne,
Sykiu su manimi ilsės, 
Sykiu su manimi dūlės.

Livonijos pilių akmuo. ic

NADRUVOS KRIVIS

Jūs niekad nežinosite, 
Kaip tyliai kužda vėlės
Naktim prie mano romuvos
Iš medžio aprasojusių šakų. —
Ne syki jau šaukiau lakštingaloms: 
Nutilkite!

Bijau, gal nenugirsiu kokio žodžio,
Tyram giesmių šaltiniui plūstant iš nakties.
Nubus aušra, nutils lakštingalos,
O man vienam teks viską išgiedot,
Ką prikuždėjo dvasios 
Apie žygius ir pergales.

Aš pats stebiuos,
Jog, silpstant nuo senatvės klausai,
Vėlių balsus aiškiau girdžiu.
Čia, lyg užtvinus Prėglos upė liejasi
Į dausą nukeliavusiųjų karžygių šneka, 
Ir aš meldžiu
Ilgiau miegot aušras.

GEDIMINAS

Ką jie dabar sakys, 
Išgirdę mano tiesų žodį? —
Balti laiškai
Baltais balandžiais
Nuo Galvės ežero
Išskrido i pasauli.

Pergamente
Jiems dvelks laukų ramybė, 
Audros neįveiktų miškų jėga;
Pergamente matys jie mano karalystę atvirą 
Krikščioniui, žydui, stabmeldžiui
Ir kiekvienam benamiui.

Kalbu kaip tėvas
Dar negimusiems sūnums
Per neaprėptus vandenis ir sausumas: — 
Nesibijokite, 1
Keliaukite pas mus nepramintais takais — 
Geroji motina — manoji žemė
Priglaus jus prie širdies. —

Ką jie dabar sakys
Pirkliai, ginklanešiai,
Kariūnai, Viešpaties pasiuntiniai? —
Baltais balandžiais
Išplasnojo mano žodžiai (Iš
Saulėlydžio dangum... ai

ANDRIUS, VILNIAUS VYSKUPAS

Aš mačiau,
Kaip jų ąžuolus kirto, 
Baltas tunikas vilko.
Minių minios drebėjo dėl krikšto, 
Lyg paskersti varomos avys.

Mes ieškojome
Žodžio paguodai
Apie Viešpaties meilės gilumą,
Bet jiem saulę užtemdė miglynai, 
Aukurų ugnies dūmai...

Jie bijojo savų dievų keršto, 
Laukte laukė perkūno trenkimų. — 
Až meldžiaus, kai mačiau, 
Kaip skausmingai per krikštą 
Toj minioj Kristus gimė.

VYTAUTAS PASIUNTINIAMS
Į KONSTANCA

Nesigėdinkit
Lietuviškos kilmės,
Kai išvysit vyskupus,
Krikščionių Tėvą,
Jų pilis bei rūmus...
Atsiminkite,
Kokia pas mus naktų ertmė,
Koks žvaigždžių šviesumas!

Mes gi nesam
Palikti vieni prie marių,
Lyg tie akmenėliai
Lauko vidury. —
Juk mėnulis —- mūsų tėvas,
Saulė — motina,
Sesuo — žvaigždė vakarė —
Mes ir nukryžiuotam Dievui 
Atviri.

Gal be Jo
Ir žvaigždės
Nepaliauja kristi,
Ir kartoja marios
Aisčių giminės raudas? —
Jūs prašykite,
Kad jie pas mus
Atvestų Kristų
Per audras.

spausdinamo premijuoto rinkinio „Balsai iš 
apus”.)
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Vilnietiškas sudiev!
Jeronimui Cicėnui 
iškeliavus Anapus 
1920 m. spalio 9 d. lenkams 

okupavus Vilnių ir jame pasto
viau įsitvirtinus, nedaug jame 
beliko lietuvių inteligentų: dau
gumas iš karto pasitraukė į 
Nepriklausomą Lietuvą, kiti vė
liau, slapta peržengę demarka
cijos sieną, nebegrįždavo į Vilnių, 
suradę čia geresnį, lengvesnį 
gyvenimą ar palankesnes darbo 
galimybes. Dar kiti buvo lenkų 
valdžios ištremti ar bėgo iš 
okupuoto krašto, vengdami per
sekiojimų, karinės tarnybos.

