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VEIKALAS LIETUVOS ISTORIJOS TEMOMIS

Užtaisytina 
muzikinė spraga

dėmesys 
Kučiūno 
muziko- 
“Grove’s

S. m. kovo 18 d. Kertinėje pa
raštėje buvo atkreiptas 
į dirigento Aleksandro 
iškeltą faktą, kad žymi 
loginė enciklopedija
Dictionary of Music and Musi- 
cians” visai nutylėjusi lietuvių 
liaudies dainas.

Trečiam šios enciklopedijos to
me liaudies muzikai skirta net 
240 puslapių (nuo 182 iki 421 
psl.). Daugybės tautų liaudies 
muzika aptarta. Nuo armėnų, 
austrų, baskų iki turkų, ameri
kiečių, jugoslavų. Kai kurių ir 
tautiniai šokiai ir liaudies muzi
kos instrumentai neužmiršti. Lat
vių dainas randame 313 puslapy
je. Lietuvių nėra.

Enciklopedjja nesiriboja vien 
tik liaudies muzika. Ji gana pla
čios apimties. Smulkiai aptariami 
visi žymieji pasaulio kompozito
riai, suregistruoti jų kūriniai. Pa
vyzdžiui tokiam Bachui ir visai 
Bachų muzikų šeimai skirta net 
57 puslapiai. Bet veltui jieškotum 
lietuvio kompozitoriaus. Nei Čiur
lionio, nei Gruodžio, nei Šim
kaus, nei Banaičio nei kurio ki
to. Tik I tome užtinkame Bace- 
wicz, Grazyna, labai palankiai 
aptartą, kaip lenkų smuikininkę 
virtuozę ir kompozitorę. Tai lie- 
tuvatė Bacevičiūtė Gražina iš ži
nomos muzikų Bacevičių šei
mos. Deja, jos talentas yra mū
sų “dovana” lenkams. (Tik ky
la neaiškumas, kur smuikininkė 
— kompozitorė iš tikrųjų gimė. 
Grove’s Dictionary rašo, kad Lo
dzėje, Lenkijoje, tuo tarpu Lietu
vių Enciklopedija tvirtina, kad 
Višakio Rūdos parapijoj).

“Grove’s Dictionary of Music 
and Musicians” yra rūpestingai 
paruoštas veikalas, tikras muzi

kos žinynas. Tai žymaus anglų 
muzikologo Sir George Grove 
(d 820-1900) darbo vaisius. Jis su
planavo ir suredagavo pirmąją 
enciklopedijos laidą; kuri buvo iš
leista 1878 — 1889 m. laikotarpy
je. Tada enciklopedija buvo tik 4 
—rių tomų. Vėliau pridėtas ir 
papildymų tomas.

1900 m. išleista antroji laida — 
5 tomai, taiį> pat ir trečiosios lai
dos 1927 m. jšėjo penki tomai. 
1940 m. ketvirtoji laida irgi bu
vo 5-kių tomų su šeštuoju pa
pildymų tomu. .Paskutinė, t. y. 
penktoji laida išleista 1954 metais, 
yra gerokai praplėsta. Jos jau de
vyni tomai su atskiru papildymų 
tomu. Taigi dešimt tomų.

Iš paliktų darbų matyti, kad 
maždaug kas U —14 metų lei
džiama nauja laida. Tik trečio
sios laidos teko laukti 27 metus. 
O nuo paskutinės laidos irgi pra
bėgo 27 metai. Tad galima tikė
tis, kad greitu laiku gali pasiro
dyti šeštoji laida, nes muzikos gy
venimas banguoja. Iškyla naujų 
vardų, pasirodo reikšmingos kū
rybos. Nejaugi ir naujojoj laidoj 
lietuviškoji liaudies daina ir ap
lamai mūsų muzika nebus paste
bėta?

Nereikia laukti, kad patys lei
dėjai “susiprastų” ir spragą už
pildytų. Reikia mums patiems 
pasistengti. Reikia sukrusti. Pui
ku, kad surengiant savo dainų 
Šventes, koncertus, operų spektak
lius.' Bet neužmirština ir mūsų 
muzikos reprezentacija pasauli- 
niuos leidiniuos.

A. Virbelis

M. K. Čiurlionio grafika sU Jo paties harmonizuotos liaudies dainos gaidomis

Prof. Konstantino Avižonio
raštų antrasis tomas

J. JAKŠTAS

I.
Lietuvos Statutai

K. Avižonis bus buvęs pirmas 
Lietuvos istorikas, pasišovęs pa
grindinai nagrinėti Lietuvos Statu
tus, kurie mūsuose anksčiau buvo 
trumpai minimi arba net visai ap
lenkiami. Mūsų autorius Statutus 
nagrinėja iš istorinės perspektyvos. 
Pirmame įvadiniame skyriuje ap
žvelgiami Statutų tyrinėjimai, pra
dedant nuo Tado Cackio (1765- 
1813), apie kurio Statuto tyrimus 
rašė ir Jonas Šliūpas. Apžvalga bai
giama Lietuvos istorikais iš nepri 
klausomybės laikų, kurie rašė apie 
Statutą. Išskirtinai kalbama apie J. 
Lappo tyrinėjimus. Apie jį mūsų 
autorius sako: “Prof. Lappo studi
ja apie III Lietuvos Statutą yra la
bai vertinga ir objektyvi ir joje dės
toma daugybė pažiūrų, visiškai 
priimtinų ir Lietuvos istorikui, lie
tuviškuoju požiūriu vertinančiam! 
Lietuvos istoriją” (13 p.)

Prieš gvildendamas Statutus, is
torikas apmeta trumpu žvilgsniu 
“bestatutinj” laikmetį nuo XIII a., 
ty. nuo valstybės pradžios. Valsty
bė pradžioje gyvenusi paprotine 
teise, skirtinga lietuviškai etnogra
fiškai daliai ir rusiškai (autoriaus 
vadinami gudiškai). Pirmos rašy
tinės teisės atsirado su bajorams 
duotomis privilegijomis. Jų pirmo
ji duota Jogailos 1387 m. katali
kams bajorams ryšium su Aukštai
čių krikštu. Prie tos privilegijos ap
žvalgos autorius dar prijungė 1413, 
1434 ir 1447 m. privilegijas ir dar 
Kazimiero teisyną 1468 m. Tuo pa
čiu metu imtos leisti privilegijos ir 
atskiroms sritims. Po privilegijų ap
žvalgos einama prie I Lietuvos Sta
tuto, išleisto 1529 m.

Statuto išleidimas aiškinamas 
bajorų reikalavimu suvienodinti 
krašto įstatymus, kurių buvo daug 
atsiradę ir skirtingų įvairiose srity
se. Pažymėtina, kad bajorų iškel
tas reikalavimas 1514 m. seime 
kaip tik sutapo su Maskvos prover
žiu j Lietuvos d. kunigaikštiją, kada 
rusai pasiekė Smolenską ir jį užėmė. 
Galbūt akivaizdoje padidėjusios ru
sų grėsmės suskasta tvirtinti vals
tybės teisinius pagrindus, išlei
džiant Statutą. Pasak autorių, jis 
pradėtas ruošti 1514 m. ir 1522 
baigtas.

Pats Statuto tekstas neduodamas 
ištisai. Nekomentuojamas ir jo tu
rinys. Apie jį skaitytojas informuo
jamas, duodant skyrių ir straips
nių sąrašą.

Apie antro Statuto rengimą kur 
kas daugiau kalbama kaip apie 
pirmo. Šiuo kartu mūsų autorius 
galėjo pasinaudoti .J Lappo tyrinė
jimais. Suminima visa eilė seimų, 
'tur bajorai vis reikalavo keisti, pa
pildyti 1529 m. Statutą. Atrodo, 
autoriui būtų reikėję čia kiek pa
svarstyti ir politinę Lietuvos padėtį 
tuo metu ir pagal ją aiškinti bajorų

Konstantinas Avižonis, RINKTI
NIAI RASTAI, n tomas. Redaga
vo: A. Avižonienė, R. Krasauskas. 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1978 m. Spaus
tuvės išlaidos apmokėtos dr. A. 
Avižonienės, kai kurių jos giminių 
lr iš dalies Lietuvių fondo lėšomis. 
Veikalas didelio formato, 466 pusi., 
kaina 22 dol., gaunamas ir ‘'Drau
ge.”

Vienas iš nepriklausomoje Lietu
voje subrendusių ir mokslo darbui 
pasiruošusių istorikų buvo Konstan
tinas Avižonis (1909-1969). Nuo pat 
studentavimo laikų atsidėjo sava
rankiškam tyrinėjimo darbui ir tuo 
pačiu metu ruošėsi jam užsienio 
mokslo įstaigose. Studijavo Grenob
lio universitete (Prancūzijoje) ir 
Berlyne, kur 1932 m. įsigijo dakta
ro laipsnį. Baigęs Lietuvos universi
tetą, studijų tikslais vyko į Lenkiją, 
kur archyvuose ir bibliotekose pri
sirinko gausios medžiagos stambiam 
veikalui “Lietuvos bajorai Vazų 
laikais”. Veikalas buvo išspausdin
tas Lietuvoje 1940 m., prieš pat 
bolševikų okupaciją ir todėl nega
lėjo būti platinamas. Jis autoriaus 
žmonos Angelės rūpesčiu buvo pa
kartotinai perspausdintas (su kun. 
R. Krasausko parašyta autoriaus 
biografija) LKMA Romoje. (Žr. jo 
recenziją LTPr. 13 nr., 1976).%

Leidinys sudarė pirmą užsimotos 
leisti serijos knygą. Antra Avižonio 
Rinktinių raštų serijos knyga iš
leista taip pat LKMA Romoje 
1977'm. ,

Jei mūsų garbingo istoriko rink
tinių raštų pirmą tomą galėtume 
pavadinti stambia monografija, api
mančia 1599 - 1668 metus, tai šį 
antrą tomą jau turime laikyti dėsty
mu dviejų pagrindinių Lietuvos is
torijos temų: Lietuvos Statutų ir 
baudžiavos. Priedais prie jų laiky
tini dar du veikalo dalykai: ūkio is
torijos pagrindai ir Lietuvos istori
jos terminų žodynas.

Abi temos skirtingos, nesusietos 
tarp savęs ir todėl skyrium svarsty
tinos.

V. K. Jonynas Rūpintojais Amsterdamo, N. Y. lietuvių kapinių koplyčioje 
Nuotr. V. Maželio

reikalavimą panaujinti Statutą. Juk 
kalbami laikai buvo plataus masto 
kovų su Maskva metai dėl Livoni
jos ir rusų priartėjimas prie pačios 
etnografinės Lietuvos, kada jie už
grobė Polocką (1563 m.) Tuo metu 
bajorai siekė karinės sąjungos su 
Lenkija, susilyginti teisėmis su Len
kijos bajorais ir kartu naujo Statu
to. Statuto ruošimas vyko kartu su 
valstybinės santvarkos reformomis, 
kur bajorai gavo plačias teises. Ant
ras Statutas turėjo tvirtinti jų įgy
tas teises.

Antras Statutas išėjo kur kas pla
tesnis už pirmą —net 165 straips
niais. Jį redagavo, geriau pasakius, 
perdirbinėjo mokytų teisininkų ko
misija. Jos kelis narius, sekdamas 
Lappo tyrinėjimais, nurodo autorius. 
Komisijos nariu buvo Žemaičių 
vyskupas Jonas Domanevskis, Vil
niaus vaitas Augustinas Rotundas 
(autorius žinomo veikalo “Pasikal- 
Iįėjimas lenko su lietuviu”), Petras 
Roizijus, kilimu ispanas, Žemaičių 
kanauninkas, įsteigęs teisės mokyk

Statutas rengtas, taisant 
panaSiai kaip ir antras, 

pirmąjį. Itin pabrėžiamos 
reformos XVI a. viduryje,

lą prie šv. Jono bažnyčios Vilniuje, 
ir kiti..

Mokytų teisininkų komisija dir
bo, panaudodama svetimų kraštų 
teises, paimant iš jų, kas tiko Lie
tuvai. Avižonis nurodo šias panau
dotas svetimas teises: Romos, Bi
zantijos, kanonų, vokiečių miestų, 
ypačiai Magdeburgo, Lenkijos, se
nosios rusų, veikusios gudiškose 
bei rusiškose srityse ir šiek tiek če
kų. Apžvelgęs panaudotas svetimas 
teises, autorius apibūdino Statutą 
šiais baigiamaisiais žodžiais: “Taip 
iš šitokios įvairios ir turtngos me
džiagos ir buvo sudarytas Lietuvos 
Statutas, kaip gana platus, siste
mingas ir tobulas Lietuvos valsty
bės įstatymų kodeksas (77 p.).

Po plačios ir‘išsamios II Statuto 
kilmės apžvalgos pateikiamas jo 
XIV skyrių turinys, juos grupuo
jant. Pirmieji trys paskirti viešajai 
teisei, ketvirtas skyrius — teismo 
procesui, šeši skyriai kalba apie ci
vilinę teisę, paskutiniai keturi sky-

rial apima baudžiamosios teisės nor^ 
mas.

Po to eina skyrių ir straipsnių 
sąrašas.

Trečio Statuto kilmės ir rengimd 
istorija yra platoka studija (98— 
126 p.). Pradedama nuo 1566 m., 
kada antras Statutas buvo priimtas 
ir einama iki 1588 m. Rodoma, kad 
trečias 
antrąjį, 
taisant 
didelės 
suteikusios dideles teises bajorams. 
Valstybė perorganizuota į bajorišką 
respubliką, ir prasidėjo laikmetis, 
Šliūpo pavadintas “šlėktų gadyne”. 
Ne visos visuomeninės grupės, turė
jusios savas ypatingas teises, įėjo į 
bajorų luomą ir naudojosi jų tei
sėmis. Pirmiausia jautėsi pažeminti, 
miestiečiai. Jie, nors ir turėjo savo 
teises, kaip Magdeburgijos, tačiau 
valstybinėmis teisėmis negalėjo ly- 
■gintis su bajorais. Žydai irgi jautė
si nuskriausti naujo Statuto, taip 
pat ir totoriai, šie buvo įpareigoti 
eiti karo tarnybą ir todėl pretenda
vo būti sulyginti su bajorias. Ne
patenkinti buvo naujuju Statutu 
ir Žemaičiai, kurie nuo seniausių 
laikų sudarė paskirą bendruomenę 
Lietuvos valstybės ribose. Jie pasi
gedo naujame Statute jiems pripa
žįstamo savaimingumo.

Tad vos priimtas Statutas pradė
tas iš naujo svarstyti. Reikalauta 
keisti kai kurie skyriai ir straipsniai. 
Svarstybos vyko kaip tik tuo metu, 
kada lietuviai ir lenkai tarėsi dėl 
unijos. Tačiau Avižonis įsakmiai pa
brėžė, kad unija lietuviams neturėjo 
nieko bendro su Statutu. Lietuviai 
svarstė jį patys vieni. Nė vieno len- 4 
ko nebuvo svarstymo komisijoje. 
Lietuviai vengė lenkų, nes šie buvo 
linkę suartinti lenkų ir lietuvių tei
ses ir tuo būdu glaudžiau vienyti 
abi valstybes. Lietuviai tuo tarpu 
siekė ne valstybių vienybės, bet są
jungos (federacijos) ir todėl stengė
si išlaikyti savus įstatymus. “Sta
tuto pataisymas pirmoje eilėje turė
jo, tarnauti tik pačios Lietuvos vals
tybės interesams ir išplaukti iš jų, 
bet ne iš bendrųjų Lietuvos - Len
kijos interesų” — sako autorius 
(112 p.).

Trečio Statuto svarstymas vyko 
itin permainingu metu. Be derybų 
su lenkais dėl unijų dar kariauta 
su Maskva, iškilo Livonijos klausi
mas ir — kas svarbiausia — mirė 
paskutinis Gediminaitis Zigmantas 
Augustas (1572). Prasidėjo bekaral- 
metis. Nepaisant to, Statutas vis 
dėlto stengtasis taisyti. Pirma dirbo 
1569 m. sudaryta komisija. Kai po 
reformų atsiradę pavietų seimeliai, 
juose ir svarstyti statutiniai klausi
mai. Pagaliau įsikišo ir valstybės 
kanceliarija į jo rengimą. Avižonis 
ypačiai aukština kanclerio Eusta- 
cho Valavičiaus (kancleris 1579 — 
1587 m) ir dar labiau pakanclerio 
Leono Sapiegos nuopelnus, baigiant 
ruošti III Statutą. Su jo vardu arti
mai jungtas Statutas ir jis kai kie
no laikytas jo autoriumi. Su geru 
pagrindu Avižonis, sekdamas, La
ppo, tai užginčija. Leonas Sapiega, 
kaip ILietuvos vicekancleris taip pat, 
bus prisidėjęs greta kitų kancelia
rijos vyrų prie Statuto paruošimo” 
(119 p.). Daugiau jo vardas siejasi 
su Statuto išleidimu. Karalius Zig-

(Nukeita į 2 peL)
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PENKTOJI LAISVŲJŲ LIETUVIU DAINŲ

Kas yra tas Vakarų 
pasaulis?

Terminas Vakarai, ar Vakarų 
pasaulis, atrodo, yra vartojamas 
per laisvai. Jam kantais priskiria
mos Vakarų industrinės valsty
bės, ar dar ir Amerika, ignoruo
jant mažesnes valstybes, skandi
navus, P. Ameriką, net Kanadą 
ir trečiojo pasaulio vakarietiškas 
šalis. Atrodo, kai šnekama apie 
■galią, vartojama terminas Vaka
rai. jei kas pasaulyje blogai — 
Vakarai kalti. O ir gera tik Va
karuose.

Tai populiari idėja ir istorikas 
Toynbee ja buvo žaidęs. Ir, Jei 
Solženicinas savo pavasarinėj 
kalboj (Harvarde) suplakė vėl vi
sas šiandienines blogybes J Va
karų kaltę, tai natūralu, kad atsi
rado Amerikos spaudoj ir besigi
nančių. Rasta ir teisybės jo kalbo
je, kuri užsipuolė Vakarų silp
numą .politikoj ir kultūroj, bet 
atsikrista, kad Vakarų lėtumas ir 
tolerancija yra taip integruoti 
(built - in) i sistemą, kad reikia 
juos suprasti, kaip teigiamą da
lyką. Čia būtina laukti, kol kal
tininkas sučiumpamas ir teisin
gai nuteisiamas. Kantrybės reikia 
ir tam, kuris dar neturi pakanka
mo Vakarų supratimo. Ypač tam, 
kuris visai neturėjo renesanso e- 
ros, ir tautoms, kurios neturėjo 
nė “Enlightment” epochos*. To
kie ir negali vakariečio suprasti.

Tai gana jdomūs pasiteisini
mai. Bet kas yra tasai vakarietis? 
Kas ir kur tie Vakarai?

Kažkada Graikijoj gimė va- 
karietiška idėja. Vėliau ji .perėjo 
i Italiją, po to j Prancūziją, Ang
liją, Vokietiją ir dabar gal ir į A- 
meriką? Bet juk dabar vakarie
tiškos raidos principais verčiasi 
jau didesnė dalis pasaulio. Taigi, 
kur dabar tie tikrieji Vakarai? 
Gal jų visai ir nėra? O jei yra, tai 
gal vis dėlto neprieis prie galo?

Kalbant apie negeroves ir klai
das, jų visada Vakarų pasaulyje 
buvo, bet tas pasaulis dėl to ne
sugriuvo. Nuo Viduramžių, ne
sėkmingų karų su musulmonų 
grėsme Europai, per Renesanso 
atgimimus ir klastas, per peru

Po ketvirtosios dainų šventės 
Chicagoje ne vienam piršosi min
tis, kad tai gal jau paskutinis to
kio masto lietuviškosios išeivi
jos renginys. Nors dainininkais 
dar ir pakankamai gausi, ta 
šventė jau aiškiai parodė retė
jančias mūsų chorų ir jų vadovų 
gretas bei išgales. O pastarųjų 
kelerių metų laikotarpyje, ne
skaitant kelių malonių prošvais
čių, kaip Detroite, Hamiltone, 
Chicagoje ir dar vienur kitur su
sibūrusių naujų jaunimo grupių 
ir dar atkakliai besispiriančių 
mūsų svariųjų lietuviškosios ope
ros, Dainavos ir Čiurlionio jun
ginių, ne vienas anksčiau gyvai 
judėjusių chorų gerokai aptilo.

Nežiūrint sunkėjančių sąlygų, 
daugiausia Kanadoje gyvenančių 
lietuviškosios dainos entuziastų 
suorganizuota ir liepos 2 d. į To
ronto didžiąją Maple Leaf Gar- 
dens areną sutraukusi keliolika 
tūkstančių publikos. Penktoji lie
tuvių dainų šventė jos rengėjų 
pastangas apvainikavo entuzias
tingu pasisekimų. Jau vien vaiz
das apie 1400 tautiniais rūbais 
pasipuošusių dainininkų, prade
dant 7-8 metų vaikais iki žilo 
plauko sulaukusių, iš viso Ame
rikos kontinento ir netgi iš toli
mosios Australijos, galingai už
traukusių Lietuva tėvynė mūsų, 
Maldą už tėvynę ar Lietuviais 
esame mes gimę, išspaudė ne 
vienam net ir ne kraštutiniam 
patriotui pasididžiavimo ašarąi. 
Dabartinio, okupacinio Lietuvos 
režimo sekliams, o tokių esu tik
ras minioje buvo, teko tikrai pai
nus uždavinys atraportuoti šį 
įvykį jiems privalomos komunis
tinės dialektikos rėmuose kaip 
“vieną paskutiniųjų išsigimusios 
lietuviškosios buržuazijos papla
vų pasispardymą”. Ir uoliausiems 
nutylėti faktą, kad, jau net 34- 
iems metams praėjus po pasku
tinės išeivių bangos, laisvieji lie
tuviai ne tik dar patys nebaigia 
sunykti, bet dargi savo vieton 
sugebėjo įstatyti tūkstančius iš
mokslintų, energingų ir tautiniai 
susipratusių savo vaikų, kurie ža
da dar ilgus metus būti nema
lonia rakštimi jų tėvų žemę pa
vergusio šone.

Masinėse dainų šventėse pa
prastai nelaukiama didesnio me
ninio tobulumo. Daugeliu atve
jų pasitenkinama skambiai, orga
nizuotai ir melodingai sudainuo
tomis paprastesnėmis dainomis 
ar ir kiek didesniais kūriniais. 
Mūsų pirmosiose dainų šventėse 
dar būdavo siekiama repertuarą 
paįvairinti bent vienu kitu pa
žangesniu ir komplikuotesniu 
mūsų kompozitorių kūriniu. Ket
virtojoje — sudėtingesnių vei
kalų jau pradėta iš viso vengti, 
nors dar ir pasiryžtant B. Bud- 
riūno kantatai. Šiemetinėje prog
ramoje gi jau išimtinai pasiten
kinta vien lengvesnėmis daino
mis. Sunku dabar atspėti, ar tai 
buvo tiksliausias kelias, bijant, 
kad sudėtingesnė programa būtų 

kuotą klasicizmą, revoliucijas, 
per 19 šmt. “can-can” ir tingią
19 šm. ilgą taiką, Vakarai stai
ga vėl drįso lieti kraują, pabudę
20 šm. dviejuose žiauriuose ka
ruose ir parodyti- nepaprastą drą
są, 'kantrybę, išmonę ir susitvar
kymą. Vakaruose visuomet buvo 
niekšų ir genijų, bet ir šventųjų. 
Jie visada čia išsilaikė ir vis nau
jai atgimsta.

Negi Vakarams patiko kariauti? 
Gal karai patiko tiems, kurie 
juos pradėjo? O vis dėlto karus 
laimėjo tie, kuriems šitai nepati
ko. Kodėl? Ir kokia išvada iš to? 
Sunku atsakyti.

Vakaruose vyrauja pacifistai. 
Lr tai gerai. Bet konflikto metu 
svarbios vietos užleidžiamos kie
tesnės 'prigimties asmenybėms 
(Churchilis).

Po 'konflikto jie greit pakei
čiami, nes taika turi kitokius rei
kalavimus. Taikai reikia kitokių 
žmonių. Ir nors laikai po kon
fliktų visada buvo dar gana ra
mūs, bet taikos principo kantriai 
prisilaikoma, nors kartais ir ne
naudingai. Tai sukelia dažnai 
nebudėjimo, ištižimo ir panašius 
kaltinimus. Taikos metu j taikos 
drumstėjus žiūrima kaip j val
kus, lipančius per tvorą vogti ne
saugomų vaisių. Vagišiai, galvo
jama, persiės, susipeš dėl vaisių 
pasidalinimo, kartais senukas 
sargas vieną kitą pagaus, kartais 
ne.

Bet ar ivagišiavimas yra kažkas 
naujo? Kažkas ne vakrietiško? 
Valstybių plėtimasis, nešimas 
jos kultūrų, religijų, sociali
nių gudrybių, dvasinių gėrybių 
kardu ar kryžium kitiems gal ir 
yra labai vakarietiškos linijos 
mada? Juk tokiais vienu ar kitu 
istorijos laiku buvo beveik kiek
viena Vakarų kiek didesnė vals
tybė, užkrėsdama tuo veržlumu 
vis naujesnes, vis šviežesnes vals
tybes. Vis naujos grupės galvojo, 
kad štai mes dabar parodysim, 
ko esame “verti”, kaip kažka
da tuo buvo kiti, kol toks nenor
malus išsipūtimas ima ir, 
kaip 'balionas, negalįs sugerti 
daugiau oro, tragiškai plyšta.

Gal toks Vakarų apibūdinimas 
.per paprastas, gal yra kitoks, bet 
pats termino vartojimas atro
do per laisvai šiandien vartoja
mas, dažnai net nesigilinant, ką 
reiškia Vakarai. Tai nėra nei .ter
minas, kuriuo .galima labai di
džiuotis, nes jame yra ir neigia
mybių ir teigiamybių, ir tai nėra Į

terminas, į kurį lengvai ga
lima suversti visas nūdienos kal
tes.

P. Min.

ŠVENTE TORONTE
atbaidžiusi ne vieną dabar daly
vavusių mažesnių chorų. Tačiau, 
žvelgiant atgal, atrodo, kad re
pertuaro komisijai vis dėlto gali
ma būtų prikišti kiek per didelį 
palinkimą į trumpas, posmines 
daineles. Per vieną bendrinę re
peticiją viso choro paruoštos be 
didesnių interpretacinių subtilu
mų, daugelis jų paliko silpnoko 
įspūdžio.

Istorinėje perspektyvoje tačiau 
Toronto dainų,šventę reikia ver
tinti visais atvęjajs teigiamai. Me
niniai nors ir blankesnė už dau
gumą pirmesnių, ji pateikė pa
kankamai malonių prošvaisčių, 
visai atlygindama reigėjų pa-
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algis simkus

stangas ir viltis. Muzikiniu įspū
džiu šios šventės pirmoji dalis, 
su viena svaria išimtimi, aiškiai 
pranešė antrąją. Antroji dalis, jei 
ne įspūdingas solistės Ginos Cap- 
kauskienės pasirodymas, būtų šią 
šventę užbaigusi aiškiame “nuo
smukio” ženkle.

Kokie bebūtų šios šventės me
niniai nepritekliai, jie buvo su 
kaupu atpirkti lietuvių dienų su
keltu entuziazmu, sutraukusiu į 
svetingą Torontą tūkstančius lie
tuvių ir juos tautiniai atgaivinu

siu. Šias eilutes rašančiam teko 
asmeniškai būti liudininku, kai 
viena už ne lietuvio ištekėjusi 
ponia, jau senokai nutolusi nuo 
lietuviškosios veiklos, skeptiškai 
sutikusi atsilankyti lietuvių die
nų renginiuose, netikėtai garsiai 
pareiškė, kaip ji didžiuojasi esan
ti lietuve. Neabejoju, kad pana
šių įspūdžių iš šios šventės parsi
vežė ir tūkstančiai kitų Toronte 
buvusių lietuvių ir, kas svarbiau
sia, jų vaikų.

Dainų šventė pradėta Kana
dos ir Lietuvos himnais, kuriems 
dirigavo veteranė čikagietė muzi
kė Alice Stephens, akompanuo
jant Toronto estų dūdų orkest

rui “Estonia”. Po to sekė jungtinio 
choro atlikta J. Gaidelio Malda 
už tėvynę, kurią darniai ir įspū
dingai pravedė hamiltoniškis 
Vaclovas Verikaitis, taip pat pa
lydint “Estonia” orkestrui.

šventę oficialiai atidarė Pasau
lio lietuvių dienų ir Penktosios 
dainų šventės komitetų pirmi
ninkas J. R. Simonavičius, prieš 
Kanados valdžios atstovus per- 
skaitydamas deklaraciją, reika
laujančią tautinio apsisprendimo 
ir pagrindinių žmogaus teisių ne 
vien Azijos bei Afrikos gyvento
jams, bet ir šia švente savo seną 
kultūrą parodančiai ir ilgą ne
priklausomą istoriją turinčiai lie
tuvių tautai.

Meninę programą pradėjo to
rontiškis Stasys Gailevičius, pra- 
vesdamas savo paties kūrinį Iš vi
sų kraštų. Toliau jungtinis cho
ras, diriguojamas čikagiečio Alo
yzo Jurgučio padainavo J. Nau
jalio Dainų daineles, K. V. Ba
naičio Po aukštus kalnus, J.Zda- 
niaus Siūbau, lingau paukštelis 
ir V. Jakubėno Nurimk, Sesut. 
Torontiškis Jonas Govėdas diri
gavo L. Abariaus Augau aš pas 
tėvelį ir Stepo Sodeikos Šiaurės 
pašvaistę. Šie abu jau pokarinės 
kartos atstovai, pirmasis muziką 
studijavęs dabartinėje Lietuvoje, 
o antrasis — Kanadoje, pasiro
dė puikiai pasiruošę ir turį už
tektinai talento sklandžiai vado
vauti tūkstantiniam chorui. Jie 
abu savo aiškiais ir tiksliais mos
tais sugebėjo išgauti iš daininin
kų vieningą, apvaldytą sąskambį 
ir aiškiai perteikė dainų muziki
nę mintį. Jurgučiui diriguojant, 
nesudėtingos ir populiarios Nau
jalio bei Banaičio dainos išsisky
rė vieningu, vien panašiose šven
tėse pasiekiamu masinio choro 
skambesiu. Govėdo diriguota, 
Abariaus harmonizuota liaudies 
daina buvo vienu įspūdingesnių 
numerių visoje šventės programo
je.

Pirmojoje dalyje dar pasirodė 
klevelandiškio Alfonso Mikuls
kio diriguojami jungtinio choro 
vyrai, sudainavę Naujalio Lietuva 
brangi, J. Dambrausko Jau žirge
lis pabalnotas, A Mikulskio Už 
aukštų kalnų ir J. Karoso Augo 
kieme klevelis. Šias nesunkias, jau 
daug kartų visiems girdėtas, pos
mines dainas dirigentas pravedė 
sklandžiai, tačiau pernelyg lėtai. 
Ištęstai, beveik be jokių interpre
tacinių paįvairinimų kartojami 
šių dainų gausūs posmai nesuge
bėjo išlaikyti publikos dėmesio. 
Net ir paskutinioji daina, Augo 
kieme klevelis, kompozitoriaus 
kiekviename posme skirtingai 
harmonizuota, siekiartt pabrėžti 
teksto slinktį, nuskambėjo vien 
monotonišku, atrodo niekad ne
sibaigsiančių, panašiai atlieka
mų posmų kartojimu.

Antrąją šventės dalį pradėjo 
A. Mikulskio suorganizuotas Lie
tuvių liaudies muzikos instrumen
tų jungtinis orkestras, pagroda
mas, pačiam autoriui diriguojant, 
A. Mikulskio lietuvišką rapsodi
ją Ant Nemuno kranto. Lietuviš
kieji liaudies muzikos instrumen-
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Studijų savaičių 
prasmė tremtyje
Prof. dr. Antano Maceinos 

sveikinimo žodis jubiliejinei 
studijų savaitei Europoje?, m.

VII. 16-23 Freisinge, Vokietijoje.

Brangūs Bičiuliai,
Kas yra šios 25-kios studijų sa 

vaitės, kurių sukakčiai minėti 
čia susirinkome? Matuojant jas 
laiko mastu, tai trumputis metas 
net ir įasmens amžiaus eigoje, o 
istorijos vyksme tai tik akimirka. 
Tačiau mūsų studijų savaitės 
vyko ir tebevyksta ne asmens ir 
ne istorijos, o tremties akiratyje. 
Šis gi akiratis nušviečia jas ypa
tinga šviesa ir teikia joms ypatin
gos prasmės.

Susirinkę 25-jiai studijų savai
tei, tuo pačiu susirinkome pasidi
džiuotų savo ištverme. Kai 1953 
metais Tiubingene tokioms sa
vaitėms ryžomės, buvo dar labai 
neaišku, ar šį ryžtą tesėsime. Net 
ir vėliau'ne sykį būdavo kalbama, 
ar neatėjęs laikas liautis rinkusis. 
Bet mes nesiliovėme; mes rinko
mės ir toliau, rinkomės kasmet, 
rinkomės vis didėjančiu skaičiu
mi. Ir šiandien džiaugiamės šimt
mečio ketvirčiu, vainikuojančiu 
mūsų susibūrimus.

Ši ištvermė meta šviesos visai 
dabartinei mūsų būklei: tremti
nys pavargsta būti tremtiniu ir 
mėgina virsti čiabuviu. Jis neiš
tesi. Užtat savomis studijų savai
tėmis mes skelbėme ir teskelbia
me kovą šiam nuovargiui. Mes 
skatiname visus ištverti būti 
tremtiniais. Nes neištesėti būti 
tremtiniu reiškia žlugti. Ir čia 
kaip tik slypi pati giliausia studi
jų savaičių prasmė. Gera yra su
sitikti; gera pasibičiuliauti septy
netą dienų; gera pasiklausyti 
paskaitų, turtėjant žiniomis bei 
įspūdžiais. Tačiau ne tai sudaro 
tikrąją šių susitikimų bej pašne
kesių prasmę. Tai, kad ištveria
me tokiems susitikimams jau 25- 
rį metai; kad nesiliaujame vis 
rfnktis ir rinktis; ši ištvermė, šis 
atkaklumas, ši drąsa nepavargti 
— štai kas įprasmina mūsų sa

Įvadinės mintys ir definicijos
Kaip jau matyti iš pavadinimo, 

šis referatas skirtas kultūrinei 
Bendruomenės veiklai ir ryšiams. 
Manau, kad visiems yra savaime 
aišku, jog čią nekalbėsime apie 
kultūrą plačiąja prasme, o ribo
simės tiktai tuo, ką mes supran
tame lietuviška tautine kultūra. 
Ryšiais vadinsime visa tai, kas 
lietuviškąją kultūrą padaro pri
einamą išeivijos lietuviams, išsi- 
barsčiusiems po įvairius pasau
lio kraštus, gyvenančius kai kur 
kompaktiškose kolonijose, kai 
kur pavieniai, lyg mikroskopinės 
salelės svetimų kultūrų jūrose. 
Tačiau, kalbant apie lietuvių tau
tinę kultūrą, reikia pastebėti, kad 
temos neįmanoma izoliuoti, lyg 
daugiau nieko nebūtų ir lyg lie
tuviškoji kultūra nebūtų kitų kul
tūrų veikiama ir pati kitų kultū
rų neveiktų, tad visų pirmiausia 
vietoje kultūros definicijos, atsa
kysime sau į klausimą, kas yra 
kultūra plačiąja prasme.

Paprastai yra teigiama, kad 
Jcultūra yra visa tai, kas yra su
kurta pasaulinės žmonių visuo
menės fiziniu ir protiniu darbu. 
Taigi, terminas apima viską, ką 
protu ir kūnu įvairiose sąlygose 
galima sukurti ir perduoti atei
nančioms kartoms. 2inoma, kul
tūrą galima sukurti ir niekam jos 
neperduoti, bet tuomet susidu
riame su mirčiai pasmerkta ar mi

vaites pačiu esmingiausiu būdu. 
Mūsų studijų savaitės yra ženk
las, kad esame gyvi kaip tremti
niai. Jos yra didis prasmuo, kaip 
kad kiekvienas pavasario diegas 
yra pražiemojusios gyvybės pras
muo.

Tuo pačiu studijų savaitės 
virsta tremtiniškojo mūsų nusi
teikimo bandymu. Kiekvienais 
anais 25-riais metais mes tarsi lai
kėme egzaminus: ar esame verti 
tremties. Nes tremties galima bū
ti ir nevertam. Tremtis nėra tik 
mus ištikęs viršinis likimas. Trem
tis yra ir mūsų pačių vidinis ap
sisprendimas. Ir štai, paversti 
viršinį likimą vidiniu apsispren
dimu reiškia tapti vertu tremties. 
Tuo tarpu bėgti nuo mus ištiku
sio likimo į čiabuvio gyvenimą 
reiškia tremti išduoti. Tokių 
bėglių turime jau nemaža; trem
ties išdavikų skaičius auga. Ne 
vienas anų egzaminų neišlaiko 
ir skelbiasi esąs nebe tremtinys: 
esą jo niekas netrėmęs, esą jis gi
męs ‘čia’, todėl esąs čiabuvis, tar
si gimti laive reikštų jau gimti 
jūrinipku. Užtat visus šiuos 25- 
rius metus mūsų studijų savai
tės ir stengėsi ugdyti sąmonę, kad 
gimti svetur kaip tik ir reiškia 
gimti tremtiniu. Tai dvi pačia sa
vo esme susijusios ir todėl neper
skiriamos sąvokos. Ir kol įsten
giame studijų savaites suorgani
zuoti, tol įstengiame ugdyti ir šią 
sąmonę. Tai didelis bei lemtin
gas bandymas. Atlaikę jj 25-rius 
metus, tikimės ji atlaikysią ir to
liau, kol tėvynės laisvė panaikins 
pačią tremti.

Šiuo ryžtu yra pagrįsta mūsų 
viltis teikti įnašą krašto laisvei. 
Tremtis įprasmina ne asmeniniu 
mūsų įsikūrimu, bet tuo, kiek as
meninis įsikūrimas virsta indė
liu į tėvynės kultūrą. O tokiu in
dėliu jis virsta tada, kai mūsų 
darbo vaisiai įsiglaudžia į tauti
nės kultūros kūrybą kaip nepava
duojama jos dalis. Kas lieka ša
lia tautinės kultūros, yra pelai, 
neverti nei tremties, nei tėvynės. 
Jeigu tad turime vilties, jog tau
ta taps laisva, tai šią viltį galime 
puoselėti ne sudėję rankas, o tik 
kurdami, vadinasi, pratęsdami 
tautinę kultūrą už tėvynės sienų, 
kadangi kultūra sienų nepažįsta 
ir jokiose sienose neišsitenka. Dėl 
to mūsų studijų savaitės ir būda
vo vis dvižvilgės: jos žvelgė ir J 
tremti, ir į tėvynę, kad šias dvi 
plotmes sujungtų į vieną vienin- 
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rusia kultūra, o to, kaip vėliau 
matysime, mes lietuviai ir ban
dome išvengti.

Iš bendrojo kultūros apibūdi
nimo matyti, kad tai nepaprastai 
platus žmogaus veiklos laukas, 
kurį diskusijų patogumui siaurin
sime į mums labiau apčiuopia
mus ir mums lietuviams itin rū
pimas sritis, kurios tampriai riša
si su aktualiosiomis lietuviškos 
išeivijos problemomis. Pirmiau
sia, vadovaujantis bendrosios kul
tūros definicijomis, ją padalysi
me į dvi pagrindines dalis, bū
tent: dvasinę ir materialinę. Ne
sustosime ir čia, nes ir šios dalys 
dėl savo apimties yra dalomos į 
siauresnes sritis, kuriomis jau ga
li domėtis atitinkamų sričių spe
cialistai — istorikai, sociologai ir 
panašūs. Kaip pastebėjau pra
džioje, mums šiandieną specifi
niai rūpi ir yra “aktuali tik mūsų 
tautinė kultūra, kuri lygiai kaip 
ir kultūra plačiąja prasme susi
deda iš atitinkamų tautybei cha
rakteringų dalių, būtent iš dvasi
nės ir materialinės bei jas suda
rančių atitinkamų siauresnių sri
čių. Taigi, visos šios minėtos kul
tūros sritys turėtų būti puoselė
jamos ir ugdomos, nes be šio pro
ceso kultūra gali tik stagnuoti ar
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ba smukti. Tautinei kultūrai ug
dyti ir kurti, kaip lr bendrajai 
kultūrai, yra reikalinga tam tikra 
visuomenė, iš kurios narių tarpo 
atsiranda pakankamai įvairių sri
čių ugdytojų ir kūrėjų bei puose
lėtojų, o tokiom sąlygom susida
ryti yra reikalingas minimalus vi
suomenės narių skaičius, kad at
sirastų pakankamai visomis sriti
mis besidominčių kūrėjų, nes re
tas žmogus yra kūrėjas. Daugu
ma yra, jei taip galima išsireikš
ti, kultūros vartotojai, ne jos ga
mintojai. Manau, kad jau yra pa
kankamai aišku prie ko vedu sa
vo nerafinuotu minčių dėstymu, 
būtent teigiu, kad lietuviškoji iš
eivija, ypač dar skaudžiai kentė
dama savo narių nubyrėjimą dėl 
įvairiausių priežasčių, bet labiau
siai dėl nutautimo, būdama at
skirta nuo tautos kamieno, kuris 
jos nepapildo jau daugiau kaip 
30 metų, neturi galimybių puose
lėti visapusiškos tautinės kultū
ros, nekalbant jau apie kultūri
nių vertybių kūrimą dėl to, kad 
niekur nėra sutelkusi pakanka
mai gausaus narių skaičiaus to
kiam procesui įgalinti, niekur iš
eivijoje neturime pakankamai di
delės kolonijos, kuri savaime ir 
natūraliai užpildytų kultūrinius 

poreikius visose dvasinės ir mate
rialinės kultūros srityse. Tiesa, 
galime prileisti, kad, naudojantis 
moderniomis susižinojimo ir su
sisiekimo priemonėmis, kompak
tiška kolonija nėra esminė sąlyga 
tokiam procesui vykti. Antai, JA- 
V-se, Clevelandą gražiai papildo 
Chicaga, ją Detroitas ir t.t, bet 
ar to pakanka? Atrodo, toli gra
žu ne, bet nėra ko nusiminti, nes 
dabartinė lietuviškoji išeivija, 
priešingai kaip savo laiku žydų 
išeivija, tokios pareigos neturi, 
yra Lietuva, ir mes galime nau
dotis kai kuriomis jos kultūrinė
mis vertybėmis, nes esame tau
tos dalis.

Kultūra ir išeivija
Kad išeivijoje yra nepakanka

mai kuriama, jau seniai yra pa
stebėję kai kurie mūsų išeivijos 
mintytojai — Juozas Eretas, An
tanas Maceina ir kiti. Maceina 
savo straipsnyje “Tautos pakai
talas ar papildas, tremties pras
mės bejieškant”, teigia, kad ypač 
dvasinės kultūros reikalai yra rei
kalingi dėmesio, nes tauta Lietu
voje, vienokio ar kitokio režimo 
prispausta, kuria ne tai, ką kurtų 
laisvėje, bet ko reikalauja oku
pantas. Todėl ten tautos kultū
ra yra vienakryptiška, aprėžta 
tik tam tikromis sritimis, kitas sri
tis nuvertinant arba tiesiog jas 

draudžiant Išeivijos uždavinys 
yra atsverti šias mūsų kultūroje 
atvertas žaizdas. Lietuviams išei
viams, teigia Maceina, nėra įma
noma ir nėra reikalo tapti tautos 
pakaitalu ir kurti tautos kultūrą 
jos visumoje, nes mūsų skaičius 
yra per mažas ir jėgos per men
kos. Išeivija gali naudotis Lietu
vos kultūra, nes daugelyje sričių 
ji yra geroje būklėje ir būtų tau
tiškai negarbinga to nepripažin
ti ir nesididžiuoti, nes didelė pa
žanga, yra padaryta gamtos moks
luose, matematikoje ir filologijo
je. Visai kitaip yra su dvasine kul
tūra, nes kai kurios jos sritys: fi
losofija, literatūra, istorija, socio
logija ir panašios gali būti vys
tomos tik taip, kaip reikalauja 
okupantas. Laisvos interpretaci
jos čia nėra. Kiek geriau su dai
liąja literatūra, tapyba, architek
tūra, muzika —žodžiu, su me
nais. Kai kurios sritys, kaip reli
ginės kultūros sritis, yra visai už
draustos. Absoliučiai jokios lais
vės Šia nėra. Religinė mūsų kul
tūra tėvynėje merdi pilna šio žo
džio prasme. Ji ten okupacinio r'. 
žimo planuose pasmerkta išny
kimui.

Maceinos nuomone, išeivijoje 
reikia kurti, visų pirmiausia, re
liginėje srityje, o čia kaip tyčia, 
išeivija yra gėdingai mažai pa
dariusi, Maceina klausia, kur yra 
religinė literatūra, muzika, tapy
ba? Tą patį jis sako ir apie filo
sofiją. Anot jo, išeivijai reiktų 
ūgtelėti, kad spragas šiose srity
se būtų galima užpildyti. Taipgi 
išeivija turinti duoti papildo 
muzikos ir literatūros kritikai, is
torijai, sociologijai ir kitoms sri
tims. Tai maždaug tokie uždavi
niai išeivijai dvasinės kultūros 
apimtyje į kuriuos reikia atkreip
ti skubų dėmesį, jau nekalbant 
apie kitas dvasinės ir materiali
nės kultūros sritis, kurias išeivi
ja turi puoselėti, visų pirmiausia 
dar ir dėl to, kad tos sritys palai
ko ir pačios išeivijos gyvybę, su
laiko arba bent sulėtina nutau
timo procesą. Tad kyla klausi
mas, ką dar turi išeivija daryti ir 
kokios yra dar kitos tos puoselė- 
tinos sritys, kurios prailgina išei
vijos egzistenciją? Nepilnas to
kios veiklos sąrašas, atrodo, 
įtrauktų visa tai, ką išeivija ligi 
dabar yra dariusi, būtent: litua
nistinį švietimą, tautinius menus, 
muziką, teatrą, šokius; spaudą, 
religiją ir Lt

Išeivijos ryšiai
Kalbėdamas apie šias lietuviš

kos kultūros sritis ir minėdamas 
išeiviją, turėjau omenyje išeivi
ją nuo pačios jos atsiradimo pra
džios. Šiandieną, suvažiavus PLB 
Seiman, į išeivijos problemas žvel
giu iš organizacinės Bendruome
nės perspektyvos, o ji ne visur 
sutampa su bendrąja išeivijos 
perspektyva, kadangi, visų pir
miausia, Bendruomenė yra vė
lesnių laikų fenomenas, kuris, be
je ypač Siaurės Amerikoje, remia
si beveik išimtinai specifiniais 
emigrantais, atsiradusiais čia po 
II Pasaulinio karo, ir jų prieaug
liu. Senoji išeivija, apleidusi Lie
tuvą ir įsikūrusi įvairiuose kraš
tuose, beveik jokių tarpusavio 
ryšių neturėjo. Kiekvieno krašto 
lietuviškoji išeivija bendravo su 
Lietuva, caro laikų ar nepriklau
soma, tiesiogiai. Tai lengvai su
prantama, kad Lietuvai esant ga
na T>rieinamai, ypač nepriklauso
mybės laikais, ji buvo lyg ašis,

(Nukelta j 2 psl.)



f

I

i

Šiame numery:
Iššūkis mestas - atsakykime.
Pavasaris Seinų krašte.
Žydiškas enkavedistas lietuvių krikščio
nių nelaisvėje.
Semeno Gluzmano eilėraštis.
Gyvieji liudininkai kalba.
Tarp dailės ir medicinos.
“Kronikų” tomai - mūsų tautinis šv.
Raštas.
Savilaida Vengrijoje.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
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KAZYS ALMENAS

Iššūkis mestas 
— atsakykime

Pokario metų naujos žmonių 
bangos sujudinta, lietuviškoji išei
vija lig šiol atliko ne vieną di
delės reikšmės darbą, kurių re
zultatai yra išliekančios vertės. 
Tai sakydami, turime minty Lie
tuvių Enciklopedijos 36 tomų iš
leidimą, 6 tomų Encyclopedia 
Lituanica realizavimą, Lietuvių 
fondo įkūrimą, Lietuvių Bend
ruomenės suorganizavimą pa
sauline plotme, kultūros kongre
sų bei mokslo ir kūrybos simpo
ziumų prigijusią tradiciją, gero 
lygio kultūros žurnalų egzistenci
ją, Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos kongresus ir t leidinius, 
lituanistų plačiąja prasme susi
būrimą Lituanistikos institute, 
lietuviškųjų operų premjeras, ne 
vieną grožinės literatūros šokte
lėjimą, jos antologijas anglų kal
ba, lituanistines mokyklas ir kt.

