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Žvilgsnis į praėjusius ir 

ateinančius metus
Lietuvių kultūrinė veikla sve

tur, turint mintyje išeivių skai
čių, ir šiandien, po visokiausių 
šimtmečio emigracijų, tebėra 
didžiai gyvastinga, kūrybinga, iš
radinga, pasipildanti naujomis 
jėgomis, pajėgių žmonių išsiug- 
danti savo jaunosiose kartose. 
Tik per vienerius metus mokslo, 
meno, literatūros, muzikos ir ki
tose srityse padaroma tiek, kad 
metų pabaigoje, norint visa tai 
detaliau suregistruoti, reikėtų iš
tisų laikraščio puslapių. Pakan
ka tuos puslapius bent pavarty
ti, kad jsitikintum, kiek vis dėl
to per dvylika mėnesių padary
ta, faktų tegu ir neskaičiuojant 
lašas j lašą kaip vaistus.

Verti metinius dienraščių, sa
vaitraščių, mėnraščių, žurnalų 
bei biuletenių komplektus, o 
prieš akis mirga naujų knygų re
cenzijos, dailės parodų aprašy
mai, koncertų vertinimai, studi
jų ir kongresų dienos, moksli
ninkų suvažiavimai, kultūrinių 
vakaronių temos, rašytojų lite
ratūros vakarai, premijos, konkur
sai ir t. t Ir ne vien pagyrai, bet 
ir kritiškos pastabos. Lygiai kaip 
ir turi būti sveikame, natūraliam, 
nuovoką nepraradusiam ir vai
sius nešančiame kultūriniame 
gyvenime.

Mūsuose tačiau ne kartą 
bando įsipilietinti nuomonė, kad 
kultūriniame sektoriuje tegalimi 
vien laurai, tik laurai teiktini 
kiekvienam, kas bent pirštą kul
tūros vardu pajudino. O kad vi
sais amžiais ir visur greta laurų 
egzistavo ir erškėčiai, mes jau 
baigiame pamiršti. Kultūrinis gy
venimas nėra tik angeliškas 
džiaugsmas, jis buvo, yra ir bus 
taipgi žmogiškas skausmas, bus 
ir erškėtis. Pamirštama, kad iš 
skausmo, net labiau negu iš 
džiaugsmo, gimė didieji žmonijos 
kūriniai. Gimė iš visos tautos 
skausmo, iš epochos skausmo, iš 
tam tikros visuomenės skausmo, 
iš asmeniškojo pavienio žmogaus

skausmo, jeigu tik jis turėjo ta
lentą ir mokėjo savo skausmą kū
rybingai išreikšti.

Tačiau ir atliktųjų darbų 
prasme kiekvienas turime tikėtis 
ne vien tik laurų, bet ir erškė
čių. Net tas pats žmogus vieną 
kartą gali būti vertas lauro, o ki
tą — erškėčio. Juk nesame ko
kia nors išrinktoji, vien genijų 
tauta. O kai patys pradedame to
kiais įsivaizduoti, daromės juo
kingi. Tik, ačiū Dievui, mūsuose 
vien tokių kraštutinumų dar 
nėra ligoniškai per gausu. Dar 
įstengiame į faktus bei rezultatus 
žvelgti realybe ir vertę užčiuo
piančiu žvilgsniu.

Nėra abejonės, kad visko buvo 
ir praėjusiuose 1979-tuose me
tuose. Tačiau viską iki kruopely
tės sudėjus ant svarstyklių, tur
būt nusvertų tai, kas liudytų iš
eivijos kultūrinio gyvenimo tauri
nės ir erškėtinės realybės gana 
palaimingą simbiozę ir joje dau
giau ar mažiau nunokusius vai
sius. Neįmanu čia būtų visas sri
tis atidžiai pasijoti. Tačiau visose 
būtų TAIP ir NE procentas 
maždaug toks pat Stabtelėkime 
detaliau tad bent prie išeiviško- 
sios grožinės ir kitokios literatū
ros. Praėjusių metų jos derlius 
toli gražu neverčia mūsų nusi
minti. Štai poezijos knygos: Balio 
Augino „Giesmės žydėjimo me
tas”, Jurgio Blekaičio "Rudens 
ritmu”, Lietuvos pogrindžio eilė
raščiai “Litanija” ir kt. Roma
nai ir novelės: Aloyzo Barono 
“Laivai ir uostai”, Liudo Dovy
dėno "Vasaros vidudienis”, Jur
gio Gliaudos "Perlojos respubli
ka”, Juozo Kralikausko "įkaitę 
Vilniaus akmenys”, Algirdo 
Landsbergio “Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus“, R. Spalio 
„Širdis iš granito“ ir kt.

Grožinės literatūros vertimų 
gausa praėjusieji 1979 metai yra 
ypač išskirtini. Ankstesniais me
tais vertimų būdavo labai pasi
gendama, jų pasirodymas būda-

Atidarydamas tarptautinio P. 
E. N. klubo delegatų suvažiavi
mą Londone (lapkričio 20-21 
d.), sekretorius Peter Elston atsi
prašė už “asketišką” aplinką, bet 
pabrėžė, jog ji jam primena karo 
laikotarpį, kuriuo britai didžiuo
jasi. Kuklioji aplinka, matyt, bu
vo susijusi su ponios Thatcher 
“suveržtų diržų” ekonomine 
politika, kurios pasekmė — suma
žėjusi vyriausybės parama me
nams ir kultūrai.

Delegatai buvo susigrūdę dai
lės galerijoje (Air Gallery), kur 
juos supo drobės, vaizduojančios 
erdvėje plūduriuojančius skylėtus 
žmogėnus, primenančius į blynus 
suspaustas Henry Moore skulp
tūras. Delegatų kojos pasiliko 
ant žemės: suvažiavimo metu bu
vo ne tiek tyrinėjama vaizduo
tės erdvė, kiek mūsų pasaulis, ku
riame literatūrinė vaizduotė tu
ri kovoti už savo gyvybę. Gausy
bė organizacinių, administraci
nių, politinių klausimų; trupi
nys literatūros.

1 Susirūpinimas cenzorių, televi- 
I zijos, technologijos biznierių, ir 
į kitų skelbiamos literatūros svei
kata aiškiai jautėsi serijoje pra
nešimų “Bandradarbiavimo su 
UNESCO” tema. P. E. N. klubo 
santykiai su UNESCO tamprė- 
ja, tikimasi iš to abipusės nau
dos. Ypač vengrų P. E. N. cent
ro iniciatyva, daug kalbėta apie 
“mažas šalis su didelėmis litera
tūromis” ir tartasi kaip joms pa
dėti, pvz., stimuliuojant vertimus.

Priėjus prie Kalinamų rašyto
jų (Writers in Prison) komiteto

Iš P.E.N. klubo delegatų suvažiavimo Londone, Anglijoj: Algirdas Landsbergis — Egzilų PJLN. centro Amerikoje 
viceprezidentas, ir serbų (Jugoslavijos) centro delegatas Vjistav Cotanoviė.

pranešimo, pasigirdo ir Antano 
Terlecko bei Viktoro Petkaus pa
vardės. Komiteto pirmininkas Mi
chael Scammell jau buvo išspaus
dinęs savo pranešimą, kai jį pa
siekė informacija apie Terlecką, 
kurį jis kongreso metu paminėjo 
savo įvadiniame žodyje. Petkui 
buvo paskirtas visas paragrafas 
— aprašomos Jo dabartinės są
lygos, P. E. N. nariai raginami 
rašyti jam laiškus. Maloniausia 
suvažiavimo dovana buvo Škoti
jos P. E. N. centro nuosprendis 
“adoptuoti” Petkų, įtraukti jj į 
savo “garbės narių” sąrašą. Jau 
34 įvairiuose pasaulio kalėjimuo-

Belgų delegatas Carloo de Radzitzky ir vietnamiečių rašytojų užsienyje ats
tovė Vithi Hoai Trink PJE-N. klubo suvažiavime Londone.

Vienbalsiai, penkiems delega
tams susitaikius, buvo priimta re- M,

se kenčiantys rašytojai yra tapę heid’ui” (gyventi atskirai). Api< 
tokiais P. E. N. nariais. I šią ypa- Pietų Afriką atskirą pranešimą 
tingą rašto žmonių šeimą lapkri- padarė naujasis P. E. N. pirmi- 
čio 20 d. įsijungė ir Viktoras Pet- ninkas, švedas Per Wiistberg. 
kus, kuris dabar naudosis P. E. N. 
klubo moraline parama.

P. E. N. centrai tokiu būdu zoliucija, kurioje P. E. N. 
“adoptuoja” ne tik grožinės lite- liai apgailestauja” griežtą kalėji- 
ratūros kūrėjus, bet visus “rašto mo bausmę neseniai suimtam če- 
žmones”, neišskiriant < 
ir žurnalistų. Beinformuojant de
legatus apie Petkaus ir Terlecko 
savilaidinius rašinius (įskaitant ir 
neseniai „Kontinente“ išspaus
dintą jo straipsnį apie antisemi
tizmą), labai pravertė Tomo Ven- 

| lovos paruošta Petkaus literatū
rinės veiklos apybraiža ir L. Ben
druomenės išleistas Terlecko au
tobiografinis laiškas Andropo- 
povui. Buvo rodoma daug dėme
sio ir Tautos fondo išleistai 
Venclovos studijai “Lithuanian 
Literature”.

Kalinamų rašytojų komite
to pranešimas, kaip paprastai, 
buvo dalykiškas ir objektyvus. 
Jis aprėpė visą pasaulį, nuo ra
šytojų vargų Argentinoje (“ vie
na iš blogiausių“) iki naujų 
areštų Sovietų Sąjungoje bei Ry
tų Europoje. Pranešimas užsi
baigė Pietų Afrika, kurios rašyto
jų padėtis daug kuo primena 
Rytų Europą, kur nesutinkan
tieji su totalitarine religija tam
pa "negrais”, pasmerktais “apart-

lia tam tikrų filosofinių pro- ’ 
blemų: kam teks nuspręsti, kas 
“pažangu” ir kas “nepažangu” 
—arkliai, ar kentaurai, viever
siai ar... meškos; ar P. E. N. ne
sirūpins persekiojamais arkliais, 
jei jie skirtingos spalvos; ar kai 
kurie arkliai lygesni už kitus ark
lius; ir kur pasidės zuikiai?

Kaip pernai Stockholme, tikė
jausi susitiksiąs daug latvių ir es
tų delagatų, bet jų pasirodė tik 
viena — latvė Velta Snikere, Jos 
atvykimas pasirodė išganingas, 
nes suvažiavimo metu iškilo ir Pa
baltijo klausimas. Bulgarų dele
gatė tvirtino, kad nebėra pras
mės toliau taikyti latvių ir estų 
centrų. (Tie centrai buvo įsteig
ti prieš Antrą pasaulinį karą; mes, 
lietuviškai punktualūs, taip ir 
nebesuspėjome). Velta Snikere 
atsakė, kad jei tarptautinis P. E. 
N. klubas susiaurintų ar panai
kintų > estų ir latvių centruą, 
tuomi būtų pateisinta agresija, 5 
prieš tris mažas valstybes ir jų;’ 
neteisėta aneksija. P. E. N. sekre
torius ją užtikrino, kad jokių pa
keitimų nemanoma daryti.

Nepavyko ir panašus mėgini
mas amputuoti egzilų P. E. N. 
?ent.rą. T.t klausimą svarstęs pa
komitetis ne tik patvirtino, kad:. 
P. E. N. turi teisę egzistuoti, bet 

. . ir pareiškė, jog tokių padalinių 
įgali įsisteigti ir daugiau. Kaip de- 
bato metu pareiškė belgų dele-

raaiu mu uausuię neseniai sumauni uc v • i

eseiis.v lų dramaturgui Vaclovui Have- įgėjimo kalti ne tik išeiviai ar P. 
E. N. klubas, bet pasaulis, kuria
me mes gyvename.

