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Malda ir pasaulietiniai reikalai 
Atkreipkime šiandien dėmesį į 

tai, kaip net geri dalykai gadina-
si. Štai sąranga, kuri buvo paties 
Dievo sukurta ant 10 įsakymų 
pagrindo prie Sinajaus kalno, 
Kristaus laikais yra jau išvirtusi 
kone bedvase institucija, kurią re
prezentuoja pinigų mainininkų 
stalai. Negana to, ta instituci
ja buvo įsteigta paruošti kelią 
Dievo sūnaus įsikūnijimui, tačiau, 
kaip žinome, ji iškrypo iki tokio 
laipsnio, kad oficialiai išėjo prieš 
Kristų — Įsikūnijusį Dievo Žodį, 
organizuodama jo pasmerkimą. 

Kaip matome, čia susitinkame 
su ". daugeliu labai gyvenimiškų 
klausimų. Gal pirmoji mintis, 
kuri šia proga gali mums kiltįyra 
ta,7kad net dieviškos institucijos 
nėra laisvos nuo pavojaus blogai 
save reprezentuoti ir yra reikalin
gos, gerinimo ir apvalymo. Tai 
gaBojo ne tik Senojo Testamento 
relfgijai, bet galioja ir mūsų Baž
nyčiai. Ji taip pat yra reikalinga 
nuolatinio dvasinio atsinaujinimo. 

Tokį atsinaujinimo įvykį, ir tai 
įvytų" šimtmetinės reikšmės, turė
jome progos išgyventi II Vatika
no .susirinkimo proga. Susirinkę 
viso pasaulio vyskupai padarė kai 
kurjų nutarimų, kurie turi toli 
siejančios pasitvarkančios reikš
mės Bažnyčios gyvenime. Kai ku
rie Jie pasitvarkymai mums atro
do *per staigūs, kai kurie net su
krekantys. Tačiau pagalvokime 
ap į tai, kad Kristaus reforma, 
kurią jis darė Senojo Testamento 
sąrangai, buvo dar labiau sukre
čianti ir net tragiškai atsiliepusi 
jam pačiam. Už ją jis turėjo nu
mirti ant kryžiaus. Tačiau ji bu
vo Jeisinga ir reikalinga. Tai ap
mąstydami, mokykimės ir mes 
nuolat gerintis, nuolat tobulėti, 
kad? mūsų religinis gyvenimas ne
būki kokia atsilikusi ir gal net iš
krypusi seniena, bet visada nauja 
ir gyvastinga išganymo sąranga. 

Kartais pamaldžiam žmogui 
kyla klausimas, ką aš turiu mąs

tyti, į kokius klausimus aš turiu 
nukreipti savo mintį. Susitikimas 
su Dievu, jei yra tikras, neapsei-
na be tam tikro šiurpo. Mat, čia 
susitinka visos mūsų menkystės 
su aukščiausia tobulybe. Mūsų 
malda yra panaši į Mozės susiti
kimą su Dievu Sinajaus kalno 
aukštumoje, siaučiant audrai, žai
buojant ir griaudžiant Bendruo
menė nedrįso to pokalbio turėti 
ir prašė Mozę jai atstovauti. Dėl 
to nenorėkime, kad mūsų mal
dos valanda būtų būtinai be 
trukdymų, be išsiblaškymų, be 
nukreipimo dėmesio į gyvena
muosius žemiškus reikalus. 

Čia mes prieiname prie dar 
vienos problemos, su kuria susi
tinka pamaldus žmogus. Kartais 
jis mano, kad yra tuo pamaldes
nis, kuo jis yra labiau atitrūkęs 
nuo gyvenimo, kuo labiau pa
skendęs šventoje svajonėje. Tai 
nėra teisingas maldos supratimas, 
kuriuo deja, buvo per ilgai užsi
ėmę daugelis pamaldžių žmonių 
ir kurį II Vatikano susirinkimas 
nori pašalinti. Malda yra žvel
gimas į visus dalykus dievišku 
požiūriu. Bet tai nereiškia užmer
kimo akių visiems tiems daly
kams, kurie vyksta aplink mus. 
Jei Kristus būtų taip manęs, jis 
nebūtų kovojęs su pirkliais, o ra
dęs šventykloje ramų kampą sa
vo pokalbiui su Dievu. Bet jis, 
priešingai, atėjo ten, kur matė ne
tinkamą elgimąsi ir veiksmin
gai į tai reagavo. Dėl to ir maldos 
žmogus, nors žvelgdamas į visus 
dalykus tuo dievišku požiūriu, 
kuris jam nušvinta maldos metu, 
neturi palūžti, jei jo mintis toje 
dieviškoje šviesoje, užsiima ir 
kasdieninio gyvenimo gerinimo 
fr tobulinimo uždaviniais. 

Kas gi prieš ketvirtį šimtmečio 
būtų ir betikėjęs, kad net dviejų 

į enciklopedijų pabaigtuvių šventę 
|galėsime tikrai išeivijoje švęsti, 
j Dabar, žvelgiant į 36 „Lietuvių 
Enciklopedijos" ir 6 „Encyclope-
dia Lituanica" tomus, reikia pasi
trinti akis ir dar kartą savęs pa
siklausti: ar tai ne miražas? 

Kas dar nors kiek prisimena 
prieš maždaug 25 metus mūsų 
visuomenėje ir ypač spaudoje vy
kusias tam tikras „kautynes", tik
rai dabar gali atsidusti, atsipūsti 
ir sau tarti: „Ačiū Dievui 1 Ačiū 
Dievui- Didžiulis darbas yra rjaig-
tas. Ačiū leidėjui Juozui Kapo
čiui — milžiniškas darbas visiš
kai pabaigtas! Ačiū visiems redak
toriams, bendradarbiams — di
džiulis lietuvių tautos kultūros 
turtas surinktas, surikiuotas, pri
einamas. Ačiū visiems prenume
ratoriams bei platintojams — 36 
„Lietuvių Enciklopedijos" ir 6 
„Encyclopedia Lituanica" tomai 
įsirikiavo į didžiųjų pasaulio en
ciklopedijų eiles!" 

Leidėjas Juozas Kapočius gali, 
giliai atsidusęs, pasakyti: „Suma
niau, pradėjau, pabaigiau. Nieko 
nėapvyliau, o lietuvių tautą ap
dovanojau... Tegu dabar visas 
pasaulis naudojasi!" 

O buvo sunkių valandų! 
Jau išėjus pirmajam LE tomui, 

a. a. prelatas Mykolas Krupavi
čius, rašydamas širdingą sveiki
nimą, kuriame jis LE leidėją bei 
redaktorius pavadino lietuvių 
kultūros kriviais, pridėjo: „Nepa-
ilskit. Daug burnų su stipriais vė
jais ją kėsinasi visai rimtai už
gesinti. Budėkite ir traukit į tal
ką visus geros valios lietuvius" 
(LE II-jo tomo priedas, 154, 
p. 3). 

Paprastai ligi šiol buvo galvo
jama, kad pirmasis sumanymas 
leisti enciklopediją lietuvių kalba 
buvo A. Olšausko apie 1909 — 
1910 metus, taigi dar prieš Pir
mąjį pasaulini karą. Tačiau nese
niai teko pastebėti, kad toks su
manymas — ty . leisti enciklope
diją lietuvių kalba — buvo kilęs 
jau 1883 metais. 1978 metais 
Vilniuje išleistoje knygoje rašo
ma: „Daug įdomesnis yra rygie-
čio Jono Jacevičiaus 1883.II.3 
prašymas, paduotas tai pačiai 
įstaigai, kad jam būtų leista Ry
goje steigti ir redaguoti žurnalą 
.Auszrine*. Prašytojas, be abejo, 
žinojo caro 1880 m. išimtį moks
liniams leidiniams lietuvių kalba 
ir todėl akcentavo žurnalo moks
linį pobūdį. Leidinys, anot J. Ja
cevičiaus, tarnaus tik mokslinin
kams, ,besidomintiems istorine 
medžiaga, lietuvių kalbos savitu
mais bei ypatybėmis, reikalingais 
filologijai ir aplamai literatūrai'. 
Be to, numatyta leisti žurnalo 
priedus — lietuvių vardų ir lie
tuvių-lenkų k. Žodynus, lietuvių 
k. gramatiką, tautosakos rinki
nius ir net enciklop^diią (tai be-

V7. Bgd. ne pirmasis nacionalinės encik

lopedijos sumanymas)". (V. Mer
kys, Nelegalioji lietuvių spauda 
kapitalizmo laikotarpiu (ligi 
1904 nu). Leidykla "Mokslas", 
Vilnius, 1978, p. 151). 

Taigi jau prieš 95 metus bu
vo jaučiamas reikalas išleisti en
ciklopediją lietuvių kalba. Ar tą 
sumanymą iš viso būtų buvę ga
lima kokiu nors būdu įgyvendin
ti, pasilieka neaišku, nes „ta įs
taiga" buvo Rusijos Vyriausioji 
spaudos reikalų valdyba, ir ji lei
dimo nedavė. 

Kaip gerai žinoma, Lietuvoje 
leistoji „Lietuviškoji Enciklope
dija" nebuvo baigta. Okup. Lie
tuvoje išleistoji „Mažoji lietuviš
koji tarybinė enciklopedija" turi 
3 tomus ir vieną tomelį rodyk
lių. Prieš kiek laiko pradėta leisti 
„Lietuviškoji tarybinė enciklope
dija" planuojama išleisti 12 to
mų. Abiejų šių enciklopedijų po
būdis mums gerai žinomas. Saky
sime, pastarosios enciklopedijos 
trečiajame tome aiškiai pasaky
ta: „Bendras taryb. enciklopedijų 
bruožas — marksistiniai tikrovės 
reiškinių vertinimo, informacijos, 
atrankos ir pateikimo principai, 
platus, moksl. visuomenės įtrau
kimas į enciklopedijų rengimą" 
(Lietuviškoji tarybinė enciklope
dija, m tomas, Vilnius, 178, p. 
3). 

Daugiau aiškinti ir nereikia. 
Vakarai kitaip žiūri į enciklo

pedijos pobūdį. Man atrodo, kad 
labai tiksliai tai išreiškė prelatas 
P. M. Juras: „Išleisti bendrąją 
enciklopediją, apimančią visas 
mokslo šakas bei žinijos sritis, nė
ra lengvas darbas, nes gera en
ciklopedija tegali būti objektyvi... 
Enciklopedija nėra nei apologi
ja ar kontroversijų rinkinys. Bet 
ji negali būti ir skepticizmo ar 
abejotinų hipotezių atspindys. 
Enciklopedija yra pastovių moks
lo žinių rinkinys, skirtas ilges
niam laikui ir pritaikintas bend-
resniem žmonių interesams" 
(LE II-jo tomo priedas, 1954, p. 
3). 

Naujajame „Encyclopedia Bri-
tannica" leidime randame: 
„Most countries have issued at 
least one good encyclopedia, 
among which should be mentio-
ned... Lithuania (published in 
Boston): Lietuvių enciklopedija 
(1953—69). 

Encyclopedia Britannica, 
Macropedia, (vol. VI. p.797). 

Taigi, pagal EB 3, su kuria 
dėl kitų dalykų ir mums teko 
gerokai „pasipešti", LE priklauso 
prie tų enciklopedijų, kurias ga
lima charakterizuoti kaip „good 
encyclopedia**. 

Tuo tarpu neseniai išėjusiame 
jau minėtos „Lietuviškosios tary
binės enciklopedijos" III-me to
me apie LE rašoma taip: „Lietu
vių kalba pirmąją enciklopediją 
— .Lietuviuką/- enciklopedi'Y 

(Nukelta i 2 p*L) 

Prof. dr. JOOM Purinu (1901 K. !S — 1978. IV.14) 

Giliai įmintos pėdos 
Prof. Jono Puzino gyvenimas ir darbai 

ANTANAS MA2IUUS 

Prof. dr. Jonas Puzinas. kurį ne vienas 
mūsų pažinome ir drauge su juo dirbome 
įvairių klutūros darbų lauke bei visada 
džiaugėmės io pakanta kitaip manantiems, 
praėjo per mūsų dienas negrįžtamai jau į 
Anapus, ir paliko tik giliai įmintos įvairiais 
darbais pėdos, kurios ir toliau degina neme
luota meile savo tautai ir laisvai Lietuvai. Ir 
dabar, pažvelgę į įvairius jo darbus, pajun
tame kiek daug jo dirbta bei padaryta ir 
kokia didelė praraja, jo netekus. 

2 E M Ė S T A K A I 

Jonas Puzinas gimė 1905 m. rugsėjo 18 
d., bet šių dienų laiko skaičiavimu, jau 
spalio mėn. 1 d., Svaronių vienasėdyje, 
Deltuvos vis.. Ukmergės apsk., prasistie-
pusių ūkininkų Šeimoje. Apylinkės buvo gra
žios, gausios padavimais ir įvairiais isto
riniais įvykiais bei paminklais, kas žadino 
jo domę praeičiai, o dar gimnazijos suole 
skaitytas vienas kitas prof. K. Būgos 
straipsnis pažadino polinkį lietuvių kalbai 
ir jos kilmei, kas jį vėliau lydėjo visą gyve
nimą: b a l t ų tautos, jų susidarymas ir 
buvo jo visų mokslo darbų branduolys, apie 

kurį glaudžiasi visi proistorės raštai. 1925 
m. baigė Ukmergės gimn., buvo gavęs jau 
lietuvių k. mokytojo vietą Ukmergės žydų 
vid. mokykloje, bet savo pusbrolio prof. inž. 
Stepono Kairio atsikviestas studijuoti j Kau
ną. Tuomet jam prof. Stp. Kairys sudarė itin 
palankias studijoms sąlygas: priglaudė savo 
bute. nemokamai davė ir maistą bei parū
pino Šiokį tokį darbą Kauno m. savivaldy
bėje prie pradedamų kanalizacijos darbų, 
nors ten gavo tik eilinio darbininko atlygi
nimą, bet galėjo išeiti visada dienos metu į 
paskaitas. Tokios sąlygos įgalino J. Puziną, 
palyginti, ramiai ir sėkmingai studijuoti, 
nes nereikėjo daug rūpintis duona ir kasdie
nybe, o būdamas darbštus, praleisdavo 
vakarus bibliotekoje, kur skaitė ne tik prof. 
K. Būgos, bet ir prof. A. Bezzenbergerio, 
prof. R. Trautmano ir kt. darbus, kuriuose 
buvo liečiama baltų tautų praeitis ir kiti 
klausimai. Tuomet J. Puzinas Lietuvos 
univ.. Humanitarinių mokslų fakultete, pasi
rinko lyginamąją kalbotyrą (pas prof. dr. A. 
Senn'ą). lietuvių k. ir literatūrą bei peda
gogiką. Kurį metą dar sekretoriavo prof. J . 
Jablonskiui, taigi rašomosios mūsų kalbos 

(Nukelta į 2 psl) 
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Partiniai rašytojai mėgina 
užverbuoti Albertą Camus
Pastaruoju metu vis gyviau 

rįiškiasi pirminė partinė organi
zacija, veikianti, kaip valstybė 
vplstybėje, Lietuvos Rašytoju są
jungos viduje. Jos nariai akylai 
ięško “klaidu” lietuvių rašyto
ji jūriniuose, sako “Tiesos” ve
damaisiais dvelkiančias kalbas, 
spausdina perspėjančius straips- 
tįus.

1 Bebardamas Jono Mikelinsko 
rimaną “Už horizonto laisvė”, 
pirminės- partijos organizacijos 
atgtovas Raimundas Kašauskas 
“Pergalėje” tvirtina, kad vaizduo
damas “vokišką fašizmą”, Mike
linskas “prasilenkė su istorine ir 
njenine tiesa”. Jis cituoja Algi
mantą Bučj, kuris taip postringa- 
vp “Tiesoje”: “Jei autorius ir ke- 
tįno savo romane sukurti visuoti
nė prievartos, žmogaus nuasme- 
rįnimo, baimės ir terorizavimo 
r^odelj... jam... turėjo užtekti bent 
tįjek įžvalgumo ir takto, kad savo 
4*strakčios koncepcijos nesusie
tą su- visiškai konkrečiomis isto
rinėmis fašizmo ir antifašiz- 
rho temomis, kaip kadaise 
kad padarė... Camus savo 
įžymiame romane ‘Maras.” Ko- 
Jiia pikantiška meniškai situaci
jai Mikelinskui nuvertinti, Ka- 
šįauskas -ir Bučys šaukiasi pagal- 
•lx>n amžinatilsio “buržuazinio 
egzistencialisto”, kurj jų parti- 
Iiai pirmtakai pravardžiavo “re- 

kcionieriumi” ir “dekadentu”.
* Ką j tai pasakytų patsai Ca- 
įpus? Ką jis turėjo omeny, rašy
damas *1Marą”? Ar jis sutiktų 
bfiti pagaliu Mikelinskui bakš- 
t#ti? Gal geriausia būtų duoti 
ž$dį jam pačiam.
'Camus romane maras sim

bolizuoja ne tik nacių okupaci
jai Prancūzijoje, bet ir totalitari
nę politinę sistemą, kurios temą 
jis toliau: rutulioja savo knygoje 
“Maištaujantis žmogus”, pasiro- 
djiuaįpje 1951-ais metais. Joje jis 
pasmerkia ir nacistini ir komu- 
■nįstiruj totalitarizmo variantą. Ca- 
njus priėjo išvados, kad sovieti- 
I 

nė revoliucija buvo nukreipta 
prieš “pačią žmogaus prigimtį” 
ir kad tokios revoliucijos, užuot 
sukūrusios žmonių broliją, “ve
da prie naujo žmogaus pavergi- 
mo .

“Su totalitarizmu”, rašė Ca
mus, “negali būti kompromiso- 
Totalitarinėje visuomenėje evoliu
cija neįmanoma. Teroras tesivys- 
to į dar aršesnį terorą, ešafotas 
neliberalėja, kartuvės nerodo to
lerancijos... Būdingiausias kairių
jų ir dešiniųjų totalitarinių 
sistemų bruožas yra vienintelė 
partija, ir ta vienintelė partija ne
mato jokio reikalo pati save su
naikinti. Mūsų kritinės ir akty
vios paramas verta visuomeninė 
santvarka, sugebanti vystytis ir li
beralėj, pliuralistinė sistema, ap
imanti įvairias politines partijas. 
Tik tokia sistema leidžia pasmerk
ti ir tuomi pataisyti neteisybes ir 
nusikaltimus”.

Camus akimis "Maro” roma
ne nupieštas totalitarizmo mode
lis iš naujo įsikūnijo porevoliu
cinėje Vengrijoje. 1957-ais metais 
Jis taip rašė apie Vengrijos suki
limą numalšinusią Sąjungą: "Iš 
tikrųjų tai kontra-revoliucinė 
(valstybė. Kaip kitaip galima va
dinti režimą, kuris priverčia tėvą 
įskųsti savo sūnų, sūnų reika
lauti aršiausios bausmės savo tė
vui, žmoną liudyti prieš savo vy
rą?... Svetimi tankai, policija... 
tremiami ir kalinami rašytojai, 
melas laikraščiuose, konclage- 
riuose, cenzūra, įstatymus lei
džiantys nusikaltėliai... — ar tai 
socializmas, didžioji laisvės ir tei
singumo šventė? Ne, mes jau pa- 
tyrėm tokią sistemą ir mes atpa- 
žįstam ją dabar: tai kruvinas ir 
monotoniškas totalitarinės reli
gijos ritualas”.

Camus niekad neidealizavo Va
karų, bet vis tiek gerai suprato 
skirtumą tarp totalitarinių poli
tinių sistemų ir netobulos demo
kratijos. “Laisvė yra vienintelis

Vilniaus universiteto
400 metų sukakti minint

AUNA STAKNIENĖ

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai, lietuvių mokslininkų suva
žiavimai, tai patys svarbiausi 
įvykiai lietuviškos išeivijos kultū
riniam gyvenime. Jau kiekvienos 
vertingesnės knygos, meno kūri
nio ar muzikinės kompozicijos 
pasirodymas, tai žiburėlis pilkė- 
jančioj mūsų kultūros padangėj. 
O mokslo žmonių susibūrimai, 
kuriuose dalinamasi savo darbo 
vaisiais, planuojama lituanistisė 
veikla, tai visa žiburių virtinė, de
gančių žvakių procesija vakaro 
prieblandoj.

Kam teko būti Ste Anne dės 
Pres miestely, prie Quebeco per 
šventą Oną, tas matė didingą, at
mintin įstringanti vaizdą. Ten, 
vakarop, lėtai atvingiuoja tam
saus kalno pašlaite žvakėm ne
šina ilga žmonių procesija. Iš to
lo matyti prieblandoj jų maži ži
burėliai. Temstant visi jie giedo
dami sustoja dideliam šventoriuj, 
prie stebuklais išgarsėjusios Sv. 
Onos bažnyčios, melsdami ste
buklų.

Ir mes iš savo mokslininkų lau
kiam stebuklų. O juk nelengva li
tuanistų dalia. Ir ne vien dėl to, 
kad trūksta medžiagos, ar kad 
sunkiai prieinami lituanistinių 
mokslų šaltiniai. Dažnai, dės
tydami kokią nors kitą mokslo 
šaką universitete, jie ir taip už
versti mokslo darbais. O ne vie
nas jų, įsitraukęs ir į aibes lie
tuviškos kultūros reikalų, dar vis 

Iš septintojo Utuanistikos Instituto suvažiavimo Kultūros židiny, New Yorke: kalbasi dr. Stasys Goštautas, dr. 
Rimvydas Šilbajoris ir Leonardas Andriekus. Nuotr. V. Maželio

kelias į tobulėjimą”, rašė jis. Bet 
“laisvę” jis suprato kitaip, negu 
Kašauskas ar Bučys. “Išplėsti 
sunkiąją pramonę galima ir be 
laisvės”, rašė jis, “tačiau be jos 
teisybė ir teisingumas neįmano
mi. Jokia blogybė, kurią totalita

atranda laiko lituanistiniams ty
rinėjimams, rašo lituanistiniais 
klausimais įvairiuose mokslo ir 
literatūros žurnaluose, lietuviškai 
ir angliškai.

Tie lietuviškai kultūrai pasi
šventę mokslo žmonės, kaip ir da
bartinis, naujasis Lituanistikos 
instituto pirmininkas prof. Rim
vydas Šilbajoris, buvęs ilgametis 
jo pirmininkas dr. Jurgis Gimbu
tas, ir kiti „veteranai“, veiklūs 
Lituanistikos instituto nariai, tik
rai daro tuos lauktus stebuklus.

Lituanistikos institutas veikė ir 
nepriklausomoj Lietuvoj. Jis bu
vo įstegtas Kaune 1939 m., tai
gi šįmet nuo jo įsteigimo suėjo 
40 metų. Bet Lietuvoj jis buvo 
visai kito pobūdžio. Čia, JAV, Li- 
tuasistikos institutą įsteigė 1951 
m. Lietuvių profesorių draugija. 
Jam pradžioj pirmininkavo dr. 
P. Jonikas (vėliau dr. J. Balys, 
di. A. Plateris, dr. Maciūnas, 
dr. J. Gimbutas), o dabar, kaip 
minėta, prof. R. Šilbajoris. Insti
tuto tikslas yra ugdyti lituanis
tinius mokslus išeivijoj. Dabar 
veikia 9 skyriai, apimą įvairias 
mokslo sritis, kaip: bibliografiją, 
istoriją, kalbą, literatūrą, meno
tyrą, kraštotyrą ir kt

Narių Lituanistikos institute 
1973 m. buvo 60, dabar jų pri
augo iki 120. Nariais priimami 
lituanistikos srity pasidarbavę 
mokslininkai, vieno kurio 

rizmas tvirtina pagydysiąs, nėra 
blogesnė už patį totalitarizmą. 
Galutinėje išvadoje, po dvidešim
ties mūsų grubios istorijos metų, 
laisvė man atrodo esanti aukš
čiausias gėris...”

Taip kalbėjo Albertas Camus,

Senojo Vilniaus uuniversiteto Didysis kiemas.

riaus pasiūlytam kandidatui, vi
suotinam instituto narių balsavi
me surinkus ’/s balsų daugumą.

Pirmasis Lituanistikos institu
to suvažiavimas įvyko Washing- 
tone (1955 m.), o antrasis Phi- 
ladelphijoj (1969 m.) — abiem 
pirmininkavo dr. Jonas Balys, 
Trečiajam suvažiavimui 1971 m. 
Chicagoj vadovavo dr. V. Ma
ciūnas. Dabar suvažiavimai ren-
giami kas dveji metai. Ketvirta
jam Chicagoj (1973 m.), penk
tajam Clevelande (1975 m.) ir 

sky- šeštajam vėl Chicagoj (1977 m.)

kurio autoritetu šiandien bando 
ramstytis Lietuvos Rašytojų są
jungos pirminės partijos organi
zacijos atstovai. Jo žodžiai atsi
gręžia ne prieš Mikelinską, bet 
prieš Kašauską, Bučį ir jų parti
ją. K. Ž. 

vadovavo dr. J. Gimbutas, kuris 
Lituanistikos instituto pirminin
ku išbuvo nuo 1973 m. iki per
nai.

šis septintasis Instituto suva
žiavimas įvyko geg. 25—29 die
nomis Kultūros židiny, New Yor
ke, vadovaujant naujajam pirmi
ninkui prof. R. Šilbajoriui. Jo 
darbai buvo paskirti Vilniaus 
universitete 400 m. sukakties pa
minėjimui. Visos jame skaitytos 
paskaitos rišosi su Vilniaus uni
versitetu, ar su pačiu Vilniaus 
miestu, įvairiais universiteto kles
tėjimo laikotarpiais.

Labai dažnai populiarioj kon- 
vorsacijoj susikerta dvi nuomo
nės apie Vilniaus universitetą. 
Viena, kad jis buvo lietuviškos 
kultūros centras ir švietė Lietu
vai per visus 400 savo gyvavimo 
metų. Kita, kad jame visada vy
ravo svetima mums dvasia ir 
nieko lietuviško jame nebuvo — 
jis tik lenkino, o paskui rusino 
Lietuvos gyventojus. Abi nuomo
nės tik dalinai teisingos, o dali
nė tiesa dažnai klaidina. Suva
žiavime skaitytos paskaitos at
skleidė pilnesnę tiesą ir davė tik
resnį Vilniaus universiteto vaiz
dą.

Jau suvažiavimo atidaryme iš
kilo universiteto lietuviškumo ir 
jo reikšmės Lietuvos kultūrai 
klausimas. Savo žody Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas Si
mutis išsireiškė vaizdinga meta
fora. Lietuvių kalba ir aplamai 
lituanistika, sakė jis, Vilniaus 
universitete jautėsi lyg „poduk
ra“. Svetimi vėjai universiteto 
skleidžiamą šviesą bandė nu
kreipti savo naudai, tai lenkini
mo, tai rusinimo tikslams, tai 
marksizmo-leninizmo propaga

vimui. Bet lietuvių kalba ten iš
liko gyva, ir lietuviška dvasia ten 
pribrendo, atėjus laikui užimda
ma savo vietą.

Prof. Rimvydas Šilbajoris, ati
darydamas suvažiavimą, iškėlė 
savo žodyje ir pozityvią „sveti
mų vėjų“ reikšmę. Nors univer
siteto mokslinės veiklos šaltiniai 
ir ištakos buvo „nemažiau sve- 
timšališki, negu kad ir lietuviški", 
sakė jis, bet su tuo susijusias 
problemas ir uždavinius lietuvių 
mokslininkams, tokiems kaip Ši
mėnas Daukantas ir kitiems, pui
kiai pavyko išspręsti. Iš tų mai
šytų tarptautinių šaltinių jie iš
vystė tokią lietuvišką dvasią, ku
ri yra tikrai lietuviška ir kartu 
yra dalimi visų tautų gyvenimo 
srovės.

įvairių įnašų susikryžiavimas, 
sakė, prof. Šilbajoris, Lietuvos 
kultūrai buvęs naudingas. Jis iš
vedė įdomią paralelę tarp anų 
laikų lietuvių mokslininkų ir da
bartinių, dėstančių svetur, sveti
ma kalba. Dabartiniai moksli
ninkai irgi deda savo įnašą į mū
sų lietuviškos sąmonės vystymą
si. Jų darbo problemos ir rūpes
čiai atitinka Vilniaus universite
to lietuvių mokslininkų proble
mas ir rūpesčius — kalbos išli
kimo, tautinės sąmonės vystymo, 
kurie reikalauja didelės intelek
tualinės įtampos.

Suvažiavimas buvo suplanuo
tas įdomiai, dviejų pilnų savait
galio dienų ir trijų vakarų rėmuo
se. Atidarymas buvo šeštadienį, 
10 vai. ryto. Paskaitos vyko visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį po 
pietų (priešpietį užėmė Lituanis
tikos instituto posėdžiai). Penk
tadienio vakare buvo atidaryta 
Br. Kviklio paruošta įspūdingoji 
Vilniaus universiteto paroda su 
senais universiteto leidiniais, 
profesorių fotografijom, doku
mentais, nuotraukom, plakatais, 
ženklais, Vilniaus lietuviškais 
laikraščiais lenkų okupacijos lai
kais ir kitokiais įdomiais ekspo
natais. Ta paroda buvo jau anks
čiau išstatyta Chicagoj ir Bosto
ne ir buvo šiam „Draugo" kul
tūriniam priede ir kitoj spaudoj 
aprašyta.

Kiti du savaitgalio vakarai bu
vo irgi užimti parengimais. Šeš
tadienio vakare įvyko banketas, 
kuriame dalyvavo jauna, bet jau 
gerai žinoma pianistė Dalia Sa
kaitė ir savo humoru pagarsėjęs 
aktorius Vitalis Žukauskas. Čia 
buvo įteikta 1000 dolerių premi
ja skulptorei Elenai Kepalaitei. 
Premija paskirta per JAV Liet 
Bendruomenės Kultūros tarybą. 
Sekmadienio vakare įvyko iškil
mingas Vilniaus universiteto 400 
m. sukakties minėjimas plačiajai 
New Yorko visuomenei (atvyko 
apie 300 žmonių). Joje pagrindi
nę paskaitą skaitė istorikas Simas 
Sužiedėlis: „Vilniaus universiteto 
būdingieji tarpsniai". Rašytojas 
Paulius Jurkus parodė skaidrių 
(padarytų fotografo L. Tamošai
čio) iš Vilniaus universiteto gy
venimo ir veiklos ir pravedė sa-
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Lietuvių fondas ir jo pelnas. 
Naujas J. Jurašo pastatymas ir pokalbis 
su režisierium.
Pastabos apie Stasį Pilkų (1898-1976) 
negrologo vietoje.
Septintasis Lituanistikos instituto 
suvažiavimas New Yorke.
Giliai įmintos pėdos: prof. Jono Puzino 
gyvenimas ir dirbai.

□i Aktorius Jonas Kelečius - laureatas. 
j/! Lietuvių katalikų mokslo akademijos 

suvažiavimo Chicagoje darbotvarkė.

Lietuvių fondas ir jo pelnas

NAUJAS JONO JURAŠO SPEKTAKLIS IR POKALBIS

Balandžio mėnesio “Akira
čiuose” Al. Vaškelis pasisako dėl 
Lietuviu fondo 1978 metų pelno 
paskirstymo. Sakytumėm, gerai, 
jįi žmonės domisi ir seka mūsų 
kultūrų d remiančių institucijų 
iteiklą, ir visai natūralu, jei, kaip 
Al._ Vaškelis pats rašo, “visiems 
■Vienodai įtikt neįmanoma”. Bet 
teiį ^tft'ne visada įmanoma su
tikti ir su tais, kuriem “įtikti ne
įmanoma”. Ir jeigu Al. Vaškelis 
lįezervuojasi teisę pareikšt nuo
monę “dėl vienos ar kitos pozi
cijos tikslingumo”, ta pati teisė 
priklauso ir tiems, kurie turi abe- 
jJJttlų dėl vieno ar kito Al. Vaš
kelio išvedžiojimo tikslingumo.
I Sakykim, kad ir parama Čiur

lento monografijai. Taikliai jam 
‘Draugo” kultūrinio priedo (bir
želio 30 d.) Kertinėje paraštėje 
atsakė k. brd. Nėra tikslo čia tu 
pačių argumentu kartoti. Tik rei
kėtų pridėti, kad, užkliūdamas 
(Jiurlionį, Al. Vaškelis aiškiai se
ga menkavertiškumo etiketę mū- 
sįįj išeivijai. Jeigu jam neaišku, 
■l$s Čiurlionio monografija ruo- 
5WTr neturi jokių informacijų a- 
pie ją (d kartais ir labai žinin- 
įiems skatytojams informacijos 
Raudoje praslysta pro akis ir lie
ka nepastebėtos), kaip jis gali 
implikuoti, kad tai tik eili- 
nė kompiliacija ar improvizaci- 
Įa?"Ar tikrai “mes savo tarpe ne
turime nei meno istorijos, nei 
ęieno kritikos iškiliu specialis- 
įų”. Kaipgi patikėti tokiam Al. 
yaškelio tvirtinimui, jei be šios 
įnonografijos, kuriai paskirta 
8000 dol., greitai žada pasirodyti 
afcglų kalba ir kita knyga, gal 
klek kitokio pobūdžio, bet vedinį to paites tikslo — iškelti į pa
saulio aręną Čiurlionį? Ir abi ruo
šiamos žmonių, žinančių, ką da
rę. Reiškia, turim specialistu, tu- 
ręn galipiybiu, tik reikia jas iš- 
nąudpti. J
iToliau.Al. Vaškelis vietoj Ciur- 

lŽJnio monografijos paberia sau- 
ją kitų sumanymų: Dambrausko 
--Jakšto, Maceinos raštai, Done
laitis. Visa tai labai puiku. Kas 

galėtų būti priešingas? Bet sugal
voti ir pasiūlyti projektus iš ša
lies yra gana lengva ir net sma
gu. Kiekvienas galim sieksninius 
projektų sąrašus sudaryti. Bet 
juos įvykdyti, net ir pinigų tu
rint, tai jau kitas reikalas. Ir ne
pasakyčiau, kad su Donelai
čiu Al. Vaškelis būtu kokią Ame
riką atradęs. Jau prieš metus Kul
tūros taryba iškėlė Donelaičio 
studijos anglų kalba pasiūlymą 
Lietuvių fondo Pelnui skirstyti 
komisijos posėdy ir rado gyvą 
pritarimą. Būtų labai reikalinga 
parūpinti ir gerą Donelaičio raš
tų vertimą į anglu kalbą. Bet iki 
šiol dar nepasisekė prikalbinti 
specialisto, kuris šio darbo im
tųsi. Taigi, ne taip lengva su 
mokslinių darbų užsakymais. Ga
lima diskutuoti juos iki saldumo, 
bet jei daugelis mūsų specialistų 
apsikrovę profesiniais ir savais 
projektais, negalima norėti, kad 
žmogus plyštų pusiau. Visi mū
sų didieji darbai bei institucijos 
(enciklopedijos, opera, Lietuvių 
fondas ir kt.) yra ne plačių dis
kusijų išdavos, bet užsidegu
siu pasiryžėlių darbas, nes jie jau 
nebekelia klausimo vykdyti pro
jektą ar ne, o tik kokį pavidalą 
jam suteikti.

Per stiprus priekaištas, kad Lie
tuviu fondas darąs asmeniškus 
sprendimus. Tai toli nuo teisy
bės. Ne lengva ranka sprendimai 
daromi. Ne tik prašymai gerai 
išdiskutuojami, bet ir atsiklau
siama atitinkamos srities specia
listų, kurių žodis turi daug reikš
mės. O tie specialistai — mūsų 
mokslinių institucijų nariai. Ir tą 
mokslininku konsultacijos vaid
menį dažniausiai atlieka “pren- 
tenzingą etiketę dėvintis LB or
ganas” Kultūros taryba. Nesu
prantama, kodėl Al. Vaškeliui ji 
atrodo pretenzinga. Kuo tas pre
tenzingumas reiškiasi? Ar tik ne
išlenda čia noras sumenkinti LB 
kultūrinį interesą?

Autoriaus ironiška kalba apie 
tūkstantinius “medalius” paro
do jo norą, kad Lietuvių fondas

SU REŽISIERIUM
Buvęs Kauno Valstybinio te

atro vyriausias režisierius Jonas 
Jurašas pakviestas pastatyti Sa
muelio Becketto pjesę „Baigmės 
ėjimas“ — „Endgame“ Trinity 
Konservatory Teatre Providence 
mieste, Rytiniame Amerikos pa
kraštyje, netoli Bostono. Trinity 
Repertuarinis teatras yra vienas 
iš nedaugelio Amerikoje pastoviai 
veikiančių dramos kolektyvų. Šio 
teatro spektakliuose kviečiami 
vaidinti ir žymūs aktoriai iš New 
Yorko. Šiuo metu teatrui vado
vauja vienas iš novatoriškiausių 
režisierių Adrian’as Hall’as, tarp 
kitko neseniai lankęsis Tarybų 
Sąjungoje.

Providence miestas yra Rhode 
Islande valstijos sostinė su gau
siomis mokslo įstaigomis, ypač 
garsiu Brown’o universitetu. Tai
gi ir teatrinė publika čia yra la
bai dėkinga, gausiai lankanti te
atrą.

Jono Jurašo statomas spektaklis 
jau iš anksto susilaukė susidomė
jimo: čia yra žinoma apie origi
nalius Jurašo pastatymus New 
Yorke ir Stamforde. Teatro žmo
nes ypač domina lietuvių režisie
riaus savita mąstysena ir neįpras
tas kūrybinis metodas. Pačiam 
Jonui Jurašui Beckett’o pjesės pa
statymas — seniai svajotas ir įkve
piantis uždavinys, kurio jis nega
lėjo tikėtis įgyvendinti savajame 
Kauno teatre.

„Baigmės ėjimas“ (Endgame) 
laikoma labiausiai desperatiška 
Beckett’o pjese. Bet Jurašo kon- 
cepsijoje — ji labiausiai žmogiš
kas Beckett’o kūrinys. Tai pjesė 
apie nesibaigiantį žmogaus žaidi
mą su savo likimu, apie skaus
mingą vienatvę ir troškimą išsi
vaduoti iš vienišumo tironijos, su
sirasti bent vieną artimą, gyvą 
sielą.

Pjesės struktūra primena mu
zikinį kanoną, kai pagrindinė te
ma — tas desperatiškas noras 
pramušti vienatvės stiklinį gaub
tą ir išeiti iš izoliacijos — sukasi 
aplink, kartodami pereina nuo 
personažų grupės prie kitos ir vėl 
grįžta prie ištakų.

Pjesėje — savotiškas dviejų du
etų dialogas: tėvas ir motina, už 
daryti dėžėse, ir aklas sūnus su 
įsūnytu tarnu — abu surišti ne
nutraukiamais saitais, priklau
somi vienas nuo kito.

Įdomu, kad šią pjesę Beckett’as 
parašė ne savo gimtąja anglų kal
ba, bet svetima —prancūzų, tuo 
tarsi norėdamas pabėgti nuo pa
sąmoninio kalbos diktato ir tuo 
pačiu surasti minimalią žodinę 
išraišką, po kuria slypėtų maksi- 

remtų tik stambiuosius projektus, 
o visus tūkstantinius ir mažesnių 
sumy prašymus verstų į šiukšlių 
dėžę. Būtų gerai, jei Lietuvių fon
das pajėgtų skirti po 20 ar 30 
tūkstančių atskiriems projektams. 
Tokių yra. Bet kai 1978 metų bė
gy gauta 84 prašymai 343,516.00 
dol. sumai, o paskirti buvo gali
ma vos 73,374.00 dol., galim įsi
vaizduoti, kokios akrobatikos tu
rėjo imtis Pelnui skirstyti komisi
ja, kad atrinktų remtinus projek
tus ir juos, jei ne visiškai, tai
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mali prasmė. Tai savaip artima 
Jurašui, kuris statydamas pjesę, 
visų pirma siekia išreikšti tai, kas 
guli už teksto, ir sceninėmis prie
monėmis iškelti į paviršių gilumi
nes kūrinio dimensijas.

Beckett’o „Baigmės ėjimo“ 
premjera įvyko gegužės 26 d. Tri
nity Conservatpry teatre. Ta pro
ga Providence miesto pagrindinė 
radijo stotis paruošė pusės valan
dos pasikalbėjimą su Jonu Jura
šu, kur režisierius pasakoja apie 
savo kūrybinius užmanymus sa
vo patirtį ir aplinkybes, priver
tusiais jį palikti savo gimtąjį kraš
tą, teatrą ir pradėti nelengvą te
atrinę karjerą svetur. Kalbamės 
čia su juo ta proga ir mes.
A. Landsbergis;
Amalriko „Rytai-Vakarai", Šeks
pyro „Makbetas“, lietuviška sa- 
vilaidinė drama „Pasivaikščioji
mas mėnesienoje“, o dabar — 
Beckett’o „Endgame“ („Baigmės 
žaidimas“), —toks tavo kūry
binis kelias Amerikoj. Sakyk, 
kaip užgimė šis paskutinis spek
taklis?
J. Jurašas:
Pradedu įsitikinti, kad visa, kas 
netikėta, yra geriausia. Tai pa
tvirtina ir mano kūrybinis kelias. 
Dažnai taip atsitinka, kad apie 
ką ilgai galvoji, nešioji savyje ir 
brandini, neįvyksta, ir priešingai, 
— kūrybinę ugnį įskelta netikė
tas pasiūlymas, atsitiktinumas. 
Šiuo atveju aš pasiūlymą gavau 
iš savo „senų“ bičiulių, kurie prieš 
trejus metus sudarė man galimy
bes įžengti į amerikiečių teatrą. 
Tada jie vadovavo Stamforde, 
Conn., konservatoriniam teatrui, 
kur aš ir pastačiau minėtą spek
taklį „Rytai-Vakarai“. Dabar jie 
persikėlė į Providence, RI, vieną 
iš nedaugelio miestų, kur yra re- Beckett’as neturi nieko bendro 
pertuarinis teatras, artimas ma
no širdžiai bent jau organizaci
ne struktūra. Prie Šio teatro jie iš 
naujo pradėjo mokyklą, tikėda
miesi ateityje sukurti atskirą re- 
pertuarinį jaunųjų teatrą. Su šią 
mokyklą baigusiais studentais aš 
ir paruošiau Becketto “Endgame”, 
apie kurį, tiesą sakant, aš ne

“The Ėndgame” (Baigmes ėjimo)Scena 1S Jono Jurašo Samuelio Becketto 
pastatymo Providence.

daug galvojau. Nedaug galvojau 
būdamas Lietuvoj, nes ten jis 
niekuomet ir neturėjo progos bū
ti pastatytas dėl tos paprastos 
priežasties, kad Visi absurdo dra
maturgijos atstovai, įskaitant Jo- 
nesco ir Beckett’ą, yra neleidžia
mi.
Landsbergis:
Kodėlgi Beckett’as neleidžiamas 
statyti Lietuvoje?
Jurašas:
Žiūrint iš šio kranto, dabar man 
pačiam tai jau yra mįslė, nes 

su politika, su bet kokios rūšies 
politiniu užsiangažavimu. Bec
kett’as galbūt yra didžiausias 
šiuolaikinio teatro .poetas. Kon
krečiai padirbėjęs prie Beckett’o, 
aš juo dar labiau susižavėjau ir 
išties negaliu suprasti, kodėl jo 
pjesės neleidžiamos statyti Sovie
tų Sąjungoje. Jis kalba apie la

Samuelio Becketto “BalgmCs 6 j Imas” (The Endgame) Jono Jurašo pastatyme, Providence,

bai skaudžius žmogaus išgyveni
mus, liūdną jo patirtį. Gal tas 
beketiškas sopulys yra ne prie šir
dies socrealistinio meno „ganyto
jams“, ‘kurie reikalauja iš meno 
saldaus gražumo.
Landsbergis:
O kokias scenines galimybes tei
kia šis modernios dramaturgijos 
klasikas?
Jurašas:
Atrodytų, kad sceninės galimy
bės, statant Beckett’ą yra siau
ros. Tarsi režisierius būtų ypatin
gai ribojamas Beckett’o griežto 
modelio, asketizmo. Tačiau man 
buvo įdomu susidurti su 
naujove, pajusti begalinę 
griežto Beckett’o modelio, 
suveržto „korseto“, pajusti 
sprogdinančią tą sąvaržą, 
tingą kūrybinio proceso žavesį 
čia sudaro pajutimas nepaprasto 
įtampos lauko, kuris susidaro 

tokia 
jėgą 
tarsi 
jėgą, 
Ypa-

tarp sąmoningo savęs apribojimo 
ir didžiulės, verdančios potenci
jos. Siame procese aš suradau be
galę naujų galimybių, galbūt 
daug gilesnių, negu anksčiau ma
na išbandytos, atsisakant išorinių 
dalykų ir daugiau gilinantis į vi
dinius, kasant nematomą kūrybi
nį „tunelį“ gelmėn, o ne hori
zontalia plotme.
Landsbergis:
Beckett’o teatrinė potencija kūpa 
ir jo kalboje, tekste, kuris be galo 
poetiškas ir turtingas. Režisierius, 
keliaudamas tuo tekstu, gali at
rasti daug teatrinių galimybių, 
kurių, paviršiniai žiūrint, nema
tyti. Kai kas kalbėjo apie beke- 
tiškus motyvus tavo anksčiau pa
statytoje pjesėje „Pasivaikščio
jimas mėnesienoje“. Ką apie tai 
galėtum pasakyti?

Jurašas:
Iš tiesų, žvelgdamas atgal į šį pa
statymą, jaučiu, kad tai buvo na
tūralus kelias į Beckett’ą per „Pa
sivaikščiojimą mėnesienoje“. Gal
būt neatsitiktinai ši pjesė gimė 
kaip reakcija į trūkumą tokio ti
po dramaturgijos Lietuvoje. Man, 
asmeniškai, buvo ypač įdomu, 
kad Beckett’as šią pjesę parašė 
prancūzų kalba, ne savo gimtąja 
kalba, tarsi, stengdamasis save 
apriboti, atsisakydamas kalbos 
puošnybių pasirinkdamas mini
malią žodinę išraišką, kuri tak 
pintų maksimalią erdvę prasmei, • • 
poezijai. Man buvo įdomu dirb
ti anglų kalba, kurios aš dar nesu 
pilnai įvaldęs, ir savotiškai pakar- J ’ 
toti Beckett’o kelią, atsisakant a 
kalbos puošnybių ir sutelkiant vi
są savo jėgą į tai, kas yra tarp 
žodžių, kas yra toji nematoma te
atro poezija, pauzių, gilių reikš
mių, tylos poezija. Aš padariau 
spektaklį, kuriame žodžiai buvo 
tarsi nubyrantys nunokę vaisiai 
nuo medžio, kupino visokių ki
tokių dalykų. Aš norėjau pajusti 
žodį, kaip besiveržiantį į paviršių 
vulkaną, labai branginamą ir 
reikšmingą. Gal dėl to mes su 
aktoriais improvizavome apie sa
vaitę laiko pirmąsias frazes, ieš
kodami tarp žodžių slypinčios 
maksimalios veiksmo įtampos.
Landsbergis:
Dviejų išeivių susitikimas! Juk ir 
pats Beckett’as apleido Airiją, 
apsigyveno ‘Prancūzijoj ir savaip 
norėjo pabėgti nuo airių kalbos, 
kurią jis labai mylėjo ir kuria 
jis rašė. Bet prancūzų kalba jam 
buvo savotiška drausmės mokyk
la, savęs apribojimo įrankis.
Jurašas:

Man ši drausmės mokykla bu
vo labai pravarti ir labai įdo
mi. Bet aš vis dėlto norėčiau su
grįžti atgal į Lietuvą ir pastatyti 
šį veikalą Lietuvoje, lietuvių kal
ba, jau žinodamas, koks yra šios 
drausmės skonis.
Landsbergis:
Įrašykim tai į Lietuvos teatro 
ateities planus. O kaip pats 
traktavai šią daugiasluoksnę dra
mą, koks buvo tavo meninis pri
ėjimas?
Jurašas;
Negalėčiau tiksliai pasakyti, koks 
buvo meninis priėjimas. Meninė 
koncepcija savotiškai išsirutulia
vo darbo procese. Priešingai, ne
gu daugelis kritikų teigia, įžiū-

(Nukelta j 4 pusi.)
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~ Vilniaus universitetas - snaudžiantis 
milžinas.
Nuo Edukacines komisijos iki šių dienų.
Šviežias kraujas Stratfordo festivalio 

imividury.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Dailininko Telesforo Valiaus kūrybos 
apžvalgine paroda.
Etniškosios Chicagos nuotraukos
Moderniojo meno muziejuje.