Šalia viso to dar vyksta labai 
gyvas visuomeninis, politinis bei 
socialinis žmonių kasdieninis 
bendravimas. Jis irgi išeivijos gy
vastingumui reikalingas ir būti
nas. Tačiau jeigu šalia to būtų 
sumažintas dėmesys kūrybinėms 
kultūros sritims, visa mūsų išei
vija imtų slinkti prastėjimo ir 
nykimo kryptimi. Čia peršasi 
klausimas ir analogija: kur šian
dien išeivija ir net okupuotos Lie
tuvos visuomenė stovėtų, jeigu, 
sakysim, nepriklausoma Lietuva 
būtų rūpinusis vien jaunųjų ūki
ninkų ir šaulių egzistencija, bet 
nebūtų įkūrusi lietuviškojo uni
versiteto? O į tokią, tegu ir sim
boliškai kalbant, beuniversiteti- 
nę situaciją išeivijai patekti 
kartais jau šmėkštelėja visai re
alaus pavojaus ženklai.

Tačiau sakysite: betgi anie visi 
organizacijų ir pavienių žmonių 
atliktieji darbai! Taip —atliktie
ji. Bet kurgi naujų didelių dar
bų užmojai? Kur reali vizija to
kių naujų polėkių kaip kadaise J. 
Kapočiaus leisti lietuviškąją en
ciklopediją ar A. Razmos steigti 
milijonini faondą? Pagaliau ir 
fondai ir kultūrinio pobūdžio ap- 
sijungimai savo egzistenciją to

liau nepateisins, jeigu tenkinsis 
tik formalia savo gyvastimi, 
smulkiai barstydamiesi į visas 
puses kasdienybėje be naujos vi
zijos ir be plataus užsimojimo jai 
realizuoti.

Tad ir kyla klausimas: kas po 
enciklopedijų išleidimo, po Lie
tuvių fondo, po pasaulinės Bend
ruomenės? kas ir kaip toliau, kad 
būtų ne trupinėlis, ne smulkme
na, bet gigantiškas, pasididžiavi
mą lietuvio šviesumu ir lietuvio 
neeiliniu sugebėjimu keliantis 
darbas?

Atsakymą šiam rūpesčiui, ga
lima sakyti, jau davė Toronte 
neseniai įvykęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, konkre
čiai — jame kalbėjęs prof. dr. 
Rimvydas šilabajoris. O jb pa
grindinė mintis tokia: mums rei
kia pilnateisės lituanistikos ka
tedros ir lituanistinių studijų cent
ro viename ar kitame Jungtinių 
Amerikos Valstybių ar Kanados 
universitete! Tai enciklopedi
joms ir fondams lygi (o gal net 
'dar didesnė?) vizija, tačiau šian
dieninėje mūsų išeivijoje visai 
įmanoma realizuoti. Tik reikia 
visuomenei įsisąmoninti, kad li
tuanistinių mokyklų ir lituanisti
nių kursų bei pradedamo tai vėl 
nutraukiamo lietuvių kalbos dės
tymo viename ar kitame univer
sitete nepakanka. Be lituanisti
nių mokslų aukšto lygio centro, 
kuris trauktų ne vien savuosius, 
bet ir kitataučius intelektualus, 
mes greit atsitiksime nuo tėvy
nėje puoselėjamos grynosios litu
anistikos lygio ir neatsversime 
okupanto suklastotosios “lituanis
tikos” brukimo pasaulio moksli
nėms institucijoms. O šiandien 
teigiamai šį klausimą išspręs
ti yra visos išeivijos pareiga ir 
mūsų čia buvimo pirmaeilė pras
mė.

Kad tai ne utopija, liudija šia 
kryptimi jau gerokai pastūmėtos 
ukrainiečių ir vengrų pastangos 
Kanadoje. Ukrainistikos kated
rai Toronto universitete reikia 
600.000 dol., vengristikos kated
rai — 180.000 dol. Pusę tų sumų 
žada padengti Kanados valdžia. 
Lituanistikos universitetinė ka
tedra ir lituanistikos centras tur
būt išsiverstų dar su mažesne su
ma, kuri šiandieninei mūsų išei
vijai būtų gana pakeliama. Pini
go mūsų žmonės jau turi. Tik ar 
turi šitokiam stambiam reikalui 
širdies ir supratimo? Bendruome
nės seime mestas iššūkis dabar

Pradėkime nuo gamtos.
Ji čia graži. Graži, kaip jau

nystės atsiminimai apie Lietuvą 
tiems, kurie ją dar atsimena, gra
ži, tarsi įsikūnijimas nostalgiš
kų eilėraščių tiems, kurių atmintis 
taip toli nesiekia.

Dabar vėlyvas pavasaris. 1978- 
tieji metai.

Šviesiai geltonai žydi medum 
kvepiantys ir bičių dūzgesiu gyvi 
garstyčių laukai. Šalia jų akuotus 
leidžia miežių plotas, toliau tam
siai žalia pušyno siena. Pušų ka
mienai dulsvai rusvo atspalvio. 
Jie mirguliuoja pro mašinos lan
gą, ir staiga sustoja beveik prie 
pat ežerėlio. Ežero vandens ir 
dangaus melsvumo atspalviai pa
našūs.

Net gandras yra. Jis laukia su
stingęs ir stebėtinai baltas dar 
nevisai suvešėjusių švendrių lo
moje. Atrodo jis šventiškai, ir tai 
tikslinga, nes šiandien sekmadie
nis. Išskyrus gandrą ir kelias be
siganančias karves, laukuose nie
ko kito nėra. Ir tai tikslinga, nes 
Seinai — tradiciniai katalikiškas 
kraštas.

Palyginus su jį supančia spal
vų gamta, Seinų miestelis atrodo 
pilkokai. Brukąs. Daugiausia vie
naaukščiai mediniai arba cemen
tinių blokų namukai. Bet įsuka
me į centrinę gatvę, ir vaizdas pa
sikeičia. Priešais garsioji Seinų 
bazilika. Bazilika neseniai nuda
žyta šviesiom, barokinėm spalvom. 
Ir nors ji stovi beveik tokiame pa
čiame aukštyje kaip miestelis, at
rodo, tarsi būtų pakilusi virš jo. 
Stipri vidudienio saulė šešėlių 
tamsa pabrėžia jos barokinių bokš
tų kontūrus. Brukinė aikštė prieš 
baziliką tuščia ir tyli.

Sustojam ir įsiklausom. 
Taip. Bazilikoje giedama.
Giedojimo atgarsiai pradingsta 

tuščioje miestelio aikštėje, ir rei
kia prieiti arčiau, idant įsitikin
tumėm. Pravėrus didžiąsias du
ris, mus pasitinka skliautuose su
kaupta vėsa ir dar nesuprastos 
giesmės refrenas.

Pasirodo, viduryje didžiosios 
bazilikos navos, dar vis prisilai
kant tradicinio pasiskirstymo — 
vyrai dešinėje, moterys kairėje, 
gieda suklaupusių žmonių būrys. 
Gal apie penkiasdešimt jų. Ska
rotos moterys. Šventinius kostiu
mus užsivilkę, sunkiom įdiržu
siom rankom ūkininkai. Jie gie
da susikaupę, nuleidę galvas. Gie
da šiaip visai tuščioje bazilikoje. 
Nėra kunigo prie altoriaus, ir 
vargonai tyli.

Gieda lietuviškai.

Ir taip jau šešti metai.
į Kas sekmadienį. Daugiau kaip 
tris šimtus sekmadienių iš viso. 
Po sumos, kurios dabar, pakeitus 
lotyniškąją liturgiją, tenka iš
klausyti vien tik lenkiškai, išėjus 
miestiečiams lenkams ir kunigui, 
lietuviai kaimiečiai susirenka į 
baziliką ir gieda lietuviškai. 
1978-tais metais giedojimas vyks
ta palyginus ramiai.

Taip ne visada būdavo.
Būdavo apsistumdymų, pasa-

Seinų apylinkes gamtovaizdis netoli Smaldnų Nuotr. T. Smagacz

koja žmonės. Būdavo grasinimų 
iš ambonos. Klebonas Ragovskis 
šaukė, kad užteks to "nekultūrin
go bliovimo”. Kad tai ne malda, 
o provokacija. Ir ne tik grasino. 
Siuntė vargonininką, kad tas var
gonais trukdytų giedantiems.Siun- 
tė triukšmingas vaikų ekskursijas, 
kad tie klegėdami tarp savęs 
pasišaipytų iš susirinkusių “litvi- 
nų”. Buvo politinio šantažo, 
skundų ir anonimų. Apsistumdy- 
ta buvo ir pačioje bažnyčioje, ir 
už jos.

Ir visa tai už ką? Paprasčiau
siai už tai, kad žmonės, įvedus 
liturgiją tautine kalba, paprašė, 
kad vienos mišios bazilikoje bū
tų skirtos ir lietuviams. Paprašė, 
kad galėtų Seinų bazilikoje savo 
vaikus krikštyti, pirmos komuni
jos prieiti, susituokti savo protė
vių kalba. Jie prašė, siuntė dele
gacijas pas vyskupą ir arkivys
kupą. Rašė laiškus, rinko para
šus, teikė dovanas. Ne vienus, ne 
dvejus, bet jau visą, visą eilę me
tų. Kai į visa tai buvo tegautas 
neigiamas atsakymas, jie bent po 
mišių pasilieka ir pagieda lietu
viškai.

Ir būtent šitai yra laikoma po

parodys, kiek mes šiandien prisi
rišę prie pinigo ir kiek prie lietu
vybės kilstelėjimo pasaulinėm 
mokslų plotmėn.

k. brd. Pavasaris Seinuose: buv. domininkonų vienuolyno rimai ir už Jų bazilika

litine provokacija.

Klebonas Ragovskis mandagus. 
Jam patinka sutikti lenkiškai kal
bantį amerikietį. Tai daugiau 
penkiasdešimties metų vyras. Ap
kūnus, plataus veido, kuriame 
nelabai derinasi šypsena. Bet jis 
nusišypso.

— Na ką jūs, ponas... — sako 
jis, kai aš pasiteisinu, kad lenkiš
kai kalbu nekaip. — Kaip ame
rikonas jūs kalbat visai gerai. Vi
sai gerai... Tai kuo jums galėčiau 
padėti?..

Mes sėdime nedideliame kle
bonijos priėmimo kambaryje. 
Kambarys šiaurinėje klebonijos 
pusėje, tad ir šią karštą dieną jis 
maloniai vėsus.

— Aš, mat, lietuvis, — sakau. 
—Ir norėčiau sužinoti apie lie

tuvių padėtį čia. Teko skaityti, 
kad jiems nekaip sekasi.

Šypsnys išblėsta. Bet tik aki
mirkai. Jis grįžta vėl.

— Ne. Ne! Tai jūs buvot klai
dingai informuotas. — Klebonas 
Ragovskis patrina delnus ir atsi
suka tiesiau į mane. Jis trumpai 

atsidūsta. — Užtikrinu jus, su lie
tuviais sugyvenam čia ko 
puikiausiai. Aš pažįstu gi savo 
nuosavus parapijonis. Jie geri 
žmonės ir geri katalikai...

— Tvarkoj. Aš norėčiau pa
klaust keletą klausimų. — Su
teikiant pokalbiui oficialesnį to
ną, iš portfelio išsiimu blonkno- 
tą ir šratinuką. Klebonas minkš
tais pirštais bebalsiai barbena į 
rašomąjį stalą. — Norėčiau ži
noti kiek galint tikslesnius faktus. 
Gal parašysiu straipsnį.

— Ną, ką gi. Klauskit. Nors, 
žinoma, laiko neturiu daug. Be 
to šia tema verčiau kreiptis į vys
kupą. Aš esu tik jo atstovas.

Aš nieko dar neminėjau apie 
“temą”, bet Seinų parapijoje šiais 
laikais jos ir nereikia minėti. Ji 
yra, ir jos net norėdamas neiš
vengsi.

— Jūs esat parapijos šeiminin
kas.

— Verčiau sakykite —tarnau
tojas. Galiu gi būti iškeltas už 
dienos. Esu čia ne nuo vakar, tie
sa, bet šitas reikalas gi yra se
nesnis... Be to...

Klebonas nebaigia pradėto sa

kinio. Jis numoja ranka, atsidūs
ta vėl, ir įtariai žiūri, kaip aš ra
šau pastabas blonknote. Dalinai 
suprantu. “Šitas reikalas” yra 
jau giliai įsiėdęs. Jis surištas su 
jo asmeniu, su jo ambicijom. Jis 
surištas su šiuo kraštu, jo žmo
nėm, jo istorija. Ne su klebonu 
Ragovskiu prasidėjo “šis reika
las”.

Be abejo taip.

Kada jis prasidėjo?
Galėtumėm tarti, gal tada, kai 

baltų gentys pirmiausia apsigy
veno šitame gražiame krašte. Bet 
datos pateikt negalėtumėm. Rašy
tiniai šaltiniai tiek nesiekia. Be
lieka archeologija, o archeologi
ja rodo, kad ir prieš tūkstančius 
metų čia gyveno baltų gentys. Ir 
ne tik čia. Toli į pietus, už da
bartinio Augustavo miesto jos gy
veno.

Nes iš esmės tai yra "to reika
lo” šaknis.

Būtent —kad lietuviai čia yra 
vietiniai. Autochtonai, kaip išsi
reiškiamą moksliškiau skamban
čiu žodžiu. O visi kiti — tai atė
jūnai. Arba dar melancholiškiau 
— buvę lietuviai.

Mums skaudžiai pažįstama ta 
istorijos atkarpa ir jos raidos tėk
mė.

Buvo dvarininkai ir klebonai. 
Mokesčių rinkėjai ir viršaičiai. Ir 
visiems jiems kliuvo, kad šitame 
krašte nuo amžių kalbama, bū
tent, lietuviškai, kad lietuviškai 
nOrėta ir melstis. Gi turėjo vi
siems būt aišku, jog yra tik vie
na kalba, kuria galima ir mintis 
ir maldas išreikšti. Tik viena, ku
ri išaukština žmogų.

Tik lenkų.
Reikėjo žmones tuo įtikinti. O 

jei įtikinti kainavo per daug pa
stangų, tai įbauginti. Tyčiotis. 
Uždrausti. Tramdyti...

Ir jiems tai sekėsi. Be rašto, be 
savo tradicijų suvokimo kaimietis 
jautėsi bejėgis prieš juos. Ką jis 
galėjo žinoti? Gal iš tiesų Merge
lės Marijos ausiai buvo malones
ni tos šnarančios lenkų kalbos 
žodžiai, gal tikrai lenkiškai lie
žuvį laužydamas žmogus bent 
kiek galėjai atitolti nuo tos pa
niekintos baudžiauninko dalios.

Viso to išdava: lietuviškoji kal
ba traukėsi į šiaurę. Lietuviški 
kaimai kaip Gibai, Beržininkai ir 
Kreivėnai palaipsniui tapo Giby, 
Beržriki ir Krejwince. Siaurėjo 
lietuvių gyvenamas plotas per vi
są devynioliktą šimtmetį, traukė
si jis toliau ir dvidešimtajam atė
jiu. Bet jau nebe taip greitai.

“Aušros” gadynė, mat, pasie
tė šį kraštą. Ir ne tik pasiekė^ 
bet įsitvirtino čia. Ir Seinų mies
telis tapo vienas iš atgimstančios 
lietuvybės žadinimo centrų. Tai 
būtent čia, barokinės bazilikos 
papėdėje, buvo spausdinami laik
raščiai kaip antai “Šaltinis”, “Ar
tojas”, "Spindulys” ir "Vadovas". 
Iš čia šimtai knygų ir knygelių 
sklido po tolimiausius Lietuvos 
kampus. Čia veikusioje semina
rijoje išėjo mokslus daugybė pat
riotų lietuvių kunigų, tarp jų is
torikas J. Totoraitis, vyskupas P. 
Būčys, valstybininkas M. Krupa
vičius ir rašytojas V. Mykolaitis- 
Putinas. Tai būtent Seinų semi
narijos rūmai aprašyti klasika 
tapusiame romane, "Altorių įdė
ly”. Seinuose vyskupavo ir čia 
pat bazilikoje palaidotas poetas 
vyskupas Antanas Baranauskas.

Tačiau "Aušros” laikų sukrau
tas ir gražų vaisių užmezgęs žie-
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Šiame numery:
Senstelėjusi komedija,
Paulių šeštąjį atsisveikinant;
Czeslaw Milosz apie salve ir poeziją, 
Czeslaw’o Milosz’o eilėraščiai.
Naujas žodis apie Naująjį Testamentą, 
150 metų nuo Henriko Ibseno gimimo. 
Nuomones ir pastabos.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.

Senstelėjusi 
komedija

Jei būtų surengtas sumojo kon
kursas tema "Doktrina ir me
nas”, siūlyčiau pirmai vietai ne 
V. Žilinskaitės feljetonų ir ne S. 
Aliūno humoristini eilėrašti, bet 
Lietuvos KP Centro komiteto 
nutarimų.

Neseniai tas ten visagalis sam
būris, prisilaikydamas bolševiki
nio budrumo tradicijos, priėmė 
nutarimų “Dėl literatūros ir me
no kritikos būklės” pavergtoje 
Lietuvoje. Pasirodo, kad tenykš
čiai kritikai nekritikuoja taip, 
kaip reikia. Nutarimo santraukų 
atspausdino "Literatūra ir me
nas” liepos 15 d. numeryje, ant
rame, vedamiesiems skirtame pu
slapyje. Vadinasi, reikalas opus.

Anksčiau gerokai supykdavau, 
perskaitęs panašius partijos pa
mokslus. Kurių galų jie kišasi 
j meno reikalus? Kų bendro jų 
politinė doktrina turi su menais? 
Ar būtinai nuo vienokios ar kito
kios kritikos krypties priklauso 
valstybės gerovė? j tuos klausi
mus atsakydavau tulžingai: “Nei 
Nei Dar kartų nei Partijos ponai 
neturi teisės prievartauti menų. 
Taip daryti negražu.

Šiandien jau taip piktai nerea
guoju. Apsipratau. Juk galima su 
viskuo apsiprasti. Net su kaimyno 
šuns irzliu lojimu naktimis.

Prieš gerų pusmeti teko apie 
tai šnektelti su vienu iš Lietuvos 
viešinčiu žmogumi, gerai pažįs
tančiu tenykščias nuotaikas me
no sluoksniuose. Jis viskų nulei
do juokais. Sako: “Jie pašneka, 
pabara, pamoko. Mes pasiklauso
me ir vėl gyvename po senovei, 
dažniausiai pasikliaudami tik sa
vo vidiniais įsakais”. Anot jo, 
partijos santuoka su menu daug 
kam primena turtingo, pavydaus 
senio meilę jaunutei pačiai. Juo 
ožys senyn, tuo ragai aštryn. Ir 
ant tų ragų nematomomis raidė
mis užrašyta: nepasitikėjimas ir 
priekabumas.

Tai tokių linksmų alegorijų rez* 
gė svečias iš Lietuvos. Juokauda
mas. Nesirūstindamas nei ant 
partijos karšinčių, nei ant kai ku

rių gabiai prisitaikančių meno 
darbuotojų. Kų padarysi —vie
noda visų dalia dalužė. Kai da
bar Kremliaus didžiųjų ožių ragai 
paaštrėjo, ir Lietuvos bliovėjams 
reikia parodyti didesnį aikštin- 
gumų.

Taigi, žvilgterėkime į minėto 
nutarimo bent vienų pastraipų: 
“Kritika nepakankamai aktyviai 
ir nuosekliai įtvirtina revo
liucinius, humanistinius sociali
nio realizmo meno idealus, ne
pakankamai demaskuoja reakci
nę Vakarų buržuazijos meno ir 
dekadentinių srovių, revizionisti
nių estetinių koncepcijų esmę. 
Ne visada giliai ir kryptingai a- 
nalizuojami lietuvių tarybinės li
teratūros meno vystymosi proce
sai, kūriniai nūdiene tematika. 
Neretai kritika taikstosi su men
ko idėjinio ir meninio lygio kū
riniais, estetizacijos pasireiški
mais, praeities idealizacijos ele
mentais kai kurių autorių kūry
boje.”

Šio gabalo pakaks. Iš tiesų čia 
nėra nieko naujo. Tas pats prie
kaištingas bambėjimas, daug sy
kių girdėtas per tuos tirsdešimt 
su kaupu okupacijos metų. Net ir 
partinio žodyno kanonadų {su vi
som revoliucijom, reakcinėm 
buržuazijom, dekadentinėm sro
vėm, revizionistinėm estetinėm 
koncepcijom, soerealizmais, 
kryptingumais...) jau tiek iš- 
blankusi, jog, einu lažybų, joks 
žvirblis nepurptelės, jų išgirdęs.

Partijos aktyvistams nutarimų 
ir nebereikia naujai suredaguoti. 
Nueina jie į tvankų archyvų, su
randa rezoliucijų lentynų, išsi
traukia tinkamiausių, nukopijuo
ja, prideda dar vienų priekaištų 
ir nešasi j slaptų posėdį. Ten rūs
čiu balsu perskaito, reikliu 
žvilgsniu permeta klausytojus, 
pagarbiai žvilgteri į didžiulį Le
nino portretų, patyli minutę ir 
tada kovingai sako: “Tai kaip, 
draugai, ar neatėjo laikas už
drožti per pakinklius tarybinę 
duonų valgantiems kritikams. Jie 
dabar išmandrėjo: užmiršo, kaip 
reikia sieti meno reiškinius su 
gyvenimu, tiksliau pasakius, su 
tapybinio žmogaus darbo perga
lėmis”.

Posėdžio dalyviai vieningu 
plojimu priima nutarimų. Už
antspauduoja. Raštas bematant 
garsinamas visuose leidiniuose, 
net ir žemės ūkio laikraštyje. 
Kultūros darbuotojai, rašytojai, 
menininkai ir kritikai perskaito,

PAULIU SĖTĄJĮ ATSISVEIKINANT
A. RUBIKAS

Žmonėms skirtas
“Iš žmonių imamas, žmonėms 

skiriamas” — taip apaštalas 
Paulius yra apibūdinęs S. Testa
mento vyriausiąjį kunigą, ši ap- 
tartis tinka ir N. Testamento po
piežiams. O kartu ji atskleidžia 
ir vieną labai svarbių tiesų, bū
tent — kunigas yra imamas iš 
tam tikro meto žmonių ir tuo 
pačiu skiriamas to meto žmo
nėms, —taigi, jis yra šaukiamas 
atlikti tam tikrą istorinį uždavinį.

Bažnyčios be istorijos nėra. Ji 
nuolatos žengia iš vieno istorijos 
tarpsnio į kitą, pati keisdamos!, 
kaip keičiasi ir Bažnyčiai pri
klausą žmonės, šią tiesą kartais 
būna sunku suprasti, arba, ge
riau sakant, su ja apsiprasti. Žiū
rėti į Bažnyčią kaip į kokią niekad 
nesikeičiančią Didybę, kuri visa
da liktų tos pačios išvaizdos, bū
tų tokia pat iliuzija, kaip ir no
rėti Bažnyčią atitraukti arba izo
liuoti nuo pasaulio, kuriame ji 
gyvena.

Kai Paulius VI iš Jono XXIII 
perėmė Bažnyčios vadovybę, ši 
per savo atstovus jau buvo susi
rinkusi Vatikane naujų klausimų 
spręsti. Bažnyčia pasijuto per pa
saulį, per jo istorijų keliaujanti 
Dievo tauta. O tam pasauly po 
ankstesniojo, pirmojo visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo Vatikane, 
sušaukto 1869 metais, buvo jau 
atsiradę begalės naujovių: gyve
nimo supramonėjimas, miestų 
augimas su nauja, juos atitin
kančia kultūra, nepaprasta tech
nikos pažanga ir jos atneštos la
bai greito susižinojimo (komuni
kacijos) priemonės. Visa tai kei
tė žmonių tarpusavio santykius.

gūžčioja pečiais, kraipo galvas. 
Kai kas nusikeikia. O kai kas juo
kiasi ligi ašarų.

Sakykite, argi už šių pastovių, 
mūsų epochoje vykstančių kome
dijų LKP Centro komitetas ne
nusipelno sumojo premijos? Aš 
manau, kad taip.

Tų staiga pakitusių ir nesukrikš
čionintų santykių — visų pirma 
tarp darbdavių ir darbininkų — 
dėka kilo naujasis ateistinis sąjū- 
dis, apimųs vis platesnes žmonių 
mases. O čia pat kilęs II pasauli
nis karas pareikalavo 50 milijo
nų gyvybių. Toje katastrofoje da
lyvavo ir katalikai.

Bažnyčia pasijuto įtraukta į sū
kurius ir negandus, tapusius 
grėsme jai pačiai. Ji pradėjo j ieš
koti naujų, sėkmingesnių prie
monių žmonių santykiams krikš- 
čioninti. Kartu ji pastebėjo, 
kad ir jos senasis feodalinis sti
lius, atsineštas iš praėjusių mo
narchinių šimtmečių, dabar irgi 
darėsi jau nebeveiksmingas.

Reformos
Todėl Paulius VI savo pirmo

joje kalboje Vatikano susirinki
me su didele pagarba prisiminė 
Jonų XXIII, tų susirinkimų su
šaukusį: Brangusis šv. Tėve Jo
nai! Mūsų pagarba ir padėka tau 
už tai, jog dieviško įkvėpimo vei
kiamas, sušaukei šį susirinkimų, 
kad atvertum Bažnyčiai naujus 
kelius. Juk mūsų uždavinys, kal
bėjo toliau popiežius, cituoda
mas Jonų XXIII, yra ne tik saugo
ti katalikiškųjų doktrinų — lyg 
tesirūpintume tik senove —, bet 
ir imtis darbo, kurio reikalauja 
mūsų laikai.

O tie laikai reikalavo naujų į- 
žvalgų bažnytiniam gyvenime 
bei sielovadoje bei naujos kalbos. 
Štai 1960 metais, taigi dar prieš 
Vatikano susirinkimų, skundėsi 
Gabriel Marcei vienam straipsny, 
kad daugelis teologų universite
tuose ar teologinėse mokyklose 
perduoda vis tais pačiais žodžiais 
tradicinį Bažnyčios mokslų — ar
ba tai, kų jie tradiciniu Bažnyčios 
mokslu laiko — vis tais pačiais 
žodžiais kaip seniau, neatkreip
dami dėmesio į tai, kad žmonės 
ir jų kalba jau yra pasikeitę, — 
tarsi tie pasikeitimai su jų teolo
gija nieko bendro neturėtų (plg. 
Propylaen - Weltgeschichte, a-

Sv. Petro bazilikos Romoje kupolas, suprojektuotas Mlchelangelo (147S-15M)

nę mųstysenų, tomas 10,2, pusi. 
595).

Paulius VI toj pačioj kalboj 
Vatikano susirinkime irgi paste
bėjo, kad “gali būti nuostabiai 
praplėsta teologinė doktrina 
— kaip jai ir dera”. O pats Vati
kano susirinkimas tuo klausimu 
nutarė, kad “skelbti apreikštųjį 
žodį prisiderinimo keliu (su
prask: prie dabartinių laikų) turi 
būti nuolatinis kiekvienos evan
gelizacijos dėsnis” (Bažnyčia da
bartiniame pasaulyje. Pastoraci
nė konstitucija, 44).

Aišku, kad tokiais laikais va- 
’ -------------------- a, 

ir kad Paulius VI popiežiavimas 
jam tikrai buvo sunkus. Vieni ti
kinčiųjų, nesuprasdami Vatikano 
susirinkimo reformų esmės bei 
tikslo (galimas daiktas ir dėl to, 
kad buvo tų reformų užklupti ir 
joms neparuošti) norėjo, kad po
piežius vėl viskų atstatytų, kaip 
yra buvę Pijaus XII laikais (įves- 
tųsias reformas laikydami net šė
tono darbu). O kiti, matydami, 
kaip tos reformos yra reikalingos 
ir neišvengiamos, reikalavo jų 
daugiau ir skubesnių. Tokiu me
tu vadovauti Bažnyčiai yra sun
ki našta. Paulius VI jų nešė kant
riai ir ištvermingai. Tai buvo jo 
savanoriškai nešamas kryžius. 
Kaip jis apie save yra pasakęs — 
jis jautėsi pašauktas ne tiek Baž
nyčiai vadovauti, kiek dėl jos 
kentėti. Ir štai jo pontifikato me
tu Bažnyčia nesuskilo, — nors ti
kintieji ir nebuvo vienos nuomo
nės reformų klausimais. Kunigai, 
vyskupai ir pats popiežius, —to 
paties Vatikano susirinkimo žo
džiais, turi "šalinti bet kokį skal
dymus!, kad visa žmonių giminė 
būtų sujungta Dievo šeimos vie
nybe” (ten pat, 43). Paulius VI 
tai laikė savo svarbiausiu užda
viniu.

Bažnyčios istoriškumas
“Bažnyčia keliauja kartu su vi

sa žmonija ir dalijasi su pasau
liu ta pačia žemiškųja dalia”, sa
ko Vatikano susirinkimas (Baž
nyčia dabart. pasaulyje, 40). Var
gas tad Bažnyčiai, jei ji šiuos žmo
nijos greito keitimosi dešimtme
čius būtų jokių reformų savo gy
venimų nedariusi, jeigu ji ir šian

dien nešiotų tų patį drabužį kaip 
ir prieš 40 metų, šitaip ji prasi
lenktų su savo uždaviniu: šian
dieniniam, pasikeitusiam pasau
liui taip pat rodyti kelių į Dievų. 
Juk Bažnyčia gyvena he salia is
torijos, o joje. Ji net pati turi sa
vo istorijų, kurios kartais negali 
atskirti nuo pasaulio istorijos 
(kai skaitai senuosius Bažnyčios 
istorijos vadovėlius). Kas vyksta 
pasaulyje, vienokiu ar kitokiu bū
du, atsiliepia ir Bažnyčioje, juo 
labiau, kad Jono XXIII žodžiais, 
“Bažnyčia niekuomet nebuvo 
abejinga tautų vystymuisi, moks
lo ir technikos pažangai ir visuo
meninio gyvenimo pasikeiti
mams” (Humanae salų tis).

O be to: pats Apreiškimas irgi 
turi savo istorijų. Ir jis, anot Ma
ceinos, turi savo istorinę lytį: “jis 
yra tam tikru metu kilęs, laikosi 
tam tikro tarpsnio mąstysena bei 
tam tikros tautos kalba” (Religi
jos filosofija, I, ps. 73). Taigi ir 
Apreiškimų reikia pristatyti žmo
nėms, kurių būna pasikeitusios ir 
mąstysena ir kalba.

Sutelktinė pažanga

šiam uždaviniui vykdyti rei
kia sutelktinio darbo. Čia reikia 
dialogo visų su visais. To dialo
go reikia ne tik pačioje Bažny
čioje. Jo reikia ir su tais, kurie 
yra šalia Bažnyčios. Anot Vatika
no susirinkimo, “kai viskas taip 
greitai kinta ir galvosena taip la
bai įvairuoja, Bažnyčiai itin rei
kia pagalbos. Jai ypač reikia pa
galbos tų, kurie, gyvendami pa*- 
šaulyje, ar jie būtų tikintieji ar 
netikintieji, yra įvairių institucijų 
bei sričių žinovai ir supranta gi
liausių jų mintį”. O "visi tikin
tieji, ypač ganytojai ir teologai, 
šventosios Dvasios padedami, tu
ri įvairius mūsų meto balsus iš
girsti, pažinti bei aiškinti ir, va
dovaudamiesi Dievo žodžio švie
sa, apie juos spręsti, kad apreikš
toji tiesa galėtų būti vis ryškiau 
matoma, geriau suprantama ir 
tinkamai parodoma” (B. Dabart, 
pas. 44).

Susirinkimas tad ir ragina ga
nytojus bei kitus tikinčiuosius 
“prisidėti prie pokalbio su pasau
liu ir su bet kokio įsitikinimo 
žmonėmis” ( B d. p. 43).

Tuo keliu Paulius VI ir pradė
jo eiti, įsteigdamas sekretoriatų 
puoselėti pokalbiui net ir su ateis
tais. O pačioje Bažnyčioje jis kū
rė naujas dialogo visų su visais 
formas. Kartu jis karpė ir senų- 
sias feodalines formas ar cere
monijas, kurios tų naujų pokalbį 
būtų apsunkinę, štai pavyzdžiui 
popiežiui iškilmių metu palydėti 
vadinamiem Camerieri di Spada 
e Cappa (su kardu ir ploščiumi), 
su mezginiais apie kaklų ir 
rankoves, jau nebetiko Vatikane, 
kurio tarnautojams reikėjo nau
jo socialinio draudimo kaip ir vi
sur kitur. Ir čia jau beldėsi nau
ja, nefeodalinė dvasia.

Paulius VI atsisakė ir tiaros, 
tos triaukštės karūnos, Vidu
riniais amžiais taip mėgto val
džios ženklo. Jis buvo pirmas po
piežius, kuris po apaštalo Petro 
aplankė šv. Žemę. Getsemanės 
sode, Alyvų kalne, ten kur Vieš
pats su savo mokiniais paskutinį 
kartų buvo meldęsis, Paulius VL 
parpuolęs ant kelių ir bučiuoda
mas tų žemę, meldėsi už pasau
lio taikų. O ten, kur Viešpats 
buvo nešęs savo kryžių (Via Do
loresa), apie popiežių, pasimetusį 
nuo savo palydovų ir saugomų
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Šiame numery:
Nebūkime užuomaršos ir neatidūs.
Dvidešimt penkios savaitės 
tarp šešiasdešimt metų: lietuviškųjų 
studijų savaitė Europoje.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Kodėl toks liūdnas rūpintojėlis: 
įspūdžiai iš lietuvių angliakasių 
kolonijos Ulinojuje.
Kalifornijos Žemaitkiemis.
“Nuo seno žinomos tiesos” ir 
atstovavimas Lietuvai.
Kultūrinė kronika.

METŲ
Pernai, baigdami europinę 

Lietuviškųjų studijų savaitę prie 
Londono (Anglijoje), jos daly
viai nutarė, kad šiemetinė-dvide- 
šimt penktoji — turėtų įvykti ten 
pat, kur buvo pirmoji, būtent, 
Vakarų Vokietijoje. Pageidauja
ma vieta turėjo būti prie Baltijos 
jūros arba Miunchene. Deja, prię 
Baltijos jūros nesuradus tinkamų, 
nebrangių patalpų, mūsų tikslus 
ir norus geriau patenkino Frei- 
singo (30 km į šiaurę nuo Miun
cheno) švietimo namai, skirti Ba
varijos kardinolo Doepfnerio at
minimui pagerbti.

DVIDEŠIMT PENKIOS SA VAITES TARP ŠEŠIASDEŠIMT

Nebūkime 
užuomaršos ir 

neatidūs

j jų paminkliniu panteonu. Tai, 
žinoma, yra bendrasis visų kul- 

Į turingų tautų regimosios išraiškos 
I pagarbus santykis su jų kultūri
nės raidos kelrodžiais praeityje ir 
netolimoje dabartyje.

Išeivijoje dėl visai skirtingos ap
linkos ir kitų suprantamų priežas
čių viso to '(bent tokiu intensyvu
mo laipsniu^) vargu ar įmanoma 
realizuoti. Bet ir lengvai į tai ran
ka numoti būtų gana netikslu, 
neetiška, net ir nenaudinga.

Temą konkretinant, štai bent 
pora rfealių pavyzdžių. Pietų Pran
cūzijoje, Roquebrune-Cap Martin 
(Alpes - Maritimes) kapuose yra 
palaidotas 1952 m. miręs mūsų 
moderniosios beletristikos pradi
ninkas rašytojas Jurgis Savickis. 
Kapas šiandien apiręs. Jį žymi tik 
skardos skiautelė su užrašytu vardu 
ir pavarde. Kapas užregistruotas 
A. Liutkaus [taip pat jau a. a.], 
kuris vietą visam laikui užpirko, 
kaip kapų bylose pažymėta, “As- 
saciation dės ėscrivains Lithua- 
niens” vardu. Paryžiuje gyvenan
tis dail. Žibuntas Mikšys primirš
tojo Jurgio Savickio kapo reikalu 
redaktoriui rašo: “Gal Tu galė
tum tarti ir čia savo gerą žodį ir 
sukelti vėją, kad būtų bent mi
nimaliam paminklėliui sumesti 
pinigai? Aš sutinku pasitarti su A. 
Mončiu, kad jis ką paprasto ir 
gražaus sukombinuotų. Kapai ne-

Sių dienų turistinėse kelionėse 
kįękyįenam lengva pastebėti, kas 
tik; domisi kultūriniu jų aspektu, 
kaip tautos brangina ir tausoja 
visa tai, kas primena jų ryškiųjų 
rašytojų, dailininkų bei šiaip žy
miųjų kultūrininkų istorinį, žmo
giškąjį gyvenimą. Stebiesi, kaip 
Florencijoje, nuo negailestingo 
laiko danties apsaugotas, stovi 
kaip stovėjęs rūsčiai viduramžinis 
Dantės namas. Su kilnia pagarba 
nulenki galvą prie Miohelangelo 
biusto ir jo marmurinio sarkofago 
Santa Croce bažnyčioje, taipgi 
Florencijoje, kartu su nuolat ir 
nepertraukiamai čia ateinančiais 
tokios pat rūšies piligrimais iš vi
so pasaulio. Arba ir Viktoro Hugo 
gyventasis namas Paryžiuje: jis 
paverstas net keliu aukštų mu
ziejumi su ano meto baldais, au
toriaus rankraščiais, knygomis, 
paveikslais, rašomuoju stalu, 
plunksnomis, net ir su mirtine ra
šytojo lova. O Richardo Wagne- 
rio nanias, kuriame jis sukūrė pa* 
čius geriausius savo muzikinius 
veikalus, Liucernos užmiestyje 
(Šveicarijoje), ežero, žaliuojančių 
pievų ir medžių aplinkoje pa
verstas muziejumi, turisto akį 
traukia kaip įsikūnijusi germaniš
kųjų dievų buveinė — Walhala.

Negali sakyti, kad ir mes, lie
tuviai, vertus pagarbos anų sričių 
kūrėjus bei jų atminimą būtume 
pamiršę ir į tai visai nekreiptume 
dėmesio. Kiek tik okupacinėse są
lygose įmanoma, Lietuvoje šian
dien Stengiamasi su žymiųjų rašy. 
tojų, muzikų, dailininkų, kalbi
ninkų, istoriku ir aplamai tautos 
kultūrininkų gyvenimu susietas 
vietas, namus pažymėti atitinka
momis paminklinėmis lentomis, 
jų vaikščiotus takus nusagstyti 
liaudies skulptorių išgražintais 
stulpais, pastatus paversti muzie
jais. Kaip, sakysim, yra padaryta 
su Čiurlioniu namu Druskinin
kuose. Rasų kapinės Yilniuje vėl
gi yra tapusios kone mūsų rašyto-

Sukaktuvinės savaitės pradžia

Š.m. liepos 16-23 d. įvykusi 
Lietuviškųjų studijų savaitė Frei- 
singe buvo sukaktuvinė dvejopa 
prasme. Viena, ji buvo skirta Lie
tuvos valstybės atstatymo 60- 
toms metinėms; antra, buvo su
kakę 25 metai, kai šitokios sa
vaitės buvo ruošiarrios pamečiui. 
Pirmiausia penkias jų suruošė 
vieni Europos Lietuvių Fronto bi
čiuliai; vėliau prie jų prisidėjo 
ateitininkai, skautai, Evangelikų 
jaunimo ratelis, Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės valdyba, kol 
pagaliau studijų savaičių dalyviai 
patys kasmet pradėjo rinkti spe
cialią komisiją sekančiai savaitei 
ruošti.

Apie šį sutelktinį kultūros dar
bą, pacituodamas laikraščių atsi
liepimus, atidaromajame posėdy 
(VII. 16 vakare) šiltai papasako
jo dr. K. J. Čeginskas, kuris per 
visas 25 savaites ne tik yra skai- 

dideli ir labai gražūs (kalne, vaiz
das į Monte Carlo tolumoje, Ita
liją [San Rėmo]). Kapuose pa
laidotas ir Corbusier. Kuklus pa
minklėlis tokiuose kapuose kalbė
tų ir už Savickį, ir už Lietuvą. 
Kapai garsūs ir žinomi *- nebūtų 
gėdos ir lietuviams)”. Ir nieko 
daugiau prie Ž. Mikšio žodžių čia 
nereikia ir bepridėti.

Antrasis pavyzdys. Ne per toli 
į rytus nuo Paryžiaus esančiame 
Fontainebleau mieste kurį laiką

Rafytojo Jurgio Savickio kapas Roquebrune-Cap Martin kapinėse, Prancū
zijoje. Nuotr. P. Klimo

Istorinis Bavarijos miestas Freislngas, klek j šiaurę nuo Miuncheno, vyskupo rezidencija nuo 724 metų. Miesto 
centro aukštumoje raitome XH amž. baziliką, XV amž. vėlybosios gotikos parapijinę bažnyčią ir kitus vyskupijos 
pastatus, kuriuose š.emet liepos 16-23 d. įvyko Lietuviškųjų studijų jubiliejine 25-toji savaite.

tęs po paskaitą, bet taip pat yra 
buvęs kelių savaičių moderato
rium. Kitas dažnas šių savaičių 
moderatorius yra buvęs Vasario 
16 gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius. Siame posėdyje jis per

skaitė dr. Antano Maceinos žodį, 
nes pats profesorius dėl silpnos 
sveikatos iš toli negalėjo atvykti. 
Būdamas vienas pagrindinių Sa
vaičių sumanytojų, prof. Maceina 
savo laiške kalbėjo apie studiji
nių savaičių prasmę tremtyje, pa
brėždamas pavojų tremtiniams

gyveno, ten 1939 m. mirė ir ter 
palaidotas Oskaras Vladislovts 
Milašius-Milosz, prancūziškai ra
šęs žymusis lietuvis rašytojas - po
etas, nepriklausomos Lietuvos at
stovas Prancūzijoje, savo įnašu la
bai praturtinęs prancūzų lite'atū- 
rą ir tuo pačiu Lietuvos ir lietu
vių vardą iškėlęs Prancizijoje. 
Fontainebleau gyventojai jašytojo 
taipgi patys nepamiršta. Viena 
miesto gatvė pavadinta Milašiaus 
vardu, o šauniausias vėtos res- 
torahas į savo meniu n?t yra įsi
rašęs mėsos patiekalą, pavadintą 
taipgi Milašiaus vardt. Senas is
torinis miestas, su ka alių pilimi 
ir kitais istoriniais paminklais bei 
istorinėmis datomis, yra masiškai 
lankomas viso pasaulio turistų; 
vasarą čia reziduoji ir Prancūzijos 
prezidentas. Arg" nebūtų puiku, 
kad kas nors iš pūsų pasirūpintų 
O. V. Milašiau paminklu ku
riame nors tapybiškame ir turis
tų gausiai kaslien praeinamame 
šio miesto skvre. Paminklinė ra
šytojo Skulptūra su atitinkamu į- 
rašu čia nudat bylotų apie Lie
tuvą ir lietui, savo plunksna pra
turtinusį irprancūzų literatūrą ir 
diplomatijcj atstovavusį laisvajai 
Lietuvai įisvoje Prancūzijoje.

Tai ti) pora lietuviškos užuo
maršos i neatidumo pavyzdžių iš 
daugeli*. Pradžioj pakaks ir to. 
Mūsų Jultūrinio ir visuomeninio 
pobūdžio organizacijos bei pagar
bos virti jautresni pavieniai ne
turėti šio reikalo atidėlioti, bet 
konlrečiai ką nors daryti jau da
bar. k. brd.

virsti čiabuviais, užmirštant pa
reigą atiduoti savo indėlį lietuvių 
tautos kultūrai, ir džiaugėsi lig
šioline ištverme, ruošiant studiji
nius susitikimus. Šiemet studijų 
savailę moderavo tryse dr. K. J. 
Čeginskas, dir. V. Natkevičius ir 
dr. j. Norkaitis, kuris atidaroma
jame posėdy perskaitė gautus svei- 
kirimus: VLIKo pirmininko dr. 
J. K. Valiūno, Diplomatijos šefo 
min. St. Lozoraičio, senjoro kun. 
A. Kelerio, prof. J. Ereto, “Šalti
nio” redaktoriaus kun. dr. St. Ma

tulio, MIC, Tėvų saleziečių iš Ro
mos, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos pirm-ko prof. kun. 
A. Liuimos, SJ iš Romos, ir pik. 
lt. D. Skučo.

Baigiant pirmąjį posėdį, Alina 
Grinienė supažindino savaitės 
dalyvius tarpusavy.

Rytojaus dieną (VII. 17) po 
pusryčių prasidėjo pagrindiniali 
savaitės darbai. Juos sudarė vie
nuolika paskaitų. Bet jų gausių ir 
svarių minčių krūvio korespon
dentui neįmanoma sutraukti į 
kelis puslapius. Jis čia turi ten-

kintis viena-antra jam ‘giliau 
įsmigusia mintimi, o kartais net 
ir šito atsisakyti dėl klausimų sub
tilumo.

Antai, neabejotinai gerai pa
ruoštą paskaitą su muzikinėmis 
iliustracijomis pateikė jauna mu
zikologijos daktarė Raminta 
Lampsatytė apie Lietuvos kame
rinę muziką. Bet kaip nespecia- 
listui perduoti jos mintis? Maža 
pasakyti, kad lietuviai kompozi
toriai tėvynėje nuo 1961 metų 
pakrypo į vakarietišką muziką; 
kad joje suskambėjo panašūs mu
zikiniai deriniai kaip V. Bacevi
čiaus, D. Lapinsko, J. Kačinsko 
kūriniuose Amerikoje. Taip pat 
neužtenka pasakyti, kad šitokiais 
naujovininkais tėvynėje yra pa
sirodę J. Juzeliūnas, B. Kutavi
čius, S. Balakauskas, V. Barkaus
kas, F. Bajoras. Reiktų išgirsti 
bent vieną antrą jų kompozicijų 
ištrauką. Deja...

Apie Lietuvos valstybės 
problemas 

Siek tiek kitaip koresponden-

Pokalbiai programos pertraukos metu Lietuviškųjų studijų savaitėje, Freislnge, Vokietijoje. SMi U kaires J de
šinę: poetas Tomas Venclova, vysk. Antanas Deksnys ir dr. Aleksandras .Štromas. Taip stovinčiųjų matyti dr. A, 
Gerutis, dir. V. Natkevičius, J. Lukošius ir kt. Nuotr. Ugnės Kazokaitee

tas jautėsi, klausydamas paskai
tų apie Lietuvos valstybę. Tarp 
šių paskaitų pirmiausia paminė
tina, nors ir nebuvo pirmoji, mu
sų judraus diplomato dr. Alber
to Geručio paskaita, kurioje jis 
pažiūrėjo į nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą 1918-1940 me7 
tais, — kaip jis sakė, — iŠ paukš
čio perspektyvos. Nors ši paskai
ta pirmiausia buvo skirta tiems 
jauniesiems, kurie laisvos Lietu? 
vos tiesiog nepažino, tačiau joje 
buvo ir vyresniesiems prisimin
tinų dalykų. Sakysim, kad ir lie
tuvių kūrybingumas įvairiose sri
tyse, ypač moksle. Juk prieš I-jį 
pasaulinį karą Rusijos valdomo
je Lietuvos teritorijoje tebuvo tik 
keliolika aukštesniųjų mokyklų; 
tuo tarpu per laisvo gyvenimo 20 
metų, neskaitant gausaus viduri
nių mokyklų tinklo, buvo sukur
tos 7 aukštosios mokyklos, kurių 
tarpe 2 universitetai. Socialinio 
teisingumo srity kapitalinės reikš
mės turėjo žemės reforma, kurios 
išdavoje atsirado daugiau negu 
38.000 naujakurių ūkių. Labai 
teisingai buvo primintas žemės 
ūkio krypties pasikeitimas: trum
pu laiku laisvos Lietuvos ūkinin
kai iš grūdų ūkio perėjo į pelnin
gesnį mėsos ir pieno ūkį. Saky
sim, pieninė karvė laisvės metais 
duodavo pieno du su puse kartų 
daugiau negu keleri metai anks
čiau. .