Lietuvių veikla Vilniuje su
stiprėjo, kai likusiems pavergtoje 
sostinėje vyresniems inteligen
tams ėmė talkininkauti ar juos 
pavaduoti naujai priauganti kar
ta — baigę Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją jaunuoliai, stu
dentai, jauni mokytojai, o dar 
vėliau — baigę universitetus 
profesionalai.

Vienas iš tokių buvo 1909 m. 
liepos mėn. 24 d. Švenčionių ap
skrityje gimęs Jeronimas Cicė
nas. Baigęs Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją ir studijavęs is
toriją, literatūrą bei etnografiją 
Stepono Batoro universitete, jis 
mokytojavo, lektoriavo, rinko 
tautosaką ir uoliai bendradar
biavo Vilniaus lietuvių laik
raščiuose, periodiniuose leidi
niuose, kur greitai pasižymėjo, 
kaip gabus žurnalistas — šmaikš
tus, išradingo, kartais jautraus, 
kartais kieto lietuviško žodžio 
meistras.

Man, kaip vilnietei, ėjusiai 
lygiagrečiai su Jeronimu Cicėnu 
erškėčiuotu lenkų okupacijos 
keliu, ypačiai brangus jo kruopš
taus darbo vaisius — 1953 m. Chi
cagoje išleistas, Vilniaus meile

Lietuvos istorijos klausimai 
tarptautiniame kolokviume
(Atkelta iš 3 psl.)
sąjūdis, pasiekęs net Lenkijos ir 
Lietuvos žemes, liudija, kad visos 
Baltijos pakraščių tautos vidujai 
esančios giminingos, esančios 
dvasiškai surištos.
Paulius Rabikauskas, lietuvis 

iš Romos, paskaitoje „Žemaitijos 
sukrikščioninimas 1413—1417 
metais” pabrėžia, kad 1387 m. 
Žemaitija nebuvo Jogailos pri
klausomybėje, tad ji tada nega
lėjusi būti jojo krikštijama. Po 
1411 m. Toninės taikos Jogaila ir 
Vytautas perėmė Žemaitijos 
administravimą, o visiškai į 
Lietuvos valstybės ribas toji žemė 
buvo įjungta tik po Melno taikos 
1422 metais. Žemaičių vyskupija 
buvo įsteigta Konstanzos bažny
tiniame suvažiavime 1416 metų 
nutarimu, o eriguota 1417 m. 
1427 m. toji vyskupija buvo sub
ordinuota Gniezno arkivyskupi
jai, panašiai kaip ir Vilniaus 
vyskupija.

William Urban, amerikietis (iš 
Monmouth, Illinois), paskaitoje 
„Kryžiuočių ordinas ir Lietuvos 
sukrikščioninimas” pirmučiausia 
kalbėjo apie Kryžiuočių ordino 
atsiradimą Pabaltijo žemėse, apie 
jojo tikslus bei užmačias. Iš esmės 
Ordinas buvo feodalinė institu
cija ir jam buvo svetimos pagonių 
pastangos išlikti laisvais. Gal 
dauginusia Urban pasakojo apie 
Ordino politiką Pabaltįjo žemėse, 
bandydamas ją paaiškinti ir 
apginti. Esą nėra teisybė, kad Or
dinas siekęs tik užkariavimų. Or
dinas, prisidėjusiems prie jo lie
tuvių kunigaikščiams (Butautui, 
Andriui, Vytautui, Švitrigailai) 
juk žadėjo duoti valdyti žemes. Iš 
esmės Ordinas buvo nepajėgus 
okupuoti ir užvaldyti visą Lie
tuvą. Jam terūpėjo užvaldyti tik 
Žemaitijos vakarinę dalį, kad 
Prūsijos valdos turėtų tiesioginį 
ryšį su Livonija. Istorijos eigoje jo 
ilgos pastangos apkrikštyti 
Lietuvą liko bevaisės. Jogaila,

A.a. Jeronimas Cicėnas, miręs 1987 m. spalio mėn. 21 d.

persunktas 561 psl. veikalas 
Vilnius tarp audrų. Tai jautriai, 
kaleidoskopiškai pavaizduota, 
faktais, datom, statistika parem
ta, pavardėmis išmarginta bei 
nuotraukomis pailiustruota Vil
niaus ir Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimo kronika, charakteris
tika bei golgota lenkų okupacijos 
metais.

Autorius dedikavo šį savo 
veikalą žmonai ir dukrai: „Mielo
sioms Nelei ir Ramintai — ... 
imkite šitą netolimos praeities 
skeveldrą kaip žiburėlį valios ir 
vilties kelyje iš nakties, iš trem
ties, kelyje Tėvynėn”.