J-' Vilniaus universitetinės temos 
literatūrinė vakaronė.

Vilniaus universitetas 
snaudžiantis milžinas

NUO EDUKACINĖS KOMISIJOS IKI ŠIŲ DIENU

, Su Vilniaus universitetu yra 
panašiai,’ kaip su DC — 10 lėktu
vai. Tai yra puikus lėktuvo kor
pusas ir puikus jo motoras, 
tfčiau kažkas negero yra to
ji} "dalyje, kuri sujungia lėktuvą 
sp motoru. Panašiai Vilniaus uni
versitetas yra ilgaamžė mokslo 
iįstitucija mūsų sostinėje; taip 
ppt ir mūsų visuomenė yra švie- 
sj ir aktyvi visiems klausimams, 
liįčiantiems Lietuvių tautos is
teriją. Tačiau tampraus ryšio 
tątp jos ir Vilniaus universiteto 
n|ra. Keturių šimtų metų Vil
niaus universiteto sukaktuvių už
davinys yra pa jieškoti sraigto, 
kuris tampriau sujungtų lietu
viuką visuomenę su Vilniaus uni
versitetu.

^Minėjime, kurį ruošia Lietu
vių katalikų mokslo akademija, 
CJiicagoje š. m. rugpjūčio 31 — 
rugsėjo 2 d. bus aštuoniolika pa
skaitų, kurios stengsis panagri
nėti n? ūsų santykius su Vilniaus 
ufūvarritatu. Tai bus trūkstamo 
sifaigtę) jieškojimas tarp mūsų ir 
universiteto.

"Šio sraigto jieškojimas nėra 
langvas 'uždavinys. Lietuviškai 
visuomenei, išaugusiai nepriklau
somoje Lietuvoje, Vilniaus uni- 

tetas yra svetimas daugeliu 
ai 
yl 
f; 
K 
si

jžvilgių.. Nesava mūsų laikams 
la šio universiteto teologija ir 
osofija. Svetimas yra ir feoda- 
tmas, kuris buvo visuomeninė 
Btema tais laikais, kai Vilniaus 
aivessitetas steigėsi ir ilgą lai

ką veikė. Nėra ko sakyti, kad sve
timas yra ir lenkiškumas, kurio 
vii daugiau atsirado 
umversiteto veikimo 
sa^a yra ir lotynų 
buvo 
pramonė to universiteto veiklo
je

* ka 
bū i 
ir
jai i vadovavo Edukacinė komisi
ja,

pagrindinė

Vilniuje jo 
laikais. Ne
kalba, kuri 
susižinojimo

keletą šimtmečių. Lietuviškai 
alilaškai visuomenei negali 

vjsais atžvilgiais priimtinas 
as universiteto laikotarpis, kai

kuri buvo persiėmusį masoniš- 
ko nis idėjomis ir stiprino lenkiš- 

kurną. Negalima norėti, kad ir 
šio universiteto požiūris į tiks
liuosius mokslus ir ekonomiją bū
tų mūsiškas. (Nors, kalbant apie 
tiksliuosius mokslus, reikia pri
pažinti, kad Vilniaus universite
to prestižas pasirodo daug geres
nis negu buvo manoma. Koper
niko ir Newtono gamtos mokslų 
teorijos čia buvo studijuojamos 
anksčiau negu kituose universi
tetuose).

Šis universitetas yra tarsi snau
džiantis milžinas, įgulęs mūsų is
torijon per keletą šimtmečių, ir 
mums noroms nenorams kelia 
apsčiai nelengvai atsakomų klau
simų. Reikia tikėtis, kad jo 400 
metų sukaktis sudomins visuo
menę ir prisidės prie šio univer
siteto tikros prasmės ir reikšmės 
išaiškinimo. Svarbu yra mums 
susidaryti teisingą pažiūrą jo at
žvilgiu.

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos ruošiamas šios sukak
ties minėjimas yra gera pradžia 
ta kryptimi. Negalima sakyti, kad 
18 paskaitų yra pakankama pa
stanga apžvelgti keletą šimtme
čių užtrukusiai mokslinei ir mo
komai veiklai. Tačiau pradžia tai 
yra gera.

Ypačiai reikia atkreipti dėmesį 
į prof. Pauliaus Rabikausko pa
skaitą apie lietuviškumo apraiš
kas Vilniaus universitete. Jis yra 
išstudijavęs dar neskelbtą Vil
niaus universiteto medžiagą Ro
mos archyvuose ir žino daugiau 
apie jo lietuviškumą negu buvo 
žinoma ligi Šiol. Jo paskaita bus 
rugpjūčio 31 d. (penktadienį) 
10 vai. 30 min. ryte, atidaroma
jame minėjimo posėdyje. Reikia 
pridurti, kad pats prof. Rabikaus
kas yra taipgi įžymybė mūsų vi
suomenėje. Jis buvęs oficialus Va
tikano Gregorinio universiteto is
torijos fakulteto dekanas, dabar 
yra to universiteto vicerektorius.

Nemažai atsakymų į mums
(Nukelta I 2 pel.)

ALINA STAKNIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Antrąjį Vilniaus universiteto 
laikotarpį, geriau sakant, jo pra
džią, kai, uždarius Jėzuitų ordi
ną, visas jo švietimo tinklas perėjo 
valstybės žinion, o Vilniaus uni
versitetas tapo Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės Vyriausia 
mokykla, analizavo istorikas Dai
nauskas savo paskaitoj “Vilniaus 
universitetas Edukacinės komisi
jos veikloje”.

Tas 22 metų tarpas tarp pir
mojo padalinimo ir Lietuvos — 
Lenkijos unijinės valstybės žlugi
mo, kai krašte buvo nuolat ne
ramu, buvo revoliucinių idėjų 
laikmetis švietimo skyriuje. Su
valstybinus Lietuvos švietimą, 
čia pirmą kartą Europoj buvo 
įvesta viešo mokymo sistema.

Jai vadovavo Edukaoinė ko
misija — Švietimo ministerijos ti
po organas. Jos dispozicijon pa
teko visos iki tol jėzuitų valdy
tos mokyklos ir jų turtas (dėl ku
rio buvo daug bylinėtasi). 1780 
m. švietimo tinklas buvo galuti
nai sutvarkytas. Jonas Damaus
kas nurodė pirminius šaltinius, 
kuriuose yra įdomios medžiagos 
apie šį laikotarpi. Krokuvoj bu
vo atrastos kanceliarinės proto
kolų santraukos iš pirmos, įžan
ginės Edukacinės komisijos sesi
jos. Ne originalūs protokolai, o 
tik vėlesni jų nuorašai. Tai reikš
minga medžiaga: profesorių są
rašai, sąmatos, sąrašai visų mo
kyklų Lietuvoj ir t. t.

O Lenkų mokslo akademija 
1964 — 1973 m. dviem dalim iš
leido Edukacinės komisijos posė
džių protokolus iš 1773 — 1785 
m. ir 1786 — 1794 m. periodų. 
Prelegentas pabrėžė, kad lenkai 
dabar daug spausdina Lietuvos 
švietimo klausimais, liesdami šį 
laikotarpį.

Be to, pačioj Vilniaus univer
siteto bibliotekoj yra ir orignalūs 
universiteto vizitatorių raportai, 
iš tų laikų, kai jie lankė Lietu
vos mokyklas.

Jonas Dainauskas, Lituanisti
kos instituto bibliografijos sky
riaus vedėjas, iš profesijos biblio
tekininkas ir teisininkas, yra pasi
žymėjęs kaip teisės istorikas, Lie
tuvos — Lenkijos istorinių šalti
nių tyrinėtojas, paskelbęs per 
200 rašinių šiom temom, reda
gavęs kelis istorijos leidinius.

Savo paskaitoj, jis detaliai iš
ryškino Edukacinės komisijos 
svarbią švietimo veiklą ir jos po
veikį Vilniaus universitetui.

Šiame lakotarpyje universitete 
suklestėjo tikslieji ir gamtos moks
lai. Buvo įsteigta eksperimentinės 
fizikos katedra. Astronomijos ob
servatorija, vadovaujant M. Po- 
čebutui, tapo viena iš garsiausių 
Europoj, o pats M. Počebutas ta
po Vilniaus universiteto rekto
rium (20-čiai metų).

Buvo pradėta dėstyti anatomi
ja, chirurgija (1774 m.) Nors 
“šlėktos visuomenė ir nesuprato 
mokslo modernizavimo reikš
mės”, sakė J. Dainauskas, ir buvo 
“nusistačiusi prieš naujoves”, 
1781 — 1783 m. buvo pravesta

reforma, kuri įvedė daug naujų 
idėjų. Iki tol akušerija buvo lai
koma nedorovinga, o chirurgija 
— žemu užsiėmimu. 1785 — 1787 
m. buvo įsteigtas medicinos ir 
gamtos mokslų fakultetas* su pa
skaitomis lenkų kalba. (Jame 
dėstė ir garsūs botanikai S. Jun- 
dzilas, Ž. Žilibertas, G. Fosteris, 
buvęs James Cook ekspedicijos 
narys).

Pradėta dėstyti ir architektūra, 
tapyba. Taip pat buvo gilinami 
ir humanitariniai mokslai.

Bet 1795 m. Lietuva buvo oku
puota ir prijungta prie Rusijos, o 
1797 m. Vilniaus universitetas 
virto Vilniaus vyriausiąja mokyk
la. Buvo įvestas rusų kalbos dės
tymas, bet pagrindinė dėstomoji 
kalba buvo lenkų, tik kai kurios 
paskaitos buvo dar skaitomos lo
tyniškai. Universitetui skiriama ir 
mažiau lėšų. 1803 m. jis buvo 
paimtas tiesioginėn caro globon ir

Vilniaus universitetinės temos Lituanistikos 
instituto suvažiavime Nevv Yorke

Vilniaus universiteto Didysis kiemas, Sv. Jono bažnyčia ir varpinė, 
iš J. K. Vilčinskio albumo).

(XIX amž. vidurio litografija

buvo pavadintas Imperatoriškuo
ju Vilniaus universitetu. Prasidė
jo trečias jo etapas.

Trečiasis Vilniaus universiteto 
tarpsnis, 1803 — 1832 (ypač jo 
vidurys, nuo 1815 iki 1823 m.) 
buvo universiteto klestėjimo lai
kotarpis. Tapęs Imperatoriškuo
ju Vilniaus universitetu, švelnes- 
nėj caro Aleksandro I-jo globoj, 
jis gavo daugiau autonomijos ir 
paramos. Simas Sužiedėlis, pa
grindinėj minėjimo paskaitoj, 
taip apibūdino Vilniaus universi
teto struktūrą šiame reikšminga
me periode:

Jame veikė keturi fakultetai: 
matematikos-fizikos, medicinos, 
moralinių-politinių mokslų ir 
literatūros-laisvųjų menų. Stu
dentai buvo ruošiami 18-ai įvai
rių profesijų. Dėstomų dalykų 
buvo daugiau kaip 55. Mokslo ly
giu ir garsu jis pralenkė visas 
Lenkijos ir Rusijos aukštąsias mo

kyklas. Dėstytojais buvo žymūs 
mokslo žmonės, kaip istorikas Jo
achimas Lelevelis, medicinos pro
fesoriai Jonas Petras Frankas, jo 
sūnus Juozas ir kiti. Universitetas 
turėjo ryšį su Vakarų Europos iš
kiliom mokslo institucijom, ir 
naujos mokslo idėjos jame rado 
atgarsio. Studentų skaičius paki
lo iki 1300. Tartu universitete tuo 
laiku buvo 600 studentų, Mask
vos universitete — 800, o Char
kovo universitete — 300.

Bet tai buvo ir Vilniaus uni
versiteto sulenkėjimo laikotarpis. 
(Lotynų kalbą, kaip dėstomąją 
kalbą, 1816 m. galutinai pakeitė 
lenkų kalba). Įsisteigė lenkų kal
bos ir literatūros katedra, o lie
tuvių kalbos katedra, nors ir bu
vo pagaliau suplanuota, nebuvo 
įsteigta. Lenkinimo dvasią Vil
niaus universitetas plėtė ir visoj 
Lietuvoj. Jam buvo paskirta pri
žiūrėti visas mokyklas Vilniaus 

Švietimo apygardoj, kuri apėmė 
senosios Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės žemes. Kad moki
niai greičiau išmoktų lenkiškai, 
jiems buvo uždrausta lietuviškai 
kalbėti. Lietuviškų vadovėlių 
leidimas buvo sustabdytas. Užtru
ko ir kitų lietuviškų raštų leidi
mas.

Nežiūrint tos lenkiškumo dva
sios, netiesiogiai Vilniaus uni
versitetas skatino lietuvių tautos 
sąmoningumą ir ruošė dirvą tau
tiniam atgimimui. Žymūs istori
kai, kaip J. Lelevelis, labai domė
josi Lietuvos istorija. I. Danilevi
čius ir I. Onacevičius skaitė Lie
tuvos istorijos kursą. Ambrazie
jus Pabrėža studijavo Lietuvos 
augmeniją, o literatūros profe
sorius I. Laboika skatino lietu
vius studentus rinkti liaudies dai
nas. Tokie lietuviai šviesuoliai, 
kaip S. Daukantas, D. Poška, S. 
Stanevičius ir kiti, būdami stu
dentais, ėmė giliai domėtis Lietu
vos praeitimi ir kultūra. Tos pra
eities romantinis idealizavimas 
įkvėpė ir sulenkėjusius lietuvius, 
rašytojus Adomą Mickevičių ir 
J. I. Kraševskį.

Anot S. Sužiedėlio, jei Vilniaus 
universitetas nebūtų buvęs 1832 
m. caro Nikalojaus I-jo uždary
tas, tai lietuvių tautinis atgimi
mas tūtų prasidėjęs 50 metų 
anksčiau.

Be šito išsamaus apibūdinimo, 
šį laikotarpį tiesiogiai dar lietė 
trys paskaitininkai: istorikas Vin
cas Trumpa, medicinos mokslo 
istorikas dr. Ramūnas Kondratas 
ir literatūros istorikas dr. Vincas 
Maciūnas.

Vincas Trumpa, buvęs Litua
nistikos instituto prezidiumo na
rys ir, dar Lietuvoj, jo istorijos 
skyriaus sekretorius, turėjo tiesio
ginį ryšį su Vilniaus universite
tu. Jis buvo Vilniaus universite
to Lietuvos istorijos katedros vy
riausiu asistentu (1941 — 44); 
yra rinkęs archyvinę medžiagą 
Lietuvos istorijai keliuose Euro
pos universitetuose, o JAV jam 
buvo gerai prieinama Kongreso 
biblioteka, kurioj dirbo daugel 
metų. V. Trumpa yra paskelbęs 
daug straipsnių istorijos klausi
mais.

Savo paskaitoj, “XIX amžiaus 
pradžios Vilnius Stanislovo Mo- 
ravskio atsiminimuose”, negailė
damas spalvingų detalių, jis nu
švietė kaip atrodė Vilnius ir Vil
niaus universitetas tarp 1818 ir 
1825 m. Jis taip pat susumavo 
ano laiko idėjinę-kultūrinę at
mosferą, kuri atsispindi Moravs- 
kio atsiminimuose “Keletas ma
no jaunystės metų Vilniuj”. Jie 
buvo išleisti keliom laidom — 
1959 m. laida su paaiškinimais, 
— ja prelegentas ir naudojosi.

Sulenkėjęs lietuvis bajoras 
(kaip ir Adomas Mickevičius, su 
kuriuo jis bendravo, jį net ir ap
vesdino), Moravskis mokėjo skai
tyt ir rašyt lietuviškai. Jis baigė 
medicinos studijas Vilniaus uni
versitete ir aprašė įspūdingas bai
gimo iškilmes.

Šiuose atsiminimuose jis, anot 
prelegento, “su pasimėgavimu” 
pripasakojo visokių mažų istori- 
jėlių, gyvai atvaizduodamas įvai
rių žmonių charakterius. Tarp 

(Nukelta j 2 psl.).
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Nauji leidiniai.

Kerffaž P(wcuft£,

Ką lietuviams byloja 
airių kalbos likimas

TEOLOGUI KAROLIUI RANERIUI75 METAI

Gegužės mėnesį Taškente įvy
kusioje konferencijoje įstatymu 

‘virto ankstesnės rekomendacijos 
įskiepyti rusų kalbą nerusų res
publikose. Šios direktyvos užga- 

labai jautrią stygą lietuvių 
tautos sąmonėje. Vakarus pasie
kusiame savilaidinės spaudos 
atsišaukime “S.O.S., Pasauli!” 

; tvirtinama, jog tai naujas “rusi- 
‘nimo akcijos” etapas, siekiantis 
. paversti visų tipų mokyklas ru
sinimo židiniais” ir “pažeidžian
tis žmogaus teises bendrauti ir 
mokytis gimtąja kalba” Ir ofi
cialioje spaudoje kiekvienas žo
dis, kiekvienas posmas apie gim
tąją kalbą, Taškento direktyvų 

;dėka, darosi aštresnis, apsigau- 
Jbia ypatinga prasme. Istorijos 
! bėgyje daug žalotos ir dusintos 
tautos — ypač lietuvių tauta 

Z dar, palyginant, taip neseniai 
pergyvenusi spaudos draudimą 

■ — tampa ypatingai jautrios pa
sikėsinimams į jų gimtąją kalbą.

Taškento direktyvos sukelia 
; ir daug istorinių aidų. Pašonėje 
; senųjų prūsų pavyzdys — užge- 
; susi kalba, mirusi tauta. Iš Va- 
. karų Europos atsišaukia drama- 
I tiška keltų patirtis: blėstančios
* keltiškų kalbų liekanos Škotijo

je, Valijoje, prancūzų Bretani-
' joje, ispanų Galicijoje, čia ypač 
> pabrėžtina Airija — po šimtme-
• člų savo nepriklausomybę atsi- 
; kovojusi ir savo užsmaugtą kai
lį bą atgaivinti besistengianti tau

ta. Kadangi tarp Airijos ir Lie
tuvos yra įdomių paralelių, ai
rių kalbos ir kultūros likimas 
daug ką byloja ir šiandienos lie- 
tuviama.

Anglams užėmus Airiją, pra
sidėjo sistemingas airių kultū- 

,ros naikinimas, pasiekęs ypatin
go įkarščio jau šešioliktam šimt
metyje, dar Šekspyrui nepradė
jus rašyti. Įsibrovėlių niokoja
ma, pradėjo blukti ir gimtoji gė
lų kalba. Airių literatūra gimtą
ja kalba ėmė nykti, 18-me šimt

metyje iš jos beliko skeveldros,, 
primityvūs dvieiliai. Airių poezii 
ja, pasak John Montague, antolo
gijos The Book of Irish Verse 
(N. Y., Macmillan, 1977) redak
toriaus, priminė “ištįsusią laido- 
tuvišką litaniją... monotoiškai 
intensyvią, kaip savo pono ge
dinčio šuns staugimas”. Vis dau
giau airių pradėjo kalbėti ir ra
šyti okupanto kalba. Anglų lite
ratūroje airis tapo komiška be
raščio kūtvėlos figūra; dar blo
giau, patys airiai susitaikė su to
kiu vaidmieniu. Drauge su kalba, 
literatūra merdėjo ir savigarba.

Gimtosios kalbos praradimo 
nuostolį vaizdžiai aprašė anglų 
literatas Lordas Longfordas: 
“Palankesnėse aplinkybėse Airi
ja gal būtų pasiekusi literatūro
je nemažiau, kaip ir didesnioji 
kaimyninė sala, Anglija... Savi
ta kultūra, įdomi ir savo poten
cialu, ir savo pasiekimais, nu
skęsta nepasiekusi savo išsipil
dymo; jos paskutinieji dainiai 
aprauda jos griuvėsius”.

19-me šimtmetyje airių litera
tūra gimtąja kalba jau buvo vir
tusi “sužalota” svetima raštija, 
kurią reikia "atgaivinti”. Jos at
gaivinimas siejosi su romantiz
mo ir “tautinio atgimimo” sąjū
džiais, pakeitusiais ir Lietuvos 
likimą. Dalinis savosios kalbos 
ir tautosakos susigrąžinimas su
teikė airių literatūrai ypatingo 
peno. Be jo nebūtų buvęs įmano
mas dvidešimtasis amžius, Airi
jos didysis literatūrinis laikme
tis, papuoštas trimis Nobelio li
teratūrinėmis premijomis. Kaip 
rodo William B. Yeats’o, James 
Joyce’o ir kitų pasiekimai. Vėl, 
įsisavindami savo literatūrinę 
bei religinę tradiciją, airių rašy
tojai neužsidarė į provincinius 
gardelius, bet atvėrė sau duris į 
erdviausias vizijas.

Savo romane “Ulisas” Joy- 
ce’as aprašo tokį dialogą. Egip- 

(Nukelta J 2 psl.)

A. RUBIKAS

Savišvieta

įjo biografija yra įdomi tuo, 
kad joje atsispindi pačios Bažny
čios paskutinių dešimtmečių rai
da. Kari Rahner gimė 11904 me
tais. Augo katalikų šviesuolių 
šeimoje. Tėvas buvo gimnazijos 
mokytojas. Šeima ilgiausiai gyve
no Freiburge (Vokietijoje). Apie 
savo motiną Raneris sako, kad ji 
buvo paprasta, bet labai inteli
gentiška ir maldinga moteris. 
Sūnaus žodžiais jos įtaka šeimo
je buvusi labai didelė. Mano mo
tina, sako Raneris, buvo maldin
ga, bet ne kokia davatka (bigot). 
Tai šeimai buvo ypatinga tai, 
kad ji, nors ir katalikiška ir pa
maldi, buvo labai atvira laiko 
dvasiai, laiko klausimams. Būda
mas 18 metų, Karolis įstojo į jė
zuitų vienuolyną. Prieš tai jis 
nebuvo atlikęs kokių rekolekcijų, 
bet kaip kiekvienas eilinis tikin
tysis lankė tikybos pamokas, sek
madienio pamaldas, ir domėjosi 
religine literatūra bei teolo
giniais klausimais. Vienuolyne 
jis pradėjo ir filosofines studijas.

šiandien Raneris yra pagarsė
jęs kaip naujas, drąsus teologinis 
mąstytojas. Naujovės, sakosi jis, 
kildavusios jo galvoje ne klau
santis jėzuitų, teologijos profeso
rių ordino mokyklose, o skaitant 
privačiai teologinius raštus. 
Daugiausia jam įtakos turėjęs 
belgų jėzuitas Juozas Marechal, 
profesorius Liuvene. Daugiausia 
paskatų jis rasdavęs knygose, ati
dariusiose jam kelią iš tomisti
nės į šių dienų filosofiją, ypač į
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Kanto. Mokyklose tokių užuomi
nų jis negirdėdamęs. Jo dėme
sį buvo pagavusi naujųjų laikų 
filosofija nuo Kanto iki Heidege
rio. Mes su kitais katalikų filoso
fais bei teologais, sako Raneris, 
pasijutome ne kokiais katalikiš
kos pilies gyventojais, mūro sie
nomis nuo pasaulio prisidengu
siais ir šaudančiais į nedraugiš
kai nusistačiusius. Būti katalikais 
mums toli gražu netrukdė be re
zervų įsijungti į savo laiko gyve
nimą. Tai buvo kaip tik laikai, 
kai Bažnyčia nuo Pijaus dešim
tojo padėjo atsiverti pasauliui, 
palikdama vien gynimosi taktiką. 
Visa tai vyko labai lėtai ir ne vi
sada sėkmingai. Didelių sunku
mų tuo atžvilgiu buvo dar ir Pi
jaus dvylikto laikais. Bet jau po 
pirmo pasaulinio karo pradėjo 
rodytis pirmieji laimėjimai. Pra
dėjo kurtis naujoji egzegezė, atsi
rado naujas santykis su savo me
to filosofija, su kitomis pasaulio 
religijomis, su kitomis krikščio
nių Bažnyčiomis, kol II Vatikano 
susirinkimas visa tai patvirtino.,

Ranerio gyvenimas ėjo to baž
nytinio posūkio ženkle. Mano 
jaunystėje, sako Raneris, išėjimas 
iš katalikiškai defenzyvinio geto 
vyko ne nuo Bažnyčios nusisu
kant, o pamažu joje bręstant. 
Tačiau kartais mums vis dėlto 
atrodydavo, kad, išeidami iš ge
to, išduosime Bažnyčią bei krikš
čionybę. Panašiai galvodavo ir 
pati Bažnyčios vadovybė.

Konfliktai su Bažnyčios 
vadovybe

Ordinas tolimesnėms stu-
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dijoms pasiuntė Ranerį ne į Ro
mą, o į Freiburgą. Ten jam dau
giausia įtakos padarė Heidegeris. 
Pats Raneris savęs nelaiko Heide
gerio mokiniu jau vien dėl to, 
kad modernusis tomizmas, — 
kurio atstovu Raneris yra, — bu
vo ne Heidegerio, o Marechral 
nuopelnas. Tačiau Heidegerio į- 
taka jam buvo labai didelė. Jo 
įtakoj Raneris parašė ir savo di
sertaciją apie pažinimo metafizi
ką Tomo Akviniečio moksle 
(Geist in der Welt. Zur Metha- 
physik der endlichen Erkenntnis 
■bei Thomas von Akivin). Tačiau 
disertaciją buvo uždrausta skelb
ti. Ji galėjo pasirodyti tik 1939 
metais, ir susilaukė didelio dėme
sio.

1936 metais Raneris atsikėlė į 
'Innsbruck’ą Austrijoje ir 1937 
pradėjo dėstyti dogminę teologi
ją teologijos fakultete. Tai buvo 
Austrijos okupacijos arba nacis
tinio anšliuso laikai. Teologijos 
fakultetas buvo uždarytas, Tik 
po karo Raneris galėjo vėl grįžti 
Innsbruckan jau ordinariniu dog
minės teologijos profesoriumi.

Apie savo darbą Raneris pasa
koja, kad mėgdavęs anksti keltis, 
anksti gulti, mažai svečiuodavę
sis, bet labai daug skaitydavęs, 
ir tai ne vien teologinius raštus, 
kaip ir kiekvienas kitas normalus 
žmogus, o tai jau anksčiau pas 
jėzuitus, kaip jis pats sako, nebu
vo savaime suprantamas dalykas. 
Kokių hoby neturėjęs. Nefoto
grafuodavęs. Didesnių kelionių, 
kaip kiti daro, taip pat nėra at
likęs. Menu ar muzika taip pat 
mažai domėdavęsis. Į darbą jį į- 
trau'kę žurnalai bei paskaitos. 
Paprašo paskaitos ar straipsnio, 
— ir negali atsisakyti. O be to, 

sako Raneris, ir mano, kaip jėzui
to, atsakomybės jausmas už save, 
už gyvenimą įvarydavo mane į 
risčią. Tačiau naktimis jis ne
dirbdavęs ir perdėtu darbu svei
katos negadindavęs.

Jau Insbrucke prasidėjo Rane
rio konfliktas su Bažnyčios bei 
paties ordino įstaigoms. Jo min
tys buvo tokios šviežios, tokios 
naujos, tokios neįprastos bei drą
sios, kad jį įpareigojo raštus pir
ma parodyti cenzūrai Romoje. 
Tik ta cenzūra praktiškai beveik 
niekad nebūdavo vykdoma. Or
dino vadovybė kartą buvo pa
siuntusi savo patikėtini į Innsbru- 
ką pažiūrėti, ar Ranerio teologija 
tvarkoje. Tai įvykę ne vieną kar
tą. 1954 metais Pijus XII, šv. 
Petro bazilikoje susirinkusiems 
vyskupams kalbėdamas, pasi
sakė prieš vieną Ranerio knygų, 
Ranerio vaido neminėdamas. Bet 
visiems buvo aišku, kad čia eina 
kalba apie Ranerio pažiūrą į mi
šias. Mat, jis buvo išleidęs knygu
tę: Die vielen Messen und das 
eine Messopher, kur jis priešinosi 
mechaniškai mišių aukos samp
ratai.

Raneris būdavo puolamas ligi 
II Vatikano susirinkimo. Todėl 
sulaukus 50 metų amžiaus, su
kaktuvės buvo atšvęstos Inn- 
sbrucke labai kukliai. Po paskai
tos studentai jam padovanojo 
pintinę su 50 apelsinų. Tai ir bu
vo viskas. Nedaug trūko, kad jį 
būtų pašalinę iš profesoriaus vie
tos ir nusiuntę kur kitom parei
gom, kur nors kapelionu.

Ranerio dvasingumas
Šiandien Raneris sako, kad to

kiu atveju jis nebūtų palūžęs nei 
kaip jėzuitas, nei kaip krikščionis. 
Jis, tiesa, būtų visomis keturiomis 

.gynęsis. Tačiau, jo žodžiais, tai 
nebūtų pagrindas nusisukti nuo 
Bažnyčios, jeigu tau neleidžia 
būti profesorium, šitokia Ranerio 
laikysena plaukia ne iš kokio va
dinamo jėzuitinio stoicizmo ar 
kokios jėzuitinės akrobatikos, o 
iš visai kitur, būtent iš jėzuitų 
įkūrėjo šv. Ignaco dvasingumo, 
kur lemiamu dalyku yra betar
piškas, asmeniškas santykis su 
Dievu ir iš to plaukianti laikyse
na gyvenime.

Išmetimą iš profesūros, sako 
Raneris, būčiau laikęs labai ne
teisingu, labai kvailu, labai ne
rimtu dalyku, tačiau vis dėlto ir 
tada savo Bažnyčiai ir savo ordi
nui būčiau likęs ištikimas. Taip 
Ijis yra pasakojęs apie save per 
austrų radiją 1977 metais.

Kur buvo tos nedraugiškos 
bažnytinių įstaigų laikysenos 
priežastis? Raneris niekad nepa- 
būgdavo Bažnyčioje susiginčyti 
nei su kairiaisiais, nei su de
šiniaisiais, kaip aiškina dr. Wal- 
ter Kasper, teologijos profesorius 
Tiubingene. O anot vieno vysku
pijos laikraščio (Eichstaette), Jis 
niekad nepasidarė viršininkų če
modanų nešiotoju, suprask, pa
taikaujančiu jų dvaro teolo
gu, kuris vien tai kalbė
tų, kas jiems patinka (Kir- 
chenzeitung Eichstaett, 1979, Nr. 
Iltį). Jis kritiškai imdavo ir vys
kupų ir popiežių mintis.

Savo filosofinių studijų metu 
Freiburge jis pasisavino naujųjų 
laikų filosofiją, kuri į žmogų žiū
ri ne vien kaip į tyrinėjimų ob
jektą, bet ir kaip į pažįstantį sub
jektą, klausimus keliantį. Todėl 
Raneris liepia, tikėjimą skelbiant, 
pradėti ne nuo tikėjimo tiesos, 
kartais suredaguotos labai seniai 
ir praėjusių laikų kalba, o nuo 
dabartinio, moderniojo žmogaus, 
nuo jo analizės, ir klausti, ką gal
voja dabartinių laikų žmogus, tą 
ar kitą tikėjimo tiesą išgirdęs. 
Nebūtinai jis čia supras tą patį, 
ką suprasdavo ir anų laikų žmo
gus, nes jo kalba ir mąstysena 
(filosofija) jau yra pasikeitę. Tai 
reikštų, kad tikėjimo skelbimai 
turi būti laikas nuo laiko atnau
jinti, pritaikinti dabarties abejo
nėms bei dabarties klausimams. 
Bažnyčios vadovybei atrodė prie
šingai.

Todėl Raneris stengėsi suartin
ti bažnytininkus su pasauliečiais, 
norėdamas šiuos išvaduoti iš 
marionetiškos laikysenos hierar
chijos atžvilgiu ir padaryti gal
vojančiais, atsakingais Bažnyčios 
nariais, kaip rašo protestantų te
ologas Schoch apie Ranerį (Neue 
Zūricher Zeitung, 1979, Nr.109). 
Tikėjimo tiesos yra ne vien tam, 
kad būtų atmintinai išmoktos, 
sako Raneris, o tam, kad būtų į- 
gyvendintos šioj vietoj ir šiuo 
metu. O tai nevyksta automatiš
kai. Jų nesuprasdamas, su jomis 
ginčydamasis, žmogus turi teisę 
klausti ir laukti nuoširdaus (red- 
lich) atsakymo iš hierarchijos. 
Teologinis pozityvizmas — taigi 
tiesų priėmimas vien automatiš
kai, jas atmintinai išmokstant, 
— Raneriui yra svetimas.

Ranerio teologinės idėjos kil
davo iš “apačios”, iš žmogaus a- 
bejonių, jo klausimų, jo bėdų. 
Štai pavyzdžiui jo 1972 metais 
pasirodžiusi knyga “Struktur- 

(Nukelta į 2 psl.),
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Vysk. A. Deksnys: Duokite mums 
alyvos.
Prof. A. Liuima: Esame dvasinio persi
laužimo išvakarėse.
LKMA suvažiavimo paskaitų bei kitų 
jo renginių skerspjūvis: V. Rimšelis, A. 
Rubšys, A. Maceina, F. Palubinskas;

—-J. Meškauskas, T. Valiaus parodos 
atidarymas, literatūrinė vakaronė. 
Jorge Carrera Andrade eilėraščiai. 
Įspūdžiai iš T. Valiaus parodos. 
Svečias iš Paryžiaus.

Duokite mums alyvos

vi

Vysk. Antano D e k s n i o 
atidarymo mišiose, lietuvių 
rugpjūčio 31 d.

"Ką tik ■ skaitytoje evangelijoje 
girdėjome verkiantį prašymą: 
„Duokite mums alyvos, nes mū- 
sij žibintai gęsta!“ (Mt, 25, 8).

• Tą patŲdar labiau gąsdinantį 
šauksmą girdime ir šiandien, tik 
ne alegorijoje, bet tikrame gyve
nime.

j „Puokit mums alyvos!“ — 
šjukia šiandien ne paikos mer
gaitės, be išdidžios ir turtingos 
valstybės.

; Tą patį kartoja politikai, moks- 
lipinkai — ekonomistai bei visi 
tos energijos vartotojai.

Pažangiosios valstybės ruošėsi 
s įkurti besaikį gerbūvį, kurį žmo
nijai pažadėjo mokslininkų išra
dimai ir technika. Kas čia kaltas, 
ką d jie apsiriko ir neapsižiūrėjo: 
staiga jų didingi planai nevyksta 
taip, kaip buvo laukta.

I Jr pradėjo skųstis ir kitus gąs
dinti, kad jų žiburiai jau ima 
gesti, o dar daug nenueito kelio 
iki pažadėto žemiškojo rojaus 
vartų.- Ar kaltas čia mokslas? Ar 
kalta pati pažanga, per greit su
karusi dar nelauktą dalinį gerbū
vį? O gal kalti tie, kurie pakan
kamai tos alyvos turi ir sako: 
„Mūsų turtas ir darbas irgi yra 
vfrtas savo užmokesčio“. Tikro 
apsakymo jieškokime toje parabo
le, kurioje Kristus yra atiden
gęs nematomą paslaptį.

I Palyginime yra piešiamas žmo- 
gflus pasiruošimas ir jo troški
niais nusėtas kelias į jo amžiną
jį paskirtį, kuri visiškai bus įvyk- 
djla, kai šio gyvenimo durys jau 
blts užsklęstos. Vien troškimų ir 
noro tačiau negana. Žmogus vi
są laiką turi budėti ir turėti pa
kankamai tokios „alyvos“, kad iš 
jas kilusi šviesa, rodanti jam ke
lią ir naktį ir sutemoje, per anks
ti neužgestų.
HTo labiausiai stokojo vadina

mos paikos ar neprotingos mer
gutės, kad negalėjo pasiekti sa- 
vį išsvajoto ir taip laukiamo 
tįkslo? Joms stigo išminties. Iš-
■

žodis LKMA suvažiavimo 
jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, 

Kaip kitados iš įvairių Euro
pos kraštų plaukė j Vilniaus uni
versitetą profesoriai ir studentai, 
taip Darbo dienos savaitgalį į 
Chicagą sugužėjo mokslo mylė
tojai į Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos XI-jj suvažiavimą, 
skirtą paminėti Vilniaus univer
siteto 400 m. sukaktį.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- 
mis Jėzuitų koplyčioje. Jas auko
ja iš Europos atskridęs vysk. A. 
Deksnys drauge su LKMA pirm, 
prof. A. Liuima, prel. V. Balčiū
nu, kun. dr. V. Gidžiūnu, kun. 
St. Yla. 1

Duonos ir vyno aukas atnešė 
M. Rudienė ir prof. dr. K. Pa
bedinskas.

Pamoksle vysk. A. Deksnys 
priminė reikalą rūpintis, kad 
mums nepritrūktų veržlumo iš
mintyje, moksle, kaip evangeli
jos mergaitėms pritrūko alyvos. 
Išminties žibėjimas, kaip skelbia 
Išminties knyga, tebus neužgesi
namas. Išmintis yra amžinosios 
Dievo išminties ir veiklos atspin
dys.

Šiais laikais yra pavojaus, kad 
žmogus, per daug pasitikėdamas 
šiuolaikiniais atradimais ir išra
dimais, ims manyti esąs sau pa
kankamas ir nejieškos aukštes
nių idealų. Ateities pasaulio liki
mas bus labai nesaugus, jeigu bū
si m/s s kartos nebus išmintinges
nės.

Po pamaldų prof. A. Liuima 
padėjo vainiką prie paminklo žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę. Visi 
sugiedojo Lietuvos himną.

ame 
au- 
sa- 

• Ji 
iš- 

su-
Ma-

mintis yra karalienė žmogiškųjų 
sprendimų. Ji žmogui suteikia do
vaną daryti teisingus sprendi
mus ne vien tą valandą, kai pro
tas jos atsiklausia, išmintis pra
mato taip pat geras ar blogas 
pasekmes jo elgsenos ar jo darbų.

Kas gi yra toji išmintis? Kny
gose, enciklopedijose rasime daug 
ir įvairių jos aptarimų. Senąjį 
įstatyme Patarlių knygos 
torius leido pačiai išminčiai 
ve išreikšti žmonių kalba, 
taip save apibūdina: “Aš, 
mintis, protingai apsireiškiu 
radusi paslapčių žinojimą. 1 
nyje glūdi patarimas bei supra- j 
timas, — tame yra mano stip
rybė“ (Pat 8,12,14).

Senasis Testamentas apreiškia 
taip pat ir išminties kilmę šiais. 
žodžiais: „AŠ esu įstatyta nuo I 
amžių... Viešpats turėjo mane sa- i 
vo kelių pradžioje, pirma negu 
yra ką nors padaręs nuo pat 
pradžios” (Pat 8,23 a 22).

Dar aiškiau išmintis apibrė
žiama Išminties knygoje, kur sa
koma: „Išmintis yra amžinosios 
šviesos atspindys, Dievo veiklos 
veidrodis ir jo didybės paveiks
las“ (Išm.7,26). Taigi, išmintis 
yra kažkas daugiau negu žmo
gaus intelektas ar protas.

Kartais intelektualiai žmogus 
iškyla į genijus. Bet kiek yra bu
vę ir yra genijų (mokslo ir me
no srityje), kurie stokoja praktiš
kosios gyvenimo išminties.

Vatikano II Susirinkimas, ste
bėdamas ir kartu džiaugdamasis 
mūsų laikų didele mokslo pažan
ga, labai susirūpino vienašališ
ku tiesos jieškojimo metodu. 
„Gaudium et spės“ pastoralinė
je konstitucijoje tą vienašališku
mą nusako taip: „Šiuolaikinė 
mokslo ir technikos pažanga sa
vo metodų galia nepajėgianti pa
siekti giliausiųjų daiktų priežas
čių, gali linkti į tam tikrą feno-
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Paskaitų ir kitokios programos 
skerspjūvis nuo rugpjūčio 
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JUOZAS PRUNSKIS

ATIDAROMASIS STUDIJŲ 
POSĖDIS

Iškilmingą posėdį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, kur sce
na dail. Adolfo Valeškos rūpes
čiu buvo papuošta Vilniaus uni
versiteto vaizdu ir vysk. Protose- 
vičiaus portretu, pradėjo LKMA 
Chicagos židinio pirm. kun. V« 
Bagdanavičius. Pabrėžė, kad Vil
niaus universitetas, kaip didysis 
mūsų kultūros centras, reikalin
gas plačių studijų. Pakvietė 
LKMA pirm. prof. A. Liuimą 
oficialiai atidaryt? suvažiavimą.

Pirmininkas prof. Liuima per
davė sveikinimus prof. J. Ereto, 
vieno pirmųjų LKMA narių. Pa
brėžė Vilniaus universiteto svar
bą mūsų dvasinės kultūros ug
dymui. Dėkojo suvažiavimo ren
gėjams, mecenatams, paskaiti
ninkams. Pakvietė atsistojimu 
pagerbti nuo pereito akademijos 
suvažiavimo mirusius narius: 
kun. dr. K. Matulaitį, kun. dr. 
F. Gurecką, dr. Pr. Manelį, dr. 
Vh Juodeiką, prof. A. Senną, dr. 
Gr. Valančių,- dr. P Mačiulį, kun. 
J. Zeliauską, dr. Radzivaną, prof, 
A. Varną, prel. M. Urboną.

Atkreipė dėmesį, kad gyvena
me naujos kultūrinės sąvartos 
laikotarpyje. Naujosios eros 
skirtingumas bus didesnis, negu 
buvo skirtumas tarp Viduramžių 
ir Naujųjų amžių.

Pacitavo tekstą iš už geležinės 
uždangos, kur jaučiamasi, kad 
lieka vieni, kur dūsaujama, jog 
laidoja juos dar nenumirusius, 
laidoja nihilizmo jūroje. Bet pa
laidoja tik tuos, kurie numirę. 
Tikėjimo nelaidoja, jei jo neišsi-

šelis, “Tėviškės Žiburių" redaktorius kun. dr. Pr. Gaida, prel. K. Da- 
brovolskis, vysk. V. Brizgys, LKMA Chicagos židinio pirm. kun. V. Bag
danavičius, dail. Adolfas Valeška. Už jų toliau matyti kun. prof. A. Ra
bikauskas, SJ, prof. J. Pikūnas ir kt. Nuotr. V. Noreikos

Gausi Lietuvių katalikų mokslo suvažiavimo auditorija Jaunimo centro 
Didžijoje salėje, Chicagoj. Priekyje iš kairės j dešinę sėdi: prel. A. Bač- 
kis, istorikas dr. J. Jakštas, istorikas kun. dr. V. Gidžiūnas, dr. J. Meš
kauskas, Lietuvos atstovas Washingtone dr. St. Bačkis, kun. dr. V. Rim-

Chicagos lietuviškojo Jaunimo centro Didžiosios salės scenos dekoracija 

Lietuvių katalikų mokslo adakemijos vienuoliktojo suvažiavimo, skirto Vil

niaus universiteto 400 metų sukakčiai, dienomis. Projektas dali. Adolfo 

Valeškos. Nuotr. V. Noreikos

žadama. Nelaidojama meilės, bet 
ugnis nekurstoma gęsta. Kol pa
ys nenumirėm, kiti nepalaidos.

Turime savęs atsiklausti — ar 
mes, mokėję gyventi varge, mo
kame gyventi ir prabangoje? Yra 
dvasios galiūnu, kūrėju ir trem
tyje, tik ar nėra jie šaukiančiu 
tyruose balsas?

Ar nėra Apvaizdos įspėjimas, 
kad dolerio vertė nukrito du treč
daliu. Medžiaginės vertybės nyks
ta. Lietuvoje kovoja už gyvąją 
dvasią, dabar atėjo mūsų eilė.

J suvažiavimo darbo prezidiu
mą pakvietė kun. L. Zarembą, 

jėzuitų prnvinciolą, dr. J. Jerome 
ir dr. A. Liulevičienę.

I Garbės prezidiumą pakviesti 
vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deks- 
nys, dr. S. Bačkis, prof. P. Rabi
kauskas, prof. A. Liuima, gen. 
kons. J. Daužvardienė, inž .A. 
Rudis, prel. J. Kučingis, Lojolos 
univ. prezidentas, R. Baumhard, 
prel. VI. Tulaba, prel. A. Bačkis 
(ne visi buvo atvykę).

Raštu sveikino prof. S. Vardys.

Sveikino žodžiu vysk. V. Briz
gys, inž. A. Rudis, Linkėjo sėk
mės suvažiavimui.

I

kad situacija susirūpi- 
Protasevičius ir kara-

protestantizmo pliti- 
pakviesti jėzuitai. Jie

VILNIAUS UNIVERSITETO 
TEOLOGIJA

Pirmasis paskaitininkas buvo 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, tema 
„Teologija Vilniaus universite
te“. Pažymėjo, kad viduramžiuo
se visi universitetai turėjo filo
sofijos ir teologijos padalinius. Ki
ti mokslai buvo pasiruošimas fi
losofijai ir teologijai.

Vilniaus universitetas įsteigtas 
irgi 1579 m. dėl teologijos. Tada; 
jei nebuvo teologijos, nebuvo ir 
universiteto.

Karaliaučiuje buvo sudarytas 
protestantų idėjų plėtimosi cent
ras, kur buvo įtraukti Rapalio
nis, Mažvydas ir kiti gabūs lietu
viai. Protestantizmas tiek išplito 
Lietuvoje, 
no vysk, 
liūs.

Atremti 
mą buvo 
skubėjo steigti mokyklas, o Vil
niaus universitetas ėmė reikštis 
stipriu teologijos dėstymu, kur 
buvo griežtai laikomasi Bažny
čios suvažiavimų nuostatų, ku
rių tais laikais, kovojant su liu- 
teronizmu, buvo gausu.

Teologinės studijos Vilniuje bu
vo pagal Ispanijos pavyzdi, kur 
buvo vertinamas humanizmas. 
Iš Ispanijos universiteto atėjo te
ologinis atgimimas, kur scholas
tinė kryptis jungėsi su pozityviais 
šaltiniais.

Pirmieji teologijos profesoriai 
Vilniuje buvo ispanai. Pirmais 
univ. metais Vilniuje buvo 4 te
ologijos profesoriai.