Tačiau beveik užmirštą faktą 
dr. A. Gerutis iškėlė, žvelgdamas 
į Lietuvos valstybės atkūrėjų am
žių. Jų didžiuma buvo labai jau
ni vyrai. Pvz., pirmasis savano
ris Kazys Grinius teturėjo 24 me
tus, pirmasis karininkas, žuvęs 
nuo bolševikų kulkos 1919 m., 
Juozapavičius turėjo 25 m., ant
rasis Lietuvos prezidentas Al. 
Stulginskis 1920 m. turėjo 35 me
tus. Vadinasi, jie ir daugelis jų 
amžininkų būtų galėję tikti atsto*- 
vais tokiam lietuvių jaunimo 
kongresui, koks įvyks 1979 m. 
Savo paskaitoje dr. Gerutis nu
rodė ir kelis nepriklausomos Lie
tuvos trūkumus, kurių ne vienas 
gal taip pat buvo valstybės vyrų 
jauno amžiaus išdava.

Ankstesnėse Stadijų savaitėse

(Nukelta į 2 psl.)
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PALAIMIMŲJŲ IR ŠVENTŲJŲ SKELBIMAS
Pokalbis su kun. dr. J. Vaišnora, arkiv. Jurgio Matulaičio

Šiame numery:
Artimas, bet nepažįstamas senasis 
Vilniaus universitetas.
Palaimintųjų ir šventųjų skelbimas — 
pokalbis su kun. dr. J. Vaišnora, 
arkiv. J. Matulaičio beatifikacijos 
bylos vedėju,
Lietuva 1816-1818 metais — kokių 
jų mate anglas R. Pinkertonas. 
Sursum corda — iš naujesniosios 
vokiečių ir austrų poezijos.
Mine rašytoja Ieva Simonaityte. 
Kultūrine kronika.

Pastaruoju metu tiek spaudoje, 
tiek susirinkimuose bei pokal
biuose keliama mintis, kad rei
kia daryti žygių, jog būtų paskelb
ti šventaisiais arkiv. Teofilius Ma
tulionis, Mečislovas Reinys, vysk. 
Vincentas Borisevičius, prof. Pra
nas Dovydaitis, dr. Ignas Skrups- 
kelis, Marija Pečkauskaitė ir ki
ti. Pasaulio Lietuvių katalikų 
bendrijos valdyba paskelbė atsi
šaukimą, ragindama rinkti minė
tų kandidatų į šventuosius raš
tus, laiškus, atsiminimus ir siųsti 
visa tai dr. P. Kaladei į Bostoną. 
Be to raginama intensyviai mels
tis, kad Dievas regimais ženklais 
parodytų tų asmenų šventumą. 
Taigi šis klausimas jau gauna 
tam tikrą konkrečią formą. Ta
čiau žinome, kad kandidatų į 
šventuosius bylos yra sudėtingos 
ir ilgos. Todėl kreipėmės į kun. 
dr. J. Vaišnorą, Dievo Tarno ar
kiv. Jurgio Matulaičio beatifika
cijos bylos vedėją, prašydami 
smulkiau paaiškinti, kaip tokios 
bylos pradedamos, tęsiamos ir ko
kie tam reikalingi žygiai. Jis atsa
kė į pateiktus klausimus.

— Kadangi žmones palai
mintaisiais ir šventaisiais skel
bia popiežius, tai daug kam atro-

beatif ikacijos bylos vedėju

Artimas, 
bet nepažįstamas 
senasis Vilniaus 

universitetas
Lietuvių Katalikų mokslo aka

demijos uždavinys yra padėti Lie
tuvių tautai susiorientuoti Jos gy
venamoje situacijoje. To uždavi
nio negali išvengti ir šios Aka
demijos suvažiavimas, kuris yra 
ruošiamas ateinančiais metais 
Chicagoje Darbo dienos savait
galyje. Kadangi tai yra katalikų 
akademija ir jos, kaip tokios, su
važiavimas, tai lauktina, kad 
šiam orientaciniam uždaviniui 
atlikti būtų ypač pasinaudota ka
talikiškomis vertybėmis. Tai ne
reiškia, kad katalikai mokslinin
kai užmerktų akis prieš tai, kas 
šiandien yra kitų daroma pasau
lyje. Tačiau lietuviška visuome
nė tiek šiapus, tik anapus uždan
gos laukia autentiškai krikščio
niško mokslo žodžio, atsakančio 
j tą patirtį, kurią Lietuvių tauta 
yra išgyvenusi. O ta patirtis yra 
didesnė ir reikšmingesne, taip 
kad nebus patenkinama atmesti
nais atsakymais. Dviem atžvil
giais ši patirtis yra kolosalinė: ir 
kraštutiniais išgyvenimais ir ge
ografišku išplitimu. Kraštuti
niais išgyvenimais reikia lai
kyti tas patirtis,' prasidedan
čias tautos sąmonės pabu
dimu, nepriklausomybės su
kūrimu, jos praradimu ir dviem 
skirtingais pavergimais: komu
nistiškuoju ir nacistiškuoju. Geo
grafišku išplitimu reikia supras
ti tą lietuvių tautos kontaktą su 
pasauliu, kuris faktiškai yra apė
męs kone visą pasauli: nuo Sibi- 
biro iki Naujosios Zelandijos. 
Kalbant šitokiai visuomenei, joks 
senų forpiulių pakartojimas ar 
jų atmetimas nebus priimtinas. 
Si visuomenė laukia rimto skel
biamo mokslo pagrindimo ar jo 
sukritikavimo. Mūsų visuomenė 
dėl to yra labiau- kritiška negu 
bet kuri Vakarų visuomenė, kuri 
nėra išgyvenusi tokių milžiniš
kų dvasinių šuolių ir geografinių 
tolių.

Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukaktis

Ateinančių metų suvažiavimas 
yra skiriamas paminėti labai re
tą ir didelę sukaktį: Vilniaus 
universiteto įsteigimą. Tačiau ši 
sukaktis, kurios paminėjimo ver
tai LKM Akademija imasi, nėra 
lengvai atliekamas uždavinys. 
Vilniaus universitetas yra kartu 
mums labai artimas ir labai- to
limas. Jis nuo mūsų yra atskir
tas visa eile tvorų. Aš čia noriu 
paminėti bent tris tvoras, kurias 
reikia peršokti, norint dvasiškai 
rasti priėjimą prie Vilniaus uni
versiteto. Tos tvoros yra: 1. Lo
tynų kalba, kuri bent porą šim
tų metų buvo to universiteto 
dėstomoji kalba; 2. Lenkiška kul
tūra, kuri pirmiau rado priėjimą 
prie Vilniaus universiteto negu 
mes, ir dėl to lenkų kalba yra 
daugiausia knygų apie šį univer
sitetą; ir 3. Mums yra svetima 
pažiūra į mokslus, į visuomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą, kuriame 
šis universitetas apie pustrečio 
šimto metų reiškėsi. Tik šis už
tvaras nugalėjus, mes galėtume 
manyti, jog esame radę priėjimą 
prie Vilniaus universiteto.

Tačiau šių užtvarų nugalėji
mas nėra be pavojų. Šių užtvarų 
studijavimas ne kartą grasina 
vienai ar kitai mūsų saugomai 
pažiūrai. Nepaisant to, Vilniaus 
universitetas mus vilioja, kaip vi
sa tai, kas savo. Taip štai Lietu
voje R. Plečkaitis parašė plačią 
studiją pavadinta “Feodalizmo 
laikotarpio filosofija Lietuvoje”. 
Tai faktiškai yra Vilniaus uni
versiteto mokslų ir profesorių 
studija. Neskaitant ten primaišy
tų priverstinių dalykų, ši studi
ja yra geras įvadas ir mums; ji 
buvo gerai įvertinta ir išeivijoje. 
Čia prisimintina P. Rabikausko 
recenzija “Aiduose”, ši knyga liu
dija, kad dėmesys Vilniaus uni
versitetui yra gyvas ir Lietuvoje, 
nepaisant keleriopai nepalankių 
jam nuotaikų.

Mūsų liberaliniai sluoksniai, 
nors būdami formalioje opozici
joje Vilniaus universiteto dva
siai, buvo tiek atviri, kad šio 
milžiniško reiškinio negalėjo 
praeiti nežiniomis. Ir taip didelis 
lietuviško liberalizmo vadas dr. 
Jonas Šliūpas jau 1909 metais 
čia pat Chicagoje išleido knygą: 
“Gadynė Šlėktos viešpatavimo 
Lietuvoje”. Ši knyga, nors nėra 
apie Vilniaus universitetą, bet

bent apie tą visuomenę, kurioje 
universitetas veikė ir kuri veikė 
tame universitete. Nors tai yra 
vieno lenkiško veikalo lietuviš
kas atpasakojimas, bet tai buvo 
mums, nemokantiems lenkų kal
bos, vienintelis šaltinis apie 
anuos laikus.

do, kad užtenka tik siųsti su gau
siais parašais prašymus popiežiui 
ir jis tuos prašymus patenkins. 
Ar toks kelias yra galimas?

— Tiesa, popiežius savo apaš
tališkuoju ir neklaidingu autori
tetu skelbia palaimintuosius ir 
šventuosius, bet tai daro tik po to, 
kai tam reikalui kompetentinga 
kongregacija praveda ilgą ir su
dėtingą kandidato gyvenimo, do
rybių ir stebuklų tyrimo bylą 
arba procesą.

Šia proga tenka paminėti, kad 
tokios nuomonės apie popiežiaus 
galią būta jau ir seniau. Dar 1900 
m. JAV lietuviai kreipėsi į pop. 
Leoną XIII raštu “Balsas lietuvių 
į Šv. Tėvą Leoną XIH”, prašyda
mi, kad į šventųjų s'kaičių būtų 
įrašyti Žemaičių vyskupas Mer
kelis Giedraitis (1536 - 1609) ir 
pirmasis lietuvis misininkas jė
zuitas Andrius Rudamina (1595 - 
1631). Bet tas prašymas liko tik 
pageidavimu be jokių pasekmių.

— Ar yra kokie įstatymai, 
nuostatai, pagal kuriuos turi būti 
vedamos palaimintųjų ir šventų
jų bylos?

—- Popiežius Benediktas XIV

Mes katalikai, galima sakyti, 
buvome aplenkti pakelyje į Vil
niaus universitetą ne tik liberalų, 
bet ir komunistų. Mes buvome 
per daug persiėmę ta lietuvišku
mo samprata, kuri kūrė nepri
klausomą Lietuvą ir kuri joje kū
rėsi, kad tiesiog neradome reika
lo leistis į šią, ne vienu atžvil
giu mums svetimą sritį.

Būdingas yra vienas epizodas 
iš Antrojo LKM Akademijos su
važiavimo Kaune, kuris liudija, 
kaip mes esame toli nuo šio uni
versiteto. Ten prof. Pr. Kuraitis 
skaitė paskaitą apie lietuvių tau
tos filosofiją ir joje apsistojo prie 
poros Vilniaus universiteto filo
sofų, kurie yra susilaukę tarptau
tinio garso. Tačiau auditorijos 
jis nebuvo gerai priimtas. Po pa
skaitos buvo jam prikišta, kad 
klausytojai laukė jo filosofinio 
svarstymo apie lietuvių tautą, o 
ne apie filosofus, kurie nei idė
jiškai, nei kalbiškai su lietuvių 
tautos aspiracijorriis nieko bend
ro neturi.

šis epizodas liudija, kad kelias 
į Vilniaus universitetą, bent į tą 
jo laikotarpi, kuris dar tilpo Di
džiosios kunigaikštijos ribose, 
nėra lengvas, šiek tiek lengves
nis priėjimas bus prie tos jo veik
los, užtrukusios kokia 30 metų, 
po Didžiosios kunigaikštijos pa
dalinimo, kurioje jau buvo atsto
vaujama ir mums daugiau priim
tinoms ir suprantamoms idė
joms.

Ar ateinantis Lietuvių katali
kų mokslo akademijos suvažiavi
mas mums nuties kelią į senąjį 
Vilniaus universitetą, klausimas 
pasilieka atviras. V. Bgd.
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Sv. Kazimieras — lietuvių liaudies skulptūra, Alsėdžių apylinke, Telšių aps.

1744 m. anksčiau tuo reikalu iš
leistus įstatymus sutraukė į vie
ną veikalą “Apie Dievo Tarnų 
beatifikaciją ir palaimintųjų ka
nonizaciją”. Pagrindiniai šio vei
kalo nuostatai buvo įjungti į 
1917 m. Bažnyčios teisių kodek
są (kan. 1999-2141). Jų griežtai 
laikomasi beatifikacijos ir kano
nizacijos bylų vedime.

— Ar po Vatikano II Susirin
kimo, kai visose srityse daromos 
reformos, ir beatifikacijos bylų 
eigoje yra padaryta kokių pakei
timų, atmainų?

— Praktikoje kai kas supras
tinta, pvz. raštų, aktų kopijos, ku
rios turėjo būti ranka perrašo
mos, dabar jau gali būti daro
mos arba rašomąja mašinėle ar
ba fotokopijos būdu. Bet svar
biausia atmaina — pop. Pauliaus 
VI 1969.III. 19 apaštališkasis laiš
kas, kuriuo beatifikacijos bylos 
suprastinamos, sutrumpinamos 
ta prasme, kad dabar bus ne du 
procesai (informacinis ir apašta
liškasis), o tik vienas, vedamas 
vyskupo Šv. Sosto žinioje ir kont
rolėje. Tačiau tos beatifikacijos 
bylos, kurios pradėtos prieš 1969 
m. yra tęsiamos sena tvarka.

— Kas gali imtis iniciatyvos 
ūžvesti arba pradėti beatifikaci
jos ar kanonizacijos bylą?

— Pirmoje vietoje vyskupas,

kurio vyskupijoje kandidatas yra 
miręs arba ilgesnį laiką gyvenęs. 
Paskui kiekviena teisėta bažny
tinė bendruomenė (parapija, bro
lija, katalikiška organizacija). 
Šiuo atveju ji prašo vyskupą pra
dėti kandidato beatifikacijos by
lą.

— Kur turi būti užvesta kan
didato beatifikacijos byla?

— Tribunole tos vyskupijos, 
kurioje kandidatas yra miręs ir pa
laidotas. Tačiau dėl įvairių kliū
čių Šv. Sostas leidžia pradėti by
lą ir kitur, ypač ten, kur yra dau
giau liudininkų.

— Kokių reikia sąlygų, kad by
lą būtų galima pradėti?

— Svarbiausioji tai kandidato 
šventumo gafsas (fama sanctita- 
tis).' O tasai šventumo garsas — 
tai žmonių įsitikinimas, kad kan
didatas yra šventas. Tas įsitiki
nimas reiškiasi tuo, kad žmonės 
lanko kandidato kapą, meldžia
si, prašo užtarimo ir gauna įvai
rių dvasios ir kūno reikaluose 
malonių, vad. stebuklų. Toksai 
garsas turi būti ne propaganda 
sukeltas, pastovus, nenykstąs ir 
laiko bėgyje vis augąs.

Taigi neužtenka, kad vienas 
kitas, asmeniškai kandidatą paži- 
nusieji, būtų įsitikinę jo šventu
mu. Turi būti šventumo garsas 
daug platesnis, tikras vox populi 
(liaudies balsas).

— Kokie yra praktiškieji, pre
liminariniai beatifikacijos bylos 
pradėjimo žygiai?

— Pirmiausia kandidato beati
fikacijos bylos iniciatoriai turi 
parinkti bylos vedėją — postu* 
liatorių. Jis turi būti kunigas 
(diecezinis ar vienuolis, gerai su
sipažinęs su Bažnyčios įstatymais, 
nuolat gyvenąs Romoje (kan. 
2004, § 3), Šv. Sosto tose pa-j 
reigose patvirtintas.

Bet jeigu beatifikacijos bylą 
vedame ne Romoje, o toli .puo 
Romos, tai postuliatorius, su Šv. 
Sosto žinia, gali paskirti byląi. 
vesti vicepoštuliatorių, kuris veik-, 
tų jo vardu ir pavedimu. ,.,

— O kokios yra to postuliato- 
riaus pareigos?

— 1) Jeigu ne pats vyskupas 
imasi inięjatyvos pradėti bylą, 
tai postuiiatopus prašo vyskupo, 
kad sudarytų specialų tribunolą 
beatifikacijos bylai nagrinėti.

2) Parūpinti bylos išlaidoms 
reikiamų lėšų. Iš žmonių surink
tos tam reikalui" aukos turi būti 
administruojamos pagal šv. SoS4 
to nustatytas ribrtnas.

3) Pristatyti tribunolui liudi
ninkus ir reikiamus dokumentus.

4) Parašyti ir tribunolo tikėji
mo gynėjui įteikti vad. artikulus 
arba klausimus, pagal kuriuos 
liudininkai būtų apklausinėjami.

5) Surinkti visus kandidato 
raštus ir juos (arba autentiškas 
kopijas) pristatyti kam reikia, 
kad, užbaigus tribunole bylą, 
raštai būtų peržiūrimi ir verti
nami.

6) Jeigu kandidato beatifikąęį- 
jos byla pradėta, praslinkus dau
giau kaip 30 metų po jo mirties,
—įrodyti, kad tai įvyko ne . dėl 

to, kad išmirtų svarbūs liudi
ninkai, o dėl kitų svarbių prier 
žasčių.

— Minėjote, kad dabar beati
fikacijos bylos suprastintos, sUr 
trumpintos. Kokia tad pagal da
bartinę tvarką eiga?

— Pirmiausia vyskupas, padė
damas postuliatoriaūs, surenka 
visus duomenis, argumentus už 
tai, kad reiktų pradėti kandida
to beatifikacijos bylą, ir juos siun
čia Šv. Sostui (faktinai Šventų
jų skelbimo kongregacijai). Jei 
Romoje randama, kad duomenys 
ir argumentai yra pakankami 
(gali juos ir atmesti), leidžiama 
vyskupui pradėti kandidato bea
tifikacijos bylą. Nuo 1969 m. to
kie leidimai jau suteikti 29 vys
kupams.

— Kas sudaro vyskupijos tri
bunolą beatifikacijos bylai?

— Tribunolą sudaro jo pirmi
ninkas vyskupas, arba jo įgalio
tas asmuo, keturi teisėjai, tikėji
mo gynėjas, kurio pareiga sekti' ir 
prižiūrėti, kad visas procesas vyk
tų pagal kanonus ir Šv. Sosto YiOY- 
mas, notaras, kuris rašo ir reda
guoja bylos aktus, jo padėjėjas 
kancleris, kuris daro bylos aktų
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Gulagižkoji 
galvosena

“Gulago archipelago” trečia
me tome vienas skyrius teisingai 
pavadintas “Valdovai keičiasi, 
tačiau archipelagas tebelieka”. 
Suprantama, katorginė baudžia
moji santvarka turi egzistuoti: be 
jos (Kremliaus galiūnai ilgai neiš
silaikytų.

Praėjusiais metais užsukau i 
Sovietų Sąjungos mokslo ir pra
monės parodą. Vyko ji naujuose 
konvencijos rūmuose. Aplinkui 
protestuodami būriavosi sovietini 
persekiojimą gerai .pažįstą žmo
nės, jų tarpe ir lietuviai. Be abe
jo, smalsumo sumetimais paro
dos lankytojų skaičius buvo ne
mažas. įeinantiems rengėjai dos
niai kimšo j plastikinius maiše
lius (vairią propagandą. Tarp kit
ko, ir mano maišelyje atsidūrė 
dailiai atspausdinta kišeninio dy
džio sovietų konstitucija anglu 
kalba, V. Aleksandrovo knygelė 
“The Wonderland Called Sibe- 
ria” ir trumpa Brežnevo biogra
fija. O gražumas raudono bliz
gančio viršelio, saugomo baltu 
aplankui

Biografijoje Leonidas Iljičius 
rodomas įvairiuose nuotraukose: 
kalbasi su kariais, sveikina kosmo
nautą, priima iš kolūkiečių duo
nos kepalą, stovi susikabinęs su 
satelitinių valstybių vadais, me
ta i ūmą pasaulyje laisviausių 
rinkimų voką, žodžiu, valstybės 
vyras — veiklus, socialus, gęradė- 
jiškas, toki tik mylėk ir gerbk.

Bet viena nuotrauka ji išduo
da. Joje Leonidas parodytas So
vietų Sąjungos maršalo unifor- 
noje. Šešios auksinės sagos, žvaigž
dėti antpečiai, dvi heroiškos žvai
gždės ant krūtinės ir (Dievuliau 
mano) medalių juostų juoste
lių keturkampis sklypas, nelygi
nant spalvingas abstraktas i la 
Kandinsky. Virš šio abstrakto 
veide švyti saldi šypsenėlė. Koks 
prieštaringumas: išpūsta marša- 
liška krūtinė ir kūdikiškas šyps
nys.

Tai taip atrodo vadas, kuriam 
dabar lemta rūpintis gulaginės 
sistemos tęstinumu. Jis kūdikiš
kai žypsosi visam pasauliui, kaip 
kadaise žypsojosi Stalinas. Neat
rodo, kad jam itin rūpėtų perse
kiojamų piliečių buitis. Jo širdis 
yra uždara pasigailėjimui. Jam 
nerūpi, kad jo pavaldiniai saugu
miečiai pažeidinėja dažną konsti
tucijos pastraipą. Tikriausiai tuo 
jis tik džiaugiasi, nes taip gali 
atsikeršyti žmogaus laisvių gy-
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Kalba yra kantri. Savo moti- 

niškame glėbyje ji kai kada iš
ugdo prieštaringiausius išsireiš
kimus. Pavyzdžiui: sovietinis hu
manizmas (kokia baisi įtampa 
virpa šių dviejų sąvokų sam
plaikoje); viskas liaudžiai (veid- 
mainiškiausias šūkis XX a.); ko
va už taiką (hidrogeninių bom
bų ir enkegebistų mėgiamiausia 
etiketė).

Panašių frazių virtinę gali
mi'būtų prailginti. Bet sustoki
me prie “Gulago archipelago”, 
kui A. Solženicinas įamžino sa
vi veikalais. Mes kartais archipe- 
lgą verčiame salynu. Kalbiškai 
tisingai, bet psichologiškai kaž- 
aip koktu prie balsaus gulago 
lieti gražų salyną. Juk salynas 
rimena romantiškas koralų sa- 
as Ramiajame vandenyne, pri- 
nena džiuginančią gamtą, nuo
stabius Gauguin’o paveikslus, pa
krantėje šokančias merginas. Tuo 
tarpu gulagas reiškia bolševikų 
sukurtą pragarą. Šiandien gula
gas yra virtęs keiksmažodžiu. Jei 
padoriam žmogui pasakytume: 
kad tave kur gulagas, jis tikriau
siai įsižeistų.

Solženicinas su vaizdingu 
nuoseklumu parodė pasauliui, 
kas glūdi gulago apimtyje. Ne 
vien milžiniška Sovietų Sąjun
gos teritorija su visur nusėtais 
konclageriais. Ne vien saugumo 
organų klasta ir smurtas, netei- 
dngumas ir persekiojimas. Ne 
vien nekaltai nuteistųjų pagie- 
fa, nusivylimas ir lėta agonija... 
Ne vien pavergtųjų genocidas. 
J gulago sąvokos apimti įeina ir 
daugelio bolševikinių galiūnų 
ir jų ištikimų tarnų galvosena. 
Ji tebeklesti ir dabar — po dvie
jų Žudikiškų karų, po Hitlerio 
ir Stalino, po 22-rojo komunistų 
partijos suvažiavimo, po tariamo 
atlydžio... Ji tebėra gyva, gula- 
giškoji galvosena, beširdė, pilna 
keršto ir cinizmo, tunkanti nuo 
puikybės, nes žinanti, kad visus 
įnorius bei kėslus parems gink
luota kariauna.

kalba apie retąsias žemes
Prekybos ministerija Washing- 

tone balandžio mėnesi išleido 
anglų kalba plačios apimties 
knygą “Atomic energy levels — 
the rareearth elements”. Tai tri
jų mokslininkų iš National Bu
reau of Standards tyrinėjimų 
vaisius — W. Martino, Romual
do Zalubo ir Lucy Hagan. Dide
lio formato knyga turi keturis 
šimtus su viršum puslapių, kurių 
geroką dali sudaro formulės ir 
apskaičiavimai. Kadangi eiliniam 
piliečiui tai sunkiai įkandama 
medžiaga, o veikalas, kaip tai 
pažymi ištaigos vadovybė savo 
žodyje, “reiškia vieną iš svarbių
jų darbų”, atliktų National Bu
reau of Standards ribose, tai krei
pėmės su keliais klausimai i vie
ną iš autorių — Romualdą Za- 
lubą, gyvenanti kone kaimynys
tėje. — A. Vaičiulaitis

— Mielas daktare, kas gi pa
galiau yra tos retosios žemės?

— Retosios žemės yra metali
niai elementai, kurie savo atda
rame elektronų sluoksnyje turi 
vieną ar daugiau 4f arba 5f 
elektronų. Elementų grupė su 4f 
elektonais sutrumpintai dar va

dinama lantanidais, o grupėj1 
5f elektomais vadinama a)n’* 
dais. Retųjų žemių vardą jisav0 
pradžioje 19-to šimtmeči nes 
dar tuo metu juos buvounku 
išskirti iš retų minerah Kaip 
matome, mes šioje knpie iš
nagrinėjome lantanidų vergijos 
lygmenis, pradedant Išlemen
tu ir baigiant 71. Šiai rJPe> var
dą davė 57-tas elelnotas lan
tanas, nors jis pats epriklauso 
šiai grupei, nes netu’^f elektro
no. Lantanas buvo -rastas 1839 
metais. Chemikai. lantanidų 
grupę prideda darora kitų ele
mentų dėl jų ch»»inių savybių 
panašumo.

— Kaip mat* iš veikalo pa
vadinimo, šie p a*1™ r^jV 
žemių tyrinėji0* fur* ri/šio su 
atomine ener^ Koks tas ryšys 
ir kokia jo sv°° atominės ener
gijos srityje?

— Atom< branduoliams jun
giantis ar ylant, yra palaisvi
nama frnduolinė energija. 
Praktiškaiiažnai J’ yra vadina
ma atom*e energija. Tuo būdu 
populiari žmonės vadina dvi 
skirtingi energijos rūšis tuo pa
čiu varu, būtent: a) branduoli-

nė energija, rišanti atomo bran
duolio sudėtines dalis, ir b) ato
minė energija, rišanti elektronus, 
skriejančius orbitose apie bran
duolį. Pastarosios tyrinėjimą ir 
vadiname atominės struktūros 
tyrinėjimu, ty. kiek atskiro ele
mento atomas turi elektronų, 
kaip jie orbitose pasiskirsto, kiek 
jie išleidžia arba sugeria energi
jos, šokinėdami iš vienos orbitos 
l kitą. Palaisvinta energija, krin
tant elektronui i žemesnes orbi
tas, išleidžia šviesos bangas, ku
rios, užrekorduotos ant fotogra
finės plokštelės, vadinamos 
spektro linijomis. Mūsų uždavi
nys yra nustatyti elektrono sto
vius, vadinamus atominės ener
gijos lygmenimis, ir nustatyti, 
kuriomis sąlygomis yra išspin
duliuojamos spektro linijos. Šitie 
duomenys praktiškai pritaikomi, 
tyrinėjant iš kokių elementų yra 
sudėtos saulė ir žvaigždės, ko
kios ten temperatūros, kaip grei
tai tie kūnai juda, ir kita. Taipgi 
jie yra taikomi nustatyti, koki 
elementai atsiranda branduoli
niuose reaktoriuose, kokia ten 
temperatūra, kas atsitinka su re
aktorių sienomis, ir kita. Mūsų 
uždavinys pateikti mokslinius 
duomenis, kad kiti jais naudotų
si praktiškiems reikalams.

— Kuo tos retosios žemės ski
riasi nuo kitų elementų, su ku
riais panašūs apskaičiavimai bu
vo atlikti jau žymiai anksčiau?

— Žiūrint iš atominės fizikos 
taško, lantanidai skiriasi nuo 
lengvesnių, anksčiau išnagrinė
tų elementų savo energijos lyg
menų gausumu ir jų pasiskirsty
mo sudėtingumu. Tą struktūrą 
mes studijuojame iš jų išspindu
liuotų spektro linijų. Ypač gau
sūs yra jų neutralių ir vieną kar
tą jonizuotų atomų spektrai, ku
rie turi apie 30000 - 40000 linijų.
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Per paskutinius 25 - 30 metų at
sirado tinkami instrumentai to
kius spektrus sužadinti, išskirti 
juos pagal jonizacijos laipsnius, 
išmatuoti jų bangų ilgius, nusta
tyti jų skilimą magnetiniam lau
ke, ir tt Reikėjo palaukti elek
troninių skaičiavimo mašinų, 
kad tuos visus apskaičiavimus 
galima būtų atlikti per palygina
mai trumpą laiką.

— Nuo kada gyviau susido
mėta retosiomis žemėmis ir ko
dėl?

— 1843 metais pavyko išskirti 
iš mineralų terbj ir erbj, tai buvo 
pradžia lantanidų tyrimo. Dau
gumas iš jų buvo surasta pabai
goje 19-to šimtmečio. Naujai at
randami lantanidai padėjo už
pildyti atsirandančias spragas 
1868 metais paskelbtoje Mende
lejevo periodinėje elementų sis
temoje. 1947 metais buvo suras
tas trumpo amžiaus radioktyvus 
elementas promitis kaipo bran
duolinio skilimo produktas reak
toriuje. Žemėje jis nėra randa
mas. Tai buvo užpildyta paskuti
nė spraga lantanidų periode. Kai 
kurie iš šių elementų yra naudo
jami branduolinių reaktorių sta
tyboje. Neodymis yra naudoja
mas galingų “laser” gamyboje. 
Europis ir itris naudojami televi
zijos tūbų gamyboje. Apskritai 
pramonėje lantanidai yra plačiai 
vartojami.

— Kuris yra jūsų pagrindinis 
įnašas į šį veikalą?

—Dirbant drauge, yra sunku 
išskirti, kiek kuris autorius yra 
padaręs. Aš dirbau daugiausia 
prie eksperimentinių davinių na
grinėjimo. Be to, iš ten išnagri
nėtų atominių energijos lygme
nų, neutralus prazeodymis yra 
mano tyrinėtas nuo pat pradžių. 

Jei sąlygos ir laikas leis, tikiuosi 
dar daugiau neutralų ir vieną 
kartą jonizuotą prazeodymi pa
tyrinėti.

— Ar knygą ruošiant reikėjo 
kokių retesnių aparatų ir instru
mentų, ar atsiremta daugiausia į 
teoretinius apskaičiavimus?

— Šitos studijos tyrimams bu
vo vartojami spektografai, inter- 
ferometrai, elektromagnetai, be 
elektrodų lempos (mūsų bendra
darbių išradimas), tuščiaviduris 
katodas, slystanti kibirkštis, 
"triggered” kibirkštis, King kros
nis ir lacer.

— O dabar: ar būtų galima 
labai paprastai ir visiems su
prantamai paaiškinti pirma atsi
versta eilute. Man ji pasitaikė 181 
puslapyje.

— Šita knyga rašyta specialis
tams, todėl atsitiktinai paimti 
sakiniai ar lentelių duomenys vi
sai populiariai keliais sakiniais 
išaiškinti neįmanoma.

—Girdėjau, kad šiame veika
le sutelktais apskaičiavimais ir 
išvadomis jau naudojamasi tarp
tautiniu mastu. Galėtumėte žodį 
apie tai.

— Tarptautiniuose susivažia
vimuose buvo pageidauta turėti 
išsamią studiją apie atominius 
energijos lygmenis. Todėl šito 
darbo ir buvo imtasi. Susirašinė
jimo būdu jau iki šiol daug kas 
tais duomenimis naudojosi. Da
bar mokslo ir tyrimo įstaigos įsi
gyja šios serijos knygas savo bib
liotekoms, kad galėtų naudotis 
savo tyrinėjimams. Kad šioji kny
ga bus plačiai naudojama, rodo 
ir tai, kad dar tik mėnesiui praė
jus nuo jos pasirodymo, jau ga
vome geroką skaičių laiškų iš l- 
vairių Europos kraštų ir Ameri
kos mokslininkų su gerais (verti
nimais ir jos pareikalavimu.

— Kurios yra pagrindinės šių 
tyrinėjimų išvados, ir ar yra čia 
naujų atidengimų?

—Nustatyta neutralių, vieną 
kartą, du kartu ir tris kartus jo- ' 
nizuotų lantanidų atomini 
struktūra: kokios rūšies ir kiek 
elektronų kiekvienas iš jų turi sa
vo išlaukiniuose sluoksniuose lr:> 
kiek energijos turi jų atominiai 
energijos lygmenys. Daugeliui tų 
lygmenų nustatyta procentinė 
sudėtis, kvantų numeriai ir skili
mo magnetiniam lauke faktoriai. - 
Jonizacijos potencialai yra duoti 
kiekvienam išnagrinėtam ato
mui ar jonui. Dalis duomenų yra 
pirmą kartą paskelbti iš mūsų 
pačių tyrinėjimų. Kita dalis yra 
paimta iš kitų mokslininkų dar
bų, bet kritiškai pemagrinėta.

— Teko skaityti apie retųjų že
mių konferencijas. Ar esate jose 
dalyvavę ir kurie svarbiausi 
klausimai ten svarstomi? Ar 
ruošiatės i kurią nors konferen
ciją artimesnėje ateityje?

— 1974 metais dalyvavau Re- 
(Nukelt* 12 pal.)
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Šiame numery:

Santykis tarp meno vartotojų 
ir kūrėjo.
Lietuviai, latviai ir kiti
indoeuropiečiai: prokalbiniai 
svarstymai, sklaidant šio klausimo
medžiagą.
Dergiama, ne dergianti kalba. 
Aleksndro Radžiaus eilėraščiai.
Ketvirtasis reportažas iš lietuvių 
angliakasių kolonijų Illinojuje. 
Liudo Dovydėno apybraiža 
“Tau reikia vieversio”.

LIETUVIAI, LA TVIAI IR KITI INDOEUROPIIČIAI

Prokalbiniai svarstymai, sklaidant šio klausimo medžbgp

R. SIDRYS

Santykis tarp 
meno vartotojų 

ir k Orėjo
Santykis tarp žiūrovo - skai

tytojo ir kūrėjo yra keistas fe
nomenas ir yra keitęsis istori
jos eigoje. Šiandien meno var
totojas nori tinkamos “prekės**, 
kūrėjas jį nori patenkinti ir ta
riasi žinąs, ko jam reikia. Yra 
tokių, kurie galvoja, kad meno 
vartotojas nežino, ko jis nori, ir 
todėl kūrėjas nesibijo jam pirk
ti to, kas, jo nuomone, žmogui 
yra reikalinga. Juk jis seka 
meno gyvenimą ir žino, kas var
totojui bus nauja.

Be to, nė vienas stilius, ma
niera, srovė, drastiškas supra
timas naujos struktūros, teks
tūros nebuvo išrasti publikos. 
Publika yra tik koriai, į ku
riuos kūrėjas, koks jis bebūtų, 
aplakstęs įvairius žiedus, neša 
medų ir krauna paragavimui. 
Kūrėjas visuomet galvoja, kad 
medus yra geras, saldus, ir 
jam buvo malonu jį .nešioti ir 
krauti.

Rousseau ir Burke buvo pa
smerkę meną, kam jis stengia
si vis žmogui patikti, Šileris jau
tė, kad menas neturi būtinai 
žmogui įtikti, jis gali tarnauti 
ir kitiems tikslams, ne vien tik 
būti saldžiu ir patikti žiūrovui. 
Burke randa grožį “mažučiuo
se” dalykuose. “Patikti” reiš
kia visuomenės patenkinimą, 
bet “malonumas” (mene) gali 
būti suprastas, pajaučiant ir 
kažkokią kitą meno didybę, 
“dignity”, kuri dažnai rišasi su 
žodžiu “skausmas”.

Tačiau "malonumas”, “patik
ti” ilgą laiką estetinėj teorijoj 
buvo suprasta kaip meno 
prasmė ir jo siekimas. Malo
niai patikti publikai buvo kūrė
jų tikslas. Dvasiškumas (“sub- 
lime”) publikai ilgai nepatiko. 
Burke sako, jog tai sukeldavo 
tik kažkokį triumfo jausmą, 
kuris malonus vien žmogaus 
protui. Bet proto patenkini
mas dažnai publikos nėra jieško- 

mas, ji to nenori ir mene ne
pageidauja.

Tik šiais laikais kritikai jau 
nesiremia vien teorija, kad me
no tikslas yra patikti, kad jis 
turi būti matuojamas vien ma
tu, kiek jis duoda “malonumo”.

S. Sontag teigia, kad toks 
malonumas neturi nieko bendro 
su artistiniu pergyvenimu. Pa
tikti publikai yra klaida.

Ir čia susiduriame su proble
ma tarp meno vartotojo Ir jo 
gamintojo, problema, kuri yra 
jau kelių šimtmečių senumo.

Rousseau ją pradėjo. Ir nuo 
to laiko menininkai ėmė galvoti 
vis mažiau ir mažiau apie pu
bliką: ką ji manys apie jų kū
rinį, kaip jį sutiks, ar kūrinys 
bus “malonus”, “saldus”. Jie 
vis mažiau galvojo, ar produk
tas suteiks publikai “skausmo”, 
ar “malonumo”, ar ji paruošta 
dvasiškumui ir proto malonu
mui? Menininkas, viską paė
męs į savo rankas, nustojo 
būti specialistu (craftsman) ar 
aktorium scenoje, visiškai pri
klausančiu nuo žiūrovo pritari
mo. Menininkas remiasi savim, 
kreipiasi į save ar į kokią nors 
transcendentinę jėgą, kuri jį 
pastūmė kurti ir tik ji viena jį 
gali teisti ir tik jai jisai jau
čiasi atsakingas, sako L. Tril- 
ling (“Sincerity and authenti- 
city” 71).

Aišku, jis sutinka, kad toks 
pasikeitimas yra revoliucija. 
Žemyn publika! — aukštyn me
nininkas! Bet ar publika pra
randa tuo savo privilegijas ir 
statusą? Kažkas tuo juk ir lai
mima. Jei žiūrovas ir skaityto
jas krito, praradęs savo Rojų 
— jieškojimą tik malonumo 
mene — jis yra išgelbstimas, 
išvaduojamas ir atperkamas 
aukštesniam ir daug prasmin- 
gesniam gyvenimui. Tai dide
lis pasikeitimas, ir moderni pu
blika dažnai sutinka meilikavi
mą, amžiną jai įtikimą pakeisti 
naujais santykiais su menu.

Šiandien įvairiose šalyse žmo
nės yra daugiau pamilę meną, 
kaip bet kokioje kitoje epocho
je ar civilizacijoje. Jie mėgsta 
jį, ne vien dėl to, kad jis tik 
“malonus”, tautiškas ar ne
skausmingas. Ir kadangi me
nui jau nereikia pataikauti 
vartotojui, iš jo reikalaujama 
gyvenimo dvasinės substancijos.

P. Min.

1977 metais pasirodė kukli 
knygutė, išleista Vokietijoj anglų 
kalba: “The Baltic: Origin of the 
Indo-European Languages and 
Peoples” By Dr. Andis Kaulins 
J.D., Stanford University.

Knygoje autorius pateikia ir 
nagrinėja tris tezes. Pirmoji iš jų 
yra pasaulio kalbininkų jau se
niai priimta: baltų prokalbė yra 
seniausia iš visų gyvųjų indoeu
ropiečių kalbų. Autorius ją tik 
praplečia tą prasme, kad baltų 
prokalbė yra seniausia iš visų gy
vų ir mirusių indoeuropiečių kal
bų, senesnė už sanskrito, senovės 
graikų ir lotynų kalbas.

Antroje prielaidoje autorius 
nagrinėja iš kuneiforminio rašto 
iššifruotus fonetiškus šumerų žo
džius ir randa juose baltų pro
kalbės šaknis. Šumerų teksto šif
ruotojai buvo anglų ir vokiečių 
mokšlininkai, kuriems baltų kal
bos, tikriausiai, nebuvo gerai pa
žįstamos.

Trečioje tezėje autorius apžvel
gia seniausias lietuvių ir latvių 
dainas, pateikdamas prielaidas, 
jog jų amžius siekia tūkstančius 
metų ir kad šitos baltų dainos 
yra graikų ir romėnų mitologijos 
prototipai. Autorius postuluoja 
dar ir šalutinę tezę, kad latvių 
kalba yra senesnė už lietuvių. Tą 
tezę autorius pateikia gana ne
drąsiai, su atsiprašymais, kartu 
pripažindamas, kad universalinė 
šių laikų kalbininkų nuomonė 
yra ta, kad lietuvių kalba yra ge
riau išlaikiusi senąsias baltų pro
kalbės formas. Savo tezę autorius 
remia trejais argumentais. Pir
mąjį argumentą jis iliustruoja 
lietuviškais žodžiais mėnuo ir 
mėnulis, kurie turi skirtingas 
reikšmes, metų laiką ir žemės 
palydovą. Latvių kalboje žodis 
mėnesis padengia abidvi reikš
mes. Latviškai Dievs ir Debess 
(latviškai dangus) yra labai gi
miningos reikšmės; lietuvių kal
boj reikšmės yra nutolę. Pagal 
autorių, šie ir kiti panašūs pa
vyzdžiai rodo, kad latvių kalba 
išsaugojo senesnes žodžių pras
mes.

D*lnavo« peizažas nuo Kryžių kalno. Nuotrauka Vytauto Maželio

Antrąji autoriaus argumentą 
cituoju pažodžiui. "Kitas latvių 
kalbos senumo įrodymas yra fak
tas (pradžioje gerokai nustebi
nęs kalbininkus), jog latvių - lie
tuvių dainos yra maždaug 10-20 
sykių gausesnės latvių kalboj, ne
gu lietuvių. Jei lietuvių kalba bū
tų senesnė, šis santykis turėtų bū
ti atvirkščias”.

Trečiu argumentu autorius 
vartoja teiginį, kad latvių kalboje 
kiekvienas žodis kirčiuojamas 
pirmame skiemenyje, o lietuvių 
kalboje kirčiavimas keičiasi. Ko
dėl būtent šis faktas turėtų būti 
latvių kalbos senumo įrodymas, 
autorius nepaaiškina, tik pa
žymi, kad moderniose kalbose 
kirtis keičiasi.

Kitus du argumentus autorius 
irgi čia pat net savo rankomis 
sugriauna, dainų atžvilgiu netgi 
nenoromis įrodydtmas lietuvių 
kalbos vyresniškumą. Knygos 51 
puslapy autorius rašo, kad 19- 
-tam ir 20-tam šimtmetyje sura
šytų latvių dainų posmų skaičius 
siekia arti 100,000. Autoriui, ma
tyt, nebuvo žinoma, kad Lie
tuvių tautosakos archyve šiuo 
metu yra užrašytų dainų (ne 
posmų) netgi 370,000. Tą fak
tą žinodamas, autorius nebūtų 
teigęs, kad latvių dainų yra 10-20 
kartų daugiau negu lietuvių.

O knygos 9 puslapyje ke
lia retorišką klausimą: kurio žo
džio kilmė pirmesnė (Query: 
Which came first?”) ir sulygina 
latvišką Dievs su lotynišku De- 
us. Aišku, kad amžių bėgyje pra
džioje buvęs ryškus “v” susilpnė
jo ir išvirto į “u”. Logiška ir įti
kinama, ypač pritaikius tą 
pačią taisyklę, latvių ir lietuvių 
kalbų sulyginime: Dievas — 
Dievs, debesys — debess, tėvas — 
tevs, žuvis — zivs, šilas — sils, 
vandenys — udenis, nuleidžia
— nolaiz, glostyt — glasit, akis
— acs ir t,t

Netgi ir nemokant latvių kal
bos, vien tik iš knygoje duodamų 
latviškų žodžių pavyzdžių galima 
pririnkti šimtą tokių atvejų, kur 
lietuviški žodžiai yra' išlaikę sa-

Nuotrauka Vytauto MaželioPro Dainavos Kryžių kalnozilus'"

vo ritmingą pilną for> ° at' 
viški atitikmenys yrrP^^P6^’ 
Tikiu, kad kalbinink.geral pa" 
jieškojęs, surastų ir/*V Pavyz’ 
džių, kur latviški -ziai yra L 
laikę pilnesnes fors’ °et ku[10J 
kalboj nusvertų d^uma a°e" 
jonės nelieka. . .

Šis autoriaus*1^1™5 ‘ Ile' 
tuvių - latvių bų konkurenci
ją yra visiška^re.lkahn«as- nes 
knygos pagdlne tema yra 
priešistorinis™35’ kadabe 
abejonės *° ‘lk Pagriadine 
. 1t„ „^ue, dar neišsišako
jusi j prū ’įetuvilJ ‘ la7iy kal’ 
bas. Iš e‘s knyga nukella mus 

į tuos laikus, kada žmogus evo
liucijos vyksme tik pradėjo kurti 
savo išraiškos priemonę — kalbą. 
Autorius vartoja visiems kal
bininkams žinomus “šakninių žo
džių” (root word) ir “žodžių grti- 
pių” (word grouping) metodus, 
kurių pagalba galima matyti, 
kaip keitėsi žodžiai ir kaip vie
nos kalbos pagrindu formavosi 
kita kalba. Pavyzdžiui, šakninių 
žodžių pagalba galima nustatyti 
procesą, kaip anglų kalba susida
rė iš prancūzų, keltų ir saksų kal
bų ingredientų. Gi prancūzų kal
ba savo ruožtu yra susikūrusi iš 
lotynų ir galų kalbų. Pritaikius 
tą pačią analizę lotynų ir seno
vės graikų kalboms, šakniniai 
žodžiai nuveda arba į akligat- 
vius, nenurodančius jokios kil
mės, arba į baltų kalbas. Gi baltų 
kalbose šakniniai žodžiai nenu
krypsta į jokią kitą kalbą, bet 
susigrupuoja pagal esmines, gal
vojančias žmogaus idėjas. Ling
vistinis archeologas, besikasda- 
mas vis gilyn pro modernias ir 
archaines indoeuropiečių kalbas, 

pasiekia baltų prokalbę, o po 
ja jau randa tik uolą.

Šakninių žodžių sąvoką geriau
siai parodo šie pavyzdžiai:

Dievs - Dievas 
Tevs - Tėvas 
devejs - davėjas 

debess - (dangus) liet, debesys 
zivs - žuvis 
daba - (gamta) 
dvesele - dvasia (siela) 
dvasa - kvėpavimas
dzivais - gyvas

Visi šitie žodžiai yra aiškiai 
giminingi; iš jų tiesiog galima |- 
žiūrėti esminį kalbos kūrybinį 
procesą. Tokių grupių Kaulins 
knygoje duoda apsčiai. Jo tvirti
nimu, tokių esminių idėjų jun
giamų žodžių grupių jokioj kitoj 

kalboj, išskyrus baltų, nėra. Se
novės graikų kalboje “akmonos” * 
yra akmuo, “xeima” yra žiema, 
"xama” yra žemė, bet tik lietu- 
vių ir latvių kalboje šalia 
"žemės” dar yra “žemas”, “zem” 
(po, apačioj), “dems” (gyven
vietė), “kiemas”, “kaimas* ir Lt

Kitas ryškus pavyzdys yra sa
kinys, kuris skamba beveik vi
siškai vienodai lotynų ir lietuvių 
kalbose —‘"Tres viri juhum tra- 
hunt”. Visi šio sakinio žodžiai 
yra esminiai, tikriausiai sukurti 
pirminio žmogaus kultūros 
brėkšmėj. Lietuvių kalboje žo- • 
džiai — jungas, jungtis, sąjunga
— liko ištikimi savo pirminei
formai. 'Lotynų kalboje atatiki- 
muo “unitas” jau yra gerokai 
nuo “juhum** nutolęs, žodis 
“traukia** irgi lietuvių kalboje 
turi giminingų žodžių grupę: 
“trumpas, trupa, trūksta**. Loty
nų kalboje “trahere” stovi vienas 
be savo brolių ir pusbrolių, (šis 
pavyzdys nėra paimtas iš Kau
lins knygos, bet vykusiai pavaiz
duoja jo tezę.) -Tr,0,.,;

Prie lingvistinių įrodymų pri
sijungia dar ir istoriniai. Nėra is
torijoj ir proistorėj jokio įrodymo, 
kad pietiečių gentys būtų kada 
nors užplūdę Baltijos sritis. Ta
čiau yra istorinis faktas, kad 
priešistoriniais laikais arijai už
kariavo dabartinę Indiją, šių lai
kų archeologiniai radiniai Fran- į y 
chti — Graikijoj parodė, kad 
Graikija 6000 metų prieš Kristų ' - ‘ 
buvo užimta nežinomos kilmės 
genties, kuri atsinešė J Graikiją » 
naują įrankį — akmens kirvį, su
formuotą brūžinimo, nuskaldy- 
mo metodu. Toks kirvis yra mi
nimas Biblijoj (Job 19:24) ir va- - 
dinamas “celt” arba “certe” var
du (palygink "kalti” ir “kirsti”). 
Latvių kalboje "certe” yra kirvis.
/(šitai skaitydamas, aš prisimi

niau, kaip mūsų gimnazijoj di- 
rektorius Elisonas be jokio klau
simo pastatydavo penketuką 
mokiniui, kuris atnešdavo jam 
akmeninį kirvuką. Tokių kirvu
kų Panevėžio muziejuj buvo 
šimtai, ir visi, kiek atsimenu, bu
vo tik šlifavimo būdu pagamin
ti). ’

Autorius pateikia įdomią teo
riją, kaip susidarė skaitmenų pa- '' 
vadinimai. Nėra jokios abejonės, 
kad dešimtinė sistema susidarė, '*' 

skaičiuojant pirštų pagalba. Pa
gal Kaulins, pirito žodis kilo ir 
frazės "prieš-ranką tas”. Pir
mąjį skaitmenį identifikavo pats 
piritas, vėliau įvairiose kalbose 
įgavęs formas — pirmas, pervij/į.J 
primuš, erstes ir pagaliau pačioj ’ 
jauniausioj anglų kalboj priartė
damas vėl prie pačios pirmykš
tės formos “first”. Dešimtasis 
piritas kumščio užgniaužimu 
užbaigdavo skaičiavimo fazę
— taip kaip ir dabar keturios laz- :; -7 :. 
dukės užbraukiamos penkta, ir 
romėnų skaitmuo yra X. Tuo už-

(Nukelta į 2 pd.)
>ril,
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Šiame numery:
Pribrendęs laikas svajonės 
realizavimui.
Lietuviškos apraiškos praeities 
šimtmečiuose: žvilgsnis į 
prof. Jurgio Lebedžio knygą. 
Rašytoją Juozą Balčiūną-Svaistą 
atsisveikinant.
Vytauto Bagdanavičiaus Londono 
svarstymai.
Jorgen Sotine eilėraščiai. 
Etnografines vestuvės scenoje. 
Kultūrinė kronika.