Rytų Europai suvažiavime bu- „ 
vo ribotai atstovaujama. Jau vie-, 
nuolika metų, kai nesimato če
kų ir slovakų. Rumunų centras 
pradingo — tokia Bukarešto kul- 
tūrinė politika. Šį sykį nepasirodė . 
ir lenkai, suvaidinusieji svarbų! 
vaidmenį P. E. N. darbuose. 
Lenkijos kultūros ministerija at
siuntė laišką, pranešdama, kad 
lenkų rašytojams vizos neišduo- 
os dėl „lėšų trūkumo“. (Girdė
josi ir kitokių nuomonių: kad 
lenkų rašytojus išleisti rizikinga, 
nes jie tapo per daug nepriklauso
mi). Gyviausiai reiškėsi jugosla
vai.

Per dvi dienas buvo kalbėta ir 
daugeliu kitų klausimų: apie 
vertimus, P. E. N. knygų seriją, 
premijas ir kt. Prasidėjęs asketiš-

vo tikra retenybė. Tuo tarpu 1979 
metais išleista: Alinos Srupske- 
lienės redaguota antologija „Lit
huanian Writers in the West", 
Antano Vaičiulaičio lietuvių kal
bon išverstoji O. V. Milašiaus 
poezija “Septynios vienatvės”, 
Povilo Gaučio išverstos ispano 
Azorino novelės “Pirmasis ste
buklas”, Sigito Gedos poezijos 
pluoštas “Songs of Autums”, 
anglų kalbon išverstas Jono Zda
nio, ir metų užsklandai pasiro
džiusi Tomo Venclovo pasauli
nės poezijos vertimi) knyga “Bal
sai”.

Jei peršoksime iš grožinės li
teratūros į kitas kultūrines sritis, 
tai leidinių vėl rikiuosis netrum
pa virtinė: Dr. A. Kučas “Arki-, 
vyskupas Jurgis Matulaitis —! 
Matulevičius”, J. Jakštas “Dr. | Bažnyčios Kronikos” vertimai į

Jonas Šliūpas”, A. Giedraitis “Mū
sų Jurbarkas”, Red. A. Rūgytė 
“Zanavykija” II L, Red. J. Puzi
nas ir J. Palukaitis "Tautinės 
minties keliu”, Vida Augulytė ir 
J. Masilionis "Lietuvių literatū
ra”, Kazimieras Barėnas “Brita
nijos lietuviai”, P. Klimas "Iš 
mano atsiminimų”, Red. V. Ma
ciūnas “Lituanistikos instituto, 
darbai” IV t, Red. Janina K. 
Rėklaitis “Lituanistikos institu
to 1977 metų suvažiavimo dar
bai”, A. Pakalniškis “Gyvenimo 
pakelėse”, A. Rubšio “Raktas į 
Naująjį Testamentą” II t, Red. 
V. Adamkus “Santara — Šviesa”, 
B. Krištopaitis „Jūrų keliais“, J. 
Karvelis “Prekybininko keliu” ir

O kur dar “Lietuvos Katalikų

svetimas 'kalbas, kur dar kasmeti
niai “The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithu
ania” dokumentiniai leidiniai 
anglų kalba su praėjusių metų 
pabrėžtinos apimties 200 pusla
pių tomui

O buvo krutėta ne vien kny
gų leidyboje. Nesistengiant vis
ko prisiminti ir ilgiau negalvo
jant, ryškiai iškyla ir vienuolik
tasis Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimas Chica
goje, ir septintasis Lituanistikos 
instituto suvažiavimas New Yor
ke, ir Baltiškųjų studijų tarp
tautinė konferencija Stockholme, 
ir lietuviams atstovavimas PEN 
klubo delegatų suvažiavimuose 
Brazilijoj ir Anglijoj, ir operos 
bei operetės Chicagoje, J. Ka-

(Nukelta į 2 psl.).

lui ir reikalauja, kad jis būtų pa
leistas, svarstant jo apeliaciją. 
Slovėnų (vieno iš Jugoslavijos 
centrų) delegatas priminė suva
žiavimo dalyviams, kad Helsin
kio baigminį aktą pasirašiusios 
valstybės įsipareigojo suteikti iš
raiškos laisvę savo piliečiams, jis 
ragino P. E. N. reikalauti, kad vi
si kalinami rašytojai būtų pa
leisti. Olandų rašytojas van den 
Doolaard taikliai pareiškė, kad 
už kalėjimų grotų ne tik asme
nys, bet ištisos kultūros.

Ir vėl, kaip ne sykį matytoje 
melodramoje, skirtingą poziciją 
užėmė Rytų Vokietijos delega
tas. Jis tvirtino, kad ne visi ka
linami rašytojai nusipelno P. E. 
N. klubo paramos: “arklių”, esą, 
negalima lyginti su “vieversiais”, 
remtini tik tie literatai, kurie ko
voja už “pažangią” ir “humaniš
ką” visuomenę. Man teko pain
formuoti delegatus apie svarbiau- kai, suvažiavimas baigėsi klege- 
sias Terlecko straipsnių temas: siu, įraudusiais veidais ir sočia 
tautų apsisprendimo teisę, isto- vakariene žurnalistų klube, Chel- 
rijos klastojimo pavojų, antise- sea rajone, prie kurio prisiglau- 
mitizmo žalą, tikros demokratijos dusi P. E. N. raštinė. Nuo siur- 
reikalingumą, tautinės kultūros realistiškų drobių iki dickensiš- 
svarbą. Paminėjau, kad Rytų Vo- kos linksmybės kalėdine nuotai- 
kietijos delegato pasiūlymas iške- ika besigaubiančiame Londone.

Skotų P.EJ4. centro atstovė Lavinta Denvent posėdžių pertraukos pokalbiuose.
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Šiame numery: 
200 Pagarba Kristijonui Donelaičiui 

metų mirties sukaktuvėse. 
Krikščionybė ir kitos religijos. 
Kazio Jakubėno eilėraščiai iš Vilniaus 
kalėjimo. 
A. J . Greimas apie mitologiją ir poeziją. 
Įspūdžiai, perskaičius Aloyzo Barono 
romaną „Laivai ir uostai". 
Į Laisvę Fondas leidžia Brazaičio raš
tus. 
Nauji leidiniai. 

KRIKŠČIONYBĖ IR KITOS RELIGIJOS 
A RUBIKAS 

K&1& vn& 

Pagarba Kristijonui Donelaičiui 
PABRĖŽIANT POETO 200 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 

Ir 1980-tais metais globalinių 
sprendimų bei iš jų išplaukian
čių istorijos slinktelėjimu raktas -
ne mūsų rankose. Tačiau pasauli
niai įvykiai vienaip ar kitaip lies 
ir mus, ir pačios Lietuvos likimą. 
Todėl kiekvieną istorijos krypte
lėjimą turėtume būti pasiruošę 
sutikti ir jį panaudoti lietuviu 
tautos labui. Ar mūsų politiniai ir 
visuomeniniai veiksniai yra tam 
pasiruošę bent tiek, kiek savitar
pei -kovai? 

Geriau gal apie tai, kas jau 
priklauso grynai nuo mūsų pačių 
— būtent išeivijos kultūrinis gy
venimas, kurio vaisiai daugeliu 
atveju gali būti tolimesnėje per
spektyvoje net reikšmingesni, ne
gu šiaip trepsėjimai svetimųjų 
tarpduriuose. 

1980-tais metais norėtume pa
brėžti vieną dalyką — būtent: di
džiojo mūsų literatūros klasiko 
Kristijono Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktį. Ji turėtu būti išei
vijoje minima panašiai kaip pra
ėjusiais metais Vilniaus universi
teto 400 metų jubiliejus. Juk su 
Donelaičiu mes tapome ir naujų
jų amžių gyvąja tauta, kuriančia 
savąją literatūrą jau europinio 
lygio. Minint Donelaitį savuos ir 
kitataučių forumuos bei spaudos 
puslapiuos, nepamirština būtų 
priminti ir jo tėviškės - Mažosios 
Lietuvos dabarties genocidinį liki
mą. 

Donelaičio mirties data yra Va
sario 18-ta. Tai diena, beveik su
tampanti su Vasario 16-ta. Būtų 
gražu, kad bent dbnėlaitiniais me
tais Vasario 16-tos minėjimų ren
gėjai susiprastų ir Donelaičio su
kaktį iškilmėje vienokiu ar kito
kiu būdu prisimintu. Juk be Do
nelaičio ir kitu mūsų literatūros 
puoselėtoju vargu ar tautai būtų 
užtekę kvapo ir iki Vasario 16-tos 
akto. 

Be abejo, ši 200 metų Donelai
čio mirties sukaktis išeivijoje ne
praeis negirdomis. Tikriausiai į-
vairios organizacijos, sambūriai, 
profesiniai apsijungimai ir klubai 
šoks organizuoti Donelaičio mi

nėjimus savuotės rėmuose, užda
ruos ir neuždaruos susirinkimuos. 
Ir nesakytume, kad tai yra blogai. 
Gali net išsivystyti savotiškos 
lenktynės: kuris pirmiau? Bet 
toks skubos darbas gali ir nepakil
ti iki tikro kultūrinio lygio kate
gorijos. Gali būti tik pribarstyta 
daug trupinių, o viso kepalo taip 

Dabartinė padėtis 
Šitokią temą 1979 metais pa

sirinko Aukštųjų mokyklų studiji
nis suvažiavimas Salzburg'e 
(Salzburger Hochschuhvochen), 
Austrijoje, tęsęsis nuo liepos 30 
ligi rugpjūčio 11 dienos (dvi sa
vaites). 

Šie suvažiavimai prasidėjo 
1931 metais. Jie atsiliepdavo į 
aktualius laiko klausimus. Taip 
ir šiemetinis nagrinėjo šiuo metu 
svarbų klausimą: koks yra Kris
taus santykis su kitomis, nekrikš
čioniškomis religijomis? Salzbur-
go arkivyskupas dr. Kari Berg 
šią temą taip apibūdino: mes, 
krikščionys, išpažįstame savo 
Bažnyčią kaip visuotiną išgany
mo sakramentą (sacramentum 
universale salutis). Todėl mums 
kyla klausimas: kaip žiūrėti į ki
tas religijas, su kuriomis mes tu
rime arba bendras šaknis, kaip 
žydų religijoje, arba kuriose ran
dame krikščioniškųjų elementų, 
kaip pavyzdžiui Islame, arba ku
riose matome visos žmonijos pri
imtų religinių tiesų. 

Visi referentai priėjo išvados, 
kad katalikų Bažnyčia savo pa
reiškimu „Bažnyčios santykiai 
su nekrikščionių religijomis" (ae-
tate nostra) Vatikano susirinki
me yra pradėjus naują santykį 
su kitomis religijomis bei paliku
si senąjį principą, pagal kurį nė-
a išganymo šalia Bažnyčios ir neiškepta. Todėl bent didesnė- „___,_. 

se lietuvių kolonijose vertėtų Do-j (extra Ecclesiam nulla salus), 
nelaičio minėjimu reikalą spręsti Anam pareiškime yra sakoma: 
kokių nors tarpusavio bendrų su- i „Katalikų Bažnyčia neatmeta 

kur skiriasi nuo jos pačios tiki
mų ir mokomų dalykų, tačiau 
neretai atspindi aną visus žmo
nes apšviečiančią Tiesą" (2). 

Prof. Amold Camps OFM šį 
katalikų Bažnyčios posūkį kitų 
religijų atžvilgiu palygino net su 
Koperniko posūkiu astronomijoje. 
Juk anksčiau į kitas religijas bū
davo žiūrima vien kaip į stabų 
garbinimą. Nepaprasta drąsa po
piežius Jonas Paulius II šį Baž
nyčios posūkį esąs patvirtinęs sa
vo kalbose bei pamoksluose vi
zito Lenkijoje metu, reikalauda
mas valstybių piliečiams religijos 
bei sąžinės laisvės, kurią totali
nės valstybės nori paneigti. Ši
taip visos religijos atsiduriančios 
vienam bendram fronte. 