XVI šimt. Vilniaus teologijost 
fakultete dirbo 4 profesoriai ispa
nai, 2 anglai, 2 belgai, 1 portu
galas, 1 čekas, 1 austras.

Krokuvos universitetas neturė
jo pilno teologijos kurso. Tada 
tik viename Vilniaus universite
te Lietuvos—Lenkijos valstybėje 
buvo pilnas Teologijos fakulte
tas.

Vilniuje teologija buvo gyve
nimiška, čia rado atgarsio hu
manistinės kryptys. įpareigoji
mas laikytis šv. Tomo nereiškė 
draudimo domėtis kitomis kryp
timis.

Mokymo būdas Vilniaus uni
versitete taipgi perimtas iš ispa
nų. Buvo naudojamas diktavimo 
metodas, nes profesorius geriau 
paruošia paskaitas, o studentai 
gali prašyti paaiškinti neaiškius 
dalykus. Diktavimo būdą Vil
niaus universitetas naudojo iki 
XVIII šimt. vidurio.

Anais laikais teologija buvo 
dėstoma pagal Tridento susirin- 
kipio metodus. To laikėsi ir Vil
niaus universitetas. Buvo pole
minės (dabar apologetinės) te
ologijos katedra, kurios uždavi
nys apginkluoti studentus gintis 
nuo protestantų priekaištų. Kai 
kurie kitataučiai profesoriai Vil
niuje išmoko lietuvių ir lenkų 
kalbas, dalyvavo disputuose.

Lenkijoje ir Lietuvoje XVI 
šimt. buvo daug aktualių, kont
roversinių klausimų. Pvz. komu
nijos priėmimo būdas, Kristaus 
buvimas Eucharistijoje, šventųjų 
statulos, kunigų celibatas, Kris-

fNukelta j 2 psl.).
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Šiame numery:

Ir mokslui turi rūpėti žmogaus 
kilnumas.
Nepakanka vien gerai sugyventi 
su Dievu.
PEN klubo kongresas Rio de Janeire. 
LKMA suvažiavimo paskaitą 
skerspjūvis1: Saulius Sužiedėlis,
V. Gidžiūnas, St. Yla, V. Žukauskas, 
St. Goštautas, V. Skrupskelytė. 
Bruno Mirkaičio koncerto proga. 
Aleksis Rannitas M. K. Čiurlionio

v simpoziume Vakarų Berlyne.

ir mokslui turi rūpėti 
žmogaus kilnumas

lįfsk. V. B r i z g i o žodis LKMA suvažiavimo baigminėse pa
maldose 1979. IX. 2 d. Chicagoje.

SManau, kiekvienam yra malo
nu, kad mūšy lietuviy visuomenė 
parodo tiek prielankaus dėmesio 
mokslui. Mokslas nėra kokių ap- 
rerkšty tiesy rinkinys, o yra žmo
nių protp darbo vaisius. Žmonių 
proto, bet ne visų: vieni mokslą 
ūgio, kiti juo tik naudojasi- Bent 

\aš» nesugebu trumpu žodžiu iš- 
ręįkšti, kaip kiekvienas žmogus 
tųjėtų branginti mokslą. Ką žmo
nija turėtų, jeigu ne mokslas? 
Pakalbant jau apie abstrakčias 
šiltis: filosofiją, teologiją, kurios 
tup neribotos reikšmės žmonių ir 
faktiškam gyvenimui, be nyjks- 
1(8 pagalbos žmonės nepajėgė ir 
nepajėgia pasinaudoti net ta gam
ta,. kurioje gyvena. Ne visi ma
tėte ne kokius ten žemės užkam
pius, o iš viso dar didesnę dalį 
mūsų žemės ir žmonijos, labai 
senų tautų, kur ne tik abstrak
čios sritys, o ir kasdieninis me
džiaginis gyvenimas yra pasibai- 
sėtįnai skurdus. O ten trūksta tik 
vięno dalyko — mokslo. Nesise
ka ir ten, kur menko mokslo as- 
jnens turi galią valdyti visuome
nę. Tbkie varžo mokslo laisvę. 
jCaJbant apie praktiškas mokslo 
jritis, žmogus, siekdamas pažinti 
tą pasauli, kuriame jis pats yra, 
pasigamino visokių fantastiškų 
priemonių: radiją, teleskopus ir 
kitokias priemones tirti erdves 
fiėt už žmogaus vaizduotės ribų, 
mikroskopus tirti žemėje esančius, 
bet akimi neįžiūrimus objektus, 
laboratorijas suskaldyti ir ištirti 
neįžiūrimus elementus ir visus 
tuos gautus duomenis panaudoti 
fantastiškiausiais būdais.
; Gamtoje, kurtoje žmogus gy
vena ir praleidžia visą savo gyve
nimą, daug ko jis nesuprato mi
lijonus metų, daug ko nesupran- 
fa dar ir dabar. Daug ką supran
ta tik nedaugelis. Visi kiti turi 
tai tik priimti. Daug ko nesu
pranta, sakome, ir mokslas, t.y.

PEN KLUBO KONGRESAS RIO DE JANEIRE
ST. GOŠTAUTAS

dar negimė toks žmogus, kuris 
tai suprastų. O tačiau turime pri
imti ir tuos nesuprantamus daly
kus. Kokia daugybė žmonių nau
dojasi, nesuprasdami nė kas, nė 
kaip, nė kodėl turi būti taip, o

(Nukelta į 2 psl.).
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Koncelebracines mišias atnašauja (iš kairės j dešinę): kun. Pr. Račiūnas^ 
LKMA pirmininkas kun. prof. A. Liuima, lietuvių jėzuitų provinciolas kun. l’ 

Zaremba, SJ., šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje rektorius prel. L. 
Tulaba, vyskupas V. Brizgys, Vatikano valstybės sekretoriato vicesekr. prel. 
A Bačkis, “Tėviškės Žiburių” redaktorius kun. dr. Pr. Gaida ir istorikas 
kun. dr. V. Gidžiūnas, O. F. M. Nuotr. Jono Kuprio

verstų į pasaulines kalbas, im
tinai ir lietuviškai — “Miestas 
ir šunys”, atsakė, kad “PEN 
klubas yra įsteigtas geriems ra
šytojams, vidutiniams rašyto
jams ir blogiems rašytojams”. 
Bet šitame kongrese buvo ir žy
mių rašytojų, pradedant nuo 
paties pirmininko ir baigiant 
Joseph Brodsky, Jean Roche, 
Gilbert Freyre, Elena Ponia- 
tovska, Julieta Campos ir t. t. 
Iš egzilų delegacijas gal pats žy
miausias buvo Pavel Tigrid. 
Buvo pasigesta Tomo Venclovos, 
Arthur Miller, Eugene Ionesco, 
Leopold Senghor, Morris West, 
Jorge Amado ir Carlos Drum- 
mond de Andrade, kurie turėjo 
kongresu dalyvauti, bet dėl tam 
tikrų priežasčių neatvyko.

Mūsų delegacija (Writers in 
exile iš JAV) buvo gerai repre
zentuota aštuonių narių ir dvie
jų delegatų, su Clara Gyorgyey 
priešaky, mūsų centro pirmi
ninke.

Dėka Amerikos Lietuvių Ben
druomenės pastangų, aš repre
zentavau Lietuvą, šį kartą vie
nas, iškritus Tomui Venclovai 
dėl vizos problemų. Lietuvių 
dalyvavimas tokiuose kongre
suose yra būtinas, nes tai reta 
proga iškelti mums svarbius 
reikalus ir populiarinti Lietuvos 
vardą bei jos literatūrą. ALB 
ir PLB galėti/ įsipareigoti fi
nansuoti, nors dalinai, mūsų 
PEN klubo narių keliones į 
PEN klubo kongresus, kad kiek
viename jų vis būtume atstovau
jami.

Sunku aptarti lietuvių įnašą į 
šį kongresą, nes tokie dalykai 
nėra matuojami momento pasie
kimais. Vis dėlto mano pastan
gų dėka buvo iškeltas Viktoro 
Petkaus reikalas, ir gale kon
greso buvo išsiųsta jam telegra
ma, kurią pasirašė PEN klubo 
pirmininkas (Mario Vargas Leo- 
sa) ir 20 delegatų, nors pačioj 
telegramoj figūravo trys pavar
dės. Taip pat buvo pristatytas 
T. Venclovos šiai proga parašy
tas tekstas (santraukinė lietuvių 
literatūros istorija anglų ir por
tugalų kalbomis), o taipgi dau
giau kaip 20 literatūrinių vei
kalų, išleistų Manyland leidyk
los, ir pavienių “Lituanus” nu
merių. Mūsų literatūros veika
lai, paskleisti plačiam pasauliui 
prieinama kalba, turi nemažą, 
nors ir1 greit neapčiuopiamą 
svarbą. Neabejoju, kad kada 
nors matysim ir konkrečių šių 
pastangų vaisius, čia yra jau 
mūsų tremties pareiga, tiesiog 
dovanota galimybė, kurią neiš
naudojus, jaustumės kalti. O 
kaip tik pasisekė panaudoti ir 
televiziją, kurioje teko turėti pa
sikalbėjimą su Brazilijos spau
da. Visa tai kelia Lietuvos 
vardą tarp mums prielankių 
kraštų.

Iš svarbesnių PEN klubo kon
greso įvykių tenka paminėti 
naujo prezidento išrinkimą. 
Išrinktasis yra Per Wastberg, 
švedas, rašytojas, poetas ir žur

“Draugo” skaitytojai jau kas
met skaito kultūrinio priedo pu
slapiuose apie tarptautinio rašy
tojų sambūrio suvažiavimą. Ir 
jeigu kas visa tai akyliau seka, 
tai galėjo pastebėti tam tikrus 
pasikartojimus, jau anksčiau 
matytus PEN klubo kongresų 
aprašymuose. Bet deja, proble
mos laiko slinktyje irgi vis kar
tojasi : rašytojai yra persekioja
mi ir uždaromi kalėjimuose, ra
šytojai vis bėga iš savo kraštų, 
jieškodami kūrybinės laisvės; 
rašytojai vis daugiau rašo savo 
kalba, kuri kartais būna pasau
lio mažumos kalba, ir kurią rei
kia išversti, kad pasaulis išgirs
tų ir suprastų; iškyla ir tautosa
kinė literatūra, neužrašyta lite
ratūra, kuri labai sparčiai dings
ta ir t. t.

44-toji PEN kongreso dar
botvarkė turi vis dėlto šį tą ir 
naujo. Susirinkę gražiame Rio 
de Janeiro mieste, buvusioj 
Brazilijos sostinėj, kur kadaise 
veikė ir mūsų pasiuntinybė, tarp 
liepos mėn. 5 ir 21 d. delegatai 
ir nariai iš 41 PEN klubo cen
tro ir iš visų šešių kontinentų 
Šešias dienas įkalbėjo ne tiek apie 
pačią literatūrą, kiek apie ra
šytojo problemas šiandieniniam 
pasaulyje. Jeigu kas ir nusi
skundė, kad kongrese mažai 
žymių rašytojų, pats PEN klu
bo pirmininkas Mario Vargas 
Leosa (jaunas Peru rašytojas, 
autorius daugelio romanų, iš

Dr. Stasys Goštautas 44-tame tarptautiniame rašytojų PEN klubo kongrese, Rio de Jane Iro mieste, Brazilijoj, š. 
m. liepos mėn. 5—21 d.

nalistas, vienas iš “Amnesty In- 
temational” steigėjų ir tos or
ganizacijos pirmininkas Švedi
joje. Nežiūrint, kad jisai yra ir 
vyriausias redaktorius pusmili- 
joninio tiražo laikraščio “Da- 
gens Nyherter”, yra taipgi pri
pažintas romanistas ir poetas. 
Taip pat Wastberg — yra lai
komas geriausiu žinovu Afrikos 
literatūrų, tad ir laukiama, kad 
jo pirmininkavimo metu bus 
daug dėmesio skirta Afrikos ir 
Azijos tautoms.

Nemažiau svarbus buvo ir 
naujos PEN klubo konstitucijos 
priėmimas. Po šešerių metų 
bandymo kaip nors susidoroti 
su egzilų PEN klubo centrais 
naujoje konstitucijoje mūsų 
vieta liko nepažeista, ir faktas, 
kad dar vienas egzilų centras 
(Vietnamo) buvo kaip tik pripa
žintas šiame kongrese, aiškiai 
rodo šių centrų reikalingumą. 
Buvo tačiau įsteigta speciali ko
misija egzilų centrų kūrimo 
klausimui spręsti, kuri rinksis 
Ispanijoj ir metų bėgyje turi su
formuluoti tam tikras gaires. 
Komisiją sudaro PEN centrai 
(Švedija, Bulgarija, Olandija, 
Čilės rašytojas, gyvenantis eg- 

Dr. Stasys Goštautas ir A. Gauiia PEN klubo kongrese kalbasi su Rio 
de Janeiro burmistru Israei Klabln ir ponia Klabin (jiedu abu iš Lietuvos).

zily, Vakarų Berlyne, JAV, An
glija ir mūsų centras). Jų re
komendacijos, bus svarstomos 
sekančiame kongrese Yugosla- 
vijoj. Būtina, kad tame kon
grese kiek galima gausiau daly
vautume. Pavel Tigrid, žymus 
čekų rašytojas ir mūsų centro 
delegatas reprezentuos mūsų in
teresus.

Čia kyla klausimas: kodėl lie
tuviai nepriklausomybės laikais 
nepriklausė PEN klubui,1 kaip 
jam priklausė latviai ar estai. 
Anot Aleksio Rannito, kai 1939 
metų pavasarį jis buvo išrink
tas Lietuvių rašytojų draugijos 
nariu, tuojau pradėjo rūpintis 
lietuviškuoju PEN klubo įstei
gimu. Jis paprašė PEN klubo 
tarptautinio sekretoriaus! pa
rašyti tokį siūlymą Lietuvių 
rašytojų draugijai. Tai buvo, 
tvirtina Rannitas, du kartus 
padaryta, bet gautas atsaky
mas iš Vinco Mykolaičio . Pu
tino buvo labai neaiškus, kitaip 
sakant, nebuvo reaguota pozi
tyviai. Yra tačiau žinomą, kad 
vienintplis lietuvis, priklausęs 
PEN klubui, buvo Vydūnai. Tad 
lieka mūsų kultūros istorikams 
išaiškinti, kodėl Lietuvių rašy

tojų draugija nenorėjo anais 
laikais priklausyti tarptauti
niam PEN klubui. Nepriklau
symas buvo didelis nuostolis 
ir yra didelis nuostolis, nes 
kiekvienas centras klube turi 
vieną balsą, kurio šiandien mes 
neturim, priklausydami ben
dram JAV egzilų centrui. Buvo 
gal ir kitų motyvų, ne vien tik 
mūsų nerangumas. Daug kie
no tokie inicialai kaip PEN 
buvo maišomi su YMCA ar 
YWCA, kurie, atrodo, irgi Lie
tuvoj neprigijo.

Michale Scammel pranešimas 
ir jo svarstymas apie persekio
jamų rašytojų būklę visame pa
sauly užėmė dvi dienas. Kadan
gi kongresas vyko Lotynų Ame
rikoj, nemaža dėmesio buvo 
skirta Argentinos, Čilės ir Ku
bos rašytojų situacijai. Buvo 
bandyta pravesti rezoliuciją 
prieš tų kraštų valdžios kiši
mąsi į rašytojų sąžinę, ta
čiau aplenkiant Kubą. Tik olan
dų siūlymas nepraėjo, ir Ku
ba buvo įtraukta į ‘papeik
tųjų” sąrašus. Taip pat buvo 
daug dėmesio skirta Rytų Vo
kietijai, Čekoslovakijai, Sovietų 
Sąjungai ir kitoms komunisti
nio bloko valstybėms, kurių val
džioms buvo nusiųstos atitin
kamos telegramos. Reikėtų 
mums surinkti gerai paruoštą 
medžiagą apie lietuvių rašytojų 
būklę okupuotoj Lietuvoj ir 
visa tai pristatyti M. Scammel 
vadovaujamam komitetui dar 
prieš ateinančių metų kongre
są, kuris bus 1980 metais gegu
žės mėn. Bledo mieste, Yugo- 
slavijoj.

Šiemetinio kongreso tema bu
vo “Literatūra ir masinė komu
nikacija” ir “Vaikų literatūra”. 
Ir čia neapsiėjo bė didesnių 
ginčų. Kalbant apie vaikų li
teratūrą, buvo siūlyta neapsiri
boti (vien tik fantastine ar 
"magiška” tema rašant val
kams, bet naudotis kąsdieninė- 
mis temomis ir net realizmu.

(Nukelta į 4 pusi.)
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Talka pavergimo metinėms ir
■ • žemdirbiškoji tiesa. 

Penktoji baltiškųjų studijų 
konferencija Stockholme. 
LKMA suvažiavimo paskaitų ir kitų 
renginių skerspjūvis.
Pilna ir neišnaudota Radausko poezija, 

-i Henriko Radausko eilėraščiai.
Prano Gailiaus tapyba ir grafika.
Susitikimas Stratforde su

B Ingrida Blekyte.
A. Kučiūno muzikinė pastaba.

7a/A? pavergimo metinėms ir 
žemdirbiškoji tiesa

BALTIŠKIEJI (SPŪDŽIAI IŠ STOCKHOLMO

Ko jau ko, bet aktoriško mik
lumo sovietų kultūrai niekad ne
trūko. Vyresnieji gerai prisime- 
ųpme, kaip 1940 metais drauge 
St) užplūdusiais raudonarmiečiais 
Lietuvoje ėmė rodytis visokie cir- 
kfrtinkai, šokėjai, mandagūs a- 
įįlt'propai ir saldžiabalsiai solistai. 
Jie, mat, turėjo džiuginti ir 
Sviesti “išvaduotąją” liaudį, 
i"' Ir šiandien, po ilgametės skau
džios patirties, bolševizmo valdo
se neblėso aistra “vaduoti” 
liaudies sąmonę iš tikrovės jun
go. Tuo tikslu kryptingai mik
liai iškraipoma tiesa. Nutylimi 
valdžiai nemalonūs faktai. Sle- 
.piarni, „. nusižengimai. Klastoja
mi statistiniai duomenys. Žo- 
' lįsiu, tarybiškai išsisukinėjamą 
tisais galais. Pasak lenkų anek- 
.tfoto, sakome — Leninas, o turi
me galvoj partiją; sakome — 
.'partija, o turime galvoj Leniną; 
'fr taip jau daugiau kaip 60 metų 
vieną sakome, o apie kitką galvo
jame.
j Antai š.m. birželio 27 d. Vil
niuje buvo “atidaryta pirmoji 
^Pabaltijo jaunųjų dailininkų dai
lės paroda “Jaunystė”, skirta Ta- 
.Irybų valdžios atkūrimo Pabaltijo 
Respublikose 40-mečiui” (cituoju 
;iš Lit. ir meno Nr. 26). Parodo
je greta estų, latvių, lietuvių da
lyvavo ir maskviečiai.

Negalima neigti dailės paro- 
’dos, kaip kultūrinio jvykio, ver- 
1 tingumo. Tačiau perdėm aki
vaizdu, kad su šiuo renginiu ko- 
•munistai ryžosi iškleipti apoka- 
liptinės reikšmės faktą. Būtent 

•— 1940 metais tarybų valdžia btf- 
w vo ne atkurta, bet raudonosios 
* armijos ginklų dėka užkrauta 
į Pabaltijo tautoms. Galingoji 
J Maskva, su Kremliaus valdovais 
J fr. enkavedistais, sumanė ir vykdė 
J niekšišką invaziją. Ir jeigu da- 
j bar maskviečiai skaudaus Birže- 
i lio proga kaip niekur nieko “tal- 
» kiną” pabaltiečiams su savo dai

lę, tuo jie simboliškai užakcen
tuoja priespaudos pradžios meti

bar maskviečiai skaudaus Birže-

-

Į
i
J■

nes. Tai bent tarybinė idilija — 
pavergėjai su pavergtaisiais dali
nasi dailės laimėjimais.

Arba vėl... Neseniai Juozas 
Baltušis parašė romaną “Sakmė 
apie Juzą”. Herojus Juza yra pa
vaizduotas kaip tyras Lietuvos 
žemdirbys, dvasia ir kūnu atsida
vęs savo žemei maitintojai. Tai 
ne koks gobšus intriguojantis 
Domeika, bet paprastas, santū
rus, teisingas ir broliškai pasiau
kojantis valstietis. Šią J. Baltušio 
knygą labai palankiai apta
ria kritikas Petras Bražėnas (Lit 
ir menas, 79.VI.23). Vienoje vie
toje jis daro įsidėmėtiną išvadą: 
“Net paprasčiausias žemės lopas 
turi maitinti žemdirbį, ir ne tik 
jį, jeigu tą žemę dirba darbščios 
ir mylinčios rankos, jeigu žemė 
turi tikrą Šeiminiką.”

įsidėmėkime — “jeigu žemė 
turi tikrą šeimininką.”

Būtų bandęs kritikas Šitaip 
samprotauti anksčiau, kai į pri
vatų šeimininkavimą ūkiuose 
partija žiūrėjo su neatlaidžia pa
nieka, savaime suprantama, būtų 
jis susilaukęs tradicinės tarybi
nės bausmės - Sibiro katorgos, 
arba geresniu atveju — beprot
namio.

Bet nūdien žemės ūkio reika
las sovietijoje užlūžo kaip sausa 
gumbuota šaka. Ūmai “tikro 
šeimininkavimo” reikšmė pakilo 
iki valstybinio rango. Priežastis 
paprasta: pamečiui pritrūksta 
duonos. Partijai nieko nelieka, 
tik raginti: Rašykite straipsjiius, 
poemas, romanus, liaupses apie 
doro valstiečio šeimininkavimą 
savo sklypelyje; šlovinkite jo 
našų darbą, jo ištikimybę že
mei; mums reikia maisto, o mais
tas, kaip matote, didžia dalimi 
ateina kaip tik iš tų privačių lo
pų, ne iš valstybinių dvarų, kur 
už algas dirba ne itin darbščios, 
ne itin žemę mylinčios rankos.

Va prie ko privedė tarybų val
džios miklus atžagarumas žemės 
ūkio srityje. Prie bankrotol Rei-

LIUDA ALSSEN

Šių metų birželio 14—17 die
nomis Stockholme, Švedijoj, įvy
ko jau penktoji Baltiškųjų studijų 
konferencija. Vėl iš visų pasaulio 
kontinentų suvažiavo akademi
kai svarstyti problemas, liečian
čias kraštus prie Baltijos jūros. 
Ypač įdomu buvo, kad šį kartą 
delegatų tarpo galima buvo pa
sveikinti ir svečius iš rytinio blo
ko. Štai, pavyzdžiui profesorius 
Vilmos Voigt atvyko iš Budapeš
to Eotwo‘s Lorand universiteto ir 
skaitė paskaitą apie Vengrijos 
proistorę ir jos sąlytį su baltų 
problemomis.

Konferencijas kas dveji metai 
organizuoja Baltų institutas 
Stockholme. Šiais metais pirmą 
kartą glaudžiai bendradarbiavo 
Stockhoimo universitetas, su ku
riuo Institutas dabar palaiko 
nuolatinius ryšius. Konferenciją 
taip pat rėmė Švedijos Švietimo 
ministerija ir Stockhoimo miestas.

Iškilmingas atidarymas įvyko 
birželio 14 dieną Karališkosios 
švedų akademijos didžiojoje salė
je. Susirinkimui pirmininkavo 
Baltų instituto direktorius Gun- 
nar Larsson, sveikinimo žodį 
Švedijos vyriausybės ir ministe- 
rių pirmininko vardu tarė minis
teris socialiniams reikalams Gab
riel Romanus. Paskui susirinku
sius sveikino Stockhoimo univer
siteto rektorius dr. Staffan Helm- 
frid ir švedų rašytojas, Švedų Aka
demijos narys Osten Sjb'strand. 
Oklahomos universiteto profeso
rius Ivar Ivask, American Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies pirmininkas, kal
bėjo šios organizacijos vardu.

Šių metų konferencijos bend
ra tema buvo „Baltų tautinės 
mažumos“ (Baltic minorities) 
plačia prasme: tautinės mažumos 
Baltijos kraštuose ir baltai kaip 
tautinė mažuma svetimuose kraš- 

Haesselby pilis ii parko pusta SU terasa ir fontanu.

kia dabar akrobatiškai apsiversti 
įr susirietus liaupsinti tuos vals
tiečius, kurie, atidavę duoklę ko
lūkiui, laisvalaikiais iki vėlyvo 
vakaro darbuojasi savo nedidelė
se nuosavybėse ir tuo prisideda 
prie piliečių maitinimo. Aišku, 
jie yra tikri ūkininkai, tegu ir ta
rybiškai supančioti.

Istorija niekad neužmirš, kaip 
bolševikai per tiek metų plūdo, 
persekiojo, apiplėšinėjo ir žudi
kiškai trėmė nagingus žemdir-

Septynioliktojo Šimtmečio Haesselby pilis prie Stockhoimo, kur i. m. birželio m? n. 14-17 dienomis vyko penktoji Bal
tiškųjų studijų konferencija. Šoniniuose pastotuose buvo apgyvendinti konferencijos dalyviai.

tuose. Todėl ir pirmose paskai
tose buvo nagrinėdami šitie klau
simai. Dr. Hain Rebas iš Gothen- 
burgo universiteto kalbėjo apie 
metodiką ir dokumentaciją, dr. 
Solveiga Miezitis iš Ontario Pe
dagoginio instituto apie šeimos ir 
aplinkos įtaką latvių jaunimo tau
tiniam apsisprendimui. Paskuti
nis kalbėjo Mainzo universiteto 
profesorius Friedrich Scholz apie 
latvių rašytoją Karlį Skalbę, ku
rio šimtasis gimimo jubiliejus 
švenčiamas šiais metais.

Po pirmojo susirinkimo Švedų 
akademijoje visi konferencijos da
lyviai sjjecialiais autobusais bu
vo nuvežti į Stockhoimo miesto 
didžiulę, šiaurinio stiliaus rotu
šę. Visus maloniai nustebino 
Stockhoimo miesto policijos cho
ro koncertas. Gražūs balsai dar
niai skambėjo dideliuose kamba-

bius. Tik už tai, kad jie kūnu ir 
dvasia buvo atsidavę žemei. Tik 
už tai, kad jie nenorėjo nusileis
ti mikliam apgaulingam teoriza- 
vimui — žemė priklauso visai 
tarybų liaudžiai. Pagaliau įsiti
kinta, jog žemė yra dosni tik 
darbštiems individams. Liaudis 
tėra skambi fikcija, o nagingas 
ūkininkas — tikrovė.šitos tiesos 
nepakeitė nė mikliausi tarybi
niai triukai.

Pr. V.

riuose. Po gausių aplodismentų 
atsidarė didžiulės durys į puošnią 
iškilmių salę, vadinamą „auksi
ne“ dėl daugelio auksinių papuo
šimų. Ten įvyko oficialus Stock
holmo burmistro priėmimas. Sa
lės viduryje stovėjo labai ilgas 
stalas, apkrautas įvairiais val
giais, pasaulyje plačiai žinomais 
švediškais skanėstais. Po puikių 
vaišių su baltu ir raudonu vynu 
visi aplankėme Baltų instituto 
būstinę. Apžiūrėjome knygų ir 
meno parodas, pasistiprinom 
apelsinų sunka ir nuvažiavome 
pasižiūrėti esto Lennart Meri pa
gamintų filmų. Šita programos 
dalis buvo viena įdomiausių vi
same suvažiavime. Dvejuose fil
muose buvo rodomas uralų (Ura- 
lic) tautų, jų yra iš viso apie 30 
ir joms priklauso taip pat ugro- 
suomių ir samojėdų kalbinės gru
pės, kasdieninis gyvenimas ir 
kultūrinės tradicijos: meno dir
biniai, tautiniai rūbai, muzika ir 
tt Filmai yra Estijos, Suomijos 
ir Vengrijos kino studijų bend
radarbiavimo rezultatas. Daugu
mos uralų tautelių gyvenimas 
glaudžiai surištas su gamta ir la
bai šaltu klimatu tolimoje šiau
rėje, kaip pavyzdžiui Iaplandų 
(samelatų) šiaurinėje Suomijoje, 
arba ostiakų tarp Jenisėjaus ir 
Obės upių žiočių Sibire, arba ka
relų ant Jli-Knittijh’rvi krantų. 
Labai gražios gamtos nuotraukos 
sužavėjo žiūrėtojus. Pats Lennart 
Meri atvyko į konferenciją iš 
Tallino. Po filmų dar papasakojo 
apie savo keliones — beveik 
100.000 kilometrų — ir darbus. 
Paskui atsakinėjo į klausytojų 
klausimus.

Konferencijos pirmoji diena 
pasibaigė priėmimu ir vaišėmis 
Wenner-Gren Centre, viename 
aukščiausių pastatų Stockholme 
Vakaras buvo surengtas Baltų 
instituto, estų, latvių ir lietuvių 
vietinių organizacijų.

Dauguma konferencijos daly
vių buvo apgyvendinta Hassel 
by pilyje, ten sekančiomis dieno
mis buvo skaitomos visos paskai
tos. 17-to šimtmečio Hasselby pi
lis yra 13 kilometrų nuotolyje 

nuo Stockhoimo Hasselbygard 
(gard - ūkis) priemiestyje. Ji yra 
Skandinavijos kraštų kultūrinio 
bendradarbiavimo centras. Labai 
patogi ir graži vieta suvažiavi
mams, kiek toliau nuo miesto 
triukšmo, dideliame parke su gė
lynais ir fontanais. Mūsų kamba
riai buvo šoniniuose namuose, 
kuklūs, bet labai švarūs ir su vi
sais jjatOgumais. Pilies didžiojo 
pastato rūsyje įrengta valgykla. 
Bet kas svarbiausia, šioje konfe
rencijoje kaip ir ankstyvesnėse, o 
man teko jau dalyvauti trijose, 
vyravo rimta, bet kartu ir labai 
jauki atmosfera: iš toli ir arti su
važiavo žmonės paklausyti moks
linių tyrinėjimų rezultatų, padis
kutuoti, pasidalinti idėjomis, už
megzti pažintis. Juos visus, kaip 
vieną šeimą, jungė susidomėjimas 
Baltijos kraštais.

Konferencijos programa buvo 
padalinta į 6 skyrius: 1) Baltų 
tautinės mažumos, 2) Istorija, 
3) Lingvistika, 4) Muzika ir folk
loras, 5) Literatūra, 6) Sociali
niai ir politiniai mokslai.

Šalia plenarinių sesijų, paskai
tos vyko vienu metu įvairiose pi
lies patalpose, todėl buvo neįma
noma išklausyti jų visų. Aktyviai 
dalyvavusių delegatų buvo dau

giau kaip 80. Šiais metais vėl do
minavo latviai ir estai, bet šį 
kartą buvo jau kiek daugiau ir 
lietuvių. Iš tikrųjų lietuvių galėtų 
būti kur kas daugiau. Tačiau toli 

Vienas iŠ daugelio gražiai (rengtų kambarių Haesselby pilyje.

gražu ne visi dalyviai buvo bal
tai, kai kurie atkeliavo net iš to
limiausių kraštų, štai, pavyzdžiui, 
dr. Trevor Fennel iš Flinders uni
versiteto, Pietų Australijoje, skai
tė paskaitą apie latvių kalbą. Lie
tuviams jau pažįstamas japonas 
dr. Ichiro Kato iš Yokohamos 
nagrinėjo orientalizmą Čiurlio
nio kūryboje. Iš Haifos universi
teto, Izraelyje, atvažiavo dr. Aba 
Strazhas ir jo žmona dr. Neda 
Kameneckaitė - Strazhienė. Dr. 
Strazhas skaitė apie žydų vaidme
nį Lietuvos valstybės susikūrimo 
(1917—1918) metais; dr. Neda 
Strazhienė nagrinėjo lietuvių 
kalbos išsireiškimus, kuriuose var
tojamas žodis „akis", pavyzdžiui: 
už akių, akį mesti ir tt Tik prieš 
keletą metų atvažiavusi iš Lietu
vos, ji visus lietuvius žavėjo savo 
gražia tarsena ir giliu kalbos pa
žinimu.

Viena spalvingiausių asmeny
bių buvo prof. Wlodimierz Za- 
jaczkowski iš Krokuvos, iš Jogai
los universiteto. Jis pats karaimas, 
dar neblogai kalba lietuviškai, 
skaitė apie Lietuvos karaimus. 
14-to šimtmečio pabaigoje Vy
tautas Didysis atgabeno maždaug 
380 karaimų į Lietuvą kaip karo 
belaisvius ir kolonistus ir apgy
vendino juos prie Trakų. Vėliau 
jie atsikvietė čia savo šeimas ir 
pasiliko Lietuvoje. Jų palikuonys 
iki šių dienų gyvena atskirose 
bendruomenėse, nors dabar jų 
skaičius smarkiai mažėja. Nepasi
tikėdamas savais žmonėmis, Vy
tautas perdavė Trakų pilies ap
saugą karaimams. Karaimai yra 
turkų kilmės ir žydų religinės sek
tos nariai, kurie griežtai laikosi 
Senojo Testamento. (1979 metų 
balandžio 20 dieną „Christian 
Science Monitor“ laikraštyje bu
vo įdomus straipsnelis apie Lie
tuvos karaimus).

Kaip visados atsitinka moksli
nėse konferencijose, ne visos pa
skaitos buvo vienodo akademinio 
lygio. Lietuvių tarpe pasižymėjo 
šie profesoriai, kuriuos man teko 
girdėti, savo kruopščiai pa
ruoštais darbais: dr. Julius Slavė
nas, iš Statė University College, 
Buffalo, New York, skaitęs paskai
tą apie Reformatų Bažnyčią Lie
tuvoje; dr. Stanley Vardys, iš Ok
lahomos universiteto, skaitė apie 
katalikų disidentų sąjūdį Lietuvo
je; dr. Birutė Ciplijauskaitė, iš 
Wisconsin-Madison universite
to, skaitė apie socialinį ir magišką 
realizmą literatūroje. Iš kitos pu
sės, Yale universiteto doktoran-

(Nukelta į 2 pal.).
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Mūsų koncertinės auditorijos 
išsiugdymu besisielojant.
Lietuvių renginiai Vakarų Europoje. 
Iš Santaros - Šviesos suvažiavimo. 
Naujoji rumunų poezija.
Iš rumunų poezjos.
Įspūdžiai iš Antano Lipsldo parodos 
Chicagoje.

'' Azorinas lietuviškai.
, Dėmesys M. K. Čiurlioniui
’ Vakarų Berlyne.

Lietuviškos temos slavistų suvažiavime.
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Mūsų koncertinės auditorijos 
išsiugdymu besisielojant

Dažnam koncerte, stebint mū- 
jfV klausytojų muzikinio skonio 
•panalumą, ne sykį mano vaiz
duotėje iškyla anų laisvės ■ laikų 
^‘Naujosios Romuvos” žurnalo 
jectaktoriaus Jupzo Keliuočio 
Sprangus siluetas. Vienas jo speci
finių rūpesčių dar tada nepri
klausomos Lietuvos trečioje deka
doje buvo išugdyti kokybiškai 
2>ei kiekybiškai patenkinamą mū- 
3ų koncertinę, pirmiausia sim
foninę auditoriją. Ir taip, 
baugiausia jo pastangų dėka, 
UKaune atsirado anie sekmadieni- 
•hiai su meile nešami į žmones 
IVinco Kudirkos simfoniniai kon
certai, kuriems populiarinti savo 
tultūriniame žurnale Keliuotis 

uvo ir mane, tuomet dar konser
vatorijos studentą, pasitelkęs. Ke- 
'5h»otis jau tada tikėjo, jog kon
certų salė esanti gal pati inty- 

“miausia vieta mūsų dvasiniam 
“ūgiui pažinti. Esą su aukštesne 
$ivo dvasios evoliucija mes kartu 
“(^vystysime jautresnius čiuptu
vus ir muzikinio meno apraiškų 
^percepcijai. Tad svarbiausia esą 
Jšsiugdyti mūsų koncertinei au
ditorijai kultūrinę padermę gry- 
‘Jftojo meno apraiškų jieškančių 
I ėrftuziastų.
» Aiman, ši jo anuomet kiek uto
piškai atrodžiusi svajonė nė kiek 
■dar nesurealėjo ir dabar po be- 
■yeik pusės šimtmečio, po tiekos 
*Įmetv mūsų dvasinio 'brendimo 
ritančioje ir visų kultūrinio saly-

simfo- 
pastan- 
bendrai

;;žid su Vakarais odisėjų. 
;;;; Antai savo lietuviškų 
upinių koncertų rengimo 
»V mes dar nepajėgiam 
Vukonsolidupti, suvisuotinti, eli- 
,'Minuojant jas iš siauro tarporga- 
llfcizacinių aistrų žaidimo lauko. 
"JĮis vienas skaudulys, jau galėtų 
f)ūti atskira didelė tema mūsų 
įjįultūrsociologinio skerspjūvio 
ulBeistui.
;;;■ Bet nusileiskime į mum labiau
siai įprastinę vokalinių koncer- 
*1 irplotmę. Vargai vargeliai ir čia 
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apoja. Juose mes matome dar tik

civilizuotai apsirėdžiusią, gražiais 
kaklaryšiais bei puošniom suk
nelėm dėvinčiųjų minią, bet ne 
kultūriškai integralią, gilesnius 
muzikos meno aspektus absor
buojančių klausytojų auditoriją. 
Sakau tai todėl, kad mūsų širdies 
fokusan giliau įsminga, prisipa
žinkime, beveik tik pramoginio 
sukirpimo kūrybai Publikos ir 
spaudos meno vertinimų pano
ramoje mes išvystame vis dar vy
raujančio kultūrinio prasčiokiš
kumo tiesiog klasinių vaizdų. 
Vietoj keliuotinio tipo meno en
tuziastų auditorijos mūsų kon
certuos neretai siautėja asmeni
nių, grupinių ar net epikurie- 
tinių stimulų pagrindais susi
formavusios gengės. Tad net iš
oriniai didelis koncerto pasiseki
mas kartais dar nereiškia nei 
menininko, nei meno triumfo, o 
tik kurią- nors nuosmūkinę kon
vulsiją. Juk mūsų atsiminimų 
kolekcijoje, manau, dar ilgam ne
išdils tie aiškiai skandalingi mū
sų vokalinių raišių pasirody
mai, kuriuos jų asmeniškai įgal- 
vanizuotų bičiulių gengės vis 
tiek pat palydėjo trankiomis iš- 
forsuoto džiugesio ovacijomis bei 
bisais, o spauda šauniomis recen
zijomis!!

Jeigu takiais stebuklingais pra- 
jovais pas mus džiaugiamasi net 
bebalsio dalioje, tai tik įsivaiz
duokite, kokios rojiškos perspekty
vos prie mūsų kultūrinio skobnio 
atsiveria tiem vokalistam, kurie 
jau turi tą pagrindinį minimumą, 
ne jų pastangų išdavą, bet Dievo 
dovaną — gerai rezonuojantį 
balsinį padargą! Nors tokie bal
singieji savo meniniu talentu 
kartais tebūtų ir didžiausi trafa
reto ir to paties dainavimo skur
džiai, tatai 'jau mums joks galvo- 
sopis, nes mūsų publikos ir net 
kritikos biržoje talento kūrybin
gumas tekotiruojamas kaip ne
reikšmingas priedas prie balso. 
Težerdami jiem ištisines panegi
rikas, tobulai užsičiaupiam bet

JONAS GRINIUS

Kažin ar buvo kada toks gy
vas lietuvių kultūrinis judėjimas 
Vakarų Europoje kaip šių 1979 
metų vasarą? Juk jis pasireiškė 
net trijose Europos valstybėse: 
Anglijoje, Belgijoje ir Vakarų 
Vokietijoje (šioje net dviejuose 
miestuose). Šis judėjimas pirmiau
sia parėjo nuo IV Pasaulinio lie
tuvių jaunimo kongreso, kuriam 
daugiausia atstovų ir svečių da
vė Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados lietuviai. Tačiau 
šių metų vasaros kultūriniam 
įvairumui nemažo svorio įnešė 
ir 26-oji Lietuviškųjų studijų 
savaitė, kuri vyko beveik tuo pa
čiu laiku (VII. 20 — 27) kaip 
Jaunimo kongreso studijų dienos 
Altenberge Vokietijoje. Jei ne
žiūrėti turinio, Studijų savaitė šį 
kartą praplėtė “geografiją”, vyko 
Belgijoje, globojama Lietuvių 
bendruomenės, kuriai vadovauja 
energinga tautietė p-nia St. Bal
tus.

Louvain — la — Nou.ve arba
Naujasis Luvenas

Lietuviškųjų studijų savaitės 
dalyviams, kuriems gal nebuvo 
įmanoma išmatuoti visų organi
zacinių sunkenybių, tekusių ne
gausiems Belgijos lietuviams, bu- 
yo labai nepaprasta aplinka — 
katalikų universiteto patalpos 
Naujame Luvene. Tai naujai 
pastatytas ir dar tebestatomas 
miestelis tik vienam universite
tui su jo auditorijomis, laborato
rijomis, seminarų bibliotekomis, 
studentų bendrabučiais, profeso
rių ir tarnautojų butais, valgyk
lomis bei krautuvėmis.

Yra ir Vokietijoje miestų (kaip 
Heidelbergas ar Tuebingertas), 
kur nuo seno žymų gyventojų 
procentą sudaro universitetų per
sonalas su studentais, tačiau 
drąsiai galima teigti, kad Belgi
jos Louvain — la — Neuve yra 
vienintelis visoje Europoje, kur 
ne tik gyventojų dauguma stu
dentiška, bet visa miestelio sta
tyba yra pajungta universiteto 
poreikiams. Sakysim, geležinkelio 
stotelė traukiniams sustoti ir iš
važiuoti yra įrengta tunely po 
centriniu universiteto admi
nistracijos pastatu; po juo šalia 
geležinkelio bėgių eina autostra
da, arba greitkelis, iš kurio iš
sukti į automobilių garažus vėl

kuriai kritinei analizei. Ryšium 
su tuo legalizuojamas daininin
ko fizinės medžiagos stačiai feti- 
šiško garbinimo kultas, užsimer
kiant net prieš esmingiausius jo 
talento asmenybės trūkumus.

Jeigu analogiškų reiškinių gau
sybė ir baugintu dar mūsų kultū
rinio elito “rinktinę”, kaip regre
syvus įstrigimas primityviam pel
kyne, tai musu šviesuomenės vi
durkinė masė turbūt taip ir baigs 
savo amželį darnioj koegzistenci
joj su jais.

O kurlink pasuks mūsų jauni
mo auditorija? Jeigu jo vardai 
■pajėgtu ji uždegti stipresne am
bicija “siekt ten, kur vyzdis ne
pasiekia”, negi jis pasipurtęs ne
galėtų gerokai šoktelėti aukštyn,

palikęs mus senius plėkti senatviš
koj inercijoj? Kodėl šioj svaigalu 
bei narkotikų gadynėje jaunimui 
nesviesti sau naujo sublimacinio 
šūkio: būkime meno narkomanais 
ir grožinės muzikos alkoholikais 
pačia gerąja prasme! Taip sušu
kus, mūšy šauniesiems lapins- 
kams, vasaičiams, govėdams,stro
foms, lampsatytėms, jautokai- 
tėms ir kitiems, gal ne tiek žino
miem jauniem vardam, ar tai 
muzikuojant ar su plunksna, dar 
reikės daug ir sunkiai padirbėti, 
kad savo jaunesniojoj kartoj ga
lėtų sukelti naują dvasinį sąjūdį, 
kuris aną auksinę J. Keliuočio au
ditorijos svajonę imtu jau palaips
niui tikroviškai realizuoti.

Stasys Liepas

Stuerbout Merlck Bouta (1410-1475) ĖranMas EUJas d] kūmoje
Altoriaus panelis S v. Petro bažnyčioje, Louvalne, Belgijoje

tegalima po tuo centriniu pasta
tu. Kitaip to didelio požeminio 
garažo nebūtų galima nė rasti.

Tačiau Naujajame Luvene 
įdomiausia ne tiek visų kelių 
susibėgimas į universiteto cent
rą, kiek kova su plokštuma ir tie
siąją linija statyboje. Kai šių lai
kų vadinamuose moderniuose 
miestų pastatuose vyrauja mono
toniška tiesioji linija, tai šitame 
universitetiniame miestely archi
tektai su ja taip sėkmingai kovo
ja, kad jos nekūrybinį nuobodu
mą yra nugalėję, ją sulaužydami. 

Šitam tikslui yra pasitarnavęs gat
vių laukinis grindinys (terenas), 
kuris čia kildamas, čia leisdama
sis žemyn, lyg tyčia neleidžia na
mams išsirikiuoti tiesiąja linija. 
Todėl ir studentų bendrabučiai 
visai nepanašūs į kareivinių 
blokus, nes jų sienos vis nevie
nodo aukščio ir nevienodais tar
pais įlaužtos, nes pastatytos ne
vienodoje plotmėje. Kad ir tiesios 
plokštumos nekristų į akis, sie
nų raudonos plytos paliktos ne
tinkuotos (neglaistytos), tartum 
tie gausūs ir įvairūs trobesiai dar 
nebūtų visai užbaigti. Tiesių li
nijų ir tiesių plokštumų lyg 
daugiau matyti seniausiai pasta
tytoje universiteto dalyje, kur jau 
yra ir paaugusių medžių. Nau
jausioje dalyje medžių beveik nė
ra, arba vienas antras įsodintas į 
statines tartum į vazonus.

Taigi šitokio dar nebaigto 
(lyg laukuose) universiteto mies
telio vienoje didelėje auditorijo
je vyko 26 Lietuviškųjų studi
jų savaitės paskaitos, o jų daly
vių dauguma gyveno studentų 
bendrabučių kambariuose.

Paskaitininkai ir klausytojai
Ši studijų savaitė skyrėsi nuo 

kitų ne tik nebaigto miestelio 
įdomia aplinka, bet ir dalyviais. 
Nors IV Jaunimo kongreso ruo
šėjai spėjo, kad į Studijų savaitę 

Belgijoje atvažiuos iš JAV nema
žai svečių, kurie negalės daly
vauti Jaunimo kongrese, bet no
rės pamatyti bent jo užbaigą, ta
čiau tokių tebuvo tik keletas — 
vienas antras jaunesnis veidas, o 
kiti vyresnio amžiaus asmens.

Bet šioje Studijų savaitėje bu
vo gerokai pasikeitęs prelegentų 
sąstatas. Seniau jų dauguma vis 
būdavo iš Vakarų Vokietijos. Šį 
kartą išėjo atvirkščiai. Jei neskai
tyti kun. dr. P. CeliešiaUs, ku
ris pravedė susimąstymus apie 
Kristų per rytines pamaldas, iš 
Vokietijos tebuvo tik du paskaiti
ninkai. Tarp jų nepasirodė nė 
dr. K. J. Čeginskas, kuriš visose 
ankstesnėse savaitėse būdavo tarp 
labiausiai mėgstamų prelegen- 
tų. Turbūt stengdamiesi j atnau
jinti paskaitininkų sudėtį, šios 
Studijų savaitės rengėjai ir mo
deratoriai (dir. V. Natkevičius ir 
dr. J. Norkaitis) savo žvilgsnį bu
vo nukreipę į Jungt. Amerikos 
Valstybes, iš ten pakviesdami ke
turis profesorius, kurių trys Eu
ropoje tarp lietuvių dar nebuvo 
pasirodę su savo paskaitomis. 
Jeigu prie šių keturių dar pridė
tume pusiau bostoniškį dr. V. Va- 
syliūną ir atimtume neatvykusį 
d n. A. Greimą (iš Paryžiaus), tai 
Amerikos lietuviai profesoriai su
darė visą pusę paskaitininkų.