LIETUVIŠKOS APRAIŠKOS PRAEITIES ŠIMTMEČIUOSE

Prof. J. Lebedžio knyga "Lietuvių kalba XVII-XV/// a. viešajame gyvenime"

Pribrendęs laikas 
svajonės 

realizavimui
Svajotojai, sakome, nepraktiš

ki. Mieliau tikime veiksmo žmo
nėmis, kurių idėjos neperžengia 
horizontų, akiai aprėpiamų, tik 
stovint arti prie žemės. Kada sva
jonės atstoja konkrečius darbus, 
jos būna plačios, tiesiog beribės, 
ir mes teisėtai vengiame jose pa
klysti. Bet yra ir kitokių svajonių, 
kurias praradę mes būtume pri
versti savo užmojus ir siekius ma
tuoti vien neūžaugos mastu.

Pavyzdžiui, buvo realistų, ku
riems Lietuvių Enciklopedija at
rodė kaip neįvykdomas ir todėl 
nereikalingas projektas, bet mes 
šiandien ją turime. Kada prak
tiški idealistai užsimojo sukurti 
Lietuvių fondą, juos vadino sva
jotojais, bet šiandien tas fondas 
labai realiai ir efektingai prisi
deda prie išeivijos kultūrinio gy
venimo.

Jau seniai pribrendo laikas ir 
dar vienai svajonei — akademi
niam lituanistikos židiniui, eg
zistuojančiam kaip pilnateisis 
kurio nors iškilaus Amerikos ar 
Kanados universiteto vienetas. 
Mums negana vienur ar kitur 
sporadiškai veikiančių lietuvių 
kalbos kursų, nes tai tik pirmas 
žingsnis j laisvame pasaulyje 
pasiruošusi, moksliškai kompe
tentingą lietuvi lituanistą. Nežen
giant antrojo žingsnio, pirmasis, 
laikui bėgant, nustos prasmės 
tarp nuolatos besikartojančių to
kių kursų atgaivinimų ir žlugi
mų. Jau penkeri metai veikiantys 
vasariniai lituanistikos kursai y- 
ra džiuginantis reiškinys — iš jų 
išeina apsišvietę, lietuvių kalbą 
ir kultūrą pamilę jaunuoliai. De
ja, jiems po to nebėra kur toliau 
žengti, ir štai geležis atvėsta ne
kalama.

Lituanistikos Institutas yra la
bai svarbi ir kūrybinga lietuvių 
akademikų bendruomenė. Bet jis 
kenčia nuo to, kad neturi savo 
veikimui sąlygų, kurias gali su
daryti tik' profesiniais pagrindais 
akademiškai jteisinta lituanisti

kos katedra. Tokios katedros bu
vimas ne tik suteiktų Instituto 
darbams didesni pripažinimą, 
bet galėtų ir paremti dabar su 
pasiaukojimu privačiai vykdo
mus moksliškus tyrinėjimus.

Žiūrint iš praktiškos pusės, 
kokia gi būtų nauda lituanisti
kos programą išėjusiam studen
tui? Išskyrus labai išimtinus at
vejus: grįžti į tos pačios katedros 
mokomąjį personalą arba pradė
ti lituanistikos kursus kur kitur 
- beveik jokios. Tačiau jeigu litua
nistikos diplomas (sekant ukrai
niečių pavyzdžiu Harvarde) pri
sidėtų prie magistro laipsnio, ar 
daktarato iš kitos humanitari
nių mokslų srities, sakykim, Ry
tų Europos studijų, germanisti
kos, istorijos ar politinių mokslų, 
tai šitoks studentas, dėka savo 
papildomų specialių žinių, stovė
tų gerensėj padėty už kitus, jieš- 
kančius jo srity darbo. Šiuo metu 
ypač stengiamasi integruoti įvai
rias sritines programas (area stu
dies), kurias gana dosniai remia 
ir valdžia.

Dar konkrečiau: kas gali priei
ti prie Amerikos ar Kanados uni
versitetų derėtis dėl lituanistikos 
katedros įsteigimo? Kokiom sąly
gom šie universitetai iš viso do
mėtųsi mūsų pasiūlymais? I pir
mą klausimą turime gana apsčiai 
gerai įsitvirtinusių, moksliniame 
pasaulyje pripažintų humanita
rinių mokslų specialistų, palai
kančių artimus ryšius su įvairiais 
universitetais ir profesinėmis aso
ciacijomis. Nemažas skaičius žy
mių Amerikos mokslininkų jiems 
yra pakartotinai išreiškę asme
nišką pasitikėjimą ir bičiulystę. Į 
antrą: reikalingos nemažos su
mos pinigų. Išeivijoje turime la
bai ir labai pasiturinčių žmonių, 
kurie gal ne visuomet proporcin
gai pagal išgales yra prisidėję 
prie lietuviško reikalo. Laikas 
jiems suvokti savo ekonominę jė
gą ir ją pavartoti ten, kur ji at
neš daugiausia naudos — Lietu
viškos sąmonės, lietuviškos kul- 
tūrors ugdymui laisvame 'pa
saulyje. Tai aukščiausia ko
vos už laisvę forma. Kadangi šie 
turtingieji dažniausiai toli gražu 
ne svajotojai, galima jiems pri
minti ir grynai praktiškus daly
kus, kaip, pavyzdžiui, nuorašai 
nuo valstybinių mokesčių, o ir 
savo vardo pelnytas įamžinimas 
garbingose lietuviškos kultūros 
mecenatų gretose.

Dar mintis: Lietuvą, jos kultu-

DR. J. BALYS

Jurgis Lebedys, LIETUVIŲ 
KALBA xvn-xvni A. viešaja
me GYVENIME. Kleista leidyklos 
“Mokslas”, Vilniuje, 1976 m., 276 
P81.

Labai darbštus ir anksti miręs 
lituanistas prof, Jurgis Lebedys 
(1913 —1970) yra daugelio ver
tingų veikalų autorius. Surinkęs 
medžiagą iš senų raštų ir rank
raščių, paruošė vertingą rinkinį 
"Smulkioji lietuvių tautosaka 
XVII — XVIII a.” (išleista 1953 
m.) Jo Daukšos monografija 
>(1963) ir bibliografija (1971), 
du tomai straipsnių "Lituanisti
kos baruose” ('1972), jo “Senoji 
lietuvių literatūra” (1977, paruo
šė J. Girdzijauskas) duoda labai 
daug' iki šiol nežinotų faktų ir 
naujos interpretacijos. Pastarasis 
darbas yra geriausias senosios mū
sų literatūros vadovėlis studen
tams, atkurtas iš jo paliktų rank
raščių ir paskaitų metų studen
tų padarytų užrašų.

Iš gausaus Lebedžio palikimo 
V. Zaborskaitė sudarė visą tomelį 
archyvinės medžiagos apie mūsų 
raštiją, kalbą ir kultūros istoriją, 
kurią jis rinko 24 metus, bet ne
spėjo paruošti spaudai, nors jau 
buvo parašęs jai pratarmę. Pir
mą skyrių sudaro lietuviški žo
džiai bei intarpai įvairaus pobū
džio kitomis kalbomis (lotynų, 
lenkų) tekstuose ir aptarti lietu
viški XVIII a. pradžios pamoks
lai, likę rankraščiuose. Antrą 
skyrių sudaro lietuviškos pavar
dės ir vietovardžiai XVI — XVIII 
a. dokumentuose. Trečias skyrius 
yra žinios apie lietuviškas kny
gas, jų leidėjus, tiražus, kainą, 
parduotų egz. skaičių. Dau
giausia buvo parduodama ele
mentorių ir maldaknygės “Aukso 
altorius”. Peržiūrėta visa eilė bib
liotekų katalogų ir sužymėtos 
ten įtrauktos lietuviškos knygos 
ir knygos apie Lietuvą, arba pa
žymėta, kad ten nė vienos lietu
viškos knygos nėra. Sekantis 
skyrius yra medžiaga pradinių 
mpkyklų istorijai, vis pažymint, 
kur buvo mokoma lietuvių kal
bos, ar mokytojas ir kunigas mo
ka lietuviškai. Bažnyčių invento
riaus ir vizitacijos aktuose taipgi 
rasta atitinkamos medžiagos (ak
tai buvo rašyti lenkiškai.).

Labai įdomus yra skyrius "Pa

rą, istoriją, jos aukščiausius sie
kimus, jos ateitį platusis pasau
lis taip supras, kaip mes patys, 
lietuviai, juos pristatysim. Šian
dien okupantas Lietuvoj turi pla
čias galimybes piktnaudoti mū
sų pačių akademines institucijas, 
kad suteiktų pasauliui iškreiptą, 
tik jam pačiam naudingą. Lietu
vos vaizdą. Okupanto melui de
maskuoti žurnalistinių pastangų 
toli gražu nepakanka. Būtinai 
reikalingas laisvas, akademiškai 
kompetentingas, visų lietuvių re
miamas mokslo židiniys, švie
čiantis ne tik mums, bet ir visam 
Vakarų pasauliui.

R. Šilbajoris

Švilpiniuojantis MHktato (Nuotr. V. Matelio)Adoma* Galdikas (1893-1999)

gonybės liekanos ir kova su jo
mis” ( p. 199. — 213). Tai dau
giausia ištraukos iš jėzuitų kole
gijų metinių kronikų, apyskai
tų ir susirašinėjimo. Tekstus iš 
lotynų kalbos išvertė M. Ročka. 
Kai kurie tekstai jau buvo ir anks
čiau paskelbti. Keletą įdomesnių 
dalykų čia smulkiau referuosime, 
nes knyga ne visiems lengvai bus 
prieinama.

Jėzuitų ordino vizitatorius 
1620 m. rašė Zigmantui III, kad 
rąplę berniuką, kuris maišelyje 
ant kalo turėjęs dvi nupjautas 
žalčių kaukoles ir motinos lie
piamas jas nešiojęs (tai apsaugos 
priemonė, amuletai, bet ne kokie 
'“dievai” —J. B.); kad rengiamos 
puotos ir kaip kokios dievybės 
garbinami gaidžiai ir kiti panašūs 
dalykai (tai dažnai minimas apei
ginis gaidžio valgymas arba au
kojimas — J.B.). Žemaičių vysk. 
M. Karpis savo ganytojiškame 
laiške 1737 m. aprašė, kaip žmo
nės švenčia Jonines, kokių prie
tarų laikosi per Kalėdas ir Vely
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kas, —visa tai patvirtina tauto
saka, užrašyta mūsų laikais. Že
maičių vyskupijos sinodas 1752 
m. smerkia nevykusius skulpto
rius, kurie savo išmanymu gami
na šventųjų atvaizdus: jie savo 
baisia išore ir poza visai svetimi 
bet kokiai šventai tradicijai. Tad 
primityvus liaudies menas nebu
vo įvertintas. Vilniaus vysk. Pa
co 1682 m. aplinkrašty rašoma: 
“Sv. Jono Krikštytojo šventėje šo
kiuose apie medžius ir ugnį jie te
gul nedalyvauja ir tenelieka ki
tokių netinkamų bei prietarin
gų veiksmų”.

Jėzuitų kronikose net kelis kar
tus smulkiai aprašomas stebuk
ladarių akmenų gerbimas ir 
jiems aukų nešimas (1603, 1605 
ir 1723 m.). Keliose vietose mi
nimas žalčių gerbimas (1618, 
1620, 1718 m.). Ir apie šventus 
miškus yra ryškių žinių. “Yra 
tokių žmonių, kurie kaip kokią 
dievybę garbina neįžengiamus 
miškus bei gojus ir laiko nusikal
timu ten bent mažą šakelę nu

laužti” (1611 m. iš Kražių). 'Ki
ta žinia: “Vienoje vietoje kvaili 
žmoneliai kaip dievą garbino me
dį ir su tokiu įsitikinimu, kad nie
kas nedrįso jo nukirsti... Todėl 
pats mūsų kunigas ėmė ir nukir
to tą dievą ir sudegino jį, įmetęs 
į ugnį” (Vilniaus kolegijos kroni
ka, 1609 m.). Tokios žinios daž
nai kartojasi. “Du ąžuolai, bū
tent “Uzolay Devayciaj”, buvo 
nukirsti ir sudeginti, nes prieta
ringu būdu prasti žmonės juos 
garbino” (K .Grinkevičiaus atas
kaita, 1725 m.). Žagelio misijos 
1718 —19 m. ataskaitoj rašoma, 
kad “buvo rasta žmonių, kurie 
garbino saulę ir mėnulį, ir ligas 
gydė, šaukdamiesi saulės ir mė
nulio”. (Yra užrašyta nukalbė- 
jimų nuo gyvatės įkandimo, kai 
užkeikiama, kad saulė ir mėnu
lis jos nešviestų. J. B.). Gamto 
kūnų ir reiškinių gerbimas iri 
laikoma “dievaičiais”. Rašot111 
“Dar ligi šiol kaimiečių lupo 
pagarba taria peniau diev^ju 
vardus, būtent: Saulė, M'*ul’s>

Žaibas, Ugnis ir 'Duona: jie pla
čiai tamsių žmonių dievais (pap
rastai — dievaitiey) vadinami. 
Dar ir dabar ugniai prietaringu 
būdu teikiamos aukos. Pagoniš
komis aukomis dar ligi šiol gar
binama žemė ir panašiu būdu 
— namų dievai” (Žagelio misi
ja). Iš Igno Ostrovskio 1719 m. 
apyskaitos sužinome apie "kėli
mą stalų”, kai patys puotauja ir 
maitina mirusiųjų vėles, dargi 
nuo seno priimta malda jie pa
kviečia vėles į puotą. Jie peni 
“demoną” bet kokiose vaišėse 
pirmą kąsnį mesdami po stalu, 
išpildami pirmąjį šaukštą. (Plg. 
Praetorių ir jo “žemynėliavimą” 
-4. B.).

Mums įdomu būtų surasti 
daugiau dievų vardų. Ir štai ran
dame dvi jėzuitų kronikas, mi
ninčias dievų vardus. Vilniaus 
kolegijos 1604 m. kronikoj tarp 
kitko rašoma: "Kai kurie žmonės 
šalia dangaus Dievo (t.y. krikš
čioniško —J. B.), turi dar ir na
mų dievus, kuriems nustatytų 
metų laiku turi įprotį aukoti 
įvairias aukas. Toks vienas jų 
namų dievas yra tas, kurie jį savo 
kalba vadina “Dimstapatis”; apie 
jį yra įvairių nuomurių: vieni 
sako, kad jis esąs ugnies dievas, 
kuris saugoja namis nuo ugnies; 
jam jie aukoja gridį... kiti sako, 
kad jis esąs šeinininkių dievas, 
jam pačios šetnininkės aukoja 
kiaulytę... Kias yra jų namų 
dievas, kurį Je savo kalba vadi
na "Pagirios”. Jam kai kuriose 
vietose vyr.i aukoja paršą, kai ku
riose —jaitį, moterys —gaidžius. 
Vyrų apavime nevalia dalyvau
ti motoms, moterų, atvirkščiai 
_ vyrtfts. Tas dievas, kaip aiški
nami pavadintas pagal girnų 
akirati, kuriuo malami grūdai. 
poomis jie saugodavo jam skirtą, 
n»dine tvorele atitvertą buvei- 
jf. Be to, jie neliečiamu papro- 
.iu laiko, kad nuotaka ar jaunoji 
ne anksčiau prileidžiama valdy
ti namus, kai paaukos tam die
vui duonos kepalą ar rankšluos
tį. Tokių dievų jie daug garbi
na”... Aprašas labai tikslus ir pa
tikimas, abu tų namų dievų var
dai ir funkcijos yra aiškios.

Kitoje Vilniaus kolegijos 1618 
m. kronikoje rašoma: “Jie garbi
na daug dievų, ir jiems kaimo 
papročių nustytu metų laiku 
neša aukas. Kai kurie garbina 
dievą vardu "Dirvolira”; jam 
skerdžia paršą aukai. Kiti dievui, 
vardu "Nosolum”, aukoja ožį ir 
jo kraują išpila į upę, kad tie die
vai duotų gerą javų derlių. Kai 
kurie garbina dievą "Dimstipatį”; 
kaip tą dievą garbina, nors tėvas 
ir norėjo sužinoti, jie visai ne
reiškė noro ką nors pasakyti”. 
Anksčiau 1604 m. kitas misinin
kas turėjo daugiau laimės sužino
ti aukščiau minėtas smulkmenas.

Dar daugiau dievų vardų ran
dame Kražių kolegijos 1611 m. 
kronikoj: "Jie garbina įvairius 
dievaičius, primenančius senovės 
( t. y. klasiškus romėnų —J. B.) 
prasimanymus: Žemopati, kurį 
galėtumei pavadinti žemės Plu
tonu, jei persikeltume! į senuosius 
laikus, Andeni —Neptūną, Bie-

(Nukelta į 2 psl.)
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“Kryžių šalis”-nauja knyga 
apie Lietuvę.
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„Kryžių šalis" - 
nauja knyga 
apie Lietuvą

Šiomis dienomis Anglijoje pa
sirodė nauja knyga, “Land of 
Crosses” — Kryžių šalis. Jos au
torius, anglikonų kunigas Mi- 
chael Boutrdeaux, vadovauja Re
ligijos ir komunizmo studijų cent
rui Kestono kolegijoje, netoli 
Londono. Knygą išleido Augus
tine Press.

Begvildendama Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios ir jos narių isto
riją nuo 1940-ųjų iki 1977-ųjų 
metų, “Kryžių šalis” drauge ap
rėpia platų politinių bei kultūri
nių įvykių lauką, susieja jvykius 
Lietuvoje su tarptautine raida. 
Užsienietis skaitytojas galės susi
daryti iš jos gana išsamų to lem
tingojo laikmečio vaizdą.

Knyga prasideda 1940-jų metų 
invazijos ir pirmųjų okupacijos 
metų —autoriaus žodžiais, “per
sekiojimo prieskonio” — aprašy
mu. Toliau aptariami pagrindi
niai nacių Vokietijos ir 'Tarybų 
Sąjungos politikos tikslai, Stali
no laikmetis, Chruščiovo antire
liginė kampanija ir jos žlugimas, 
"kylanti itampa” tarp 1966-ųjų 
ir 1975-ųjų metų. Ypatingas dė
mesys skiriamas Lietuvos katali
kų santykiams su Vatikanu, val
džios kovai prieš Bažnyčios hie
rarchiją, Kauno seminarijai ir ti
kėjimo gajumui lietuvių tauto
je. Plačiai apžvelgiama krikščio
niškoji savilaida, ypač Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika: iš
tisas knygos skyrius pašvęstas K 
GB kovai prieš Kroniką. Tarp
tautinis Lietuvos katalikų są
jūdžio pobūdis nagrinėjamas 
skyriuje apie Religiją, Naciona
lizmą ir Žmogaus Teises, kuria
me aprašoma lietuvių parama 
rytinių apeigų katalikams Ukrai
noje ir vis glaudesni ryšiai su ki
tomis žmogaus teisių grupėmis 
Tarybų Sąjungoje. Knygą beskai
tant, išryškėja katalikybės ir tau
tiškumo sąsaja Lietuvoje.

Kiekvienas “Kryžių šalies” 
skyrius papildomas rinktiniais is

toriniais dokumentais. Tie de
vyniasdešimt devyni dokumen
tai — nuo 1940 metų spalio mė
nesi išleistų slaptų instrukcijų 
dvasiškijos reikalų, iki Lietuvos 
Helsinkio grupės pareiškimo 
Belgrado konferencijai 1977 me
tais —bus ypatingos vertės vi
siems, besidomintiems Lietuva ir 
Rytų Europa. Skyrius "Kava dėl 
jaunimo proto” susideda vien iš 
dokumentų — pasak autoriaus, 
“tie dokumentai taip iškalbiai 
aprašo jaunimą ir jo tikėjimą, 
kad mano paties žodžiai čia vi
sai nereikalingi”.

Su Michaelio ■ Bourdeaux 
“Kryžių šalim” pradedama stu
dijų serija apie katalikybę Rytų 
Europoje. Amerikietis profe
sorius Denius Dunnas šiuo me
tu baigia rašyti knygą apie Krem
liaus ir Vatikano santykius, nuo 
Stalino laikų, o profesorius Boh- 
dan Bociurkiv, dėstantis Ottawos 
universitete, Kanadoje, yra įpu
sėjęs studiją apie Rytų apeigų ka
talikus Ukrainoje, šj trilypi pro
jektą globoja Religijos ir komu
nizmo studijų centras Kestono 
kolegijoje.

įvade j savo knygą Michael 
Bourdeaux rašo, kad vienas jos 
pagrindinių tikslų yra suteikt ga
limybę prispaustiesiems atpasa-

Kun. Michael Bourdeaua

PORTRETU IR PEIZAŽU KŪRYBA
Dailininko Miko Šileikio 85 metų sukakties proga

Mikas Šileikis Gėlynas

Tenka džiaugtis, kad kartu su 
spalvinga rudens gamta atgijo ir 
lietuvių mokslo, kultūros, meno 
gyvenimas bei veikla.

šio rudens parodų sezone 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje, netrukus yra 
numatytos žinomų ir dailėje pa
sireiškusių dailininkų parodos: 
skulptoriaus A. Marčiulionio, ta
pytojų Paukštienės, Smalinskie- 
nės ir kitų. O šių metų spalio 
14 d. Čiurlionio galer. Ine. Mid
land Savings b-vės patalpose, 
4040 S. Archer Avė., Chicagoje 
bus atidaryta dail. Miko Šileikio 
aštuoniasdešimt penkerių metų 
amžiaus sukaktuvinė tapybos pa
roda.

Aplankius dail. Šileikio studi
ją, teko peržvelgti ruošiamai pa
rodai parengtus kūrinius. Jie visi 
jrėminti puošniuose, saloniniuose 
rėmuose. Dalis darbų tapyti prieš 
kelias dešimtis metų ir iki šiol 
parodose nebuvo eksponuoti. Kū
riniai sukaktuvinės parodos eks
pozicijai rūpestingai parinkti ir 
žanriniai labai įvairūs. Šią paro
dą gal reikėtų tiksliau vadinti su
kaktuvine ir apžvalgine paroda, 
nes išstatomi darbai buvo kurti 
per daugeli metų, ir jie labai pa
deda geriau susipažinti su daili
ninko kūrybos etapais ir jo praei
ties išgyvenimais. Retas dailinin
kas yra išgyvenęs tokį kūrybinių 
jėgų tęstinumą ir intensyviai kū
ręs net daugiau kaip penkiasde
šimt metų.

Dail. M. Šileikis vos dvidešim
ties metų amžiaus, apleidęs Lie
tuvą bei savo gimtojo Zarasų 
krašto žavius ežerus, nuostabius 
miškelius ir lankas, atvyko Ame
rikon, tikėdamasis čia rasti dau
giau kūrybinių galimybių nuo
savų svajonių polėkiams ugdy
ti. Nelengvos buvo jo išsvajotos 
čia pirmosios gyvenimo ir meno

koti savo bylą jų pačių žodžiais. 
Dėkodamas daugeliui asmenų už 
pagalbą, ruošiant šią knygą, jis 
rašo: “Pirmiausia aš turiu dėko
ti lietuviams, kurių išskirtinės 
savybės — ištikimybė savo pa
veldėtai kultūrai ir pasišven
timas savo įsitikinimams, nežiū
rint ilgų dešimtmečių sistemin
go persekiojimo —mane Įkvėpė 
papasakoti jų tikėjimo istoriją. Ši 
knyga tapo Įmanoma jų dėka, 
nes jie pasiryžo prabilti pasau
liui, tikėdamiesi, kad visi, ku
riems rūpi religijos laisvė, išklau
sys jų balso ir ims veikti”.

Savo įvadą j ‘^Kryžių šalį” Mi
chael Bourdeaux baigia šiais žo
džiais: “Knygos trūkumai pri
klauso man, ir, kaip nekatalikas, 
aš labai nuolankiai pasirašau po 
knyga apie katalikišką tautą, ku
rią aš taip labai pamilau”.

St

Mikas Šileikis

studijų dienos, kurios buvo pil
nos įvairių rūpesčių ir nepritek
lių.

Pirmąsias dailės studijas Mikas 
Šilaikis pradėjo Bostono Dailės 
mokykloje, vėliau Chicagos Dai
lės institute, intensyviai studijuo
damas tapybą. Taip pat čionai iš
klausė meno istorijos ir filosofi
jos kursus ir po ketverių metų 
sėkmingų studijų baigė Dailės 
institutą Cum Įaudė, įsigydamas 
diplomą.

Vis daugiau domėdamasis 
menu, dail. j»ijęikis lankydavo mu
ziejus, galerijas, susitikdavo su iš
kilesniais amerikiečių dailinin
kais ir dalyvaudavo jų bendrose 
dailės parodose. 1925 m. Chicagos 
Dailės instituto porodoje buvo 
apdovanotas net pirmąja premija. 
Vėliau pastebėjus ir įvertinus Mi
ko Šileikio meno kritiko pastabas, 
amerikiečių periodinės spaudos 
tedaktorių buvo kviestas talkinti, 
bendradarbiauti meno skyriuose 
ir recenzuoti dailės parodas. Ap
tardamas ar vertindamas kūrinių 
estetinę vertę, recenzentas turi 
jautriai pajusti kūrėjo išgyven
tas nuotaikas, gerai pažinti tech
ninį kūrinio atlikimą ir nurodyti 
kūrinių paklaidas ar trūkumus. 
Mikui Šileikiui teko savo pažiūras 
dėstyti bei parodos vertinimą ra
šyti ir apie jau seniai vykusią pa

Vasamamial prie ežero

saulinio masto dailininko Picasso 
parodą. Daug rašydamas spau
doje, Šileikis ugdė visuomenėje 
dailės pažinimo pagrindus ir vys
tė žmonių estetinį pojūtį.

Sukaktuvininkas daugiau kaip 
45 metus buvo “Naujienų” dien
raščio meno skyriaus redaktorius, 
kur išsamiai aptardavo ir recen
zuodavo Chicagoje vykusias ame
rikiečių bei lietuvių dailės paro
das.

Šileikio kūryba rodo mums gy
vą bei nuoširdų ryšį su gamta, 
kur jo paveiksluose vaizduojami 
kasdieninės gamtos motyvai yra 
neperkrauti atsitiktiniais pripuo
lamais ar iššaukiančiais efektais. 
Jis savo drobėse jieŠko realaus gy
vastingumo, kūrybinės rimties bei 
skaidrios nuotaikos. Stebint Šilei
kio kūrinius, jauti lyg keliautum 
giedrią pavasario dieną paežerio 
krantais, per žydinčius sodus, ar 
per saulės prošvaisčių nušvies
tas kopas. Šiame žanre dailinin
kas su meile ir giliu įsijautimu 
yra sukūręs daug gerų kūrinių.

Dažnai kartu su velione žmo
na Paulina, motyvų j ieško da
mas, išvykdavo net už kelių 
šimtų mylių, aukodamas tam 
savo laisvalaikį bei poilsį. Kar

tais dailininkas net žiemos metu 
atviroje gamtoje kurdavo sodrius 
žiemos vaizdus, nors po tokių iš
vykų grįžęs ir peršalęs, turėda
vo kurį laiką “atostogauti” lovo
je-

Bet jis mėgiamus, nuotaikingus 
gamtos motyvus susirasdavo ir 
savo gyvenamoje aplinkoje, o 
ypač Michigano ežero pakrašty
je, laivelių prieplaukose ar kito
se būdingose Chicagos miesto da
lyse.

Šileikis ypač yra daug nutapęs 
nuotaikingų ir spalviniai žais
mingų kopų vaizdų. Jis, lyg 
koks gamtos dainius, be žodžių 
dainuoja apie saulę, ežero ban
gas, smėlėtas kopų kalvas ir at
skleidžia glūdinčią paežerio po
eziją, žavingą jos visumos grožį, 
kur toluma tirpsta sodriame spal
vų spektre.

Dail. M. Šileikis mėgsta ir ak- 
varelinius dažus, dirbti su jais at
viroje gamtoje. Akvarelės darbo 
procese vyksta skubus momentų 
ir įspūdžių fiksavimas. Jokie pa
taisymai ar papildymai čia yra 
neįmanomi. Jo darbo atelje teko 
matyti taipgi gerų akvarelinių 
paveikslų, kuriuos parodon įter
pus, būtų paįvairinta ir pratur
tinta visa ekspozicija.

Dailininkas ilgame savo kūry
binio darbo laikotarpyje yra su
kūręs ir nemažai portretų bei 
kelias realistiniai impresionistinio 
stiliaus figūrines kompozicijas. 
Tai vis iš ankstyvesnių Miko Ši
leikio parodų prisimintini dar
bai. "Žmonos portretas kailinia
me apsiauste”, “Šeimininkė”, “Žy
das siuvėjas” ir kt. Gaila, kad dėl 

Mikas Šileikis Seimininke
M. K. Čiurlionio galerija Jaunimo centre, ChlcagoĮĮe

vietos stokos dailininkas negalė
jo šių kompoziciniai stiprių kū
rinių parodoje išstatyti. Šioje pa
rodoje dėmesį patraukia svajin
gos "Mergaitės” portretas, kuria
me vykusiai pavaizduotas vidinis 
charakteris, susikaupimas ir lais
vas judesys. Giliu įsijautimu, mė
lynų tonų fone išspręsti "Laive
liai”, įdomus ir spalviniai sodruš 
“Pavasaris”, “Žydintis sodas” ir 
kiti nuotaikingi pavasario peiza
žai.

Šileikio paletės skalė spalviniai 
urtinga, niuansuose skambi. Dau
giausia jo kūriniuose randame 
jam būdingus ir mėgiamus mė
lynus, raudonus, žalius tonus, ku
rie tirpsta ir skleidžiasi pilkų to
nų niuansuose.

Dail. Šileikis, baigęs akademi
nes dailės studijas, nors duoną už
sidirbdavo vis spaustuvėje, bet 
daug laiko, darbo ir ryžto pa
šventė savarankiškam charakte
riui formuoti. Dailininką nepa
veikė veikiančios įvairios naujo
sios dailės srovės ar naujovių 
jieškojimas, bet visą brandžiau
sią savo kūrybos laikotarpi iki pat 
šių dienų buvo ištikimas realis
tiškai — impresionistinei kūry
binei nuotaikai.

Šileikis, malonaus ir nuosai
kaus būdo bei inteligencijos džen
telmenas, kolegų dailininkų tar
pe ar visuomenės veikloje, atro
do, niekad jokių asmeniškų kon
fliktų neturėjo. Jį sutinkame vi
sų srovių, net visai kraštutinių 
modernistų lietuvių ar kitatau
čių dailės parodose, nuosekliai 
bei ramiai stebint ir recenzuo
jant kūrėjų siekiamas ir puoselė
jamas pastangas.

Dail. Mikas Šileikis savo nuo
širdžiu paprastumu bei paslauga 
artimiesiems, dailės ir kultūros 
baruose susilaukė visuotinės pa
garbos. Ilgiausių metų!



Šiame numery:
Argi turėtų būti taip, kaip yra? 
Pokalbis su soliste Dana Stankaityte, 
jos rečitaliui artėjant.
Londono svarstymai.
Iš anglų modernios poezijos.
Skulptorius Aleksandras Marčiulionis 
apie skulptūrų aplamai ir apie lietuvių 
skulptorių dabartį jo parodos proga. 
Įteikta dailės premija dailininkui 
Adomui Varnui.
Diena su turtingu lietuviu Illinojuje. 
Netekome dail. Povilo Kaupo.

' Argi turėtų būti 
taip, kaip yra?

Suamerikonėjome... Ir gerai. 
Pats laikas sutapti su aplinka. 
Juk esame natūraliame vyksme. 
Ir nėr ko jaudintis, jei mūsų kal
ba tampa mišiniu. Šnekame lyg 
ir lietuviškai, galvojame lyg ir 
angliškai. Gaunasi pirmarūšis 
haibolas.

Galvoti tai galvojame. Tačiau 
lietuviškai protauti primirštame. 
Daug kam sunku brūkštelėti lie
tuvišką sakini arba suskaičiuoti 
iki šimto. O ką jau sakyti apie 
kasdieninę ekonomiką. Seivingai, 
taksai, mortgičiai, šėrai, inšuren- 
sai, junitai, rentos, peidėjai... kai 
kam taip susuko galvelę, jog 
samprotauti apie tai savais žo
džiais pasidaro neįmanoma. Kar
tais tiesiog nepatogu prabangiai 
įsitaisiusio pažįstamo vaišėse už
siminti apie apdraudas, santau
pas, nuošimčius, mokesčius... Gy
voje draugijoje junitai ir bildin- 
gai turi prasmę, o butai ir pasta
tai nieko nereiškia.

Bet argi dėl kalbos verta sielo
tis. Aišku, kad ne. Prieš srovę ne
papūsi, prieš vėją nepaplauksi. 
Anot epikūriško poeto, kiauros 
laiko statinės nebeužkimši. Te
gu būna taip, kaip yra.

Juk ne visiems lemta gimti po
etais, Vaidilomis, vaidilutėmis, 
taip sakant, tais mitologiniais 
keistuoliais, kurie dar šmirinėja 
mūsų tarpe, veltui vaišinasi, mei
linasi šeimininkėms ir vis užsis
pyrę stengiasi išlaikyti lietuvių 
kalbos orumą. Kai jie savo čys- 
tus idealus reiškia kur nors vie
nišoje palėpėje, rašydami 
straipsnius ar eilėraščius, yra 
tvarkoj. Bet kai užsigeidžia savo 
polėkiais linksminti rimtą drau
giją, lieka pažeistas etiketas, su
griūva vaišių darnumas. Duoki
te pakajų!

Štai ne per seniausias pavyzdys. 
Vienas tosk plunksnagraužis už 
stalo svarstė įvairias pasaulio 
problemas su įšilusiais tautie
čiais. Kai keli ryžtingi vyrai bu
vo pasiruošę vos ne kamikadzės 
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būdu griauti tironų gūžtą Krem
liuje, plunksnagraužis visus per
traukė tokiais žodžiais:

— Broliai, neaukokite savo gy
vybių. Jos mums reikalingos 
bendruomeninei veiklai. Tiek 
darbų jūsų laukia. Va, įsteikime 
dailiojo skaitymo ir taisyklingo 
kirčiavimo būrelį. Susirinksime 
kada-ne-kada kur-ne-kur, pasis- 
kaitysime šį bei tą iš lietuvių 
klasikų raštų — Valančius, Vaiž
ganto, Žemaitės, Krėvės, pasida
linsime prisiminimais apie Lietu
vos praeitį, sudainuosime keletą 
liaudies dainelių, ar tai ne gražu? 
Juk Lietuvoje kraštotyrininkai 
šia linkme seniai žygiuoja.

Aišku, po tokios kalbos kam
baryje pakibo nejauki tyla. Būtų 
ji kabėjusi ilgėliau, jeigu ne tas 
Bonifacas, šiaip kuklus žmo
gelis, bet dabar nei iš šio, nei iš 
to pradėjęs kikenti. Nuo jo ir vi
sas stalas ūmai sugriaudė juoku. 
Plunksnagraužio pasiūlymą visi 
priėmė kaip anekdotą.

O iš tikrųjų jau seniai reikėjo 
steigti lietuvių kalbos Svarinimo 
draugijas. Meilė savo kalbai tur
būt yra pats geriausias ginklas 
prieš bet kokį priešą, pasinešusi 
sunaikinti tautinę gyvybę.

Kalbos Svarinimui progų yra 
visa galybė. Žiūrėkime, dar iki 
šiol, nežiūrint rašymų — prašy
mų, negalime atsikratyti įkyrėju
sia slavybe “išpildė”. Ji nuolat 
užteršia mūsų koncertų progra
mas bei reportažus: "išpildė so
natą” (-paskambino, atliko). O 
dabar, imdamas į rankas, uolių 
rengėjų įteiktus lapiūkščius, su
siduriu su "debutavo” (-debiu
tavo), “transluojami” (-trans
liuojami), "uvertura” (-uvertiū
ra). Žinoma, tai tik atsitiktiniai 
prašovimai, bet trumputėse 
programose jie rėžte rėžia akis. 
Juk tai ne kelių puslapių laikraš
tis, kurio koregavimas užima il
giausias valandas. Ką laikraščių 
leidėjams ir redaktoriams atlei
džiame, to negalime atleisti 
trumpų pranešimų bei programų 
rašėjams. Egzistuotų kalbos šva- 
rinimo draugija, gal būtų kitaip. 
Jos nariai mielu noru paskubėtų 
į talką, sudarant programas, ra
šant skelbimus ar įvykių reporta
žus.

Žodžiu, lietuvių kalbos varto
senoje ne viskas turi būti taip, 
kaip yra.

Pr. V.

KAI PASIRUOSIMAS JAU ATLIKTAS
*

Pašnekesys su Dana Stankaityte jos rečitaliui artėjant
Kuriuo atveju darbas yra sun
kesnis ir kodėl?

__ Turiu atvirai prisipažinti, 
kad vis dėlto operos partiją 
ruošti man labiau prie širdies. 
Nepasakyčiau, kad tai būtų 
lengviau, bet gal būt dėl to, kad 
mano balsas yra daugiau ope
rinio pobūdžio, daugiau galiu 
save išreikšti, daugiau galiu iš
sitiesti.

Rečitalio programą ruošiant, 
yra sunkiau ta prasme, kad vi
sa programa susideda iš atski
rų kūrinių, skirtingų periodų, 
skirtingų stilių. Reikia stengtis 
įsijausti į kiekvieną dainą ir 
atlikti ją kaip galima arčiau 

I kompozitoriaus minties. Tuo 
| tarpu operos partija stiliaus at
žvilgiu yra vientisas kūrinys.

— Įdomu būtų taipgi sužino
ti, kaip iš anksto planuojate re- 
čitalinio vakaro programą? Ar 
žiūrite kuria nors prasme tam 
tikro jos vieningumo, ar at
virkščiai — įvairumo? Ar turi
te savo mėgiamus kompozito
rius ir juos labiau renkatės, ar 
vėl atvirkščiai — labiau gundo 
dar niekada nedainuoti?

— Jaunas dainininkas-ė pa
prastai pradeda programą kla
sikais, romantikais ir t. t., žo
džiu, pagal nusistovėjusį stan
dartą. Taip kaip mokykloje 
yra nustatyta. Tačiau subren
dęs dainininkas jau žiūri kiek 
kitaip: norisi pamaišyti stilius, 
gal ir nusikalstant vieningumui. 
Bet ir tai, kaip minėjau, pri-

_  Ui savaitės Jūsų rečitalis 
Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj, Chicagoj. Tikriausiai šiuo 
metu Jums didelio ir įtempto 
darbo dienos ir valandos. 
Mums, visų pasiruošimo deta
lių nežinantiems, baisiai knieti 
sužinoti, kiek laiko reikia so
listui parengti jo individualaus 
koncerto programą f

__ Pats didysis pasiruošimas 
jau atliktas, beliko pora, treje
tą repeticijų ir... scenos šviesa. 
Tačiau nervinis įtempimas pas
kutinę savaitę didžiausias: o 
jei koks nušalimas, ar kokia 
sloga — visas darbas per nie
ką. Dabar dėl pasiruošimo: tai 
grynai priklauso nuo individua
laus solisto pajėgumo, pragyve
nimo sąlygų, su akomponiato- 
rium darbo valandų Skaičiaus 
ir t. t. Jei solistas mūsuose ga
lėtų padirbėti, sakykim, po 
valandą į dieną su akomponia- 
torium, nereikėtų praleisti 8 
vai. ar daugiau užsidirbant 
kasdieninę duoną, tada, žino
ma, galima būtų rečitalį pa
ruošti per porą mėnesių, o gal 
ir greičiau (turiu mintyje visai 
naują programą). Dirbant po
ra kartų savaitėje — maždaug 
pusmetis. Aš pradėjau žiūrėti 
programą, berods, gegužės mė
nesį.

— Ar Jums asmeniškai la
biau prie širdies rengti tos ar 
kitos operos pagrindinę partiją, 
ar ruošti viso vakaro rečitalinę 
programą? Ir kokie čia būtų 
vieno ar kito, atvejo skirtumai?

/Ueksandras Marčiulionis vejo (Nuotr. V. Noreikos)
leriioie!nlJanni^1Ptfl7 Parodos, atidaromos M. K. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, spalio 20 d. (penktadieni) 7 vai. vak.

Sollste Dana Stankaityte

klauso nuo individo skonio, su
pratimo, sugebėjimo bei talen
to. Mano nuomone, programos 
įvairumas yra labai svarbus da
lykas, o dėl kompozitorių — 
manau, kiekvienas turim savo 
mėgiamus, tačiau ne visada ga
lim tik juos dainuoti, noriai pa
bandyti ir negirdėtų, nematy
tų...

— Stabtelėjami prie dabarti
nio Jūsų rečitalio, norisi pa
klausti, ar tai bus daugiau ope
rinių arijų vakaras, ar labiau 
koncertinių dainų programa? 
Ar vyraus klasika bei romanti
ka, ar bus užgriebta ir šiandie
ninių kompozitorių kiek naujo
viškas braižas?

— Nežiūrint, kad ir labai 
mėgstu operą, šis rečitalis bus 
daugiau koncertinių dainų, pra
dedant klasikais, romantikais, 
baigiant modernistais, bus ir 
liaudies dainų, o taipgi ir pora 
arijų.

—< Ar, pramačiusi savo reči
talį, jau iš anksto nusistatote 
jo visą autorinį bei teminį po
būdį, kurio paskui jau griež
tai laikotės, ar dirbant daug 
kas tenka keisti ir kodėl?

— Programą maždaug jau 
pramačius, dažnai daug kas 
tenka keisti. Kartais, pradėjus 
mokytis, ta ar kita daina patin
ka labai, bet vėliau, kiek pra
mokus, kažkaip nebevilioja, ar 
ne taip patogi balse. Kartais 
tenka keisti ir dėl programos 
įvairumo, kad nebūtų visos dai
nos panašios ir t t. žadžiu, ran
kos laisvos, ko niekad nėra ope
roj: turi dainuoti tą ar kitą 

(Lietuvių foto archyvas) 

partiją nuo pradžios iki galo, 
nepakeisi tenai nieko.

— Tad galutinai kas ir kieno 
bus padainuota artėjančiame 
Jūsų rečitalyje?

— Bus Schuberto, Listo, Ja
kubėno harmonizuotos liaudies 
dainos, pirmą kartą dainuosiu 
Jono Švedo dainas, taip pat Ku
tavičiaus vokalinį ciklą — Avi
nuko pėdas.

Iš operų padainuosiu Sentos 
baladę iš "Skrajojančio olando” 
—Wagnerio ir Madalenos ariją 
iš "Andrea Chenier” — Giorda- 
no.

— Kokius kreditus duodate 
rečitalio akompaniatoriui, kiek 
jis savo dalimi lemia rečitalio 
programą bei pasiruošimą?

— Susidainavimas su akom
paniatorium yra labai svarbus 
dalykas. Nepasakysiu per daug, 
kad rečitalio pasisekimas ar 
nepasisekimas didesne dalimi 
priklauso nuo to. Rečitalyje (Nukelta į 4 psl.).

Aleksandras Marčiulionis Ii Jūratės rūmų

solistas ir akompaniatorius — 
du lygūs partneriai. Be to, su
statant programą ar ją beruo
šiant, savo pastabomis ar pata
rimais jis labai daug prie vis
ko prisideda. Kažkodėl pas mus 
akompaniatorius labai dažnai 
būna pamirštamas, sakyčiau, 
lyg nustumtas į antrą vietą.

Šiame rečitalyje akompanuos 
Alvydas Vasaitis, su kuriuo 
darbas visada yra labai malo
nus ir kurio talentu, aš manau, 
nė vienas neabejojam.

— Iš spaudos žinome, jog 
netrukus bus išleista Jūsų 
plokštelė. Ar šis koncertas nė
ra jau lyg ir plokštelės premje
ra? Ar plokštelei vėl reikės iš 
naujo ruoštis, parengiant visai 
naują programą?

— Nesu dar galutinai nusi
stačiusi plokštelės programą, 
bet manau, kad ji bus visai ki
ta, negu šitame rečitalyje, bus 
daugiau operinė, daugiausia iš 
jau dainuotų operų. Tad tiek 
daug darbo jau nereikėB įdėti.

— Jeigu kokia nors geroji 
laumė lemtų viską, ko norite, 
tai kur, kurioj operoj ar kon
certinėje salėje ir ką norėtumė
te labiausiai dainuoti?

— Žinot, nebe tas amžiną.— 
kad galėčiau tuščiai fantazuo
ti. Jei būčiau tik pradedanti 
dainininkė, gal daug ką kitaip 
daryčiau, ar norėčiau daryti, 
bet dabar? Esu išdainavusi be
veik visas populiaresnes dra
matinio soprano partijas, esu 
aplankiusi beveik visas lietuvių 
kolonijas, Australiją, Kanadą. 
Neteko matyti tik Pietų Ame
rikos ir nedaug Europos, įskai
tant ir Lietuvą. Tenai dar no
rėčiau, progai pasitaikius, nu
vykti. šiaip esu dėkinga vi
siems tautiečiams, kurie jau 
tiek metų mane parėmė, atsi
lankydami į koncertus, buvo 
man moralinė paspirtis.

— Kaip vertinate aplamai iš
eivijos muzikinį gyvenimą, mū
sų čionykštę publiką ir muziki
nio intereso galimybes?

>— Kol kas mūsų muzikinis 
gyvenimas dar pakankamai ak
tyvus: turim apsčiai rečitalių, 
koncertų, gyvuoja opera, Dai
nava, Čiurlionio ansamblis ir t. 
t. Kaip ilgai, tai jau kitas klau
simas. Vis dėlto turim būti rea
listai, žiūrėti atviromis akimis. 
Deja, ir didžiausias optimistas 
turėtų pripažinti, kad ateitis 
miglota. Mažėja visų jėgos, ma
žėja meninis lygis, naujų jėgų 
nedaug atsiranda. Netekome 
Jakubėno, Chomskio. Kas juos
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Šiame numery:
Donelaitiškai apie rudenio 
Lietuvių literatūros istorija rusų kalba. 
Rašytojas A. Vienuolis, kokį jį, 
pažinojo J. Kuprionis.
Bagdonavičiaus Londono svarstymai. 
Prisikėlusi Pompėja Chicagoje. 
Rosario Castellanos eilėraščiai.
Kūrybinę ugnį perduoti ateinančiai 
kartai: “Ateities” vyr. redaktoriaus 
kun. dlr. Kęstučio Trimako žodis 
jaunimo konkurso premijų \ 
įteikimo iškilmėse.