Antra vertus, religijos turi tei
sę vesti ir veda dialogą su kito
mis, išeinant iš savo turimos tie
sos sampratos. Šį dialogą spartina 
patobulėjusios susižinojimo prie-1 
monės bei greiti keliai. Jie įgali
na žmones trumpu laiku iš vieno 
krašto persikelti kitan. To dėka 
žmonių tarpe atsiranda religinis 
pliuralizmas (taip pavyzdžiui 
vienam Vakarų Berlyne yra jau 
93,000 mahometonų turkų), ku
rio ignoruoti ar pašalinti nebega
lima. Todėl krikščionys turi pa
galvoti, kas šioje pasaulinėje re
ligijų panoramoje pačiai krikš
čionybei yra esminga ir ką rei
kia turėti omeny, vedant pokalbį 
su kitomis religijomis. 

To uždavinio ir ėmėsi minėtas 
suvažiavimas Salzburge. 

sišnekėjimų prasme, kad išmo
ningai visu aptartas ir visiems į-
vykdytas darbas tikrai būtų įspū
dingas. 

Sukakčiai pabrėžti gali paga-
diau tikti ne vien tik iškilmingie-
ji minėjimai. Grynai kūrybiniai 
talentų užsimojimai gali turėti 
net kur kas ilgiau tveriančios ar 
net ir amžinai išliekančios vertės. 
Sakysim, prieš daugelį metu bu
vo sušauktas muzikai artimų 
žmonių posėdis donelaitinės te
mos operai sukurti net be jokios 
sukaktuvinės progos. Deja, lietu
vius čia jau pralenkė vokiečiai — 
tokios temos opera Vokietijoje jau 
parašyta ir pastatyta. Nemažai 
mūšy poetu yra rašę donelaitinės 
temos eilėraščiu. O kodėl sukak
ties proga mūsų kompozitoriai ne
galėtu juos panaudoti donelaiti
nės temos vokaliniam ciklui. Net 
ir pats Donelaičio "Metų" atitin
kamų vietų tekstas galėtu būti ge
ra inspiracija visai jubiliejinei 
kantatai. O ir pats Donelaičio gy
venimas, kaip poeto, kaip kunigo. 
kaip būru draugo ir kaip koloni
zatorių priešo, argi talentingam 
dramaturgui nėra puiki medžiaga 
dramai. Jeigu bent kas iš čia užsi
minto jubiliejiniais metais reali
zuotus!, tai būtų gyvastingas in
dėlis tokiame banke, kurio net 
laiko dantys nepasiekia ir nesu-
gTaužia. 

Tarp visokių užuominų ir pla
navimų, jau galima tarti, jog tra
dicinės šiu metų Poezijos dienos 
Chicagoje yra skirtos kaip tik Do
nelaičio 200 metų mirties sukak-

(Nukelta { 2 ps!.̂  

nieko, kas tose religijose yra tei
singa ir šventa. Su nuostabia pa
garba ji žvelgia į tuos veikimo 
bei gyvenimo būdus, į tuos nuo
status ir tiesas, kurie, nors daug 

mo prasmė? Vatikano susirinki
mo visa tai yra peržvelgta kri
tišku žvilgsniu: jų vertybės, jų 
ypatumai, jų atsakymai į pagrin
dinius žmogaus gyvenimo klausi
mus. Tad religijos laisvės rėmuo
se atsiskleidžia nauja religijų su
gyvenimo galimybė, leidžianti 
vienoms kitas geriau pažinti. 

Knksčiorųįbės iššaukimas 
Prof. dr. Peter Meinhold (pro

testantų teologas ir religijų isto
rikas Mainz'e) šį naują religijų 

Nukryžiuotasis Lietuvių liaudies skulptūra 
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susitikimą pažymėjo kaip istori
nės svarbos ir kartu žmonėse ne
rimą keliantį įvykį. Štai per ke
lias valandas žmonės pasiekia ki
tų religijų centrus: žydų, isla
mo, budizmo ir t t Gi religijos, 
kaip gyvieji organizmai, stengia
si išsilaikyti, jieškodamos naujų 
pasekėjų. O trečioji neišvengia
mo religijų dialogo priežastis yra 
vis labiau bundanti žmonių vie
nų nuo kitų priklausomybės są
monė, sprendžiant pasaulinio 
masto problemas. Taip religijos, 
susitikdamos vienos su kitomis, 
jaučiasi kartu pašauktos tas prob
lemas spręsti. Šiandien tad klau
sia: kuo jos gali prisidėti prie 
dabarties klausimų sprendimo? 
Ar gali jos prisistatyti kaip pa
saulinio masto dvasinės jėgos? 
Juk jos apeliuoja į žmogų, ku
riam kaip tik pavesta anas prob
lemas spręsti. Šitaip religijos su
siduria ne tik vienos su kitomis, 
bet ir su įvairiausiomis pasaulė-
žiūromis bei su totalinėmis poli
tinėmis ideologijomis. Todėl da
bartinę religijų būklę, anot Mein-
boldo, nėra lengva apibūdinti 
vienu žodžiu. Jos konkuruoja 
tarpusavy, pasišaudamos pavida-
linti pasaulį, o antra, jas visas 
neigia politinės totalinės ideolo-

j gijos, priešiškai nusistačiusios re-
i Hgijų atžvilgiu. 

Šitokioj būklėj šiandien yra ir 
krikščionybė. Todėl ir pagrindi
nis klausimas skamba taip: kaip 
ir kiek sėkmingai krikščionybė 
atsilieps į šią naują padėtį, dau
gelio juntamą kaip grėsmę jai 

Viena čia esą aišku, kad atsi-
leipti į naujus faktus krikščiony
bė negali vien pakartodama savo 
tradicinę formulę, jog tikroji re
ligija yra vien tik ji. Tai Mein-
holdas ypatingai pabrėžė. Šian
dieniniam dialoge religijos bei 
pasaulėžiūros turi pripažinti vie
nos kitų lygias pilietines teises. 
Tik įgyvendinant tolerancijos, o 
juo labiau dar toliau einantį reli-

Krikšcionybės atsakymas 
Kaip turi krikščionybė atsiliep

ti į anų kitų religijų iššūkius? 
Visų pirma reikia pastebėti, kad 
krikščioniškosios Bažnyčios (tiek 
protestantų, tiek katalikų), pasi-
sakydamos už religijos laisvės 
principą, kaip tik ir yra susidūrę 
su kitų religijų teologine proble
ma. Čia iškilo klausimas: kaip 
reikia žiūrėti teologiškai į anų re
ligijų buvimo faktą? Kaip reikia į 
jas žiūrėti, turint minty krikščio
niškosios religijos sampratą? Juk 
šiaip jos krikščionybei nei kokio 
atsakymo į pagrindinius klausi
mus negali duoti, nei jos tikėji
mo kokiu nors būdu praturtinti. 
Tačiau tai dar nereiškia anas reli
gijas iš anksto nuvertinti, ar i 
jas jokio dėmesio nekreipti. 

Kilo krikščionybės, kaip vie
nintelės tikros religijos, taigi jos 
universalumo (visuotinumo) 
klausimas. Tą klausimą svarsty
ti ėmėsi vokiškai kalbą katalikų 
dogmatikai bei fundamentalinės 
teologogijos (teologijos pagrin
dų) tyrinėtojai prieš dvejus me
tus (1977 metais). Jų akimis 
krikščionybės visuotinumo klau
simas yra ypatinga bei labai svar
bi tema. Savo suvažiavime jie pri
ėjo išvados, kad visų žmonių iš
ganymas, pagrįstas Jėzaus Kris
taus Evangelija bei jo asmeniu, 
kad išganymo visuotinumas lik
tų tuščia, atitraukta formule 
(tuščiu teiginiu), jeigu jis neturė
tų sąlyčio su pasauliu, taigi ne
pasireikštų pasaulio istorijoje ir 
nebūtų atremtas į bažnytinę tik
rovę. 

Šio tikėjimo į Jėzų Kristų, kaip 
viso pasaulio Gelbėtoją, dėka 

• 

juo įaDiau aar iimau euiasių i w - Į 
gijos laisvės principą, kaip jį yra j krikščionys ir yra nuolatiniam 
patvirtinusi Ekumeninė bažny- i dl"al°ge su visais kitais žmonėmis. 
čių taryba ir po to II Vatikano š t a i sekimas Kristumi nėra ir ne

galėtų būti įmanomas be tų, ku
rie savo tarnyba Kristui atstovau
ja. Todėl krikščionybė, prisista-
tydama kaip vienintelė tikra ir 
visiems skirta religija, pirma, tu
ri pasiaiškinti, kodėl ji tokia yra, 
o antra, ji turi pati kritiškai per
sijoti daugelį savo teiginių kitų 
religijų adresu, lig šiol savaime 
laikytų neginčijamais. 

čia kilo klausimas: kaip vertin
ti kitas religijas? Tai yra visiškai 
naujas įnašas. Daugeliui žmonių 
(krikščionių) šiandien darosi ne
aišku, kaip vesti dialogą bei bend
radarbiauti su nekrikščioniš
kų religijų žmonėmis religijos 
laisvės bei tolerancijos rėmuose 
ir kartu vykdyti Kristaus įsaky
mą, skelbti Evangeliją iki žemės 
pakraščių bei tuos žmones atvers
ti Evangelijai. Kaip tai visa su
derinti. 

susirinkimas savo pareiškimais 
apie religijos laisvę ir apie Kat 
Bažnyčios santykius su nekrikš
čioniškomis religijomis, — tik ši
taip pokalbis su kitomis religijo
mis esąs įmanomas. Meinholdo 
žodžiais, krikščioniškosios Bažny
čios, išsiaiškindamos religijos 
laisvę, yra padėję religijų susiti
kimo ir jų dialogo pagrindus. Tais 
pagrindais ir tegalįs būti veda
mas sėkmingas pokalbis, — su ki
tomis religijomis, pasaulėžiūro-
mis ir politinėmis ideologijomis. 
0 be to, šitaip esą galima po-
kalbin įjungti ir konkuruojančių 
tikėjimų ypatumus. 

Vatikano Susirinkimas jau 
prakalbėjo savo pareiškimais į 
kitas religijas: induizmą, budiz
mą, islamą ir žydų religiją. Jos 
visos siūlo atsakymą į pačius 
svarbiausius, žmogų varginan
čius klausimus: kas yra žmogus, 
koks jo gyvenimo tikslas bei pras
mė, kas gera ir kas bloga, kas 
nuodėmė, kas žmogaus laukia po 
mirties, po jo teismo, koks atly
ginimas — vienu žodžiu, kokia 

1 pati giliausia žmogiškojo buvi-

• 

Kristaus reikšmė 
Pagal Vatikano susirinkimo pa

reiškimą apie misijas, misijos yra 
dieviškojo plano žmonijai gelbė
ti įgyvendinimas, skelbiant Die-

(Nukelta į 2 psL). 
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UTHUANIAN WRITERS IN THE 
WEST. An Antology. Edked by Alina 
SkrapskeHs. Foreword by Michael No
vak. Introduction by Rimvydas Šilba
joris. Prints by M. Giedrė 2umbakis. 
Art directors — Petras Aleksa, Vmcas 
Lukas. Pubiished by Lithuanian Lib-
rary Press, Inc., 3001 W. 59th SL, 
Chicago, IL 60629, and Loyola Univer-
sity Press, 3411 N. AsMand Ave., Chi
cago, IL 60657. First printing 1,400 
coptes 1979. Printed by Morkūnas 
Press, Chicago. Bound by Zonne Book-
binders, Inc. Chicago. Library of Con-
gress Catalog Card Number 79-83800. 
ISBN O-932042-O5-8. Leidinys puošnaus 
didelio formato, iliustruotas, 388 psl., 
kaina — 20 dot., g—anas ir "Drau
ge". 

Sosnovkos sąžinės kalinių 
kreipimasis į pasaulio krikščionis 

Viešpats per amžius valdo didingai, 
jo teismo sostas tvirtai padarytas. 

Ps. 9:8 
Ar galima užmušti tikėjimą? 