Tačiau išblokštas iš tėvynės ir 
pelnydamas duoną sau ir savo 
šeimai sunkiu fiziniu darbu, Jero
nimas Cicėnas negyveno vien 

gavęs krikštą per lenkus, jį vykdė 
lėtai, nes jam trūko misionierių.

Marek Zahajkiewicz, lenkas 
iš Liublino, paskaitoje „Evange
lizacijos teorija bei praktika Lie
tuvos sukrikščioninime” bene 
daugiausia vietos skyrė ben
droms žinioms apie misijas ir 
pagonių kraštus. Lietuvos krikšto 
eigą jis pavaizdavo veik vien 

VAIZDINE • DOKUMENTINĖ

PARODA
LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI PAMINĖTI

1987m., lapkričio 26d.-29d.
Bronius Kviklys, Parodos organizatorius ir vedėjas
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Dail. Vinco Luko plakatas „Krikščioniškosios Lietuvos” parodai, vyksiančiai 
Chicagoje per Lietuvos krikšto sukakties iškilmes.

praeities prisiminimais. Jis ir čia, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
įsijungė į lietuviškos spaudos dar
bą. Omahos lietuviai turi būti 
jam dėkingi už jų veiklos įamži
nimą. O dažnas turbūt prisi
mename Naujienose — „Dienų 
skeveldrų” skiltyse Jeronimo Ci
cėno įdomius, žaižaruojančius 
aktualumu straipsnius. Tačiau 
tai atskira tema, verta vėlesnio 
panagrinėjimo, prisimenant šį 
gabų žurnalistą, kurį, deja, labai 
per anksti palaužė ilga sunki 
liga.

Tegul šie mano atsisveikinimo 
žodžiai būna kaip padėka Tau, 
Jeronimai, už tą vilnietiško žibu
rėlio šviesą, kurią skleidei 
apniūkusioje tėvynės padangėje.

Gražutė Šlapelytė Sirutienė

Dlugošo „Kronikų” 1387 metų 
žiniomis besiremdamas, apie tą 
„masinį” Lietuvos krikštą 
nepateikė jokio savito komentaro. 
Jam čia Dlugošas lieka autori
tetu.

Tiek apie šio kolokviumo pa
skaitas. Gera ir gražu, kada 
mūsų istorija domisi istorikai 
kitataučiai. Tačiau tie istorikai 
praktikoje naudoja vien kitų kita
taučių, o ne lietuvių rašinius, 
studijas Lietuvos (ypač senesnės) 
istorijos klausimais. Kodėl taip 
yra? Ogi todėl, kad 1) lietuvių is-

Lietuvis australų teatruose
A. BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ

Musų tautietis Algis Butavi- 
čius yra nuveikęs Australijos 
teatro istorijoje didelius darbus. 
Jis gimė 1936 m. Kaune, o 1944 
m. su tėvais paliko Lietuvą. Šei
mai išgyvenus Vokietijoje, D.P. 
stovyklose, išeivių vargus, 1950 
m. jis su tėvais pasiekė Australiją 
ir apsigyveno Canberroje, Aust
ralijos federalinėje sostinėje. Čia 
1965 m. mirė tėvas.

Dar vaikystėje Algis Butavičius 
pajuto didelę trauką vaidybai, jį 
viliojo teatrų „miražai”, tad tuo 
keliu ir nuėjo. 1963 m. baigė 
meno studijas Sydnėjuje, gavęs 
National Institute of Dramatic 
Arts diplomą kaipo aktorius, reži
sierius ir dekoratorius. Kaipo 
pasižymėjusiam ypatingais gabu
mais, jam buvo suteikta Winston 
Churchill stipendija, kuri įgalino 
tęsti meno pažinimą Europoje, 
Amerikoje ir Azijoje. To siek
damas aplankė: Graikiją, Vokie
tiją, Kiniją, Taiwaną, Japoniją, 
Papua New Guinea... Berlyne ėjo 
laikinai teatro direktoriaus asis
tento pareigas Richardo Wag- 
nerio „Ring Cycle” pastatymuo
se.