Donelaitiško rudenio gėrybės
Ak! daržų grožybės, jūs su savo žolelėms, 
Jūs, kvietkelės jaunos, jūs gi pavasario šlovė, 
Ak! kur dingo jūs puikumą su savo kvapeliais. 
Vei, ką sodai mums, margai žydėdami; rodė, 
O ką vasara mums po tam augindama siūlė, 
Tas visas gėrybes jau kampe pakavojom 
Irgi su puodais ar skauradoms virdarni valgom.

Tai ištraukėlė iš Donelaičio “Metų”, iš trečiosios poemos 
dalies “Rudenio gėrybių”. Jau dešimtmečius pragyvenus did- 
miesčiuos, kitiems juose ir užaugus, atitinkamas Donelaičio “Me
tų” dalis siūlytume paskaityti, lyg darant savaitgalinę poilsio 
išvyką J užmiestį. Vyresniesiems, dar prisimenįantiems lietuviš
kąjį kaimą, tas skaitymas būtų įdomus pasitikrinimas, ar dar 
nepamiršta, kada sodinamos bulvės, kaip ir kada šienaujamos 
pievos, kertami rugiai, kaip ten buvo šokama it valgoma vestu
vėse. Jauniesiems tai gali būti irgi gana egzotiška išvyka, 
lygi kelionei į Havajus.

Kitas gi, rudenišką Donelaitį skaitydamas, ras net malonių 
analogijų su šiandieniniu mūsų gyvenimu. Chicagoje ir ki
tur rudenio savaitgaliais įvykstančios moterų madų parodos ir 
kitos suknių parodymų progos gražiai susišaukia su Done
laičio moteriškėmis, netgi su užuominomis žinoti saiką ir neper
sistengti.

Todėl jos taipjau, kaip reik viešnėmsį išsirėdė. 
Ale ne vokiškai, kaip kelios jau prasimanė, 
Ne! lietuviškai kožna tarp jų susiglamžė. 
Juk žinai, kaip mūs liettfvninkės dabinėjas, 
Kad viešėt ar į čėsnis nukeliaut užsigeidžia. 
Kykas su nometu bei ploštė moterų rėdai, 
Bet vainikas su kasoma mergų dabinėjims ( 
Bobos! šiukštu jums margų vainikų norėti, 
O jūs, mergos! vėl minau, n’užsigeiskite kykų.

Na, o tie mūsų čionykščiai draugijiniai jubiliejų, paėjimų, 
sukaktuvių, pagerbtuvių, vestuvių baliai su išrikiuota ap
krautais stalais, su pradžios invokacljomis ir linksm^ais fi
nalais! Atrodo, lyg DonelaitiB būtų rašęs, į mus nusi?ūrėdamas: 

Taip išvirtus jau valgius iš katilo semdair> 
O pečenkas su kabliais iš kakalio traūkdaJ8> 
Petras kukorius, kaip girdit, buvo sutaič8 
Irgi svečiams išalkusiems vis ragino *it3^- 
Tušė, staltieses tuojaus atnešusi plona* 
Svodbiškai, kaip reik, išrėdė didelį s^ą. 
O po to tam kviesliai greiti daug su^ valgių. 
Jautienos riebios, kiaulienos irgi jsienos. 
Plaučių bei kepenų, bei daugel šutM 
Svotams taip po tam TėvemŪB švatai pasiskaičius 
Ir krikščioniškai pas stalą jau įsisėdus, 
Krizas savo svečius meilingai r»ino valgyt 
Ir, kaip dūšiai reik, pasisotint i pasilinksmint.

O jei net Donelaitis Krizo lūpomis ragina, tai kodėl nepa
klausyti. Ir pasisotiham ir pasilinksmii4111- Neišskiriant nė pen
sininkų amžiaus. Paprastai tėvelių ir enelių Šokančiųjų maseje 
būna net tirščiau negu vaikelių. Ką? gal paskutinis pasispar
dymas — reikia išnaudoti:

Taip besipasakojant, štai'P^mionai susibėgo 
ir savo būriškus ant šok* skambino žaislus.
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LIETUVIŲ LITERA TŪROS ISTORIJA RUSIŠKAI

R. ŠILBAJORIS

Jonas Lankutis, redaktorius, A. 
Dmltrieva, redaktorius. ISTORIJA 
UTOVSKOJ LTTERATURY. Aka
demija Nauk Litovskoj SSR. Ins- 
titut litovBkogo jazyka i literatu- 
ry. Vilnius, Vaga, 1977. 957 pusi.

*

įžangoje rašoma, kad ši knyga 
skirta “visasąjunginiam skaityto
jui”, besidominčiam atskirų So
vietų Sąjungos tautybių litera
tūromis. Ji papildanti žinias apie 
lietuvių literatūrą, anksčiau pa
teiktas rusiškai knygose Sovieti
nės lietuvių literatūros apybrai
ža (Maskva, 1955) ir šešiatomėj 
Daugiatautės sovietų literatūros 
istorijoj (Maskva, 1970 — 1974). 
Taigi turime prieš akis “užpla
nuotą” veikalą, dalį visasąjun
ginės tautybių literatūrų ap
žvalgos sistemos, o tai, žinoma, 
palieka nuošaly klausimą, ar lie
tuvių literatūra ten iš tikrųjų 
aukštai vertinama, ar ne. Vis vien 
reikia su pasitenkinimu pripa
žinti Lietuvių mokslų akademi
jos nuopelnus, atlikus iį didelį 
darbą, ypač todėl, kad nemaža 
dalis svarbesniųjų lietuvių ra
šytojų portretų yra nupiešti 
įžvalgiai ir kompetentingai. Žy
miai liūdniau daros žiūrint, kad 
išeivių lietuvių literatūra nepa
minėta nė vienu žodžiu (išsky
rus porą pastabu apie “pažan
giuosius”), tfrtum palikusieji 
gimtą kraštą mūsų rašytojai bū
tų prasmegę kaip į šulinį, nebe
priklausytų lietuvių literatūros 
istorijai. J dalies, žinoma, gal 
taip ir priau, nes, sprendžiant 
pagal fctus apžvalginius, atski
rus lgjbtarpius traktuojančius 
straip^ius, moksliškai objekty
vaus išeivių literatūros aptari- 
mo-iebūtų galima tikėtis.

Lietuvių literatūros istorija 
knygoje dalinama į tris dalis: 
priešrevoliucinį periodą (dookti- 
abrskij), 1917 — 1940 laikotarpį 
ir sovietinę literatūrą. Galbūt Ru
sijoj pats revoliucijos faktas ir tu
rėjo šiek tiek daugiau reikšmės 
literatūros periodizacijai, bet Lie
tuvoj septynioliktųjų metų da
ta nieko ypatingo nereiškė nei 
prozos, nei poezijos raidoj. Čia ir 
vėl matyti centrinio planavimo 
kurpalis: visos imperijos mastu 
šitaip skirstyti ir paprasčiau ir 
patogiau. Be to, pagal marksisti
nę pasaulėžiūrą, istorijos ir lite
ratūros santykiuose čia užtvirtina
mas istorijos primatas, menui ati
mamas jo paties vidinis raidos dės
ningumas, ir tai vadinama “moks
lišku metodu”. Toks metodas a- 
titinka tiesai tik prievartos būdu, 
nes, pavyzdžiui, 1940-tieji metai 
iš tikrųjų buvo didelis lūžis lie
tuvių literatūroj — atėjo “istori
ja” ir privertė rašytojus nusilenk
ti.

Marksistinėmis prielaidomis 
remiasi ne tik periodizacija, bet 
ir aplamai visas literatūros apta
rimo būdas. Principas toks: neti
kima, kad menas yra “sau esmė”, 
bet manoma, kad menas yra tik 
tam tikras būdas atlikti įvairias 
politines, socialines, auklėjamą
sias ir panašias funkcijas. Ričar
das Pakalniškis (psl. 624) čia ci
tuoja daug pasakanti Teofilio Til
vyčio išsireiškimą: “Grynoji lite
ratūra man pasirodė kaip ne
naudingas užsiėmimas”. Pagrin
dinė meno funkcija yra žmogų 
auklėti sovietinio režimo dvasio
je, o antraeilė, pagalbinė, vadi
nama "meno specifika” yra tai, 
kuo menas patraukia, užanga- 
žuoja žmogaus jausmus ir vaiz-

Rudens gteyMs Nuotrauka Vytauto Maželio

Plyckius cimbolus, o Kubas čirškino smuiką, 
Bet Znairiuks, zūbus ištempęs, birbino vamzdį. 
Štai tuojaus Enskys, mergas krūvon suvadinęs, 
Su puikiais kaimynų klapais ragino šokti. 
Klišis su biauriais sopagais Pimę nutvėrė, 
O Kairiuks, aps’avęs kurpes, Tušę pagriebė, 
Ir lietuviškai ant aslos šokdami spardės.

Ale nepyk, gaidau, kad žodį dar pasakysiu. 
Tarp lietuvninkų daugsyk tūls randasi smirdas, 
Kurs, lietuviškai kalbėdama ir šokinėdama, 
Lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro. 
Daug tarp mūs yra, kurie, durnai prisiriję, 
Vokiškas dainas dainuot ir keikt pasipratint 
Ir kaip vokiečiai kasdien į karčiamą bėga.

Tai sakytume linksmoji “Rudenio gėrybių” dalis, kai kur, 
kai kuo neatšokusi ir nuo čionykščių mūsų pačių rudenėlio die
nų. Tiesa, daugelis čia, nei laukų, nei kaimenių neturėdami, ru
denio būriškomis gėrybėmis džiaugiamės be jokių ūkininkiškų 
pastangų. O pereinant į rimtą kalbą, galėtume pasakyti, kad tarp 
viso to turėtume neužmiršti ir kitų gėrybių, kurių rudenyje, 
naujam veiklos sezonui prasidėjus, visos mūsų lietuviškos kolo
nijos yra tiesiog kupinos. Tai tos rudenio gėrybės, kurias ga
lime pavadinti koncertais, kultūrinėmis vakaronėmis, literatūros 
vakarais, meno parodomis, lituanistinėmis paskaitomis, vaidini
mais, knygomis. Tai tokios rudenio gėrybės, kurių neragavę, tap
tume Donelaičio “Metų” Slunkiais, Pelėdomis, Plaučiūnais, Do- 
čiais ir panašiais, donelaitiškai tariant, “šlapjurgiais”. O ne tik 
vestuvėse, bet ir grynai kultūriniame parengime mus sutikęs, 
Donelaitis bičitliškai prakalbintų ir lyg atsiprašydamas tartų: 

Taigi dabar aš jus, kaip viemas klaps pamokindama, 
Nei prancūziškai, nei vokiškai nepagyriau;
Bet tik būriškai, kaip draugas jūsų pažįstama, 
Jūres tiesiog pasakiau, kaip man pasakyt pasitaikė.

k. brd.

duotę. Šitaip sprendžiant, rašyto
jo svarba, jo vieta literatūros is
torijoje nustatoma pagal šią “pa
grindinę” meno funkciją. Užtat, 
pavyzdžiui, Julius Janonis vertas 
atskiro penkiolikos puslapių 
straipsnio, o Henrikas Radaus
kas — vieno vienuolikos eilučių 
paragrafo. Teofilio Tilvyčio “nau
dingiems užsiėmimams” skirta 
speciali studija su didele fotogra
fija, o Brazdžioniui ir Aisčiui 
(nepriklausomybės laikotarpiu) 
tik po pusę puslapio paviršutiniš
kų pastabų. Tuo būdu gaunasi 
“idėjiniai užangažuota” lietuvių 
literatūros istorijos perspektyva, 
arba normaliai kalbant, tiesos 
iškraipymas.

Nueinama ir dar toliau. To pa
ties lygio, to paties autoriaus teks
tai gali būti laikomi meniškai be
verčiais arba vertingais, priklau
sant nuo to, kokiai idėjai jie tar
nauja. Įdomus šia prasme yra 
Liudo Giros atvejis. Nepriklauso
mybės laikais, sako straipsnio au
torius K. Doveika, Gira karštai 
propagavo “oficialų patriotiz
mą”, ir todėl jo eilėraščiai buvo 
“išpūsti, pilni retorikos, šalti ir 
neišraiškingi” (psl. 386). Bet 
štai laikai pasikeitė, Gira tapo 
karštu sovietiniu patriotu, ir jo 
propagandistinė poezija pasidarė 
labai gera: “Jo raštai persunkti 
aistringo patoso. Poetas neretai 
reipiasi į skaitytoją su apibendrin

tomis sentencijomis, nesibaidyda- 
mas atviros agitacijos, daugely
je atvejų sustiprintos giliais as
meniškais pergyvenimais” (psl. 
391 —2). Sakoma, kad tik pelė
dai savo vaikas gražus, bet tai 
turbūt ne ta pelėda, kuri pritik

tų Mokslų akademijai kaip iš
minties simbolis.

Nežiūrint visų sovietinės per
spektyvos keistenybių, daugu
ma mūsų stambiausių klasikų 
vis dėlto pristatomi atskirais 
straipsniais. Gana išsamiai apra
šomi Donelaitis, Baranauskas, 
Maironis, Biliūnas, Žemaitė, Vaiž
gantas, Krėvė, Vienuolis, Sruo
ga, Putinas, Binkis, Boruta, Nė
ris, Cvirka, Grušas. Trūksta Vy
dūno, Brazdžionio, Aisčio, Vai
čiulaičio, Radausko, Dovydėno, 
ir be reikalo į stambiųjų klasikų 
tarpą įvesti Janonis ir Gira. Bend
ras priėjimas prie šių klasikų 
panašus į Sovietų Sąjungoj jau 
seniau išdirbtą metodą, traktuo
jant savo pačių, rusų, didžiausius 
rašytojus. Jieškoma ir randama 
jų darbuose tai, ką įmanoma idė
jiniai interpretuoti kaip protestą 
prieš caristinę ar buržuazinę vi
suomenę, tuo būdu paverčiant 
klasikus tartum sovietų literatū
ros pirmtakais. Putinas ir Sruoga 
giriami už “antifašizmą”, Altorių 
šešėly iškeliamas kaip antikleri- 
kalinis veikalas, Maironis ir Vaiž
gantas, nors ir kunigai, įvertina
mi už tai, kad mylėjo darbo liau
dį, lietuviškuosius “brolius arto
jus”; Žemaitė ir Biliūnas vos ne
tampa proletariniais rašytojais, o 
jau trečiafrontininkai pasiekia 
net “kritinio realizmo” aukštu
mos —tai tik vienu laiptu že
miau už socialistinį realizmą, 
įmanomą, aišku, tik sovietiniam 
periode. Stengiamasi sudaryti vaiz
dą, kad geriausi talentai, švie
siausi žmonės labiausiai nepaken
tė caro ir Smetonos pakalikų 
(šiuos pastaruosius knygoje va

dina "partija tautininkov”) prie
spaudos ir gynė darbo liaudį. 
Toks Rusijoj šiandien yra ir so
vietinis Tolstojus, ir Gogolis, ir 
net, su dideliu vargu pagamintas, 
sovietinis Dostojevskis.

Dar ryškiau šis tendencingu
mas prasikiša įvadiniuose straips
niuose apie kiekvieną knygoje 
nustatytą lietuvių literatūros pe
riodą. Čia irgi jaučiasi tam tikra 
gradacija: kuo senesnis laikas, tuo 
ramiau, objektyviau jis aprašo
mas. Leonas Gineitis, pavyzdžiui, 
labai gražiai šneka apie lietu
vių literatūros pradžią ir jos išsi
vystymą iki 1917-tų metų. Tau
tinis atgimimas tiesiog ir pristato
mas kaipo toks, kaip kova už tau
tos identitetą, laisvę ir kultūrinį 
savitumą, nesišvaistant sovietijoj 
šiandien priimtu "buržuazinio 
nacionalizmo” terminu. Su tik
ru išgyvenimu, net pasipiktini
mu, kalbama apie spaudos drau
dimą, tik, žinoma, vis pabrėžiant, 
kad lietuviai kovojo prieš caro 
priespaudą, o ne prieš gerą ir 
jiems draugišką rusų tautą. Prie
do dar nurodoma, kad mūsų 
knygnešiai ne tik “Aušrą” ir 
“Varpą” gabeno į Lietuvą, bet ir 
ano meto bolševikų spaudą: “Ne
mažai egzempliorių leniniškos 
“Iskros” pateko į Lietuvą ir toliau 
į Rusiją dėka lietuvių knygne
šių” (psl. 104). O "progresy
vūs” rusai, savo ruožtu, gelbėjo 
lietuviams.- “Ypatingais nuopel
nais kovoje prieš lietuvių spau
dos draudimą pasižymėjo plačiai 
žinomi rusų mokslininkai J. Bau- 
douin de Courtenay, I. Sreznev- 
skij, J. Grot, F. Fortunatov, V. 
Miller ir F. Korš” (psl. 106). Reiš
kia, visuomet turėjome už pečių 
didelį draugą rytuose ir dabar, 
ačiū Dievui, su juo kartu laimin
gai gyvename. Iš kitos pusės, su
minėti rusų mokslininkai tikrai 
anuo metu buvo stambios figū
ros ir tikrai domėjosi lietuvių 
kalba ir tautosaka (dauguma iš 
jų buvo lingvistai ir folkloristai), 
kaip, pavyzdžiui, lietuviais domė
josi ir vokiečių mokslininkai bei 
kultūrininkai Prūsuose, Pabaltijy 
ir kitur. Mes kartais, dėkingai at
simindami Herderį, Sauenvei- 
ną ir kitus, vis dėlto primirštame 
ir rusų nuopelnus, ir galbūt ši 
Gineičio korektyva čia visai vie
toje.

Teigiamas rusų poveikis lietu
vių literatūrai pabrėžiamas ir ki
tais atvejais. Kalbėdamas apie 
dvidešimtojo amžiaus pradžią, A. 
Zalatorius pažymi, kad tai rašy
tojų kartai rusų literatūros įta
ka buvo galbūt nemažesnė už 
lenkų įtaką senesniajai kartai 
(psl. 177). Dar didesnį, jau tie
sioginį asmenišką svorį rusai ra
šytojai davė pajusti, “perauklėda- 
mi” lietuvius penkiasdešimtųjų 
metų pradžioj, kada, po Stalino 
mirties, Maskva davė ženklą ko
vai su literatūros “paradišku, ofi
cialiu sausumu” ir su ta pagar
sėjusia “bekonfliktiškumo teori
ja”, kurios iš viso tokios niekad 
nebuvo, o buvo tik rašytojams 
uždėta prievarta savo veikaluose 
taip išgražinti vaizduojamąją so
vietinę tikrovę, kad joje jau ir 
blogų žmonių “pastačius socia
lizmą” nebeliko. Tada į antrąjį, 
1954-tųjų metų Lietuvių rašy
tojų sąjungos suvažiavimą atvy-

(Nukelta į 4 psl.).
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A. LIULEVICIENĖ

Kai mirusieji įkvepia gyvtrius: 
Vilniaus studento Vėlinių priminimai

žygiavom į '£rą> Aušros Vartų 
link. Greta?“* Past°i° milici
ja, atvažia’’ motociklais. Mili
cininkai, lkibę rankomis, už
tvėrė ga’ bet studentai pra
laužė užrą *r ėj° toliau. Nuo
taika dr vis kovingesnė, kaž- 
kas su.o: "Tegyvuoja Vengri
jos remcijal” (Tai galėjo bū
ti provokatorius). Atvažiavo 
jar Jgiau milicijos, pasirodė 
karmenė. Daugumas, pamatę 
grotus kareivius, ėmė spruk
ti alutines gatveles, kiemus, ir, 
^pasiekėm Aušros Vartus, mū- 
,iiko tik saujelė. Keletą areš
to ir nuvežė į saugumą. Nuta-

Savo laiškuose norėčiau kartas 
nuo karto paberti nuotrupų iš 
praeities, kad tautiečiai bent tru
putėlį sužinotų apie tai, kas dė
josi Lietuvoje ir ką teko išgyventi 
mano kartai. Tie, kas pasiliko 
Lietuvoje, nelabai ką gali para
šyti.

Trumpai apie studijų metus. 
Kaip jau rašiau, 1955 metais įsto
jau į lietuvišką Vilniaus univer
sitetą (turėjau tada 17 metų). 
Mums dar dėstė prof. J. Balčiko
nis — vienintelis Lietuvoje pasili
kęs žymus kalbininkas. Gera li
teratūros dėstytoja buvo dr. M. 
Lukienė (po 1956 metų jai atėmė ... , , ,
teisę dėstyti). Mūsų kursas — įs to-30 nesiskirstyti, kol nepaleis su- 
jusieji 1955 metais —buvo laikomtUN> būriavomės prie Aušros 
mas pačiu tautiškiausiu to metVartų. Kažkas pasakė: "Važiuo- 
universitete. 1956 m. lapkričio ] 
d. mes buvome vieni aktyviau 
Vėlinių įvykių Rasų kapir5 
dalyvių.

Tai buvo ypač audringa.’®*' 
kotrapis — Vengrijoje vyko3^' 
limas (numalšintas 1956. J 4), 
Lenkijoje —“demokrati?-‘M09”
sąjūdis. Ir Lietuvoje plutom 
laisviau, bet neilgam. Ti®» ^ė» 
linių vakarą, pas mane “Tau
ro” bendrabutį užėjo ki" drau
gas, pakvietė mane si savim į 
Rasų kapines. Pakeli) užėjom 
dar pas konservatorijs studen
tus. Temstant atėjom i kapines. 
Prie dr. J. Basanaviiaus kapo, 
gausiai apstatyto žv^ėmis, susi
rinko iš pradžios rraža grupelė. 
Sustoję puslankiu, tnėm giedoti 
tautos giesmes "Mtfija, Marija”, 
“Lietuva, tėvyne mūsų” ir kt 

Aplink rinkos^' vis daugiau ir 
daugiau jaunimo. Jau nebetilpo 
prie kapo, susirinkusi minia užplū
do nemažą dalį visų kapinių. Po 
kokios valandos kažkas pasiūlė ei
ti prie M. K.Ciurlionio kapo, vė
liau — prie karių kapų. Ten vėl 
giedojom himną ir kitas giesmes. 
Vėliau kažkas davė komandą žy
giuoti į miesto centrą. Susidarė 
ilga eisena ( gal tūkstantis, gal ir

šimtmečio literatūroj yra aps- 
jjddelio masto veikalų, kuriems, 
p kritikos patirtis parodė, neįma
ną pritaikyti romano sąvokos, jo 

Jkinimo ir vertinimo kriterijų, 
formuluotų 18 amžiaus gale ir 

19 bėgyje. Tokie kūriniai kaip 
Joyce’o “Ulyses”, Proust’o "A la 
recherche du temps perdu,” Mann’o 
“Der Zauberger,” "Joseph und sei- 
ne Brueder” bei “Doktor Faustus,” 
Lawrence’o “The Plumed Serpent,” 
Faulkner’io “The Sound and the 
Fury” nei savo kūrybiniais tikslais, 
nei technika realizmo tradicijos, ku
rią tapatiname su romano žanru, 
nebetęsia. Tai paskatino literatūros 
studijas j ieškoti lankstesnio priėji
mo prie šios naujo pobūdžio kūry
bos, nebandant jos sprausti į realiz
mo rėmus ir, nesisekant, ja nusivil
ti ir pasitenkinti tik romano mirties 
pranešimais. Pastangos ištirti pasa
kojimo meną iš pat pagrindų ligi 
šiol parodė bent dvi išdavas, ku
rios naudingos šioms naujoms kū
rybos rūšims suprasti: viena, at
skleistos pasakojančios literatūros 
šaknys žodinėje tradicijoje, kaip epe, 
baladėje, religinėse apeigose, o ant
ra, išvystyta enciklopedinės formos 
sąvoka, kuria išreiškiama viename 
veikale įjungiamos medžiagos viso
kiausių gyvenimo sričių gausa, 
kalbos stilių įvairybė ir žanrų, is
torinio bei fantastinio, realistinio ir 
didaktinio, sumaišymas. Neretu at
veju visa ši naudojamų elementų 
gausybė yra tiek formaliai, tiek idė
jiniai apjungiama vieno kurio dide
lio ir svarbaus mito.

Iš kitos pusės, pasakojimo tyrinė
jimas yra Centrinis religinių studi
jų užsiėmimas. Kaip žinoma, groži-

nės literatūros kritika išaugo iš 
Švento Rašto interpretavimo tradi
cijos, tęsdama jos tikslus ir metodi
ką. Dabartiniam tekstų interpreta
vimo mokslui ypač svarbu atskleisti 
ryšį tarp įvykių pasaulyje, jų per
davimo, kurį vykdo istorijos moks
las, ir kūrybinio proceso, kuris vyks
ta kiekviename pasakojime, o groži
nėje literatūroje kultivuojamas są
moningai. Pabrėžiama, kad žmogiš
ka patirtis pati savyje jau glaudžia 
pasakojimo struktūrą —joje reiš
kiasi siekimas išvesti prasmingą ry
šį tarp įvykių. Pagrindinė savęs pa
žinimo struktūra yra autobiografija, 
kuria bandome savo praeitį atkurti, 
ją taip sustatydami, kad įžvelgtume 
ją apjungiančią prasmę. Tai, ką kiek
vienas žmogus daro asmeniškoj plot
mėj, istorikas daro didesnei žmoni
jos grupei ar laikotarpiui, o religi
nės ir tautinės bendruomenės savo 
ištisai istorinei patirčiai. Todėl čia 
atsiskleidžia glaudu^ ryšys tarp pa
sakojimų, kurių klausomės, ir mū
sų giliausio savęs pačių supratimo, 
savo sąlygų ir galimybių įvertini- 
mo.Iš tikrųjų pasakojame ir klau
somės, kad susiorientuotume labai 
neaiškiam savo veikimo pasauly.

Panašia kryptim pasakojimo vaid
menį aiškina ir religijų istorijos sri
tis. Mircea Eliade, pavyzdžiui, tei
gia, kad žmonės yra organiškai rei
kalingi pasakojimo, nes mūsų gi
liausias reikalas yra žinoti, kas atsi
tinka pasaulyje, mūsų viduje, ko
kios gali būti mūsų gyvenimo gali
mybės bei ribos. Religijų istorijos 
akimis šis mūsų noras žinoti yra iš 
tikro mūsų išsiilgimas palytėti sak
ralinę sritį. Kaip religinis mitas, ta
da kai jis yra pasakojamas, atveda

Rašytojas Thomas Mann (1875-19S5)

mus į sąlytį su dieviškąja tikrove, 
taip analogiškai ir literatūriniai kū
riniai suteikia mums žinojimą, įves
dina mus j tą reikšmingą pasaulį, 
kuris juose yra ir kuris mums prisis
tato kaip turtinga ir reikšmėmis ne
išsemiama tikrovė, prašokanti mū
sų tiesioginės patirties ribas.

Literatūroje epas yra žanras, ku
riame ypatingu būdu susitinka me
ninė enciklopedinė forma ir religi
nis troškimas sužinoti “tiesą” apie 
pasaulį ir gyvenimą, kadangi tarp 
jų yra vidinis ryšys, ši seniausia, 
bet nuolat atsinaujinanti literatūri-

nė forma yra charakterizuojama nuo 
pat Aristotelio laikų dviem svar
biai privalumais, kurie teberandami 
ir mūsų laikų ryškiausiuose kūri
niuose. Viena, epe autorius siekia 
savo pasakojimo skalę tiek išplėsti, 
tiek žmogiškos patirties aprėpti 
plotminiai ir gelminiai, kad jo pa
sakojami įvykiai įgautų pasaulinės 
ar net kosminės reikšmės. Iš kitos 
pusės, kad ši pasakojimo svarba 
skaitytojams išryškėtų, jis turi pa
sakoti atitinkamu, savo publiką už- 
kerinčiu stiliumi ir su nepajudina
mu autoritetu. Todėl, pavyzdžiui,

kim j Kaunu, ten šiuo metu de
das įdomesni dalykai!” Bet, šiek 
tiek pastoviniavę, galų gale išsis
kirstėm. Prie manęs buvo priėję 
du jauti vyrai ir klausė: "Vyruti, 
ar neufkimai, taip besistengda-

J. Jono Basanavfčtoiar kapas 
Vilniaus Raoų kaplntoe.

daugiau žmonių). P. Višinskio 
gatve, skiriančia Rasas į dvi dalis,

mas giedoti prie Basanavičiaus 
kapo?”

Kaune Vėlinės buvo žymiai 
įspūdingesnės. Ir ne tik 1956, bet 
ir vėlesniais metais. Apie tai pa
sakojo dalyviai, sutikti lageriuo
se.

Po tų Vėlinių manęs dar ne
lietė. Universiteto vadovybė liepė 
sušaukti mūsų kurso susirinki
mą ir apsvarstyti Vėlinių įvykius. 
Susirinkime dalyvavo ir fakulte
to komjaunimo vadovas Jonas 
Bielinis (dabar jau ministro ran
go žmogus). Jis reikalavo griež
tai pasmerkti Vėlinių dalyvius. 
Bet niekas iš kalbėjusių jų ne
pasmerkė, o tiktai gynė. Kurso 
komjaunuolių vadovas, baigda
mas diskusijas, pasakė: ‘Taigi pa
darysim tokią išvadą — nieko 
blogo ten nebuvo, žmonės susirin
ko pagerbti mirusiųjų”. Po viso 
to Bielinis ėmėsi griežtų priemo
nių: vadovas buvo išmestas iš 
komjauhimo, o pačius įtakingiau* 
sius studentus 1957 m. kovo mė
nesį išmetė iš universiteto. Jų 
buvo trys. Du tučtuojau paėmė 
rekrūtais į kariuomenę, o trečia
sis rudeni buvo areštuotas gau
sioj II-oje Vilniaus inteligentų 
byloje. Aš su juo vėl susitikau la
geryje 1958 m. vasarą.

Mane areštavo 1957 m. pava
sarį. Išdavė mane saugumui ar
šus komjaunuolis Mykolas Ale-

liūnas (vėliau dirbęs Lietuvos 
komjaunimo centro komitete, o 
dabar kažkokio fabriko direkto
rius). Su juo daug ginčijausi apie 
Vengrijos ir Lenkijos įvykius, o 
jis viską užsirašinėjo. Kai išme
tė iš universiteto mano draugus,

buvau taip įnirtęs, kad parašiau 
protestą universiteto vadovybei.

Ir Bielinis su Aleliūnu nu
sprendė mane likviduoti. "Reikia 
paskubėti, nes jis su motina gali 
išvažiuoti...” — rašė Aleliūnas 
savo rašte saugumui.

Red. pastaba.
Už ypač aktyvų demonstraci

jose dalyvavimą bei rezistencinę 
veiklą šių prisiminimų autorius 
1957 metais buvo nuteistas ir iš
tremtas į Sibirą.

Kryžių Salyje (AnykKtų kapinių fragmentas) Nuotr. V. Maželio

tradiciniame epe dainius meldžia 
dieviško įkvėpimo, nes jo uždavinys 
prašoka grynai žmogiškas jėgas. , 
Tokiu būdu epe pats svarbiausias lr 
charakteringiausias dalykas yra dia
lektika tarp stiliaus ir medžiagos, 
tarp pasakojančio ir pasakojimo. Pa
sakotojas savo stiliaus galia ir iš- 
raiškurnu tampa liudytoju, kad tai, 
ką jis pasakoja, yra šventa tiesa. 
Tuo tarpu jo pasakojimas yra toks 
svarbus ir reikšmingas, kad suteikia , 
jam autoritetą kaip šios šventos tie
sos perdavėjui.

Autoriteto svarbos klausimas at
skleidžia epo ryšį su sakraline sriti
mi, kuris gali būti trilypis. Epo tu
rinyje gali glūdėti religinio mito 
liekanos, nes epas net ir sekuliari
zuotoj formoj visada vyksta ant ri
bos, kur žmogiškasis likimas ir žmo- , 
gų prašoksiančios galios susitinka. 
Pats epo perdavimas gali būti re
liginiai motyvuotas: Dievo darbai Ir ..... 
herojiški įvykiai yra tokie svarbūs, J. 
kad jie turi būti atmenami ir išsau
gojami iš kartos J kartą, o tai tega
lima daryti, juos atpasakojant 
Sis išsaugojimas, aišku, implikuoja 
lr nuolatinį turinio keitimąsi, nors 
rūpestis yra esmę išsaugoti. Ir tre
čia, žmogiškasis epo perteikėjas ga- ,• 
Ii atlikti religinį vaidmenį — jo pa
sakojimas toks svarbus, teisingas ir 
šventas, kad jis kalba ne savo var
du, bet kaip įrankis aukštesnės tik
rovės. Pavyzdžiui, galima jausti, kad 
Dantė lr Miltonas savo poemų pa- , 
sakojimui priskiria svarbą, bevelk 
lygią šventajam raštui.

Tiek literatūrinės, tiek religinės 
studijos atskleidžia epą kaip ypatin
gą pasakojimo rūšį savo specifiniais 
tikslais ir technika: enciklopedine _ 
forma, viską apimančiu pasakojimu, 
įjungiančiu mitą, istoriją ir vaiz- 
duotinę kūrybą, kad skaitytojui pa- 
teiktų tam tikrą išmintį ir žinoji
mą apie jam, kaip žmogui ir kaip 
savo visuomenės nariui, svarbius da
lykus. šį perteikimą vykdo pasakoji
mo sudalinimas stadijomis. Tokia 
tendencija, išvedama iš ankstyvo- ; 
sios epinės tradicijos, atrodo, tebė
ra gyva ir šiandien, liudijanti net 
perskiriamą ryšį tarp literatūrtaėj; 
kūrybos ir žmogaus religinių ta-' 
teresų. Trumpai pažiūrėkime, ar 
šioje tradicijoje slypinčios kategorijos 
gali padėti atskleisti tokį veikalą 
kaip Thomo Mann’o "Doktor Faus
tus” — jo meninės kompozicijos 
dėsnius ir jo religinę reikšmę. Jeigu 
taip, tada galima būtų žvelgti į 
“Doktor Faustus” kaip J modemų 
epą, kuris savo apglėbiančia apim
tim ir stiliumi sugeba įkūnyti ištisą 
kultūrinę epochą su jos vidinėm į- 
tampom ir stipriausiais polėkiais ir 
kuriame pasakotojas, o kartu fr 
skaitytojas, atsistoja prieš reikalą 
atitaisyti žmogišką savęs supratimą, 
praregėjus istorinius klystkelius.

“Daktaras Faustas” yra pasakoji
mas apie modernaus vokiečio kom
pozitoriaus Adrian’o Leverkuehn’o 
gyvenimą, kūrybą ir jj supantį lai- '; 
kotarpj. Pasakojimas pradedamas jo 
gimimu 1885 metais, apima jo 
mokslo dienas, jo kūrybinį sužibėji
mą, jo galutinį sužlugimą nuo ligos, 
išprotėjimą 1930 metais ir mirtį 
1940. Veikale įterptas pasakotojas 
Serenus Zeltblom, Leverkuehn’o '• 
draugas ir palydovas nuo pat vai
kystės, klasikinių kalbų filologas, 
vidinio poreikio stumiamas, rašo sa
vo mirusio draugo gyvenimo ir kū-

(Nufceita J 2 įuĮ.)
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sulaukėm pirmosios lietuviško
sios knygos ir kai dr. Jono Ba
sanavičiaus rūpesčiu pasirodė 
pirmas tautine prasme sąmonin
gas laikraštis "Aušra”, buvo 
jau aišku, kad lietuvių tauta iš 
primityvių gentinių susižino
jimo priemonių pereina į kultū
ringų tautų naudojamą raštą. 
Tai buvo bene svarbiausi ir 
lemtingiatksi mūsų tautos žings
niai. Jų nežengę, vargu ar bū
tume išlikę kaip tauta.

Tačiau anuodu žingsniai te
buvo tik pradžia. Ir jeigu tik 
pradžioje būtume sustoję, grei
čiausiai taipgi būtume susilau
kę prūsų likimo. Laimė, kad bu
vo nesustota, kad nebuvo, pasi
tenkinta tik Katekizmu ir "Auš- 
„r*?? ra •

Išlikome, sukūrėme nepri
klausomą valstybę, dabarties 
okupacijose nepalūžome ir tiki
me ateitimi tik todėl, kad ta
pome kultūringa tauta, lygi vi
soms kitoms Europos tautoms. 
O interesą kultūrai vėl labiau
siai sužadino spauda, šiuo atveju 
periodiniai kultūros žurnalai. Be 
jų būtume taip ir likę primity- 
vai, gal truputį ir raštingi, bet, 
tik šiaip taip savo pavardei pasi
rašyti. Kultūros žurnalai mū
suose lėmė tai, kad visuomenėje 
susidarė gyvas kultūrinio gyve
nimo klodas, jau neapsieinąs be 
knygos, be dailės kūrinių, be 
mokslinių straipsnių, muzikos 
garsų. Visa tai žurnalai kėlė, 
kurstė, recenzavo, nuotrauko
mis ir straipsniais savo pusla
piuose rodė. O nenorint nuo gy
venamojo laiko ir nuo kultūrinio 
kilimo atsilikti, reikėjo tuos 
kultūros žurnalus prenumeruo
ti, juos vartyti, žiūrinėti, skai
tyti. Kultūros žurnalas tautai 
tapo būtinybe. Jie kultūrino vi
są tautą, jie kultūrino ir tas pa
saulėžiūrines bei politines gru
puotes, kurios formavo sudėtin
gą ir kūrybingą tautos organiz
mą.

Ir jeigu to nebūtų suskubta 
padaryti, vargu ar šiandien ga

lėtume vadintis tuo, kuo esame, 
vargu ar būtų atlikta tai, kas 
buvo padaryta ir kas daroma. 
Pavyzdžiu imkime, tarpe kitų, 
lietuvių tautos daugumai arti
mą krikščionišką — katalikišką 
pasaulėžiūrą ir jos daugialypį 
reiškimąsi lietuviuose. Kokią si
tuaciją šiandien turėtume tėvy
nėje ir išeivijoje, jeigu šios pa
saulėžiūros raštuose mes nebū- 
tumę iškopę iš, tegu ir labai bū
tinos bei reikšmingos, vien tik 
maldaknygės poreikio. Jeigu 
nebūtų įsteigti šviesuomenei 
formuoti ir jau susiformavu
siai šviesuomenei kelti aukšto 
lygio kultūros žurnalai “Draugi
ja”, “Ateitis”, paskui “Židinys”, 
“Naujoji Romuva”/o išeivijoje 
"Aidai”, vargu ar šiandien tu
rėtume visai tautai reikšmingą 
katalikiškąją — krikščioniškąją 
rezistenciją Lietuvoje, su jos 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” ir kitais to paties ka
mieno pogrindiniais leidiniais, 
savo šaknimis susisiekiančiais 
su anksčiau ėjusių ir šviesuo
menę ugdžiusių kultūros žurna
lų tradiciją

Apie kultūros žurnalus čia 
kalbame dar ir dėl to, kad vie
nintelis mėnesinis grynai kultū
ros žurnalas išeivijoje “Aidai” 
šiandien yra reikalingas visos 
mūsų visuomenės dėmesio ir pa
ramos. Tai žurnalas, kultūros 
leidiniu pasivadinęs dar 1945 
metais Vokietijoje. Jisai tokiu 
tebeina be pertraukos jau 33 me
tus. Mūsų kultūros istorijoje tai 
ilgiausiai išsilaikęs šio pobūdžio 
žurnalas. Sunku net įsivaizduo
ti, kokią begalinę reikšmę turės 
jo komplektai, kada nors įsiri
kiavę laisvos tautos biblioteko
se. Todėl “Aidų” prenumeravi
mas, skaitymas bei rėmimas 
šiandien kiekvieno išeivio turė
tų būti tiesiog jo garbės parei
ga ir būtinybė.
. Chicagoje kitą šeštadienį 
(lapkričio 11 d.) 7 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoj salėj ren
giamas koncertas "Aidams” pa
remti. Programą atliks solistės

RIZIKAVAU SAVO GYVENIMU
Enciklopedijų leidėjo istorija

STASYS YLA

Tai buvo pernai rudeni- Skambi
na iš Cape Codo Mykolas Biliūnas, 
rašytojo Jono brolvaikis. Kviečia j 
Kapočiaus pagerbtuves ir prašo pa
ruošti pagrindini žodi- Pagerbtuves 
būsiančios gimtuvių dieną, spalio 

mėn. 19-tą.
__  Išvakarėse vėl skambina: Ka

počius atsisako... Girdi, nesvarbu 
gimtuvės... Kai baigsiu enciklopedi
ją, tada galėsit gerbti mano darbą. 
Bet jei kas nori, tegu atvažiuoja tą 
dieną _ iškepsiu blynų... Atva
žiuok, kunige! — užbaigia Biliūnas.

Važiuoju. Oras šaltas. Dangus 
apniukęs. Ties kanalu j Cape Codą 

pradeda lynoti.
Atvykstu pirmasis. Randu šeimi

ninką ir dukrą virtuvėje.
— Kur blynai? — juokauju. 
Pravėrė šaldytuvą ir parodė.
— Iškepiau, o Rita padarė “na- 

poleoną”.
Vedasi j salonėli ir rodo laišką, 

pamestą ant stalo.
— Šįryt gavau. Nespėjau paskai

tyti Bostone, atsivežiau čia. Girdė
jai apie Vytautą Armoną, lituanistą, 
dirbantį Lenkijoje? Gimęs 1924 me

tais Kėdainiuose... NepažĮstamas, o 
štai ką rašo. Paskaitysiu vieną sa
kini-

Jieško to sakinio ir neranda.
— Jei nepaslaptis, leisk man su

rasti, — paimu j rankas ir skaitau.

•TURITE KUO DIDŽIUOTIS”
“Gerbiamasis Jubiliate, tik nedau

geliui likimas leidžia švęsti tokias 
sukaktis, kaip Jūsiškė. Kai žvelgiate 
atgal, tai tikrai turite kuo didžiuotis 
— beveik pusamžis sėkmingo darbo 
lietuvių kultūros tarnyboje. Dar la

bai jaunu žmogum tebebūdamas jau 
spėjote {vesti moderniškiausią spau
dos techniką Lietuvoje. O kai su- 
brendusiame amžiuje ėmėtės atsa
kingo leidėjo darbo, tai savo leidi
niais, ypač daugiatomiais — ‘Lietu
vių Enciklopedija’, ‘Encyclopedia

Margarita Momkienė ir Genovai
tė Mažeikienė. Akompanuos 
Aloyzas Jurgutis. Koncertą 
rengia Jaunimo centras, čika- 
giečių ir apylinkės lietuvių atė-' 
jimas į šį koncertą tegu būna 
aiškus kultūringumo ir kultūros 
žurnalo reikšmės supratimo liu
dijimas. k. brd.

Vienas U Hų metų “Aidų” žurnalo 
viršelių su Adomo Galdiko paveikslo 
nuotrauka.

Lituanica’, ‘Mūsų Lietuva’, V. Krė
vės Raštais ir t.t ir tt įrašėte savo 
pavardę aukso raidėmis j lietuvių 
kultūros istoriją... Visame pasaulyje 
lituanistai tik Jūsų dėka dabar gali 
semtis pilnomis reškučiomis sau rei
kalingas informacijas. Tad ir man, 
kaip vienam iš daugelio Jums dė
kingų lituanistų, leiskite palinkėti 
Jums geros sveikatos, giedrios nuo
taikos ir visų Jūsų kūrybinių ir lei
dybinių planų realizacijos! Ad plu- 

rimos annos!”
— Nerandu išskirtino sakinio, — 

grąžinu laišką. — Visa, kas parašy
ta, teisinga ir lygiai vertinga.

Seimininkas vėl jieško. Pasirodo, 
jam {strigęs: ne paskutinis, o prieš
paskutinis sakinys. “Visame pasau
lyje lituanistai... dabar gali semtis... 
sau reikalingos informacijos”. Pana
šiai kartą pasakęs ir Leonardas Si
mutis, “Draugo” redaktorius: "Ne
įsivaizduoju, kaip dabar būtų gali
ma redaguoti dienraštį be “Lietuvių 
Enciklopedijos”.

Jis atsiprašė — turįs važiuoti J 
miestelį. Pasiėmė dukrą ir paliko 
mane prie atsuktos televizijos. Grįžo 
su dideliu maišu, kuris bruzdėjo gy

vais vėžiais.
Laikas buvo nepatogus, bet, gal

vojau, pobūvis bus šeimyniškas — 
be didesnių pasiruošimų. Dukra 
vertėsi viena be tėvo.

Susėdom salonėlyje, ir pradėjau 
kalbą iš tolo.

— Atsimeni 1933 metus? Buvai 
tik ką grįžęs iš Urugvajaus... Tada, 
po Žolinės atlaidų Žemaitkiemyje, 

svečiavausi pas Narušius, pusseserės 
Balžekaitės šeimoj, priešais Jūsų 
namus Antatilčiuose.

— Atsimenu. Pro langą pama
čiau jauną kunigą Narušių kieme ir 
klausiau motinos, kas toks. Klau
siau dar kartą, ar tikrai tas pats — 
iš Luciūnų, kurį palikau Ukmergės 

gimnazijoje 1924 metais?
— Mudu mažai matėmės Ukmer

gėje, ar ne?
j— Neilgai ten buvau. Baigęs I 

klasę, šokau į III, o baigęs IV-tą iš
vykau į aukštesniąją technikos mo
kyklą Kaune...

— Kodėl į technikos?
— Atsimeni mokytoją Viktoriją 

Kovalskienę, archit. Jono Kovalskio 
- Kovos motiną. Ji, mūsų klasės 
auklėtoja, vis kalbėjo, kad reikia 
rinktis praktiškesnes profesijas. Lie
tuvai, girdi, neužteks vien valdinin
kų, karininkų, mokytojų... Kartą 

nusivedė mus į Slonimskio spaustu
vę Kauno gatvėje. Maža spaustuvėlė 
pašiūrėje, labai nešvari, o žydas sa
vininkas visas murzinas nuo dažų. 
Tada pagalvojau — spaustuvininku 

niekad nebūsiu... Išvykau į Kauną, 
kad išmokčiau kokių nors techniš
kų dalykų. Bet baigiau porą kursų 
ir nutraukiau — nebeišsiverčiau su 
pinigais.

— Tėvai nepadėjo?
— Neprašiau. Tėvas nebuvo pa

lankus iš viso mano mokslui, nes 
turėjo tik pusę valako žemės. O mo
tina sako: “Žiūrėk, tėvai, kiti lei

džia savo vaikus, nors nėra turtin
gesni”. Ji mane ir išvežė į gimnazi-

Uetuvių Enciklopedijos tr Encyclopedia Lituanica leidėjas Juozas Kapočius 
1073 metais. Nuotrauka K. Cikutos

ją. Tada iš kaimo išvykom 4 ar 5 
vaikai... Gimnazijoje mane laikė 
turtingu, nes valgiau barankas už
kandžių metu. Bet tai buvo ne iš 
tėvų kišenės. Trečioj klasėj jau mo

kiau tris vaikus, tarp jų ir vieną 
žyduką — užsidirbdavau. Eidavau 

dar į kooperatyvą patarnauti ir gau
davau 5 litus, o turgaus dienomis
7. Siek tiek susitaupiau ir Kaunui... 
Bet Kaune buvo viskas brangiau. 
Nutraukęs mokslą, jieškojau darbo, 
ir nesisekė rasti. Tada apsispren
džiau bandyti laimę svetur. Buvo 
emigracijos banga — išvykau į U- 
rugvajų. Galvojau, užsidirbsiu pini
gų ir, grjžęs, tęsiu mokslą. O iš 
mokslų geriausiai man sekėsi mate
matika...

SPAUSTUVININKAS SVETUR

—Montevideo mieste, — pasako
jo toliau, — radau Konstanti
ną Norkų, “Lietuvių Balso” redak

torių, tuo metu turėjusį agentūrą 
darbams parūpinti. Jis mane įstatė 
spaustuvėm Pirmas atgrasus į- 
spūdis, patirtas Ukmergėje, čia dar 
sustiprėjo, o atlyginimas buvo ma
žas. Vėl užeinu pas Norkų ir sakau: 

—Metu darbą...
—Ką tu galvoji? —užriko Nor

kus. —Nežinai, kokį darbą turi. 
Būk ten ir dirbk! Kito darbo negau

si...
—Pasilikau. Spaustuvės savinin

kai buvo geri žmonės. Vienas jų 
dėstė spaustuvininkų mokykloj ir 
pasiūlė man ją lankyti. Tai buvo 
valstybinė mokykla, vedama sale
ziečių. Sąlygos buvo tokios: 4 va
landos pamokų ir 4 darbo spaustu

vėje. Saleziečiai sutiko, kad darbo 

praktiką atlikčiau savo darbovietėje. 