Kaip paprastai didesni susibū

rimai be įžangų neapsieina. Tai 
gi ir šią Studijų savaitę tokia 
įžanga iš vakaro pradėjo p-nia St 
Baltus, supažindindama su Belgi
jos lietuviais. Kitą rytą mode
ratorius V. Natkevičius papasa
kojo trumpai Studijų savaičių 
istoriją, supažindino su atsiųstais 
gero linkinčiais raštais ir davė 
žodį sveikintojams. Tarp jų žy
miausias buvo visos PLB pirmi
ninkas V. Kamantas, kuris be pa
drąsinimo žodžių dar buvo atve
žęs ir dovanų. Po to pirmasis ( 
darbą buvo įjungtas “amerikie
tis” dr. Rimvydas Šilbajoris. Kal
bėdamas apie tai, kaip mūsų ra
šytojai prozininkai reiškėsi Lie
tuvoje 1968 — 1978 metais, pro
fesorius įsitikino, kad per minė
tą dešimtmetį jio visi, kad ir ne
sipriešindami viešai niveliuojan
čiam socialistinio realizmo spau
dimui, pajėgė pasireikšti indivi
dualiais savo veidais neva trimis 
srovėmis. Tai, atrodo, duoda vil
čių dar vaisingesnei ateičiai.

Antras “amerikietis” dr. Kęs
tutis Skrupskelis kalbėjo apie 
žmogų, kaip jis iš esmės atrodo 
marksistams (dirbanti ir šitaip 
save keičianti būtybė) ir kaip jį 
mato mūsų tremties filosofai dr. 
J. Girnius ir dr. A. Maceina, ku
riems žmogus yra stokojanti bū
tybė, besistengianti save papildy
ti kultūrine veikla ir vis dėlto pa
siliekanti atvira, reikalinga pa
galbos dėl blogio (mirties) grės
mės.

Trečiasis “amerikietis” dr. Z. 
Rekašius, kalbėdamas apie lietu
vių spaudą išeivijoje, pirmiau
sia pažiūrėjo į lietuvių laikraš
čių paradoksalę būklę lietuvių 
kultūros istorijoje ( vienas tų 
paradoksų — niekur negirdėtas 
Europoje spaudos draudimas). 
Savotiškas paradoksas iškyla lie
tuvių spaudoje Amerikoje. Nors 
kai kuriems laikraščiams matyti 
išsisėmimas ir netolimas galas, 
jie neketina reformuotis, kad iš
sigelbėtų. Tai girdint, darėsi 
liūdna. Bet apskritai visi svečiai 
profesoriai kalbėjo laisvai, kai 
kas tik elegantiškai, tik retkar- 
karčiais tepažvelgdami į raštą; 
todėl jų klausyti buvo miela.

Sukaktuvinės paskaitos

Kadangi šiemet sukanka 400 
metų nuo Vilniaus universiteto 
pradžios, šią svarbią Lietuvos 
mokslo įstaigą rengėjai buvo už
simoję paminėti net trimis pa
skaitomis. Jų didžiąją dalį jie bu
vo pavedę dviem istorikam “ro
mėnams” — dr. Povilui Rabi
kauskui ir dr. Povilui Jatuliui. 
Žvelgdamas į Vilniaus universite
to pradžią arba Vilniaus akade
miją iki jos ir jėzuitų ordino už
darymo 1773 m., jėzuitas profe
sorius P. Rabikauskas gal dau
giausia pateikė mažai žinomų ir 
nežinomų faktų apie Akademi
ją, pabrėždamas jos tarptautinį 
pobūdį bei reikšmę, bet taip pat 
jos lietuvišką, kad ir besikeičian
tį branduolį. Apie Vilniaus uni
versitetą po II-jo Pasaulinio karo 
kalbėjo žymusis lietuvių disiden
tas Tomas Venclova, kuris pats 
1954 m. buvo tapęs studentu Vil
niaus universitete ir vienerius 
metus buvo pašalintas iš jo ry
šium su byla prieš studentų li-

(Nukelta t 2 pri.).



Šiame numery:
Tuo pačiu metu Vilniuje.
Dail. Henriko Šalkausko netekusi. 
Vincas Trumpa apie dr. Jono 
Šliūpo monografiją.

• Dalios Sruogaitės-Bylienes atsiminimai 
iš kelionių su Vincu Krėve 
Vytauto Mačernio eilėraščiai ryšium 

_  su poeto 35 metų mirties sukaktim.
Aktore Ingrida Blekytė Yermos 
improlvizacijoj, Stratforde.

: Išeivijos literatūros antologija
anglą kalba.

MONOGRAFIJA VERIA DR. JONO ŠLIŪPO
V. TRUMPA

Tuo pačiu metu,
kai minimas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejus 
ir spaudos atgavimo 75 metų sukaktis

1979 m. minime Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktuves. 
Ta proga buvo pasiryžta išleisti 
jjĮięno iš jo profesorių ir rekto
rių Alberto Kojelavičiaus-Vijuko 
(1 609-1677) stambią, dvitome 
,jLigtuvos istoriją“. Veikalas iš 
JJtjįpų kalbos buvo išverstas dau
giau kaip prieš dešimti metų. 
Jierfiet jis spaustuvėje buvo jau 
JliAhktas ir sustatytas i spausdi- 
JJinfo mašiną. Atspausdinti ko- 
Jhktūros lapai. Spaudos riktai 
^parūpo“ glavlitui (politinei cen- 
3tūrai), kuri seniau nesidomėda
vo senoviškais verstiniais leidi
niais. Pirmoji „ideologiją“ apti
lto kalbininko J. Senkaus našlė. 
Ji parodė šefui Gurvičiui, tam 
pačiam, kuris seniau A. Vienuo
lio „Puodžiūnkiemiui" „pakėlė 
idėjinį lygi”. Gurvičius nubėgo i 
Cgątro komitetą (“Draugo” kul
tūrinio priedo red. pastaba: Lie
tuviškoji tarybinė enciklopedija 

;savo 4-tame tome apie Borisą 
jfeurvičių mus informuoja šitaip 
— “Gurvičius Borisas (g. 1917. 
ŲI.16 Kaune), rev. judėjimo Lie
tuvoje veikėjas, LTSR nusipelnęs 
kultūros švietimo darbuotojas 

11965). TSKP narys (1934; iki 
;1940.X. priklausė LKP). 1932-34 
!fr 1937-40 Kaune dirbo komjau- 
inimo darbą. 1935-36 Maskvoje 
mokėsi part. m-loje. 1937-40 LK 

LJS CK narys; 1937 įkūrė Grei- 
fenbergerio pogr. spaustuvę. Už 
rev. veiklą kalintas. Per D. Tė- 

“vynės karą Raud. armijos 16 liet, 
divizijos polit. darbuotojas. Nuo 
1945 m. LTSR Glavlito virši
ninko pavaduotojas“). Duobka
sio vaidmenį čia suvaidino „isto
rijų daktaras” Jonas Aničas: argi 
galima „vyresnįjį brolį" vaizduo
ti tokį, koks jis buvo ir yra, ir 

■’J^aip jo darbus aprašo Kojelavi- 
Įffiusl Aničas pagalbos kreipėsi į 
šių dienų muravjovą Dybenką. 
Ir “Lietuvos istorijos” raidės spaus- 
Jįuvėje buvo išbarstytos... O kai 
Įkas buvo net nubausti už šitą 
^‘nusikaltimą” — kaip drįso mė

ginti išleisti!... Redakcinė kole
gija: K. Korsakas, R. Šarmaitis, J. 
Jurginis liko sausi jie iš “ne
liečiamųjų”. Nukentėjo “Vagos” 
leidyklos žmonės, kurie šio veika
lo dar nė matyti nebuvo matę. 
Kaltas visada jiešmininkas...

šitaip pagerbtas senasis Vil
niaus universitetas, taip paminė
tas jo jubiliejus. Neužtenka vien 
žodžiais niekinti jo praeitį...

Palaidota ir visa „Lituanistinė 
biblioteka“. Neišeis nei šių me
tų „Vagos“ leidyklos kataloge 
paskelbtoji „Dusburgo kronika“, 
nei užplanuotoji Jono Bretkūno 
raštų rinktinė. Šie veikalai taip 
pat buvo kelerius metus ruošti 
ir gerai paruošti.

Taip elgiamasi su Lietuvos isto
rija ir jos veikalais.

Ta pačia proga reiktų prisimin
ti ir didžiojo pedagogo humanis
to Jono Amoso Komenskio (1592- 
-1670) „Rinktinius pedagoginius 
raštus“, „šviesos" leidyklos iš
leistus 1975 m. Kaune. Tomas 
daugiau kaip 700 puslapių, di
delio formato, gražiai išleistas. 
Tiražas paženklintas skaitmeniu 
— 3000. Visa nelaimė ta, kad nė 
vienas egzempliorius nebuvo par
duotas. Partija leteną uždėjo 
knygai spaustuvėje, šiais „raš
tais“ pasidžiaugti mokytojai ga
lėjo ir gali vien paveikslėly: "Nau
jų knygų“ biuletenio 1976 m. Nr. 
6, 15 psl. įdėta jų viršelio foto
grafija...

Kaipgi bedieviai duos mokyto
jui knygą, kuri „Didžiojoj didak
tikoj“ moko auklėti žmogų „kaip 
paskutinį ir tobuliausią Dievo 
kūrinį”!

Komenskio „Raštų“ tiražas bu
vo atiduotas į popieriaus fabri
ką, o keli egzemplioriai per V. 
Kazakevičių pasiųsti užsienio lie
tuviams: žiūrėkit, mes ir krikš
čioniškų knygų leisti nebijom!

K. Širvintas
„Aušra“,Nr. 16(56). Lietuva, 

1979 m. gegužės mėn.

Dr. Juozas Jakštas, DR. JONAS 
ŠLIŪPAS. Jo raštai ir tautinė veikla. 
Išleido Akademinės skautijos leidyk- 
ya, 8913 S. Leavitt St., Chicago, IL 
60620. Mecenatai: Vytautas, Vanda ir 
Kęstutis Šliūpai. Redagavo ir J. Šliū
po bibliografinį sąrašą, bei vardyną 
parengė Jonas Dainauskas. Spausdino 
M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. Lei. 
dinys iliustruotas, kietais viršeliais, 
didesnio formato, 384 psl., kaina — 
12 dol., gaunamas lr "Drauge".

*

šiandien, kai daug kas ima nu
sivilti mokslo, pažangos ir net 
laisvės idėjomis, ir bando jieškoti 
atsakymų kur kitur, pavyzdžiui, 
kad ir naujuose religiniuose ir 
net kultistiniuose sąjūdžiuose, 
monografija apie Joną Šliūpą at
rodo lyg ne savo vietoje ir ne savo 
laiku. J. Šliūpas, kaip teisingai pa
stebi šios monografijos autorius, 
istorijos mokslų daktaras, Juozas 
Jakštas, buvo savo laiko, vadina
si, XIX a. antros pusės žmogus, 

i kada šventai buvo tikima, jog 
šviesos ir mokslo pagalba pasau
lis pasineš tiesiog į neribotas pa
žangos ir laisvės, individualinės ir 
tautinės, aukštumas. Net ir mūsų 
kunigas — poetas Maironis, Šliū
po amžininkas, siūlė pasirinkti 
mokslą savo ir tėvynės vadovu.

Tas pasitikėjimas ir tiesiog ti
kėjimas mokslu siekė net ir pa
prastą žmogų. Prisimenu, kaip 
mano tėvas, kuriam beje teko 
kartu su jaunu Mačiuliuku moky
tis Betygalos liaudies mokykloje, 
žodį Mokslas visados tardavo di
džiąja raide. Jam Basanavičius, 
Šliūpas, net ir vysk. Beresnevi
čius, kilęs taip pat iš tų pakraščių, 
pirmiausia buvo mokslininkai. 
Šliūpo vardas mūsų apylinkėse 
buvo ypač gerai žinomas. Juk jo 
dėdė Aloyzas Šliūpavičia (taip 
tada visi jį vadino) buvo mūsų 
Paliepių klebonas, vėliau persi
kėlęs į gretimą Pernaravą. Pas jį 
kiek laiko gyveno ir mokėsi jau
nutis Jonas Šliūpas (ir Paliepiuo
se ir Pernaravoje). Jono jaunesnis 
brolis dr. Rokas Šliūpas keletą 
metų daktaravo Ariogaloje ir, be
rods, Pernaravoje. Iš tos pačios 
Pernaravos buvo kilusi ir kita pa
žangi veikėja, Gabrielės Petkevi
čaitės ir Povilo Višinskio draugė, 
Jadvyga Juškytė, vėliau J. Šliūpo 
bendradarbė.

Dr. J. Jakštas savo monografiją

H. Mkradm Piešiny.

Henrika* Salkauska* (1925-1979) Peizažas (akvarele. 1M3 m. laimėjusi Australijoje Mosman vardo dalie, premiją) 
Kaip jau anksčiau mūsų laikraštyje trumpai buvo pranešta, dailininkas Henrikas Šalkauskas mirė Australijoje Š. m. 
rugsėjo 2 d. Buvo gimęs Kaune 1923 m. gegužės 6 d. Jis buvo vienas iš pokario metų lietuviško jaunimo spiečiaus, 
besimokiusio 1946-1949 metais Freiburgo “L’Žcole dės Arte et Metiers" dailės mokykloje. Išemigravęs 1949 m. j 
Australiją, apsigyveno Sydnėjtfe. Priklausė Australijoje susitelkusiam lietuvių dailininkų būriui, kurie tiesiog in
spiravo visos Australijos tapybos, grafikos lr skulptūros atgimimą. Dalyvavo daugybėje tenykščių parodų, laimėda
mas aukščiausias premijas. Jo darbai pasirodydavo laika nuo laiko ir Amerikos lietuvių galerijose, New Yorke, Chi
cagoj ir kt. Apgailestaudami tokią ankstybą kūrybingo dailininko mirt j ir pagerbdami jo atminimą, šios dienos kul
tūrinio priedo puslapius puošiame Henriko Šalkausko dailės darbais

daugiausia atremia į paties Šliū- naziją rašė: „Būk kaip buvę, jei- 
po raštus ir laiškus. O Šliūpas bu- gu iš gimnazijos anais laikais iš- 
vo labai raštingas žmogus, tą liu- ėjo kas nors išlėpausiu, tai jau ne 
dija ir J. Dainausko rūpestingai mokytojų kaltė“ (Rinktiniai raš- 
parengta, bet toli gražu nepilna, tai, p. 273). Gimnazistu būda- 
jo rašinių bibliografija (p. 353— mas, Šliūpas ne tik išmoko loty- 
365). Be reikalo jis tik J. Sapa-lnų, graikų ir vokiečių kalbas, bet 
liaus straipsni “Apšvie- jau skaitė amerikiečio H. Drape-
toje“ priskiria Šliūpui. Tai buvo,rio, vokiečio Buechnerio, anglo 
Basanavičiaus slapyvardė. Net|H. Spencerio filosofinius raštus, 
keletą kartų Šliūpas skelbė savo Rusų ir lenkų literatūrą kaip 
atsiminimus iš vieno ar kito savo Į ledą krimto. Be abejo, ano meto 
gyvenimo laikotarpio. Jie jo atsi- gimnazistų nei iš tolo negalima 
minimai sudaro nemažą dalį Šliū
po Rinktinių raštų, kurie neseniai 
(1977 m.) pasirodė Vilniuje, 
kaip Lituanistinės bibliotekos 20- 
tasis tomas. Berods, Jakštas nespė
jo šiuo vertingu leidiniu pasinau
dotu

tosios mokyklos (high school) 
studentais.

Gali sakyti, jau nuo pat ma
žens Šliūpas pasižymėjo drąsa, 
nebijojo konflikto, tapo kontro
versine asmenybe. Užtat ne kar
tą gavo lupti nuo savo dėdės kun. 
Aloyzo Šliūpavičiaus. Mintaujos 
gimnazijoj būdamas, mėgdavo ir 
kortomis, ir biliardu palošti (kar
tais ir per mišias!), ir 
gerti. O universitete
ypač Petrapilyje) jis, 
meto madą, jau beveik

JAUNAS I VADUS
Pirmasis Šliūpo gyvenimo ir 

veiklos laikotarpis sutapo su mū
sų tautinio atgimimo aušra. Stu
dijuojant ano meto Lietuvą, ne
galima nesistebėti, kaip nuosta
biai greitai brendo to atgimimo 
vadai. Matyt, dirva jau taip buvo 
išsidirvonavusi, kad kiekvienas 
augalėlis labai greitai stiepėsi į 
saulę. Tiesa, Basanavičius jau 
buvo peršokęs 30 metų amžiaus, 
bet Šliūpas, vos perkopęs savo 
amžiaus dvidešimtmetį, staiga 
atsistoja to sąjūdžio pačioje vir
šūnėje: jis turi redaguoti „Aušrą“, 
rašyti memorandumus vidaus rei
kalų ministeriui, megzti dialogą 
su įtakinguoju lenkų „Dziennik 
Poznanski“, bandyti kontaktus su 
Varšuvos generalgubernatoriumi 
Hurka. Tam greitam brendimui 
turbūt davė gerą pagrindą labai 
aukštai pastatyta ano meto Rusi
jos gimnazija. Pats Šliūpas apie 
savo Mintaujos (Jelgavos) gim

lyginti su dabartiniais mūsų aukš

Naktie* muatka

tas, beveik ateistas - monistas, be
veik revoliucininkas. Užtai ir iš 
Petrapilio universiteto pašalintas 
(1882 m.). Tai vis buvo daugiau 
asmeniški Šliūpo konfliktai. J di
desnius konfliktus jis pakliuvo, 
įšokęs,.Aušrą“ redaguoti.

SU RUSAIS AR SU LENKAIS
Gal ir turėjo tam tikro pagrin

do iš lenkV pusės metamas kalti
nimas, kad „Aušra“ per daug 
nuolaidžiaujanti, arba nepakan
kamai kovinga Rusijos atžvilgiu. 
Vienas kitas (gal ir pats Basana
vičius) tikėjosi, kad spaudos drau
dimas Lietuvoje bus panaikintas 
ir kad .Aušra“ galės legaliai bū
ti leidžiama Lietuvoje. Šliūpas 
jau 1882 m. savo memorandume 
Vidaus reikalų ministeriui kėlė 
spaudos draudimo panaikinimo 
klausimą. Visiškai teisingai Šliū
pas nurodė, kad spaudos draudi
mas buvo kontraproduktyvus: 
vietoj mažinęs lenkiškumo įtaką 
Lietuvoje, jis ją didino, nes len
kiška knyga ir laikraštis gana lais
vai rado kelią į Lietuvą. Deja, 
šios Šliūpo ir kitų tuo pačiu me
tu pastangos atsimušė į rusų ad
ministracijos bukumą. Daug 
naujos medžiagos šiuo ir kitais 
panašiais klausimais pateikia 
prof. Vytautas Merkys savo nau
jausioje monografijoje „Nelega
lioji lietuvių spauda kapitalizmo 
laikotarpiu“ (Vilnius, 1978).

Jau būdamas „Aušros“ redak
toriumi, Šliūpas bandė veikti 
abejais frontais. Iš vienos pusės 
jis bandė įtikinti lenkus, kad jie 
suprastų ir pripažintų lietuvių 
tautą, kaip atskirą etninį viene
tą. Tuo reikalu jis parašė atvirą 
laišką „Dziennink Poznanski“, 
paneigdamas, kad .Aušra“ ir jis 
pats iš esmės esą nusistatę prieš 
lenkus, bet taip pat griežtai už
ginčydamas, kad .Aušra“ buvusi 
rusų intrigos vaisius. Šis jo laiš
kas susilaukė gana palankios re
akcijos iš „Dziennik Poznanski“ 
pusės. Bet už jį jis gavo nemaža 
pylos iš kai kurių lietuvių stu
dentų, ypač maskvėnų, kurie vis 
dar tikėjosi pagalbos iš rusų. Tuo 
tarpu Prūsų valdžia tame Šliūpo 
laiške įžiūrėjo net panslavizmo 
šmėklą ir išgrūdo Šliūpą iš Ma
žosios Lietuvos.

Iš antros pusės Šliūpas nenu
stojo vilties veikti ta kryptimi ir 
rusų administraciją. Atsidūręs vėl 
'Lietuvoje ir pasitaręs su kitais 
lietuviais veikėjais, jis surašė pla
tų memorandumą Varšuvos ge
neralgubernatoriui Hurkai (Jakš
tas ir daug kitų rašo Gurka) ir 
pats jį nuvežė į Varšuvą. Nors ir 
iš tos pastangos nieko neišėjo, ta
čiau už šį savo žygį jis buvo 
smarkiai kritikuojamas vėlesnių 
lietuvių ir lenkų istorikų. Ypač 
smarkiai jį puolė Mykolas Rofcne- 
ris. Nepagiria jo ir V. Merkys. Dr. 
Jakštas, man atrodo, visiškai tei
singai bando ginti šį Šliūpo žy
gį. „Žvelgiant į istorines to laiko 
sąlygas, rašo Jakštas, ir į aplin
kybes, iš kurių tas memorandu
mas kilo, Šliūpo žygis nėra jau 
taip peiktinas" (p. 62). Daugiau 
nesigilinant į šį klausimą, gali
ma tik tiek pasakyti, kad mes 
kartais per daug taikome lenkiš-

(Nukelta į 2 pal.),
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Šiame numery: 
Vertimai—-literatūrinio gyvenimo 
būtinybe. 
Antanas Maceina apie religines 
kalbos klystkelius. 
Roberto Frosto poezija. 
Pokalbis su akt. Jonu Kelečium, jo 
literatūriniam rečitaliui artėjant. 
Ginos Čapkauskienės rečitalis Chicagoj. 
Sutelktine Toulouse-Laatrec'o darbų 
paroda Chicagos Meno institute. 
Teatrų festivalis Chicagoje. 
Nauji leidiniai. 

/č&ifd V*C 

Vertimai - literatūrinio 
gyvenimo būtinybė 
Kadangi ne kiekvienas gali iš

mokti svetimas kalbas, tautų gy
venime, kultūros skleidime verti
mo menas turi didelės reikšmės, 
nes jis praplečia tautų intelektu
alinį akiratį, leidžia susipažinti 
su svetimomis literatūromis, su 
jų idėjų ir vaizdų pasauliu, o 
kalbą praturtina naujomis sąvo
komis ir elementais, panaudotais 
išsakyti toms naujovėms, šis tarp
tautinis bendravimas yra vienas 
pačių veiksmingiausių stūmok
lių žmonijos pažangos srityje. 
Taip Lietuvių enciklopedijoje 
apibūdinami vertimai ir jų reikš
mė (LE. XXXIII t 959 p.). Visa 
tai liečia tiek mus pačius, kai ver-
čiamės kitų tautų grožinę litera
tūrą lietuvių kalbon, tiek ir ki
tus, kai verčiasi lietuvių literatū
ros veikalus savo kalbon. 

Vertimų problemą čia šiandien 
užsimename dar ir todėl, kad 
yra proga pasidžiaugti mūsų pa
čių, tiksliau čikagiškės leidyklos 
akivaizdžiai realizuotomis pa
stangomis. Minty čia turime Ali
nos Skrupskelienės suredaguotą 
ir Lithuanian Library Press, Inc. 
(3001 West 59th Street, Chica-
go, IL 60629) išleistą antologi
ją „Lithuanian Writers in the 
West". Imponuojanti mūsų -poe
zijos, dramos ir prozos reprezen
tacija angliškai kalbančiame pa
saulyje. Tokios apimties, taip 
reikliai paruošta ir tokiu išskir
tiniu apipavidalinimu pateikta 
knyga tampa neeiliniu įvykiu bei 
neišgriaunamu paminklu ir mū
sų išeivijos istorijoje, ir aplamai 
pasaulinėje literatūrinio gyveni
mo raidoje 

Aplamai savos literatūros ver
timų, įvairių antologijų ir šiaip 
knygų jau esame išeivijoje nema
žai paskleidę, čia ypač turi daug 
nuopelnų Stepo Zobarsko vado
vaujama leidykla. Šios krypties 
pastangas ,ir ateityje nereikėtų 
silpninti, o kaip tik stiprinti. 

Tačiau nereikėtų užmiršti ir 
vertimų iš kitų kalbų lietuvių 
kalbon. Kiekvienai tautai yra 

RELIGINĖ KALBOS KLYSTKELIAI 
Bažnyčia" ar 
„Bendrija"? 

tikras pasididžiavimas turėti sa 
vo kalbon išverstus tokius mil 
žinus kaip Homerą, Vergilijų, 
Dantę, Šekspyrą, Servantesą, 
Goethę, Adomą Mickevičių, Dos
tojevskį ir pan. Tai liudija tau
tos ir kalbos kultūrinį subrendi
mą. Lygiai reikia turėti ne tik pra
eities literatūrinių didžiūnų, bet 
ir dabarties ryškiųjų pasaulio 
vardų kūrybą savoje kalboje. Tai 
irgi būtinas patikrinimas savo 
kalbos kūrybinio ir kultūrinio 
neatsilikimo nuo verpetuojančio 
šios dienos gyvenimo srauto. Tai 
tinka ir mūsų išeiviškajai lite
ratūrai, ir literatūriniam gyveni
mui pačioje Lietuvoje. 

Tomas Venclova straipsnyje 
„Pasaulinės literatūros recepcija 
šių dienų Lietuvoje", turėdamas 
galvoje vertimo reikšmę mūsų li
teratūrai, anksčiau minėtą apta
rimą papildo šitaip: „Vertimai 
— antrinis fenomenas, bet jų ly
ginamasis svoris literatūroje daž
niausiai ne menkesnis, kai kada 
ir didesnis nei originalios kūry
bos". Ir kiek toliau patikslina, 
kad per vertimus ateinančios 
„svetimos temos, meninės struk
tūros, pagaliau mados tolydžio 
pasisavinamos ir adoptuojamos. 
Antra vertus, į jas reaguojama 
kaip į tam tikrą iššūkį — ban
doma sukurti kažką savo, kylan
čio iš savosios tradicijos, bet ne 

\ blogesnio. Sis mainų ir konkuren
cijos procesas literatūrai pravar
tus —leidžia nuolat atsinaujin
ti, šalinti sustabarėjusius mecha
nizmus; net ir literatūrinę kalbą 
vertėjai tobulina, maždaug taip, 
kaip ir rašytojai —Daukša kal
bos požiūriu toks pat svarus, 
kaip ir Donelaitis, o geras Prous-
to vertimas svertų daugiau, ne
gu dvidešimt romanų" („Drau
go" kultūr.pried., 1978.3.25). 

Nūdien vertimo mokslas ir me
nas domina daugelį įvairių moks
lo sričių todėl, kad vertimas pri
klauso dviem autoriam: rašytojui 
ir vertėjui. Jis yra dviejų litera-

(Nukelta t S paL). 

Religija, kaip ir kiekviena kita 
žmogiškojo būvio sritis, neišsiver
čia be žodžio: visa religijoje esti 
pavadinama. Religinis pasaulis 
yra taip pat jau interpretuotasis 
pasaulis, vadinasi, ištartas žodiš
kai ir tuo būdu nusakytas tuo ar 
kitu atžvilgiu. Kai romėnai die
vams skirtą vietą pavadino fa-
mun, tai visa, kas buvojo užu 
(pro) šios vietos savaime pasida
rė pro — fanum, t y. nepašvęsta, 
dievams neskirta, todėl jiems 
abejinga, net priešinga. Mūsiš
kio profano -— neišmanėlio gel
mė yra sakralinė, nors jos šiame 
svetimžodyje ir nejaučiame. An
tra vertus, kas yra šventovėje 
ypatingai uolus, tarsi būtų pa
čių dievų pašauktas, tasai vadi
nasi faną — ticus, t y. šventove 
sužavėtas, jos traukiamas, jos 
įkvėptas. Tai pagarbos žodis. To
dėl romėnai iš gilaus įkvėpimo 
kilusį eilėraštį vadino fanaticum 
carmen. Tačiau kas šitaip elgiasi 
užu šventovės (in profano), va
dinasi, kasdienoje, tas yra nesu
kalbamas, aklatikis, todėl nepa
kantus ir nepakenčiamas. Mūso
jo fanatiko gelmė irgi yra sakra
linė. Religinis pradas kalboje yra 
žymiai skvarbesnis, negu mums 
atrodo. 

Nuosekliai tad reilda būti la
bai apdairiam, religinius termi
nus keičiant ar naujų kuriant. 
Kas, sakysim, krikštą pavadin
tų vandenpyla, stipriai išnie
kintų ir net įžeistų šventenybę. 
Ar ne taip yra kartais atsitikę ir 
tai pakaitai, kurią čia norime 
nūn pasvarstyti? 

1 

Kai kuriems mūsų teologams 
nepatiko žodis bažnyčia, ir jie 
ėmėsi keisti jį žodžiu bendrija. 
Sio užmojo pradininkas, jei ne-

i klystu, yra "Tėviškės žiburių" re-
Į daktorius kun. dr. Pr. Gaida: jo 
'laikraštyje bažnyčia jau seniai 
nesirodo. Tik mano straipsniuo
se ji esti paliekama, kadangi esu 
kun. P. Gaidą įsakmiai prašęs 

\bažnyčios nekeisti bendrija. Be 
į abejo, kiekvienas turi savo pomė
gių, dėl kurių galynėtis vargu 

sūnus, ir "žmogaus sūnus**, ir 
Dievo Tėvo Sūnus); "neleisk mū
sų gundyti" nėra tas pat, kas 
"ir nevesk mūsų į pagundą": vi
sur čia slypi kitoks požiūris ir tuo 
pačiu kita teologija. 

Šios pastabos padės mums įver
tinti ir bendriją kaip bažnyčios 
pakaitalą. 

targts Kompozicija 
Dailininko Alfonso Dmrglo, gyseataeio Roenesteryje, N. Y, dallfts darbų paroda i. m. spaBo 20-21 d. rengiama Kanado
je, Toronte, lietuvių PrUkėUao parapijos parodų saUge. Ryšium su Alfonso Dargta parodos atidarymu ten pat bus ir 
kito ročesterMto rašytojo Jurgio Jankaus naujausio romano "Anapus rytojaus" sutiktuves. Sia proga Šiandien "Drau 
go" kidMulido priedo pilaplui <«—gi*—«« puošiama A.Darglo bosimos parodos darbais. Abu anuos kultūrinius 
įvyktos rengia PrtsikMmo parapijos K. M. Draugija. 

drijos Tėvų mintys (Putnam 
1979). Abu autoriai vietoje baž
nyčios visur tašo bendrija. Tik 
užsimiršęs kun. Gutauskas kar
tais pamini dar "Romos bažny
čia" (p. 39) ar "Antiochijos 
Bažnyčia" (p. 41), vienur šį žodį 

^'bebūtų" prasmės."'Tačiau "kai Į Padėdamas mažąja, kitur di-
asmeninis pomėgis pradeda virs- dž j*ia ra,de-

|ti visuomeniniu įpročiu, privalu 
•pasvarstyti, ar iš tikro anas po
mėgis yra tokio svorio, jog būtų 
siūlytinas ir priimtinas. Kol baž
nyčios vengė tik "Tėviškės žibu
riai", tol buvo galima į tai nu
moti ranka. Bet kai šio žodžio 
pradeda kratytis ir teologiniai 
veikalai, reikia jau prabilti. O 
kad bažnyčia iš teologinių vei
kalų gujama, rodo du pastarie
ji serijos "Krikščionis gyvenime" 
leidiniai, būtent: kun. dr. A. 
Rublio "Raktas į Naująjį Testa
mentą" (Putnam 1978) ir kun. 
dr. J. Gutausko "Didžiųjų Ben-

Kodėl bažnyčia nepatinkanti, 
nė vienas iš bendrijos salininkų 
nėra paaiškinęs nei pagrindęs. 
Mūsų teologai pakenčia apašta
lą, charizmą ir charizmatikus, 
ereziją ir eretikus, eucharistiją ir 
eucharistininkus, krikščionį ir 
kriklčionbę, krikštą, kryžių, 
Kūčias, popiežių, schizmą ir 
schizmatikus, sinagogą, tradiciją, 
Velykas, vyskupą ir aibę kitų ne
lietuviškų religinių terminų. 
Tačiau jie nekenčia bažnyčiosl 
Ar todėl, kad šis žodis yra sveti
mybė? Bet juk visi čia ką tik mi
nėtieji žodžiai yra svetimybės, ir 

ne vieną galima būtų lengvai 
pakeisti lietuvišku: apaštalą ga
lėtume vadinti pasiuntiniu, cha
rizmą — dovana, eucharistiją — 
padėka, kryžių — skersiniu arba 
skersikliu, popiežių — tėvūnu, 
vyskupą — užvaizdu arba prie
vaizdu. Betgi tokiu atveju viena-
prasmį terminą pakeistume dau
giaprasmiu žodžiu ir tuo būdu 
sujauktume teologines sąvokas 
bei sampratas. Nes, kaip teisin
gai pastebi K. Rahneris, "termi
nologija iš sykio atrodo esanti 
tik nereikšmingas dalykas, iš tik
ro gi ji dažnai apsprendžia dė
mesio linkmę rr praktiniame gy
venime" (Concilium 1966 m. nr. 
3, p. 225). Kitaip tariant, termi
nas kreipia mūsų dėmesį į tai, ką 
jis reiškia visų pirma kaip žodis. 
Sakysime: jei eucharistiją pava
dintume padėka, tai visas mūsų 
dėmesys būtų nukreiptas į dėko
jimą. Tuo tarpu šv. Mišios yra ne 

Bažnyčia mūsų kalboje, kaip 
ir daugybėje kitų, turi dvi pras
mes: ji reišida skirtiną pastatą, 
kuriame krikščionys garbina 
Dievą, ir ji reiškia pačią garbi
nančiąja bendruomenę, turinčią 
savą sąrangą, savą kultą, savą 
mokslą, savą teisę. Nekrikščio
nių šventyklų nevadiname baž
nyčiomis: tai sinagogos, pagodos, 
mečetės. Taip pat nevadiname 
bažnyčia nė nekrikščioniškųjų 
religinių bendruomenių, pvz. is
lamo, ar budizmo, ar hinduizmo 
išpažinėjų. 2odis bažnyčia yra 
mūsų kalboje ypatingai sujung
tas su tikėjimu į Kristų kaip Die
vą: kur Jis nėra tikimas ir garbi
namas, ten nėra bažnyčios nei 
kaip pastato, nei kaip bendruo
menės. Todėl nors bažnyčia yra 
dviprasmė, tačiau šiame žodyje 
pastato ir bendruomenės prasmės 
nestovi šalia viena kitos, o yra 
suaugusios viena su kita taip ank
štai, jog vargu ar būtų galima 
jas perskirti, nesunaikinant anos 
ypatingos savybės, kuri h pasta
tą, ir bendruomenę leidžia lietu
viui vadinti bažnyčia. 

Bažnyčios prasmės dvilypumo 
kilmė yra taip pat dvilypė. Du 
graikiški žodžiai yra davę pra
džią pastatui įgyti bendruomenės 
prasmę, o bendruomenei įgyti 
pastato prasmę, būtent: kyriakon 
ir ekklesia. Kyriafcon r̂eiŠkia Vieš
paties būstą; ekklesia reiškia su
eigą. Germanų ir rytinių slavų 
kalbos tiek pastatą Dievui gar
binti, tiek pačią garbinančiąja 
bendruomenę pavadino kyria
kon vediniais: vok Kirche, angį. 
church, oland. ir dan. kerk, rus. 
ir ukr. cerkov. Romanų kalbos 
tom pačiom dviem, sąvokom pa
sirinko žodį ekklesia: lot ecclesia, 
pranc egKse, isp. iglesia, ital. 
chiesa. Mūsų bažnyčia priklauso 
pirmajai grupei, tačiau ji yra ne 
graikiškojo kyriakon vedinys, o 
jo slaviškasis vertinys: božnica 
— vieta, kur buvoja Dievas (Bog, 
božij). Sulietuvintas yra šis žo
dis pagal tarminę (ne slavišką
ją!) priesagą —nyčia pavyzdžiu 
tokių žodžių, kaip arklinyčia 
(arklidė), druskinyčia (druskinė), 
varpinyčia (varpinė), vištinyčia 

tik dėkojimas, bet ir — net visų (vištidė) (plg. Lietuvių kalbos 
pirma — auka. Gi žodyje pade- Į gramatika, Vilnius 1965, t I, p. 
ka aukos negirdėti, todėl šis žo-į403). Šios priesagos vediniai pap-
dis mūsų dėmesio į aukojimą nė rastai žymi vietą, kurioje kas nors 
nekreipia. Religinių terminų ki-, buvoja (arkliai, karveliai, vištos 
timas visados reiškia teologijos'••-), arba indą, kuriame kas nors 
kitimą: vienas teologinis pradas;laikoma (druska, sviestas...). Ir 
naujame termine persisveria kito štai, čia staiga suvokiame, kodėl 
prado naudai ar nenaudai. Kas 
popiežių vadintų tėvūnu (pa
pą), tas pabrėžtų, tiesa, jo tėviš-

žodis bažnyčia tinka tiek pasta
tui, tiek bendruomenei: abu jie 
yra Viešpaties buvojimo vieta ar-

kumą (tai šiandien visų pripa-įba būstas. Pagal krikščionių ti-
žįstamas vad. 'meilės primatas'), kėjimą Dievas gyvena ne tik šv. 
bet išleistų iš savo sąmonės po
piežiaus valdomosios ir mokomo
sios galios pilnybe, kadangi žo
dis tėimnas nei galios, nei tiesos 

Sakramente, laikomame tam 
tikrame inde bei tam tikrame pa
state, bet ir į Jį tikinčiųjų bend
ruomenėje Sv. Dvasios būdu. Kris-

atžvilgio savyje neturi. Tas pat tui įžengus dangun, tikinčiųjų 
atsitiktų, pavadinus vyskupą j bendruomenė neliko našlaitė; ji 
prievaizdu: Kunigystės pilnybė gavo "kitą Globėją", kuris pasili-
čia dingtų, o iškiltų aikštėn tik ko joje "per amžius" (Jn. 14, 16, 
prižiūrimasis vyskupo vaidmuo. 
Štai kodėl "Tavo įsčių vaisius Jė
zus" nėra tas pat, kas „Tavo Sū
nus Jėzus" (Jėzus yra ir Juozapo 

18). Tarp Kristaus buvimo šv. 
Sakramente (pastato prasme) ir 
to paties Kristaus buvojimo ti-

(NukdU i 2 p«L). 

» * 
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Čiurlioniškieji Įspūdžiai 
įš Vakarų Berlyno
v
v

t Kasmet rudenį Vakarų Berly
ne vyksta tarptautinis meno fes- 
ivalis, kuriame šiemet buvo iš- 
tatyti ir lietuvio dailininko — 
•L K. Čiurlionio — paveikslai. 
!6-ių iš Kauno Čiurlionio mu- 
iejaus fondų atvežtų kūrinių 

•aroda vyko kone visą rugsėjo 
mėnesį barokinėje Charlottenbur-

Erdvų parodos kambarį siau
rino balta pridėtinė siena, ant ku- 

Ą’os tiesia linija ir gana arti vie- 
nashJuto buvo sukabinti 35 Ciur- 
nonio paveikslai, jų tarpe ciklai 
'Pavasaris”, “Jūros sonata”, 
*Zodiakas”. Salės gale kabojo di
džiais **Rex”. Jo reprodukcijas — 
festivalio plakatus — buvo gali
nta užtikti beveik visose miesto 
gatvėse. Paveikslų apšvietimas 
buvo liūdnokas: aukštai pakabin
tos lempos buvo nukreiptos į lu
bas, Čiurlionio kūrinius palie
kant prieblandoje: ”Rex”o pašo
nėje stovėjo du suoliukai norin
tiems ilgiau prie paveikslo pa- 
fną^tyti. J likusius 35, tačiau, rei
kėjo žiūrėti jau stačiam. Paveiks
lai buvo blizgančiu , ne matiniu 
jtildu^jame gražiai atsispindė- 
Jb žiūrovų veidai... Čiurlionio 
muzikos pasiklausyti galima bu- 
vo tik viename kambario kampe, 
lur "buvo išstatyta spausdinta 
itedžiaga apie Čiurlionį vokie
čių kalba. Čia dažnai stovinia
vo ir pusbalsiu šnekučiavosi po
ra ar trejetas žmonių, trukdyda
mi susitelkti. . Didelėje, oda ap- 
Eultojte, svečių knygoje pasira- 

daugelis parodos lankytojų.

> dešifrtties ar daugiau pusla- 
ų vien pavardžių vokiškai įra- 
tas prašymas pridurti ir įspū- 
iius. Beveik kas antras lankyto- 

as įrašė pastabą apie blogą Ciur- 
ionio paveikslų apšvietimą ir 
škabinimą. Daug kas apgailes- 
avo, kad buvo parodytas tik vie
tas jo kūrybos aspektas. Iškabin-

I

ąo pilyje, 

į

toje Čiurlionio biografijoje nebu
vo pažymėta, kad Čiurlionis bu
vo vienas iš pirmųjų dailinin
kų, tapiusių vadinamus abstrak
čius paveikslus. Vienas lankyto
jas vokiškai parašė: “Kadangi 
lietuviai neturi daug tokio lygio 
menininkų kaip Čiurlionis, tai 
jie, puoselėdami savo tautinį sa
vitumą, sugebėjo išsikovoti 
ne tarybinės kultūrinės politikos 
dėka, bet nepaisant jos, kad šiam 
dideliam menininkui būtų pa
statytas muziejus”... Svečių kny
gos puslapiuose, dar savaitę prieš 
parodos uždarymą, buvo galima

Pokalbis su Povilu Gaučiu
Sekantiems mūsų išeivijos kul

tūrinio gyvenimo įvykius bei 
spaudą, Povilas Gaučys daugeliui 
yra gerai įsimintas. Tai Lietuvos 
nepriklausomybės laikų diploma
tas (tokiais buvo ir rašytojai: J. 
Baltrušaitis, Ignas Šeinius, O.V. 
Milašius, J. Savickis), vertėjas, 
žurnalistas ir aplamai labai ša
kotos kultūrinės veiklos žmogus. 
Jau daugelį metų čikagiečiams 
visur ir visada matomas, kur tik 
kas nors daroma lietuviškosios 
kultūros labui. Turint minty 
ilgą gyvenimišką patirtį ir jo 
atliktus darbus, š.m. rugsėjo 
mėn. 28 d. Jaunimo centro ka
vinės kultūrinė vakaronė Chica
goje buvo skirta pokalbiui su Po
vilu Gaučiu. Su juo ten šnekėjo
si Algirdas T. Antanaitis. Mano
me, kad pokalbis buvo įdomus 
ne vien tik ten buvusiems čika
giečiams, bet bus lygiai pa
trauklus visiems, antraštėje mi
nėtomis temomis besidomin
tiems. Tad aną pašnekesį su Po
vilu Gaučiu čia pateikiame ir 
mūsų skaitytojams.

— Kas Jus paskatino pasirinkti 
nepriklausomybės laikais užsie
nio tarnybą?

— Noras pažinti platųjį pa
saulį. Vykdamas studijuoti į 
Prancūziją, pasirinkau toli pie
tuose esantį Montpellier univer
sitetą, beveik prie pat Vidurže
mio jūros. Studijavau romanisti- 
ką, t.y. prancūzų, ispanų, italų 
literatūras. Visa tai derinosi su 
noru pažinti svetimas šalis.

— [ką buvo atsižvelgiama,

parenkant žmones Lietuvos dip
lomatinei užsienio tarnybai?

— Tais laikais, stojant į užsie
nio tarnybą, pirmiausia buvo at
sižvelgiama į išsilavinimą, sveti
mų kalbų mokėjimą ir išvaizdą. 
Neoficialiai — į rekomendacijas. 
Tuo metu gerai mokėjau rusų 
kalbą, pusėtinai lenkų ir prancū
zų, ir jau buvau žinomas kaip 
kelių knygų vertėjas ir chresto
matijos “Dainiai prieš aušros 
gadynę” sudarytojas.

— Kokie buvo mūsų konsula
tų tikslai ir uždaviniai?

— Anais laikais Lietuvos kon
sulatai buvo atidaromi svetimo
se valstybėse ten, kur gyveno di
desnis lietuvių skaičius, kaip pvz. 
Latvijoje: Rygoje, Liepojuje ir 
Daugpilyje arba Pietų Ameriko
je, nes Argentinoje, Brazilijoje ir 
Urugvajuje buvo susispietę daug 
mūsų emigrantų. Pagrindinis 
tikslas buvo rūpintis jų teisine, 
medžiagine būkle ir, kaip dabar 
sakoma, lietuvybės išlaikymu.

— Kas buvo atlikta ir pasiekta?
— Normalų darbą konsulatai 

galėjo dirbti Latvijoje, kur lietu
viai gyveno nuo seniau, turėjo 
pastovius darbus ir nuosavy
bę. Čia, neskaitant rutininio dar
bo, tekdavo rūpintis lietuviškų 
mokyklų steigimu, mokytojų su
radimu ir vadovėlių parūpinimu. 
Pagal Lietuvos - Latvijos konven
ciją, ten kur buvo 20 mokyklinio 
amžiaus vaikų, lietuviai turėjo 
teisę atidaryti lietuvišką mokyk
lą. Man pvz. Daugpily teko rū-

Povilu Gautya

lėdamas būti atsakingas už 
mokslo lygi, paskyriau sumanes
nį mokytoją mokyklų inspekto
rium. Salia mokyklų reikėjo rū
pintis spauda (kas savaitę tartis 
su redaktorium dėl savaitraščio 
krypties, straipsnių ir t.t.) cho
rais, draugijomis. Taip pat rei
kėjo rasti laiko ir santykiams su 
krašto valdžia, {vairiomis įstaigo
mis ir spauda. Parūpinti medžia
gą informacijai apie Lietuvą ir 
įvairiom progom rašyti straips
nius.

ir 2 proc. už pusę

man atvykus i Bue- 
kasdieną konsulatai'

paroaos uzaarymą, duvo galima ; <---------.--- 9 ovaiaAu-
užtikti ir ne vokiečių kalba para-. vičiaus kūrinius. Vokiečių spau- 
šytų įspūdžių: dviejų ar trijų da, deja, apie juos nelabai palan- 
japonų, saujelės lietuvių. Nors kiai atsiliepė, grojimą pavadinda- 
svečiai parodos apipavidalinimą ma vietomis šiurkščiu, neapdai- 
gerokai pakritikavo, bet pati Ciur- lintu, grubiu, Čiurlionio kūriniu 
lionio kūryba, atrodo, daugumą, “C — Moli styginiam kvartetui”

žiūrovų sužavėjo. ____ ______ ___ ___ _____
Rugsėjo trečią Čiurlionio sty- truputį nusivylė, nes jis kaip ir ne

gims kvartetas iš Vilniaus atliko nuvedė klausytojo į tą stebuklin- 
Čiurlionio, Schuberto ir Sostako- gą garsų erdvę, apie kurią užsi-

M. K. Čiurlionis (1875-1IU) Rex

Vakarų Berlyno “Der Abend”

mena Čiurlionio kūriniai piani
nui.