Pagoniškame pasaulyje krikščio
nis persekiojo, žudė, kalino, ati
duodavo laukiniams žvėrims su
draskyti. Tačiau žiaurumas ir 
smurtas nepalaužė Kristaus mo
kinių. Jie laimėjo. Dvasia ir Tikė
jimas įveikė kardą, kalėjimus, pa
čią didžiausią senovės pagoniu 
galybę. Praėjo du tūkstančiai mė
ty žemėje, Kristaus žodis išplito 
pasaulyje ir jį pakeitė. Pasaulis 
pasidarė žmoniškesnis, civili-
zuotesnis. Pasaulis pasidarė pa
kantus kitaminčiams ir paskelbė 
sąžinės laisvę šiuolaikinės civili
zacijos kertiniu akmeniu. Pasau
lis pasidarė toks pakantus kita-
mintiškumui, kad leido iškilti 
bedieviškai valstybei ir ne tik su
sitaikė su jos atsiradimu, bet dar
gi pradėjo su ja sambūvį ir ben
dradarbiavimą dėl aukštesniu 
bendražmogiškų tikslų. Ir kaip 
netikėti valstybe, jeigu ji pasira
šo Žmogaus teisių deklaraciją, 
Helsinkio susitarimus, jeigu ji ra
tifikuoja Tarptautinę pilietiniu ir 
politiniu teisiu sutartį ir savo 
konstitucijoje skelbia sąžinės ir ti
kėjimo laisvę visų piliečių neat
imama teise? 

Bet ar neapsiriko krikščioniš
kasis pasaulis, pasitikėjęs bedie
viška valstybe? Negi jau atėjo 
laikas susitaikyti su išpuikusiu ir 
prieš Dievą bei krikščioniškąjį 
pasaulį sukilusiu Šėtonu. Negi 
šėtonas atsisakė savo tikslų ir ne
bėra Dievo bei tikinčiųjų prie
šas? Negi jis liovėsi persekioti 
krikščionis? 2inoma, Tarybų 
Sąjungoje nestatomos viešos are
nos pažiūrėti, kaip laukiniai žvė
rys ėda krikščionis. Čia aplamai 
labiau mėgstama susidoroti su 
kitaminčiais neviešai. Ir krikščio
nių nedegina ant pakelės stul
pų veikiau tik dėl to, kad keliuo
se pradėjo rodytis autoturistai iš 
Vakarų. 

2000 metu, praėjusiŲ nuo Ro

mos pagoniu persekiojimo laikų, 
negalėjo nepakeisti požiūrio į 
krikščionis. Tarybų Sąjungoje 
jų nedegina, nedrasko, tik tiesiog 
apriboja JŲ teises, o neklaužadas 
sodina į konclagerius. Tačiau Šė
tonas negali dėl to nurimti. Net
gi čia, lageryje, jis toliau persekio
ja ir niekina tikinčiuosius. Štai 
naujas atvejis. 

Birželio 17. Konclageris "Sos-
novka". Lagerio viršininkas išsi
šaukia vieną kalinį į savo kabi
netą ir liepia nusiimti nuo kak
lo kryželį. Kalinys atsisako vykdy
ti tofcį savavališką reikalavimą. 
remdamas savo atsisakymą tuo, 
kad sovietinė konstitucija skelbia 
sąžinės ir tikybos laisvę, o taip 
pat teisę atlikti tikybines apeigas; 
pataisos darbu kodeksas specia
liai neapriboja šių kalinių tei
sių. Kalinys teigia, jog kryžius 
simbolizuoja krikščionio tikėji
mą; jis pašventintas; jį nuimti 
prievarta, reiškia įžeisti tikinčio
jo jausmus. Jis mėgina dar pridė
ti ir bendrus žmoniškumo moty
vus, tačiau viršininkas jau iššau
kė prižiūrėtojus ir liepia jiems nu
imti kryželį... Taip prasidėjo vi
suotinis kryželių rruplėšinėjimas 
Sosnovkos pataisos darbų koloni
joje, kur laikomi politkaliniai. 
Nukentėjusieji ir kai kurie kiti 
kaliniai, pasipiktinę dėl pasityčio
jimo iš tikėjimo, tikinčiųjų jaus
mų įžeidimo ir elementariau
sių žmogaus teisių sutrypimo, 
paskelbė bado streiką. Kuo po to, 
jei ne melu, atrodo konstiUicijos 
skelbiama sąžinės laisvė ir teisė į 
religines apeigas? Kuo, jei ne veid 
mainyste, atrodo Sovietų Sąjun
gos visam pasauliui skelbiami už
tikrinimai, kad jai rūpi žmogaus 
teisiu gerbimas? Ir argi tai nepa
vertė Žmogaus teisiu deklaraci
jos ir Helsinkio susitarimų fygos 
lapeliu, kuriuo pridengiamas pa-

(Nukelta į 2 psl.) 

1979 m. Chicagoje Lithua-
nian Library Press išleista "Lit-
huanian Writers in the West", 
lietuvių rašytoju išeivijoje kū
rybos antologija angly kalba, 
mus džiugina ir stebina savo ap
imtimi, dydžiu ir puošnumu. Ap
imtimi todėl, kad ji apima visus 

• tris literatūros žanrus: poeziją, 
' dramą ir prozą. Esame pratę ma
tyti antalogijas, atskirai patei
kiančias poeziją, prozą ar dramą. 
Vienoje knygoje duodant visų 
trijų žanrų pavyzdžius, pama
tome visapusišką kurios nors tau
tos literatūros raidos vaizdą. Bet 
tokiam užmojui reikia sutelkti 
daug vertėjų ir nemažai pinigo. 
Tai, atrodo, galėtu įstengti tik 
didžiosios leidyklos. O vis tik to
kios visy žanru antologijos vie

noje knygoje man dar neteko 
matyti. Mūsiškė stebina dar ir 
savo dydžiu todėl, kad joje figū
ruoja 30 poetų, 4 dramaturgai 
ir 32 beletristai Jų eilėraščiams, 
prozos gabalams ir dramų iš
traukoms į angly kalbą išversti 
sutelkta net 30 vertėjų, kurie iš
vertė 81 eilėraštį, 32 prozos gaba
lus ir 4 dramy ištraukas. Tš jų 
viena D. Jonaitienė išvertė beveik 
pusę visų eilėraščiy — 38, kiti 
po mažiau. Antologija ypač stebi
na savo puošnumu: albumo for
mos, liuksusinis popierius — po
ezijai šviesiai gelsvas, dramai ir 
prozai kreidiniai baltas. M. Mor
kūno spaustuvė, pavyzdingai gra
žiai atspausdinusi antologiją, nu
sipelno didelio pagyrimo. Skai
tytojai supažindinami su auto-j 
riais didelėmis, gražiomis nuo
traukomis ir trumpomis, saikin
gomis biografijomis. Tik be rei
kalo J. Baltrušaitis, J. Savickis ir 
L Šeinius vadinami ambasado
riais. Nepriklausoma Lietuva to
kių neturėjo. Tebuvo tik pasiun
tiniai (angį. Envoy). Drama
turgams suteikta privilegija, duo
dant per visą puslapį nuotrauką 
iš veikalo buvusių spektaklių, o 
beletristų tekstus puošia Giedrės 
Zumbakienės prasmingi grafikos 
kūriniai. Skoningai išnaudotas 
platus albuminis antologijos for
matas. Tekstai nesugrūsti, kaip 
kad būna kitose antologijose; 
čia net ir trumpas eilėraštis pla-

AHna Skrupskenenė, antologijos "Lithuanian Writers in the Wesf redaktore. 

Sam puslapyje puikuojasi vienas, Į vo kilmės kultūrai ir amerikie-
kaip parodos sienoje paveikslas. I čių tautai palaikyti glaudy ryšį 
Aplamai, tai tikrai labai puošni, 
retai kada tokia ir pasaulinės li
teratūros vitrinose bepasirodan-
ti antologija. Net ir reikliausias 
skaitytojas čia nieko daugiau 
negalėtų reikalauti. Nec plūs ul-
tra. 

Pasidžiaugę išorine antologi
jos išvaizda, dabar įsigilinkime į 
jos turinį. Antologijos sudaryto
ja Alina Skrupskelienė savo žo
dyje į skaitytoją pažymi, kad an
tologijos tikslas yra amerikieti 
skaitytoją supažindinti su lietu
viu išeiviu, kaip kūrybingu me
nininku. Ir todėl jai atrodė bū
siant geriau įjungti tiek di
džiąsias, tiek mažąsias figūras ir 
tuo būdu dokumentuoti temati-
niy bei stilistiniy savybiy pla
čią skalę, taip būdingą išeivijos 
rašytojui. Su tokia A Skrupske-
lienės pažiūra vargu ar galima 
sutikti. Paprastai svetimom kal
bom antologijų sudarytojai kita
taučiams skaitytojams stengtasi 
pateikti pačių geriausių auto
rių iškiliausius kūrinius, nuoša
lyje paliekant "mažąsias figū
ras", kurios visuomet tik smukdo 
antologijos lyginamąjį svorį- Bet, 
matyt, leidėjai ir sudarytoja no
rėjo įjungti čia kiek galima dau
giau mūsų išeivijos rašytojų, 
iyg jie būtu visi jau labai geri. 

Slovakų kilmės, Syrakūzų 
univ. prof. Michael Novak pra
tarmės žodyje pažymi, kad kiek
vienas amerikietis, turįs ryšių su 
savo kilmės kultūra, yra įparei
gotas supažindinti amerikiečius 
su užsienyje iškilusiais naujais 
politiniais judėjimais, naujais po
etais, naujais dainininkais, nau
jomis intelektualinėmis srovėmis, 

I nes jie yra amerikiečių antenos, 
jų nervų galai, jų akys, ausys ir 
širdis. Todėl rašo M. Novak, 
kiekvienas amerikietis turi parei-

Po kry«umi gą s a u pačiam, savo šeimai, sa-

tarp amenkieciŲ ir kity tautų, 
Vidurio ir Rytų Europos kultū
rų. Mokąs kitą kalbą yra ypačiai 
atsakingas. Netgi ir praradę ryšį 
su mūšy senelių gimtąja kalba, 
turi pareigą literatūrai ir istori
jai tos pasaulio dalies, maitinu-, 
šios mūsų tautą per karty kar-Į ti™_ ™?£; 
tas, dar prieš mums gimstant i 
Lietuviams tai įsidėmėtinas pri
minimas išeivio JAV-se pareigų, 
deja, mūsuose dažnai užmiršta-
my — jau antrosios kartos lietu
vių, 

R. šilbajorio įvadas amerikie
tį skaitytoją supažindina su visa 
mūsų literatūra, pradedant K. 
Donelaičiu, A. Baranausku, Mai
roniu, V. Krėve, Putinu, Sruoga, 
ir naujesnės kartos poetais bei ra
šytojais: J. Aisčiu, B. Brazdžio
niu, K. Bradūnu, A Vaičiulaičiu, 
A Nyka Niliūnu, A. Škėma, A. 
Landsbergiu, J. Meku H, Nagiu, 
L. Sutema, K. Ostrausku, H. Ra
dausku, M. Katiliškiu, A. Baro
nu ir A. Mackum. Vaizdo pilnu
mui įvade dar galėjo būti pami
nėti ir kiti apsčiai metų ryškiai 
besireiškiantys: L Dovydėnas, 
J. Jankus, V. Ramonas, J. Krali-
kauskas, B. Pūkelevičiūtė, E. 
Cinzas, K. Barėnas, A. Bara
nauskas. 

Ši antologija skiriasi nuo kitų 
dar ir tuo, kad joje figūruoją au
toriai yra sudėti ne įprastine 
chronologine tvarka, o alfabeti
ne. Chronologinė tvarka tačiau 
leidžia pažinti žanro raidą, aki
vaizdžiau rodo, kaip jis vystėsi 
laiko slinktyje. O čia, pavyzdžiui, 
vienas jaunesniųjų poety J. Ble-
kaitis antologijoje stovi beveik 
pradžioje, o vienas seniausių — 
M. Vaitkus — beveik paskutinis 
Panašiai ir prozos skyriuje K. Al
menas alfabetinėje eilėje stovi 
antras, o Savickas ir šeinius be
veik paskutinėje. Žinoma, vienoks 

ar kitoks rikiavimas čia nėra ko
kia blogybė. Ir alfabetinė eilė ga
li turėti tam tikry gerumu. 