Australijos valdžios tokia sti
pendija duodama su tam tikru 
tikslu, būtent, kad meno pasau
lyje platų patyrimą įgijęs asmuo 
vėliau propaguotų teatro veiklą 
Australijoje, ir ta prasme Algis 
Butavičius save labai pateisino, 
jo darbai atnešė didelius 
„vaisius”. Iš pradžių suor
ganizavo Canberroje būrį 
studentų ir įsteigė „Promp” 
teatrą. Čia lektoriaudamas 
pastatė ne vieną vaidinimą, ku
rie buvo sutikti spaudoje labai 
pozityviais įvertinimais. Čia 
norisi įterpti, kad Australijos 
spaudos meno (dramos ir 

torikų originalių rašinių, saky
kime, šiuo atveju XIV amžiaus 
Lietuvos istorijos temomis, 
palyginti su kitataučių rašiniais 
tais pačiais klausimais ir to pat 
laikotarpio, yra tiek, „kiek kati
no ašarų”, 2) visi to laikotarpio 
Lietuvos istorijos šaltiniai, doku
mentai yra svetimtaučių archy
vuose ir lietuviai negali prie jų 
prieiti patikrinti jų autentiškumą 
ir tikrumą ir 3) mes esame kokiu 
šimtmečiu pavėlavę išleisti savo 
leidinius su tų šaltinių, 
dokumentų pilnais tekstais bei jų 
vertimais. Juk iki šiol niekas iš 
lietuvių nesiėmėm parengti ir iš
leisti lotynų kalba parašytų: a) 
Dlugošo „Kronikų” žinių, lie
čiančių Lietuvą ir lietuvius, b) 
Jogailos 1387 metų privilegijų, 
duotų Lietuvoje, ir c) net to lenkų 
istoriografijos taip išgarsinto 
vadinamo Kriavo akto bei kitų 
Jogailos laikotarpio Lietu
vos-Lenkijos santykių dokumen
tų. Vietoj to ir dabar vis pasi
tenkinama kitataučių (aišku, ne 
lietuvių kalba) parengtais tų 
šaltinių, dokumentų komen
tarais, tekstų santraukomis, nors 
ir lietuvių tarpe buvo ir yra daug 
žmonių, mokėjusių, mokančių 
lotynų, kanceliarinę slavų, vo
kiečių kalbas.

Tuo tarpu, pvz., jei išeivijos lie
tuvių jaunimas susidomėtų seno
sios Lietuvos valstybės istorija, 
jis iš karto būtų „nusmerktas” su 
ta istorija susipažinti ne iš šalti
nių, o iš „antros ar trečios ran
kos”, su tų dokumentų santraukų 
komentarais, aiškinimais, prista
tytais svetimtaučių istoriografi
jos tendencijų šviesoje. Juk mūsų 
senos istorijos duomenis rašė, 
fiksavo svetimieji, pavaizduo
dami mūsų praeitį tendencingai, 
iškraipytai, su spragomis (tik 
tiek, kiek tai atitiko svetimtaučių 
kronikininkų šalies interesus). 
Vėlesnieji tų pirmųjų šaltinių ko
mentarai, irgi svetimųjų daryti, 
daugiausia nuėjo tuo keliu.

Tuo tarpu vien Dlugošo 
„Kronikų” (seniau vadintų 
„Lenkų istorija”) žiniose daugybė 
žinių, liečiančių Lenkijos istoriją, 
lenkų istorikų vis ir vis buvo ati- 

muzikos) kritikai yra aukštos 
erudicijos, plačių kvalifikacijų 
atstovai, gilinę savo meno patirtį 
užjūriuose plačiame meno 
pasaulyje, ir yra labai reiklūs! Jie 
giliai analizuoja kiekvieną veika
lą ir labai smulkmeniškai „iš
lukštena” kiekvieną atlikėją.

Algio Butavičiaus tolimesni 
žingsniai: dramos pastatymai ir 
dekoracijos „The Independent 
Theatre”, „Old Theatre” ir „New 
Theatre” Sydnėjuje, „Theatre 
Royal” Hobarte (Tasmanija), 
„Victorian Opera Company” (kur 
režisavo ir sukūrė dekoracijas 
operoms „Cavalleria Rusticana” 
ir „Pajacai”) ir „La Mama” teatre 
Melbourne. Buvo „Promp” teatro 
Canberroje, Combined Indepen
dent Schools of Australia Drama 
Festival ir daugelio kitų meno 
festivalių (visų išvardinti 
neįmanoma) patarėjas ir direk
torius. Subūrė ir scenai paruošė 
vaidintojus Australijos miestuo
se: Mount įsa, Alice Spring, 
Brisbane ir kt., taip pat ir New 
Guinea.