Kad susidaryčiau pragyvenimą, 

spaustuvėje dirbau dar 4 valandas 

rus mane, visi keipkadišklal.
Apsėdom stalą ir pradėjom doroti 

poros svarų vėžius. Į galą dukra 
Rita Dilstė šampaną, o Biliūnas iš
pylė įvadinį žodį ir jį perleido že- 

maitkiemėnui iš Putnamo.
— Tokį vakarą, — pradėjo šis, — 

tinka aiškintis susirinkusiųjų ryšį. 
Žemaičiai ilgą laiką “puošėsi” že- 
maitkiemėnų “laurais”, tegu ir va
dinamais pagonybės likučiais, kol tą 

“garbę” Ivinskis vėl grąžino Že
maitkiemiui.

— Kuris Ivinskis, — įsiterpė Mi
neika, — ar Laurynas?

— Zenonas... Jis priėjo prie me
džiagos, kurią jėzuitas J. Lavinskis 
surinko Žemaitkiemyje ir pasiuntė į 
savo ordino centrą Romoje. Kitas 
jėzuitas, istorikas St Rostovskls, su
keitė Žemaitkiemį su Žemaičiais 
panašiai, kaip tai atsitiko ir Jonui 
Zdaniui, verčiant į anglų kalbą že- 
maitkiemėno VI. šlaito eilėraštį 

"Relikvijos”.
Kalbėtojas pasigręžė į Biliūną.
— štai anykštėnų atstovas, ku

rio gentis taip pat puošėsi ilgokai 
žemaitkiemėnų žvaigžde Konstanti
nu Sirvydu. Čia jau nebe Ivinskis, o 

vokietis lituanistas A. Spechtas ats
tatė žemaitkiemėnų garbę. Jis įrodi
nėjo, kad Sirvydo tarmė "Punktuose 
sakymų” buvusi ne anykštėnų, o 
žemaitkiemėnų, dargi žinomo Kuni
giškių kaimo, kuriame gyveno ir 
Kapočiai. Čia greičiausiai bus buvu
sios ir Kapočių šaknys...

— Dėl šaknų, — įsiterpė šeimi
ninkas, — gal reikėtų vėl šauktis 
Zenono Ivinskio. Man kainavo dvi 
bonkos vyno už jo pažadą įrodyti 
Kapočių kilmingą giminystę, ne iš 
kokio ten kaimo... Mat, Kapočius 
buvęs karaliaus Kazimiero sekreto
rius... Žinoma, tai supuolimas, grei
čiausiai neturįs ryšio su dabarties 

Kapočiais...
— Yra kitas ryšys... Leiskit juo 

užbaigti, tęsė tas pats. — Radvilai 
paskyrė Žemaitkiemio dvarus Vil

niaus jėzuitų akademijai, pirmajai 
aukštajai mokyklai Lietuvoje. Tie 
dvarai buvo ramstis šiai mokslo įs
taigai ir jos spaustuvei... Sirvydas 
taip pat įnešė didelę duoklę Lietu
vos kultūrai savo profesoriavimu, 
lietuviškais pamokslais šv. Jono 
bažnyčioje Vilniuje ir trijų kalbų 
(lotynų, lenkų ir lietuvių) žody
nų. Žemaitkiemio duoklę mūsų 
kultūrai dabar papildo sukaktuvi
ninkas Juozas Kapočius... Su tuo 
turbūt sutiks visi — ir žemaičiai, ir 

anykštėnai...
Visi ėmė ploti šeimininkui.

TEMA PASIGRĘŽIA 
ENCIKLOPEDIJON

Rita nešė kavą ir pjaustė “napo- 
leoną”. Tuo tarpu Biliūnas vėl pra
vėrė bumą:

— Juozai, kada gi baigsi angliš
kąją enciklopediją?

— Pavasarį. Gal nusitęs į vasarą.
— O kada pradėjai lietuviškąją? 
— Prieš 24 metus (1953) Čia gi 

sėdi enciklopedinės spaustuvės 
krikštytojas, gali paliudyti. Ar atsi
meni, kunige?

— Buvau užmiršęs. Tik prieš po
rą savaičių paėmiau II tomą, žiūriu 
kažkoks priedas. Pavartau, randu 
nuotraukas ir savo ranką su iškeltu 
krapylu.

—Turėsim pagaliau dvi enciklo
pedijas, vieno žmogaus dėka, — 
kalba toliau Biliūnas.

—Ne vieno. Aš buvau tik kont- 
raktorius, o kiti inžinieriai ir archi
tektai, —ginasi šeimininkas.

—Nieko panašaus, — nesiduo
da Mykolas. — Be tavęs nebūtų 
pajudėję inžinieriai ir architektai.

— Visi dideli darbai atliekami su

(Nukelta | 2 psl.)

— viso 8 per dieną. Taip per 4 me
tus baigiau mokyklą ir įsigijau 
spaustuvininko profesiją.

—Tai buvo 1931 metai, ar ne? 
Kodėl tada negrįžai?

Norėjau išbandyti savo pro- 
fėsiją vietoje ir užsidirbti pinigo. Be 
to, buvau įsitraukęs į lietuvių veik
lą. Kai atvykau, lietuvių buvo apie 
200. Visi jauni kaimiečiai be kal
bos. Teko jiems padėti darbovietėse 
ir įstaigose, nes pats tą kalbą išmo

kau greičiau. Be to, ruošėm vaka
rėlius, sukūrėm kultūros klubą. 
1929 metais atvyko mano draugas 
Albinas Gumbaragis, baigęs keletą 
klasių Ukmergėje. Sutarėm leisti 
laikraštį, mėnesinę ‘Tribūną”. 
Tikėjomės rasti skaitytojų vietoj ir 
Argentinoj. Jis buvo redaktorius, o 
aš leidėjas ir rinkėjas. Po 5 nume
rių sustabdėm — per maža buvo 
skaitytojų, o išlaidos susidarė nema
žos, ypač už popierių. Geriau sekė
si su lietuviškų laiškų blankais, 
papuoštais spalvotom gėlytėm, vaiz
deliais ir eilėraščių (daugiausila 
Maironio) posmais. Atspaudžiau jų 
keletą tūkstančių ir pardavinėjau.

— O kaip su spaustuvės darbais?

— Pirmąją spasutuvę pakeičiau 
kita su žymiai geresniu atlyginimu. 
Uždirbęs pinigo, aplankiau keletą 
Pietų Amerikos kraštų, domėjausi 
muziejais ir spaustuvėmis. Grįžęs, 
vėl kibau į darbą. Atrodė, kad ir 

čia galėsiu verstis...

PAGERBTUVIŲ VAIŠĖS

Artėjo vakarienės metas. Tarpdu
ry pasirodė Jonas Mikalauskas ir 
Mykolas Biliūnas — ukmergiškiai, 

artimiausi Kapočiaus žvejybos drau
gai savaitgaliais. Po jų — Stasys 
Mineika su žmona ir Česlovas Mic- 
kūnas — visi trys žemaičiai. Išsky
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Apie literatūrą šiapus ir anapus ir 
„Perlojos Respubliką". 

Pokalbis su rašytoju Jurgiu Gliaudą
Gruodžio 2 d. Los Angeles Lie

tuvių Fronto bičiulių sambūris 
organizuojamą literatūros vaka
rą skiria rašytojo Jurgio Gliau- 
dos kūrybai. Neseniai Dzūkų 
draugija savo skelbtą romano 
konkursą apvainikavo nauju Jur
gio GUaudos premijuotu romanu 
“Perlojos respubl?ka”JTai dvigu
ba proga prakalbinti rašytoją ir 
išgirsti jo pasisakymus literatū
rinėmis aktualijomis. Susitinka
me rašytojo darbo kambaryje. 
Knygos lentynose ir ant stalų. 
Matau išeivių kūrybą, išsirikia
vusią šalia okupuotos Lietuvos 
autorių. Tad pokalbis iš karto 
“ant bėgių”.

Rašyto/au, kaip žiūrite i tą 
simbiozę: Šiapus ir anapus auto
riai stovi susiglaudę vienoje len
tynoje. Ar tai iš tikro artima gi
minystė, ar pripuolama kaimy
nystė, ar tik simbolika? Juk ana
pus tokia bičiulystė nerekomen
duojama. Priešingai, draudžia
mą. Ar nepanorėtumėte mesti 
žvilgsnio į lietuvių literatūros a- 
teitį, kurioje šios ir anos pusės 
kūryba sueis į vieną likiminę va
gą po kelių skaudaus persiskyri
mo dekadų?

— Nesidairydami j tolimos a- 
teiiies sprendimus, neblogai gali
me jausti dabartinę padėtj. Ji, 
drjstu tarti, kupina gerų progno
zių. Pas mus kiekviena nauja 
knyga iš anapus, kaip sakei, bi
čiuli, kelia dėmesį, aptariama re
cenzijomis, dargi recenzijas ple
čiant į anglų kalbos darželius. 
O knyga iš mūsų pasaulio, nors 
ten ji laikoma persekiotinu įsi
veržėliu, taipgi jau randa skai
tytoją. Toks kurjoziškas apsikei
timas kūrybinėmis vertybėmis 
turi aiškių tendencijų didėti. Tai 
rodo ir kitataučių išeiviškų lite
ratūrų pavyzdžiai. Žinau, kad 
rusų užsienio literatai, trečios e

migracinės bangos atstovai, savo 
kūryba jau konkuruoja ten su 
vietiniais skaitytojų dėmesiui Vi
sų pirma čia slypi draudžiamo 
vaisiaus atrakcija ir pilno žino
jimo siekis. Diktatūrinė valdžia 
gudriau padarytų, jei įsileistų už
sienio literatų knygas ir viešai 
vertintų jas savo ideologiniu 
masteliu. Dabar knygų apykaita 
reguliuojama policinėmis prie
monėmis. Istorija rodo, kad vi
sad pralaimi tas, kuris naudoja 
nagaiką

— Bet oficialioji kritika ten 
irgi rodo tam tikro dėmesio mū
sų rašytojų kūrybai...

—Taip, rodo, bet tas dėmesys 
reiškiasi vanagų pykčiu. Juk be
veik visi užsienio literatai puola
mi. Užsienio knyga viešai visaip 
triuškinama, o eilinis skaitytojas 
tegali tenkintis tiktai “partinio 
kryptingumo” atsiliepimais. Re
cenzuojamos knygos ne tik pa
siskaityti, bet ir pačiupinėti ne
gali. Ta knyga juodojoje rinkoje 
galbūt perkama už 20-50 rublių. 
Betgi recenzuodami (kad ir nie
kinančiai) užsienio autorius, so
vietinio recenzavimo valdinin
kai deklaruoja savo visuomenei, 
kad lietuvių literatūra nėra ku
riama vien tik sovietinės rašyto
jų sąjungos narių, bet platesnio 
rašytojų rato.

Kada mes užtinkame knygos iš 
anapus recenziją, neretai jau e- 
same tą knygą perskaitę. Ten gi 
skaitytojas iš karto pabrėžtinai 
pastatomas į farsinę padėtį. Ži
nok, pilieti, ką oficialus recen
zentas teikėsi tau pasakyti, o 
svarstymo objekto pamatyti ne
valiai

Štai mano laisvių privilegija: 
lentynoje, alfabeto diktatu, pra
dedant Ale Rūta, stovi toliau 
Baltušis ir Baronas, Bieliauskas 
ir Bradūnas. Ir Baranausko Pul-

SEPTYNIOS DIENOS ISPANIJOJE
P. E. N. konferencijos proga

Lietuviui “iš anapus” sunku 
aplankyti bet kurią Vakarų šalį, 
o jau Ispaniją bene sunkiausia. 
Palyginti nemažai žinojome apie 
ispanų pilietinį karą, ir ne tiek 
iš oficialiosios propagandos, kiek 
iš vertingesnių šaltinių — He- 
mingway, Malraux, Goytisolo 
knygų. Žinojome ir tai, jog ta
me kare yra dalyvavęs vienas ki
tas mūsų tautietis (tikrai, joks 
žymesnis pasaulio įvykis be lie
tuvių neapsieina...). Ir nuo vai
kystės jautėme, kad Ispanija 
mums yra netgi ne už septynių, 
o už nesuskaitomos galybės už
raktų. Po pilietinio karo, kaip 
žinoma, Franco ir SSSR režimai 
jokių santykių nepalaikė. Net ge
rokai sušvelnėjus klimatui, apsi
lankymas Ispanijoje liko rečiau
sia privilegija, suteikiama ne
bent tokiems šulams, kaip buvęs 
Lietuvos kultūros ministras Lion
ginas Šepetys, kuris savo ispaniš
kąjį vizitą net atskiroje knygelė
je aprašė. Man visada buvo aiš
ku, jog Ispanijos ligi mirties ne
pamatysiu; o gaila, jau vien dėl 
to, kad mėgstu ispanų tapybą, ir 
jei man būtų liepta išsirinkti pa
saulyje vieną vienintelį muziejų, 
išsirinkčiau ne Louvre ir ne Met
ropolitan, d Prado... Na, bet gy
venimas įvairiai susiklosto.

Spalio vienuoliktąją drauge su 
Stasiu Gbštautu, žinomu ispaniš
kųjų literatūrų specialistu, atvy
kome į P.E.N. klubo konferenci
ją Barcelonoje. Tiesą sakant, Bar- 
celona — jau ne visiškai Ispanija, 
o Katalonija. Skiriasi ir kalba, ir 
papročiai, ir aspiracijos. Ispanai 
iš viso turi gana rimtų tautinių 
problemų. Dvi mažumos — kata
lonai ir baskai — kadaise buvo 
išsikovojusios autonomiją, bet 

tinevičius. Ir pats Brazdžionis 
ir taip toliau...

— Taip, kūriniai stovi vienoje 
lentynoje. Bet ar istorijos teis
mas nepadarys savo sprendimo?

— Nieko nenusimanau apie 
istorijos teismo sprendimus. Aš 
juos visus sustačiau vienoje len
tynoje. Iš literatūros istorijos 
proceso nė vienas negali būti į- 
noringai nušalintas. Istorinio 
empirizmo akimis pažiūrėjus, 
menų ateitis niekad nesulauks 
baisaus paskutinio teismo, kuris 
taip baugina žiūrovą Michelan- 
gelo freskomis Siksto koplyčioje. 
Menai neturi paskutinio teimo 
—tik generacijų nuomonių kai

tą, nuomonių evoliuciją ir tos 
evoliucijos padarinius.

Subarbarėjimo epochoje buvo 
naikinami antikos genijai. Da
bar, sovietinės tikrovės bėgyje, 
sovietai atkasa iš užmaršties agi
tacinių eilių autorius ir velka 
juos J literatūros istoriją. Bet 
"partiškumas ir kryptingumas” 
nėra ir nebus eiklusis Pegasas, 
o tik iškasenų iškėlimo kranas.
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TOMAS VENCLOVA

Franco ją atšaukė, iš dalies dėl 
to, kad pilietiniame kare abi šios 
tautos labiau palaikė respubliko
nus. Katalonų kalba su ispanų tu
ri maždaug tiek bendro, kiek lat
vių su lietuvių; na, o baskų kal
ba iš viso nepanaši į jokią kitą 
pasaulyje (tiesa, ji yra gerokai 
apnykusi). Diktatūros laikais abi 
tautos patyrė stiprų spaudimą. 
Bet toks jau yra bendras dėsnis, 
kad spaudimas žadina rezisten
ciją: gal niekas to geriau nežino, 
kaip lietuviai, šiandien katalonai 
palaipsniui vėl atgauna autono
miją. Vėl atgimsta jų literatūra, 
grįžta iš tremties rašytojai. Tie
sa, Barcelonos gatvėse dar žy
miai daugiau ispaniškų laikraš
čių, nekaip kefaloniškų, ir užra
šai visur ispaniški, bet dažnas 
praeivis mieliau atsakys tau ne 
ispanų, o ... anglų kalba. P.E.N. 
klubo konferencija virto didele 
katalonų kultūrine švente, nes po 
keturiasdešimties su viršum me
tų atsikūrė jų P.E.N. centras: ta 
proga buvo surengta puiki kata
lonų knygos paroda, vyko vyriau
sybiniai priėmimai ir t.t. Šiaip 
jau nuotaikos Katalonijoje atrodo 
beveik entuziastiškos. Žymiai 
blogiau yra su baskais, kurie sa
vo teisių reikalaudami griebėsi 
teroro (jų tarpe stiproka ir ko
munistų įtaka). Tačiau, atrodo, 
ir baskų problema, laikui bė
gant, bus priimtinai išspręsta.

Nenuostabu, jog ir pati konfe
rencija buvo skirta mažųjų tautų 
literatūroms. Kalbėjo bent kelioli
ka tų literatūrų atstovų — pir
miausia, žinoma, patys šeiminin
kai katalonai, bet ir daugelis ki
tų, įskaitant vengrą, izraelietį, 
lietuviams gerai pžįstamą estų 
poetą A. Rannitą. Teko pakalbė
ti ir mudviem su Stasiu Goštau
tu. Nors ir gana trumpai, nusa
kėme lietuvių literatūros padėtį 
tėvynėje ir išeivijoje. Buvo sumi
nėta ir charakterizuota keliolika 
mūsų rašytojų, plačiau užsiminta 
apie reikalus Lietuvoje, kur cen
zūros varžtai vis dėlto nepajėgė 
sunaikinti daugelio talentų. Lietu
vių literatūros likimas, jos dvily
pė egzistencija gerokai primena 
katalonų, o ir pačių ispanų lite
ratūros likimą dvidešimtajame 
šimtmetyje; tiesa, politiniai ak
centai kiek skiriasi, bet vienur 
ir kitur regime tuos pačius reiš
kinius — cenžūrą, egzilę, pa
laipsnį laisvo žodžio atgijimą tė
vynėje... Tiek tik, kad Ispanijoje 
tas procesas buvo lengvesnis ir, 
atrodo, artėja prie laimingos pa
baigos. Lietuvoje ląiminga pabai
ga dar toli, nors galima tikėtis, 
jog ji irgi neišvengiama. Užsi
minus apie tas analogijas, buvo 
lengva pajusti didelį auditorijos 
susidomėjimą. Delegatai grobsty- 
te išgrobstė lietuviškos prozos ir 
poezijos antologijas, “Manyland 
Books” katalogus ir kitą medžia
gą. Beje, po savo kalbos turėjau 
keletą itin įdomių pašnekesių su 
trijų Rytų Europos šalių rašyto-

Architekto Antonlo Gaudy y Comet (1842-1926) nebaigtosios Sagrada Fami- 
Ua bažnyčios fasadas ir bokštai Katalonljos sostinėje, Barcelonoj, Ispanijoj. 
Bažnyčia yra nuostabi maurų, gotikos ir Jugendstll elementų sinteze ir šių 
dienų moderniosios architektūros pirmtake, kai naujų ir (vairiausių staty
binių medžiagų panaudojimas (galino realizuoti net fantastiškiausius archi
tektų projektus.

jais. Neminėsiu nei jų vardų, nei 
valstybių, bet pabendravome vi
sai širdingai, ir tas bendravimas 
net gali turėti praktinių pasek
mių. Rytų Europa kasmet vis 
smarkiau kruta, o Lietuva bendro 
likimo bičiulių tarpe jau yra pel
niusi gerą vardą ir nemažą pa
garbą...

Lietuvos vardas vėl skambėjo 
antrąją konferencijos dieną, kuri 
daugiausia buvo skirta rašyto
jams politkaliniams. P.E.N. klu
bas užtaria tokius rašytojus, vis 
vien kur jie kalėtų: Vietname ar 

esančius disidentus) “įsūnija” ku
ris nors P.E.N. centras, dažniau
siai prancūzų, bet pastaruoju me
tu taip pat Kanados, japonų ir 
kt. Kiek žinau, mane patį buvo 
galvojama taip “įsūnyti” — lai
mė, to neprireikė (konferencijoje 
susitikau žmones, kurie tada rū
pinosi mano byla, ir turėjau pro
gos jiems padėkoti). Greičiausiai 
bus “įsūnytas” ir Viktoras Pet
kus. Rašytojų dėmesys jo dar' 
bams ir aukai ne tiktai gražus, 
bet gali būti ir naudingas.

Maždaug prieš metus rašiau 
“Draugo” kultūriniame priede 
apie P.E.N. klubo kongresą Aust
ralijoje: tada nemažų ginčų kėlė 
SSSR pastangos įsteigti savąjį P. 
E.N. centrą. Tas pastangas lydė
jo arogantiški reikalavimai ne 
tik uždaryti latvių, estų ir egzi- 
lų centrus, bet ir išmesti iš P.E. 
N. statuto straipsnį apie pasiprie
šinimą cenzūrai bei informacijos 
platinimo laisvę. Tuomet sakiau, 
jog natūralus ir logiškas būtų 
tiktai nepriklausomo, disidenti
nio P.E.N. centro i(ar centrų) 
įsteigimas SSSR; kiek atsimenu, 
pridėjau, kad tai nelabai realu 
— nors ką gali žinoti... Šiandien 
reikalai yra tiek pasikeitę, jog 
apie oficialų “sovietinį P.E.N.” iš 
viso nebekalbama (žinoma, gal 
dar bus tokių bandymų ateityje, 
bet dabar jie sukeltų per didelį 
pasipiktinimą). O disidentinio
P.E.N. centro galimybė jau bu
vo svarstoma — su tokiu pasiū
lymu į P.E.N. klubą kreipėsi 
maskvietis rašytojas Vladimo- 
vas, išgarsėjęs geru, Vakaruose 
išleistu romanu “Ištikimasis Rus
lanas” (apie šunį — Stalino ka
torgininkų sargą). Prie Vladimo- 
vo prisidėjo dar aštuoni neoficia
lūs sovietų literatai. Nors disiden
tinis P.E.N. centras dar neįkur
tas (nuspręsta surinkti šiuo klau
simu daugiau informacijos), 
pats tos galimybės svarstymas ro
do, kaip pasaulyje keičiasi atmos
fera...

Konferencijai pasibaigus, turė
jau progos pakeliauti po Ispani
ją. Nuostabiai įdomus ir pamo
komas tenykštis demokratizaci
jos procesas, kuris vyksta be di-_ 
dėsnių sukrėtimų ir kairiojo tota
litarizmo pavojų, ne taip, kaip 
gretimoje Portugalijoje. Visur dar 
labai nemažai Franco eros pa
minklų i(turbūt jie ir pasiliks); 
gatvėse kur kas daugiau gink
luotos policijos, negu bet kurioje 
mano matytoje šalyje, įskaitant 
SSSR {tiesa, tenai ne unifor
muotoji policija, o slaptoji tvar
ko reikalus); tačiau cenzūros 
praktiškai nebėra, nuotaikos la
bai laisvos, ir dauguma žmonių 
itin pozityviai nusiteikę. Ispani
ja jau mažai skiriasi nuo Angli
jos ar Vakarų Vokietijos. Žino
ma, kitoks oras, kitokia minia, 
kitokia architektūra, bet politi
nis gyvenimas toks pat —atseit, 
normalus. Beje, teko duoti inter- 
view apie Lietuvą ir Helsinkio są
jūdį dviem ispaniškiem ir vie
nam kataloniškam laikraščiui. 
Spėjau pamatyti Barcelonos go
tiką, fantastiškus architekto 
Gaudi statinius, Picasso muziejų; 
aplankiau tris istorinius miestus 

.— Toledo, Segoviją ir Avilą; o 
Madride, kur mudu su Stasiu 
maloniai priėmė lietuvio inž. Sa
liamono šeima, suprantama, nu
ėjau ir į Prado. Apie tai gal ka
da parašysiu atskirai, nes "Drau
go” kultūrinio priedo puslapiu 
tam gal ir per maža. Tiesa, bu
lių kautynių nemačiau, bet to ne
labai gailiuosi.

Pietų Afrikoje, Libane ar Čilėje. 
Vienur kitur, net ir komunistinė
se šalyse, juos pavyksta išvaduo
ti iš kamerų. Į tokių rašytojų tar
pą įtrauktas ir mūsų Vikt. Pet
kus (nors jis Lietuvoj nieko ne
galėjo išspausdinti, bet reiškėsi 
kaip rimtas literatūros istorikas 
ir kultūrinio palikimo rinkėjas). 
Petkų savo pranešime paminėjo 
garsaus anglų žurnalo “Index” 
redaktorius Michael Scammel, o 
man teko apie jį parūpinti pla
tesnių žinių. Paprastai rašytojus 
politkalinius (ar šiaip pavojuje

i
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KARALIAI IR KUNIGAIKŠČIAI 1. IVINSKIO ISTORIJOJE
Šiame numery.
, 1 J

Kasmetinės dailės premijos reikalu. 
Karaliai ir kunigaikščiai
Z. Ivinskio istorijoje.
Rizikavau savo gyvenimu. 
Andriejaus Egličio eilėraščiai. 
Bagdonavičiaus svarstymai.
Solisčių koncertas “Aidams” 
paremti.
Andrius Kuprevičius koncertuoja 
Chicagoje.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.

Kasmetines dailės premijos reikalu
1973 metais jaunatviška M.

K. Čiurlionio galerijos vadovybė 
tų metų vasario 16 d. proga ren
giamos parodos geriausiam meno 
darbui premijuoti iš Lietuvių 
fondo išsirūpino tūkstantinę. M. 
K. Čiurlionio galerijos vadovybė 
anuomet tikėjo, kad ta premija 
bus patraukli vilionė Amerikoje 
gyvenantiems dailininkams daly
vauti galerijos metinėse parodose. 
Tikėta, kad premija taps kūrybą 
skatinančiu varikliu, o taipgi ir 
tinkamu premiją laimėjusio dai
lininko įvertinimu. Deja, paroda 
susidūrė su kliūtimis, kurios tą 
kartą buvo dar šiaip įveiktos, bet 
ateičiai metinės dailės premijos 
idėjai palaikyti reikėjo jieškoti 
naujų kelių. Pasidarė aišku, kad 
surengti tokią parodą, kurioje ga
lėtų dalyvauti visi plačiai po 
Ameriką išsisklaidę dailininkai 
yra grynai pinigine prasme, ypač 
dailininkui, nepakeliamas užsi
mojimas. Norint palengvinti 
darbų pristatymą, parodas buvo 
mėginta rengti ne vien tik Chi
cagoje. New Yorko LB skyriaus 
rengtos parodos New Yorke to 
tikslo, bet dėl kitų priežasčių, ir
gi nepasiekė. Vietoje dailininko 
įvertinimo čia parodoje domina
vo mėgėjiškumas, arogantiškai 
remiamas skyriaus valdybos. Mė
gėjiškumo demonstracija profe
sionalizmo sąskaiton ir jos lygia
vertė padėtis parodoje ne visiems 
dailininkams pasirodė priimti
na. Nežiūrint premijos, daugelis 
dailininkų sekančiose parodose 
nebedalyvavo. O paroda be dai
lininkų liko betikslė. Buvo daili
ninkų, ypač Chicagoje, kuriems 
nepasitenkinimą sukėlė jury ko
misijų tūkstantine apdovanotų 
darbų išvaizda. Kai kurie vyres
niosios kartos dailininkai pasiju
to palikti už kiemo vartų. Kilo 
taip pat klausimas, kaip vertinti 
tą dailininkų įnašą, kurių dar
bų neįmanoma atnešti į parodą. 
(Darbai, kurie yra dalimi archi
tektūros arba kurių svoris ir pa
skirtis daro juos nepajudinamais).

1976 m. vasario mėn. 7 d. 
"Draugo” kultūrinės kronikos 

skiltyse buvo gana kuklus prane
šimas, kad: “1975 metų dailės 
premijai skirti komisiją Lietuvių 
fondas pavedė sudaryti dailinin
kui, dailės muziejininkui ir pe
dagogui Adolfui Valeškai. Jury 
komisijos nuožiūra mecenatinė 
Lietuvių fondo premija gali bū
ti skiriama už individualią vieno 
ar kito dailiniko parodą, už ko
lektyvinės parodos atskirus dar
bus arba už viso gyvenimo to ar 
kito dailininko kūrybą”. Toks tie
sioginis Lietuvių fondo pavedi
mas kompetentingam dailininkui 
sudaryti meno premijai skirti ko
misiją ir komisijos gaires, už ką 
premija turėtų būti skiriama, tuo 
metu atrodė geriausia išeitimi iš 
susidariusios padėties. Bet 1977 
m. premijos skyrimui komisiją su
daryti dail. V. Vizgirda skiria
mas jau ne Lietuvių fondo, bet 
JAV LB Kultūros tarybos. Kodėl? 
Dalinai atsakymas duodamas š. 
m. spalio mėn. 14 d. kultūrinio 
“Draugo” 2 psl.: “Šių metų dai
lės premiją JAV LB Kultūros ta
ryba paskyrė plačiai žinomam 
mūsų dailininkui Adomui Var
nui”. Reiškia, kad dailės premija 
dabar jau nuriedėjo į LB kišenę 
ir kad nuo dabar dailės premijos 
skyrimas yra patikėtas jokios 
kompetencijos toje srityje netu
rinčiai JAV LB Kultūros tarybai, 
įdomu, ką į tai pasakytų Lietu
vių rašytojų sąjunga, jeigu LB 
Kultūros taryba perimtų į savo 
rankas vertinimą ir premijavimą 
knygų. Kaip tokie dalykai yra 
įmanomi, skaitytojus informuo
ja tuo metu buvęs JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkas Juozas 
Gaila š. m. birželio 13 d. “Kelei
vyje”.

"1977 m. LB Kultūros tarybos 
sudarytoji premijai už dailę skir
ti jury komisija, susidedanti iš 
dailininkų A. Elskaus, P. Lapės, 
R. Viesulo ir V. Vizgirdos, pasky
rusi 1977 m. dailės premiją dail. 
dail. K. Varneliui, taip pat pa
reiškė pageidavimą, kad sekan
čiais metais būtų pagerbtas mū
sų dailės veteranas Adomas Var
nas, S. m. kovo 12 d. įvykusiame

Zenonas Ivinskis, LlEl tl VOS IS
TORIJA- Iki Vytauto Didžiojo 
mirties. Išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, 410 psl., Roma, 
1978 m. Leidinio kaina — 20 dol., 
jaunama lr “Drauge.”

*

Naujosios Ivinskio istorijos aš 
čia kritiškai nevertinu: tai yra is
torikų specialistų darbas, nors 
man ji atrodo parašyta kompe
tentingai, kruopščiai ir su didele 
erudicija. Man čia rūpi pakalbėti 
apie mūsų valdovų ir didžiūnų 
titulus bei kitus senosios Lietuvos 
dalykus, apie kuriuos mes su ve
lioniu istoriku kalbėjome susira
šinėdami 1971 m., man rašant 
Šventaragį. Savo romanui aš rin
kau medžiagą iš visur, tad žymių 
istorikų — čia minimo Ivinskio, 

A. Šapokos ir kitų — pažiūros 
man itin buvo svarbios. Konkre
čiai kalbant, mes kalbėjome apie 
valdovų titulą, pilis, gikluotę, 
Vorutą, šventoves ir t t Abu tie 
įžymieji istorikai iškeliavo amži
nybėn. Menu juos su pagarba ir 
dėkingumu, nes, mano klausinė
jami, jie visada atsakydavo daly
kiškai, išsamiai ir punktualiai. 
(Tarp kitko norėčiau pastebėti, 
kad velionis Ivinskis rašydavo 
mašinėle ant plono popieriaus 
gerokai nublukusia juostele, ir po 
tiek metų — laiškas rašytas 1971 
m. — tekstas pasidarė sunkiai be- 
į skai tomas). Tad skaitytojui, ma
nau, bus aišku, su kokiu smalsu
mu ir susidomėjimu aš ėmiau jieš
koti prieš 7 metus mudviejų su
sirašinėjimo atbalsių naujoje 
Ivinskio istorijoje.

Rašydamas Šventaragį, XIII 
amž. Lietuvos didžiūnų aš neva
dinau kunigaikščiais, bet kuni
gais. Kaip ir iš kur atsirado tas 
“kunigaikštis”, 
ku tada, kaip 
dien. Iš žodžio 
mūsų kalbos 
kunigaikštis, kaip iš 
ūkininkaitis, bernas — bernaitis 
ir t L Dėl to titulo Ivinskis man 
tada rašė: “Kad vietoje kunigaikš
čio vartojate kunigas, tai galio
ja iki 15 amž. Kunigas tada buvo 
vyriausias vietos asmuo politiniu 
atžvilgiu, bet jis atlikinėjo ir pa
goniškas religines apeigas, kaip 
mes dar kartą smulkiai iš vadi
namos Kęstučio priesaikos pati
riame”. Tą titulą aš įvedžiau į 
literatūrą, kaip minėjau, rašyda
mas Šventaragį 1971 m., Ivinskis

man nebuvo aiš- 
neaišku ir šian- 
"kunigas” pagal 
dėsnius pasidaro 

ūkininko

LB Kultūros tarybos posėdyje 
buvo vienbalsiai nutarta 1978 
m. dailės premiją skirti dail. Ado
mui Varnui. Kultūros tarybai ne
turint savo ižde pakankamų su
mų premijai, kreiptasi paramos į 
Lietuvių fondą.

Pastarojo pelno skirstymo ko
misija palankiai atsižvelgė į šį 
LB prašymą ir paskyrė tūkstan- 
tifię, kuri bus pervesta į Kultūros 
tarybos iždą ir šiomis dienomis 
bus įteikta dail. A. Varnui”.

Sakykim, kad čia įvyko klaida 
interpretacijoje, tačiau mano at
mintyje tokiai galimybei vietos 
nebuvo palikta.

Dailės premijai skirti buvau 
pakviestas dail. V. Vizgirdos, vi

Lietuviškoji balade, 1973, Vilnius, estiškas dolomitas, 4-3 m.Vladas Vildžiūnas

jį įvedė į išėjusią dabar savo isto
riją. Pvz., jis rąšo: “Žemaičių 
kunigas Treniotas”... (196 psl.).

Mūsų istoriografijoje yra įsiga
lėjusi nuomonė (greičiausiai sve
timųjų primesta), kad senovės 
lietuviai neturėję šventyklų. Aš 
tai nuomonei nepritariau ir sa
vo istoriniame veikale "grąžinau” 
Lietuvai šventyklas. Ką apie tai 
galvojo Ivinskis? Tame pačiame 
laiške jis man taip rašė: "Dėl 
šventyklų, kurios, galvojate, bu
vusios išpuoštos dievų statulo
mis, religiniais simboliais, meno 
dirbiniais, drožiniais, audiniais, 
aš turiu savo nuomonę. Per daug 
Užimtų laiko tuo klausimu čia 

sai neimdamas galvon, kas jam 
pavedė šios komisijos sudarymą. 
Posėdyje buvo plačiai apkalbė
tas tokios komisijos tęstinumas ir 
principai, kuriais remiantis turė
tų būti skiriama premija. Buvo 
paliesti ir tie principai, arba, kaip 
ten buvo išsireikšta, “nuožiūra” 
ankstesnėje A. Valtškos jury ko
misijoje. Ypač aiškiai buvo pasi
sakyta prieš “nuožiūros” dalį, lie
čiančią viso gyvenimo kūrybą. 
Dail. V. Vizgirdos sudarytos ko
misijos nuomonė buvo labai aiš
ki, kad meno premija neturi pa
sidaryti apdovanojimas už buvu
sius nuopelnus, bet turi likti ska
tinamoji priemonė, pažymint 
dailininko dabartinį aktyvumą.
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diskutuoti. Tik aš niekur nesu 
teigęs, kad toji ugnis vien po 
ąžuolo 'šakomis buvo kūrena- 
•mm” ma .

Naujos jp istorijos skyriuje 
apie “Pagonišką lietuvių tikėji
mą” šventyklų klausimas visiš
kai nėra liečiamas. Ivinskis kalba 
tik apie alkakalnius ar alkavietes, 
kur buvo aukojama dvasioms.

Svarbiausia man buvo įdomu 
patirti, ką istorikas galvoja apie 
Lietuvos valdovų titulus. Jis tada 
man atsakė: “Nenorėčiau, mie
las pone Alantai, kad dabar “iš
sprogdintumėte bombą” Lietuvos 
valdovų reikalu, kiek tai liečia 
mane. Tuo klausimu mano isto-

Dėl Adomo Varno absoliuti ko
misijos daugumos nuomonė bu
vo ta, kad JAV LB Kultūros ta
ryba turėtų dėti visas pastangas 
atitinkamai pagerbti šį mūsų dai
lės veteraną:‘surengdama jo ju
biliejinę dailės parodą, akademi
ją. O jeigu jau kalbama apie pi
niginę premiją už visą gyvenimą, 
Ji turėtų būti vienkartinė ir daug 
didesnė. Buvo siūlyta net 5000 do
lerių suma. Jeigu kalba eina 
apie simboliką — tam užtektų ir 
vienos rožės. Dailės premija bet
gi tegu lieka premija už dabartį 
ir meną. Jokiu būdu neleistina, 
kad ji taptų tik lopu kieno nors 
garbėtroškai pridengti. Tačiau da
bar atrodo, kad jokių komisijų 

rijoje, išnašose paminint visą ei
lę autorių, yra šis tas parašyta. 
Nenoriu iš anksto pradėti skelb
ti tik vienu klausimu (titulų kl. 
V. A.) “žurnalistines sensacijas”, 
kai dar knyga nepasirodė?*. 
pabraukimai ir kabutės).

Valdomi titulai išnašoje
Savo istorijos plačioje išnašo

je Ivinskis pasisako už didž. ku
nigaikščio titulą (176 psl.). Pa
stebėjęs, jog “dabar yra gyvai ke
liamas klausimas, kad visus di
džiuosius Lietuvos kunigaikščius 
reikia vadinti karaliais, o pačią 
Lietuvą — karalyste”, jis toliau 
rašo, jog vakarietiškai galvojan- 

(Jo

jau nebereikia, lieka tik sudaryti 
sąrašą pagal ginfmo datas, nes 
praeityje nusipelnę yra visi.

LB Kultūros taryba lengvai pa
neigė savo pačios sudarytos dai
lės premijai skirti komisijos nu
tarimus; jų tarpe ir tą, kad 1978 
metų premijai skirti komisijai su
daryti buvo siūlytas ir su tuo su
tiko dail. R. Viesulas.

Žinoma, LB Kultūros taryba ar 
tiksliau LB yra visiškai laisva su
daryti ir savo nuožiūra skirti dai
lės premijas iš savo iždo. Tuo 
tarpu tačiau yra būtina, kad iš 
Lietuvių fondo lėšų skirtoji tūks
tantinė liktų kompetentingoje 
dailininkų žinioje. Apžvelgus da
bartinę padėtį, galbūt geriausia

tieji ordino kronikistai... neturė
ję kito tikro pavadinimo Lietuvos 
valdovams ir juos kronikose pa
vadindavę titulu rex (autoriaus 
pabr.) ir “tokį titulą popiežius 
Jonas XXIII davė Gediminui, nes 
ir rygiečių įtakoje surašytuose 
garsiuose Gedimino laiškuose bu
vo pavartotas tas titulas”, tačiau, 
tęsia toliau autorius, “iš išliku
siųjų didelio skaičiaus paties Vy
tauto ir jo įpėdinių, kurie nebu
vo karūnuoti Krokuvoje Lenkijos 
karaliais, kanceliarijoje surašytų 
dokumentų, niekur nerandama, 
kad tie valdovai patys save būtų 
titulavę karaliais”...’ Norintieji 
dabar garsiuosius mūsų didžiuo
sius kunigaikščius pakelti į kara- , 
lių laipsnį, sako Ivinskis, esą tu
rėtų reikšti ne tik šios dienos as
meninius patriotinius nusistaty
mus, o labiausiai eiti tiesiai į šalti
nius (autoriaus pabr.) ir susipa
žinti su pačių valdovų vartotais 
titulais...

Ir toliau savo išnašoje, lyg no
rėdamas pabarti tuos “reiškian
čius savo patriotinius nusistaty
mus”, Ivinskis tėviškai pamoko sa
kydamas: “Akivaizdoje autentiš
kų šaltinių, kurių dvasios ir jų 
formų perdirbti iokia teisinė lo
gika po šešių amžių nebepadės, , 
turėtų būti stipriai koreguoti nau- ‘ 
jieji išvedžiojimai”. Baigdamas 
savo ilgą išnašą, Ivinskis pami
ni P. V. Raulinaitj ir V. Alantą, 
kurie kovoją už kunigaikščių 
"l 
dr. J. Jakštas teisingai įspėjęs, kad 
didieji kunigaikščiai turį savo nu- .ų 
sistovėjusias tradicijas, kurių ne- £ 
są galima keisti.

Dėl tų visų šviesaus atmini
mo istoriko samprotavimų būtų 
daug kas pasakytina, pvz.: kodėl 
Gedimino laiškai buvo rašomi 
"rygiečių įtakoje”, nors jie bu
vo rašomi Vilniaus mieste? Au
torius siūlo remtis Vytauto kance
liarijoje surašytais dokumentais, 
bet kodėl nebūtų galima pasi
remti ir popiežiaus Jono XXII 
bei Gedimino kanceliarijų doku
mentais, kur Gediminas tituluo
jamas Lietuvos ir “daugelio ru
sų” karaliumi ir pagaliau kam 
bekelti kunigaikščius į karalius, 
jei tai jau seniai padarė kiti, kaip 
mes matysime iš pačios Ivinskio 
istorijos.

Valdovų titulai 
Ivinskio tekste

Mūsų istorikas Lietuvos valdo
vus tekste tituluoja trejopai: didž. 
kunigaikščiais, labai dažnai val-

(Nukelte j 2 pri.)
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išeitimi vis tiek lieka parodos. 
Niekados dar nebuvo tokios jury 
komisijos, su kurios sprendimu ? 
sutiktų visi, bet paroda vis tiek £ 
lieka patogiausias būdas iŠ turi- ~ 
mo derliaus atrinkti geriausią į 
dailės darbą. Ypač gerai, jeigu - 
premijas laimi, jos verti jaunieji -S. 
dailininkai. Tai rodo, kad mes 
dar gyvi, dar žiūrime į ateitį, nors 
ji ir ne visiems būtų suvokia- - 
ma. Suprantama, neturėtų būti i 
pamiršta ir praeitis, bet tik ne 
dabarties sąskaiton. Čia katD tik - 
yra plati dirva, kurioje galėtų 
rimtai padirbėti ir Lietuvių Bend
ruomenė.

Pranas Lapė
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Su krikščionybės antspaudu
Šių metų spalio 22 d. į mūsų 

tautą popiežius Jonas Paulius II 
prabilo lietuviškai savo investi
tūros iškilmėje Romoje. Tai pir
mas atvejis, kai apie bilijoną 
žmonijos radijo bangomis pasie
kė mūsų kalba. Ji išplaukė ne 
iš kokio politiko — valstybinin
ko, bet iš aukščiausio katalikų 
Bažnyčioes vadovo lūpų, nors 
kitataučiai anų žodžių reikšmės 
ir nesuprato. Mes, lietuviai tė
vynėje bei emigracijoje, supra
tome ir atsigaivinome.

Štai, kai esame pamiršti pa
saulio politiniame centre — 
Jungtinėse Tautose, New Yor
ke, mus maloniai atsimena 
Šventasis Tėvas, kuriam iš pa
garbos lenkiasi beveik visi pa
saulio valdovai. Tuo ypatingu 
palankumu mūsų tautai jis ne
bijojo užsitraukti Rusijos rūs
tybės, kaip bijo daugelio valsty
bių politikai, nutylėdami mūsų 
vaidą. Popiežiaus sveikinimas 
visos žmonijos akivaizdoje Įtė
vių tautai teikia 
mūsų mąstymams 
mūsų polėkiams.

Anie žodžiai — 
mingi ir ištikimi
primena graudžią tikrovę, jog 
Lietuva kažin ar kada buvo tik
rai laiminga- Jau aišku, kad 
mūsų tauta nerado laimės net ir 
tada, kai jos teritorija drie
kėsi nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros. Mūsų tauta taip pat 
nepatyrė laimės, kai susijungė 
su Lenkija politiniais bei kul
tūriniais ryšiais. Net priimda
ma Kristaus evangeliją, neiš
gyveno ji tikro džiaugsmo, nes 
per kelis šimtmečius buvo krikš
čionių engiama kardu, bet nelai
minama kryžiumi. Tik vėliau* kai 
įleido krikščionybė gilesnes Šak
nis į lietuvių sielas, jie pajuto 
dieviškos laimės dvelksmą mi
šiose, Pulkim ant kelių bei 
šventas Dieve- giesmėse, o la
biausiai po nukryžiuotoj Kris
taus bei Rūpintojėlio kojom.

Popiežiaus Jono Pauliaus II ronta, Kanadoj. Architektas dr.

linkėjimas — Būkite laimingi 
— išreiškia pagrindinį krikš
čioniškos pasaulėžvalgos dėsnį, 
būtent, kad žmogus ir tauta ga
li atrasti laimę.

Antai pamoksle nuo kalno 
sakoma: “Palaiminti, t y. lai
mingi, kurie liūdi — jie bus pa
guosti. Palaiminti, kurie alksta 
ir trokšta teisybės — jie bus 
pasotinti. Palaiminti, kurie per
sekiojami dėl teisybės — jų 
yra dangaus karalystė”.

medžiagos 
ir impulso

Būkite lai- 
Kristui —

h*

Petro Klimo monografija
GEDIMINAS GALVA

Dr. Albertas Gerutis, PETRAS KLI
MAS, Valstybininkas, diplomatas, is
torikas ir kankinys. Išleido Vilties 
draugijos leidykla, 1978 m. Knyga 
320 psl. Tiražas 1,000 egz. Kaina 10 
dot, gaunama ir “Drauge".

♦
Plačiašakis veikėjas Petras 

Klimas (1891. H. 23 — 1969. I. 
16) daugelyje sričių paliko ryš
kius pėdsakus. Jis buvo publi
cistas, Valstybės tarybos narys, 
istorikas, tyrinėjęs lietuvių tau
tos etnografiją ir jos sienas, 
Lietuvos nepriklausomybės skel
bėjas, politikas, diplomatas, pa
galiau vokiečių bei rusų kanki
nys. Visas veiklos sritis jis vai
nikavo lietuvių tautos ir valsty
bės istoriniais darbais- Kai ku
rie jo veikalai dar neišleisti net 
iki šio meto.

Džiaugdamasis varčiau mūsų 
diplomato dr. Alberto Geručio 
ką tik išleistą veikalą “Petras 
Klimas”. Sunkus darbas aptar
ti plačiašakį P. Klimą įprasti
nėje sąlygose, dar sunkiau pa->) I i • sr A

. teikti išeivijoje, autoriaus pa
sirinktuose rėmuose, jo ryškų 
atvaizdą. To darbo naštos neži
no tik tie, kurie nėra bandę jos 
pakelti.

MDsų tauta amžių bėgyje 
daug pakėlė liūdesio, alkio, 
troškulio, persekiojimų, bet ne
palūžo, ir nuostabu — dar la-

UetuvUŪdeji kryžiai (metalai) PrislkHImo paranliol To-
raita, Kanadoj. Architektas dr. tat A. Kidpaviaus. To-

LA k ’

Visai suprantama autoriaus 
pratarmėje ši aimana: “Nusi
manau, kad sąlygos emigraci
joje nėra palankios tokio posė
džio (tikriausiai'»— pobūdžio, 
G. G.) veikalui, kaip monografi
ja apie lietuvį valstybininką, 
diplomatą, istoriką..., nes nega
lime pasinaudoti visais reikia
mais šaltiniais, turime tenkintis 
tais, kurie mums prieinami, jie 
gi neretai būna atsitiktiniai” 
(9 p.).

Visa veikalo medžiaga {glaus
ta į keturis (įkyrius: Tiesiant 
kelią į laisvę, Lietuvos diploma
tinis atstovas, Antrasis pasauli
nis karas ir Lietuva bei Petras 
Klimas — totalitarinių režimų 
auka. Kiekvienas skyrius turi 
kelis ar net keliolika skyrelių.

Eilinis skaitytojas, nedaug 
ką girdėjęs apie P. Klimo poli
tinę ir diplomatinę veiklą, ras 
ypač paskutiniuose dviejuose 
skyriuose naujoves: nelemtį 
Antrojo pasaulinio karo mietu 
ir kančias nacių ir komunistų 
sukurtame pragare.