Iš duodamų eilėraščių ir jiems 
skirtųjy puslapių antologijose 
galima matyti, kaip anto
logijų sudarytojai atsižvelgia į 
poetų reikšmę ir atitinkamai 
daugiau ar mažiau jiems skiria 
vietos. Šioje tris žan
rus apimančioje antologijoje ir 
dedant didžiąsias ir mažąsias fi
gūras, jau nebeužtenka vietos 
viršūnėms išryškinti. Originale 
jos savaime ryškios, o vertime gi 
dažnai nublunka. Ir tada nelie
tuviui skaitytojui gali susidaryti 
klaidingas įspūdis apie mūšy po
eziją. 

Iš poezijos vertėjo įprasta rei
kalauti, kad jis eilėraštį išversty 
kiek tik įmanoma laikantis origi
nalo, kad vertimas atitiktų ne 
tik originalo turinį, bet ir jo nuo
taiką, ritmą. Sunkiausia versti ri
muotus eilėraščius, kurių ir šio
je antologijoje gana daug. Tik 
šioje antologijoje nė vienas ver
tėjas eilėraščių nerimuoja. D. 
Jonaitienė ir kiti vertėjai gan 
tiksliai perteikia eilėraščio turini, 
bet ne visada atkuria eilėraščio 
nuotaiką. J. Baltrušaičio vienas 
gražiausių eilėraščių "Ramunė
lė" D. Jonaitienės vertime prara
do visą savo žavumą. MŪSŲ ma-
lonybinius ir mažybinius daikta
vardžius vargu ar galima į ang
lų kalbą išversti. Todėl tokių ei
lėraščiy nereikėty ir versti, juo
ba, kad galima rasti kitų, ne 
mažiau gražių ir lengviau išver-
čiamy. Tas pat pasakytina ir 
apie D. Jonaitienės išverstą F. 
Kiršos "Smūtkelį". Visa graudi 
eilėraščio nuotaika ir ritmas ver-

• • * 
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Venancijaus Ališo duodami trys 
sonetai išversti nerimuotai. So
netas gi — poetinė forma, reika
laujanti didelio sugebėjimo gilią 
mintį sukaustyti skambiais ri
mais. Todėl nerimuotam vertime 
jis netenka originale išsakyto gro
žio. Panašiai pasakytina ir apie 
H. Radausko skambių rimu ei
lėraščius. Daug geriau nuteikia 
mus D. Sadūnaitės eilėraštis "Ma
no motina", kurį ji pati čia iš
vertė. Įdomu ir tai, kad to eilė
raščio antrosios dalies vertimas 
žymiai skiriasi nuo originalo. Tai 
lyg ta pačia tema angliškai para
šytas eilėraštis. Jis gerai skamba 
ir tinkamai atstovauja poetei. 

Lietuvių kalba labai turtinga 
žodžių reikšmės atspalviais ar 
niuansais. Kai kurie vertėjai ne
labai to paiso. Čia galima būty 
suminėti apsčiai tokių nepaisy
mų, bet dėl vietos stokos tepami
nėsiu tik kelis: Radausko "Sodas 
iš karto nušvinta" — verčiama 
"at once the garden is lighted". 
šlaito "slankioti svetimų namų 
šešėly" — "walk in the shadows 
of strange homs". Visvydo "Jaučiu 
kaip laikas tarpdury sustojo — I 
feel the time stop still". 

Daug geriau vertėjams pavyko 
išversti jaunesniųjų poetų neri
muotą poeziją, ypač tų, kurie pa
tys pasirinko sau vertėjus. Atro
do, poezijos vertimų redaktorė 
nebuvo pakankamai reikli, pra
leisdama nemažai netiksliu, ne
niuansuotų vertimų. Visa tai su
muojant tikėjomės didesniu pro-

(Nukelta į 2 psl.) 
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BABILONIŠKOJI IŠGANYMO SISTEMA 
Teologinė dabartinės politinės situacijos analizė 

• 

AW ont 
Viena nuomonė apie 
moralę mene 

VYT. BAGDANAVICIUS 

Ajatola Khameini politika 

Amerikos diplomatu areštavi
mas Irane pradžioje atrodė kaip 
paprastas politinis negrabumas ir 
daugiau nieko. Tačiau iraniečiu 
studentu ir valdžios užsikirtimas 
kai kam pradėjo kelti klausima, 
ar čia nėra ko nors gilesnio. Kiek
vienu atveju čia vyksta kažkas 
nelaukto, nusuprantamo ir neap
tariamo įprastiniais mūsų galvo
jimo būdais. Jau ir šio įvykio 
'pradžioje kai kurie ryty eksper
tai kreipė dėmesį į tai, kad čia 
turime reikalo ne su pokštu, o 
su tam tikros kultūros ireiškiniu. 
Su panašiu įtarimu tenka žiūrė
ti ir į palestiniečiu reiškimosi bū
dus, kai jie grobia kai kuriuos 
žmones, juos žudo ir tai laiko tei
sėtu šios organizacijos pasireiš
kimu. 

" " • ' " — " * • " • . 

Mūsuose, galima sakyti, šiuo 
laiku nelabai jau taip karštai do
mimasi menais ir su jais susiju
siom problemom, bet vis dėlto 
pasirodo vienas kitas straipsnis, 
vertas dėmesio, verčias ne tik žiū
rovą— skaitytoją, bet ir kurian
čius asmenis susimastyti. Turime 
omeny prof. A Maceinos straips
nį 'Tėv. Žiburiuose" 1979. III. 1 
ir A. Kairio atsiliepimą ten pat 
V. 17 apie meno ir moralės su-
aktualėjimą šiais laikais, apie 
meno ir moralės problemą kūry
boj. Pasirodo, problema nėra jau 

Ypač, kai skverbiamasi žmogaus 
pasąmonėn. Negalima puošti 

Skaitymas prof. M. Birbeno 
mane užvedė ant minties, kad 
čia esama giliai religijų istorijo
je įsišaknijusio savito išganymo 
istorijos supratimo. Prof. Bube-
ris, buvęs Izraelio universiteto 

pasąmonės, nutylėt kai ką, kai ką į rektoriuSj y r a m i r ę s pneš kokia 
nugnybti. Cia jau pasidaro ; d e š i m t „ ^ j i s savQ stu< i ij0je 
žmogaus iškreipimas, žalojimas: «Between man and man", ana-
charakteno, nežiūrint, kad JisĮ Į j o d a m a s įvairias kultūrasjš-'torius. Šioje sąrangoj 
būtų nemoralus. Nemoralus cha 

Skulptūros ir architektūros be pavadinimų ir be autorių. 

tamsos ir jos nugalėjimas. 2ydiš- žmogų. Net ir kovos santykiuose 
kame išganymo supratime kova af ]os įkarštyje pasineKa vertm-
nėra pagrindinis išganymo fak-igas žmogus. Kitaip išsireiškiant, 

išganymas; senojo Testamento sąrangoje 
kelia skirtumą, kuris yra tarp žy-1 ateina žmogui, jam santykiau- į tarp gėrio ir blogio nėra tokio 

rakteris turi būti_ ir pavaizduotas laiškai krikščioniško išganymo j jam su Dievu. Kova, žinoma, yra | skirtumo, kaip.tarp ,#lus" ir 
kaip nemoralus. Moralus — kaip 
moralus. Ir kaip čia turi elgtis 
moralus rašytojas, kad jis pats 
neatrodytų nemoralus? Aišku, 
galima pasiūlyti, kad jis cenzū
ruotų savo raštą, vartotų daug
taškius, nužnybtų, sutrumpintų 

supratimo ir babiloniško. Babi
loniško 
grindė 

išganymo supratimo pa
yra kova tarp šviesos ii 

neišvengiama ir šioje sistemoje, 
bet ii čia yra sušvelninta. Ją su-
šr-'e:*::na voač aukšta oažiūra i 

me atskiras sio tipo išganymo 
sistemas. Bet prieš pereidami į 
jas, stabtelkime prie Sen. Testa
mento išganymo sistemos, kaip 
priešingybės babiloniškajai. 

Senojo Testamento sistema 
Gretinant su babiloniškąja 

j sistema, galima pastebėti, kad 
Senojo Testamento sistemai yra 

I būdinga labai aukštas žmogaus 
i supratimas, tiek jam santykiau-
I fant su Dievu, tiek su kitu žmo
gumi. Šiai sistemai yra būdinga, 

j ne vienašališkas pasidavimas Die
vui, bet abipusis santykiavimas 
su juo. Žmogaus balsas čia yra 
aiškiau girdimas negu bet kurio
se kitose išganymo sistemose. Ko
va su blogiu šioje sistemoje ne-

} vaidina vadovaujančio vaidmens, 
j Blogis čia yra nugalimas greičiau 
Dievo pagalba, negu tiesioginiu 

j susikirtimu su blogiu 
Sie bruožai Senojo Testamento 

visumoje yra gerai paliudyti. 
Jei paimsime, pvz. psadmes, tai 
matysime, kad daugumas jų yra, 
ne kas kita, o kallbėjimas Dievui, 
ar ko nors jo prašant, ar jam 

. skundžiantis savo bėdomis, ar 
j jam dėkojant, ar jį garbinant. 
! Dėl to, neturint gyvo tikėjimo į 

nes šio išganymo supratimo siste- j asmeninį santykio su Dievu rea-
mas. Jų pradžia, kiek galima at-jlumą, psalmės pasidaro nuobo-
sekt!, yra Šumeru religijoje. Jos'džios- Jose beveik nėra jokios te-

Nuotr. S. Žilevičiaus 

taip paprasta, nemoralus me- Į kai ką. Tokiu pokštų yra daug, jie 
nas ar raštas šiandien yra labai Į vartojami, ir skaitytojas dažnai 

žmonija šiandien ma- turi pats atspėti, kad štai atsiti-išplitęs, 
žiau morali; hinduizmas, Vakarai 
ir krikščioniškas pasaulis tą mo
ralę kiekvienas kitaip supranta. 
Bet kaip moralę turėtų suprasti 
kūrėjas, tapydamas ar aprašyda
mas savo veikėjų moralius ir ne
moralius pasielgimus, kaip jis tu
rėtų elgtis, kokiu būdu kelti mo
ralius ir kaip parodyti, kad kiti 
yra nemoralūs ir kad jis piktinasi 
jais? Čia yra nemaža praktiška 
problema rimtam kūrėjui. Jis ga
li pats būti mažiau ar daugiau 
moralus, bet jis turi vaizduoti į-
vairius žmones, nesisiaurinti 
vien moraliais, kartais pats turi
nys to reikalauja, ir kaip jis tuo
met turi elgtis? Ar taip, kaip el
giamasi ir šnekama gyvenime? 
Standartinėm frazėm geroj kom
panijoj sakoma viena, bet galvo
jama kas kita. Gyvenime, ypač 
kasdieniniame, daug kas slepia
ma. Yra daug žmonių, kurių pa
klausus, susidaro nuomonė, jog 
jie geriausiai sugyvena su vyru 
ar žmona, jų mašina niekad ne
genda, jų apylinkė, kur jie gyve
na, labai gera, jie patenkinti, jų 
darbas yra geras, viršininkas pui
kus ir taip toliau. Net geriau
siems draugams ne viskas pasa
koma, kai kas papuošiama, kai 
kas pritylima, kai kas nugnyba
ma. 

Bet literatūroj, 
roj, atrodo, taip 

geroj literatu -
neturėtų būti. 

ko kažkas nemoralaus. Ne visi; 
vartoja tuos triukus ir ne visi 
vienodai mato juose vertę Kas se
ka mokslo ir meno kelią nuo 
1900 m., matys, kad mokslas. 
psichologija, medicina ir kartu li
teratūra keliavo ilgą kelią ir toli 
juo nuėjo. Meilė, smurtas, bai-
bė ir mirtis daug studijuo
tos ir vis į jas dar bus gilinamasi, 
analizuojama viskas, kas dar ne
paliesta, ir gal dėl to tiek anali
zės ir natūralizmo atsirado me
nuose ir literatūroj. Dingo 19 
šm. atokesnis, bendras, panora
minis, jei galima taip sakyti, 
žvilgsnis į žmogų, dingo ir ro
mantizmas. Atrodo, nieko neno
rima slėpti, tarsi kūrėjas, kuris 
aprašyme ką nors slepia ir nutyli, 
būtų neatviras, kažko vengiantis, 
žmogaus prigimtį apeinantis. Ir 
jei taip elgiamasi su nemoraliais 
veiksmais ir žmonėm, ar galima 
juo pasitikėti? Ar jis nenuslepia 
ko nors ir tame, ką išsamiai ap
rašo. 