Su jam būdinga kūrybine 
improvizacija parašė ir įvykdė 
politinį pamfletą „Vynas, pietūs 
ir juokai” — linksmą parodiją, 
kurios atlikėjai dėvėjo aukštų 
valdžios pareigūnų šaržuotas 
kaukes, pamėgdžiodami rinki
mines varžybas, politikų savitar
pio ginčus ir pan. Kitas jo 
originalus pastatymas buvo, kai 
repetuodamas su savo auklėti
niais repeticijų metu kartu su 
jais sukūrė „dramą be auto
riaus”. Būdamas griežtai nusista
tęs prieš mirties bausmę, paėmė 
tos dramos pagrindan tikrą įvykį 
— Adelaidės kalėjime įvykdytą 
mirties bausmę. Pavadino 
veikalą „Gimtadienio dovana”. 
Čia dėdė, norėdamas padaryti 
dovaną savo brolėnui — berniu
kui, jo gimtadienio dieną nuveža 
jį pasižiūrėti kartuvių scenos. 
Spektaklis, spaudoje pavadintas 
„Anti-hanging play”, buvo labai 
plačiai diskutuojamas. Buvo 
suvaidintas Canberroje ir 
Melbourne.

Algis Butavičius pristatė aust
ralų auditorijoms iškilaus In
donezijos rašytojo Arifin C. Noer 
veikalą „Moth” (Kandis), kurio 
tema yra eilinio žmogaus 
pasaulyje niekinimas. Galima 
dar paminėti rusų rašytojo 
Eugenijaus Švarco pjesę „Dra- 
gon”, kuri po pastatymų Maskvo
je ir Leningrade buvo Sovietų 
Sąjungoje uždrausta vaidinti. Jo 
repertuare nemažai pasaulinio 
vardo autorių veikalų, pvz., 
Šekspyro „Hamletas”, „Troilus 
and Cressida”. Įvykdė nemažą 
skaičių australų dramaturgų 
premjerų.

Galima būtų dar daug ką pasa
kyti, bet... laikas papasakoti apie 
tai, kai mes, nedidelis tautiečių 
būrelis, nuvykome š.m. rugpjūčio 
14 d. į netolimą nuo Adelaidės 
miestelį Port Noarlunga, kur šiuo 
metu Algis Butavičius tęsia savo 
teatrinę karjerą. Dirbdamas čia 
nuo 1984 metų, suorganizavo 
teatro mylėtojų grupę ir jau 
pastatė 10 vaidinimų. Jo studiją 
lanko nuolatiniai ir „part-time” 
studentai ir mėgėjai, norintieji 
kartais dalyvauti scenoje. Studi
ja pavadinta „Grass Roots Com- 
munity Theatre, Ine.”.

Miesto centre dideli, moder
niški pastatai, kurių viename 

taisoma. O Lenkijos kaimynų 
praeitį liečiančių žinių tarpe pas 
Dlugošą yra dar daugiau 
netikslumų, tendencingumo. Gi 
lenkų istorikai (pvz., 1887 m. A. 
Semkowicz, 1961 m. J. Dąbrows- 
ki ir kiti) neabejotinai pripažino, 
kad ten, kur Dlugošo pateiktas 
žinias jokie kiti šaltiniai nepa
tvirtina, tai tos žinios yra nepa
tikimos. Tuo tarpu Dlugošo ži
nias, liečiančias lietuvius, mūsų 
istorikai žino, pažįsta tik iš 
tendencingų pristatymų, svetim
taučių darytų.

Algis Butavičius

modernus 500 vietų „Noarlunga 
College Theatre” pavestas Algio 
Butavičiaus visiškai dispozicijai. 
Rugpjūčio 7-15 d. buvo vaidina
mas Čechovo „Vyšnių sodas”. 
Mūsų įdomiam nustebimui atlie
kamas ne teatro scenoje, bet teat
ro fojė, taip sakant, publikoje. 
Aplinkui auditorija (gera šimtinė 
žmonių), viduryje atgaivinamas 
nemirštantis Čechovas. Dekora
cijos: pradžioje — improvizuota 
sofa, staliukas ir bufetėlis, vėliau 
sodas — ant grindų paberti lapai 
ir suolas. Pokylio scena — tolumo
je girdima .muzika. Dvaro 
savininkų atvykimas -— 
geležinkelio stotelės tolumoje 
garvežio švilpimai ir...vyšnių so
do kirtimai — kirvių smūgių gar
sai...