Rugsėjo 23 d. Charlottenburgo 
pilies koplyčioje įvyko simpoziu
mas Čiurlionio gyvenimo ir kū
rybos temomis. Dėl nežinomų 
priežasčių iš Lietuvos negalėjo 
atvykti muzikologai Vytautas 
Landsbergis ir Algirdas Ambra- 
zas. Apie jų neatvykimą simpo
ziumo rengėjai patyrė tik pasku
tinę minutę. Susirinkusieji pasi
gedo ir Čiurlionio styginio an
samblio dalyvių, kurie nedidelė
je, bet perpildytoje koplyčioje tu
rėjo atlikti keletą Čiurlionio mu
zikinių kompozicijų. Iš pakvies
tų lietuvių dalyvavo orkestro va
dovas Saulius Sondeckis, bet ir 
jis tiktai žiūrovu. Kalbėjo Čiur
lionio kūrybos specialistas, Yale 
universiteto profesorius estas 
Aleksis Rannitas ir šeši muzikos 
bei dailės žinovai vokiečiai, jų 
tarpe muzikologė, daktarė Eber- 
lein iš Dtfsseldorfo ir berlynietis 
daktaras Griesbachas. Iš daugiau 
negu dvi valandas trukusių kal
bų susidarė įspūdis, kad daugu
ma žinovų buvo savų teorijų 
apie Čiurlionio kūrybą taip suža
vėti, jog nelabai besiklausė kole
gų. Klausytojams, kurie prieš 
ateidami mažai težinojo apie

pintis Ilukštos apskrityje gyve
nančiais lietuviais, kurių ten bu
vo apie 4000. Kadangi latviai da
rė daug kliūčių, reikėdavo suras
ti susipratusių lietuvių, prikal
binti tėvus, surašyti vaikus ir pri
vačiai ar oficialiai gauti leidimą 
atidaryti mokyklą. Norint pri-

nu-

Čiurlionį, simpoziumas daug ži
nių nesuteikė...

Vakare įvyko Sauliaus Sondec
kio vadovaujamo Čiurlionio me
no mokyklos styginio ansamb
lio koncertas Vakarų Berlyno 
Filharmonijoje. Apie 900 susirin
kusių užpildė vos pusę moder
nios, didžiulės salės, kurios pasi
gėrėtina akustika leido net ir ato
kiau sėdintiems puikiai girdėti at
liekamus kūrinius. Šį kartą spau
dos atsiliepimai buvo teigiami. 
Vokiečių žinių agentūra DPA 
rašė, kad dirigentui (Sondeckiui) 
pavyko įnoringą solisto smuikavi
mą darniai suderinti su draus
mingu ansamblio grojimu. Atlik
ti ilgi Čaikovskio, Sostakovičiaus, 
Schuberto, Mendelssohno ir Rossi- 
nio kūriniai. Tiesa, programoje 
buvo ir viena Čiurlionio kompo
zicija “Lietuvių liaudies dainos 
variacijos”, bet ji užtruko vos ke
lias minutes — klausytojui nespė
jus susigaudyti, kad daugiau Ciu- 
lionio nebus, orkestras jau stovė
jo ir lenkėsi. Tik po keliolikos se
kundžių pasigirdusiame plojime 
nuskambėjo ir sutrikimas ir nusi
vylimas. Pirmai pažinčiai Čiur
lionio “Bėkit bareliai” garsų tik
rai neužteko. Tačiau 36 Čiurlio
nio meno mokyklos mokiniai ir 
solistai Elena ir Gidonas Kreme- 
riai visus kūrinius atliko be prie
kaištų. Jų koncertu tikrai gali
ma didžiuotis.

Eglė Juodvalkė

dengti konsulo veiklą, buvo su
daryta Daugpilio lietuvių draugi
ja. Tokiu būdu veikiant, man 
pavyko atidaryti 4 lietuviškas 
mokyklas. Taip pat buvau suor
ganizavęs dvi lietuviškas mokyk
lėlės Latgalijoje, kur buvo kelios 
didesnės lietuvių salos, susidariu
sios lietuvių tremtinių
pirktuose dvaruose prieš I-jį pas. 
karą.

Visai kitokia būklė buvo 
tų Amerikoje. Čia tų kraštų val
džios agentų ir laivininkystės 
bendrovių suvilioti lietuviai (už 
kiekvieną atvežtą emigrantą 
gaudavo 50 litų premiją) plūdo, 
j ieškodami geresnių gyvenimo 
sąlygų, o rasdavo vargą ir skur
dą, nes darbą gauti buvo sunku, 
o nemokėjimas kalbos dar dau
giau sudarydavo keblumų. Mūsų 
žmonėms daug sunkumų ir bė
dų sudarydavo ir karštas atogrą
žų klimatas.

Kadangi P. Amerika tada bu
vo labai retai apgyventa, Argen
tina ir Brazilija stengėsi pritrauk
ti kiek galima daugiau europie
čių, o Brazilija apmokėdavo gau
sių šeimų kelionės išlaidas. Tuo 
būdu atsirado daug mokyklinio 
amžiaus vaikų, reikėjo rūpintis 
jų švietimu ir steigti lietuviškas 
mokyklas, surasti mokytojus ir 
aprūpinti vadovėliais. Atvykęs į 
Sao Paulą, radau 4 veikiančias 
pr. mokyklas. Panųue das Nacoes 
priemiesty pastatydinau namus 
ir atidariau Maironio vardo mo
kyklą. Man išvykstant, veikė 5 
mokyklos su 500 mokinių ir 10 
mokytojų. Argentinoje mano rū
pesčiu buvo atidaryta mokykla 
Buenos Aires. Berisse ir Montevi
deo miestuose. Visą mokyklų a- 
paratą turėjo sukti konsulas. 
Konsulatas buvo tapęs miniatiū
rine švietimo ministerija. Nega-

Pie-

— Kokie nuotykiai ir išgyve
nimai iš visų tu darbu įsirėžė at
minty?

— Didelį pasitenkinimą turė
jau, kai, tarpininkaujant Tumui 
— Vaižgantai, pavyko įtikinti 
prez. Smetoną suvaržyti lietuvių 
emigrantų plūdimą į P. Ameriką. 
Prezidento patvarkymu, Vidaus 
reik, min-ja išleido potvarkį, ap
ribojantį emigracijos bendrovių 
veiklą ir nustatantį 2 proc. grą
žinti veltui 
kainos.

1930 m. 
nos Aires,
būdavo pilnas mūsų piliečių, atė^ 
jusiu prašyti kokios pagalbos, 
patarimo ar pasiskųsti dėl patir
tų skriaudų, netinkamo klimato, 
ligų, negalėjimo grįžti atgal, ku
nigo nebuvimo ir t.t. Kasdien rėk 
kėdavo priimti 20-30 lankytojų, 
nes į Buenos Aires buvo suplau
kę per 30,000, o Sao Pauly apie 
40.000 mūsų piliečių. Nutaikius 
progą, reikėdavo nuvykti į Mon
tevideo, kur labai sunkiose sąly
gose vargo apie 10.000 lietuvių.

Nuotykiai ir išgyvenimai daž
niausia būdavo liūdni. Anais lai
kais P. Amerikoje nebuvo jokios 
socialinės pagalbos, išskyrus lab
darą, daugelis bedarbių turėdavo 
tiesiog elgetauti. Turtingesnių 
rajonų gyventojai (dėl šaldytu
vų nebuvimo) vakarais maisto 
likučius suvynioję padėdavo ant 
palangės, anksti rytais bedarbiai 
juos surinkdavo. Daugelis jų gy
veno tik iš skardinių dėžių su
kaltose lūšnelėse, kęsdami karštį 
ar šaltį. Prie Buenos Aires uosto 
tuščiame plote išdygo ištisas 
toks miestas. Nuo sunkiai pake
liamų darbų saulės karštyje iš
protėdavo ar nusižudydavo. Atė
ję į konsulatą, sukeldavo triukš
mą, o kartais juoką. Pvz. vienas 
toks atėjo klausti, ką turįs daryti, 
nes apgavęs geležinkelį, nupirkęs 
bilietą ir pėsčias atėjęs 400 km.

Didžiausią nuotykį patyriau S 
Pauly, kai vieną popietę grįžęs iš 
miesto konsulato sodely pama
čiau 3 barzdotus vyrus, manęs 
belaukiančius. Tai buvo Jonavos 
sentikių delegacija, atvykusi pa
siskųsti dėl jiems nepakeliamų 
darbo ir gyvenimo sąlygų kavos 
plantacijose. Pasirodo, 40 senti
kių šeimų, kiekviena su 4 ar 5 
vaikais, veltui buvo atvežti į di
delį, 35.000 ha dvarą kavos pu
pelių raškymui gilioje provinci
joje, 700 km. nuo S. Paulo. Pen
kių narių šeima, dirbdama nuo 
aušros iki sutemų, neužsidirbda
vo sau pavalgyti. Viską reikė
davo pirkti trigubom kainom iš 
dvaro krautuvės. Iš uždarbio bu
vo atskaitomos ir kelionės išlai
dos. Visus darbo įrankius irgi rei-

(Nukelta į 2 paL).
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MANO PAŽINTIS SU VINCU KRĖVĖ IR A TSIMINIMAI

APIE RAŠYTOJĄ
PRANAS SKARDŽIUS^

Pirma kartą aš V. Krėvę pama-itijoje, tęsiau ligi 1929 m. pradžios
. . t • . A  Rnirrzie r4nv nlonovail Vi iri Ifli-

jiii

Dėl mielos tėviškės grumstelio
Kultūros tarybos įgaliotinio U- Aktoriaus premijos jury 

komisijos pirmininko Česlovo Grincevičiaus žodis, 
įteikiant mecenatinę Lietuvių fondo tūkstantinę Jonui Kelečiui 
Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. spalio 21 d.

Jau trisdešimt metų nuo lietu
viškos scenos Amerikoj nenueina 
mūsų mėgstamas ir mylimas Jo
nas Kelečius. Jonas — plačios 
skalės teatro menininkas. Daug 
sykiy jį matėme kuriant ir links- 
mūs, ir lyrinius charakterius. Vai
dybines aukštumas pasiekė savo 
nepaprasto profesinio darbštu
mo dėka. Jo sukurti charakteriai 
pasižymi kiek tik įmanoma tobu
la formajSavo išbaigimu ir nepa
kartojamu individualumu. Jo tar
tas žodis yra pilnakraujis, ryškus, 
ne; patosinis, įtikinąs, meniškai 
nemeluotas. Tai vienas iš tų kū
rėjų, kuris savo talento ir pašau- 
kirno neužkasė ir gabumų neiš- 
mąinė į puošnių rezidencijų sta
tysią, bet laikas nuo laiko dvasi
nė? šviesos trupiniais ir su mu
mis dalinasi.

Teatro menas yra sunkus, gal 
net sunkiausias iš visų kitų me
nų, Rašytojas, dailininkas, kom- 
3torius ar kiti meno atsto- 

kūryboje atskleidžia ne save 
, tik dalį, ir visuomenė teisia 

tik tą jo pusę. Aktorius teisiamas 
ir vertinamas visas. Antra — te
atro menas yra laiko menas, tra
giškas menas ta prasme, kad ak
torius nulipo nuo scenos, ir visa 
baigta. Savo meno palikti nega
li. Kitaip yra su rašytoju, daili
ninku ar kompozitorium. Jų me
nais galės naudotis kartų kar
tos, jų menai neturi nei laiko, 
nei erdvės ribų.

Teisybė, dabartiniai labai mo
dernūs išradimai ateina į pagal
bą .Technika leidžia užfiksuoti ir 
tartą žodį įrašyti į garso ir švie
soj juostas ar plokšteles. Tačiau 
teisybė, kad jokie išradimai nesu
geba ir nesugebės kitoms kartoms 
perduoti, pakartoti tos teatro nuo
taikos, spektaklio atmosferos, ko
kią sukelia aktorius, kokia scenos 
rampą peržengia ir užkrečia žiū
rovą. Kad taip yra, turėjome pro
gos patirti ir lietuviškuoju atve-

člau 1923 m. rudenį, kai atvykau 

j Kauną studijuoti. Pirmuosiuose 
keturiuose semestruose man neteko 

j su juo tiesiogiai susitikti; tik penk

tajame, 1925 m., rudens semestre 
buvau užsirašęs jo skaitomą lenkų 
literatūros ir rusų kalbos istoriją, 
tačiau šių dalykų man trumpai te
seko klausyti, nes tais pat metais, 
lapkričio mėn., išvykau j užsienį stu

dijuoti.

Man išvykstant j užsienį, Huma
nitarinių mokslų fakulteto dekanu 
au buvo V. Krėvė-Mickevičius. Bet 

drauge su A. Saliu aš išvykau ne 
akulteto iniciatyva, o J. Jablonskio 

rūpesčiu: jis parašydino tuometi
niam švietimo ministrui K. Jokan

tui, buvusiam savo mokiniui, mums 
didžiai palankų rekomenduojamąjį 
laišką, ir šis, nieko daugiau nebe- 
atsiklausdamas, mudviem paskyrė 

stipendijas

Aš savo studijas Leipcige, Vokie-

ir, jas baigęs, dar planavau kurį lai
ką pasilikti užsieny, kad galėčiau 

daugiau papildyti savo disertaciją ir 
ypač Krokuvoje pasirinkti naujos 
medžiagos. Bet V. Krėvė jau iš anks

to mane raginte ragino ko greičiau, 
baigus studijas, grjžti J Kauną. Mat, 
Human. mokslų fakultete tuomet 
buvo susidariusi savotiška bėda su 
lituanistinių kalbotyros dalykų 
dėstymu. Po K. Būgos mirties doc. 
A. Sennas buvo vienintelis, kuris 
galėjo šiuos kursus skaityti, bet, ki
lus tam tikram nesusipratimui su 
fakultetu, jis tuojau nustojo tai da
ręs, ir studentai, net daugiau kaip 
dešimt semestrų išklausę visus rei
kiamus dalykus ir jų egzaminus iš
laikę, negalėjo laikyti baigiamųjų 
egzaminų — trūko jiems lietuvių 
kalbotyros dalykų. Todėl aš, bai
gęs savo studijas, tuojau grįžau Lie
tuvon. Nors grįžau tik vasario mėn. 
pradžioj, bet dekano rūpesčiu jau 
nuo 1929 m. r -lūšio 1 d. buvau iš
rinktas fakulteto nariu;

jų. Chicagos lietuvių aktoriai ka
daise čia suvaidino “Aukso žąsį”. 
Koks puikus, žaismingas spektak
lis! Ir kaip nedaug jo liko, kai tą 
patį teko stebėti filme.

Gerai, kad tokia forma ban
dome įamžinti mūsų didesnius 
meninius laimėjimus ar užfiksuo
ti labai nusipelniusius asmenis 
bent jų gyvenimo saulėlydy. Šia 
proga drįstame kreiptis į tą pa
čią visuomenę ir institucijas, kad 
nebūtų užmiršti ir mūsų teatro 
žmonės — aktoriai ar daininin
kai, kad nelauktumėm su filma
vimo aparatais jų rudenėlio, bet 
juos paliktumėm šiek tiek gyvus 
tiems, kurie ateis po mūsų, kad

‘J Iš autoriaus rankraštinio palikimo. 
Parašyta arba 1974 m. antrojoje pu
sėje, arba 1975 m. — Redakcija dėkoja 
p. Bronei Skardžiuvienei.

susirūpintumėm jau šiandien, 
jų talentų ir kūrybinių jėgų 
žydėjimo viršūnėje.

Mes sveikiname mieląjį Joną 
Kelečių, džiaugiamės, kaip jis 
pats sako, jo nenoru susidomėti 
savo artimiausiu kaimynu grabo- 
rium, jo greitu patarnavimu. Lin
kime, kad jo tartas gražus lietu
viškas žodis dar ilgai skambėtų 
mūsų salėse, kad galėtų dirbti ir 
būtų jaunas, irgi jo paties žo
džiais tariant, dėl mielos tėviškės 
grumstelio.

1. Kaviniai pobūviai
Pradėjus dirbti Human. mokslų 

f-te, kažkaip nejučiomis tuojau ėmė 
megztis mano artimesni santykiai 
su dekanu. Visų pirma, dažnai su 
kitais drauge, nueidavome į kavinę 
arba restoraną. Vieną kartą, atsi
menu, Metropolyje buvome susirin
kę vakarieniauti trise: V. Krėvė, V. 
Mykolaitis-Putinas, tuomet dar dir
bęs Teologijos-filosofijos fakultete, 
ir aš. Susidarius geresnei nuotaikai, 
iškilo kunigystės klausimas, ir V. 
Krėvė tiesiai pasakė Putinui: Tams
ta kaip kunigas nekaip jautiesi sa
vo fakultete, pereik j Human. moks
lų f-tą, mesk kunigystę, vesk ko
kią mergaitę, ir galėsi kaip tinka

mas pradėti normaliai tvarkyti

Paminklas dėl Lietuvos laisvės žuvusieim kariams Vėlinių vakarą nepriklau
somybės laikais Kauno kapinėse. Šiuo metu kapinės panaikintos ir pamink
las okupanto nugriautas. Nuotr. Vytauto Maželio

drauge su pik. M. Kalmantu nema
ža prisidėjęs prie Klaipėdos vada

vimo.

Arba štai vėl, už kelių savaiHų 
prieš Lietuvos rusų okupaciją, P. 
Cvirka buvo itin gerai nusiteikęs: 
iš kitų šaltinių ir iš dalies iš jo 

paties neatsargių prasitarimų jau 
žinojome, kad Lietuvoje netrukus 

viskas pasikeis, ir naujojoje santvar
koje Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininku būsiąs jis, P. Cvirka; sa
ko, jam tai net pažadėjęs ir pats 
Pozdniakovas. Kitame kavos pobū- 5 
vyje, iškilus šiam klausimui, V. Krė
vė P. Cvirkai tiesiog pareiškė, kad 
jo vadovaujamai rašytojų draugi
jai jis niekados nepriklausysiąs. P. 

Cvirka, kiek sumišęs, ėmė aiškinti, 
kad čia nėra nieko nepaprasta: pwnį 

švietimo ministras K. Masiliūnas, 
buvęs Pr. Skardžiaus studentas, da- T 
bar esąs Lituanistikos Instituto di
rektorius, ir Pr. Skardžius vis dėlto 
neatsisakęs būti Instituto nariu. V. 
Krėvei šis aiškinimas nepadarė jo
kio įspūdžio.

2. Kalbos taisymas

V. Krėvė savo laiku buvo labai 
supykęs ant kalbininkų, ypač ant "* 

J. Jablonskio, už rašytojų kalbos 
taisymą, ir apie tai 1926 m. Pradų 
ir žygių I-me naryje paskelbė pik
toką straipsnį, išvadindamas kalbi
ninkus taisytojus blusininkais. Tais 
pat metais J. Jablonskis į tai atsa
kė atskiru straipsniu „Blusininko 
atsakymas neblusininkui“ (Lietuva, 
1926, Nr. 173), kur jis pabrėžė, 
.ad žinomesni kalbininkai ne mėgi

ną taisyti rašytojų stiliaus, bet iš- ■ 
kelia aikštėn netinkamus dalykus, 
ypač svetimybes, ir tam pavyzdžių 
jis davė iš Skirgailos dramos, kuri 
pirma buvo parašyta rusiškai ir tik 
vėliau išversta J lietuvių kalbą. 
Kaip iš J. Jablonskio recenzijos, iš
spausdintos 1925 m. švietimo dar
bo XI-me n-ryje, matyti, šito kūri
nio kalboje apsčiai būta tikrai ne
girtinų dalykų, pvz.: norėjo dau
giau šimto litų; dėkojame Dievą; 
vyrai pasauliu valdo; kur nenueini, ,t

ypač A. Salys ir I. Jonynas, rado, 
kad šio piliečio pristatyti dokumen
tai yra prieštaringi, dėl įvairios ra
šysenos net įtariami, o pagal mū
sų Berlyno atstovybės pranešimą 
jis jokioje nurodytoje mokykloje ne
dirba ir tik dažnai važinėja iš vie
nos sostinės j kitą. Tuo visas biz-1 

nis baigėsi: toliau niekas, net ir visur niekų pridirbi; kur tu rasi 
pats dekanas, nei žodžio nebetarė 
apie Chanocho išrinkimą.

Kiek vėliau, kai Aldonos kavinė 
mums nusibodo, mes persikėlėm į 
Metropolį. Čia susirinkdavome be
veik tuo pat metu, apie 12-tą vai. 
dieną, ir susirinkdavome jau dides
nis būrelis: be nuolatinių, dažnes
nių dalyvių (V. Krėvės, B. Sruo
gos, L. Karsavino, Pr. Augustaičio, 
P. Galaunės, P. Vaičiūno ir manęs), 
čia kartais dar ateidavo adv. Narge- 
lavifius, didelis gandų žinovas, 
P. Cvirka, A. Venclova, iš Zarasų 

atvykęs A. Voldemaras, J. Baltru
šaitis, kai iš Maskvos atvažiuodavo 
į Kauną, ir kt. Šitokioje kompani
joje niekados netrūkdavo kalbų, 
įvairių žinių, juokų ir kt. V. Krė
vė gana gyvai dalyvaudavo pokal
biuose ir kartais tuojau reaguoda
vo. Pvz. vieną kartą adv. Nargela- 
vičius atėjęs pranešė, kad mūsų val
džia ketinanti atiduoti Klaipėdą vo
kiečiams. Si žinia labai sujaudino 
V. Krėvę: jis visas persimainė, ėmė 
jo lūpos virpėti — negalėjo nei žo
džio ištarti, ir, nieko nelaukdamas, 
tuojau išėjo tiesiai pas krašto ap

saugos ministrą pasiteirauti, ar tai 
tiesa. Kitą dieną priėjęs man links
mai pranešė, kad ministras šią ži
nią paneigęs. Jis taip jautriai re
agavo, matyti, dėl to, kad, kaip man 
ne kartą teko patirti, pats jautėsi

vimi kovodamas: jis tuo tarpu to 
negalįs padaryti dėl savo senos, ti
kinčios motinos, kuriai tai sudarytų 
didelį širdies skausmą. Bet vėliau 

įvyko taip, kaip buvo lemta: jis ne
trukus perėjo į Human. mokslų 
f-tą, vedė savo buv. studentę, o ma
no buv. gimnazijos kolegę E. Kve- 
daraitę ir dėl to pasitraukė iš ku

nigystės.
Kitą kartą, atėjęs į Aldonos ka

vinę, kur iš pradžios mūsų būre
lis susirinkdavo kavos, radau vieną 
B. Sruogą su kažkokiu plačiaveidžiu 
nepažįstamu tipu, pavarde Cha- 
noch. B. Sruoga tuojau pastebėjo, 
kad štai Skardžius šiam tipui su
teiksiąs reikiamos informacijos, ir 
bematant atsisveikinęs išėjo. Likę 
dviese, ėmėme kalbėti apie reikalą: 
jis, Chanochas, esąs orientalistas 
specialistas, parašęs įvairių moksli
nių knygų, dėstąs vienoje Berlyno 
aukštojoje mokykloje, ir jei mes iš
rinktume jj privatdocentu, tai mū
sų fakultetui parūpintų didelę 
orientalinę biblioteką. Man visa ši 
istorija pasirodė didžiai keista, tie-, 
siog įtartina, ir aš, nieko su juo 
apie tai daugiau nekalbėdamas, pa
tariau jam tuo reikalu kreiptis j de
kaną. Sugrįžęs namo, tuojau pa
skambinau V. Krėvei, kad mano 
patarimu savo reikalu kreipsis į jį 
vienas pilietis, kuris man pasirodė 
gerokai įtartinas. Bet V. Krėvė, 
matyti, kiek kitaip galvojo, ir davė 
eigą jo prašymui. Artimiausiame 
fakulteto tarybos posėdyje prof. L. 
Karsavinas, kiek susipažinęs su 
Chanocho veikla iš jo pasakojimų 
ir pateiktų kelių vokiškai parašy- 

Kelečlaus rečitalio— spektak-itų knygelių, siūlė jį išrinkti privat- 
Nuotr. V. Noreikos Į docentu, bet kiti fakulteto nariai,

sa-

Tebūnie jam mūsų didelė pa- gyvenimą. V. Mykolaitis į tai 

reagavo kiek santūriai, lyg su sa-dėka.

mlnlnkas Ir Kultūros tarybos įgalotinis rašytojas Česlovas Grinceviči J’ °nul Ke,eClul (<te«n«Je) Įteikia komisijos plr- 
fondas. Premija š. m. spalio mėn. 21 d. buvo (teikta Jaunimo centre CW Cm~ 1000 d°‘’’ mccenatas ~ Lietuvių 
lio progA. ’ LnicaKo)c‘> Jono

geresnį manęs; tylėk, tu nė prie ko; 
tu ėmei beprotauti; Dievas atkrei
pė j tave domesį; didis karas grcso 
(— graso, gresia) tautoms; Skirgai
la vėl nejudomas sėdi; nuduok, kad 
miegi; galiu tai priparodyti; turi... 
skaitlingas bandas; prieina stalą; 
tepasigaili Dievas mano sielą, kas 
tame kaltas; tas pas Dievą prašo 
taikos; leisk man tai atlikti 

negu šią taurę išgersi; mes 
esame, kad jj sutikus, ir t.t

Vėliau, dirbdamas Human. 
Ių f-te, aš nebepastebėjau 
V. Krėvės neapykantos kalbinin
kams. Priešingai, juo toliau, juo 
daugiau mudu 
duodamas man 
mesnių leidinių 
sakmial prašyte 
ištaisyčiau visus
netaisyklingus žodžius ar posakius, 
ypač aiškias nereikalingas svetimy
bes, kurių anksčiau jo raštų kal
boje dar nemaža pasitaikydavo. Iš 
savo pusės aš stengiausi neliesti jo 
raštų stiliaus dalykų ir būdingų 
žodyninių tarmybių. Tuo būdu 
prieš karą taisiau Šarūno (trečiojo 
leidimo), Mindaugo mirties ir kt., o 
po karo Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų, Raganiaus, Dan
gaus ir žemės sūnų pirmosios da-

(Nukelta J 2 psl.).

pirm, 
Ha ir

ėmėme sutarti. Ir 
taisyti savo toli- 
kalbą, jis mane 

prašydavo, kad aš 
netinkamus, tikrai
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poetas Vytautas Mačernis
Spalio mėn. 20 dienos sekma

dienio rhišiose mes susitikome 
su viena paslaptingiausių žmo
gaus gyvenimo apraiškų, būtent 
su "žmogaus kentėjimu vieno už 
kitus. Tai yra ne tik pilna tam
sos žmonijos paslaptis, bet kartu 
tai yra labai skaudi gyvenimo re
alybė. Tačiau, šalia to, tai yra 
tokia paslaptis, kuri kitus žmones 
daro laimingais.

Pirmojo skaitymo pabaigoje 
girdėjome šiuos pranašo Izaijo 
žodžius apie kenčiantį už kitus 
žmogų: “Savo kentėjimu mano 
tarnas daugelį padarys teisiais, 
prisiimdamas jų kaltes”. Taigi, 
kentėjimas, nors būdamas blo
gybė savyje, turi galimybės ken
čiančio žmogaus gerumą kažkaip 
perkelti kitiems ir suteikti jiems 
palaimos.

Kaip tai atsitinka, mes negali
me nei lengvai patirti, nei tos 
patirties aptarti. Dar platesnį 
kentėjimo už kitus vertybės ma
tavimą mes galėjome įžvelgti 
evangelijoje, kuri pasakoja apie 
dviejų apaštalų norą būti pir
maisiais kitų apaštalų tarpe. Jė
zus, atsakydamas į jų pretenziją, 
norą būti kity priešakyje suveda 
į sugebėjimą kentėti. Jis paaiški
na, kad vadovavimas kitiems iš 
tikrųjų yra kitiems tarnavimas, 
kitaip sakant kentėjimas už ki
tus? Ir evangelija baigiasi žo
džiais, kurie atidengia kentėjimo, 
net iki mirties, prasmę Kristaus 
asmenyje: “JųJc ir žmogaus Sūnus 
atėjo... kad savo gyvybės kaina 
daugelį išpirktų”.

Šie žodžiai visus mus verčia 
susimąstyti savo neįžvelgiama pa
slaptimi. Kodėl vieno žmogaus 
kentėjimas gali būti palaimingas 
kitiems? Kodėl žmonijos gerovė 
priklauso nuo tokios gerbūvio 
priešingybės, kaip kentėjimas ir 
mirtis?

Kaip nesuprantama atrodytų 
jums ir man ši žmogiškos kančios 
palaima net kitiems, tačiau ne
galima sakyti, kad jos realumo 

pėdsakų mes negalime užčiuopti 
žmonių gyvenime.

Štai jaunas miręs mūsų poetas 
Vytautas Mačernis (nuo jo žu
vimo šiemet spalio mėn. kaip 
tik suėjo 35 metai) savo išgyve
namą skausmą taip pat supran
ta kaip kitų žmonių laimę. Jis 
sako: “Meilė jums, o kentėjimas 
man. / Jūsų laimei aš jį subran
dinsiu” (Vytautas Mačernis “Po
ezija”, 62 psl. Chicaga, 1961 
m.). Iš kur pas Mačernį sąmonė, 
kad jo kentėjimas kitiems žmo
nėms neša laimę? To mes nega
lime sužinoti. Mes taip pat nega
lime iš kančios kilusios palaimos 
kelių į kitus žmones nužymėti 
aiškiais kelio ženklais. Tačiau tai 
geba suvokti poetiška siela.

Vytauto Mačernio atstojamoji 
kančia už kitus žmones nėra at
sitiktinis jo poezijos bruožas. Ji 
yra nuolatinė jo dvasios ap
raiška. Labai įdomu pastebėti, 
kad, kai jis mąsto apie “vienin
telį karalių”, jie sako, kad “jo 
širdis už milijonus plaka” (ibid., 
68 psl.).

Daug žmogiško gyvenimo gel
mių prišaukia atstojamojo ken
tėjimo už kitus tema. Tai yra 
aukščiausia žmogaus meilės ki
tiems išraiška. Ir mes negalime 
į jas čia leistis. Mačernio poezi
ja mums iškelia, kad ir karalius 
yra kenčiantis. Tai faktiškai yra 
Kristaus pamokymo apie vyres
niškumą savita poeto išraiška.

Bet grįžkime dar prie minėtojo 
sekmadienio mišių tekstų ir 
būtent — prie antrojo skaitymo. 
Ten mes girdėjome kalbant apie 
vyriausiąjį kunigą, kaip malonės 
tarpininką žmonėms. Kunigo pa
grindinis bruožas, kaip žinome, 
taip pat yra aukojimas, ty. kažko 
vertingo atidavimas. Kunigai tai 
atlieka pakartojimo būdu, bū
tent, atlikdami mistiškai Kristaus 
kentėjimų už kitus. Mes, mūsų 
laikų žmonės, neturime lengvo 
priėjimo prie šios paslapties su
pratimo. Mums jį palengvina Vy-

Petras Klimas, Iš MANO AT
SIMINIMŲ. Išleido Juozas Kapo
čius, 1979 m. Leidinys didesnio 
formato, kietais viršeliais, 416 psl., 
kaina — 12 dol., gaunamas ir 
"Drauge".

•

Kiekvienas, kuris domisi Lie
tuvos valstybės atkūrimo isto
rija, P. Klimo knygoje “Iš ma
no atsiminimų” ras daug me
džiagos, nušviečiančios Lietu
vos Tarybos veiklą ir josios 
pastangas atkurti laisvą, nepri
klausomą. lietuvišką Lietuvą. 
Tai ne eilinė atsiminimų kny
ga, bet gyvas liudijimas asmens, 
kuris pats aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Tarybos darbe, ir vė
liau, atkūrus nepriklausomą 
Lietuvą, įsijungė į josios diplo
matinę tarnybą, šie atsimini
mai yra ypač svarbūs šiuo me
tu, kada okupuotosios Lietuvos 
komunistų propagandistai visais 
būdais stengiasi suniekinti 
Lietuvos Tarybos, o vėliau Val
stybės Tarybos, darbą ir ypač 
Vasario 16 d. nepriklausomy
bės paskelbimo aktą, skelbdami: 
“Taigi, vasario 16 d. aktas nei 
teoriniu, nei politiniu požiūriu 
nebuvo Lietuvos nepriklauso
mybės siekimo dokumentas”. 
(P. Vitkauskas. Lietuvos Tary
bų Respublikos sukūrimas 1918
— 1919 metais. Vilnius, 1978, 
p. 66). Iš to žinoma, daryda
mi išvadą, kad tikrieji Lietuvos 
valstybės kūrėjai buvo komu
nistai su V. IKapsuku-Mickevi- 
čium priešakyje. Tad leiskime 
pačiam P. Klimui kalbėti tuo 
reikalu, ištraukomis iš jo atsi
minimų:

“Julius Janonis, kaip vienas 
iš tos kategorijos idealistų skai
tė tautiško savitumo (totą bene
— jei jis ne rusiškas) garbini
mą liga. ‘Tvėrimas iš atskirų 
tautų savarankiškų valstybių’
— jam atrodė ‘neatatinkančiu 
ekonominiam plėtojimuisi’ ir 
todėl neturįs jokio pamato. Lie
tuva tesąs tik tam tikras že
mės plotas, o žemės plotas ne
galįs turėti kokių reikalų. To
kiais mums tada prisistatė mū
sų komunistai, kurie bet kokį 
lietuviškumą skaitė buržujišku- 
mu ir bruko rusiškumą ...

Kad lietuviai turi gyventi tik 
‘Maskolijoj’ — skelbė jau nuo 
19(6 metų Kapsukas savo 
‘Drauge’. Atskiros Lietuvos sie
kimą jis laikė utopija ir net dvi
guba utopija, neparemta ‘moks-

tauto Mačernio poezija. Ji su
pranta ir išreiškia, kad vieno 
žmogaus kentėjimas mums neat
sekamais keliais gali nešti laimę 
kitiems.

Sekant Mačerniu, reiktų ir 
mums giliau įsimąstyti į atstoja
mojo kentėjimo prasmę. Šitai 
mums padėtų suprasti, kad ti- 

liškai ištirtu gyvenimu'" (240— 
241 psl.).

Į akciją prieš Tarybos veik
lą atkurti nepriklausomą Lie
tuvą įsijungė visi Lietuvos 
priešai, skaitome atsimini
muose:

“Lietuvos valstybiškumo prie
šininkams atsivėrė proga tal- 
kauti vokiečiams, varantis prieš 
Tarybą, kaip kuriamąjį Lietu
vos nepriklausomybės organą. 
Ranka į ranką čia ėjo tiek rau
donieji, tiek baltieji ekspansio- 
nistai arba didžiųjų aglomeratų 
imperialistai, kurie negalėjo pa
kęsti atskiros Lietuvos, kaip 
Vokietijos alldeutschai, kaip 
buvusios Rusijos gelbėtojai, 
kaip Lenkijos tradicininkai. Jau 
netrukus po vasario 16 d. akto 
mes pajutome tą audrą” (165 
psl).

“Prarasta senąja imperijos 
inercija naujoji Rusija ėjo Į bu
vusias provincijas tik nauja 
‘pravoslavija’. Taip bent mums 
pasivadino rusų armijos verž
lumas ir paskuba. Gruodžio 
mėn. pradžioje Vokietijos ar
mijai ‘išbėgus’ iš Livonijos ir 
Kuršo šiapus Dauguvos, be
matant čia suplūdo Rusijos 
pulkai iš įvairių ‘inorodcų’ mi
šinio, bet rusiška komanda, ir 
čia jau paskelbė Rusijos sudė
tyje Estų ir Latvių respubli
kas’ ... Maždaug tuo pačiu me
tu pasirodė Vilniuje Mickevi
čius - Kapsukas, didžiarusiško 
štabo lydimas... jis tada mums 
pareiškė... Lietuvoje turi būti 
pastatyta bendra visai Rusijai 
Tarybų valdžia. Jis visai nerau
do ir pokalbį pasaldino tokia 
greitosios pagalbos priemone: 
‘Aš matau Lietuvoje dar daug 
maisto produktų, kuriuos tuč
tuojau reikės gabenti į Rusiją. 
Tvarkai palaikyti atvyks iš Ru
sijos apginkluoti pulkai’...” 
(178-9 psl.).

‘“Liaudies troškimus’ Lietu
vos liaudis tada taip pat suži
nojo iš pabarstytų lapelių. Gruo
džio mėn. 16 d. buvo padary
tas mitingas ‘Soldatenrato’ glo
boje. Paskui Jurgio prospektu 
pradėjo demonstraciją, kurioje 
dominavo žydiški veidai. Vis
kas, žinoma, panrusiška, nors 
‘spiritus movens’ tame sambū
ryje buvo Eidukevičius ir Do
maševičius”.

“Viename mitinge Vilniuje, 
lapkričio mėn. 12 d. dr. Doma-

(Nukelta į 4 pusi.)

Skulptoriaus Vytauto Kaiubos sukurtas medalis paminėti Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai. Medali 
išleido Los Angeles lietuviai skautai filisteriai.

Vilniaus universiteto reikšme 
Lietuvai pirmaisiais dviem jo 

veiklos šimtmečiais
Paulius Rabikauskas

kinčiųjų kentėjimas Lietuvoje 
turi palaimingos prasmės ir 
mums. Iš kitos pusės, ta pačia 
proga mes turėtume stiprinti sa
vyje atstojamojo kentėjimo są
monę ir nebūti pemelvz nekant
rūs ir priekaištingi, kai mums 
patiems tenka kentėti.

V. Bgd.

(Paskaita, skaityta 1979 m. liepos 23 
d. Europos lietuvių XXVI Studijų 
savaitės dalyviams universitetiniame 
Louvain-la-Neuve miestelyje, Belgijo
je).

Apie Vilniaus universitetą galima daug 
kalbėti. Besigilinant į jo praeitį, į pereitų 
amžių istorijos šaltinius, vis galima rasti 
naujų, lig šiol nežinotų dalykų arba geriau, 
tiksliau nušviesti jau žinomuosius. Tačiau, 
atrodo, šia proga bus naudingiau ne tiek 
nagrinėti atskirus universiteto raidos 
aspektus, kiek mesti bendresni žvilgsnį į 
tam tikrą jo veiklos laikotarpį. Todėl šiai 
savo paskaitai parinkau tokį pavadinimą: 
„Vilniaus universiteto reikšmė Lietuvai 
primaisiais dviem jo veiklos šimtmečiais“.

Šios Studijų savaitės programoje mano 
paskaita įrašyta: „Vilniaus jėzuitų kolegija, 
1579-1773 m.“. Esu kaltas, kad laiku neda
viau jos tikslaus pavadinimo. Bet nenorė
čiau visiškai pateisinti rengėjų duotame 
pavadinime universiteto vardo nutylėjimą. 
Anksčiau kai kurie, kalbėdami apie jėzuitų 
vadovaujamą Vilniaus akademiją, nenorė
davo jai pripažinti universiteto titulo. Kita 
panašia proga, kai 1967 m. Huettenfelde 
kartu su Studijų savaite vyko ir LKM 
Akademijos suvažiavimas, apie tai plačiau 
kalbėjau ir, manau, įrodžiau, kad žodžiai 
.akademija* ir .universitetas* anais laikais 
dažnai būdavo vartojami kaip sinonimai, 
nes humanistams labiau patiko senosios 
Graikijos žodis .akademia* negu viduramži
nis lotyniškas .universitetas“, kuris be to 
buvo daugiareikšmis žodis, daugiau supran
tamas plačia .bendruomenės' prasme. Dėl to 
dar šiandien, pvz. Italijoje, nesakoma 
paprastai .Universita di Roma“, bet oficia
liai rašoma .universita degli Studi di Roma*.

Šiandien iš lietuvių istorikų, atrodo, nė 
vienas nelaiko Vilniaus akademijos nebu- , 
vus pilna prasme universitetu. Užtenka tik 
paimti į rankas pagrindinius įsteigimo 
dokumentus: tiek karaliaus privilegija, tiek 
popiežiaus bula vartoja po kelis kartus 
universiteto pavadinimą; karaliaus diplo
me, tiesa, pridedamas ir akademijos var
das, popiežiaus buloje to žodžio visai nėra.

Nežinau, kas turėta galvoje, nurodant 
mane kalbėsiant apie jėzuitų kolegiją Vil
niuje. Iš konteksto atrodo, jog šiuo išsireiš
kimu norėta pasakyti, kad bus prisime
nama Vilniaus kolegijos 200 metų veikla 
kaip pasiruošimas, kaip savotiška įžanga į 
tikrąja prasme universiteto veiklą. Jei taip 
manyta, turiu prisipažinti, kad su tuo jokiu 
būdu nesutinku. Vilniaus universitetas nuo 
pat 1579 metų yra pilna prasme univer
sitetas, nemažiau kaip Krokuvos univer
sitetas (tai sakoma ir karaliaus privi
legijoje), nemažiau kaip Paryžiaus, 
Leipzigo, Paduvos ir visi kiti popiežių, 
imperatorių, karalių bet kur ir bet kada 
įsteigti universitetai (tai pabrėžia popie
žiaus bula). Todėl aš čia kalbėsiu ne apie 
Vilniaus jėzuitų kolegiją, bet apie patį 
Vilniaus universitetą, jo reikšmę pirmai
siais dviem jo-veiklos šimtmečiais.

Tačiau, tiesos vardan, reikia pastebėti, 
kad anų laikų jėzuitų šaltiniuose dažniau
siai rašoma„Collegium Vilnense“, kartais 
„Collegium academicum Vilnehee“. Tai 
daugiau ordino įstaigų apibūdinimo forma. 
Jėzuitai universitetas buvo įstaiga priklau
siusi kolegijų sričiai. Nes be kolegijų buvo 
dar kitokių jėzuitų namų, vadinamų rezi
dencijų, misijų, profesų namų, bandymų 
namų (noviciatas, terciatas). Kolegijos ter-

(Nukelta j 2 pal.).
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Jurgls Jankui, ANAPUS RYTO
JAUS. Romanas. ISleido “Ateitis” 
1978 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė 
Chicagoje. Aplankas autoriaus. Leidi
nys 296 psl., kaina — 7 dol., gauna
mas Ir "Drauge".
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Šiame numery.
Tūta turi du galus.
Meistro dirbtuvėje: Jurgio Jankaus 
romano “Anapus rytojaus” analizė. 
Prano Visvydo eilėraščiai.
Vilniaus universiteo reikšmė Lietuvai 
pirmaisiais dviem jo veiklos 
šimtmečiais.
Vilniaus šviesai skirta muzika
Los Angeles mieste.
Šių metų lietuvių nuotraukų paroda. 
Hamiltono lietuvių teatro 
viešnage Chicagoje.

Juta turi du galu
Ne tik lazda turi du galus. Tū- 

ta taipgi. Pro lazdos galą žiūrė- 
damas nieko nepamatysi, o pro 

J vamzdį išvysi, kas vyksta kitame 
w gale.

Yra Lietuvoje toks raštingas 
Li agitpropas Jonas Aničas. Šioje pa
raštėje šiemet jau buvo apibū

dintas jo daugialypis vaidmuo 
.įžiūr.. Nr. 76). Partija Aničui 

T pavedė pro padidinamąjį stiklą 
s/ebėti lietuvių išeivijos gyveni

ni mo poslinkius ir iš to daryti iš- 
»* vadas. Užduotis ypatinga, nes 

kremliui išeivija tebėra neprary
jama ašaka.

Kad J. Aničas savo pareigą at
lieka stropiai, matome iš vis daž
nėjančių “Lit. ir meno” savait
raštyje spausdinamų paklodžių. 
Jų tonas yra įžūliai antiišeiviškas. 
Išvados klaidinančios. Mūsų kul- 

£ tūrinei veiklai J. Aničas jaučia 
* tik panieką. Dažną nesavanau- 
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dį emigracijos veikėją pertraukia 
bolševikiniu pančiu, pravardžiuo
ja nuzulintais žodžiais: klerika
lai, vaduotojai, buržuaziniai na
cionalistai, reakcininkai ir pan. 
^Na, o kad agitacinė rašliava 

būtų pakaustyta faktais, J. Ani
čas išrankioja iš mūsų spaudos 
(jam prieinamos specbiblioteko- 
je) įvairius išeiviškų bėdų prisi
pažinimus.

• Rimtai pagalvojus, į J. Aničo 
Šnektas nevertėtų kreipti dėme
sio. Bet tokia jau žmogaus silpny
bė: pusiausvyros labui norisi tuo 
pačiu atsilyginti, juo labiau, kad 
Gebėjimo tūta turi du galus.

Dabartinės Lietuvos, tiksliau 
pasakius, okupacijos jungą vel
kančių tautiečių gyvenimo nie
kinti neturime teisės. Pro išei- 
vlškos tūtos galą į ten žvelgdami, 
matome visokeriopą veiklą, net
gi pažangą. Tai natūralu lietu
viams. Žmonės dirba, kuria, val
go, miega, poilsiauja ir pramo
gauja, reikalui esant, išgeria. Jei 
kartais krautuvėse pritrūksta mė
siškų produktų, tai tik dėl to, 
tad galvijai nesuspėja taip spar- 
:iai tarybiškai žygiuoti į socia- 
izmą.
.Reikia priminti J. Aničui, jog 

pro mūsų stebėjimo lęšį praeina 
beveik kiekviena ten išleista kny
ga ar periodika. Mes galime skai
tyti viską. Gi eiliniai piliečiai 
Lietuvoje tokių teisių neturi. 
Reiškia, mūsų akiratis kur kas 
platesnis.

Skaitydami iš Lietuvos gauna
mus raštus, džiaugiamės, jei jų 
turinyje neiškraipomi nei dabar
ties, nei praeitjes įvykiai, jei gy
venimo dalykai vadinami tikrais 
vardais. Bet piktinamės, kai lei
dinio samprotavimus užgula krei
vas priespaudos šešėlis, arba, kai 
iškyla dvasinio nuosmukio fak
tai.

Pavyzdžiui, gana blankiai da
bar atrodo Vilniaus muzikinė 
kultūra. Tik pasiskaitykime įžval
gaus kįtiko E. Gedgaudo straips
nį š. m. “Lit. ir mene”. Kritikas 
aprašo simfoninį koncertą: Sibe
lijaus “antrosios atlikimas tur
būt galėtų tapti šiokiu tokiu 
kultūriniu įvykiu mieste, kur iš 
prekystalio išperkamos net ir vi
dutiniškai išverstos knygos (už
sienietiškos — Pr. V. pastaba) 
Vidutiniškčai interpretuojamo 
(galbūt atspindint kažkokias Si
belijaus atlikimo tradicijas) di
džiojo simfoninio kūrinio pus
tuštėje salėje klausosi pagal abo
nementus susirinkę mokinukai, 
kurių suvokimo lubos geriausiu 
atveju siekia ‘Spragtuko’ siuitą. 
Namie likę tėčiai ir mamos, ma
tyt, įnikę skaito ‘prekystalinį’ 
romaną...”.

O štai stebėjimo lęšyje vėl įsi
rėmina liūdnokas reportažas iš 
Kapsuko (Marijampolės). Rašo 
Viktoras G.: “J Šekspyro sonetų, 
palydimų barokine muzika, kon
certą, nepaisant reklamos, susi
rinko apmaudžiai mažai klau
sytojų. Kur dingo miesto anglų 
kalbos, literatūros dėstytojai? 
Matėsi tiktai vienas kitas veidas. 
Pagrindinę klausytojų dalį, kaip 
paprastai, sudarė pedagoginės 
mokyklos auklėtiniai (...) Pana
šiai atsitiko ir su aktoriaus A. 
Bružo kūrybiniu vakaru, į kurį 
buvo susirinkę... apie 40 mokinių 
ir keli mokytojai”.