Taipgi galvojama, kad žmo
gus iš esmės nėra jau taip blo
gas ir jieškoma atsako j klausimą, j 
kodėl jis kartais parklumpa? Ir 
čia reikia nepaprasto objektyvu- j 
mo ir gero bagažo analitinių ir 
smulkių duomenų, nebijant leis- Į 
tis ir į nekonvencionalius. Žino-
me, kiek mūsų literatūra yra iš-
analizavusi ir giliai prasiskverbu- \ 

(Nukelta į 2 psl.) 

„minus"- Kovos tarp gėrio ir blo
gio centre stovi žmogus, kurio 
nėra babiloniškoje sistemoje. Jo
je imagus yra tik sistemos atsto
vas. Griaus skaitymosi su žmogu
mi savo kovoje neturi nei Kho-
meini nei PLO. 

Babiloniškos išganymo 
sąrangos 

Babiloniškas išganymo supra
timas turi labai gilią ir plačią is
toriją. Nėra taip seni laikai, ka
da jis liovėsi daręs tiesioginės įta
kos krikščionybei. Babiloniškas 
išganymo supratimas nustojo vei
kęs Vakaru krikščionyje tSc vi
duramžio viduryje. Tačiau pa
skutiniais politiniais įvykiais, 
kaip kokia požeminė jėga, jis vėl 
veržiasi iš po žemės. 

Šios sistemos pagrinde yra du
alistinė filosofija. Si filosofija yra 
būdinga tuo, kad gėrio ir blogio 
principus laiko lygiaverčiais pa
saulio kūrėjais. Žydų teologija, 
priešingai, į gėrį ir blogį žiūri 
ne kaip į savaimingus būties 
verksnius Blogis čia yra supran
tamas, kaip pasigadinęs gėris, ku
ris reiškiasi savo trūkumais, iš 

Į ko kyla blogybės. 
Gėris ir blogis babiloniškose 

išganymo sąrangose yra nuola
tiniame kovos sąlytyje vienas su 
kitu. Doro žmogaus uždavinys, 
einant šia galvosena, yra būti 
karo stovyje su sutinkamu blo
giu ir jį sunaikinti. Turint prieš 
akis šį blogio ir gėrio kovos są-

Arkivysktipas Jurgis Matulaitis HS71—1927), nuo kurto r ^n i e s rytoj, sau
sio 27 d., sukanka SS metai. Tą dieną lietuviai Marijonai Chicagoje savo 
vienuolijos atgaivintoją prisimins iSskirtlniau ryšium dr. *ntano Kučo ne
seniai išleistuoju veikalu * Arkivyskupas Jurgis Matulaiti";-Matulevičius — 
tj\-.osios krikščionybės apaštalą*." Knvgos sutiktuviHc vienuoiyne prie "Drau
go" dalyvaus pats veikalo autorius dr. Antanas Kučas, iš Romos specialiai !>ti. darosi a i ž e s n i s i r an i eč iu n e 
atvykęs Arkivyskupo beatifikacPjos bylos vedė;*; kun. dr Juozas Vaišnora, ' i m a s r ,"Žudyti Šachą, ka ip b l o -
MIC, ir kiti svečiai. Knygą pHstaty<; ir aptars rašytojas < " lovas Ormcevi- r \-cįk<mį. Kol Šachas gyvas , i r a -
Čius. Vykstant Arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos b; 
suomenes dėmesiui, jau apsčiai įvairių raitu bei knygų 
Arkivyskupą yra parašyta ir išleista. Tačiau pačių lietu-. 
čhi parašytas dr. Antano Kučo veikalas savo aptm 
nuojaatifc. kurio sutiktuvės yra tikrai dfcmg: Šventė-

lai ir didėjant vi-
apie Dievo Tarną 

iii marijonų rūpes-
impo-iim yra I S M M K M 

nietis nėra dvasiškai ramus. Tai 
yra jo išganymo mokslo reikala
vimas. 

Peržvelkime trumpai pagrindi-

pradžia yra laikoma apie 2000 
metu prieš Kristų. Jos pagrindi
nė išraiška yra dviejų dievu ko
va. Dievas Ninurta sunaikina die
vą Kur. Tik po to atsiranda že
mėje vandens, sodai ir daržai, ir 
iš krašto yra pašalinamas vargas. 
Vėlesnėje babiloniškoje kultūro
je šiai dievy kovai atstovauja 
Mairdukas, nugalėdamas Thia-

matą. 
Graikiškoje galvosenoje šiai 

filosofijai iš dalies atstovauja 
Platono dualizmas, o krikščioni
joje, jaunas būdamas, ja buvo 
persiėmęs šv. Augustinas. Krikš
čioniškais .'laikais Viduržemio erd
vėje jai energingai atstovavo ma-
nicheizmas, prie kurio pradžio
je 'buvo prisidėjęs ir šv. Augusti
nas. PMeškrikščioniškais laikais 
išganymo 'galvosenai atstovavo 
Zaratustra, kuriuo, praėjusio 
šimtmečio pabaigoje, buvo susi
domėjęs Nietzsche. Iki mūsų lai
kų išlikęs šios religinės galvose
nos atstovas yra islamas. 

Kad būty lengviau susigaudyti 
tamt labai plačiame ir labai su
dėtingame išganymo sistemų lau
ke, pradžiai paimkime Šitokią ver
tybių schemą, kaip būdingą ba
biloniškai išganymo sąrangai. 
Šiai sąrangai, atrodo, yra būdin
gi šie trys principai: 

1. Kova, kaip pagrindinė išga
nymo priemonė, vietoj kaltės at
leidimo, 

2. Nebuvimas savaimingai aip-
sisprendžiančio žmogiško verks
nio gėrio ir blogio jėgų susikir
time. Žmogus čia yra tik arba 
vienos arba kitos sistemos atsto
vas. 

3. Babiloniškoms sistemoms 
yra būdingas principinis ir teori
nis išganymo pobūdis-

. 

• 

Šiuos bruožus mes galėsime su
tikti ir patyrinėti, kai apžvelgsi-

orijos. Vadinamos Išminties kny
gos S. Testamente stovi kažkaip 
atskirai nuo betarpiško žmogaus 
santykio su Dievu. 

Tiesą sakant, reiktų prisipažin
ti, kad mes dar nemokame psal
mių skaityti abipusio pripažini
mo dvasioje: aš pripažįstu Dievą, 
Dievas pripažįsta mane. Reiktų 
tuos dialogus skaityti ne kaip 
vergiškumo išpažinimą, bet kaip 
išpažinimą savo teisės turėti dia
logą su Dievu, įimant į jį visas 
savo problemas, nuodėmių neiš-
skiriant. 

Sen. Testamentas yra Dievo 
dialogas ne tik su atskiru asme
niu, bet ir su tauta. Tai , tarp 
kitko, išryškino naujos Dešimt 
Dievo įsakymų formos studijos, 
pasirodė, kad jie savo forma yra 
panašūs į Hitktų imperatorių su
tartis su savo vasalais. Dešimt 
Dievo įsakymų, taigi, savo forma 
yra abišalis kontraktas vienos vi
suomenės su Dievu. Tai nėra vi
suomenės savęs išsižadėjimas, o 
o tik pripažinimas Dievo prigim
ties. Dievas, iš savo pusės, už tai 
žada tai visuomenei savo pripa
žinimą ir globą. 

Senojo įstatymo sąrangoje kiek
vieno asmens balsas gali būti gir
dimas ne tik Dievui, bet ir ki
tiems žmonėms. Visuomenė šioje 
sąrangoje yra savaimingų asme
nybių sambūris. Naujos pranašo 
Izaijo studijos išryškino, kad, 
vsrd. pirmasis Izaijas (3ki 33 per
skyrimo) yra būdingas miesto 
kultūros atstovas, kuriame žmo
nės savo skirtingumais vieni ki
tus papildo. Buvo žinomas Lietu
voje posakis apie žmones, kurie 
labai gyvai kallbasi, sakąs, kad 
jų „triukšmas, kaip žydų sinago
goje". Tas pasakymas charakteri
zuoja žydų visuomenės tarpusa
vio pokalbio gyvumą, kuris pasi-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Siame numery: I LIETUVAI ŠIANDIEN YPAČ REIKIA ŠVENTOJO *1

Solidarumo įstatymo reikalingumas. 
Lietuvai šiandien ypač reikia švento
jo: rašytojo Česlovo Grincevičiaus 
žodis dr. A. Kučo knygos sutiktuvėse. 
Zitos Sodeikienės siurrealistinė 
realybė: įspūdžiai iš parodos Chi
cagoje.
Birutės Dabšienės Violeta Los Ange
les „Traviatoj“.
Pokalbis su Australijoje gyvenančia 
poete Lidija Šimkute.
Lidijos Šimkutės naujieji eilėraščiai. 
Jono Jurašo premjera Providence 
mieste.

Solidarumo įstatymo 
reikalingumas
Senojo Testamento Nehemijo 

knygos 8-tas perskyrimas atveda 
mus į klausimą, kurį paprastai 
vadiname socialinio klausimo 
varčių. Po iškilmingų ir ilgai už
trukusių pamaldų, atstatant su
griautą Jeruzalės šventovę, daly
viai buvo paskatinti eiti užvalgy
ti bei atsigerti ir neužmiršti skir
ti maisto tiems, kurie neturi nie
ko pasigaminę. Solidarumas su 
stokojančiais pamaldų dalyviais, 
matyt, buvo gyvas toje senojoje 
visuomenėje, kuri atstatė Jeruza
lės šventovę.

Dar didesnis solidarumas yra 
skatinamas apaštalo Povilo laiške 
korintiečiams. Jis kalba apie to
kią tamprią vienybę tarp krikš
čionių, kokia yra tarp to paties 
kūno sąnarių. Šiame kūne visi na
riai yra savaip reikalingi. Koja ne
gali sakyti rankai: tu man esi 
nereikalinga. Mažiau garbingi na
riai jnūsų kūne labiau saugotini. 
„Jei kenčia vienas narys, su juo 
kenčia ir visi nariai“ — sako Po
vilas.

Apaštalas Povilas buvo didelis 
krikščioniškos socialinės vieny
bės entuziastas. To entuziazmo 
netrūko ir kitų pirmųjų krikščio
nių tarpe. Randame Ap. Darbų 
knygoje, kad pirmųjų krikščionių 
tarpe buvo susikūrusi komunisti
nė bendruomenė, savo aprūpini
mą organizuodama bendrai. Ga
li kilti klausimas, kodėl šitokia 
komunistinė kryptis neišliko 
krilžčioniškoje visuomenėje ir vė
liau ir kodėl krikščionija savo 
visuomeneninį gyvenimą grindė 
ne kolektyviniu aprūpinimu, bet 
asmeninės nuosavybės teise, šis 
klausimas galėjo daug kam būti 
neaiškus iki paskutinių laikų. Ir 
daug kas galėjo žiūrėti į krikš
čionijos socialinį gyvenimą kaip 
į tam tikrą krikščionijos nuosmu
kį. Bet atsakymą į šį klausimą ir 
krikščionijos pasiimto kelio patei- 
sinimą mūsų laikais suteikė, ne
tiesioginiu būdu, komunizmas. Vi
siems dabar jau darosi aiškiau ir 
aiškiau, kad, kai žmogų padarai

■

tik gaunančiu, o ne kuriančiu, tu 
ji pavergi.