Tokioje aplinkoje ir atmosfero
je vaidina rusų veikalą... austra
lai! (dargi ir be suflerio). Vaidina 
tai epochai tinkama apranga, 
gerai nugrimuoti ir vaidina be- 
priekaištingai sukurdami rusų 
žmonių tipus, dvarponių nusigy- 
venimo problemas ir praradimą 
tėvų sodybos, suteikdami jų vaiz
duojamiems personažams charak
teringus bruožus. Čia, be abejo, 
didelis kreditas ir poveikis ji^ 
vadovo Algio Butavičiaus, kuris 
sugebėjo įkvėpti vaidintojams 
veikalo dvasią ir reikiamą 
interpretaciją. Net anglų kalboje 
lyg ir buvo girdima rusų kalbos 
„melodija”. Australų publika 
dideliu susikaupimu spektaklį 
sekė.

Buvom sužavėti ir žadame atei
tyje, kol mūsų mielas talentingas 
tautietis Noarlungoje savo įsipa
reigojimus dar tęs, atsilankyti į 
kitus jo spektaklius.

Pabaigai norisi pridurti, kad 
Algis Butavičius, tokio plataus

Algio Norvilos fotografijų paroda ruošiama Kultūros židinyje, 341 Highland 
Boulevard, Brooklyn, New York, ateinantį savaitgalį - lapkričio 21-22 d. 
Parodos atidarymas bus šeštadienį, lapkričio 21 dieną, 7 vai. vak.

Tado Navicko 

albumas fortepijonui

Praėjusių metų pabaigoje 
pasirodė pirmasis kompozitoriaus 
Tado Navicko klasikinės muzikos 
albumas fortepijonui, pavadintas 
„35 Compositions for Piano” ir 
spausdintas Seattle mieste. Albu
mas yra gražiai apipavidalintas 
ir teikia malonų įspūdį. Kūriniai 
jame yra įdomūs, skirtingi ir me
lodingi. Nors albumas yra tai
komas studijuojantiems fortepi
joną jaunuoliams, bet kai kurie 
veikalai tinka ir pianistams. Kū
rinių ilgis įvairuoja — nuo vieno 
puslapio serenados iki aštuonių 
puslapių sonatos. Taip pat įvai
ruoja ir jų atlikimo laipsnis — 
nuo lengvos meditacijos iki sun
kaus preliudo.

Albumas yra ypač taikomas ka
talikiškajam jaunimui, žinoma, 
skambinančiam pianinu, kaip, 
pavyzdžiui, ateitininkams, 
skautams, Lietuvos vyčiams ir 
t.t. Mat jame esantieji veikalai 
yra su katalikiškomis arba pa
triotiškomis dedikacijomis. Šis 
albumas yra vertingas įnašas į 
negausią lietuvių fortepijoninę 
literatūrą ir kartu yra graži 
dovana klasikinės fortepijoninės 
muzikos mėgėjams.

Perskambinus visą albumą išti
sai, eman susidarė įspūdis, kad 
kai kuriuose veikaluose jau
čiama Chopino įtaka, bet, ap
skritai paėmus, kūriniai yra 
originalūs ir saviti. Autorius 
turi retą Dievo duotą talentą kur
ti fortepijoninę muziką.
Kiek teko girdėti, jau yra 

ruošiamas spausdinti (šį kartą 
Chicagoje) ir antrasis to paties 
kompozitoriaus albumas, pava
dintas „20 Compositions for Pia
no”, kuris yra taikomas jau 
pianistams ir pasižymi gran
dioziniais veikalais. Be to, teko 
patirti, kad autorius rengia ir 
savo trečiąjį albumą fortepijonui, 
bet apie jį kalbėti yra dar per 
anksti.

Kun. Kazimieras M. 
Puškorius, CMRI

talento menininkas, gyvenime 
pasižymi labai kuklia, simpatiją 
užkariaujančia laikysena: Ar tai 
nėra didelio menininko požymis? 
Yra vedęs australę, kuri jam nuo
širdžiai talkininkauja jo darbuo
se, ir, turi 13 metų sūnelį, kurį 
kas šeštadienį atveža į Adęlaidės 
lietuvišką savaitgalio mokyklą. 
Puikiai kalba gimtąja kalba.
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