Petras Mikša — simpatiškas, 
jau pagyvenęs, bet dar labai gu
vus pokarinis ateivis, kadaise in
teligentų luomo, o dabar sąži
ningas fabriko darbininkas kaž
kuriam Amerikos miestely, įtar
tinai panašiam į Rochestetį, nes 
kurgi kitur tiek sniego iškristų? 
Mikša —• apsišvietęs žmogus it 
jam rūpi žmonijos likimo ir gy
venimo reikšmės klausimai, ku
riuos jis sugeba iškalbiai, nors 
kartais gal ir naivokai, nagrinėti. 
Antra vertus, padangėmis jis nc- 
skraidžioja ir ne tik tvirtai laikosi 
atsirėmęs į savo kasdieninį gyve
nimą, bet ir jo smulkmenomis 
tiesiog mėgaujasi — išgelbėjęs iš 
sniego pūgos juodą mergutę ir 
parsivedęs namo, ją begaivinda- 
mas, ne tik aptaria juodų koji
nių ir veltinių vaidmenį savo 
paties kasdieninėje rutinoje, bet 
ir skaitytojui išdėsto, koks uogie
nių pasirinkimas jo namuose 
(vyšnių, aviečių arba juodųjų 
serbentų — pastaruosius jis pats 
augina). Jis nešiojasi vaikystės 
prisiminimus iš Lietuvos kaimo 
— apie dėdę Polikarpą, išėjusį 
besningant pas kaimyną jaujos 
prašyti ir nebegrįžusį, apie Rur- 
dienę, deginusią savo mažąjį 
pirštą, kad iš jo išvarytų velnią, 
apie šlubą, susirietusį senį Leibą, 
kepusį ir pardavinėjusi riestai
nius. Visi jie išnyra kaip pirma
pradžiai neišaiškinami Mikšos 
sąmonės turtai. Bet jis nesveti
mas nei savo gyvenamam maste
liui, kurio peizažą, perpintą savo 
paties jausmais, jis vaizdžiai per
duoda, ir taip pat jautrus Ameri
kos visuomenės negerovėms: rasi
nei nesantaikai, skurdui, smurtui. 
Be to, jis labai gražiai sugyvena 
su savo taip pat nebejauna žmo
na Onute, su kuria šeimą jau už
augino ir į pasaulį išleido. Žodžiu, i 
pasaulio druska. Tad kam kam, 1 
bet Mikšai savo proto blaivumu i 
ir dvasine pusiausvyra, atrodo, : 
netektų abejoti.

Netektų, jeigu ne Jurgio Jan- | 
kaus pasinešimas šiame naujau- 1 
šiame romane su savo herojaus <

• dvasine pusiausvyra pažaist, ją 
išnarstyti ir pabandyti iš naujo 

! kitaip sudėti. Į žaidimą kviečia
mas įsijungti ir skaitytojas, ir ne- 
apsivils tai padaręs. Ne vien 
smagu knygą skaityti dėka jau 
pažįstamo Jankaus gabumo su
intriguoti savo pasakojimo sklan- 

’ durnu, bet ir įdomu greitai patir
ti, kad žaidimas didele dalim su
kasi apie patį pasakojimo meną. 
Neatsitiktinai turbūt ir autoriaus 
parinktas knygos viršeliui ap- 

. lankas yra reali fotografija — jis 
i pats, autorius, palinkęs prie savo 

darbo stalo, priešais jį lentynos, 
pilnos storų knygų, tarp jų ap
šviesti stovi “Lietuvių literatū- 

, ros istorijos” tomai ir išsikišusi 
besišaipančio velniūkščio figūrė
lė. Tad “Anapus rytojaus” at- 
versdami, esame tartum įleidžia
mi į paties meistro dirbtuvę. O 
čia, aišku, iš dalies veikia rašy
tojo sugebėjimas ir įgudimas, o 
iš dalies gryni burtai. Meistras 
pasakotojas sugeba savo amato 
techniką nepastebimai paversti 
burtais.

Skaitytojui leidžiama sekti, 
kaip pagrindinis veikėjas Petras 
Mikša rungiasi su jį ištikusiu 
klausimu: ar gali žmogus iš anks
to patirti, kas dar tik bus? Ar ga
li sutikti žmones, kurių dar nėra 
sutikęs, dalyvauti įvykiuose, kurie 
dar neįvykę? Ar gali jis sau ti
kėti, kad jauną, patrauklią negrę 
Klaudiją, kurią jis išgelbsti iš 
sniego pūgos ir po dienos randa 
savo paties namuose nužudytą, 
jis vėl sutiks ligoninėje, pats ten 
atsiradęs po pirmųjų sukrečian
čių įvykių? Ir kas tas paslaptin
gasis pacientas milžinas negras 
ristikas Jack Robinson, vėliau 
persimainęs į juodvarnio sūnų 
— Rabeson, iš kurio kyla grėsmė 
Klaudijai, bet kuris po miestą vė
liau sekioja Mikšą, kad nusitai
kęs pasmaugtų? Ir kodėl Rabe
son dingsta, o jo vieton stoja 
Big Bill, šį kartą tikras negrų 
kvartalo gyventojas, Klaudijos 
globėjas, o gal tik jos šešėlis, pa
siryžęs keršyti Mikšos daktarui 
Goldbergui dėl Klaudijos mir
ties? Bet už vis labiau Mikšai ne
rimastį kelia tai pasikartojantis 
jo paties atsibudimas iš šių per
gyvenimų vėl tame pačiame lai
ko taške — vėl ateina tas pats 
daktaras, tos pačios gailestingos 

Tai bent dėmesys interpreta
ciniam menui: ir Vilniuje, ir pro- 
vincijojel Kuo pasiteisins man- 
drapypkis tarybinio tobulumo tei
gėjas? įsivaizduokime, kaip atro
dytų Lietuvos koncertų salės 
(išskyrus paradinį, buržuaziškai 
išpūsta Operos ir baleto teatrą), 
jei į jas nebūtų varomi unifor
muoti mokinukai?!

Šnekant apie muziką, pravar
tu dar pacituoti “Lit. ir mene” 
įdėtą Roberto Varno nuoširdų 
susirūpinimą choro repertuaru: 
“Retai besulaukiame vertingų, 
originalia kalba, o ne įgrisusiomis 
pseudonacionalinėmis intonaci-

jomis, neįdomia forma parašytų 
kūrinių”. Lietuvos kompozitoriai 
jau “senokai prarado apetitą cho
rinei kūrybai”.

Kur tau nepraras, jei dabarti
nėmis aplinkybėmis tyra lietu
vių tautos gaida, juo labiau pa
kilus dvasinis susikaupimas gies
mėje turi užleisti vietą pigiam 
pilietiškų estradų trankumui. 
Už tarybinius pseudogaminius 
kompozitoriams mokama riebiau, 
ir šlovė didesnė. ’

Taip, taip — tūta turi du ga
lus. Tereikia tik išmokti pro ją 
atidžiai ir sąžiningai stebėti gy
venimo eigą. Pr. V.

I

Nuotr. Vytauto MaželioRašytojai Jurgi* Jankui

ša tikisi, kad išaiškinęs, kaip iš 
tikrijjv buvo, jis įstengs pergalė
ti baimę — baimę, kad jis tampa 
išmuštas iš tikrovės. Čia pagrin
dinis knygos įtampos šaltinis ir 
svarbi dalis jos kuriamos nuotai
kos. Tad arčiausiai galbūt kny
gos žanras yra estetinei melo
dramai. Jos sandara melodrami- 
nė: nemotyvuoti žiaurūs įvykiai, 
blogio grėsmės kildinama intri
ga, tyra herojė, gėriu ir malone 
švytinti Klaudija atsveriama pa
giežingos pabaisos Rabesono vi
sose jo inkamacijose, iššaukiami 
galingi Mikšos jausmai} baimės 
persunkta nuotaika, jos ištempi
mas toliau negu ji žmogiškai sie
kia — net anapus mirties, bet, 
nežiūrint to, pasaulio moralinės 
santvarkos išsaugojimas ir tam 
tikras gėrio triumfas — jis Mik- 
šai vis sklinda iš Klaudijos ir 
nesiliauja net jai mirus. Si melo- 
draminė sandara tačiau veikia 
lyg įrankis atskleisti kūrybiniam 
vyksmui, kuris iš pasakojamų 
dalykų padaro grožinį kūrinį, 
kadangi autoriaus judesiai per
matomi. Šioje knygoje jis rodo 
skaitytojui, ką jis daro — kaip 
supinami tarp savęs nieko bendro 
neturintys pergyvenimai, kaip su-' 
kuriami tikrovės ribas peršokan
tys veikėjai, ir kaip neįtikėtini 
dalykai padaromi įmanomais to
dėl, kad jie labiausiai dera. Kaip 
tik šita autoriaus veikla mus pa
traukia savo rodomu menišku
mu ir, knygą skaitant, tampa tik
ruoju dėmesio centru. Tad kiek 
autoriui pavyksta įtikinamai sa
vo knygos rėmuose atskleisti gali- 

seserys, atsilanko jo žmona, pa
rapijos klebonas Petras, darbąvie- 
tės viršininkas Frankis, nešinąs 
tuo pačiu degtinės buteliu, įtei
kiamas jam tas pats vaisių krep
šelis iš Milano gatvės gyvento
jų, tariami tie patys žodžiai tarp 
Mikšos ir jo lankytojų. Kadangi 
niekas neįstengia ar nesutinka 
Mikšai paaiškinti, kaip čia iš 
tikrųjų yra, Mikša pagrįstai su
sirūpina: arba prieš jį vykdoma 
didžiulė apgaulė, arba jam pro
tas maišosi, arba tikrovė yra dar 
kaip nors kitokia ir todėl dar bai
sesnė. Jis neatlyžtamai savo per
gyvenimų teisybę gina, kol “ste
buklingas” įvykis pačiam gale — 
atsiradęs Klaudijos įrašas Mikšai 
padovanotoje knygoje — Petro 
Mikšos tiesą neištrinamai paliu
dija. Bet tuo pačiu metu šis au
toriaus pokštas nustelbia visas 
ligtolines veikėjų pastangas pa
tiems išsiaiškinti, kas iš tikrųjų 
su Mikša yra įvykę. Juo tarytum 
apginama fantazijos teisė į save 
pačią. Tai autoriaus paskutinis 
gestas, sakantis, kad jis nežada 
atsiimti neįtikėtinos istorijos, ne
žada grąžinti į pusiausvyrą visiš
kai iš pagrindų išjudintą pasau
lį, kad jis visą laiką ir tegalvojo 
žaisti ant realybės ir fantastikos 
ribos.

Skaitytojas tuo pačiu metu 
simpatizuoja per visą knygą besi
tęsiančioms Mikšos pastangoms 
susiorientuoti jo pergyvenamuo
se įvykiuose ir mato, kaip autorius 
valdo įvykius, į kuriuos yra panar
dinęs Mikšą, kaip kartais jį gelbs
ti, kartais sulaiko jo pastangas iš
kilti į įvykių paviršių. Ko Mik- mybę, kad jo herojus buvo pate-

kęs anapus rytojaus, tiek jam pa
vyksta ir skaitytojui nuolat kelti 
klausimą, ką gi visa tai reiškia, ir 
kas tuomet šitas Petras Mikša tu
ri būti: beprotis, sapnuotojas, iš 
mirties atgijęs ligonis, regėtojas, 
pranašas, paprastas autoriaus 
įrankis, o gal persirengęs rašyto- 
as iš žodžių ir įvaizdžių nepa

liaujamai pinantis realybę “ku 
i rios niekur nebuvo ir niekur nė
ra, bet visiškai tikrą ir kiekvie
nam kuriuo nors požiūriu arti
mą”, kaip pats autorius yra sakęs 
(žr. LE, IX, p. 284)? “Anapus 
rytojaus” tartum žaismingai pri
mena, kad yra panašumo tarp 
visų šių žmogaus dvasinio bū
vio kategorijų ir tokiu būdu siū
lo teisingiau išmatuoti žmogiš
kos vaizduotės galią, jos nuosta
bų pajėgumą tikrenybei ir 
miražams, bet, deja, daug mažes
nį sugebėjimą tarp jų atskir
ti: “kaip tu kovosi su miražu, su 
daiktu, kurio nėra, bet kuris sto
vi akyse ir traukia į save. Ir taip 
traukia, kad negali atsispirti”, ap
gailestauja Mikša (p. 231).

Todėl turbūt pats didžiausias 
pasitenkinimas, skaitant “Ana
pus rytojaus”, kyla iš kompozici
jos sudėtingumo ir to meistrišku
mo j kuriuo temos sujungiamos 
viena su kita. Sekdami šį procesą, 
jaučiam, kad vis dėlto “gražiai 
padaryta”. Atkreipę dėmesį į pa
skirus žodžius, netrukus matome 
kaip atsikartojantys įvaizdžiai ir 
žodiniai deriniai pina mūsų 
akiai turtingą audinį. Vienas iš 
gausybės tokių pavyzdžių būtų 
sniego rišimas su baime. Jis pra
sideda Mikšos nežymia pastaba, 
kad jo įprasta ir maloni kasnak
tinė kelionė namo po darbo va
saros metu žiemą pasikeisdavo: 
“Net ir šviežių pėdų sniege ne
bebuvo matyti. Aplinka neteko 
jaukumo, savotiškai keisto glau
dumo, tapo dykuma” ( p. 7). 
Sniego ir baimės ryšys kompli
kuojasi ir gilėja, kai Mikša lau
kiamą pavasarį ir tirpstantį snie
gą sieja su savo neįtitikėtinais 
pergyvenimais: pagalbos besišau
kiančia jauna juoda moterim, 
savo žmonos žiauriai subraižytu 
veidu. O kada Mikša sniego už
verstam miestely keliauja auto
busais, griuvinėja šaligatviais, 
gainiojamas Robinsono šmėklos, 
sniegas tampa priemone augan
čiam Mikšos vidiniam sąmyšiui 
ir klajojimui nežinomybėje iš
reikšti. Knygos stiprybė ir Mikšos 
monologai, o gal haliucinacijos, 
kada jis perduoda savo sąmonė
je slypinčių vaizdų besiklosty- 
mą, jis ne tik mato, bet ir girdi, ir 
jaučia ir pats reaguoja, štai Mik
ša, susijaudinęs, kad neva Ra- 
bensonas atsekęs jį iki pat namų 
ir, kankinamas nežinios, kaipgi 
sau aiškinti šitą baimę, užsnūsta 
ant sofos savo salionėly, kol 
žmona ruošia pietus:

Virtuvėje tarpas nuo tarpo 
barkšteli indai, nosį pasiekia 
kvapas, o ant jo kabo maži 
skambaliukai ir sidabriniais 
skambtelėjimais pritaria indų 
barškėjimui. Žalia banga už
lieja gelsvą smėlį ligi pat kojų, 
palieka putų dribsnius, o pati 
grįžta atgal ir kaip žalio ban
ginio nugara nuplaukia į ho
rizontą ir nuskęsta. Iš putos 
dribsnių išrėplioja krabas, eina 
per smėlį skersas, nuo kiekvie
no kojų palietimo smėlis su
skamba aiškiu sidabriniu skam
bėjimu. Skambėjimai su
sidėsto į eilę, susipina į 
girdėtą melodiją. Labai ži-

(Nukilta į 3 pd .)
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Šiame numery:
Unija, Vilniaus valstybingumas ir 
popiežius Jonas Paulius H.
Naujoji Liudo Dovydėno knyga.
Eilėraštis iš Lietuvos pogrindinio 
leidinio.
Išskirtinis Vilniaus universiteto 
minėjimas Detroite.
Sutelktinė Henri Toulouse-Lautrec’o 
paroda Chicagoje.
V. Kudirkos ir K. Būgos sukaktys. 
Toronto volungių čiulbėjimas 
Chicagoje.

Pom&Z,
Unija, Vilniaus valstybingumas 

ir popiežius Jonas Paulius II
^„įspūdingas Švento Tėvo pasi
reiškimas Chicagoje ir nesitikė- 
taj geras jo supratimas amerikie- 
tįškos tautybių mozaikos vertas 
rję tik religinio bet ir visuomeni- 
nio susidomėjimo. Jo ilgiausias 
Žędis lieeuviškai Grand Parko 
Mišiose, skatinantis lietuviams 
įtaikyti savo garbingą tradiciją, 
^Įjaudino mūsų visuomenę.

Ta aplinkybė, 'kad popiežius 
yta lenkas ir turbūt su lietuviškos 
kilmės pavarde, gyvai primena 
tnums susipainiojusius lietuvių 
tautos santykius su lenkais. Nuo 
tų santykių mes buvome atsiri
boję nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bent tie iš mūsų, kurie esame iš
augę nepriklausomos Lietuvos 
mokykloje, jokių pozityvių ry- 
Iių su lenkiškumu neturime. Tai 

uvo galbūt tiksli politinė takti- 
a, norint atsispirti lenkiškam 
įilitarizmui, tačiau tai nebuvo 
įtorinės realybės išraiška.

i -Lenko išrinkimą popiežiumi iš
gyvenome labai abipusiais jaus
mais, kurie buvo džiaugsmo, nuo- 
sta'bos ir susirūpinimo mišinys, 
šio popiežiaus išrinkimas, nori- 
mę ar nenorime, verčia mus per
žiūrėti kai kurias mūsų pažiu
rs, liečiančias mūsų santykius 
Su lenkiškumu. Baigdamas savo 
pamokslą Grand Parke, popie
žius jjazityviai kvietė stengtis de
rinti įvairius skirtingumus dialo
go būdu. Jis kvietė statyti tiltus 
©antiems skirtingumams išlygin
ti, Iš to, kad popiežius j tautiš- 
tiimus nežiūri kaip į nesveiką 
reiškinį žmonijoje (/) jis nesivar
žė suminėti ir perspėti dėl įvai
rių nesveikų reiškinių dabarti
nėje visuomenėje), galime ma- 
hyti, kad tas kvietimas derinti 
(irtingumus liečia ir tuos konf- 

rtus, kuriuos kelia tautiniai ir 
siniai skirtingumai.

Nėra proginio straipsnio užda- 
nys bandyti išnagrinėti susipai- 
ojusius lietuvių ir lenkų šan
kius. šio straipsnio uždavinys 
a tik pradėti mąstymą šia te

ma, iškeliant kai kuriuos daly
kus.

Lietuvių lenkų konflikto cen
trinė viršūnė yra Liublino unija. 
Lietuviai iki šios dienos žiūri į ją, 
kaip į prievartinį reiškinį, neuž
mirštamą ir gyvą netgi dabarty
je. Lenkijos pastangos karine in
tervencija prisijungti Lietuvą šio 
šimtmečio pradžioje yra akivaiz
dus šios priverstinės vienybės 
reiškinys.

Antra vertus, ir uniją turime 
stengtis suprasti plačiau. Tada, 
kai ji buvo daroma, Paryžiuje, 
Berlyne ir Vienoje kilo valstybi
nis absoliutizmas, stengdamasis 
visą valstybinį gyvenimą sutelkti 
valdžios rankose. Lietuvos — 
Lenkijos respublika tuo tarpu bu
vo viduramžinės demokratijos li
kutis, panašus kaip Florencijos ir 
Venecijos respublikos. Savo lais
vėmis ji buvo akibrokštas abso
liutinėms sostinėms. Varšuvos 
valdantys sluoksniai, matydami 
savo tariamą atsilikimą ir gre
siančius pavojus, bandė ką nors 
daryti valdžios sustiprinimui. Jie 
pasirinko atsisakyti dvilypės res
publikos prigimties, sujungdami 
ją vieningais ryšiais. Tai buvo 
unija, nors ir be Lietuvos pritari
mo.

Unija, užuot valstybę sustipri
nus, sugriovė natūralų Vilniaus 
valstybingumo centrą, kuris savo 
geografine ir istorine prigimtimi 
buvo natūrali atsvara Maskvos 
absoliutizmui. Kalbant apie Vil
niaus valstybingumą, kurį myli
me romantine, tautine meile, 
tačiau, reikia prisipažinti, kad ne 
tik lenkai, bet ir mes nesame su
vokę šio valstybingumo paties 
vertingojo branduolio. Mes nesa
me įsigilinę į tai, kad šis valsty
binis centras, net savo kilme ne
būdamas krikščioniškas, sugebė
jo, be ypatingos prievartos, 
valdyti plačiausius krikščioniš
kus kraštus. Šis valstybingumas

(Nukelta J 2 pal.)

i

VYTAUTAS A. JONYNAS

Liudas Dovydėnas, VASAROS VI
DUDIENIS. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas, 1979 m. 
Aplanko nuotrauka Jono Dovydėno. 
Tiražas 800 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Kongreso biblio
tekos katalogo numeris: 79-52429. 
Knyga kietais viršeliais, 242 psl., kaina 
— 6 dol., gaunama ir “Drauge”.

•

Yra tokia ilgesinga prancūziš
ka (gal kvebekietiška) dainelė: 
“Si tu savais comme je reviens 
de loin” (Jei tu žinotum iš ko
kių tolių aš pareinu). Kažkodėl 
prisiminė man tas priedainis, 
pravėrus L. Dovydėno naująji 
novelių rinkinį — "Vasaros vi
dudienį”. Liūdnoką savo viršeliu 
leidinį, nes kėpso jame nuotrau
ka, vaizduojanti kažkokią dyky
nę. Tikriausiai Pennsyvanijos, 
tos angliakasių Lietuvos, kam
pelį.

Patrauklią savo dvasia knygą, 
nes girdi joj primirštą balsą žmo
gaus, kuris pareina, kaip toj dai
noj, apsukęs didelį gyvenimo ra
tą, pasipasakot, ką matęs ir gir
dėjęs. Skaitytojui Dovydėnas bu
vo dingęs. Užsikasęs vaikų lite- 
tatūroj. Juk ir paskutinioji jo kny
ga, tarp kitko pavadinta neįma
nomu pavadinimu “Karaliai ir 
bulvės", buvo dar vienu forma
listiniu bandymu stilizuoti liau
dies pasakas. O tokie dalykai, 
versk nevertęs, vis vien pritaiko
moji literatūra, sintetinis pluoš
tas.

Dvi bendro pobūdžio pastabios 
prašosi, prieš aptariant “Vasa
ros vidudienį”. Pirmąja būtų, 
kad tai novelių rinkinys. Ne koks 
traškantis — braškantis roma
nas, sudrėbtas konkursui. Ne ko
kio jantsekianginio ilgio Pultine- 
vičiada, su kirbyne personažų ir 
galybe peripetijų. O antrąja, kad 
autorius, kurį likimas paženklino 
skaitytojų atmintyje kaipo kai
mo buities šlovintoją, po to kai 
nusiskynė valstybinę premiją už 
“Brolius Domeikas”, anaiptol 
nesigūžia tolimos praeities vaiz
davime. Priešingai, bando turtin
ti siužetinę medžiagą nūdienio 
gyvenimo vaizdais. Nėra tačiau 
tai palaida gyvenimo kronika, 
palydima daugiau mažiau verks
mingų autoriaus komentarų, 
kaip kad atsitiko K. Barėno “Ki
logramo cukraus” atveju. L. Do
vydėnas lygiai laisvai jaučiasi se
nosios emigrantų kartos buities 
terene (Admirolas gieda, Tele
fonas), kaip ir pokario išeivių 
džiaugsmų — vargelių aprašy
muos (Kardinolo pati miršta, 
Varnėnų kondominijum). Žo
džiu, knyga nenuobodi. Ji pasižy
mi siužetiniu įvairumu, spalvin
gais charakteriais ir pusėtinai sra
viu pasakojimu.

Prisidėtų dar viena, trečioji, 
tokio pobūdžio pastaba. įdėmiau 
pažvelgus, nesama L. Dovydėno 
knygoj kažin ko nelaukto. Nei 
kompozicinių naujovių, nei ko
kio išskirtinesnio stiliaus ar žo
džio puošnumo. Pagaliau net 
siužetine prasme nėra nieko to
kio, ko nebūtų bandę vaizduot

rašytojai. Didesnę apsaky- 
dalį sudaro lietuvių išeivių

kiti 
mų 
buities JAV pavaizdavimui. Kitą 
—šuoliai j tolimą vaikystės va

sarvidi. Likuti —bandymai per
prasti turtuolių pasaulį, na ir ge
rokai iškrentanti iš rinkinio vi
sumos, propagandinė groteską 
„Uu — ūl“.

Visa tai labai gimininga tema
tikai, kurią aptinkam paskuti
niam dešimtmetyje rašiusių vy
resnės kartos* rašytojų prozoj — 
A. Barono, V. Alanto, J. Jankaus 
ir kitų. Bendri jiems visiems tie 
patys bemoliniai akordai —ne 
jėga integruotis, įleisti šaknis i 
ši/) kontinento gyvenimą, netgi 
jo baimė, nuklydimai mintimis i 
vaikystės rojaus pasaulį. Bet jei ir 
esama tematinio bei nuotaikų 
panašumo, jei Dovydėnas, kaip 
ir kiti, nepagijęs nuo ’traumati- 
nių tremties pergyvenimų, ten
ka pripažinti, kad visumoj jam 
pavyksta pergalėti savo minori
nes nuotaikas, bent orkestruoti 
jas niuansuočiau, subtiliau, neį- 
klimpstant (išskyrus tą nelemtą 
„Uu — ū“) i didaktiką ar mora
lizavimą. Savo dvasia Dovydėno 
novelės labiau primena jaunes
nės rašytojų kartos —K. Alme
no (Bėgliai) ir M. Katiliškio 
(Apsakymai) — braižą. Skaity
tojas jaučia, kad autorius yra per- 
kandęs kietą Amerikos riešutą ir 
nelinkęs j persaldinimus bei ki
tokį retušavimą. Gal ypačiai tai

Povilas Kaupai (1898-1978) Kalnų peizažas (1982)
H pomirtines dailininko paradas, vykstančios M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje

metasi į akis pirmojoj apysakai
tėj — “Admirolas gieda”, kur 
mus pasitinka anaiptol nebe Nor- 
man Rockwell’inė, sacharini- 
nė šventadienybė, kuri sumirga, 
sakysim, J. Jankaus pasakaitėse 
apie senųjų ateivių buitį, bet 
tikroviška, amžinai skendėjanti 
smurte ir sauvalėj šio kontinento 
(This Guilty Land) panorama. 
Nors šis apsakymas pernelyg iš
tęstas, prikamšaliotas visai ne
reikalingų scenų (sakysim, visas 
tas nesibaigiantis tąsymasis su 
gaidžio galva), nors jo persona
žai neišryškinti ir net gerokai 
schematiški, vis dėlto autoriui 
pavyko perteikti depresijos siau
tėjimo atmosferą, parodyti socia
linius santykius. Tai bene pirmas 
kūrinėlis, kuriame senosios kar
kos išeiviai, marmaliuoją už
teršta svetimžodžiais kalba, ne
pavaizduoti absoliučiais kalau- 
šais ir kur pagautas laiko ir vie
tos koloritas. Dar gyvesnė, vaiz- 
dingesnė yra kita novelė, taip 
pat kalbanti apie antrąją dolerio 
pusę, pavadinta “Telefonu”. Joje 
nupasakojama vienišo tėvo tra
gedija. Tiesa, ji pradedama ne
vykusiai, nuvalkiotu feljetoni- 
niu stilium. Kažkada taip rašė 
Gricius-Pivoša, Liūne Janušytė, 
na ir šimtai pamėgdžiotojų, ir 
jei tektų rasti tai “mokyklai” 
vardą, bene reiktų ją praminti 
Petrašiūnų Baroku ar kaip nors 
panašiai. Laimei L. Dovydėnas 

Povilas Kaupas (1898-1978) Beverly Shores, Indiana (1980, akvarelė, U” X 5”)
U pomirtinės dailininko parodos, vykstančios M. K. Čiurlionio gatartj"1-, a—, centre. Chicagoje

pamažu atsikrato tos dirbtinės, 
kojūkinės šnekos, ir apysaka išsi
vysto ilgainiui i jautrią, pagau
nančią savo tikroviškumu, gyve
nimo drobę. Niekais nuėjusio an
gliakasio gyvenimo dalia atsis
kleidžia skaitytojui visame nuo
gume. Jo vienatvė ir sielvartas. 
Yra joje apsčiai puikių scenelių, 
epizodėlių. Nestinga protarpiais 
ir visai lakaus humoro:

“Taip mane aprūpino nume
riais. Ir skamba, jei kas pašaukia. 
Iš pradžių Burkutis Džio pa
šaukdavo vakare. Ale, ėmė žmo
gutis ir numirė. Vienoj šachtoj 
dirbom, anglis kasėm, sakyt, al
kūnė prie alkūnės. Paėmė ir nu
mirė. Sėdžiu vakare tamsoje — 
elektra brangsta kas pusdienis — 
o regis, suskambės, kad ir patam
sy.

Būdavo, net pašoku, griebiu 
tą juodą samtį, o anam gale ir 
atsiliepia: “Alio, ar tai tu, smir
date, Povilail Čia — Burkutis”. 
Ir apsakys, kad jam kojas —daž
ninsią dešinę — artritis kirmi- 
minu graužia, kad šuo, toks pat 
nusenęs, be niekur nieko ima 
naktį loti vaiduoklius, kad alų, 
pusę butelio nugėręs, užmiršo 
užkišti, kad...”. Ir taip gražiai iš
sikalbam. Rūpindavausi, jei pęr 
ilgai užsiplepam. Sūnus nurami
no: “Tau nekaštuoja, kai kitas 
pašaukia. O tam pačiam mieste 
gali kalbėtis su draugais iki sūd- 
nos dienos. Mokestis nepakils”.

| Visa novelė parašyta pirmu 
asmeniu. Tai tarsi ilga išpažin
tis, jaudinanti savo paprastumu 
ir tiesa:

"Mat tais depresijos metais vis
ko atsirado; nešiojo žmonės mal
dos knygas, žoleles nuo gumbo, 
kreivas storas adatas apavui su
siūti, tokius geltonus milteliu* 
boboms, kad anos nepastotųu 
Tie patys nešiojo ir mečius to
kiose didelėse dėžutėse, ar kaip 
tai pavadinsi. Tie degtukai buvo 
didelėmis galvomis, šnypšdami, 
rūkdami užsidegdavo didele ug
nim, jeigu neužgesdavo pašnypš- 
tęs, parūkęs.

Tai, va, tokių žižalų dėžutę 
suradusi, matyt, ėmė kramtyt 
galvutes. Prisikramtė vargšė. Trt- 
čią dieną pačiam vidurdieny už
geso.

Grabą pats sukaliau. Mykolu 
tada jau ėjo nebeatsimenu kelin
tus ir padavinėjo vinis. Atsime
nu kaip šiandien, laiko Mykoliu
kas vinj burnoj, tai ir man leng“ 
viau įkalti seilėtą. Kartais jau ir 
nematau, drėgmei akis apvilkus, 
o Mykoliukas parodo, kur kalti 
vinį, ir kartą pamokė: "Stipriai 
sukalk, Alvinutė kad neiškristų. 
Tai, va, tu man jauno žiogo gal
vai“

Mykoliukas pateisins tėvo duo
tą vardą, nes kaip žiogas —dai-, 
nininkas nuvėžlios blogais keliais, 
pridaręs tėvui šunybių, paskui 
kažin kur dingęs. Kas jį pastūmė
jo ta linkme, taip ir nepaaiški. 
Dovydėnas dialogų vengia. Re
tai kada jo novelėse pasitaiko 
kaktomušų, konfliktų scenoj, 
nebent kokie šeimyniniai vaidai. 
Viskas dažniausiai atpasakojama 
“ex post”.

Bet ši novelė įdomi dar ir kit
kuo. Aiškiai jaučiama, kad Do
vydėnas buvo galėjęs ją užbaigt 
efektingu tašku 159 psl., tai yra 
tuoj po telefono kompanijos 
sunkvežimuko atvažiavimo. Taip 
bent būtų pasielgęs rašytojas, 
ištikimas klasikinės novelės tra
dicijai. Dovydėnas ta menine 
konvencija nepasinaudoja, išsa
kydamas istoriją iki galo, šiuo at
veju, atrodytų pagrįstai, nes, 
įterpdamas vykusiai epizodėlius, 
vaizduojančius angliakasio praei
ties fragmentus, ir kitus bevar
džius žmones —rektrūtą, puikų . 
charakterį Charly Brown, Mai- 
nerį — jis išryškina savo pagrin
dinio. veikėjo dramą. Alsuoja šis 
kūrinėlis didele meile prisijaukin
tai, vienaaukštei Amerikai, ir gal 
nebe pagrindo prisimena Tho 
mas Wolfe’o svajonė sukurti 
Amerikos mitą. Tik Wolfe’ui Die
vas davė draugą ir patarėją Max- 
well Perkins asmenyje kultūrin
gą leidėją kaip reta, kuris braukė, 
pertvarkinėjo, suslėgė jo rankraš
čius. Tokip suglaudinimo, kon
densavimo, Dovydėno novelėse 
dažnai pasigendi.

. Bet ten, kur L. Dovydėnas jį 
pabando, rezultatai efektingi. To
kia yra novelė “Kardinolo pati 
miršta”. Gyvenimo iškarpėte, 
vaizduojanti įtampą namuose, 
kai motina niekaip nesusitaiko 
su mintimi, kad jos sūnus yra ta
pęs Vietnamo karo auka. Auto
rius taupiom priemonėm sukuria 
gūdžią atmosferą parodydamas

(Nukelta į 2 pal.).
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Brežnevo literatūriniai laimėjimai. 
Antanas Maceina apie religijos 
ir tautos dialektiką.
šnektelejimas su rašytoju
Jurgiu Jankum.
Nobelio laureatų graikų poezija.

Katalikų Bažnyčios 
ispaniškai.
j Povilo Kaupo kūrybini

Elenos Urbaitytės paroda Nevv Yorke. 
Nauji leidiniai.

RELIGIJOS IR TAUTOS DIALEKTIKA

“Lietuvos 
Kronika” 
Žvilgsnis 
palikimą.

i C "Ht IMU' R I

Brežnevo literatūriniai laimėjimai,
Kuris rašytojas Sovietų Sąjun- Į 

goję, o gal ir visame pasaulyje, 
šiandien labiausiai nusipelno j 
skaitytojų dėkingumo ir kritikų 
šlovinimo? Jei tikėsim “Pergale” 
ar “Literatūra ir menu”, tai Leo
nidas Brežnevas. Iš Lietuvos ofi
cialių kritikų plunksnų beišsi- 
liejantis entuziazmas apie Brež
nevo. raštus primena šį neseną 
“Pravdos” vertinimą: “Nerasi 
nei vieno darbininkų ar valstie
čių kolektyvo, nei vienos taigoje 
pasiklydusios geologų grupės, nei 
vieno treilerio ar kaimelio kal
nuose, kur žmonės neskaitytų, 
dar sykį neperskaitytų, ir ati
džiai nestudijuotų Leonido Brež
nevo knygų Mažoji žemė ir 'At
gimimas, neišsemiamų minčių 
ir idėjų šaltinių”.

Bet šiame netobulame pasau
lyje yra ir skirtingų nuomonių. 
Neseniai j užsienį emigravęs kri
tikas ir vertėjas Jefimas Etkindas 
rašo, kad Brežnevo liaupsinimas 
jam primena Stalino laikus, kai 
už porą šleivų straipsnelių apie 
lingvistiką akademikai ir moksli
ninkai kėlė diktatorių j padan
ges. Dabartinių Brežnevo pane
girikų autoriai tobulai naudo
ja oficialųjį 1950 metų žargoną, 
kupiną entuziazmo draugo Stali
no “įkvepiantiems kūriniams”. Ar 
tai tas pat autorius, rašęs anais 
laikais, klausia Etkindas, ar jie 
visį, nulipdyti pagal tą patį šab
loną?

Brežnevo autobiografinėse 
apybraižose Etkindas įžiūri ypa
tingą antidemokratinį pobūdį. 
Jų autorius rašo, kaip generali
nio štabo viršininkas, vaizduo
jantis mūšį iš labai pakilios pa
kopos, nuo kurios nematyti žu
vusiųjų žemėje, nesigirdi aima
nų, neįžvelgiama purvą bren
dančių batų. Brežnevo atsimini
muose nieko nerasi apie tai, kaip 
žmonės gyveno 1946 — 47 me
tais — tamsiausiais trūkumų, 
konclagerių, iliuzijų praradimo, 
opriČninos sugrįžimo, tamsuoliš- 
kumo moksluose ir menuose me
tais. Ždanovas paminimas, kaip 
reiklus pareigūnas, pasiuntęs

ANTANAS MACEINA*)

Brežnevui 3000 elektros lempu
čių; anei žodžio apie tai, kad tuo 
metu Ždanovas vanojo rašytojus, 
kompozitorius, teatralus. Brež
nevo knygelėse pasirodo ir Sta
linas — kaip uolus šeimininkas, 
reiklus vadas. Autoriui nesvarbu, 
kad tuo metu Stalinas žudė in
teligentiją, pasmerkė ištisas tau
tas deportacijai, kad milijonai 
merdėjo lageriuose. Visas Brež
nevo dėmesys nukreiptas į Zapo
rožės atstatymą. Jo vizija ribota: 
jis ekonomistas, technokratas. Jis 
energingas veiksmo žmogus savo 
darbo ribose, bet jam trūksta su
gebėjimo spręsti ir vertinti — jis 
labai vidutinis. Jis galvoja, kalba 
ir rašo, kaip visi biurokratai.

Brežnevo atsiminimai, tęsia Et; 
kindas, kaip ir kiekvienas litera
tūrinis bandymas, turi savo este
tiką: guminio štampo, "pil
kumos” estetiką. Nė žodžio, ku
ris būtų nepažįstamas "Prav
dos” skaitytojui. Nei vienas gy
vas žodis, jokia šviežia intonaci
ja negali prasiskverbti pro tą 
plokštybių krūvą. Si guminio 
štampo estetika yra glaudžiai su
sijusi su beasmenės visuomenės 
idėja. Visi rašytojai turi naudoti 
tas pačias trivialias frazes, nes jie 
visi turi būti vienodi. Jei kas nors 
kalba skirtingai, ar sako, kad jam 
dalykai kitaip atrodo, tada jis po
zuotojas, o tokį reikia išplakti, 
jei ne bizūnu, tai bent žodžiais, 
kad pasimokytų nebūti ekscentri
ku.

Etkindo nuomone, Brežnevo 
atsiminimai yra bandymas pa
teisinti save ir savo bendralaikius 
ateities kartų akivaizdoje. Ta
čiau tas pasiteisinimas virsta 
"mirtinu kaltinimu” prieš jį patį 
ir prieš jo visuomenę — vienody
bės ir priverstinio suvienodėjimo 
visuomenę, kuri yra dabartinės 
sovietinės valdžios tikslas. Brež
nevo stilius įkūnija tą vienodybę 
ir pilkumą, kuriai “mūsų inteli
gentija niekad nepasidavė ir nie
kad nepasiduos”, — užbaigia sa
vo straipsnį apie Brežnevo atsimi
nimus Jefimas Etkindas.

Ser.

je? Kitaip tariant, kas yra tauta 
Krikščionybei: istorinė atsitiktinybė 
ar esminė būtinybė? Ir kas yra; 
Krikščionybė tautai: jos nuindividu- ■ 
alinimas visuotinybės naudai ar jos j 
individualybės pabrėžimas net vi
suotinybės kaina?

Tai vis neišspręsti ir net reikia
mai nekelti klausimai, šį trūkumą ' 
pastebėjo ir dr. Vytautas Vardys sa-' 

vo straipsnyje apie katalikiškąją re
zistenciją ir mūsų tautos likimą: 
“Esminio tautybės - katalikybės 
(mūsų tautoje — lietuvybės ir ka
talikybės) ryšio, sako jis, nėra pa- 

. tenkinamai išaiškinę nei filosofai, 
nei sociologai”(2). įprastinio atsa
kymo, kurj kadaise buvo davęs St. 
Šalkauskis, esą Krikščionybė suda
ranti turinį, o tautybė lytį, nepa
kanką todėl, kad jis tautos ir religi
jos santykius nusakąs statiškai, V. i 
Vardžio žodžiais tariant, mechanis- 
tiškai; tuo tarpu žmogaus, o tuo 
pačiu ir tautos egzistencija esanti 
dinaminė arba, pasak Vardžio, sek
vencinė, vadinasi, slinktis, o ne pa
dėtis (plg. p. 362). Kiekviena gi 
slinktis, būdama tapsmas, yra kartu 
ir dialektika. Tai reiškia: savo eigo
je ji išsivysto į savo pačios prie
šingybę. Dažnai girdime teigiant, 
kad nėra tautos be religijos. Tai 
tiesa. Tačiau lygiai tokia pat tiesa, 
kad nėra religijos be tautos. Be abe
jo, reikia sutikti su teologais, kad 
Krikščionybė esanti vienintelė reli
gija, kuri negali ir neprivalo iš savęs 
kildinti kokios nors konkrečios vi
suomenei programos (politinės, so
cialinės, ekonominės, kultūrinės). 
Antra vertus, reikia taip pat sutikti 
su istorikais, kurie nurodo, kad 
Krikščionybė kiekvieną sykį jungia
si su stabmeldiškąja mąstysena bei 

gyvensena ir tuo būdu kaip tik kil

dina vad. ‘krikščioniškąją kultūrą’,

1. Neišspręstas klausimas
Kaip Krikščionybė pasiekia tautą? 

Kaip taute ją priimą? Kaip ji buvo-1 
ja tautoje? — Tai nėra keistoki ar 
bereikšmiai klausimai. Nes juk mū

sų religija ir savo esme, ir savo 
tikslu yra katalikiškoji, vadinasi, vi
suotinė; taip labai visuotinė, jog jei 
kas nors, pasak Jean Danielou, mė

gintų aprėžti ją grupe — tauta ar j 
šeima —, nesuprastų jos dvasios: 
“Krikščionybė pačia savo sąvoka a- 
pima visą pasaulį... Ji turi apjuosti 
žemę” ir “visas tautas sutelkti mis
tinio kūno vienybėn” (1). Menka
vertiškumo jausmas, ne kartą lydjs 
krikščionis jų santykiuose su kito
mis relgijomis, kaip tik ir kyla todėl, 
kad mes savo pasąmonėje vis dar 
tebesinešiojame pažiūrą, esą Krikš
čionybė yra Vakarų padaras. Saky
sime, mes nė kiek nesistebime, kad 
Indija ar Kinija nėra krikščioniš
kos: priešingai, mes stebimės, kad 

Afrika pastaruoju metu taip sparčiai 
krikščionėja. Visuotinio akiračio sto
ka paverčia krikščionį kampininku 
ar mažų mažiausiai svečiu pasau
lėžiūrų sueigoje. Tuo tarpu iš tikro 
jis turėtų jaustis šios sueigos šei
mininkas. Ekumeninio sąjūdžio tūp- 
čiojimas vietoje yra ryškiausias 
krikščioniškosios nedrąsos ženklas.

Bet ar Krikščionybės visuotinu
mas nėra kaip tik anttautinio jos 
pobūdžio apraiška? Ar tasai medis, I 
apie kurį Kristus sako, esą “padan- I 

gių sparnuočiai atskrenda ir sukasi I 
lizdų jo šakose” (Mt. 13,32), — ar 1 

šis medis gali augti tautinėje dirvo- !

*) Paskaita, skaitydinta LKM Aka
demijos šių metų suvažiavime Chica
goje. {kalbant į juostelę, reikėjo teks
tą suvesti į vienos valandos rėmus. 
Čia skelbiame jį tokį, koks jis yra 
buvęs pradžioje. — Red.

«ų 1888 “• Tnunpai-

Nukryžiuotasis — lietuvių liaudies skulptūra U Panevėžio apylinkių

ta savo kulto apeiga, bet pačia pa

grindine savo linkme: Krikščiony
bė yra priešprieša kitoms religijoms, 
kadangi jos slinktis yra anoms at
virkščia. — Ką betgi tai reiškia?

Jei tikėsime J. Danielou, tai visos 
kitos religijos “pradeda žmogumi.., 
kad rastų Dievą” (5)« Kitaip ta- 

i riant, visų kitų religijų slinktis y- 
1 ra slinktis Dievop. Tai Dievo jieško- 
| jimas, suprantant Dievą kaip kažką, 
ko galima jieškoti ir ką galima ras
ti. Šia prasme visos religijos yra dė
jusios nemaža pastangų ir pasieku
sios nemaža laimėjimų, ypač hin- 
duistinių bramanų ar budistinių 
vienuolių askezėje bei mistikoje. (6) 
Sv. Povilo pastaba Atėnų areopage, 
jog pati mūsų būvio sąranga rei
kalaujanti, “kad žmonės Dievo jieš- 
kotų ir tarytum apgraibomis jį 
rastų” (Apd 17,27), yra gairė vi
soms stabmeldiškosioms religijoms: 
visose jose žmogus jieško Dievo. Ir 
juo labiau jos tariasi prie Dievo ar
tėjančios, juo labiau jos tolsta nuo 

žmogaus: nuo jo būvio ir net nuo jo 
Aš, kas, pavyzdžiui, budizme, yra 
tiesiog akivaizdu. Budistiškoji nir
vana yra juk ne kas kita, kaip bet 
kokio pajautimo, bet kokio jausmo, 
bet kokios sąmonės ir galop savi
monės užgniaužimas; tai Aš pakei
timas į Ne - Aš arba j Kitą, paša
linant ankštas asmens ribas ir tam
pant visybe (7)* Rasti Dievą stab
meldiškosioms religijoms reiškia pa
mesti ir net pamiršti žmogų.

Bet štai, Krikščionybėje šis pri
gimtasis Dievo troškulys yra tapęs 
atvirkščias: krikščioniškasis Dievas 
jieško žmogaus. “Meilė, skaitome 
pirmajame šv. Jono apaštalo laiške, 
— ne tai, jog mes pamilome Dievą, 
bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė 
savo Sūnų” (Jn 4,10), kuris, kaip 
skelbia Evangelija, “tapo kūnu ir 
gyveno tarp mūsų” (Jn 1,14); gy
veno kaip “gerasis Ganytojas”, gul
dąs “už avis savo gyvybę” (Jn 

10,11). Krikščionybė pradeda nebe

tiesa, labai kaičią, kartu betgi ir la
bai veiklią (3). ši kultūra yra įvairi 
savo lytimis, tačiau visados dabarti

nė: Krikščionybė ryšium su tauta 
virsta nesibaigiančiu, todėl visad 
atviru ‘krikščioniškosios kultūros’ 

kūrimo vyksmu.