Autoriui reiškiu pagarbą, nes 
jis nesistengė istorijos klastoti 
ir nurodė nors- kai kam nema
lonių įvykių raidą, pvz. Kybartų 

----------------------------------------------- 1-------------------------------  

biau sustiprėjo. Ištikimybė 
Kristui katalikų Bažnyčioje bu
vo mums lyg koks skydas ir 
kovoje už tautybę. Tikrovė gi 
šiuo metu tokia: dauguma lie
tuvių tiek tėvynėje, tiek trem
tyje pagaliau suprato, kad re
ligija ir tautybė glaudžiai jun
giasi į darnią visumą, kurios 
nepajėgia išardyti jokie bedie
viški žygiai. Lietuvybės formos 
mūsų liaudies |mene, architek
tūroje, muzikoje ' ir žmogaus 
sąmonėje yra kupinos krikščio
niško turinio. Atimsi Lietuvai 
krikščionybę, ir liks tuštuma, 
kurios neužpildys bedievybė, 
nes ji pati yra klaikiausia tuš
tuma.
• š. m. “Aidų” žurnalo rugsė
jo ir spalio numeriuos einąs iš
samus prof. Vytauto Vardžio 
straipsnis “Katalikiškoji rezis
tencija ir tautos likimas”, aiš
kiais istoriniais faktais nušvie
čia krikščionybės ■ ir tautybės 
santykį. Išvada: dabartinė Lie
tuvos 'kova prieš rusinimą re
miasi religija. Mūsų broliai bei 
seserys pavergtoje tėvynėje, ei
dami į bažnyčias ir išpažindami 
religiją, sykiu parodo ir savo 
tautinį susipratimą. Todėl ir 
tie, kurie anksčiau žiūrėjo į 
krikščionybę, kaip į svetimą 
elementą, dabar ją priima kaip 
savo tautinės kultūros autentiš
ką išraišką. Tai pavyzdys ir 
mums, užsienio lietuviams-

Popiežius Jonas Paulius H 
ne be pagrindo mus skatina bū
ti ištikimais Kristui, jei siekia
me idealios laimės. Ištikimybė 
gi Kristui reiškia ištikimybę 
evangelijai, kuri moko mus at- 
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rašto kilmę Berne, kėlusią didelį 
triukšmą savo metu (212 psl.).

Autorius turėjo pakelti ir ki
tą sunkų bandymą. P. Klimo 
veikla yra tampriai susijusi su 
Lietuvos valstybės raida. Ne 
taip jau lengvas uždavinys su
sieti politinę raidą su atskiro 
asmens veikla. Vietomis per di
delis politinės raidos'apibendri
nimas skaitytoją gali versti da
ryti klaidingas išvadas, pvz. te
legramomis pasikeitus, lietuvių 
ir lenkų susėdimas prie derybų 
stalo Suvalkuose (73 psl.) ar 
Hymanso pirmininkaujamų de
rybų nutraukimas (75-80 psl.), 
kai Lietuvos delegacijos pirmi- 
pirmininkas 1921. V. 30 Hy
manso sumanymą atmetė, o jo 
patelkti siūlymai nebuvo priim
tini derybų pirmininkui ir Len
kijai, atsisakiusiai Hymanso 
antrojo sumanymo. Tuo metu 
juk įvyko ypač politinių veikė
jų pasimetimas.

Knygoje esama ir daugiau 
panašių aptarimų, kuriuos 
eilinis skaitytojas, nepasiruošęs 
politiniams klausimams, vargu 
pajėgs gliaudyti. Čia autoriui 
neprikišu, kad jis ežero vandens 
nepajėgė supilti į vienintelį ki
birą

leisti priešui, mylėti vienas ki
tą, pakelti savo skausmą ir ti
kėti į galutinę gėrio pergalę. 
Htiki|mybė Kristui taip pat 
reiškia ištikimybę lietuvybei, 
kuri apima mūsų spaudą, mo
kyklas, organizacijas, parapi
jas, neišskiriant žinoma nė li
teratūros, dailės, muzikos 
mokslo... Mūsuose visa tai pa
žymėta krikščionybės antspau
du ir tuo pačiu tikros laimės 
vilties. Leonardas Andriekus

PoUtvmam bare
P. Klimas, stodamas į politinį 

darbą, jau ir kraitį atsinešė. 
Tuo metu jau buvo vadovėlių, 
knygų ir knygelių autorius, 
Valstybės tarybos veiklus na
rys, nesutariančių šalių taikin
tojas, o svarbiausia, Lietuvos 
etnografinių sienų žinovas. Pas
tarosios jo žinios pravertė ypač 
Lietuvos delegacijai Paryžiuje, 
Lietuvos ir Rusijos taikos dery
bose bei lietuvių — lenkų ilgo 
ginčo metu. Tada Lietuva pla
čiai užsimojo, nes užsiprašė su
slavintų ir suvokietintų lietuviš
kų etnografinių sričių, kurias 
apkarpė politinė tikrovė.

Autorius, aptardamas P. Kli
mo politinę veiklą, kiek slyste
lėjo, nesilaikydamas laiko tvar
kos, ir Lietuvos ■— Rusijos tal
kos sutartimi 1920 m. užbėgo 
1919 m. vykusią Taikos konfe
renciją.

Skyrelyje “Klimas — delega
cijos narys” pasitaikė kelios 
klaidos. Autorius klaidingai nu
rodo, kad kun. P Bielskus Ame
rikos lietuvis, nors jis buvo Sei
nų dvasinės seminarijos profe
sorius. "P. Klimas ėjo delegaci
jos sekretoriaus pareigas” (54 
psl.). Tas pareigas P. Klimas 
ėjo tik nuo liepos pradžios, kai 
E. Galvanauskas išvyko į Lu- 
cerną, Šveicarijoje, tpn vykusio
je tarptautinėje socialistų kon
ferencijoje ginti Lietuvos rei
kalų. ši klaida atitaisyta paties 
P. Klimo 1919. m. 22 laiške: 
“E. Galvanauskas yra visos mū- 
Delegacijos kanceliarijos direk
torius” (55 psl.). P. Klimas bu
vo Delegacijos posėdžių sekre
torius ir raštų ruošėjas. O tų 
raštų buvo labai daug.

P. Klimas minėtame laiške, 
dar kojų nesušildęs Paryžiuje, 
darė per skubias išvadas dėl

žydo S. Rozenbaumo naudingu
mo Lietuvos delegacijoje. Jis 
ir gudas S. Siemaška lietuviš
kai nemokėjo ir į tiesioginį Lie
tuvos delegacijos darbą tik pro
tarpiais įsijungė.

P. Klimo atsiminimai apie 
sukilimo ruošimą Klaipėdos 
krašte nėra ryškūs, nepaminė
tos pasiruošimo datos ir nepasi
žymi tikslumu. Sukilimo ištaka 
buvo visai kitokia, negu aptar
ta knygoje.

Autorius be reikalo pasiunti
nio P. Klimo veiklos dalį Itali
joje įspraudė I Skyriuje, kai 
II skyriuje rašoma apie jo dip
lomatinį darbą Romoje ir Pary
žiuje.

Blogiausiai nutiko su I sky
riaus baigiamuoju skyreliu:: 
“Kai kurie Petro Klimo asmens 
bruožai”. Ten daug kalbama 
apie viską, bet pasigendame tų 
bruožų. Tiesa, ten randame B. 
K. Balučio pastabą: “Paryžiuje 
ir iš pradžių Kaune Klimas bū
davo šiurkštokas, kirsdavo kaip 
kirviu ir į diplomatinę medvil
nę nevyniodavo...” (94 psl.). 
Jau šis posakis prašosi paaiški
nimo, kaip “šiurkštokas” P. 
Klimas tapo diplomatu.

Beveik visoje knygoje vis už
simenamos P. Klimo būdo sa
vybės, bet jos prašyte prašosi 
suglaudinimo lr išryškinimą 
Tik vėliau rašoma apie P. Kli
mo būdingas savybes: darbštu
mą, sistemingumą, drausmingu
mą.

2XpZomatijoe vandenyse
šis skyrius labiausiai susta

barėjęs. Gaila, kad skyriui skir
ti tie 68 psl. O gaila todėl, kad 
ten per daug nereikalingo kam- 
šalo: P. Klimo pareiškimas 
1923. XI. 17 dienraštyje “Lie
tuva", raštas, liečiantis F. To- 
masini Lietuvai nepalankią 
knygą, įteiktas B. Mussoliniui, 
rašinys žurnale “Europa Orien- 
tale”, kalba įteikiant Prancūzi
jos pųezidentui skiriamąjį raš
tą, o ypač 1936. XL18 P. Klimo 
pranešimas apie pasikalbėjimą 
su tuometiniu Prancūzijos am
basadoriumi Laroche (tarti La- 
roš) Briuselyje. Visi tie daly
kai mažai teparyškina P Klimo 
diplomatinę veiklą.

Autorius labai paviršutiniš
kai aptarė lr tą Laroche: 
“Prancūzijos užsienio reikalų 
mlnistprijos politikos departa
mento direktoriaus pavaduoto
jas 1920 m. pradžioje turėjo 
nemaža įtakos ir Lietuvos rei
kalais. Jo žodis daug svėrė, kai 
Klaipėdos krašte prasidėjo suki
limas ir kai vyko derybos dėl 
konvencijos” (145-6 psl.).

Čia nė žodelio nepasakyta, 
kokia įtaka ir koks tas žodis. 
Tai buvo pats didžiausias Len
kijos bičiulis ir pats pikčiau
sias Lietuvos priešas, mums 
kenkęs visomis jėgomis, lyg 
Varšuvos samdinys. Kartais 
įdomu ir su priešu pasikalbėti 
apie jo statyto politinio name
lio griuvimą, bet tas paikas iš
mones perteikti 1978 m. tik
rai nepravartų, nes Laroche pa
reiškimai tikrai nepadidina 
knygos vertės.

Diplomatai, nežiūrint jų titu- 
(Nukelta į 2 psl)
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Vilniaus šviesuomenė 
prieš įsisteigiant universitetui
Universitetas Vilniui nebuvo 

neužtarnautas, iš šalies pridėtas 
dalykas. Taip kartais gali atrody
ti dėl to, kad pirmieji universite
to profesoriai buvo atvykę iš ki
tur. Tačiau ir pačiame Vilniuje 
buvo šviesuomenės kuri savo dė
mesiu kultūriniams dalykams ir 
savo išsilavinimu buvo akade
minės kultūros žmonės. Tai man 
paaiškėjo, besiruošiant būsimam 
Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukakties minėjimui.

Ta proga teko užkliūti už stu
dijos apie Karaliaučiaus univer
siteto įsteigimą. Kaip žinome, Ka
raliaučiaus universitetas buvo 
įsteigtas 1544 m., taigi 35 metais 
anksčiau negu Vilniaus univer
sitetas. Tačiau iš Karaliaučiaus 
universiteto įsteigimo istorijds, 
parašytos žymaus Prūsijos istori
ko M. P. Toeppen, kuris buvo se
rijos “Scriptores rerum prussica- 
rum” redaktorius, aiškėja, kad 
bent, du žmonės, prisidėję prie 
šio universiteto steigimo, buvo iš 
Vilniaus, ar turėjo ryšį su Vilniu
mi. Šie žmonės yra mums žinomi, 
tačiau Toeppen studija suteikia 
apie Juos kiek kitų žinių. Tie 
žmonės yra: Abraomas Kulvietis, 
Stanislovas Rapagelanus (vėles
nėse lietuviškose studijose įpras
tas vadinti Rapolionio pavardę) 
ir Stanislovas Hosius, vilnietis vys
kupas, vėliau kardinolas ir Popie
žiaus atstovas Tridento visuoti
niame Bažnyčios susirinkime, bu
vo tuo laiku Prūsijoje.

Apie Kulvietį Toeppen sako, 
kad jis buvo lietuvis, atvykęs iš 
Vilniaus ir labai turtingas. Ta
čiau kaip pastebi Toeppen, "rekto
rium būti netiko”. Sis trūkumas 
negalėjo būti dėl jo mokslingu
mo. Jis universitete skaitė graikų 
kalbos kursą.

Stanislovas Rapolionis taip 
pat yra pristatomas lietuviu. Jis 
buvo teologas ir labai geras teo
logas. Jo paskaitų klausyti rink

davosi daug kas, net pats herco
gas.

Stanislovas Hosius tuo metu 
buvo Ermlando vyskupas ir lai
komas uoliausiu katalikybės gynė
ju. Jis čia buvo atvykęs iš Kroku
vos. Jis buvo Vilniaus pilies ir 
miesto prokuratoriaus sūnus. Ar 
jis buvo gimęs Vilniuje ar Kro
kuvoje, neaišku. Jis su Karaliau
čiaus universitetu turi ryšio tik 
tiek, kad turėjo gerus asmeniš
kus santykius su pirmuoju univer
siteto rektorium Jurgiu Sabinus, 
su kuriuo jis buvo kartu studija
vęs Paduvoje. Sabinus jį laikė la
bai geru kalbėtoju ir, pats būda
mas poetas, žadėjo jo išvykimo iš 
Karaliaučiaus proga, parašyti ei
lėraštį.

Vyskupas ir kardinolas Hosius 
mums mažiau yra įdomus, nes 
jis savo rašytojiška veikla reiškė
si lenkų ir vokiečių visuome
nėje. įdomesnis lietuvišku požiū
riu yra jo brolis Ulrikas, kuris, 
kaip rašo Liet. Encikl., yra Maž
vydo giesmynui išvertęs vieną 
Liuterio giesmę, pasirašydamas 
Henriku Markuciečiu, nes toks 
yra Hosijų šeimos dvaro vardas 
prie Vilniaus. Ulrichas buvo stu
dijavęs Leipzige.

Apie Kulvieti ši istorija rašo, 
kad jis buvo mokinys bent dvie
jų žymiausių to laiko žmonių: 
Erasmo Roterdamiečio ir Melan- 
chtono. Vilniuje jis buvo pagar
sėjęs savo paskaitomis. Atvykęs 
Karaliaučiun, buvo paskirtas vad. 
“particular”, tai toks mokyklos 
tipas, vicedirektorium ir faktiš
kai tai mokyklai vadovavo. Savo 
lėšomis Kulvietis rėmė lietuvius 
studentus. Klausimas, kodėl jis 
nebuvo paskirtas rektorium, nė
ra aiškus. Nepaisant to, jis skai
tė graikų kalbos kursą ir buvo 
kritikuojamas, kad tas kursas yra 
per aukštas klausytojams. I tai jis 
atsakydavęs, kad, kas jo nesu
pranta, tegul eina pas jo žinioje 
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Lenkai jau nuo 19-jo šimtme
čio turėjo apsčiai žymių kalbi
ninkų. Paskutiniaisiais metais 
Lenkijoje įvyko jau keli tarptau
tiniai įvairių mokslų kongresai. 
Todėl ir nenuostabu, kad XUI-sis 
tarptautinis onomastikos kongre
sas buvo suruoštas Krokuvoje 
1978 metais rugpjūčio 20-26 die
nomis. Jis vyko senajame Kroku
vos universitete, kuris ir dabar 
oficialiai vadinamas Jogailos u- 
niversitetu. Šis universitetas į- 
steigtas XIV-me amžiuje dar 
prieš Jogailą, bet Jogaila jį at
gaivino ir sustiprino.

Onomastika yra ta kalbotyros 
dalis, kuri tyrinėja visus tikri
nius vardus, pavadinimus. Lietu
viškai ją galima vadinti vardo- 
tyra. Tarptautiniai onomastikos 
kongresai — bent po 2-jo pasau
linio karo — vyksta kas treti me
tai. Sakysime, X-sis kongresas 
įvyko 1969 metąais Vienoje, XI- 
sis — 1972 meis Sofijoje, XII- 
-sis — 1975 metais Berne, o šis 
paskutinis — kaip jau minėta — 
1978 metais Krokuvoje.

Paprastai toks tarptautinis o- 
nomastikos kongresas turi vieną 
pagrindinę temą, kuriai skiria
mos plenarinių posėdžių paskai
tos. šio kongreso pagrindinė te
ma buvo, formuluojant ją loty
niškai: “Nomina appellativa et 
nomina propria”, atseit: “Pap
rastieji (apeliatyvinial) varda
žodžiai ir tikriniai vardai”. Bet 
atskirose sekcijose buvo praneši
mų, paskaitų įvairiomis onomas
tikos temomis.

Oficialus kongreso atidarymas 
įvyko vieno naujintelaičio kino 
salėje. Čia, kaip paprastai, daly
vavo valdžios, įvairių tarptauti
nių mokslo organizacijų, Lenki
jos mokslinių draugijų, universi
teto bei Krokuvos miesto atsto-

I

vai. Toliau paskaitos kasdien 
vykdavo tokia tvarka: 8:30 - 
10:30 — paskaitos keliose sekci
jose; 11:00 - pargrindinė dienos 
paskaita plenariniame posėdyje, 
kuriame paprastai dalyvauja vi
si kongreso dalyviai i bei svečiai; 
12:30 - 3:00 — pietų pertrauka; 
3 <30 - 5:30 —vėl paskaitos atski
rose sekcijose.

Plenarinės paskaitos buvo 
skaitomos puošnioje i didžiojoje 
Krokuvos universiteto senato sa
lėje, o sekcijų paskaitos — įvai
riose universiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto auditorijose. 
Šio pastato priekyje Sulia Lenki
jos erelio įmūrytas taip pat ir 
Lietuvos vytis.

Vakarais vyko įvairūs koncer
tai, komitetų posėdžiai, pasitari
mai, priėmimai bei ekskursijos į 
žymesnes Krokuvos j apylinkių 
vietas. Tame pačiame pasta
te, kur vyko paskaitos, veikė nuo
latinė onomastikos leidinių pa
roda. Pietų pertraukos metu čia 
taip pat veikė studentų kavinė, 
kurioje susirinkdavo nemaža da
lis kongreso dalyvių. Kartais šie 
susitikimai bei pašnekesiai yra 
gal dar įdomesni negu forma
lios paskaitos bei po jų vykstan
čios diskusijos. Čia pasikeičiama 
nuomonėmis, adresais, kartais ir 
vienu kitu mokslinių darbų at
spaudu, kurių kai kurie kongre
so dalyviai atsiveža 
rus portfelius.

šiame kongrese dalyvavo apie 
400 kalbininkų iš 
Didžiausia grupė, ka 
buvo iš šeimininkų 
kijos. Lenkų kalbininkų čia da
lyvavo apie 65. Laba) daug buvo 
atvykę, kai kurie sąVo automo
biliais. iš Vakarų Vokietijos — 
43 dalyviai. Iš Sovietų Sąjungos
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Adomas Varnas Nuotrauka Vytauto Maželio

Šimto metų gyvenimas
Dailininkas Adomas Varnas pasakoja

JUOZAS PRUNSKIS

Red. pastaba. Dailininkui Adomui Varnui, 
gyvenančiam Chicagoje, 1979 metų sausio mėn. I 
d. sueina 100 metų. Lietuviškoji išeivija šią sukaktį 
rengiasi Įvairiai paminėti. Sukakties proga “Drau
go” kultūrinis priedas pradeda spausdinti ilgesnę 
paties dailininko prisiminimų pynę. Jie parūpinti 
kun. Juozo Prunskio / keliais atvejais išsamiau 
pasikalbant su jubiliatu, ten pat viską užrašant ir 
pačiam pokalbininkui, Adomui Varnui, po to raštą 
patikrinant Tai ne tik šiltai asmeniška šneka, bet 
ir spalvinga netrumpo laikotarpio lietuviškojo kul
tūrinio gyvenimo medžiaga.

•

Adomas Varnas gimė 1879 m. sausio 1 d. 
Joniškio mieste, Šiaulių apskr. Tėvai: Pran
ciška Pranašaitė ir Juozas Varnas - Varana
vičius. Tėvas buvo baigęs Šiaulių gimnazi
jos keturias klases, turėjo pretenzijų sukti į 
lenkiškumą. Buvo ūkininkas, iš savo tėvo, 
Ad. Varno senelio, buvo paveldėjęs 16 dešim
tinių ūkį. Motina, iš to paties miestelio, iš
tekėdama dar prijungė 10 dešimtinių, tai iš 
viso šeima turėjo 26 dešimtines geros kviečių 
žemės. Ūkis buvo gerai vedamas, šeima gy
veno gana pasiturinčiai.

Tėvai augino keturis vaikus: tris sūnus 
ir dukrą. Pats vyriausias —Adomas. Ant
ras - Bronislavas, kuris užaugęs su kaimy
nu Tikniu išvažiavo į Afriką, į aukso kasyk

las, ten ir mirė. Trečias - Povilas - augo na
mie, buvo atvažiavęs į Ameriką, turėjo Chica
goje restoraną. Nelaimei, išmoko gerti. Ado
mas, atvykęs čia iš Europos, dar rado jį gy
vą, bet po ketvertų metų mirė, turėdamas gal 
apie 69 m. amžiaus.

Sesuo Pranciška ištekėjo už geležinkelie
čio Laukio. Jos vyras buvo iškeltas į Aziją. 
Su juo išvyko ir Pranciška. Azijoję ji ir mi
rė. Ir taip Varnų šeima buvo išblaškyta po 
tris kontinentus: Ameriką, Afriką, Aziją. Vi
si išmirė, ilgiausiai gyventi pasiliko tik pats 
vyriausias — Adomas. •

Tėvas mirė anksti, gavęs kažkokią kepe
nų ligą. Mirė 34 metų amžiaus. Motina išgy
veno iki 93 m. Buvo paskui užkurį pasiėmu
si — Domininką Čepulį. Adomui tas patėvis 
buvo geras, leido į mokslus.

Tėvas brangino tikėjimą. Jauną Adomu- 
ką išmokė tarnauti mišioms, padėdamas iš
kalti dar nesuprantamus ministrantūro žo
džius.

Motina taip pat buvo religinga. Kas rytą 
kiūtindavo į bažnyčią išklausyti mišių.

Mamos tikras brolis buvo vaistininkas, 
Archangelske dirbo vaistinėje.

Su mama Adomukas kalbėjo tik lietuviš-
(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Prof. Jin Marvan apie lietuvių kalbų. 
Tebus dangus visiems šviesi pastogė: 
Jurgis Jankus apie Domų Jasaitį, 
šimto metų gyvenimas: dailininkas 
Adomas Varnas pasakoja.
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Apie Liublino unijų prancūziškai. 
Atviras laiškas Vaclovui Daunorui. 
Mergaitė ir senasis bokštas.
Knyga apie gyveninio knygų. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.

Neškite aukštai iškeitę lietuvių 
kalbos vėliavą

Pokalbis su čekų kalbininku prof. Jiri Marvan

TEBUS DANGUS VISIEMS ŠVIESI PASTOGĖ
ii *

Redakcijos pastaba. Pokal
bis su prof. Jiri Marvan bu
vo sumegztas Australijoje Alber
to Zubro ir radijo bangomis bu
vo perduotas lietuvių radijo prog
ramoje Melbourne ir “Margučio’* 
Chicagoje. Profesoriaus Jiri Mar
van mokslini veikalų "Modem 
Lithuanian Declension” šiuo 
metu čia Amerikoje leidžia Mi- 
chigan universiteto leidykla 
mokslinių veikalų serijoje “Eas- 
lem European Studies”. Knygos 
leidėjai prašo ir lietuvių prisidė
ti prie šio veikalo išleidimo 
3.200 dol. suma. Tam reikalui 
750 dol. jau paskyrė Australijos 
Lietuvių fondas. Fondas ir to
liau telkia lėšas ir laukia JAV ir 
Kanados lietuvių talkos. Au
kas siųsti: American Lithuanian 
Foundation, Ine., 50 Errol St., 
North Melbourne, Vic., Austra- 
lia, Prašoma čekyje arba pinigi
nėje perlaidoje {rašyti “Grama
tika”.

♦

—- Sveiki, Profesoriau. Malo
nu jus sutikti. Keletas klausimų. 
Kaip ir kodėl susidomėjote lie
tuvių kalba?

— Gimiau čekų Prahoje ir ten 
studijavau lingvistiką. Nėra kitos 
pasaulyje vietos, taip ryškiai pasi- 
reiškusios kalbotyros moksluose, 
kaip mano gimtasis miestas. Pra
hos kalbininkams buvo ir tebėra 
natūralu domėtis lietuvių kalba. 
Tr tai dėl to, kad nėra kitos kal
bos, taip būdingos ir reikšmin
gos lingvistinėms studijoms, kaip 
lietuvių. Mokymasis šios kalbos 
yra trumpiausias ir lengviausias 
kelias pasiekti giliausios kalboty- 
rinės jžvalgos, reikšmingos mo
derniajai lingvistikai.

— Kuo Jūsų “Modern Lithua
nian Declension” (Naujovinis lie
tuvių kalbos linksniavimas) ski
riasi nuo kitų tos rūšies veikalų?

—Skiriasi dviem atžvilgiais. 
Pirmiausia stengiausi parodyti, 
kad lietuvių kalba nėra tik viena 
tarp kitų, kuriomis remiasi indo
europiečių kalbininkai, bet kad 
ji yra ypatingas fenomenas. Lie
tuvių kalba yra dabarties gyva 
apraiška, kuri, tačiau, gali būti 
tiriama iki giliausių šaknų, tu
rint galvoje istorini 4-5 tūkstan
čių metų tarpą. Jokia kita kalba 
negali pasiūlyti tokio fantastinio 
lingvistinio pranašumo. Antra, 
kalbotyros mokslo pasauliui 
trūksta teoretinės skaitybos, ir, 
pradedant su lietuvių kalba, gali 
būti geras startas.

— Kaip Jūs sakote, studija yra 
teoretinis darbas. Ar tikite, kad ji 
gali turėti ir praktinės reikšmės?

— Visai tikra. Jokia rimta 
mokslo šaka, kiek ji bebūtų prak
tiška, negalima be solidaus teo
retinio pagrindo. Be kitko, vie
na reikšmingų priežasčių at
spausti šj mano darbą, yra me
todo populiarizavimas, apie ką 
užsimena “Aidų” žurnale mano 
kolega prof. W. R. Schmalstieg. 
Viliuosi, kad šis darbas padės su
bręsti naujai lituanistų genera
cijai apskritai pasaulyje, o ir pa
čioje Lietuvoje, namuose.

— Turint galvoje moderniąją 
techniką ir aplamai šių dienų ci
vilizacijų, atrodo, kad lingvistika 
žmonijos skubioje raidoje tevai- 
dina tik mažą vaidmenį. Galėtu
mėt ką nors apie tai pasakyti?

— Modernioji technologija ir 
ciniškas pragmatizriias priveda 
žmoniją prie beveik savižudybės 
slenksčio. Katastrofai išvengti y- 
ra, mano įsitikinimu, tik vienas 
kelias: užtvarų, barikadų, šališ
kumo prietarų tarp tautų sunai
kinimas. Nėra geresnio vėliavne
šio šiai idėjai kaip kalba. Esmiš
kai reikšminga yra pažini
mas bei atskleidimas mažųjų tau-

.

Dr. Domą Jasaitį prisimenant

JURGIS JANKUS

Vartau pageltusią 1921 metais 
“Sėjiko” išleistą, Berlyne spausdin
tą, dviejų autorių, Juozo Sakalo ir 
Dasaičio, knygutę — “Padangėse”. 
Kapa metų, atrodo, nedidelis tarpas, 
bet lapai jau pageltę, ir vartyti rei
kia labai atsargai, kad nesutrupėtų, 

kaip Kūčių Pono Dievo pyragas. 
Vienas iš autorių Dasaltis, Dakta
ras Domas Jasaitis, jau antri metai 
išėjo amžinybėn, savo žemiškąją 
pusę palikęs dūlėti po juodo grani
to gabalu su prasmingu užrašu, lyg 

ir jo paties svarbiausia testamento 
dalim: "Tebus dangus visiems švie
si pastogė, o žemė bus visiems lais
vi namai”. Tą įrašą lengva apgręžti 
ir visam Domo Jasaičio gyvenimui, 
nes vienas iš jo didžiausių rūpes
čių buvo žmogaus pilnutinė laisvė. 
Laisvė nuo pavergėjų, laisvė nuo 
skurdo, laisvė nuo ligų, šalia kitų 
visuomeninių darbų, kuriais visą 
gyvenimą buvo apsikrovęs, jis daug 
dirbo kovai su džiova, rūpinosi pa
gerinti sąlygas kalėjimuose, organi
zavo šalpą neturtingiems mokslei
viams, pagaliau žydų naikinimo 
metu ne sykj statė savo gyvybę pa- 
vojun, mėgindamas juos gelbėti. 
Tuo atžvilgiu jis tikras savo tėvo 
sūnus, nepasitenkinęs vien savo pro
fesija, vien tuo, iš ko kasdieninę 
duoną valgai. Jo tėvui, trisdešim
ties hektarų ūkininkui, rodos, ga
lėjo užtekti rūpesčio savo žeme ir 
būriu vaikų, kuriuos pats išmokė 
lietuviškai skaityti ir rašyti, o iš 
viso būrio (net devynių) penkis iš
leido j aukštąjį mokslą. Atrodo, tu
rėjo užtekti rūpesčio, bet šalia to 
jis dar platino draudžiamą lietuviš
ką spaudą, dalyvaudavo kovos su 
caro priespauda veikloje. Už tą 
bent metus teko pasėdėti Kalvari
jos kalėjime, ir po to rusų valdžia 
jj laikė tokiu pavojingu, kad septy
nerius metus draudė net įvažiuoti j 
Kauną. Matyti, buvo tiesus ir status 
lietuvis, kad kliuvo ne vien rusams. 
Kliuvo jis ir vokiečiams, nes ir tie 
per Pirmąjį pasaulinį karą ištrėmė 
Vokietijon j koncentracijos stovyklą 
(Lauben bei Gorlitz) ir išlaikė joje 
net trejus metus. Mūsų politinei ir 
kultūros istorijai būtų labai nau
dinga, kad kas dar galėtų surinkti 
pakankamai smulkmenų iš jo dar

bų ir parašytų apsukraus ir kieto 

vyro biografiją. Kad buvo apsukrus, 

rodo vaikų išleidimas j mokslus, o 

kad kietas, ir pats Domas pasakoja

tų kultūrų, nes jos šiandien yra 
pirmasis puolimui taikinys, ob
jektas eksploatacijai ir genocidui. 
Tai dėl to mes turime rinktis 
pirmiausia jas pažinti, pamilti, 
iškelti pasaulio švieson. Savo pa
stangomis pažinti lietuvių kal
bos apraišką mano monografija 
yra tų pastangų vaisius. Aš iš
mokau pamilti lietuvių kalbą, 
tautą ir Lietuvos žemę. Ir man 
atrodo, turiu kuo didžiuotis. Jei 
kiekvienas įstengtų pamilt savo 
kaimyną, artimą, nemanyčiau, 
kad modernioji civilizacija bebū
tų žmonijos grėsme. To siekiant, 

jj buvus ne tik veiklų visuomeni
ninką, bet ir labai griežtą mokytoją: 
neišmokus (kai mokė į vaikus lietu
viškai) pamokos, ne vienam tekda
vo net kryžium asloje pagulėti. Bet 

vaikai to visiškai nesidėjo širdin: jie 
ne tik išmoko, ko mokomi, bet ir 
patys sekė kovingo tėvo pėdo
mis. Dar būdami vaikai, vaizdavosi 
esą dideli kovotojai ir pagal savo 
išmanymą bandė kenkti tusu val
džiai. Apie to laiko; savo darbus 
Domas pasakoja: “Daužėme telefo
nų stulpų izoliatoriuj, nutraukda
vome telefono ir telęgrafo laidus. 
Buvome užplanavę sustabdyti į kal
ną sunkiai kopiantį ir šniokščiantį 
traukinį, sutepdami bėgius muilu, 
bet šis žygis mums nepavyko”. 
1905 metais Garliavoje buvo mitin
gas. Kalboms pasibaigęs, kažin koks 

studentas iš vieno namo antro 
aukšto pro langą išmetė juodą viš
tą ir sušuko: “Žiūrėkit, caro dūšia 
skrenda.” Buvo juokoj o po to Ja- 
saitukai, kur tik nutverę juodą viš

tą, skraidindavo šaukdami: “Ei, žiū
rėkit, caro dūšia skrenda.” Negel
bėjo nė tėvų drauditnas. Ir pats 
draudimas buvo ne dėl caro įžeidi
nėjimo, bet kam vargšes vištas kan
kina. Toji vaikiška tautinio susipra
timo dvasia neišgaravd nė užaugus. 
Domo broliai daug paaukojo savo 
kraštui. Viktas išėjo į! Nepriklauso

mybės kovas savanoriu, pateko į 
lenkų nelaisvę, bet vėl pabėgo ir 
per visokius pavojus sugrįžo į Lietu
vą. Algirdas žuvo,! vaduodamas 

Klaipėdą. Vytautas žuvo 1944 me
tais partizanų kovose, '

Jeigu tėvas, o paga| jį ir vaikai 

buvo pilni kovingumo, tai motina 
buvo švelni ir santūri. Kai vyrai j- 
sišėldavo, ji prašydavo: “Neikite. 
Nedarykite. Vis tiek prieš vėją ne- 
papūsite”. Tie motinoš prašymai jų 
nesulaikė. Kai kurį ištiktidavo nesėk
mė: kalėjimas ar mirtis, ji tik lin
guodavo galvą ir kartodavo: “Griū
na mano ąžuolynas, griūna.” Pats 
Domas irgi visiškai sąusai neišėjo. 
1940 metais bolševikams užgrobus 
Lietuvą, ir jam pačiam teko keletą 
mėnesių pasėdėti kalėjime ir para

gauti jų “humaniškų*’ tardymų. 

Savo paliktuose kelių i puslapių už
rašuose tą įvykį jis tepamini vienu 
sakiniu: “Ir man pačiam teko atlik
ti rekolekcijas raudoriųjų išvaduo

tojų kalėjime”.

Jasaičių šeimoje, atrbdo, buvo ne

žmonės turi išmokti skirtingus 
interesus ir nusiteikimus derinti, 
darbus koordinuoti, j Pirmiausia 
atsisakytina tų nusiteikimų, ku
rie išlaiko vien senąsias užtva
ras arba vien kuria i naujas. Ne
turėtų būti didelių ij mažų stabų 
ir jiems reikalingų aukų. Visi ly
gūs ir visi turi teisę gyventi pa
saulio pluralistinėje ■ bendrybėje. 
Tik šis kelias žada' rytojų Jūsų 
tautai ir apskritai žiinonijai. Pir
mų pirmiausia — neškite aukš
tai iškeltą savo turtingą lietuvių 
kalbos vėliavą. Kiti jums patal
kins. Ir aš tarp jų.

tik kovingumas ir savitarpis solida
rumas, bet ir stipri krikšioniškoji 
meilė arba, kaip pats Domas Jasai- 
tais sako, krikščioniškas humaniz
mas. Iš jų namų neišeidavo tuš
čiomis nė vienas elgeta, nė vienas 
vargšas. Ir tai ne tik tas. Ne vieną 
benamį paliegėlį jie kartais net il
gam palaikydavo savo namuose. Tė
vų gailestingumas mažam Domu
kui taip giliai įsmigo, kad ir tapęs 
daktaru Domu Jasaičiu, Šiauliuose 
bene pačiu populiariausiu ir mėgia

miausiu, to neužmiršo ir didelę sa
vo laiko dalį ir išteklių skyrė varg
šams. Jis pats rašo: “...pirmiausia 
ir bandydavau teikti pagalbą jos 
labiausiai reikalingiems: kaliniams, 
džiovininkams, elgetoms, prieglau
dose esantiems. Lietuvoje socialinis 
aprūpinimas tų žmonių buvo nepa
kankamas. Juo daugiau dirbau, juo 
daugiau įsitraukiau. Buvo malonu 
padėti žmogui, bet buvo skaudu, 
kad ta pagalba niekuomet nebuvo 
pakankama. Valstybė buvo netur
tinga ir Soc. Apsaugos departamen
tas nesugebėjo išleisti reikalingų 
įstatymų. Tai buvo didelė spraga ir 
dėmė. Socialinei, kultūrinei ir visuo
meninei veiklai aš daugiau dėme
sio skyriau ir laiko aukojau, nes čia 
galima buvo greičiau gyvą žmogų 
pajausti ir jo poreikius bent iš da
lies tuoj pat patenkint^”.

Minėtos knygutės pradžioje užti
kau porą eilučių, kurių mintį Do
mas Jasaitis ištesėjo visą savo gyve
nimą:

“Neseniai, nakties tamsoje man 
liko 

suprantama, kad tie galingi,
kurie moka 

Vieni gyventi”.
Iš tikrųjų, su tuo principu jis 

bus išsilaikęs visą gyvenimą. Iš

Dr. Domas Jasaitis (1898. VIII 18 — 1977. VI. S) Nuotrauka V. Maželio

viršaus, jį pažjstantiems ir tik ži
nantiems, toks teigimas gali atrody
ti toli nuo teisybės. Jasaitis buvo 
linksmas, draugiškas, socialus, bet 
tik iš viršaus. Būti vienam yra dar 
ir kita prasmė. Tai daryti tą, ką gal
voji ir jauti, kad reikia daryti, nors 
ir tavo draugai ir tuolaikinis visuo
menės nusiteikimas būtų priešin
gas. Vėliau gal ir jie pasuks ta kryp

tim, bet tuo tarpu būsi vienas. Vie
numui, einančiam iš vidinio nusi
teikimo ar desperacijos, savų pa
stangų pridėti nereikia. Esi vienas, 
nes tokia tavo nuotaika, arba, kad 
toks jau apsigimei, bet tokiam vie
numui, kuriuo reikia išsiskirti iš 
daugumos prieš jos norus ir net in
teresus, nors tie interesai ir kaip bū
tų siauri ir savanaudiški, — reikia 
drąsos. Tokiose sąlygose būti savim 
turbūt reikia pačios didžiausios drą
sos, ypač, jeigu tas buvimas savim 
nesutampa su momento dvasia ar 
mada. Ir jo paties žmona tvirtina, 
kad Domas buvo švelnus, užjaučiąs 
kuo nors nuskriaustus, bet kartu ir 
labai drąsus. Manau, kad tie, ku

riems artimiau su Domu Jasaičiu te
ko dirbti, galėtų labai gerų pa
vyzdžių papasakoti, štai Stasys 
Santvaras, tremties metais Vokieti
joje artimai su juo dirbęs Balto siun
čiamų gėrybių skirstyme, pasakoja 
tokį atsitikimą. Jau nebe atsitikimą, 
bet tikrą krizę. Buvo, sako, gauta 
didoka siunta barzdai skusti kremo 
tūbelėse. Jų nebuvo tiek daug, kad 
būtų užtekę visiems po vieną. Juk 
žinote, kaip buvo anom dienom, jei
gu vienas ką gavo, o kitas nei Ja
saitis tada buvo Lietuvos Raudono
jo kryžiaus pirmininkas, ir tie visi 
padalinimai gulė ant jo galvos. 
Taip pat ir padalinimas to barzda- 
kremio. Visokių skudurų tada 

Raudonasis kryžius turėjo pakan
kamai, bet pinigų nebuvo, o jų rei
kėjo, ypač bestudijuojantį jaunimą 
paremti. Tada Jasaitis, pasitaręs su 
savo valdyba, nusprendė tą mums 
jokios tikros vertės neturintį kremą 
parduoti vokiečiams ir gautomis 
markėmis paremti studijuojantį jau
nimą. Taip ir padarė. Sako, net 
kelios vokiečių firmos dėl to pasi
varžė, ir į Raudonojo kryžiaus kasą 
įplaukė gana apvali sumelė markių. 
Geriau, rodos, ir nebegalima buvo 
padaryti, bet mūsų politikie
riai ėmė kelti triukšmą, sukėlė ant 
kojų Vliką, reikalavo, kad tas iš
mestų Jasaitį iš Raudonojo kryžiaus 
pirmininkų. Net Vliko posėdis tuo 
reikalu buvo sušauktas, tik kad tas 
pats Santvaras nepasidavė savo par
tijos kolegų spaudimui, nuėjo po- 
sėdin išdėti reikalą, kaip viskas iš 
tikrųjų buvo ir kaip yra, audra iš 
karto atlyžo: Jasaičio nepašalino, 
bet užtat jo adresu purvo banga 
nusirito per visą Vokietiją ir net 
perlipo jos sienas. Aš pats tuo metu 
gyvenau šiaurinėje Vokietijos pusė
je ir tą gerai girdėjau su visokiais 
priedais ir pagražinimais, kad Jasai
tis prisivogęs tiek gėrybių, jog jau 
skęsta turtuose, tarnais apsistatęs, 
gyvenąs palociuose. O iš tikrųjų 
jis gyveno taip pat skurdžiai, kaip ir 
daugumas to meto mūsiškių. Tą 
visą gėdingą atsitikimą primenu ne 
dėl to paties atsitikimo, ar mėgin
damas ką suniekinti. Ne. Primenu, 
tik norėdamas parodyti Jasaičio drą
są. Kitas po tokio apšmeižimo būtų 
metęs viską ir pasitraukęs nuo vi
sokio darbo. Kiekvienas esame ma
tę labai gerų ir tikrai sąžiningų 
žmonių, kurie dėl menkiausios ap- 
šnekos meta gražiai dirbamą visuo
meninį darbą. Jie labai geri žmo
nės ir puikūs visuomenininkai, bet 
neturi drąsos ištesėti. Pasitraukimui 
pasiteisinti kartais jie randa visokių 
priežasčių, bet iš tikrųjų tėra 
drąsos stoka ištverti, kai tau spjau
do į veidą ne tik už tą, ko nepadarei, 
bet ir už tą, ko net sapne nesapna
vai daryti. O Jasaitis apkalbamas 
ištesėjo ne tą vieną sykj. Ištesėjo, 
nes matė, kad darbas reikalingas, 
kad jis gali jj padaryti. Tokiam iš
tesėjimui be jokios naudos sau rei
kia ne vien pasišventimo, bet ir tik
rai didelės drąsos.

Kiek laiko praėjus, tam pačiam 
Jasaičiui buvo siūloma Vilko pir- 
mininkystė, kurios jis, žinoma, atsi
sakė, nes nebuvo linkęs j vadovau
jamas politines pareigas, nors politi
niu gyvenimu ir labai domėjosi. Ir 
pats sakosi: “Aš nesu gryno van
dens politikas, bet manau, kad poli
tika, politiniai mokslai, politinių 
problemų dialektika yra svarbu 
kiekvienam piliečiui. Aš vengiau 
politinių postų, nors visuomet 
stengiausi būti au courant visų 
svarbesnių politinių, socialinių ir 
mokslinių įvykių. Politinis apsi
švietimas šiais laikais ypačiai yra 
svarbus, nes vis dažniau atsiranda 
visokių politinių apsišaukėlių, ne
va skelbiančių naujus kelius žmo
nijai išgelbėti, bet iš tikrųjų nu
kreipiančio nekritiško, neprityrusio 
jaunimo galvojimą infantiliško so
lipsizmo keliais”.

Žinau, kad jis buvo tolerantas. 
Jis visada skyrė žmogų nuo jo pa
žiūrų. Žmogus jam visada buvo 

didesnė vertybė, negu partijos, ide
ologijos, visuomeninės teorijos. Vi- 
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KELIOS TEA TUO SUKAKTYS, SPEKTAKLIS, JO KŪRĖJAS
Griškevičius su figos lapu. 
Kelios teatro sukaktys, spektaklis, 
jo kūrėjas ir dalyviai.
Levo Tolstojaus jubiliejiniai metai. 
Pokalbis su Petru Babicku 
jo 75 metų amžiaus proga.
Petro Babicko eilėraščiai, 
šimto metų gyvenimas: dailininkas 
Adomas Varnas pasakoja.
Ar domimasi Sartru Amerikoje? 
Arlauskaitei-Mikšienei atminti. 
Kultūrinė kronika.

JURGIS BLEKAITIS

Griškevičius su figos lapu
Lietuvos komunistų partija šį

met rodo ypatingą literatūrinį 
polėkį. Pirmasis CK sekretorius, 
Petras Griškevičius, išspausdino 
du išsamius pasisakymus litera
tūriniais klausimais, o liepos mė
nesį Centro komitetas paskelbė 
rezoliuciją “Dėl literatūros ir me
no kritikos būklės”. Tasai parti
nių žodžių sriautas dalijasi į dvi 
vagas — pasidžiaugiama “lietu
vių literatūros ir meno laimėji
mais” ir pasiskundžiama dėl jos 
gausių "trūkumų”. Kaip įprasta, 
viena partijos ranka glosto, ki
ta pliekia antausį.

Kas gi Griškevičiui ir Centro 
komitetui nepatinka lietuvių li
teratūroje? Pirmiausia tai litera
tūrinė kritika. Griškevičius stebi
si, kiek daug “bereikalingos bai
mės” kai kuriems kritikams įva
rė “atskiros vulgaraus sociologi
zavimo apraiškos”: kai kurie jų 
tiesiog bijosi prakalbėt apie “par
tiškumą” ir “liaudiškumą”, kad 
"nebūtų apšaukti dogmatikais”. 
Jis apkaltina literatūros kritikus 
“idėjinių klaidų” toleravimu ir 
“vyresnės kartos rašytojų indė
lio neigimu”. CK rezoliucijoje 
priekaištai pasipila, tarsi, iš gau
sybės rago: kritika neįtvirtina so
cialistinio realizmo idealų”, ne
demaskuoja Vakarų “buržuazi
nio dekadentizmo” ir “revizio- 
nizmo”, taikstosi su praeities ide
alizacija, nesugeba sieti meno su 
“tarybinio žmogaus pergalėmis” 
ir tt.

Po ta partinių terminų rikiuo
te slypi gausybė neišspręstų 
problemų. Kalbėdamas apie “vy
resniosios kartos rašytojų indėlio 
neigimą”, Griškevičius atnauji
na debatą apie Stalino laikų li
teratūros vertę — debatą, kuria
me svarbią vietą užima “vulga
raus sociologizavimo” ir "estetiz- 
mo” klausimai. Ar Partijos požiū
ris šiais klausimais pasikeitė nuo 
Stalino laikų? Savo straipsnyje 
apie “Socialinę menininko pozi
ciją” Griškevičius tvirtina, jog 
tiek žalos pridariusio “vulgaraus 
sociologizavimo” dabar esą “vi
suotinai” atsisakyta, ir paremia

savo teiginį gausiomis pastabo
mis apie estetinio prado svarbą 
literatūroje. Tuo jisai skiriasi 
nuo Stalino laikų literatūros pri
žiūrėtojų, kuriems bet koks este
tinis matavimas buvo savaime 
įtartinas ir pavojingas. Bet čia 
reikia paklausti, ar tasai skirtu
mas yra esminis, ar tik paviršu
tiniškas? Kokią vietą Griškevičius 
suteikią estetiniam pradui litera
tūroje? Jo žodžiais, kūrinio ver
tė priklauso nuo “estetinės įtakos 
ir idėjinio emocinio prasmingu
mo vienovės”. Ar čia jis kalba 
— kaip daugelis įvairių pažiūrų 
kritikų — apie formos ir turinio, 
stiliaus bei idėjų sąskambį? 
Anaiptol. Pasak jo, "tik estetiš- 
kumo ir komunistinio idėjiš
kumo lydinys gali užtikrinti kū
rinio gyvybingumą”.

Siame sakinyje sukaupta Griš
kevičiaus literatūrinių išvedžio
jimų ir Partijos rezoliucijų esmė. 
Kadangi “komunistinis idėjišku
mas” yra esminė kūrinio dalis 
ir jo vertės rodiklis, visi kiti kū
riniai — kokia išradinga bebū
tų jų forma ar koks turtingas jų 
(nekomunistinis) idėjinis turi
nys — savaime tampa menkes
ni. Kuo toksai požiūris skiriasi 
nuo Stalino laikų "vulgaraus so- 
ciologizavimo”? R esmės — nie
kuo. Tokiu požiūriu remiantis, ga
lima atmesti bet kuriuos lietuvių 
nekomunistų, ar išeivijos, rusų 
disidentų, ar pasaulinės literatū
ros raštus ir iškelti net ir antra
eilius “tarybinius” rašytojus.

Nuolatinės užuominos apie 
“estetinį” pradą Griškevičiaus 
pasisakymuose, kaip ir estetiniai 
išvedžiojimai partinių kritikų 
raštuose, pasirodo tesantys figos 
lapai, kuriais pridengiamas nuo
gas reikalavimas suvesti žmogaus 
mintį ir vaizduotę į vienos — 
komunistinės — ideologijos rė
mus. Todėl Griškevičiaus ir Par
tijos CK garsus nepasitenkinimas 
yra komplimentas tiems lietuvių 
kritikams bei rašytojams, kurie 
stengiasi ištausoti minties ir 
vaizduotės erdvę bei įvairumą ir 
atsisako žaloti literatūrą. K.2.