Klausimas, kaip reikia organi
zuoti socialini gyvenimą, šian
dien yra daugelio mąstančių žmo
nių galvose. Šis klausimas daug 
kam susiveda i klausimą, kaip 
apsaugoti laisvę žmogaus, ku
riam yra paneigta nuosavybė. 
Šiuo klausimu sielojasi ne tik va
karietiški sociologai, bet net tie, 
kurie nori išlikti kolektyvinio 
žmonių visuomenės aprūpinimo 
šalininkais. Visiems yra aišku, 
kad ekonominė veikla turi daug 
ryšių, jungiančių vieną žmogų su 
kitu. Bet kai iš to padaroma iš
vada, kad atskiras žmogus neturi 
balso savęs aprūpinimo reikaluo
se, nejučiomis atidaroma kelias 
nelaisvei, vergijai ir apskritai 
žmogaus pažeminimui. Krikščio
niški sociologai, nepaisant popu
liarių kolektyvistinių tendencijų,

Arkivyskupą Jurgi Matulaiti 1»2« m. birželio 18 d. Chicagos stotyje pasi
tinka lietuviai kunigai ir dvi mergaites su gelių

Rašytojo Česlovo Grincevičiaus, žodis tar
tas. dr. Antano Kučo knygos „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis- 
Matulevičius” sutiktuvėse lietuvių marijonų vienuolyne, Chica

goje, & m. sausio mėn. 27 d.

Dr. Antanai Kučas, ARKIVYSKU
PAS JURGIS MATULAITIS - MATU
LEVIČIUS. Gyvosios krikščionybės 
apaštalas. įvadą parašė kard. Amo
nio Samort. Išleido Lietuvių marijo
nų Sv. Kazimiero provincija 1979 m. 
Spaudė “Draugo” sp> stuvė, 4545 W. 
63rd St., Chicago, K *0629. Tiražas 
1000 egz. Veikalas didesnio formato, 
592 psl., kietais viršeliais, iliustruotas 
nuotraukomis, kaina — 15 dol., gau
namas “Drauge”.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties 53-se metinėse reikia ne 
vien prisiminti tą neabejotinai 
mūsų laikų šventąjį žmogų, bet 
ir sutikti naują knygą, plačią 
apie Jį monografiją, šioji knyga 
kapitalinis veikalas. Jos išleidi
mas didelė šventė ne tik auto
riui dr. Antanui Kučui, ne tik lei
dėjams lietuviams marijonams, 
bet džiaugsmas ir kiekvienam kul
tūringam lietuviui. Kiekvienos 
geros knygos išleidimas yra dva
sinis praturtinimas visuomenės. 
Jei kartais knygos reikšmę jau 
primirštame, tai verta prisimin
ti žymų Liudviko XIV laikų pe
dagogo, rašytojo, arkivyskupo Fe- 
nelono pasakymą, kad jeigu jam 
būtų pasiūlyta būti karalium ir 
atsižadėti knygų, arba būti pa
prastu žmogum tarp knygų, tai 
jis nedvejodamas pasirinktų kny
gas. Jo tautietis Voltairas irgi iš
sireiškė, kad knyga yra didžiau
sias ir pavojingiausias ginklas, ku
riuo galima arba užkariauti, ar
ba pakeisti pasaulį. Spaudos 
reikšmę pabrėžia ir iškelia tie, 
Ikurie kovoja su tiesa, skleidžia 
melą, ir todėl mūsų tauta ken
čia jau antrą 40 metų spaudos

nesiliauja įrodinėję, kad ekono
minė žmogaus veikla yra giliai 
žmogiška veikla. Gyvuliai netu
ri individualios ekonomijos. Libe- 
ralistinė ir socialistinė galvosena, 

draudimo sukaktį.
Apie arkivyskupą Matulaitį 

jau prirašyta nemažai. Prirašyta 
lietuvių, lenkų, italų, anglų, is
panų ir lotynų kalbomis. Knygų 
ir atskirų leidinių iš čia pridė
to sąrašo matome 25. Dar reikia 
pridėti dvi čia nepaminėtas — 
„Apvaizdos skirtu keliu“ ir „The 
Providential Path“. Su šia dr. 
Kučo knyga jų bus 28. I tą skai
čių neįeina parašyti, tik neišleis
ti veikalai, šaltiniai, daugybė 
straipsnių periodikoj ir kt. Nie
kas kitas iš lietuvių per tiek lai
ko nėra susilaukęs tokio dėme
sio. Tai mus džiugina. Vieni tų 
veikalų savo apimtimi didesni, ki
ti mažesni, šis paskutinysis bus 
bene pats svariausias. Beveik 600 
puslapių didelio fonųato, iliust
ruotas, dokumentuotas, pareng
tas moksliškai. Atspaustas “Drau
go” spaustuvėj. Išviršiniai daro 
malonų įspūdį, esteųskas, gražu 
į rankas paimti. Tokių puošnių 
leidinių turime nedaug. Tai nuo
pelnas autoriaus, leidėjų, spaus
tuvės darbuotojų ir visų, kurie 
prisidėjo prie jo išleidimo. Repre
zentacinė knyga.

šis mano žodis nėra knygos re
cenzija. Tai padarys kiti, specia
listai. Noriu tik tarti kelis žo
džius, supažindinti, kas joje su
telkta ir su jos autorium. Auto
riaus vardas užtikrina šiuo vei
kalu pasitikėjimą. Kučas žinomas 
pedagogas ir istorikas, kilęs iš Le
kėčių valsčiaus, Šakių apskrities. 
Šių metų pabaigoje Švęs gražų 
80 metų jubiliejų. Labai dažnai 
mūsų veikėjai, sulaukę pensijos 
amžiaus, žmogiškai pasiteisina, 
kad jie jau turi užtarnautą teisę

--------------i-------------------------------- 
iš kitos pusės, yra linkusi ekono
minę sritį imti visiškai nepriklau
somai nuo žmogaus dvasingvrno. 
Paviršutiniškai žiūrint, ne kartą 
atrodo, jog tai teisinga. Tačiau 
kai tas ekonominės veiklos nu- 
dvasinimas daromas plačiu mas
tu, tada ne vienas kitas žmogus, 
bet visa visuomenė pasijunta iš
naudojama ir apleista.

Krikščioniški sociologai nesiū
lo nusavinti žmogaus ekonomi
nio apsirūpinimo. Jie siūlo tik ta
da rūpintis kito žmogaus ekono
miniu aprūpinimu, kai jis, dėl 
vienos ar kitos priežasties, sto

koja.
Tai yra laikysena iš esmės pa

naši į minėto Švento Rašto vie
tą — Ezdro pasiūlymą: "Eikite 
pavalgyti ir aprūpinkite tuos, ku
rie neturi ko valgyti“. Visa bė
da, žinoma, kad mūsų krikščio
niškos visuomenės atskiri asme
nys, pasisavinę nuosavybės prin
cipą, šio solidarumo principo ne
laiko įstatymu ir žiūri į jį tik 
kaip į patarimą, kurio galima ne
paisyti. Bet jeigu mes norime iš
silaisvinti iš visai žmonijai gre
siančio komunistinio pažemini
mo, mes turime išmokti iš šio, 
pagalbos stokojančiam žmoigui 
reikalavimo, padaryti tvirtą, vi
sus įpareigojantį įstatymą.

V. Bgd.

i

Ramojua MozoHauricas Pieta (bronza, S pMoa aukščio)
D Lietuvių dailta instituto parodos, atidaromos M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje, vasario 22 d.

į poilsį. Dr. Kučas ne iš tokių. 
Šio veikalo rašymo jis ėmėsi, jau 
būdamas pensininku. Knygos ra
šymas, ypač mokslinės, yra ne
paprastai sunkus ir atsakingas 
darbas. Suprasti gali tik tie, ku
rie panašių darbų yra dirbę. Mū
sų didelė padėka, kad šiandien 
galime pasidžiaugti tokiu dideliu 
įnašu į lietuvių tautos šventojo 
vyro, arkivyskupo Jurgio geresnį 
pažinimą.

Dr. Kučas studijavo Kaune 
VDU Teologijos - filosofijos fa
kultete, Nancy ir Grenoblio uni
versitetuose Prancūzijoj, studijas 
vainikavo daktaro laipsniu. Visą 
gyvenimą pašventė mokytojau
damas keliose gimnazijose, o karo 
metu ir direktoriavo. Amerikoj 
gyvendamas, profesoriavo Maria- 
napolio kolegijoj ir Scrantono 
universitete ir rašė knygas, ben
dradarbiavo periodinėj spaudoj, 
buvo vienas iš Encyclopedia Li
tuanica redaktorių. Išleido plačią 
studiją apie DLK Kęstutį, Bos
tono ir Shenandoach lietuvių pa
rapijų istoriją, kun. Staniukyno Į Žinojo, kad dėl jų kančios ir mir-

monografiją, Lietuvių R. Katali
kų susivienijimo istoriją, Ameri
kos lietuvių istoriją, atsimini
mus iš koncentracijos stovyklos, 
kelis mokyklinius vadovėlius ir 
kt. Jo, kaip istoriko, dėmesys pir
miausia kreipiamas i lietuvių 
kultūros istoriją.

Gal mes būtumėm ir mažiau 
pastebėję ir įvertinę dr. Kučą, 
jei ne antrieji mūsų krašto oku
pantai naciai. Naciai, norėdami 
atsikeršyti lietuvių tautai už su
organizuotą pasipriešinimą jų 
kėslams, savo pyktį išliejo nekal
tiems kultūrininkams, patiems 
šviesiausiems intelektualams. 19- 
43 m. suėmė ir į Stutthofo kon
centracijos stovyklą įkaitais užda
rė 46 žymiausius akademikus. 
Tarp jų ir dr. Kučą. Čia man 
kyla tokia paralelė: yra žinoma 
tiesa, kad vienos šalies karaliui 
norint įžeisti, įskaudinti kitą šalį, 
užtenka įžeisti tik anų mylimą ka
ralių. Tokiu būdu naciai parin
ko būrį šviesiausių lietuvių ir 
juos iškėlė iki karaliaus lygio.

Ti
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ties liūdės visa tauta.
Po paskutinio karo autorius, 

taupydamas jėgas, kurį laiką gy
veno Varšuvoj pas lenkų marijo- ų 
nūs. Ten kaip tik ir girdėjo labai 
gražių atsiliepimų apie šventos 
atminties arkivyskupą Jurgį. Ten 
jiems dar išvertė i lenkų kalbą 
Kazio Čibiro redaguoto, nepri
klausomoj Lietuvoj išleisto 
veikalo dalį apie ark. Matulaitį. 
Ten jam ir kilo mintis kada nors 
parašyti monumentalinę studiją 
apie šio reto tobulumo asmeny
bę. Veikalo planą galutinai su
formavo, jau gyvendamas Ameri
koj. Šiandien turime jį savo ran
kose.

Ką mes sužinome iš šio veikalo 
apie arkivyskupą Matulaitį?

Mes, pasauliečiai, sužinome 
labai daug. Imdamas į rankas šią 
knygą maniau, kad, ją pradėjęs 
skaityti, sustosiu, jos nebaigsiu. 
Ne, atsitraukti negalėjau. Kitas 
sakytų, kad ją skaitęs kaip roma
ną. Netiesa. Yra ir lietuvių kalba 
tokių romanų, kurių iki galo ne
baigiant skaityti. Taigi skaičiau su 
didesniu įdomumu negu romą- „ 
ną.

Autorius, kaip jis pats sako, 
arkivyskupą stengėsi atvaizduoti 
ne vien kaip šventąjį, bet skai
tytojui parodyti gyvą žmogų tik
rovėje, tose aplinkybėse, kuriose 
jis gyveno ir dirbo: tarp įvairiau
sių žmonių, kliūčių ir kryžių. 
Kaip tik iš to ir matyti to žmo
gaus dvasinės vertybės: išmintis, 
kantrumas, nuolankumas, Dievo 
ir artimo meilė ir iš to plau
kiantis teisingumas visiems.

Įžangos žodyje didelis lietuvių 
ir Lietuvos bičiulis, buvęs Nun
ciatūros sekretorium Kaune, da
bar kardinolas, Antonio Samorė 
rašo, kad dėl arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio kilnaus gyvenimo ir 
veikimo jau dabar galime jį va
dinti šventuoju. Jis visą gyveni
mą paaukojo Dievui ir dvasinei 
naudai. Kitas Antanas, šios kny
gos autorius, visa tai išryškina.