Tai jautė ir St. Šalkauskis, kalbė
damas apie katalikiškosios pasau
lėžiūros reikšmę Lietuvos ateičiai: 
“Universali pasaulėžiūra, kaip ir ti
kyba, sako jis, plisdama iš pradžios 
duoda, o paskui gauna. O tauta, įsi
jungianti j visuotinę ideologinę 
bendruomenę, iš pradžių gauna, o 
paskui duoda” (4).Tai žymiai tiks
lesnis religijos - tautos santykio api
būdinimas, negu naudojant ‘turinio’ 
ir ‘formos’ sąvokas, nes čia išeina 
aikštėn kaip tik ana dinamika, kuri 
šiuos santykius nuolatos lydi. Kar
tu čia pasirodo ir šių santykių 

i dialektika, nes ‘duoti - gauti’ yra 
priešingybės. Patikslinant Šalkaus
kio mintį, galima būtų tik pridur
ti, kad religijos — tautos dialektika 
nėra laiko tarpsniai, kaip tai mums 
įtaigautų posakiai “iš pradžios” ir 
"o paskui”. Religijos - tautos dia
lektika atsiranda ne laiko eigoje, bet 
ji sudaro pačią jų santykio sanklo- 

j dą: ‘gauna’ ir ‘duoda’ buvoja visą 
' laiką ir perskverbia visą religijos ry

šį su tauta. Trumpai sakant, religi
ja ir tauta keičia viena kitą, ne pap
rastai pasipildydamos, bet dialekti
niu būdu, vadinasi, ir teigiamai, ir 
neigiamai. Religija ir tauta yra kar
tu tiek palaima, tiek nelaimė viena 
kitai.

Kas tad yra ši nuostabi religijos 
— tautos dialektika? Iš kur ji kyla 
ir kaip ji reiškiasi tikrovėje?

2. Krikščionybė kaip žmogaus jieš- 
kojimas

Krikščionybė skiriasi nuo kitų re
ligijų ne tik tuo ar kitu savo moks
lo turiniu, ne tik tuo ar kitu savos 

dorovės reikalavimu, ne tik ta ar ki

žmogumi, o Dievu: ji Žengia žmo
gaus linkui. Dievas tampa žmogu
mi, aprėždamas savo visagalybę ir 
išsivilkdamas iš savo didybės. Jis 
ne tik buvoja “visiškai netoli nuo 
kiekvieno iš mūsų (Apd 17,27), 
bet ir pats yra “kaip visi žmonės" 

. (Fil 2,7). Tai pagrindinė krikščio- 

. niškojo skelbimo tiesa, j kurią mes 
1 iš tikro kreipiame per maža dėme- 
j šio, jieškodami lygiagrečių tarp 
1 mūsų religijos ir kitų religijų. Be 
I abejo, ir kitos religijos išpažįsta, kad 

' dievybė galinti reikštis įvairiopo
mis regimybėmis: augalų, gyvulių 
ir net žmonių. Bet visos šios regi
mybės yra anoms religijoms ne daik
tų tikrovė, o tik jų tariamybė (gr. 

j dokesis; dokein — rodytls:(8) die- 
I vybė tik rodosi esanti augalas, gy- 

; vulys, žmogus, tačiau ji nėra nei 
tikras augalas, nei tikras gyvulys, 
nei tikras žmogus. Užtat visos kitos 
religijos dieviškojo reiškimosi at
žvilgiu ir yra doketinės. Jų ontolo
gijoje yra neįmanoma, kad begalybė 
taptų aprėžtybe ar kad absoliutas 
tilptų uždaroje kūrinio ertmėje. Vie
nintelė Krikščionybė skelbia Dievo 
tapimą tikru žmogumi ir neigia do- 
ketizmą arba šio tapimo tariamy
bę kaip ereziją. Krikščioniškasis j- 
sikūnijimas nėra prisiėmimas žmo- 

| giškosios išvaizdos arba kaukės, bet 

jis yra pati žmogiškoji tikrovė. 
Krikščionybėje Dievas tikrai gema, 

( yra ir lieka tikras žmogus.

Į Bet kaip tik todėl religija arba 
I žmogaus santykis su Dievu čia ir 

kinta ligi pat savo gelmių, virsda
ma savo pačios priešingybe: Krikš
čionybėje viskas darosi atvirkščia. 
Ne žmogus čia yra Dievo jieškoto- 
jas, vis labiau išsivelkąs iš savo 
žmogiškojo prado, bet dievas yra 
žmogaus j ieškotojas, randąs jį įstri
gusį Savojo būvio ‘erškėtyne’, jį iš
vaduojąs ir nešąsis savo glėbyje tar
si prapuolusią avelę (plg. Lk 15,4- 
5). Prigimtasis Dievo troškulys 
Krikščionybėje nedingsta. Jis čia 
toks pat gyvas, kaip ir kitose religi
jose. Tik jis yra patenkinamas at
virkštiniu būdu: ne žmogus randa 
Dievą ir jame nurimsta, bet Die
vas randa žmogų ir tuo jį nurami
na. Madinis šiandienos įprotis kal
bėti apie ‘Dievo jieškojimą’ yra atoai- 
dis iš prieškrikščioniškų laikų, dar 
nesuvokus ar jau pamiršus, kokį gi
lų perversmą yra įvykdžiusi mūsų 
religija Dievo - žmogaus santyky
je. Po Kristaus ne mes žengiame 
Dievo linkui, tarsi Dievas vis tebe- 
buvotų kažkur anapus mūsų lyg 
Aristotelio “nejudąs judintojas”, 
mus traukiąs, bet pats nė nepakru
tąs. Nei Po Kristaus pats Dievas 
yra nužengęs į mūsų būvį ir prisiė
męs mūsų likimą, neišskiriant nė 
mirties. Krikščionybėje JIESKOMA- 
SIS yra ne Dievas, o žmogus tar
si pamesta drachma (plg. Lk 15,8 
-9). Tai ir yra Krikščionybės slink
tis tiek jos esmėje, tiek jos sklidime 
istorijos plotais. Ir tik šią slinkt) 
žmogaus linkui turėdami prieš akis, 
galėsime suprasti Krikščionybės iš
sivystymą bei jos buvojimą žemėje.

3. Krikščionybės istoriškumas

Tačiau kas gi yra ši slinktis pati 
savyje? Ką reiškia jieškoti žmogaus? 
Ką reiškia Kristaus žodžiai apašta
lams: “Eikite į visą pasaulį” (Mk 
16,15) “ir padarykite mano moki
niais visų tautų žmones” (Mt 28, 
19)? Ne ką kitą, kaip paties

(Nukelta į 2 paL)
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' Laisvė, kaip krikščioniškoji

AMERIKOS AKADEMIJA ROMOJE LAUKIA LIETUVIŲ

vertybė
Mes, krikščionys, retai pa

svarstome savo krikščioniškąją 
malonę laisvės požiūriu. Daž
niausiai j mūsų išganymą žiūri
me kaip i įstatymą, kaip j parei
gą, kartais dar kaip į uždavinį, 
kuris mums yra Dievo duotas, bet 
vargiai ar mes kada pasvarstome 
ją kaip laisvę. Šiuo atžvilgiu ver
tingą pavyzdį mums duoda Seno
jo Testamento žmogus, kuris Die
vo malpnę vaizdavosi pirmiausia 
kaip išlaisvinimą iš vergijos: ar 
tai Egipto vergijos, ar vėliau iš 
Babilonijos vergijos, ar bet ku
rios grasinančios kitataučių ver
gijos. Ir mums šiandien reikėtų 
mokytis suprasti tikėjimą, kaip 
išlaisvinimą .Kai šiandien mūsų 
tėvynė yra valdžioje labai paver
giančios sistemos, kur žmogui yra 
paneigiamos pagrindinės laisvės, 
ir kai rūpinamės jo išlaisvinimu, 
yra labai gera proga atstatyti 
mūsų tikėjimo sampratoje jo są
ryšį su žmogaus išlaisvinimu.

Kodėl šis sąryšis mumyse bu
vo prarastas? Tai įvyko iš da
lies dėl teisėtos priežasties, nes 
mes į tikėjimą žiūrime kaip svar
bią ir net būtiną pareigą kiek
vienam žmogui. Dėl to Bažnyčia 
ne kartą savo malonę piršo kaip 
privalomą dovaną visiems geros 
valios žmonėms. Tačiau šalia to 
turime nepamiršti, kad ši Dievo 
duota ir Bažnyčios atstovaujama 
dovana nėra gaunama kitaip, 
kaip laisvo apsisprendimo keliu. 
Padaryta nelaisva, ji nustoja sa
vo laiminančios ir pašvenčian- 
čios galios.

J laisvės sritį turėtume pa
žvelgti platesniu požiūriu. Mes 
esame įpratę į laisvę žiūrėti daž
niausiai kaip į ydą, kaip į sau
valiavimą, kaip į nepaisymą arti
mo, kaip į neklausymą Dievo ir 
žmonių įstatymu. Iš tikrųjų, tai 
yra labai šališkas ir tik siauras 
laisvės supratimas.Kiekvienas žmo 
gus yra Dievo sukurtas laisvu. 
Kūdikis, išsilaisvindamas iš mo
tinos, pasidaro savo teisės subjek

tas. Teisingas dėl to yra poetiš
kas pasakymas, kad kiekvienas as
muo yra stebuklas. Žmogus yra 
pats savęs vadovas. Ir tik dėl to 
jis yra Dievo pageidaujamas. Tik 
laisvo garbintojo nori Dievas. Sv. 
Rašte mes sutinkame daug kar
tų atmetimą tokio garbintojo, 
kuris nėra nuoširdus, kuris Die
vą garbina tik mechaniškai, sa
vo vidine mintimi būdamas toli 
nuo to. Arba paimkime tokią 
žmogišką vertybę, kaip meilę, 
šeimyninę meilę. Meilė yra ne
įmanoma be laisvės. Ir kai šei
moje vyras ar žmona pradeda ne
gerbti vienas kito, laisvės, tuose 
santykiuose išnyksta ir meilė. Ir 
tai yra perdaug dažnas reiškinys. 
Jis skatina mus daugiau dėmesio 
kreipti į vienas kito laisvę. Bei 
laisvės vertinimo išnyksta daugu- Į 
ma žmogišku vertybių. Be lais-i 
vės sugriūna ne tik politiniai ir |

Amerikos Akademijos Romoje kiemo arkados dalis. Sie
nose yra Įmūrytos romėnų architektūrs liekanos, rastos 
statant akademiją.

ROMAS VIESULAS

Amerikos Akademija Romoje 
—American Academy in Rome— 
yra turbūt viena iš institucijų, 
apie kurią akademinis jaunimas 
mažiausiai žino, tai ypač reikia 
pasakyti apie mūsų mokslus bai
gusį lietuvių jaunimą. Viena iš 
priežasčių bene bus ta, kad ši 
institucija, nors skiriama Ameri
kai, yra užjūriuose, o antra prie
žastis gali būti ir palyginti nedi
delis josios skiriamu stipendijų 
skaičius. Pavyzdžiui, lyginant su 
Fullbright’o stipendija, kuri ap
ima labai daug kraštu, Akademi
ja Romoje skiria tik keliasdešimt 
stipendijų, ir visos tik Romai, 
Italijoje. Nepaisant to, ši institu
cija yra svarbi ne tik Amerikai 
aplamai, bet ir mūsų akademi
kams, nes ji yra didelės svarbos 
ir gali suteikti visas sąlygas dirb
ti mokslinį ar kūrybinį darbą, pa
sikeisti idėjomis su kitais akade
mikais ir duoda laisvą laiką 
mąstyti apie problemas, ir visa tai 
be jokių įsipareigojimu. Šių ei
lučių tikslas yra duoti daugiau 
reikiamu žinių apie Amerikos 
Akademiją Romoje ir paskatinti 
žmones susidomėti šia galimybe, 
kuri ir mums priklauso, tik lieka 
neišnaudota.

Akademija buvo įsteigta šio 
šimtmečio pradžioje, jos statutas 
Amerikos kongreso patvirtintas 
1905 metais. Apie 1920-tuosius 
metus pastatyti akademijos impo
zantiški rūmai. Šiuo metu akade
mija apima dvejus didelius rūmus 
ir keletą daugiaaukščių vilu, su 
savo parku ir sodais. Visa nuosa
vybė buvo įsigyta privačiais fon
dais, lygiai kaip ir jos finansavi
mas tebėra privatus. Tai yra prie
šingybė kitų valstybių dailės ir 
mokslo akademijoms, kurių Ro- 

visuomeniniai žmonių santykiai, 
bet be laisvės ir meilė išnyksta 
iš šeimų santykiu- Negana to, 
be laisvės ir religinis gyvenimas 
yra neįmanomas. Visa tai skati
na mus labiau susidomėti laisve 
kaip krikščioniška vertybe.

V. Bgd.

Amerikos Akademijos Romoje kiemo detalė

Amerikos Akademijos Romoje pagrindiniai rūmai

moję yra bene apie trisdešimt ir 
visos jos išlaikomos valstybių.

Akademijos steigimui pradžią 
davė Amerikos plieno industri
jos magnatas Camegie — Mel- 
lon, prisidėjus ir kitiems finansi
ninkams. Akademija ir toliau lai
kosi palikimais ir naujais priva
čiais įnašais.

Akademija skirta mokslą jau 
baigusiems menininkams ir moks
lininkams tęsti tolimesnę kūry
bą arba tyrimus — studijas. Ji 
yra vadinamoji “post-graduate” 
institucija, įsteigta panašiais pa
grindais kaip pavyzdžiui vėliau 
įsteigtasis Institute for Advenced 
Study prie Princetono universi
teto, ar studijų centras “Center 
for Advenced Study” Stanforde, 
Kalifornijoje. Akademijos veikla 
apima dvi studijų grupes. Pir
moji, dailės grupė apima tapybą, 
skulptūrą, architektūrą, muzikinę 
kompoziciją, literatūrą, aplinkos 
architektūrą (landscape archi- 
tecture) ir aplinkos formavimą 
(environmental design). Foto
grafija ir grafika dar tik svarsto
ma įvesti. Antroji studijų grupė

— klasikinės studijos (clasical 
studies) apima meno istoriją, Ita
lijos kultūrą, klasikines studijas, 
archeologiją, poklasikines — hu
manistines, Bizantijos ir vidur
amžių studijas. Šioje grupėje 
yra ir muzikologija. Kūrybinis ar 
mokslinis darbas Akademijoje 
vyksta visai savarankiškai, ir čia 
jokio dėstymo nėra. Meno studi
joms neišsemiamas šaltinis yra 
pats Romos miestas, tai ypač sa
kytina apie architektūrą. Klasiki-. 
nėms studijoms šaltinių yra dau
gybė, bet ypač svarbi yra Akade
mijos nuosava biblioteka, kuri 
šioms sritims laikoma viena iš 
pilniausių Romoje. Klasikams ir 
meno istorikams tai, galima sa
kyti, yra savo rūšies “mažas rojus”.

Modernaus meno perspektyvo
je dailininkams Romos stipendi
jos svarba, tiesa, yra sumažėjusi, 
palyginti su tais laikais, kada Eu
ropoje “Prix de Rome” buvo lai
koma pačiu svarbiausiu jaunam 
menininkui pasiekimu. Vis dėlto 
“Rome Prize”, kaip amerikiečiai 
šią stipendiją vadina, laikoma la
bai svarbia ne tik kitose srityse, 
bet ir mene, duodanti jaunam kū
rėjui didelę atestaciją ir šuolį 
pirmyn jo siekimuose.

ši institucija yra atvira ne vien 
mokslus baigusiam jaunimui, bet 
ir jau savo srityse pasireišku- 
siems dailininkams, architektams 
ir mokslininkams. Akademijos va
dinamą “šeimą” sudaro trys gru
pės žmonių. Pirmoji ir svarbiau
sia grupė tai patys stipendinin
kai — Felloios. Jie gali būti įvai
raus amžiaus ir įvairaus meninio 
ar mokslinio pasiruošimo: daili
ninkai su magistru ar aplamai ge
ro lygio menininkai, ar akade
mikai, kuriuos galima apibūdin
ti universiteto terminais kaip 
"post — graduate”, “pre — doc- 
toral” ar “post — doctoral”. Me
tams einant, stipendininkais čia 
yra buvę daugybė Amerikos žino
mų žmonių iš įvairių sričių. 
Pavyzdžiui muzikoje daugumas 
svarbių Amerikos kompozitorių 
kaip Samuel Barber, Elliott Car- 
ter, Lukas Foss, Roger Sessions, 
George Rochberg yra buvę Aka
demijos stipendininkais. Archi
tektūroje stipendininkais yra bu
vę jauni žmonės, o taip pat ir sa

varankūs, pasižymėję architektai, 
bedėstantys universitetuose ar pa
sireiškę garsiose architektūros fir
mose, kaip Skidmore Owings and 
MerrilI ar I. M. Pei. Antroji Aka
demijos grupė yra rezidentai, t. 
y. mokslininkai ar menininkai — 
Scholars in Residence, arba Ar- 
tists in Residence. Pavyzdžiui 
šiuo metu meno istorijos rezi
dentu yra James Ackerman iš 
Harvardo universiteto, muzikoje
— Elliot Carter, architektūroje
— Stanley Tigerman, tapyboje — 
Leo Manso, o skulptūroje buvo 
Nancy Graves. Trečioji akademi
jos grupė yra viešintys meninin
kai ir akademikai — Visiting 
Artists arba Visiting Scolars. šie- 
yra arba kitų, ne Akademijos, 
fondų kaip pvz. Fullbright ar 
Guggenheim stipendininkai ar
ba kaip žinomi akademikai ar 
menininkai, norintys tęsti savo 
darbą Akademijoje.

Stipendijoms Romai aplikantų 
būna kasmet tarp trijų ir penkių 
šimtų. Nors Akademija yra 
Romoje, ir jos ten adresas yra: 
Aerican Academy in Rome, Via 
Angelo Masina 5, Roma (Italy), 
bet pareiškimai, o taip pat ir pa
klausimai, siunčiami į New Yor
ką tokiu adresu:

American Academy in Rome, 
41 East 65th Street, 
New York, N. Y. 10021. 
Tel. (212) 535 - 4250.
Pareiškimams — aplikacijoms 

terminas paprastai būna kasmet 
apie lapkričio mėn. vidurį. New 
Yorke daroma ir jury komisijų 
atranka. Dažnai, po asmeniško 
pasimatymo — intervievv su ap- 
likantais — finalistais, Romos 
premija skiriama apie trisdešim
čiai stipendininkų. Jų amžiaus 
vidurkis, sakoma, yra apie 29 me
tus, nors laimėjusių stipendijas 
amžius įvairuoja. Daugumas jų, 
kaip buvo sakyta, yra jauni žmo
nės, bet tarp jų gali būti ir ekstra
ordinarinių profesorių, (associ- 
ate profesor) ar jau antram dok
toratui besiruošiančių akademi
kų. Tas pat sakytina ir apie me
nininkus ir rašytojus.

Stipendininkams yra apmoka
ma kelionė į Romą, jiems Akade
mijoje duodamas laisvas butas, 

darbui atskira studija ar biuras, 
maistas ii* 400 dolerių rankpini
gių mėnesiui. Stipendininkai su 
šeimomis ir vaikais apgyvendi
nami Akademijos butuose, neto
li nuo pagrindinių rūmų. Neve
dę ar vedę be šeimų, gyvena 
Akademijoje. Stipendijos skiria
mos vieneriems metams, prade
dant rugsėjo mėnesiu ir baigiant 
sekančių metų rugpjūčio mėne
siu. Išimtinu atveju stipendinin
kas gali likti dvejiems metams 
Romoje.

Akademijos studijinį ir gyvena
mąjį centrą sudaro pagrindiniai 
rūmai, statyti apie 1920-tuosius 
metus, viename aukštame Ro
mos miesto kalne — Gianicolo 
(romėniškai Janiculum), nuo ku
rio matyti visa senoji Roma jo 
papėdėje: Koliziejus, Campidog- 
lio (rotušė), Quirinale (preziden
to rūmai), karaliaus Emanuelio 
balto marmuro paminklas, Pan
teono stogas, šv. Angelo pilis, Is
paniški laiptai, pagaliau šv. Pet
ro Bazilika ir visi Romos bažny
čių bokštai ir kupolai. Daugu
ma tų grožybių matyti ir iš pa
čios Akademijos langų ir terasų.

Pačios gyvenimo sąlygos Aka
demijoje, Amerikos prabangiais 
standartais matuojant, būtų gal 
ir kuklios, gi darbo sąlygos čia 
beveik visose srityse yra nepapras
tos, galima sakyti, idealios. Kaip 
minėta, mokslininkams skiriami 
privatūs darbo kambariai. Meni
ninkams duodamos didžiulės, la
bai impozantiškos studijos, su vi
somis darbui ir privatiškumui rei
kalingomis sąlygomis. Ypač erd
vios skulptūros studijos, kurių 
lubų aukštis siekia iki 20 pėdų. 
Muzikams, kompozicijos stipendi
ninkams, be gyvenvietės, duoda
mos dar atskiros ir nuošalios pa
talpos su instrumentu — piani
nu, kad jie galėtų nors ir visą 
naktį netrukdomi sau skambin
ti. Akademija taip pat turi nuo
savą elektroninės muzikos studi
ją, kur ne tik vyksta darbas, bet 
ir susitikimai su kitais italų 
kompozitoriais tam tikra semina
ro forma. Bene viena iš didelių 
paskatų kompozitoriams keliauti 
į Romą visuomet yra buvusi ga
limybė išgirsti metų gale jų 
kūrybos atlikimą per Italijos vals
tybinį radiją RAI. šie metiniai 
koncertai, atliekami nemokamai 
radijo orkestro ir transliuojami 
per visas Italijos radijo stotis, yra 
puikus atpildas stipendininkui 
muzikui. Orkestras visiškai pa
ruošia kompoziciją, nepaisant ins- 
trumentacijos ar pačios kompozi
cijos komplikuotumo. Joks pačios 
Amerikos radijas nėra suteikęs to
kios progos savo krašto kompozi
toriams.

Akademijos rūmų centre yra 
didžiulis, labai gražus "cortile”, 
tai yra arkomis apsuptas kiemas 
su keturiais milžiniškais, Italijos 
peizažui taip būdingais, kipari
sais ir fontanu viduryje. Vasaro
mis ne tik valgoma kiemo arkų 
pastogėje, bet čia daromos ir pa
rodos ir rengiami koncertai. In
strumentų, kamerinio orkestro ar 
dainininko balso garsas, užklydęs 
tarp kiemo arkų ir kiparisų, tei
kia, sakytumėm, renesansinį 
skambesį visai Aplinkai. Akade
mijoje'yra kelios paskaitų salės, 
meno galerijos parodoms, foyer, 
fototeka, pramogų kambarys,

(NuNta į 3 pd.).
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Šiame numery:
Lietuvos Katalikų Bažnyčia ginama 
tarptautiniame forume.
Pokalbis su Aleksiu Rannitu apie 
M. K. Čiurlionį, menų ir poezijų. 
Gaida žaidžia žiburiais: savaitraščio 
redaktoriaus 25 metų sukakčiai. 
Aleksio Rannito eilėraštis 
“Lietuvos kryžiai”.
Dail. Tadas Burba Muenchene, 
Vokietijoj.
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika.
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Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
ginama tarptautiniame forume

POKALBIS SU ALEKSIU RANNITU

S. m. lapkričio 1-4 Salzburge, Amt- 
rijoje, jvyko tarptautinis simpoziu
mas — Tikybos ir tikėjimo laisve kaip 
pagrindine žmogaus teise". Jo tikslas 
— pasiruošti Helsinkio susitarimų vyk
dymo peržiūrai Madride 1980 m. Pa
dėt] Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje nu- 
žvlete S. Bankowiki«, Zue- 
riche veikiančio instituto “Glaube in 
der 2. Welt” darbuotojas. Institutas ti
rta tikybos padėt] komunistų valdo
mose šalyse — "antrame pasaulyje" ir 
leidžia to paties pavadinimo žurnalų. 
Čia pateikiame vienų skyrei) UI S. Ban- 
kowsido praneMma Vertėjas

A

Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir 
tikintieji kovoja už tikybos lais
vės įgyvendinimą ypač sunkio
mis sąlygomis. Vietiniai valdžios 
organai rodo savo ištikimybę 
Maskvai, be atodairos užgniauž- 
dami bet kokią sovietinės rusini
mo politikos kritiką. Todėl Ka
talikų Bažnyčią, kaip lietuviškų
jų tautinių bei kultūrinių tradi
cijų saugotoją, ypač paliečia vi
sos priemonės, kurių tikslas — 
sunaikinti praeities ir dabarties 
tautines kultūrines vertybes. Vi
sokia Bažnyčios veikla laikoma 
„klerikalinio nacionalizmo, fana
tizmo ir antikomunizmo“ ženklu 
(„Voprosy filosofu“, 1978, Nr. 
8). Toks politinis kunigų ir ti
kinčiųjų bažnytinės ar tikybinės 
veiklos vertinimas surištas su vi
sokiais suvaržymais, kurie suda
ro rimtus tikybos laisvės pažeidi
mus. Apie tai nuolat praneša 
nuo 1972 einanti „LKB Kroni
ka”.

Lietuviškoji Helsinkio grupė 
jau pirmame savo dokumente
1976.XI.25 pasmerkė tikybos lais
vės pažeidimą, kurios pavyzdys. 
—■ vyskupų J. Steponavičiaus iri 
V. Sladkevičiaus trukdymas eiti 
pareigas. Taip pat ir pernai lap
kričio 3 įsteigtas Tikinčiųjų tei
sių gynimo katalikų komitetas 
(TTGKK) užstojo pareigas eiti 
sukliudytus vyskupus ir tikybos 
laisve, šiemet vasario 2 d. 64 Vil
niaus arkivyskupijos kunigai sa
vo pareiškime reikalavo sugrąžin

ti vyskupą Steponavičių.
Vyskupų nušalinimas Lietuvo

je nėra vienintelis atvejis, kai 
laužomas konstitucijos skelbia
mas Bažnyčios nuo valstybės at
skyrimo dėsnis ir valstybė kiša
si j Bažnyčios vidaus reikalus. 
Valdžios organai kliudo vysku
pams skirti seminarijos vadovybę 
ir profesorius. Vienintelėje kuni
gų seminarijoje Kaune veikia nu- 
merus clausus, kad kunigų prie
auglis būtų mažas. Be valdžios 
sutikimo negalima priimti i ku
nigų seminariją jokio kandidato. 
Dažnai priėmimas ir vėliau ku
nigystės šventimai priklauso nuo 
sąlygos bendradarbiauti su sau
gumu — KGB. Valdžia kliudo 
lietuviams kunigams vesti misi
jas Sov. Sąjungoje. Iš 715 kunigų 
tik 3 veikia už Lietuvos ribų.

Sunkiu sovietinės konstitucijos 
pažeidimu reikia laikyti valsty
binę bažnytinės spaudos cenzū
rą ir bažnytinių raštų varžymą. 
,LKB Kronika“ teigia, kad šiuo 
metu Lietuva kenčia dar žiaures
ni spaudos draudimą, negu ca
rų laikais. Per 38 metų laikotar
pi lietuviai iš tikybinių raštų ga
lėjo išleisti tik N. Testamentą, 
psalmyną ir Antrojo Vatikano su
sirinkimo nutarimus.

Ligi šiol pogrindžio spauda Lie
tuvoje sugebėjo kukliu mastu pa
remti tikybini gyvenimą, bet už 
tai kai kurie jos bendradarbiai 
buvo nuteisti ilgalaikėmis baus
mėmis (Nijolė Sadūnaitė 1975 
buvo nuteista šešeriems metams 
laisvės atėmimo, Vladas Lapienis 
— trejiems). Ne vien tik leidy
binėje, bet ir kitose srityse vie
šai veikiančią Bažnyčią pogrin
dis remia.

Tačiau sovietinė vadovybė no
ri Katalikų Bažnyčios ryšį su po
grindžiu sunaikinti ir bažnytini 
gyvenimą užsmaugti. Todėl 1976. 
VII.28 LTSR Aukščiausia taryba 
paskelbė naujus "Religinių susi
vienijimų nuostatus". Didžiulė

(Nukelta | 2 pal.)

Užkalbinti šiomis temomis es
tų poetą, meno istoriką ir kritiką, 
puikiai kalbantį ir rašantį lietu
viškai, dirbantį akademinį dar
bą čia Amerikoje, Aleksį Ranni- 
tą yra vienas malonumas. Gali
ma sakyti, kad jis jau daug daug 
metų yra tapęs ir mūsų lietuviš
kojo kultūrinio gyvenimo nebe
atskiriama dalimi. Nemažai jis 
mūsų rašytojų kūrybos yra išver
tęs į estų kalbą, o jo poezijos 
taipgi yra išversta lietuvių kal
bon. Todėl nenuostabu, kad A- 
leksis Rannitas yra ir estų, ir lie
tuvių rašytojų draugijų narys. 
Net jo poezijoje yra palyginti 
gausus ir grynai lietuviškųjų te
mų klodas.

Tačiau pastaruoju metu Alek- 
sis Rannitas mums, lietuviams, 
yra ypač įsidėmėtinas kaip 
Čiurlionio genijaus atskleidėjas 
Vakarų pasaulyje. Daugelyje 
tarptautinių suvažiavimų kalbė
damas ir bent keliomis kalbomis 
rašydamas Vakarų Europos me
no leidiniuose apie Čiurlionį, jis, 
galima sakyti, Jrikiavo Čiurlionio 
vardą i moderniojo meno iš
takas, sukėlė tarptautines tuo 
klausimu diskusijas. Be viso to 
vargu ar šiandien Čiurlionis Va
karuose nebūtų buvęs visai už
mirštas ir vargu ar būtų susida
riusi palanki atmosfera Vakarų 
Europos spaudoje plačiai nu
skambėjusiai M.K. Čiurlionio ori
ginaliųjų darbų parodai šį rude
nį Vakarų Berlyne.

Kaip meno pasaulyje žinomas 
čiurlionistas, Aleksis Rannitas 
berlyniškės parodos rengėjų bu
vo pakviestas į parodos proga 
Berlyne vykusį Čiurlionio kūry
bos simpoziumą. Iš ten jam grį
žus, štai čia buvo proga Čiurlio
nio, meno ir poezijos temomis 
pasikalbėti su juo taip, kad iš
girstų ir mūsų skaitytojai.

— Kaip atrodė, Jūsų akimis 
žiūrint, M.K. Čiurlionio origina
liųjų darbų paroda Vakarų Ber
lyne?

— Proga po daugelio metų vėl 
pamatyti Čiurlionio originalus 
(paskutini kartą juos buvau ma
tęs 1944 metais) man asmeniškai 
buvo istorinės reikšmės galimy
bė. Tokia istorinės reikšmės ga
limybė buvo duota ir tiems me
no kritikams, teoretikams, meno 
istorikams ir Čiurlionio meno 
mylėtojams, kurie pirmą kartą 
pamatė tuos orginalus, ypač dėl 
to, kad gerų Čiurlionio darbų re
produkcijų mes neturime. Meno 
kritikas jokiu būdu negali spręsti 
originalo vertės, matydamas tik
tai jo reprodukcijas. Estetinio bei 
etinio kūrinio vertė glūdi detalė
je; gi tos detalinės technikos, tep
tuko patepimo "paslapties” fo
tografijose nesimato. Be to, kiek
vienas brūkšnys, kaip ir pieši
niai, turi savo reljefą, kuris 
dingsta planografinėje reproduk
cijoje. Kiekvienas meno teoreti
kas studijuoja detales. Po 35 me
tų pertraukos aš lyg ir buvau 
truputį išsigandęs pasimatymo 
su savo sena meile — Čiurlionio 
daile. Tačiau, praleidęs parodoje 
daug valandų, "skaitydamas” 
kiekvieno paveikslo ritmą ir de
talę, aš dar daugiau pamilau 
Čiurlionį. Kai kurių piktų kritikų 
(pvz. mirusio vokiečių meno te-

oretiko Will Grohmann, kuris 
nebuvo matęs nė vieno Čiurlio
nio kūrinio originalo) Čiurlionis 
buvo pavadintas mėgėju, "sek
madienio tapytoju” ir Lt. Kiek
vienas atidus žiūrovas, stebintis 
Čiurlionio paveikslų realizavimo 
techniką nuo jų griežtos kompo
zicinės struktūros iki mažiausių 
formų išbaigimo, turėtų šian
dien pripažinti, kad šis dailinin
kas savo teptuko subtilumu, lais
ve ir vaizduote priklauso prie ly
rinių virtuozų ir ta prasme galė
tų būti lyginimas su tokiais dide
liais prancūzų menininkais, kaip 
Claude Monet ir Pierre Bonnard. 
Kad Čiurlionis mokėjo savo filo
sofines idėjas, savo kosminę vizi
ją, ir, kartoju, savo paveikslų la
bai griežtą geometrinę struktūrą 
koloristiniai “ištarpinti” arba 
apvilkti spalvos pulsuojančiu ly
rizmu, rodo jo meno visos kon
cepcijos genialumą bei įtikina
mumą.

— Ar darbų atranka parodoje 
buvo gera?

— Paveikslų atrinkimas buvo 
"tradicinis”, ty. buvo akcentuo

Apie M.K. Čiurlionį, meną ir poeziją

Aleksį* R • n n 1 t ■ a, estų poetas, esekstas, tarptautinio gano Čiurlionistas, meno istorikas Ir kritikas, su 
kuriuo čia Šiandien kalbamės ir spausdiname Jo eilėraštį skirtą lietuviškiesiems kryžiams, duodami eilėraščio origi
nalo autografin] tekstą ir gretimai jo vertimą.

jami tie Čiurlionio darbai, ku
riuose yra ryškios poetinio realiz
mo, romantizmo bei simbolizmo 
tendencijos. Trūko paveikslų, ku
rie parodytų Čiurlionį, kaip savo
tišką abstrakcionizmo inbvatorių, 
metafizinės tapybos, ar net eks
presionizmo pionierių. “Pasaulio 
sutvėrimo” ciklas buvo parody
tas tiktai reprodukcijose; iš viso 
nebuvo turbūt rafinuočiausio 
Čiurlionio ciklo, “Žiemos”, 
“Miesto”, dramatinio “Laidotu
vių simfonijos” ir “Tvano” ciklų 
bei daugelio svarbių pavienių pa
veikslų, rodančių Čiurlionį esant 
tokios estetinės erdvės kūrėju, 
kuriam gali pavydėti 1950-jų me
tų avangardistai. Deja, nebuvo 
išstatyti nei Čiurlionio ekspresy
vūs piešiniai, kurie rodo, kad jis 
pačioje paveikslo realizavimo 
pradžioje manifestuoja daiktų 
suabstraktinimą.

— Ir kas tokius, o ne kitokius 
paveikslus parodai atrinko.

— Pradinę atranką padarė pa
rodos organizatorė Christiane 
Bauermeister; tačiau su jos at

ranka nesutiko Sovietų kultūros 
ministerija. Nežinau kodėl. Sovie
tai, porą dešimtmečių skelbę 
Čiurlionį dekadentišku mistiku, 
kuris nesuprato savo tautos, pa
skutiniu metu perėjo į kitą kraš
tutinumą, klasifikuodami jį į 
“liaudies dailininkų” tarpą. To
kia klasifikacija sovietams yra 
konsekventiška; pvz. Puškinas 
— poetas — aristokratas, šian
dien yra pristatomas kaip liau
dies poetas.

— Kurie parodom atvežti pa
veikslai buvo pakeistini kitais, 
dar įspūdingesniais, labiau re- 
prezentaciniais?

— Paveikslai, kuriuose vyrauja 
literatūrinis elementas, pvz. “Ka
raliai”, “Angelo preliudija”, “Pi
lies pasaka”. Juos buvo galima 
pakeisti kitais, kurių nebuvimą 
anksčiau paminėjau.

—- Ar paroda tikrai pasiekė savo 
tikslą? Ar padarė įspūdį Vokieti
jos meno pasauliui?

— Tokiam trumpam laikui 
praėjus, sunku pasakyti, kokį ga

lutinį įspūdį toji paroda padarys 
Vokietijoje. Dienraščių kritika 
buvo labai palanki. Čia vėl rei
kia dėkoti p. Bauermeister, kuri 
visą turimą medžiagą apie Čiur
lionį reprodukavo Vakarų kal
bomis. Pabrėžtina, kad “Litua
nus”, No. 2, 1961 m., skirtas 
Čiurlionio mirties 50 metų sukak
čiai paminėti, padarė meno kri
tikams rimtą įspūdį. Jie nuolat 
remiasi ta medžiaga, nurodyda
mi, ko trūko šioje parodoje. 
Reikšmingiausi straipsniai apie 
šią parodą turėtų pasirodyti vo
kiečių meno žurnaluose. Svar
biausia, reikia naujos, Vorobjovo 
kvaliteto monografijos vokiečių 
kalba, kurioje Čiurlionio meno 
formalinė bei metafizinė vertė 
būtų pilnai parodyta šiandieni
nėje perspektyvoje. Dresdene 19- 
75 m. išleista Gyčio Vaitkūno 
monografija, gražiai sukompo
nuota, turtinga, nors ir menkos 
vertės reprodukcijomis, kenčia 
nuo Sovietų kultūrinės cenzūros. 
Galima autorių kaltinti už jo sti
liaus ir vizijos neturtą, bet ne
galima jo kaltinti už tai, ko jam, 
kaip tarybiniam meno kritikui, 
neleidžiama pasakyti. Iš Lietu
voje gyvenančių man pažįstamų 
čiurlionistų, tiktai Vytautas 
Landsbergis yra pasirodęs kaip 
mokslininkas - stilistas ir origi
nalus regėtojas. Lietuvių centri
nės organizacijos tremtyje galė
tų padėti kultivuoti ir realizuoti 
naujas studijas apie Čiurlionį. 
Reikia rimtų knygų vokiečių, 
anglų, prancūzų bei ispanų kal
bomis. Tremtyje neturėtų būti 
puoselėjami vien tik politiniai 
uždaviniai. Per kultūrą į Nepri
klausomybę yra vienas tikriausių 
kelių. Lietuviai tremtyje gali tik
rai daug padaryti Lietuvos dva
sinės kultūros dokumentacijai.

— Parodos surengimui, kaip 
rašėte, daug lėmė Chiristiane 
Bauermeister susidomėjimas 
Čiurlioniu. Kada ir kaip ji palin
ko i Čiurlionį? Mums būtų įdomi 
jos pačios nuomonė apie Čiurlio
nį. Gal Berlyne su ja šia te
ma išsikalbėjote?

— Jei neklystu, p. Bauermeis- 
ter, būdama slavistė, su Čiurlio
niu susipažino per literatūrą — 
žinomo tusu simbolisto, poeto - 
filosofo Viačeslavo Ivanovo (18- 
66-1949) 1911 m. parašytą Stu
diją “Čiurlionis ir menų sintezės 
problema”. Si studija jai paliko 
gilų įspūdį. Vėliau ji kelis kartus 
lankėsi Lietuvoje, kad susipa
žintų su Čiurlionio darbais ir su
sitiktų su čiorlionistais. P. Bauer
meister buvo nustebinta Čiurlio
nio meno originalumu bei mei
striškumu. Jos nuomone, Čiurlio
nio svarba yra didesnė už Kan- 
dinskio.

— Berlyne susitikote su kitų 
tautų meno žmonėmis, besido
minčiais Čiurlioniu; taip pat da
lyvavote tarptautiniame čiurlio
nistų simpoziume. Smalsu būtų 
sužinoti, ką jie galvoja apie Čiur
lionį ir kokiomis kryptimis eina 
jų domėjimasis?

— Simpoziume dalyvavo vien 
vokiečiai, išskyrus lenkų muzi
kologą Gojowy ir mane. Čiurlio
nio vardas buvo nuolat minimas

(Nukalto į 3 paL).
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Šiame numery:

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos problemos.
Lietuviai ir lituanistika lenkiškame 
Vilniaus Stepono Batoro universitete, 
Į Skardžiaus atsiminimus apie Krėvę 
ir Balį atsiliepiant.
Eglės Juodvalkės eilėraščiai. 
M. K. Čiurlionio ansamblio 
viešnagė Chicagoje.
Vaclovo Daunoro rečitalis.
Nauji leidiniai.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos problemos
Baigiantis vienuoliktajam L. 

K. M. suvažiavimui Chicagoje, 
šios, organizacijos vadovybei bu
vo padaryta pastabu dėl jos veik
los monotoniškumo. Buvo at
kreiptas dėmesys j tai, kad suva
žiavimai yra ruošiami atsitikti
niu temų sumetimu ir kad per 
mažai atsižvelgiama j aktualias 
problemas, su kuriomis mūsų vi
suomenė susitinka ir kuri laukia 
iš mūsų akademiniu sluoksniu 
vadovavimo.

Lietuviškos katalikybės 
problemos

Praėjęs suvažiavimas išryški
no bent vieną dalyką, būtent, 
kad mūsų tautos katalikybė 
yra Tridento visuotinio Bažny
čios susirinkimo padarinys, įvyk
dytas mūsų visuomenėje jėzui
tu veikla. Tai kartu buvo ir len
kiškos kultūros formų perteiki
mas lietuviškai visuomenei. Tai 
sako, kad autentiškos viduramži
nės krikščionybės mes, kaip tau
ta, nesame išgyvenę. Jei kas no
rėtu įrodyti kitaip, reiktų rūpes
tingos studijinės veiklos.

Mūsų nepriklausomos Lietuv- 
vos; laikotarpio krikščionybė yra 
labai savitas padarinys, visiškai 
laisvas nuo lenkiškos įtakos. Ne
priklausomos Lietuvos katalikybė 
yra, galima sakyti, įkvėpta dvie
ju .Vakaru universitetu: šveica- 
rijds Fribourgo ir Belgijos Liuve
no. Ten savo religines pažiūras 
susiformavo tie žmonės, kurie da
vė toną moderniajai Lietuvos ka
talikybei. Ju yra visas būrys: Šal
kauskis, Kuraitis, Eretas, Dovy
daitis, Leimonas, Maceina, Rei- 
nys, Matulaitis, Būčys ir kiti. 
Nors ne visi jie buvo šiuose 
universitetuose, bet jie visi bu
vo ju įtakoje. Kartą vienas Ame
rikos vyskupas yra prasitaręs, kad 
Antrąjį Vatikano susirinkimą 
reiktų vadinti ne Vatikano Ant
ruoju, bet Liuveno pirmuoju, nes 
jis buvo ištisai persunktas Liuve
no universiteto dvasios. Tai liu
dyti}, kad lietuviškoji katalikybė

LIETUVIAI IR LITUANISTIKA LENKIŠKAME VILNIAUS į
-ii,

GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ - 
SIRUTIENĖ

ir Antrojo Vatikano susirinkimo 
katalikybė turi bendrą vardiklį. 
Reikia pažymėti, kad lietuviška 
katalikybė buvc giliai pasaulietiš
ka. Tai nereiškia, ikad ji negerbė 
kunigijos, bet tai, kad per pasau
lietiškas organizacijas, kaip atei
tininkai ir pavasarininkai, ji da
vė naujo impulso parapijiniam 
gyvenimui.

Šiandien mūsų tautos religi
nis gyvenimas yra atsistojęs prieš 
naujos rūšies iššaukimus: Lietu
voje komunistinę bedievybę, o 
Vakaru pasaulyje prieš visoke
riopas krikščionybės formas, ku
rios anksčiau niekada taip gyvai 
nėra veikusios mūsų visuomenę. 
Tiek vienas, tiek kitas iššauki
mas yra reikalingas sutikimo ir 
atsakymo į jį. Senobiniai atsaky
mai ne visi šiose aplinkybėse ga
lioja.

Tikintieji, atvykstą iš Lietuvos, 
prašo mus padėti jiems teoriškai 
duoti atsakymą bedievybei. Mū
sų pačių religinis gyvenimas, 
pradžioje buvęs gyvas, dabar yra 
patekęs į įvairias krizes. Visu ju 
čia neįmanoma nė išskaičiuoti. 
Galima tik paminėti, kad nepri
klausomos Lietuvos aktyviam ka
talikui, iš vienos pusės, atrodo 
nesavos kai kurios Vakaruose ga
liojančios katalikybės formos, o 
iš kitos pusės jam pradeda trūkti 
vidinės jėgos savo turimai katali
kybei atstovauti. Kunigu pašau
kimų trūkumas yra pati ryškioji 
šios krizės apraiška.

Taip atrodo problemos, kurios 
prašosi mūsų akademinių sluok
sniu rimto nagrinėjimo ir atsa
kymu. Apgailėtina, kad praėju
sio L. K. M. A. suvažiavimo me
tu nebuvo paskelbta sekančio su
važiavimo tema. Ar nebūtu tiks
lu, kad tokia tema būtu: Lietu
viškoji katalikybė nepriklauso
mybės laikais ir dabar: tiek Lietu
voje, tiek pasaulyje.

(Nukelta | 2 pal.)

Šių sukaktuvinių Vilniaus uni
versiteto metų tėkmėje buvo ir 
tebėra skiriama daug dėmesio 
mūsų garbingai Alma Mater 
spaudoje bei rengiant minėjimus, 
paskaitas, parodas, koncertus įvai
riose vietovėse, lietuviškose kolo
nijose, netgi kitų tautų univer
sitetuose.'

Pagrindinės minėjimo iškil
mės, žinoma, buvo Vilniuje, pa
čios sukaktuvininkės buveinėje. 
Tačiau ne mes, lietuviai, pirmie
ji pradėjome šias sukaktuves 
švęsti: lenkai Varšuvoje jau pra
ėjusių metų pabaigoje net tris 
dienas minėjo Vilniaus universi
teto įsteigimo 400-ąsias metines. 
Mat, lenkai Vilniaus universiteto 
įkūrimo data laiko 1578 m. liepos 
mėn. 8-tą dieną, kada karalius 
Steponas Batoras Lvove pasirašė 
pirmąją Vilniaus universiteto 
įsteigimo privilegiją, ant kurios 
buvo uždėtas Lenkijos valstybi
nis antspaudas. Faktiškai ši pri
vilegija, be Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos antspaudo, netu
rėjo teisinės galios, ir ja nebuvo 
pasinaudota. Mūšy istorikų tei
gimu, tik naujos — antrosios iš 
karaliaus išgautos privilegijos, 
patvirtintos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos antspaudu, pasira
šymo data — 1579 m. balandžio 
mėn. 1 d. — žymi legalią Vilniaus 
universiteto pradžią.

Trumpai susipažinkime su to 
ankstyvo Varšuvoje suruošto mi
nėjimo programa. Pirmame pro
gramos puslapyje Vilniaus uni
versiteto observatorijos atvaizdas, 
po juo parašas: 400 mėty Stepo
no Batoro universitetui. Progra
moje skaitome, kad iškilmingą 
minėjimą globoja Lenkijos pri
mas kardinolas Steponas Višins
kis, minėjimui vadovauja kuni
gai jėzuitai, bendradarbiaujant 
šios mokslo įstaigos buvusiems 
darbuotuojams bei auklėtiniams. 
Minėjimas pradedamas 1978 m. 
lapkričio 29 d. iškilmingomis pa
maldomis Sv. Jono arkikatedroje, 
dalyvaujant primui kardinolui 
Steponui Višinskiui. Lapkričio 30 
d. ir gruodžio 1 d. referatai ir 
buv. St. Batoro universiteto dar
buotojų bei studentų susitiki
mas. Minėjimas baigiamas vėl iš
kilmingomis pamaldomis. Pasku
tiniame programos puslapyje — 
universiteto rektoriaus skeptras, 
vyčio dominuojama viršūne. Iš 
programoje surašytų referatų 
pavadinimų galima spręsti, kad 
paskaitininkai skyrė daug dėme
sio Vilniaus universiteto 1919 — 
1939 m. veiklai, tos veiklos reikš
mei bei tęstinumui dabartinėje 
Lenkijoje.