Gal tiktai jo dalyviai, drauge 
su mumis minantieji išeivijos ta
kus, — tokie, kaip Juozas Palu
binskas ar Aleksandra Zdanavi
čiūtė - Gustaitienė, — galėtų 
mums šiandien atskleisti: kaip 
atsitiko, kad toks jaunatviškas, 
tokia pavasariška gyvybe kunku
liuojantis spektaklis, kaip Jaunųjų 
teatro pirmasis pasirodymas — 
“Dėdės Tomo lūšnelė”, buvo 
pirmą kartą suvaidintas tokį niū
rų mėnesi, kaip gruodžio, ir dar 
tryliktą dieną? Galima net įtarti, 
kad, paniekindami savo prieta
ringumą, o jis nemenkas, — 
jaunieji aktoriai norėjo anapus 
scenos pasinaudoti efektinga 
priemone — nelauktu kontrastu. 
Atseit, mes, žiūrovai, slinksim iš 
įvairių Kauno kampų, kas iš šau
naus centro, kas nuo Žaliakalnio, 
kas iš Šančių, šąlenčiom kojom 
brisim gal per šlapdribą, susigū
žę nuo pikto vėjo, į tą apšepusią 
Liaudies namų salę (ir iš kur jie 
ištraukė tą užkampio landynę?) 
ir pagaliau sueisim murmėdami, 
toli gražu ne entuziastingu lau
kimu persipildę, o veikiau abejo
nėmis. Ko gi ten pagaliau ir no
rėti iš žalio jaunimo pirmojo vai
dinimo?

O čia mus ir pagaus ta Šven
tiško įvykio nuotaika, kada pra
siskleis senutės scenos užuolaida, 
ir į mus pritrenkiančiu, kupinu 
energijos, išradingumo, sąmo
jaus, žmoniškos šilimos teatri
niu kūriniu, bemaž ir stebuk
lu, prakalbės tasai jaunasis ga
bių žmonių susibūrimasl Jie vers 
mus pakaitom juoktis ir verkti, 
ir susimąstyti, o mes jausim dė
kingumą ir už juoką, ir už akis 
pripildančią užuojautos ašarą, ir 
nusikelsime per šimtą metų į to
limo krašto (tos už jūrių marių 
Amerikos, įsivaizduokite sau!) 
mums egzotišką buitį, pietines 
plantacijas, klausysimės liūdnos 
negrų - vergų dainos, piktinsimės 
blogiu, žavėsimės pasiaukojimu ir

dvasios stiprybe j— ir visiškai 
pamiršime tą 1933 metų Kauno 
gruodį, kuris mūsų laukia gatvė
je.

Prieš 45 metus gimnazisto 
aušroko akimis mątytas spektak
lis atminty teišliko, kaip eilė 
spalvingų vinječių,; kurių neberi
ša vientisa turinio gija: čia ir 
plantatoriaus duktė, kaprizingai 
žaidžianti gyva žaisliuku - savo 
bendraamže juoduke, čia ir pikti 
pirkliai vergų varžytynėse, ir du 
išdykaujantys, besikvatoją jauni 
negrai, Sambo ir Kvimbo, betve
riantieji medvilnę, ir malonus 
senas teisėjas, ir aukštas, dailus 
— tikras herojus! -a— Džordžas, ir 
jo tragiška žrpona Eliza, ir ne- 
paskutinėj vietoj - puikus vilki
nis šuo, kuris šuoliu bėgančią 
Elizą vydamasis, šiuna pro lan
gą. O viską fr.rgia ta nepakarto
jama, džiugi nuotaika, kuri už
lieja, kai pasitaiko' laimė --iš
gyventi tikrai kūrybingą, gyvą, 
pulsuojantį spektak i T~ T------
jų teatro pirmoji “] 
lūšnelė” tikrai tolia buvo. Vė
lesnieji atnaujinimai 
nebepakartojo to

t Ir ta Jaunų- 
Dėdės Tomo

niekados 
nebepakartojo to ' pirmykščio 
švitėjimo. Iš dalies: gal ir dėl to, 
kad Lietuvoje nebebuvo paties 
pagrindinio tos sceninės magijos 
kūrėjo, Andriaus Ojlekos - Žilins
ko. Tuo metu — pačiam kūrybi
niame subrendime,; 40 metų am
žiaus, Žilinskas pabandė su jau
nimu sukurti gyvastingą, atlie
piantį jo meniniams jieškoji- 
mams teatrą, kokioj jis pajuto ne
begalįs sulipdyti iš valstybinio 
teatro aktorių. Jie buvo labai į- 
vairūs ir pasiruošimo, ir ikšioli
nio savo darbo įgūdžių, ir paga
liau. talento atžvilgiu, ir tik pa
tys kūrybingiausieji, jaunos dva
sios — tokie, kaipj Henrikas Ka
činskas — pajėgė jį tikrai supras
ti bei įvertinti jo siekimus. O tas 
jieškomasis, svajojamas ateities 
teatras, apie kurio ■ prigimtį gali
ma spręsti iš Olekos - Žilinsko

Nuotrauka

pyti šiame žemyne stanislavski- 
nį aktoriaus pasiruošimo meto
dą. šiemet sukako jau trisdešimt 
metų, kaip Oleka - Žilinskas mi
rė, staigaus širdies smūgio ištik
tas. Jis buvo 55 metų amžiaus.

Retas iš Žilinsko auklėtinių 
aktorių nepabandė savo Jėgų ir 
režisūroje, šia prasme ištikimai 
eidami jo, gero aktoriaus ir nuo
stabus režisieriaus, pėdomis. 
Vienu ar kitu metu, vienoj ar ki
toj scenoj režisavo ne vien iškilu
sis Romualdas Juknevičius, bet 
ir Grybauskas, Kymantaitė, Cai- 
kauskas, Juozas Gustaitis, Ker
nagis, Lukošius, Bostone — Zda
navičiūtė - Gustaitienė, Vokieti
jos stovyklinėse scenose aktorių 
grupei vadovavo Palubinskas. 
Beveik visi jie šių metų gruodžio 
tryliktąją galėjo švęsti 45 metus 
nuo savo pirmojo žingsnio meni
nio spektaklio scenojel Nebėra iš 
jų tarpo žymiausio ir našiausio 
režisieriaus Romualdo Juknevi
čiaus, anksti mirė, nespėjęs pil
nai savo talento atskleisti akto
rius ir režisierius Algirdas Jakše- 
vičius, 
Mečys 
puikia 
“Prieš

darbų, turėjo
pagrįstą

Lietuvoje sukurtų 
jungti psichologiškai 
vaidybą, aukštą emocinį jos pa
krovimą, su drąsia, raiškia išori
ne forma, kuri stilistiškai vienytų 
aktoriaus žodį bei judesį su spek
taklio visuma, mizanscena, sce
novaizdžiu, ritmine jo eiga. Iš 
žodžio reikėjo dar nebūto meist
riško niuansuotumo, muzikalu
mo; iš judesio — plastiškumo, iš
raiškingumo, kuris maža ką 
bendra beturėtų ir su įprastu 
“natūralumu”, ir su užsištampa- 
vusiais aktoriniais gestais. Kūry
biškas kelias Teikalautų nesiliau
jančio, nuolat naujo išraiškos 
priemonių atradimo, kadangi 
kiekvienam spekltakliui reiktų 
rasti tik jam vienam būdingą 
formą. Kaip sakydavo didysis 
Andriaus Olekos - Žilinsko drau
gas, didele dalimi —bendro me
ninio polėkio kūrėjas, Balys 
Sruoga, reikėjo rasti būdą atkelti

Nuotrauka Jono A. Diktato

teatrą “nors per metrą nuo 
žemės”.

Olekos - Žilinsko spektakliai 
Kauno Valstybės teatre iš tikrų
jų jau buvo pakopos į tą busi
mąjį teatrą, ir gal aukščiausia jo 
išraiška buvo Vinco Krėvės “Ša
rūnas”, kuriame buvo rasta toji 
organiška forma, tasai poetinis 
pakilumas, persmelkiąs ne vien 
žodį, bet ir kiekvieną legendinio 
veikalo sceną. Ir kituose savo 
spektakliuose Žilinskas siekė ne 
vien jausminio prisotinimo, bet 
ir kas kartą kitokio vaizdumo, sa
vitos nuotaikos. Tad, Dickenso 
“Varpai” nepriminė Žulavskio 
“Sabbatai Cevi”, ir psichologinė 
Bergerio pjesė "Tvanas” savo vi
dine gyvybe rėmėsi visai kito
kiom formom, negu ta pati “Dė
dės Tomo lūšnelė”, o juo labiau
— Sruogos “Milžino paunksmė”.

Neilgu savo darbu Lietuvoje 
Žilinskas įdiegė didesnių reikala
vimų, meniškesnio teatrd daigą, 
kuris — jei ne kaip realybė, tai 
bent kaip troškimas — prigijo 
tiek tuose aktoriuose, kurie nesi
leido rutinos užgožiami, tiek ir 
reiklesne tapusioje visuomenėja 
Per penkmetį nuo 1929 metų ir i- 
ki savo išvykimo Amerikon jis jau 
pakėlė teatro lygį nuo amatine 
prasme priimtino, tačiau šablo
niško ir nuobodoko, iki veržlaus, 
drąsaus užsimojimo, nuolat atsi
naujinančio meno. Vadovauda
mas teatrui, Žilinskas taip pat 
gerokai pakėlė operą ir baletą. 
Bet gal svarbiausia — jis išugdė 
visą būrį aktorių, kuriuose - kat
rame skaidriau, katrame silpniau
— atsilaikė jo įžiebta nerimstan
ti liepsnelė. Pats Žilinskas Ameri
koje didesnės sėkmės neturėjo. 
Su studijos auklėtiniais jis pasta
tė Strindbergo “Nuotakos šydą”
— veikalą, kuriam tuometinis 
New Yorkas dar neturėjo “pri
imtuvo”. Tačiau keliose vie
tose dėstydamas vaidybos prad
menis, Žilinskas drauge su savo 
žmona — ruse aktore Solovjovą 
buvo bene pirmasis, pradėjęs skie-

mirė “Dėdė Tomas” —• 
Chadaravičius, kurio 

vaidyba Hauptmanno 
saulėleidį” dramoje žavė

josi kauniečiai ir vilniečiai, nebė
ra savito kelio jieškojusio Juozo 
Grybausko.

Kai šiomis dienomis Juozas Pa
lubinskas užsiminė apie šią 45 
metų teatrine savo sukaktį, jo 
balse buvo ir pasididžiavimo ana 
šaunia, jauna, viltinga praeitimi, 
ir nostalgijos: ..“jeigu dar šian- 
dien būčiau scenoje”, — sakė 
jis, — “atžymėčiau sukaktį”.

Taip, jau senokai nužengė nuol 
scenos vienas talentingiausių, iš 
Jaunųjų teatro išaugęs Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus teatrų aktorius, 
į teatrinį aukso fondą prisidėjęs 
bent trimis vaidmenimis, kurie 
neišdyla iš mačiusiųjų atminties:, 
tai Bevardis Inčiūros “Vinco Ku
dirkos” dramoje, žvejys Barendas 
Hejermanso "Viltyje” ir dakta
ras Rankas Ibseno “Noroje”. Di
delio jausminio intensyvumo ak
torius, Palubinskas nuo pat savo 
pirmojo herojaus, Džordžo “Lūš
nelėje”, pasižymėjo jėga, tempe
ramentu, nuoširdumu. Jis liko 
esminiai jaunas, tvirtu balsu, vos 
žilsterėjęs, o juk po kelių mėne
sių per juozines jo laukia dar 
viena sukaktis — 70 metų am
žiaus. Amerikoje pastaruoju me
tu Palubinskas rimtai įsigilino į 
sritį, kurios anksčiau tiek nekul- 
tyvavo — į meninį žodį. Su 
kruopščiai paruoštais lietuvių li
teratūros kūriniais, klasiškais ir 
moderniais, jis jau yra aplankęs 
ne vieną lietuvių bendruomenę.

Sukakčių šiuo metu, tikriau

siai, būtų galima priskaičiuoti ir 
daugiau — tokių, kurios sietųsi ar 
su Jaunųjų teatru, ar su jo auklė
tinių iškiliais darbais, ar su tuo 
didžiuoju Lietuvos scenos refor
matorium, Andrium Oleka - Ži
linsku. Tačiau vienos jų norėtųsi 
ypač neužmiršti, nes tai buvo 
scenos kūrinys, arčiausiai savo 
išraiškos grožiu ir originalumu 
priartėjęs prie Žilinsko siektojo, 
Sruogos svajotojo teatro. Tai Al
girdo Jakševičiaus debiutinis 
spektaklis Kauno Valstybinio te
atro scenoje, O’Neillo ‘*Marko
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Truputis dialektinės teologijos

DAIL TELESFORAS VALIUS IR GENERACIJŲ RYŠIAI

Daug kas šiandien vis pakalba 
prieš, tomistinę teologiją, bet ne 
daug kas galėtų aptarti, prieš ką 
jiš'pasisako ir už ką. Labiausiai 
man šis skirtumas paaiškėjo, 
klausant Chicagos universiteto 
teologijos profesoriaus D. Tracy 
jrekorduotų poros paskaitų apie 
tomizmo Dievo supratimą ir pro
ceso teologijos Dievo supratimą. 
(Taip vadinasi dabar JAV viena 
protestantų teologų kryptis).

Tomistinei teologijai pats bū
dingiausias dalykas ir pati pa
grindinė samprata, ant kurios ry
mo visa ši galvosena, yra tiesa, 
kad Dievas ir žmogus yra būtys. 
Dievas ir žmogus turi tą bendrą 
vardiklį, kad jie yra. Pats jų bu
vimas yra kažkas joms bendro. 
Tai yra panašumo sąvoka, kuri 
glūdi visos tomistinės galvosenos 
pagrinde. Tai yra tas garsusis 
“analogia entis”, apie kurį mes 
daug girdėjome seminarijoje ir 
kurio reikšmės gerai nesuprato
me. Tai yra didžioji atrama, ant 
kurios stovi ne tik Dievo įsikūni
jimas, bet ir visa krikščioniškoji 
galvosena.

Tačiau ši teologija ne visus pa
tenkina. Šiandien yra siūlomas ki
tas pagrindas mąstymui apie 
Dievą, būtent, ne tai, kad žmo
gus yra panašus į Dievą, bet tai, 
kad žmogus yra kitoks negu Die
vas. Dievas yra geras, žmogus ne 
visada. Dievas egzistuoja iš savęs, 
žmogus yra sukurtas. Dievas yra 
visa žinantis, žmogus, nežinia, 
kiek jis tiesos pažįsta. Dievas yra 
visada esantis, žmogus gema ir 
miršta, ir t. t. Ant šios dialekti
kos, tai yra polių priešingybės 
siūloma kurti teologiją. Kartais 
ji vadinama "dipolarity” teologi
ja.

Si teologija seka egzistencinę 
ar fenomenolistinę filosofiją, t y. 
tokią galvoseną, kuri remiasi da
lykų apraiškomis, o ne jų išvi
dine prasme. Sios teologinės kryp
ties pradininku galima laikyti 
šaunųjį daną Kierkegaardą. Iš ka
talikų teologų jai atstovauja K. 
Rahneriis ir B. J. F. Lonergen’as. 
Jų teologija yra vadinama trans

cendentine. Jų supratimu, Dievas 
nėra taip arti žmogaus, kaip ma
no tomistai. Dievas yra “anapus” 
t y. “transcendens”, t y. peržen
giąs mūsų tikrovę. Amerikos pro
testantų teologų šios krypties 
mąstysena vadinama proceso te
ologija, norint šiuo vardu pasa
kyti, kad ši galvosena yra tik pa
kelėje į Dievo supratimą, t. y. ji 
yra vyksme arba procese.

Prof. Tracy mano , kad Rah- 
neris, nepaisant savo transcen- 
dentiškumo ir artimumo proce
so teologijai, yra gilumoje būties 
analogijos arba panašumo teo
logijos neišsižadėjęs. Čia reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad tomis
tų supratimu Dievo ir žmogaus 
panašumas jokiu būdu nėra tas 
pat, kas tapatumas ar lygybė. 
Būties panašumo sąvoka yra la
bai paslaptingas dalykas. Ji, pvz., 
mato kad yra šis tas bendro, tarp 
rožės ir žemės grumsto. Panašu
mo terminas sako, kad tarp Die
vo ir žmogaus panašumo yra gal
būt mažiau, negu tarp rožės žie
do ir grumsto, galbūt jo yra dau
giau negu tarp rožės ir grumsto. 
Tiksliau šio bendro pagrindo ap
tarti filosofine kalba neįmano
ma. Arba, kai bandoma jį tiks
liau aptarti, tie aptarimai labai 
skiriasi vienas nuo kito. Ant šio 
būties bendrumo rymo krikščio
niška tiesa, kad žmogus yra su
kurtas panašus į Dievą; kad pir
minis žmogus betarpiškai ben
dravo su Dievu ir kad Dievo įsi
kūnijimas galėjo įvykti istorijoje.

Proceso teologai šitokiam Die
vo ir žmogaus santykių suprati
mui daro nemažai priekaištų. 
Vienas iš jų yra tas, kad šitoks 
Dievo supratimas yra naivus. Jis 
neatitinka žmonijos patirties, ku
ri yra tragiška. Ryškus Dievo ir 
žmogaus tikrovių konfliktas yra 
Kristaus mirtis ant kryžiaus. Ki
tas priekaištas yra skirtingo pobū
džio. Jis yra nukreiptas, atrodo, 
prieš pačios filosofinės galvose
nos buvimą teologijoje. Filosofas, 
mąstydamas apie Dievą, neturi

(Nukelta į 2 psl.)

Mirties metinėms praėjus
■ ’l !

.. J.’ 1

ALGIRDAS KURAUSKAS

1947 metų spalio mėn. pra
džioje atsidūriau Vokietijos 
Svarcvaldo širdyje — Freiburg 
im Breisgau mieste. Už kelis 
kilometrus besitęsiančių griuvė
sių, toli miesto nuošalyje, Loretto 
kalvos papėdėje, buvo įsikūrusi 
"Žcole dės Arts et Matiėrs”... 
Lietuviškai šią įstaigą vadinome 
Taikomuoju dailės institutu, nes 
jis buvo įkurtas lietuvių daili
ninkų pastangomis ir globoja
mas anuometinės prancūzų kari
nės valdžios. (Apie šią mokyklą 
plačiau mano buvo rašyta 
“Draugo” kultūriniame priede 
1967 m. lapkričio mėn. 25 d., mi
nint jos įsteigimo dvidešimtme
čio sukaktį). Nors šioje aukšto
joje mokykloje profesūros ir stu
dentų skaičiais vyravo lietuviai, 
tačiau iš tikrųjų joje studija
vo meną net aštuonių tautybių 
Individai. Mokyklos direktoriumi 
juvo V. K. Jonynas, administra
toriumi V. Vizgirda. O štai mo
kyklos dėstytojų sąrašas:

Tapybos profesoriai ir instruk
toriai: Adomas Galdikas, Vikto
ras Vizgirda ir Adolfas Valeika.

Skulptūros: Aleksandras Mar
čiulionis.

Grafikos: Telesforas Valius, A- 
dolfas Vaičaitis, Alfonsas Kri
vickas.

Audinių studijos: Antanas Ta
mošaitis ir Anastazija Tamošai
tienė.

Keramikos: Antanas Muraitis, 
Eleonora Marčiulionienė.

Piešimo: Vytautas K. Jonynas, 
Vytautas Kasiulis, Aleksandras 
Marčiulionis, Alfonsas Krivickas, 
Teisutis Zikaras.

Perspektyvos ir braižybos: Inž.

Vytautas Kmitas.
Meno istorijos: Aleksis Rannit.
Anatomijos: Dr. Izidorius

Kaunas..
Prancūzų kalbos ir literatūros: 

Alfonsas Nyka - Niliūnas ir Jad
vyga Aleksandravičienė.

Vokiečių kalbos ir literatūros: 
Magdalena Galdikienė ir Dr. 
Henrikas Nagys.

Man atvykus į šią mokyklą, po 
didelio vargo ir pastangų ji jau 
buvo sutelkta į vieną vietą, mū
sų vadinamą Rebhaus, kuriame 
anuo metu buvo įmanoma ne tik 
pradėti pastovesnį studijų darbą, 
bet ir įsteigti daliai studentų 
bendrabutį. Tarp 1945 ir 1949 
(mokyklos gyvavimo) metų stu
dentų skaičius svyravo tarp 80 ir 
60. Freiburgo Lietuvių studentų 
valdybos išleistoje ir Onos Stik- 
liūtės redaguotoje kronikoje “Lie
tuviai studentai Freiburge 1945- 
1949” mokyklą į aprašančiame 
straipsnyje skaitome:

“Jos didelio pažangumo išda- 
davoje baigiantiems .studen
tams buvo išduodami diplomai 
su tolygiomis aukštųjų prancūzų 
mokyklų teisėmis.

Keleri metai Vokietijos stovyk
lose buvo didelis ir slegiantis lai
kas. Keli metai meno mokyklai 
— tik trumpas jos žydėjimo ir 
įsisiūbavimo metai. Bet jau jos 
pradžia ir per trumpą laiką pa
siekti vaisiai munis davė tai, ko 
mums galėjo pavydėti kitos sve
timšalių tautinės grupės Vokieti
joje. Joje mes turėjome progos 
praeiti savo tremtinio dalios eta
pą tikroje tėviškės ir tėvynės 
dvasioje. Joje mes turėjome pro

Dailininkas Telesforas Valius (1914. VII 10 — 1977. XH.l)
Nuotr. V. Maželio

gos pajusti, kad ne juodžemio: 
grumstas, medžio šešėlis ar eže
ro ruožas sudaro tėviškę ir na
mus, bet dvasia, iš ten išsinešta 
ir toliau širdyse tebegyvenanti.

Tremties dalia, kad ši, taip 
neįtikėtinai sparčiai auganti už
uomazga turi būti pabarstoma 
Australijoj, Kanadoj ar Pary
žiuj."

•

Sutvarkius dokumentus, buvau 
priimtas į minimos mokyklos 
antrąjį kursą. Lektorių pata
riamas, įstojau į grafikos studiją, 
kuriai vadovavo dailininkas Te
lesforas Valius. Anuomet grafi
kos skyrius jau buvo gerokai įsi
siūbavęs. Jame radau į studijų 
darbą įsijungusius, šiuos 
studentus: Vytautą Ignatavičių 
(Igną) ir Viktorą Simankevičių, 
jau Vilniaus Dailės akademijoje 
pradėjusius studijas. Grafikos 
studijoje susidūriau su Aldona Ja- 
blonskyte, Gražina Mičiulyte— 
Krašauskiene, Gene Krivickaite, 
Algirdu Šimkūnu ir Romu Vese- 
lausku (Viesulu), Henriku Žo- 
baku, o vėliau ir su Jurgiu 
Sapkum. Viso studijoje buvo de
šimt studentų, iš kurių bene tik 
keturi buvo pasirinkę grafiką, 
kaip pagrindinę specialybę. Kiti 
studijavo tapybą ar kurią kitą 
šaką, o grafiką studijavo kaip 
papildomą dalyką.

Studijos vedėjas Telesforas 
Valius jau pirmomis dienomis 
sudarė man nepaprastai malo
naus žmogaus įspūdį. Tiesa, ir 
išvaizda kalbėjo apie vyrą, ku
riam nesvetimas fizinis judė

riaus, dažų ir įrankių, nekalbant 
apie tokį liuksusą, kaip litogra
fijos ir vario spausdinimo maši
nas, taip tiesiog neišvengiamai 
būtinas, besiruošiant dailininko 
— grafiko specialybei. Visi tai 
gerai supratome. Žinojome, kad 
vėliau tą spragą reikės kitu būdu 
užpildyti. Telesforas Valius, kaip 
ir kiti tos mokyklos dėstytojai, sa
vo iniciatyva šelpė studentus 
privačiai, niekieno neskatinamas, 
be, intencijos “pataikauti” arba 
patraukti savo pusėn. Valius, 
kaip ir dauguma kitų dėstytojų, 
tai darė, matydamas mūsų—stu
dentų nepriteklius, o kai kur ir 
nenuslepiamą skurdą. Iš savo 
gaunamos algelės jis dažnai pirk
davo studentams vieną - kitą a- 
nuometinio liuksuso priemonę, 
kad tik mūsų “moralė būtų iš
laikyta tinkamoje aukštumoje”...

Valius gana greit pastebėjo 
mano entuziazmą grafikai. Jis 
nesidrovėjo viešai klasėje iškelti 
teigiamas ir neigiamas studijinių 
darbų ypatybes. Valius turėjo la
bai įdomų, kone poetinį žodyną, 
koreguodamas studentų darbus. 
Būdingi Valiui išsireiškimai: 
“piktai raudona”; “ramiai pil
ka”, “sidabrinis tonas”; aud
ringa” arba "pikta” linija; “vers
mingas” darbas; "slegiančiai 
juoda” dėmė (plėmas); “bekrau
jis” darbas; išdėstymas arba 
kompozicija "lipa” iš lapo arba 
rėmų... Tai ■ tik keletas, kuriuos 
prisimenu, o tų palyginimų, api
būdinimų Valius turėjo daugybę. 
Todėl ir jo atliekamas mūsų dar
bų koregavimas visados praeida
vo kažkokioje pakilioje, entuzias
tingoje, kone šventiškoje nuo
taikoje. Gal neperdėsiu sakyda
mas, jog Valius savo dėstymo 
metode turėjo išskirtinį būdą 
amplifikuoti — sustiprinti tei
giamus ar neigiamus studento 
individualaus darbo bruožus ir 
sugebėjo tai padaryti, emociš
kai neįklimpdamas ir kitų ne
įklampindamas...

Anuomet visoje Freiburgo dai
lės mokykloje vyravo rimto dar
bo, susikaupimo ir atidumo at
mosfera. Tiesa, visose studijose 
buvo paskirų individų, kurie gal 
su dideliu entuziazmu nebuvo į- 
sijungę į darbo nuotaiką, bet jie 
anaiptol nepajėgė paveikti savo 
indiferentiška laikysena kitų - 
darbščių studentų. Kitaip ta
riant, visuose skyriuose buvo stu
dijuojama rimtai. Tačiau gal ne
bus prasilenkta su tiesa, jei 
pabrėšiu, jog anuomet man at
rodė, kad grafikos studentai dir
bo "kiečiau” ir drausmingiau ne
gu kiti kolegos. Dažnai grafikus 
ta prasme kiti studentai pa
traukdavo per dantį”, bet, žino
ma, be piktų intencijų, o tik iš 
smulkučio pavydo jausmo...

Skaičiumi nedidelę grafikos 
studiją Telesforas Valius pajėgė 
įstatyti į tiesias darbo vėžes, Fizi
nė grafikos skyriaus patalpų ap
linka buvo taip pat reprezentuo
jama pačiais geriausiais studentų 
darbų pavyzdžiais, tuo sukuriant 
skatinančią nuotaiką.

Valius anuomet gaudavb ne
mažai privačių užsakymų, ku
riuos atlikti, dėstant mūsų mo
kykloje, jam pritrūkdavo laiko. 
Labai dažnai tokius užsakymus 
jis perleisdavo gabesniems stu- 
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jimas, sportas, tačiau vidus aiš
kiai kalbėjo apie švelnios prigim
ties asmenį, labai taktišką ir at
sargų savo išsireiškimuose ir pa
stabose. Visai gerai prisimenu, 
kaip jo sugebėta kalbėti su stu
dentu, tartum lygus su lygiu, bet 
niekad neprarandant reikiamo 
autoriteto ten, kur reikalas lietė 
esminius studijų dalykus. Rengė
si Valius elegantiškai, skonin
gai, bet ne puošeiviškai. Jo po
elgiai buvo dailūs, bet neįmant
rūs. Kalbėjo nesunkiai atpažįsta
ma žemaičių tarme, bet griežtai 
laikėsi bendrinės lietuvių kalbos, 
retkarčiais savo pokalbį papuoš- 
damas “žemaitybėmis”... Iš Va
liaus nuolatos sklido šilima - do
vana, kuria retas asmuo tėra ap
dovanotas. Būdinga jam buvo ir 
tai, kad vengdamas apie dalykus 
ir asmenis atsiliepti neigiamai, 
tuoj pat leisdavo pašnekovui 
aiškiai suprasti, kad apie tai ne
nori toliau kalbos tęsti. Dėl tos 
jo būdo savybės kai kurie asme
nys Valių kritikuodavo ar net 
lengvai pašiepdavo... Mat, kas 
liečia kitus žmones, jis niekad as
meniškai neįsijungdavo į jo
kią kliką arba puolėjų būrį. Net 
ir priešiškos minties žmonėse 
Valius gebėdavo išlaikyti savi
garbą ir orumą. Telesforas Va
lius mokėdavo konstruktyviai 
tęsti dialogą ten, kur kitiems tai 
sunkiai pavykdavo.

Anuometinėse sąlygose ir ap
linkybėse studijuoti grafiką 
mums visiems nebuvo jau taip 
lengva. Pokario metais Vokieti
joje trūko elementariausių ir pa
grindinių priemonių, kaip popie
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Šiame numery:
AABS pirmojo dešimtmečio 
sukaktuves.
Kompozitorius Kazimieras Viktoras 
Banaitis Amerikoje: 15 metų 
mirties sukakčiai,
Adomas Varnas pasakoja.
Iš moderniosios amerikiečių poezijose 
Melville Cane, JohnGould Pletcher, 
Vachael Lindsay, John Hali Wheelock. 
Nauji leidiniai.
1978 metų kultūrinio priedo turinio 
ir pavardžių rodykle.

KOMPOZITORIUS K. V. BANAITIS AMERIKOJE
75 metų mirties sukakčiai

l
algis simkus

AABS pirmojo dešimtmečio 
sukaktuvės

Metams baigiantis, pats lai
kas prisiminti dar tinkamai ne
paminėtą svarbią sukaktį — šį
met suėjo dešimt metų nuo As
sociation for the Advancetment 
of Baltic Studies (AABS — Są
junga baltų studijoms puoselė
ti) įsteigimo- šia proga pra
verstų trumpai pažvelgti j jos 
nueitą kelią ir nuveiktus dar
nus.

Pati AABS idėja užgimė lat
vių sluoksniuose. 1906 metais 
Latvių brolijų sąjunga nu
sprendė surengti pirmą Baltų 
studijų konferenciją Marylando 
universitete, kurioje iškilo pa
siūlymai “išvystyti ir koordi
nuoti baltų studijomis besido
minčių akademikų ir kultūri
ninkų veiklą”. 1968 m. gruodžio 
1 d. keturiasdešimt aštuoni lie
tuviai, latviai ir estai įsteigė 
organizacinį komitetą, kuriam 
vadovavo dr. Gundar J. King. 
Pirmuoju AABS pirmininku 
formaliai tapo išrinktas dr. Vy
tautas Vardys. Per visus de
šimt metų organizacijos pri
ėmėja, aukle, globėja ir “spiri
tus movens” buvo ir tebėra lat
vis Janis Gaigulis.

AABS veikla išsikerojo įvai
riomis kryptimis. Visuomenei 
žinomos kas antri metai ruošia
mos Baltų studijų konferenci
jos: San Jose Statė kolegijoje, 
Kalifornijoje (1970); Toronto 
universitete, Kanadoje (1972 ir 
1978); Illinois universitete Chi
cagoje (1976) ir Columbia uhi- 
versitete New Yorke (1974). 
Be to, buvo suruoštos trys lite
ratūrinės konferencijos.

šalia tarptautinių konferen
cijų, AABS išvystė plačią tyri
mo ir bibliografinę veiklą. Or
ganizacijos nariai apžiūri ir ap
rašo baltiškas kolekcijas ne tik 
Amerikos, bet viso pasaulio 
universitetuose ir archyvuose. 
1976 metais įsteigtas Tyri

mo komitetas (Research Com- 
mittee), kurio tikslas yra rem
ti ir skatinti pavienius tyrėjus, 
šių metų vasarą buvo užbaigta 
svarbi apžvalginė studija, “Re- 
search Tools in Baltic Studies” 
(Tyrimo įrankiai baltų studi
jose). Ir ateityje AABS žada 
padėti įsisteigti naujoms tyri
mo grupėms ir jas paremti.

AABS leidiniai tapo nepa
mainomu baltų studijų šaltiniu, 
šiuo metu baigiamas spausdin
ti 1974 metų konferencijos 
straipsnių rinkinys, The Baltic 
Statės in Peace and War (Pa
baltijo valstybės karo ir taikos 
metu), kurį leidžia Pennsylva- 
nia Statė universiteto leidykla 
Nuo 1976 metų eina AABS biu
letenis (Nercaletter), kurio ma
žiausias tiražas yra 2000 egz. 
Dvikalbį (anglų ir vokiečių k.) 
trimėnesinį Joumal of Baltic 
Studies (Baltų studijų žurna
lą) dabar prenumeruoja 160 
universitetinių bibliotekų. Jį 
žadama suaktualinti, pakreipti 
nuo senosios istorijos į dar 
bartį, ir paįvairinti gauses
niais straipsniais iš Europos ir 
kitų kontinentų (dabar jis be
veik išimtinai užpildomas Ame
rikoje ir Kanadoje gyvenančių 
autorių straipsniais).

Gimusi Amerikoje, AABS 
šiandien yra pasaulinė organi
zacija- Su ja glaudžiai bendra
darbiauja ir drauge konferen
cijas ruošia Baltiška Institutet 
(Baltų mokslinis institutas Šve
dijoje). Vakarų Vokietijoje A- 
ABS dalyvauja Baltische His- 
torische Kommission (Baltų is
torinės komisijos) ruošiamose 
metinėse baltų istorijos konfe
rencijose, vykstančiose Goet- 
tingeno universitete. Užmegzti 
ryšiai ir su Herderio institutu 
Marburge, drauge su kuriuo 
1979 m. birželio 5-7 d. AABS 
ruošia konferenciją “1905-1917

I Ameriką kompozitorius Kazys 
Viktoras Banaitis atvyko iš Vo
kietijos DP stovyklos 1949 m. 
spalio 14 d. JAV imigracijos įsta
tymų reikalaujamas buto ir dar
bo garantijas jam parūpino Ksa
veras Strumskis, Brooklyno lietu
vių biznierius, buvęs muzikos vei
kėjas ir lietuviškų gaidų leidėjas. 
Strumskis Amerikoje gyveno nuo 
1906 m. Čia jis atvažiavo, bai
gęs Rokiškyje grafo Przedzieckio 
įsteigtą vargonininkų mokyklą, 
kurioje muzikos pradus taip pat 
buvo įgiję J. Gruodis, J. Tallat- 
-Kelpša ir kiti Lietuvos žinomi 
muzikai. Strumskis Amerikoje il
gus metus vargoninkavo ir lietu
vių tarpe tapo žinomas, kaip 
Brooklyno Operetės choro vado
vas, pastatęs su juo apsčiai įvai
riausių operečių. Pirmojo pasau
linio karo metu Strumskis arti
mai bendradarbiavo su komp. 
St Šimkum. Jie abu buvo suor
ganizavę gaidų leidimo bendro
vę, kuri 1917-20 m. išleido dau
gelį Šimkaus to laikotarpio kū
rinių, pradedant pirmąja jo po
puliariosios ’ dainos “Kur bakūžė 
samanota” laida, kurios paskui 
teko leisti net kelias laidas. St. 
Šimkui grįžus Lietuvon, Strums
kis tęsė gaidų leidimą ir atspaus
dino daugiau kaip 200 įvai
riausių A. Vanagaičio, J. Žilevi
čiaus, A. Kačanausko, J. Nauja
lio, M. Petrausko, C. Sasnausko, 
J. Tallat-Kelpšos, T. Brazio, J. 
Gruodžio. J. Strolios ir kitų kū
rinių. Vėliau Strumskis įsigijo 
Williamsburge gėrimų krautuvę 
ir iš jos pragyveno. Tačiau jis 
visados domėjosi lietuviškos mu
zikos reikalais. Ksaverą Strums- 
kį teko arčiau pažinti ir man 
asmeniškai. Tai buvo kietoko 
būdo, savo darbu kiek patoges
nį gyvenimą susikūręs, tačiau 
nuoširdus aukštaitis. Jis mylėjo 
lietuvišką muziką, didžiavosi sa
vo pažintimis ir draugyste su 
daugeliu lietuvių kompozitorių

turėdavo plair visada galvoje 
nų jų kūrybai propaguoti. Dos
niau piniginiai muziką ar jos kū
rėjus paremti, kaip ne vienas iš 
jo gal laukė, jis Vikriausiai nei 
išgalėjo, nei turėjo noro. Geru 
žodžiu tačiau patarti ar patar
pininkauti jis įiiekam neatsisakė. 
Šiaip Strumskis buvo lietuviškai 
vaišingas ir savigalrbus. Užėjusį 
svečią visada nuoširdžiai pavai
šindavo krautuvės gale esančia
me kambarėlyje ir dažnai dar 
pakviesdavo naujoką “dypuką” 
pietų į restoraną.

Sužinojęs, kad V jkietijoje atsi
dūręs komp. Bana 
mas Amerikoje gitarinių, jieško 
"sponsoriaus”, Stri mskis padarė 
jam reikalingus dokumentus ir 
pradėjo planuoti jį 
nykštį muzikinį 
Brooklyne taip pat 
venęs “dypukas”, buvęs Vokieti
joje "Pašvaistės” g ridų leidyklos 
savininkas ir Dainavos ansamb
lio reikalų vedėjas 
vičius. Jis čia greitai susipažino 
su Strumskiu ir, taip Jacikevi- 
čius savo atsiminimų pluošte 
apie Banaitį rašo, 
užeidavęs į Strumskio prekybą, 
kur jiedu rasdavę daug bendros 
kalbos. Sužinoję, ka 1 Banaitis jau 
atvažiuoja Amerikon, jiedu bend
rom jėgom surado 
ne kambarį, už ktirį Strumskis 
sutaręs mokėti po 
vaitę ir pats iš anksto užmokė
jęs nuomą už visą 
mąsias Banaičio dienas Ameriko
je Jacikevičius aprašo taip: 
pažindinęs Banaitį! 
mininke, Strumskis 
tė į už kelių blokų esančią lie
tuvio Ginkaus užkandinę vaka
rienei. Čia Banaitį 
me su Ginkum, ki ris juo labai 
susidomėjo ir pats 
mūsų stalo, o vėliau gyvenimo 
pradžiai davė Barni 
Strumskis patvarkė, uuuiui, «u 
Banaitis kasdien ateis pas jį val-—L

tis, neturėda-

įtraukti i čio- 
gyvenimą. 

buvo apsigy-

Balys Jacike-

labai dažnai

jam Brookly-

10 dol. į sa-

mėnesį. Pir-

i
šu buto Sei
mus pakvie-

supažindino-

prisėdo prie

ičiui 10 dol. 
Ginkui, kad
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m. era Pabaltijyje”. Specialus 
AABS komitetas mėgins plėsti 
organizacijos veiklą Kanadoje. 
1977 metams baigiantis, AABS 
atstovai lankėsi Kanadoje ir 
padėjo pamatus organizacijos 
skyriui. Sekantis žingsnis bus 
AABS Australijos komiteto į- 
steigimas ir po to, tikimasi, 
pirmoji Baltų studijų konferen
cija Australijoje.

Spartų organizacijos augi
mą vaizdžiai iliustruoja statis
tiniai duomenys apie jos na
rius. Savo pirmąjį gimtadienį 
AABS turėjo 100 narių, o šian
dien jų jau 880 (386 latviai, 
220 estų, 190 lietuvių, 84 kitų 
tautybių. Gpografinis pasiskirs
tymas: JAV — 580, Kanadoje 
160, Europoje — 100, Australijo
je ir kitur — 40. Dabartinis AA
BS pirmininkas yra lietuvių li
teratūros bičiulis, poetas, kri
tikas, žurnalo “World Litera-

ture Today” i * 
Ivar Ivask. Iš jo 
vairą 1980 m. 
ja Gimbutienė.

šį straipsnelį berašant, man 
dingtelėjo — o jei 
tų įsisteigusi? Vien žvilgsnis į 
savo knygų lentyną parodo 
nuostolio apimtį. Padauginkim 
tą nuostolį tūkstar .tį sykių, pa
šalindami AABS leidinius iš 
universitetinių ir Viešųjų bib
liotekų lentynų. Žvelgdamas at
gal, matau, kiek,! palyginant, 
mažai žinojau apie estų ir lat
vių kultūrą prieš dešimt metų, 
prieš AABS gimimą, 
megzta baltiškų j 
gerų valandų pi 
ge. Ir tą patirtį reikia tūkstan
teriopai padauginti. Ir kur dar 
šimtai tų užsieniečių visame 
pasaulyje, kurių dėmesys baltų 
kultūroms ir simpatijos baltų 
tautoms būtų išsibarstę izoliuo-

redaktorius, dr. 
jo j organizacijos 

perims dr. Mari-

AABS nebū-

,. Kiek už
ančių, kiek 
leista drau-

KadotaM V. Banattto (1MS-1MS, XU 25)

gyti ir, kad iš jo neimtų mokes
čio; apmokėsiąs jis — Strums
kis”.

Taip monotoniškai ir neveik
liai prasidėjo Banaičio pirmosios 
dienos naujajame pasaulyje. Ne
turėdamas savo kambaryje pia
nino, jis greitai pradėjo skųstis, 
kad be jo nieko negalįs dirbti 
ir labai nuobodžiaująs. Banaitis 
buvo jau Lietuvoje draugų tarpe 
pagarsėjęs nesibaigiančiais skun
dais savo silpna sveikata. Jis vi
sada vaikščiodavo apsivyniojęs 
kaklą šiltu šalių, matyt, iš jau
nystės išgąsdintas plaučių nega
lavimų. Paklaustas apie tolimes-

tai, nesusikristalizavę be AABS 
magnetinio lauko? Be AABS 
kultūriniai aparačikai, kaip J. 
J. Aničas, būtų ramiau miego
ję Lietuvoje, o tikrieji lietuvių 
kultūrininkai būtų skurdesni 
svarbiu ryšiu, langeliu į pasau
lį-

Minėdami AABS dešimtme
čio sukaktuves, prisiminkime, 
kad lietuvių išeivija galėtų 
daug veiksmingiau prisidėti 
prie organizacijos veiklos. Rei
kia akcijos mūsų studentiją į- 
vesti į AABS eiles. Kadangi 
AABS nariais-rėmėjais gali bū
ti ir žmonės be universitetinių 
diplomų, ar nebūtų gražu, jei 
į AABS, įmokėdami nario mo
kestį, įstotų ištisi lietuviški 
sambūriai, klubai ir būreliai? 
AABS sveikatai palaikyti rei
kalingos ir piniginės aukos. 
Nepamirškime, tai mūsų orga
nizacija. Algirdas Landsbergis

Nuotr. V. Maželio

nius savo planus, gyvenant Ame
rikoje, Banaitis visada primiau- 
sia pabrėždavo savo jautrią svei
katą ir sakėsi, kad jokio kitokio, 
ne muzikos, darbo dirbti ne
pajėgsiąs.

Gyvendamas netoliese nuo 
Strumskio prekybos, Banaitis be
veik kasdien pas jį užeidavo ir, 
kai nebūdavo klientų, ilgas va
landas su juo prakalbėdavoTuose 
pokalbiuose taip pat ne kartą da
lyvavęs Jacikevičius pabrėžia, 
kad idealistas Banaitis su daug 
praktiškesniu Strumskiu dažnai 
nesutikdavo. Jie ne kartą pradė- 
davę karštokus ginčus, nors rim
tai ir nesusipykdavę. Banaitis ne
sidrovėdavo Strumskį kartais ir 
“prieš plauką” paglostyti. Kartą 
Strumskiui pradėjus girtis savo 
nuopelnais lietuviškai muzikai, 
išleidžiant tiek daug gaidų, Ba
naitis to neginčijo, bet pridėjo, 
kad iš to jis tada gaudavęs ir 
nemažai pelno. Banaitis jam ta 
proga taip pat priminęs ir man 
žinomą atsitikimą, kad, kai 
komp. St. Simkus jau Lietuvoje 
pakartotinai davė išleisti savo 
dainą “Kur bakūžė samanota”, 
kurios pirmojoj laidoj Amerikoj 
copyright buvo užrašyta Strums
kio vardu, jis Šimkui buvo net 
bylą iškėlęs. Strumskis dėl to ge
rokai susinervinęs, tačiau nieko 
neatsakęs, ir kalba nukrypusi į 
kitą temą.

Po kiek laiko Strumskis pradė
jo Banaičiui užsiminti, kad būtų 
laikas pradėti rūpintis susirasti 
pastovesnį pragyvenimui šaltinį, 
pasisiūlydamas patarpininkauti, 
iš pradžių gaunant nors ir var

gonininko darbą. Banaitis tačiau 
vargoninkauti griežtai atsisakė. 
Sakėsi, jog nieko nenusimanąs 
apie bažnytines apeigas, o iš ko 
nors pasimokyti taip pat neisiąs. 
Amerikietiško gyvenimo mokyk
lą išėjęs Strumskis niekaip nega
lėjo suprasti Banaičio “profeso
riškų” pretenzijų, atsisakant bet 
ką kitą dirbti, o vien komponuoti. 
Galiausiai Strumskis prikalbėjo 
Banaitį imtis vadovauti jau ge
rokai susilpnėjusiam, paties 
Strumskio anksčiau vadovautam 
operetės chorui. Banaitis tačiau, 
chorams niekada nevadovavęs, 
tame darbe teištvėrė vos keletą 
mėnesių. Po to dar bandė vesti 
Brooklyne susidariusį vyrų okte
tą, bet ir iš jo greitai pasitrau
kė, pasiteisindamas savo palinki
mu į rimtesnes ir aukštesnio ly
gio dainas, o daugumas choristų 
norį vien katutes iššaukiančio 
lengvesnio repertuaro. Tokia pa
dėtis Banaitį labai blogai nutei
kė. Viename to meto savo laiškų 
jis rašė: “Visur girdime, kad ten 
ir ten jau susidarė nauji kvarte
tai, oktetai, ansambliai, chorai; 
ir vis ne bet kokie, o Reprezen
taciniai’. Gi programose — vis 
tie patys diletantiški bei sveti- 
mybiniai barškalai...” ’ 1) Taip 
laikui bėgant, Banaitis netrukus 
pradėjo gerokai skursti medžiagi
niai. Pradžioje draugų ir gerbėjų 
laikas nuo laiko suteikiama pa
galba greitai pradėjo išsekti, ir 
teko pradėti pačiam rūpintis pra
gyvenimu. O tokiem “žėniiš- 
kiem” rūpesčiam intelektualus 
europinio išsilavinimo meninin
kas, nuo jaunystės įpratęs būti 
valdžios aprūpintas, gabumų ne
turėjo.

Galiausiai, gavęs kambarį su 
pianinu, Banaitis pasiskelbė duo
dąs fortepijono ir muzikos teori- • 
jos pamokas. Pastovesnių tačiau i; 
mokinių, įgalinančių nors ir kuk- . 
liai pragyventi, buvo sunku su- ;! 
rinkti. Nežiūrint tokių sąlygų, 
gyvendamas žiemą beveik nekū
rentame kambaryje ir vos kuk
liam maisto daviniui užtekdama: • 
pinigų, Banaitis liko savotiškai 
išdidus. Jis visada su pasipikti
nimu atsisakydavo netaktiškai 
pasiūlytos “išmaldos” ir be per
stojo, kiek galėdamas, atsidavė 
kūrybai, šiame laikotarpyje jis 
suharmonizavo gana daug nau
jų liaudies dainų ir galutinai iš
vystė savo lietuviškų dainų har
monizavimo stilių.

Kaip daugelis kūrybingų me- 
mininkų, Banaitis turėjo priešta
raujančių būdo savybių. Iš vie
nos pusės jis buvo švelnus, pla
čių pažiūrų ir mėgstantis protin
gai diskutuoti, ypač muziką lie
čiančiais klausimais. Iš kitos pe
šės betgi V. Jakubėno žodiafr 
“Jo būdas sudarė savotišką paa- 
doksą. Asmeniškai sutiktai jis 
pasirodo kaip plataus ir vispu
siško išsilavinimo, iškalbinps, 
aštraus sąmojaus ir gyvo bllo 
žmogus. Sunku patikėti, kad Sa
lia to slypėjo palinkimas prie vie
numos, vengimas bet kokios rek
lamos, nemėgimas viešų pasiro
dymų... (Amerikoje) jis nedaly
vavo lietuvių parengimuose nei 
kaip pianistas - akompaniatorius, 
nei net — išskyrus išimtinus at-

(Nukelte | 2 paL)
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