Mūsų spaudoje bei minėji
muose tas laikotarpis (1919 — 
1939), kai Vilniaus universitetas 
buvo išimtinai lenkų okupantų 
dominuojamas, yra beveik už
mirštas. Gal tik vienas prelegen
tas prof. Česlovas Milošas (Czes 
law Milosz), lenkas, Vilniaus St. 
Batoro universiteto buvęs auklė
tinis, UCIA Kalifornijoje suruoš
tame universiteto minėjime pasi
dalino su klausytojais, kurie be
veik visi buvo lietuviai, atsimini
mais iš savo studentavimo laikų 
Vilniuje. Betgi Č. Milošas, nors 
bičiuliškai nusiteikęs lietuvių at-

eiaii — Vilniau* lletvių veikėjai*.

žvilgiu ir smerkia ano meto 
lenkų režimo taikoią lietuviams 

I priespaudą, negalėj, ir nebandė 
! pavaizduoti Vilnias krašto lie
tuvių jaunimo keli, pergyveni
mų bei nuoskauų, siekiant 
aukštojo mokslo.

Šiame rašinyje bndysiu bent 
iš dalies užpildyti ą spragą — 
atskleisti lietuvių pirtį sulen
kintame Stepono Itoro univer
sitete ir iškelti neKėtą baltisti
kos studijų atsiradną toje len
kiškumo tvirtovėje žvelgdama 
per humanitarinii mokslų fa
kulteto atsiminimų rizmę.

Lenkų okupacijc metais Vil
niaus krašto Išeiviui jaunuo
liui buvo itin sunkuatekti į Vil
niaus universitetą, ’lniaus lietu
vių Vytauto Didžio gimnazija 
neturėjo valstybin gimnazjy 
teisių, jos išduoti andos ates
tatai nebuvo priįįstami, tad 
negalėjo atverti dui į jokį Len
kijos universitetą, b labiau be
teisė buvo antroji ietuvių gim
nazija Švenčionyse Tiesa, nuo 
1924 metų lietuvi gimnazijos 
abiturientai galėjo lankyti uni
versitetą vadinai} laisvųjų 
studentų teisėmi — galėjo 
klausytis paskaitų,ačiau nebu
vo prileidžiami p egzaminų. 
Tad tokios studijonei diplomo, 
nei šviesesnės atees nežadėjo. 
Kadangi lenkams įgrobus Vil
nių ir Vilniaus kitą daug lie
tuviškojo jaunimcpasitraukė į 
Nepriklausomąją jtuvą — ar 
tai vengdami kaiės prievolės 
okupanto kariuomėje, ar dėl 
politinių persekioji}, ar dėl ki
tokių asmeniškų iežasčių, — 
tad ir mokinių licviškoje gim
nazijoje pradžioje edaug tebe
buvo, o abiturienldar mažiau. 
1924 metais Vilnis universi
tete buvo vos 6 litviai studen
tai — laisvieji kląrtojai. Padė
tis kiek pasikeitė įrą nuo 1925 
m. Tais metais p didelių pa
stangų lietuvių giiazijos vado
vybei pavyko išsikcti šiokią to
kią galimybę išlei savo abitu
rientus su teisiškigaliojančiais 
brandos atestataisiebesudaran- 
čiais kliūčių stoti Vilniaus ar į

STEP. BA TORO UNIVERSITETE

Vilniaus Stepono Baro univeniteto Lietuvių studentų aųjungos patalpų pašventinimas 1932 metate Studentai su *ve-

bet kurį kitą Lenkijos universi
tetą. Tokius teisiškai galiojančius 
brandos atestatus galėjo gauti 
lietuvių gimnazijos abiturientai, 
išlaikę baigiamuosius egzaminus 
prie Švietimo kuratorijos sudary
tos griežtos ir reiklios komisijos.

Dėl to teko gimnazijoje su
stiprinti lenkų kalbos mokymą, 
samdant lenkus mokytojus, ge
rus pedagogus. Kelios abiturien
tų laidos ruošėsi tiems egzami
nams papildomai vasaros atosto
gų mettrspecialiuose kursuose.

Laimingai prie komisijos išlai
kius egzaminus ir gavus galio
jantį brandos atestatą, dar ne vi
sos kliūtys būdavo nugalėtos: sto
jant į kai kuriuos universiteto fa
kultetus, pvz., medicinos, mate
matikos — gamtos, buvo laiko
masi nustatyto studentų kontin
gento, vadinamo “numerus clau- 
sus”, be to, stojant į medicinos 
fakultetą, reikėjo dar ir konkursi
nius egzaminus išlaikyti. O lie
tuviams “numerus clausus” bu
vo taikomas ypatingiau, negu ki
tiems: nežiūrint konkursinių eg
zaminų rezultatų, į medicinos 
fakultetą kasmet tepriimdavo ne
daugiau, kaip 2 ar 3 lietuvius. 
Priėmimą į universitetą sutruk
dydavo ir bet kokie lenkų val
džiai politinio nepatikimumo še
šėliai. Pagaliau reikdavo nors ma
žos stipendijėlės (o jų lietuviai iš 
lenkiškų šaltinių negaudavo) 
ar kuklios tėvų paramos. Nuga
lėjus tas visas kliūtis, pagaliau 
laimingam jaunuoliui atsiverda
vo senosios garbingos Vilniaus 
Alma Mater durys.

Pailiustruoti lenkų nusistaty
mui varžyti lietuvių stojimą Vil
niaus universitetan, cituoju Vil
niaus vaivados L. Bocianskio rei
kalavimą ( iš išlikusio Vilniaus 
universiteto rankraštyje rašto) 
“apriboti lietuvių jaunimo pri
ėmimą į Vilniaus universitetą ar
ba beveik visiškai apsunkinti įsto
jimą, įvedant, pvz., stojamuosius 
egzaminus iš pplonistikos ir moks
lo apie Lenkiją”.

Nežiūrint visų tų kliūčių, lie 
tuvių studentų skaičius Vilniaus 
universitete kasmet pamažu au

go. Jau 1925 m. studentų inicia
torių būrelis nutarė steigti Vil
niaus lietuvių studentų sąjun
gą. 1926 m., beveik po metų del
simo, universiteto senatas patvir
tino sąjungos statutą ir paskyrė 
sąjungai globėją —kuratorių, 
matematikos profesorių J. Rud- 
nickį, kuris vėliau pasirodė esąs 
lietuviams palankus: jis ne kartą 
yra gelbėjęs, teisinęs senate są
jungą, kaltinamą priešvalstybi
ne veikla. Lietuvių studentų są
jungoje būdavo vis apie 100 na
rių. Sąjungai įsitvirtinus, buvo 
įsteigtas savišalpos fondas, kny
gynėlis, įvairios sekcijos (dramos, 
studenčių, sporto, visuomeni
ninkų), buvo įsigytos žalios uni
forminės kepuraitės su Gedimi
no stulpais bei sąjungos inicia
lais, pagaliau 1935 metais, šven
čiant sąjungos dešimtmetį, bu
vo įsigyta vėliava. Deja, nebuvo 
leista nei jos iškilmingai pašven
tinti, nei su ja viešai žygiuoti. 
1937 m. Vilniaus Storastai už
draudus laikyti vėliavą bei nešio
ti uniformines kepuraites, ir vė
liava ir kepuraitės buvo perduo
tos lietuvių mokslo draugijos glo
bai.

Stepono Batoro universitete vi
suose fakultetuose dėstomoji kal
ba buvo lenkų. Humanitarams, 
jei ne pagrindinėje pasirinktoje 
mokslo šakoje, tai bent būtinai 
privalomose šalutinėse, per pas
kaitas, seminarus ir ruošiantis 
egzaminams dažnai tekdavo ga- 
linėtis su ryškiai tendencingu 
Lietuvos — Lenkijos istorijos nu
švietimu, su lenkų literatūroje 
patriotinėmis ar net šovinistiš- 
komis, mesianizmu dvelkiančio
mis ar saldžiai unijiniai nuspal
vintomis temomis, apraiškomis 
bei tendencijomis. Nors universi
teto vadovai norėjo ir stengėsi 
universitetą paversti lenkiškumo 
tvirtove, reikia pripažinti, kad 
per tuos 20 metų St. Batoro uni
versiteto kai kurie darbuotojai 
— profesoriai, mokslininkai vis 

dėlto yra atlikę nemaža tikrai 
vertingų tyrinėjimų, parašę stu
dijų ir tais savo darbais įnešę sva
rų indėlį į Lietuvos istorijos, et

nografijos, archeologijos, lietu- 
vių kalbotyros ir kt. mokslus. in 

Neliesdama šių įvairių sri- m 
čių darbų, noriu truputį plačiau 
sustoti prie lietuvių kalbos stu
dijų atsiradimo lenkiškame St. > 
Batoro universitete Vilniuje. ■ i

Bet prieš tai —trumpa digre- -•< 
sija į lietuvių kalbos padėtį sena
jame Vilniaus universitete. Tyri
nėjant Vilniaus universiteto isto- i 
riją, buvo jieškoma duomenų 
apie lietuvių kalbos apraiškas, 
eventualiai studijas ar net lietu
vių kalbos katedrą senajame 
Vilniaus universitete. Tikslesnių o, 
duomenų apie sistemingą lietu- nr. 
vių kalbos mokymą turime tik riti 
XVII a. Iš jų aiškėja, kad pir- -įoi 
miausia lietuvių kalbos buvo mo- ri! 

koma studentų bendrabučiuose, u n 
vadinamose bursose, toliau lietu- 
vių kalbos žinios buvo gilinamos 
vartojant ją žemiausiose univer
siteto klasėse gramatikos ir sti
listikos pratybose, berods net 
aukštesnėse klasėse —poetikos ir J 
retorikos pratybose, taip pat filo- nj 
sofijos ir teologijos fakultetuose, 
kur šiaip jau dėstoma buvo tik 
lotynų kalba. Vilniaus universi
tete XVII a. viena svarbiausių lie
tuvių kalbos mokymosi formų 
buvo vadinamos „akademijos“ 
arba kalbiniai būreliai.

Lietuvių kalbos katedros stei
gimo klausimas iškilo tik XVIII 
a., kai universitete ( nuo 1781 m. 
vadinamoje LDK Vyriausioje mo
kykloje) 1816 metais vietoje dės
tomosios lotynų kalbos buvo * 
įvesta lenkų kalba. Tąsyk suju-l ii 
do karštesni lietuviai, ypač pat- ,i 
riotai žemaičiai, ir ėmėsi žygių, 
kad universitete būtų įsteigta lie- 
tuvių kalbos katedra. 1822 m. bu
vo pateikta Vilniaus apygardos 
švietimo globėjui A. J. Čartoris- 
kiui K. Kantrimo, ilgamečio uni
versiteto sekretoriaus, gerai pa
matuotas memorandumas. Deja, 
jis nerado teigiamo atgarsio, bu
vo atmestas ir liko archyvuose 
dūlėti. Buvo svarstytas projektas 
bent skaityti lietuvių kalbos pas
kaitas (greta vokiečių, prancūzų 
ir kitų kalbų), bet ir tas projek
tas nebuvo patvirtintas. Tuo tar
pu Karaliaučiaus universitete jau 
prieš šimtą metų (1718 m.) bu
vo įsteigtas lietuvių kalbos semi
naras, kuriame tobulino gimtą- " 
ją kalbą daug šviesių lietuvių, 
vėliau didžiai nusipelniusių lie
tuviškai raštijai.

Lenkams okupavus Vilnių, 
1919. VIII. 28 d. valdžios įsaku 
buvo atkurtas Vilniaus universi
tetas, pavadintas Stepono Bato
ro vardu. Jis, kaip skelbė pirma
sis universiteto rektorius M. Sied- 
leokis, turėjęs būti grynai lenkiš- “ 
kos kultūros židiniu.

'Universitete tarpe planuoja
mų dešimties filologinių kated
rų buvo numatyta ir lietuvių fi- 
logijos katedra. Tos katedros rei
kalingumą kėlė kitų fakultetų 
profesoriai, bet ypač rėmė huma
nitarinio fakulteto profesoriai fi-< 
lologai. Formaliai katedra buvo 
įsteigta, bet praktiškai niekad jai 
nebuvo duota sąlygų veikti: švie
timo ministerija, pakartotinai 
prašoma, niekad nėra paskyrusi 
jai išlaikyti lėšų.

Esant tokiai beviltiškai padė
čiai, reikia laikyti tikru fenome
nu netikėtą baltistikos studijų at
siradimą ir jų įsitvirtinimą Ste-
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Šiame numery:
Teisingumas — pasirengimas 
Kalėdoms.
Jėzuitų teologinės studijos Vilniaus 
universitete.
Džiaugiamės pastangom, bet abejojam 
rezultatu.
Danguolės Sadūnaitės žiemos 
eilėraščiai.
Dailaus dainavimo pasiklausius. 
Nauji vitražai Mindaugo pilaitėje. 
Žalojama Trakų architektūra.
Nuomonės ir pastabos.
Nauji leidiniai.

'Puoštu

Teisingumas - pasirengimas
Kalėdoms
Žvelgdami j advento antrojo I kelią, ištiesinkite jam takus.

TEOLOGINES STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE
VIKTORAS RIMŠELIS, MIC*)

sekmadienio Mišių 1 skaitymą, 
galėjome pastebėti šį skatinimą 
Jeruzalei: “Apsisiausk Dievo Tei
sybės apsiaustu ir užsidėk ant gal
vos amžinos garbės vainikąI” — 
Ką reiškia šis pasakymas? Jis 
reiškia skatinimą vienos dorybės, 
kuri mūsų, gerų tikinčiųjų 
tarpe, yra dažnai praleidžiama iš 
akių. Tai yira būtent teisingų 
žmogiškų santykių ugdymas 
mūsų tarpe. Mes per mažai krei
piame dėmesio j žmonių teisių 
apgynimą, pasikliaudami, kad už
tenka vien gero asmeninio tikė
jimo. Kai krikščionys pasidaro 
vien asmeniniai krikščionys, už
dari individualistai, tai santy
kiai tarp žmonių pasidaro labai 
sukliudyti. Jie pasidaro kaip vir
šukalnės ir slėniai, išsireiškiant 
to paties Barucho knygos skaity
mo žodžiais. Ir kad mes šiandien 
turime reikalo su bedievišku ko
munizmu, tai yra mūsų neišly
gintų visuomeninių kalnų ir 
slėnių padarinys. Tų nelygu
mų mūsų laikais lyginti atėjo 
žmogus ir be Dievo ir be teisingo 
žmogaus supratimo, dėl to iš to 
lyginimo išėjo ne kas daugiau 
kaip žmonijos pažeminimas ir 
žmogaus pavergimas.

Minėtas Mišių skaitymas yra 
paimtas iš Senojo Testamento 
Barucho knygos, kuris yra gyve
nęs apie 600 m. prieš Kristų. Jau 
tada, kaip matome, būsima Die
vo intervencija pasaulyje buvo 
suprantama kaip visuomeninių 
santykių išlyginimas, kaip tau
tos vergijos panaikinimas.

Ta pati teisingų visuomeni
nių santykių išlyginimo kryptis 
sutinkama Jono Krikštytojo veik
loje, kai jis betarpiškai ruošė ke
lią Išganytojui. Apie tai skaito
me to paties sekmadienio Evan
gelijoje. Jonas skelbia Dievo tei
singumo prisiartinimą tais žo
džiais, kokius matėme senojo Ba
rucho kalboje. Sv. Jonas krikšty
tojas sako: “Taisykite Viešpačiui 

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, 
kiekvienas kalnas bei kalnelis nu
lygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, 
o duobėti — išlyginti.

Atkreipkime dėmesį į tai, kad 
sąlyga sutikti ateinančiam Išga
nytojui, Jono Krikštytojo supra
timu, ir yra išlyginimas tarpusa
vio žmonių santykių, prašalini- 
mas nelygumų. Ne kitoks turi 
būti ir mūsų pasirengimas pri
imti Kristų ar prasmingai švęsti 
Kalėdas. Kristus ateina pas mus 
per mūsų santykius su kitais žmo
nėmis. Ir mes turime pasitikrin
ti, kokie yra mūsų santykiai mū
sų šeimoje, su draugais ar mūsų 
visuomenėje. Ar nėra juose atsi
radę kalnų, kurie kliudo mums 
vienas kitą pamatyti? Ar nėra 
mūsų tarpe atsiradę duobių, ku
rios kliudo mums vienas kitą pa
siekti.

Gal sakysite, kad šv. Jono Krikš
tytojo siūlomas pasirengimas su
tikti Išganytojui yra perdaug že
miškas, per daug nukreiptas į 
žmones, o ne i Dievą. J tai 
reikėtų atsakyti, kad šv. Jonas 
Krikštytojas kalbėjo žmonėms, 
kurie turėjo gana teisingą Dievo 
sampratą. Jos taisyti jam nerei
kėjo. Mes taip pat, galima sakyti, 
turime teisingą Dievo sampratą, 
bet jeigu mes norime giliau su 
suprasti, kas yra Kalėdos, tai tu
rime atkreipti dėmesį į tai, kad 
Dievas čia tampa žmogumi.

Žmogus čia yra Dievo veiki
mo kryptis, šmogaus išgelbėjimas 
yra Dievo įsikūnijimo tikslas. 
Žmogus, kiekvienas žmogus, gy
venąs bet kurioje situacijoje, yra 
Kalėdų filosofijos centre. Kiek
viena mūsų pastanga daugiau 
teisingumo įnešti į mūsų santy
kius tiek namie, tiek mūsų visuo
menėje, tiek mūsų darbovietėje, 
yra pasirengimas Kalėdoms. Tai 
yra ta kalėdinė dovana, kurios 
simbolis yra mūsų dovanėlės Ka
lėdų proga, ar mūsų kortelių 
siuntinėjimas vieni kitiems. Tiek

Viduramžiais scholastinė teologi
ja buvo pasiekusi aukščiausio laips
nio. Ji buvo laikoma visų mokslų 
karaliene. Mokyklos, kurias kūrė 
Europoje vienuoliai, lavino ir ruošė 
studentus filosofiniams ir teologi
niams mokslams. Filosofija, atseit, 
tiesos jieškojimas ir jos pažinimas 
per giliausias ir galutines priežastis, 
buvo laikoma tik priemone teologi
niams mokslams. Filosofija buvo va
dinama teologijos tarnaite.

Filosofas, nors ir giliausių prie
žasčių svarstyme, savo pažinime vis 
dėlto pasilieka šio pasaulio būties 
aplinkoje. Būties kontempliacijoje, 
pakilus pažinimui už šio fizinio pa
saulio j metafizinę tikrovę, kur pro
tas ima veržtis pažinti viso buvimo 
pirmąją priežastį, filosofas atsistoja 
prie slenksčio, kur jis turi tik nepri
einamos šviesos nujautimą. Su to
kiu metafiziniu pažinimu galima 
peržengti tą slenkstį, bet jau reikia 
šviesos iš anapus, o toji šviesa atei
na iš apreiškimo. Kai su filosofinio 
pažinimo pagrindais apreiškimo 
šviesoje einama mąstyti apie patį 
Dievą, tai filosofas tampa teologu.

Viduramžiuos visi universitetai 
turėjo filosofijos ir teologijos fakul
tetus. Visi kiti mokslai, įskaitant ir 
filosofiją, savąja paskirtimi buvo tik 
pasiruošimas teologinėms studijoms. 
Teologija buvo laikoma aukščiau
siu ir kilniausiu mokslu, nes jos ty
rinėjimų objektas yra patsai Die
vas.

I
i Vilniaus universiteto paskirtis — 

teologinės studijos

šitokioje mokslų sampratoje bu
vo kuriamos visos mokyklos ir visi 
universitetai Europoje. Kai buvo j- 
kurtas (1579) Vilniaus universite
tas, Europoje buvo jau prasidėjęs 
renesanso laikotarpis, humanizmo 
sąjūdis, — proto atsigręžimas {'žmo
giškąją prigimtj, kartu tai buvo se
novės graikų ir Romos kultūros 
atgimimo pradžia. Tuo metu betgi 
dar nebuvo užsibaigusi universitetų 
era, kai daktaratai buvo teikiami 
daugiausia tik studijuojantiems te
ologiją, o jei trūko teologijos fakul
teto, tai nebuvo nė tikro universite
to su visų mokslų vainikuojama 
teologijos garbe. Dėl tos teologinės 
garbės XIV šimtm. viduryje susi
kirto Paryžiaus universitetas su Bo
lonijos universitetu. Tada Paryžiaus 
universitetas buvo pasiekęs teologi
jos studijose aukščiausio laipsnio. 
Paryžiaus teologams atrodė, kad pa
skutinis autoritetinis teologinės iš
minties žodis turėjo išeiti iš Pary
žiaus universiteto, ko negalėjo pa
kelti ir pripžinti Bolonijos univer
sitetas.

Avignono popiežių metu, Pary
žiaus universiteto spaudžiami, po-

•) Paskaita, skaityta Lietuvių kata
likų mokslo akademijos XI suvažiavi
mo, skirto VHniaus universiteto 400 
metų sukakčiai, atidaromajame ple
numo posėdy š. m. rugpiūčio mėn. 
31 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

dovanos, tiek kortelės, yra tik 
simbolis tų teisingumo pareigų, 
kurių iš mūsų reikalauja Kalė
dos. Mūsų Kalėdos neturi pasi
likti vien simbolinėje srityje. Jos 
turi pareiti į kasdieninį mūsų 
gyvenimą, kaip rūpinimasis 
žmonių teisingumu. V. Bgd.

piežiai ėmė net drausti steigti teo
logijos fakultetus kituose universi
tetuose. Urbonas V, kuriant 1364 m. 
Krokuvoje ir Vienoje universitetus, 
nesutiko suteikti jiems garbės įsteig
ti telogijos fakultetus.

Lietuvoje kaip tik dėl religinių ir 
teologinių motyvų buvo įkurtas 
universitetas, šešioliktas amžius bu
vo didelės religinės įtampos ir reli
ginių kovų amžius. Martynas Liu
teris paskelbė naują mokslą ir reika
lavo Bažnyčioje reformų. Protes
tantai reformatai pasiekė ir Lietuvą. 
Didžiausias protestantizmo apašta
las buvo hercogas Albrechtas Ho- 
henzollem’as. Jis įtakojo ir Lietu
vą per Karaliaučiaus mokyklą, ku
rią 1544 m. pertvarkė ir padarė uni
versitetu. Jis pas save priėmė gabius 
vyrus ir iš Didžiosios Lietuvos, kaip 
Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvy
dą, Stanislovą Rapolionj, buvusį 
pranciškoną, Joną Zablockj ir kele
tą kitų, kuriems patiko Liuterio 
skelbiamas mokslas. Jis juos panau
dojo varyti religinę propagandą per 
spaudą. Tam tikslui įkurtoje spaus
tuvėje pradėta spausdinti lietuvių 
kalba katekizmai, giesmynai. Iš Ka
raliaučiaus greitai pasiekė Lietuvą 
išspausdintos brošiūros apie Augs
burge protestantų sudarytą tikėji
mo išpažinimą. Nauju tikėjimu Že
maitijoje susidomėjo ir labai uoliai 
jį rėmė didikas Jonas Bilevičius.

Didelį laimėjimą reformatai pa
juto Lietuvoje, kai naujuoju moks
lu susižavėjo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos kancleris ir Vilniaus 
vaivada Mykolas Radvila Juodasis. 
Jis turėjo labai didelę įtaką lietu
viams bajorams ir net Karaliui Žy
gimantui Augustui.

Liuteranizmo’ augimas ir klestė
jimas Lietuvoje buvo šiek tiek su- - . - .
laikytas paties Mykolo Radvilos. Jis Į m3-’

i Lietuvos religine būkle turėjo la
bai susirūpinti ne tik Vilniaus vys
kupas Valerijonas Protasevičius, bet 
ir pats karalius Žygimantas Augus
tas, nes jau ir Vilniuje buvo prasi- 

Atrodė, kad kalviniz-, dėję religiniai neramumai. Pats po

netikėtai 1557 m. perėjo j kalviniz- 
mą ir tapo jo dideliu rėmėju. My
kolą Radvilą Juodąjį pasekė daug į- 
takingų bajorų šeimų, kaip Chod
kevičiai, Sapiegos, Višnioveckiai, 
Naruševičiai.

Vytautas Ignas

Madona Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje — Antakalny (XVII amž.)
Nuotr. J. Grildenio

nias apims visą Lietuvą, bet pačia
me kalvinizme, vis jieškant naujų 
teologinių tiesų, atgijo senovinis 
arianizmas. Radvilos Juodojo pa
mokslininkas Martynas Cekavičius kė karaliui Vilniuje, ten susitikęs su 
perėjo j arianizmą. Lietuvoje 1562, vyskupu ir kitais Lietuvos dvasi- 
— 1565 m. beveik visi kalvinizmo i ninkais. Jis juos Dievo vardu ragi- 
išpažinėjai kunigai priėmė arianiz-

dento Bažnyčios suvažiavime. Tie 
klausimai tapo diskusijų ir polemi
kos objektu.Kokia katalikų Bažny
čios oficialioji teologijos kryptis tu
rėjo būti, yra aišku iš Tridento su
važiavimo nutarimų, dekretų ir 
klaidų pasmerkimo.

Dar prieš Tridento suvažiavimą 
1520 m. birželio 15 d. popiežius Le
onas X bulėje “Ezsurge Domine” 
pasmerkė Martyno Liuterio 41 tvir
tinimą kaip klaidingą, nukrypstantį 
nuo tikro tikėjimo, arba eretišką 
mokslą? Tridento suvažiavimo 
nutarimai ir dekretai nurodė dog
matinei ir moralinei teologijai me
džiagą ir linkmę, paskelbė, kurias šv. 
Rašto Senojo ir Naujojo Testamento 
knygas katalikų Bažnyčia išpažįsta 
šv. Dvasios įkvėptomis?

Suvažiavimas paskelbė Bažnyčios 
mokslą apie gimtąją nuodėmę ir 
žmogaus nuteisinimą. Apie žmo
gaus nuteisinimą suvažiavime pri
imti 33 kanonai su atskyrimo nuo 
Bažnyčios bausme (anathema šit), 
jei kas mokyme jų nesilaikytų. A- 
pie sakramentus aplamai buvo pa
skelbti 13 kanonų, apie krikšto sak
ramentą 14 kanonų. Eucharisti
jos kontroversiniuose klausimuose 
suvažiavimas Bažnyčios mokslą nu
rodė 8 dekretais ir 11 kanonų pa
smerkė kitaip mokančius. Apie at
gailos sakramentą buvo paskelbti 9 
nutarimai ir 15 kanonų,, kurie 
smerkė kitaip mokančius. Panašiai 
suvažiavimas išreiškė Bažnyčios 
mokslą apie šv. Mišias, kunigystę, 
moterystę?

Tridento suvažiavimas nurodė 
taip pat, ką Bažnyčia sako apie 
skaistyklą, atlaidus, šventųjų Ir jų 
paveikslų gerbimą, visai priešingai, 
ką Liuteris skelbė ir mokė. Tuo 
būdu suvažiavimas nustatė gai
res tebloginiams mokslams.

Visos jėzuitų mokyklos ištikimai 
laikėsi Bažnyčios nurodymų, taigi 
ir Vilniaus teologijos fakultetui 
bendri bruožai buvo nubrėžti, lai
kantis Tridento suvažiavimo nuta
rimų. Bendras betgi teologinių stu
dijų augimas ir vystymasis jėzuitų 
universitetuose sekė ne Paryžiaus u- 
niversiteto programą, bet Ispanijos, 
iš kur buvo kilęs paties ordino įstei
gėjas Ignacas Lojolą. Ispanijos uni
versitetuose dėstoma teologija suė
jo J glaudų ryšį su humanizmu. 
Scholastinė teologija susitiko su hu
manizmu. Ir tai buvo pradžia XVI 
šimtmečio naujosios scholastikos?

Ispanų teologija labai vertino po
zityviuosius šaltinius: šv. Raštą, 
Bažnyčios Tėvų mokslą ir Bažny
čios suvažiavimų nutarimus. Ispa
niškoji teologija nėjo į aukštas ap
reikštų tiesų spekuliacijas, kaip tai 
buvo įprasta Paryžiaus, Oksfordo, 
Vokietijos, Italijos ir Austrijos uni
versitetuose. Todėl iš Ispanijos u- 
niversitetų atėjo scholastinės teo
logijos atgimimas ir atsinaujinimas, 
šiame atgimime didelę rolę suvai
dino Salamankos universitetas, kur 
profesorius Pranciškus de Vittorla 
pirmą kartą nesinaudojo Petro 
Lombardo “Sentencijomis” (nuo
monėmis), bet panaudojo šv. Tomo 
Akviniečio “Summa Theologica" 
vęikalus. Iš šios mokyklos, kur buvo 
tomistinė spekuliacija surišta su po
zityviaisiais šaltiniais, išėjo didieji 
jėzuitų teologai: Pranciškus Tole
do, Gregorijus iš Valencijos, Rodri- 
guez Arriaga. O Romos jėzuitų ko
legijoje buvo geriausi profesoriai 
kaip tik ispanai: Toledo, Suarez, A- 
zor, Pereira, Ledesma, Vasųuez.

Per Romos kolegiją ispaniškoji

(Nukalta | 1 saL).

piežius Pijus V kreipėsi laišku J ka
ralių, kad gelbėtų Lenkiją ir Lietu
vą nuo protestantizmo. Popiežiaus 
pasiuntinys Lippomani laišką Jtei- 

no gelbėti katalikų tikėjimą?
Tuo metu Vakarų Europoje la

bai sėkmingai veikė prieš protestan
tų sąjūdžius Ignaco Lojolos naujai 
įkurta vienuolija — Jėzaus draugi
ja. Tridento santaryboje (1545 — 
1563) buvo atkreiptas dėmesys j ku
nigų auklėjimą. Pagal santarybos 
reikalavimus kiekvienai diecezijai bu
vo būtina turėti aukštesniąją mo
kyklą — seminariją klierikams 
mokslinti ir auklėti. Jėzuitai ė- 
mė steigti Vakarų Europoje kolegi
jas su aukšto lygio filosofijos ir te
ologijos fakultetais.

Atremti protestantizmo plitimą 
Lietuvoje buvo pakviesti jėzuitai, ir 
jiems buvo leista veikti per savo 
mokyklas. Vilniuje įkūrę kolegiją, 
jėzuitai tuojau ėmė rūpintis, kad 
būtų čia dėstoma teologija,* o 
kai buvo įkurtas universitetas, nuo 
pat pirmųjų 1579 metų universi
tete veikė pilnas teologijos fakulte
tas. “1578 m. spalio pabaigoje pra
sidėjo akademinės teologijos studi
jos — visas ketverių metų teologi
jos kursas. Buvo įsteigtos dogmati
nės teologijos ir šventojo Rašto ka
tedros”.4

Teologinė linkmė — Tridento 
suvažiavimo ir Ispanijos 

universitetų mokslų įgyvendinimas

Kaip kituose, taip ir Vilniaus uni
versitete jėzuitų dėstoma teologija 
vadinama buvo pozityvine - pole
mine teologija. Tokį vardą gavo ji 
todėl, kad teologai jėzuitai buvo at
kreipę ypatingą dėmesį į protestan
tų iškeltus tikėjimo klausimus ir jų 
mokslą, kuris buvo pasmerktas Tri-

i
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Šiame numery: 
Valer i jonas P r o t a s e v i č i u s — 
pasaulietis vyskupas: jo mirties 400 
metų sukaktuvėms. 
Kai puošnumui trūksta rūpestingumo: 
D. Fainhauzo knyga apie Chicagos 
lietuvius. 
1979 metų Nobelio literatūros premijos 
laureatas Odysseus E lytis 
Odisėjo Elyčio eilėraščiai. 
1979 metų post scriptum prie Čiurlionio-
Kandinskio diskusijos. 
„Draugo" 1979 metų kultūrinio priedo 
turinio ir pavardžių rodyklė (indeksas). 

KAI PUOŠNUMUI TRŪKSTA RŪPESTINGUMO 
• ••>-. 

PRANAS ČEPĖNAS 

Valerijonas Protasevičius-
vyskupas pasaulietis 
Jo mirties keturių šimtų metų sukakčiai 

: 

Paskutinę šių metų dieną su
kanka 400 metų nuo Vilniaus 
universiteto steigėjo vyskupo 
Protasevičiaus mirties. Pats uni
versitetas mūsų visuomenėje 
šiais metais susilaukė atitinkamo 
dėmesio. Tačiau jo steigėjas vis 
dar pasilieka šešėlyje. Vyskupas 
Protasevičius tačiau yra vertas 
dėmesio ne vien kaip tikėjimo gy
nėjas, bet ir kaip Lietuvos seno
sios valstybės asmenybė. Dėl to 
jo mirties sukaktuvių proga ver
ta jį atrasti ne tik kaip Vilniaus 
universiteto steigėją, bet ir kaip 
žmogų. 

Jis yra gimęs 1504 metais Mins
ko apylinkėje. Ta aplinkybė kal
bėtu už tai, kad jis yra gudas. 
Tačiau jo pirmieji biografai: V. 
A. Kojalavičhis ir P. Baltromiero-
vičius jį laiko lietuviu. Tik vėliau 
kai kas ji laikė gudu. Už jo lietu
viškumą kalbėtų h* tai, kad savo 
bažnytinę karjerą jis pradėjo 2e-
maitijoje. 

Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos raštinis 

tarnautojas 
Pirmiausia Protasevičius yra 

sutinkamas, kaip D. L. Kunigaik
štijos raštininkas. Vėliau jis yra 
šios ištaigos notaras ir sekreto
rius. 1532 metais jis yra karalie
nės Bonos raštinės vedėjas ir šio
se pareigose išbuvo iki 1544 m. 

Vienas būdingiausių jo įvyk
dytu darbų, liudijančių jo dva
sią, yra įrengimas Vilniaus kated
roje užrašo ant Vytauto Didžio
jo antkapio. Užraše Vytautas yra 
aptariamas, kaip didelių nuopel
nų vyras savo tėvynei ir vertas 
amžinos atminties dėl garbingų 
žygių, atliktu visame pasaulyje. 
Taipgi sakoma, kad įrašas yra 
padarytas karalienės Bonos var
du. 

Sio užrašo pagaminimas tuo 
laikotarpiu, kai buvo ruošiama 
Liublino unija, liudija abiejų šio 

užrašo autorių: ir Bonos, ir Pro
tasevičiaus didelę pagarbą Vil
niaus valstybinei tradicijai. įdo
mu pastebėti, kad šios dvasios Į 
buvo ir karalienė Bona. Kaip ži- J 
nome iš kitų jos veiklos pėdsakų, 
ji domėjosi etnografinės Lietu
vos visuomeniniais reikalais. Kal
bant apie Protasevičių, šis užra
šas liudija tą pačią jo dvasią, ku
ri reiškėsi atsitraukimu nuo Kro
kuvos, energingai rūpinantis uni
versiteto steigimu. 

Klebonas Žemaitijoje 

Nieko nėra žinoma apie Prota
sevičiaus teologines studijas. R. 
Krasauskas žino tik tiek, kad 
"Savo bažnytinę karjerą Prota
sevičius pradėjo Žemaičiuose" 
(L. E. XXTV, 110 psl.). Jis buvo 
paskirtas klebonu Kražių para-
rapijon. Šios parapijos globa pri
klausė kunigaikštijos stalininkui 
Kęsgailai, kuris buvo Protasevi
čiaus rėmėjas. Netrukus jis Medi
ninkų katedros kanauninkas. 
Karalienės Bonos remiamas, jis 
gauna Maišiagalos altarijos be
neficiją, o 1537 jis Vilniaus kapi
tulos dekanas. 

Šioje karjeroje mes turime bu
dingą viduramžinės bažnytinės 
administracijos vaizdą. Visaip į jį 
galima žiūrėti. Galimas dalykas, 
kad Kražiuose Protasevičius vi
siškai negyveno, nes Krasauskas 
žino, jog jis kanclerio pareigose 
išbuvo iki 1549 metų. Gali, ži
noma, būti ir priešingai, kad jis, 
gyvendamas Kražiuose,, tebeturė
jo Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos kanclerio titulą, nors tai ma
žai tikėtina. 

Turint šiuos faktus prieš akis, 
galima įvairiai mąstyti. Galima 
piktintis, kad įtakingiems pasau
liečiams buvo suteikiamos baž
nytinės teisės ir pareigos. Gali
ma įtarti, kad Protasevičius, ma
tydamas silpnėjant politinį Vil-

(Nukelta \ 2 psl.) 

LTTHUANIANS IN MULU — 
ETCHNIC OflCAGO UNTEL 
WORLD WAR H BY DAVDD 
FAINHAUZ. Published by Lithu-
anian Library Press, Ina and Loyo-
la University Press, Chicago ILL. 
1977. Editor Kęstutis Girnius. Con
sulting Editors Jonas Puzinas, Tho-
mas Remeikis. Translators Saulius 
Girnius, Rūta Kulikauskas, Danguolė 
Kviklys, Aleksandras Pakalniškis, Jr., 
Aloyzas Pakalniškis. Art Directors 
Petras Aleksa, Vincas Lukas. Director 
of Photography Algimantas Kezys, 
S.J. Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
cagoje. Knyga didelio formato 230 
puslapių, kurių 100 puslapių auto
riaus teksto, o apie 130 puslapių ki
tų autorių straipsniai — įtarpos, va
dinamos portfolio, bei didelio forma
to iliustracijos. Leidinio kaina — 20 
doL, gaunamas ir "Drauge". 

Kaip pati knygos antraštė 
rodo, knygoje turėtų būti rašo
ma apie Chicagos lietuvių gyve
nimą, jų kultūrinę veiklą nuo 
pirmųjų lietuvių įsikūrimo Chi
cagoje Ugi Antrojo pasaulinio 
karo pradžios. 

Nora mūsų spaudoje jau buvo 
ilgesnių ar trumpesnių šios 
knygos apžvalgų, bet jų auto
riai daugiausia pasitenkino tik 
trumpa knygos apžvalga ir pa
gyrė knygos puošnią išvaizdą 
bei meniską jos sutvarkymą 
(Alė Rūta 1978 m., "Drauge", 
A. Kalnius — "Tėviškes Žibu
riuose" 1978 m. 24 nr., V. Trum
pa — "Akiračiuose'' 1978 m. 
4 nr.). 

Tik vienas kitas jų pastebėjo 
autoriaus vartojamus lietuvio 
ausį labai rėžiančius lietuviškų 
miestų rusiškus pavadinimus, 
Kovno, Vilna, Suvalki, užuot 
Kaunas, Vilnius, Suvalkai O 
gerai žinomą vietovardi — 

Viriam Chteagos, Naujųjų metų 

"Vištytis" pakeitė į "Vysty
čiai". 

Betgi rašytose apžvalgose 
nebuvo dalykiškai pasvarsty
tas dr. D. Fainhauzo knygos 
turinys ir nebuvo nurodyti 
svarbūs praleidimai ir kai ku
rių minimų dalykų netikslumai. 
Todėl šioje recenzijoje ir noriu 
atkreipti skaitytojo dėmesį j 
kai kuriuos šk*? knygos trū
kumus. 

Šią recenziją rašau gal kiek 
{pavėluotai, nes laukiau, kad 
Chicagos lietuvių šviesuomenė 
bus paskaičiusi šią knygą ir at
kreips rimtą dėmesį į šią puoš
nią anglų kalba išspausdintą 
monografiją, skirtą Chicagos 
lietuviams, kaip etninei grupei 

Nuotrauka Visvaldo Grabauską 

ir patys Čikagiečiai nurodys 
monografijos trūkumus. Aš vis 
dėlto manau, kad knygos turi
nys yra vertesnis už knygos 
puošnų išleidimą, ypač jei kny
ga yra skiriama ir platesnei 
anglų kalba skaitančiai visuo
menei 

Savo pastabas noriu pareikš
ti ir dėl to, kad Uthuanian 
Ldbrary Press šiomis puošnio
mis monografijomis, ypač lei
džiamomis anglų kalba, turi 
kilnų tikslą supažindinti ir sve
timtaučius su lietuvių emigran
tų gyvenimu ir jų kultūrine 
veikla. Turint galvoje šį tiks
lą, mano manymu, tokių leidi
nių turinys turi būti itin 
kruopščiai ir objektyviai pa
rengtas ir tatai turi būti svar
biau, negu knygos puošnu-

Prataatvtttas, Vilniau 
i. m. gruodžio 31 d. 

steigėjas, m 
seselei Mercedes 

Apie JAV lietuvių išeivių 
gyvenimą atskirose kolonijose 
ir apie jų katturii-e, ekonomi
nę bei politinę veiklą daug ver
tingos medžiagob yra išspaus
dinta lietuvių Enciklopedijos 
36 tomuose bei Encyclopedia 
Lituanica 6 tomuose (Chicagos 
lietuvių monografijos spausdini
mo metu buvo tik 5 tomai). 
Todėl keista, kad D. Fainhauzas. 
rengdamas šią monografiją, 

i visiškai nesinaudojo lietuviško
mis enciklopedijomis. Aš ma
nau, kad būtų buvę naudinga 
autoriui lietuviškų enciklope
dijų žiniomis pasinaudoti, o 
nuorodose svetimtautis paste
bėtų, kad lietuviai yra išspaus
dinę savą enciklopediją ne tik 
lietuvių, bet ir anglų kalba. 

Be žinių, sukauptų lietuviš
kose enciklopedijose, daug įvai
rių duomenų yra paskelbta ir 
bendruose veikaluose apie JAV 
lietuvius. Pavyzdžiui, J. ži
lius (kun. J. Žilinskas) Lietu
viai Amerikoje 1899 m., dr. A. 
Kučas Amerikos lietuvių fcto-

I rija 1971 m., o angbskai Iithu-

aaians in America 1975 m., St. 
Michelsonas Lietuvių išeivija 
Amerikoje 1961 m., Pr. Lavins-
kas Amerikos lietuviu laikraš
čiai 1879-1965, 1956 m., Leo 
Alilunas (red.) Lithuanuuis in 
the United States: Selected 
Studies 1978 m. bei A Budrec-
kas The Lithuanians in Ameri
ca 1651-1975 bei atskirų lietu
vių veikėjų monografijose: B. 
Balučio, K. Drangelio, J. O. 
Sirvydo, J. Adomaičio-Šerno, A. 
Olšausko. 

O Chicagos lietuviai šiuo at
veju dar laimingesni, nes apie 
Chicagos lietuvius yra išspaus
dinta A. Ambrozės stambi 664 
psl. Chicagos sėtuvių istorija 
1967 m., kurioje apsčiai yra 
surinkta autentiškos medžia
gos apie visokeriopą lietuvių 
veiklą Chicagoje. Nors Ambro
se nebuvo aukšto mokslo žmo
gus, bet buvo pakankamai ob
jektyvus ir jis lietuvių neskir
stė nei religiškai, nei sroviš-
kai 

Perskaičius D- Fainhauzo mo
nografiją apie Chicagos lietu
vius, pirmas įspūdis susidaro 
gan liūdnokas, nes monografi
jos autorius pavaizdavo išei
vius lietuvius, kaip tamsią ma
žai raštingą ir nekultūringą 
etninę grupę. 

Skyriuje Pirmie$ žingsniai 
Amerikoje, D. Fainhauzas lie
tuvių emigracijos svarbiausia 
priežastimi laiko sunkias eko
nominio gyvenimo sąlygas Lie-

i tuvoje, o jau paskui tik politi
nes ir religines priežastis. Ta
čiau jis net ir trumpai neaiš
kina, kodėl tokios sunkios eko
nominės sąlygos susidarė Lie
tuvoje, nenurodo pagrindinės 
priežasties, kad rusų valdžia 
rusinimo tikslu dirbtinai suda
rinėjo tokias ekonomines są
lygas, kad lietuviai, negalėdami 
išgyventi savo gimtajame kraš
te, keltųsi į Rusijos miestus ar 

į daugiau pramoningą Lat- ** 
viją. 

Autoriui derėjo čia išryškin
ti, kad po 1863 m. sukilimo lie
tuviai ir menkiausios valdžios 
tarnybos ar kitokio valdiško 
darbo negalėdavo gauti Lietu? V 
voje, nes visur skirdavo t i k e f 
rusus - pravoslavus.ir ši prie* ;<« 
žastis skatino lietuvius emi- u< 
gruoti į svetimus kraštus. O 
konfiskuotą sukilėlių žemę ar -
praskolintą dvarų žemę caro-.it 
valdžia per 2emės banką par--vž 
davinėjo tik rusams, bet ne lie- h 
tuviams. Taip pat caro valdžia "V 
kliudė lietuviams steigti veravriJ 
lo įmones ar ūkio organizaci
jas, kurios būtų galėję suteik-,,,. 
ti darbo lietuviams. t 

• 

Ilgametis Lietuvos žemės 
ūkio ministras ir VD universi- .;> 
teto profesorius J. Aleksa dėl 
išeivijos į JAV socialinės su-" 
dėties kiek kitokios nuomonėsr*" 
negu dr. D. Fainhauzas. Alek
sos tvirtinimu, iš Lietuvos į 
JAV daugiausia emigruodavo 
stambesnių ir vidutinių ūki
ninkų jaunimas, o mažažemių 
jaunimas daugiau emigruoda
vo į Rusijos miestus. I š Suval
kijos emigracija vyko beveik 
tik į užjūrį, iš Kaunijos — 
mišriai, o iš Vilnijos — dau
giausia į Rusijos miestus. To
dėl neteisinga tvirtinti, kad_ 
lietuviai į JAV emigravo tik 
dėl ekonominių sąlygų (J. Alek
sa, Lietuvių tautos likimo klau
simu 1925 m., 60 psl.). 

Svarbus veiksnys, skatinęs 
jaunimą emigruoti į JAV ar ki
tur, dar buvo ir karo tarnyba 
Rusijos kariuomenėje, nes joje 
reikėjo tarnauti ilgus metus, 
toli nuo gimtojo krašto, neį- " 
prasto klimato sąlygose, pakel
ti pažeminimą dėl nemokėjimo 
rusų kalbos. Todėl sunkios ka
rinės tarnybos sąlygos, o ir, 
apskritai, nenoras tarnauti ca
ro kariuomenėje laikytina ne 
ekonomine priežastimi, bet po
litine, kuri skatino jaunimą 
verčiau emigruoti į Ameriką, 
negu rusėti ir vargti caro ka
riuomenėje. 

Taip pat derėtų priminti ir 
laivokarčių agentų atliekamą 
vaidmenį, verbuojant lietuvius 
vykti darbams į Ameriką ir 
vaizduojant ją kaip žemiško 
gyvenimo rojų. 

Kad lietuvių jaunimas kariš
kos tarnybos nebūtų vengęs 
savame krašte ir savoje kariuo
menėje, patvirtina t a s faktas, 
jog lietuviai jaunuoliai, atvy
kę į Ameriką, nors ir sunkiai 
dirbo fabrikuose, pradėjo steig
ti karinio pobūdžio organizaci
jas, pvz., Vytauto Didžiojo, 
DLK Algirdo gvardijas ir vadi
namas raitelių divizijas. Mėgo 
įvairias kariškas uniformas, 
paradus, suorganizavo dūdų or
kestrus. O kun. J. 2ebris net 
buvo išspausdinęs lietuviškus 
karinės komandos terminus. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Chicagoje įsisteigė Amerikos 
lietuvių kareivių susivieniji
mas, turėjęs apie 1500 narių. 
Susivienijimo nariai buvo ruo-

(Nukaha | S pa*.). 
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