To šventojo gyvenimo vyro ti
tulai žinomi: marijonų vienuoli
jos atnaujintojas ir jos genero
las, davęs vienuolijai naują veidą, 
pritaikintą šiems laikams. Vil
niaus vyskupas; apaštališkasis vi
zitatorius Lietuvai, Lietuvos Baž
nytinės provincijos kūrėjas; pir
masis sociologas ir kt.

Skaitydami šią biografiją, seksi
me ne vien tik Matulaičio gyve
nimo kelią, jo darbus ir nuopel
nus Bažnyčiai bei lietuvių tau
tai, bet ir kaip veidrody matysi
me anų laikų, XX amžiaus pir
mojo ketvirčio, lietuvių tautos 
rūpesčius. Prieš akis praeis rusų 
viešpatavimo laikai, santykiai su 
lenkais, kova dėl lietuvių kalbos 
teisių Vilniaus ir ne Vilniaus 
bažnyčiose, tik ką atgimusios Lie
tuvos vyriausybių ryšiai su Apaš
talų sostu. Pastebėsime valdžios 
žmonių nesugebėjimus vesti dia
logą su Roma, atsiradusią įtam
pą, kai valdžia iš dešiniųjų atsi
dūrė kairiojo bloko rankose ir 
kt. Matulaičio laikai Vilniuje ir 
prieš tai buvo mūsų kovų, lai
mėjimų ir pralaimėjimų laikai už 
neginčijamas teises. Arkivyskupui 
Jurgiui teko sunkios pareigos val
dyti Vilniaus vyskupiją tuo metu,

(Nukelta į 2 psl.)
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Siame numery: 
Bendrija. Laurynas St(u)oka. „Detan
te". 
Dail. Adolfas Valeška apie Vilniaus 
meno vystymosi fragmentus. 
Aušra-Marija Jurašienė žvelgia į nau
ją Algirdo Landsbergio novelių knygą. 
Ezra Pound'o poezija, lietuvių kalbon 
išversta Tomo Venclovos. 
Mirė kompiuterių išradėjas. 
Darius Lapinskas rašo apie jaunųjų 
talentų koncertą Chicagoje. 
Kokia nauda iš glostančios kritikos? 
Nauji leidiniai. 

VILNIAUS MENO VYSTYMOSI FRAGMENTAI 
ADOLFAS VALEŠKA*) 

K&ifa <**£ 

Bendrija. Laurynas Stiujoka. 
„Detante i i 

1980 m. "Tėviškės Žiburiuo
se" (Nr. 3) dr. Pr. Gaida kviečia 
lietuvius Vakaruose ir okupuoto
je tėvynėje baigti valyti savo 
kalbą nuo svetimų skolinių, 
ypač nuo slaviškų barbarizmų 
bažnytinėje lietuvių terminolo
gijoje. Dr. Gaida ilgiausiai susto
ja prie Bažnyčios žodžio, kuris į 
lietuvių kalbą yra atėjęs per gu
dus, ir siūlo jį pakeisti lietuviš
ku žodžiu Bendrija, nes šis ter
minas turėtų bendruomenini 
pradą ir beveik išreiškia tai, ką 
graikų "Eklesifa" (sueiga, susi
rinkimas). Ir mūsų Sv. Rašto 
vertėjas arkivyskupas J. Skvirec
kas į senatvę bažnyčios terminą 
siūlė keisti graikišku eklezija, ku
ri reiškia tikinčiųjų bendruome
nę ir siekia pačią krikščionijos 
pradžią. Todėl paskutiniame 
Naujojo Testamento vertime 
(1947 m.) jis visur šalia Bažny
čios skliauteliuose rašė Eklezija. 

Nors jau yra praėję daugiau 
kaip 30 metų nuo arkivyskupo 
J. Skvirecko siūlymo, tačiau ekle
zija bažnyčios vietoje neprigyja. 
Jeigu bažnyčios žodis tereikštų 
tokį kasdieninį daiktą kaip bulvę, 
kopūstą, pamidorą-tomatą, saky
tume tegu palieka tas vardas su 
lietuviška galūne iš to krašto, iš 
kur jis yra atėjęs, kaip tai dažnu 
atveju būna kituose kraštuose. 
Bet gausiems lietuvių tikintie
siems Bažnyčia yra vienas svar
biausių ir reikšmingiausių insti
tucijų bei jos vardų. Todėl jis 
turėtų skambėti taip, kad lietu
viams krikščionims būtų arčiau
siai širdies. 

Ir 'Tėviškės Žiburiai" gerai 
elgtasi, kad nevartoja nei Bažny
čios, nei Eklezijos, bet visada ra
šo Bendrija, kuri savo skambe
siu primena bendruomenę. Tik 

tis. Dr. Pr. Gaida rašo, kad arki
vyskupas Skvireckas siūlęs bažny
čios vietoje vartoti dievnamį, ar
ba šventovę. Pats dr. Gaida nie
ko nesiūlo. Taigi atrodo, kad jis 
pats abejoja, ar bažnyčios pasta
tą tiktų vadinti bendrija. 

Šis terminas iš tikrųjų tetin
ka tikinčiųjų bendruomenei — 
institucijai, o jos pastatui reikė
tų kito lietuviško termino. Jeigu 
šventovė nebūtų perdaug bend
ras žodis, tai už dievnamį būtų 
geresnis šventnamis, maldykla. 
Šventnamis gal geriausiai išreikš
tų katalikų ir evangelikų Bend
rijos pastatą; jis tik tuo nepato
gus, kad sudėtas iš dviejų kamie
nų. Žodžio sudėties atžvilgiu pa
togesnis būtų maldyklos termi
nas. Tik jis skamba per prozaiš-
kai kaip mokykla, skaitykla, 
prausykla. Todėl maldyklą kai 
kas pradėtų painioti —tarti 
kaip maudyklą. Taigi, atrodo, 
kad bažnyčios pastatui šventna-
mio terminas būtų tinkamesnis, 
nors galėtų būti ir šventovė. 

(Red pastaba. Dr. Pr. Gaidai 
ir dr. J. Griniui balsuojant už 
"Bendriją" vietoj "Bažnyčios", 
nepamirštinas vis dėlto ir kitas 
apsisprendimo veiksnys, būtent. 
pati vienos ar kitos sąvokos var
totoja — lietuviškoji visuomenė. 
liaudis. Jeigu ji kelių užsispyrusių 
brukamo žodžio nepriima, tai ko
va už jį virsta kova su vėjo malū
nais. Net ir kalbininku teikia
mi pakaitalai ne visada buvo ge
ri, tiksliau — visuomenės buvo 
nepriimti. Mat, liaudis irgi turi 
savo supratimą, savo tiesiog in
tuityvia, nuovoką, su kuria naujų 
žodžių ar naujų sąvokų kalėjai 
taipgi privalo skaitytis. Sakysim. 
kadaise peršami "purvabridžiai" 
vietoj "kaliošų" neprigijo ir gana, 

reikėtų, kad šį terminą palaiky-į kai tuo tarpu Jablonskiui tereikė-

Nesigilinsime šiandien i is
torinę chronologiją, nė i įvykių 
raidos detales, bet bandysime pa
žvelgti į Lietuvos meno vysty
mosi aplinkybes. Padarykime ma
žą ekskursiją į Lietuvą ne kaip 
turistai, bet kaip istorinių ir me
ninių įvykių dalyviai per pasku
tiniuosius keturis šimtmečius. 

Štai Vilnius. Mūsų sostinė. 
Stabtelėjam ties katedra. Apsidai
rome Ją supa miesto bažnyčių 
bokštai, kurie nukelia mus į tuos 
laikus, kada čia dar tebestovi se
noji katedra. Jos dešinėje didingi 
karaliaus Žygimanto Augusto rū
mai. Kairėje — žaliuoja parkas 
su spindinčiais tvenkiniais ir sro
venančiais fontanais. Tiesiai prieš 
mus, pro vešlią augmeniją, ma
tome bajorų Radvilų rūmus, ap
vainikuotus penkiais paauksuo
tais kupolais. Pavasaris. Medžiai 
pasipuošę margaspalviais žiedais, 
ir tame spalvingame fone rit
mingai rikiuojasi vienuolynų ir 
bažnyčių bokštų siluetai. 

Didikų ir miestiečių gyvena
mieji pastatai nepaprastoje urba
nistinėje gatvių struktūroje vaiz
džiai liudija aukštą mūsų sosti
nės architektūrinę kultūrą. Seno
jo Vilniaus plane vienuolynai, 
planingai išsidėstę išilgai pagal 
tas gatveles, gali stebėti viską, kas 
darosi aplink karališkąją pilį ir 

* Paskaita, skaityta Lietuvių katali
kų mokslo akademijos vienuoliktame 
suvažiavime 1979 m. rugsėjo 1 d. Jau
nimo centre, Chicagoje. 

miestą. Karaliaus ir Radvilų rū
muose randame sokoncentruotas 
turtingiausias bibliotekas, kurios 
turi nepaprastą įtaką besivystan
čios Lietuvos kultūrai. Ir to mies
to gatvėse matome judančius stu
dentus, jų mokytojus, įvairių sri
čių profesionalus, amatininkus 
ir ju cechų narius... Esame 16-
tame šimtmetyje, kada Europo
je sužydi Renesansas, ir Lietuva 
lygiagrečiai įsijungia į tos civili
zacijos kūrybini procesą. Lietu
va yra jau tiek subrendusi, kad 
savo kultūrines vertybes vysto sa
vo šviesuomenės orbitoje. Archi
tektūra, dailė, literatūra, muzika, 
teatras negali gimti dykumoje. 
Tiemas meniniams pasireiški
mams turi būti atitinkama dir
va. Tų menų centras yra Vil
nius, tačiau kultūrinis judėji
mas siekia ir kitas Lietuvos vieto
ves. 16-tame amžiuje atidaromos 
mokyklos, kolegijos ir universite
tas patvirtina tą Lietuvos kultū
rinį standartą. Vilftiaus univer
siteto įkūrimas sutampa su baro
kinio stiliaus išsivystymu ir to lai
kotarpio jėzuitų pažiūra į meno 
filosofiją. Matome kaip Romoje 
ir Vilniuje paraleliai vyksta kata
likybės restauracija. Mūsų didi
kai ir šviesuomenė savo dėmesį 
kreipia į italų vaizdinį meną, 
nes italų meninių formų idė
jos atitinka mūsų tautinį charak-
terį-

Pažvelkime dabar gi į mūsų 
kaimynus germanus. Ir ką gi ma
tome — visai skirtingą meno cha
rakterį nuo mūsiškio. Paanaliza-

' 

VOnfam 
(xv—xvn 
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tų taip pat kita lietuviška spau
da. Bet, pasisakant už Bendriją 
kaip Kristų išpažįstančių bend
ruomenę, dar pasilieka neaišku, 
kaip reikėtų vadinti tą pastatą, 
kur krikščionys susirenka mels-

jo tik tarti "degtukai", ir iš karto 
jie žmonių buvo priimti. Kovo
jant prieš "Bažnyčią", reikėtų ta
da kovoti ir prieš "knygą". Abu
du tie žodžiai maždaug tuo pa-

^Nukelia ; 2 ps" 

vę lietuvių meną, randame jo 
priklausomumą romanų tautų 
charakteriui. Lietuvio individua
lumas yra daug artimesnis pran
cūzams ir italams, negu slavams 
ar germanams. Lietuvos meno 
stilistiniai ir formaliniai pagrin
dai yra kilę iš to paties kamieno 
kaip ir Pietų ir Vakarų Euro
pos menai. Jų mastas menui ana
lizuoti ir klasifikuoti yra ir mū
sų mastas, tačiau jis skiriasi nuo 
anų savitu koloritu, kompozici
jos momentų pasirinkimu, turi
niu ir judesiu. Lenkų profeso
riaus Mečislovo Limanovskio tei
gimu, lietuvių tautos kultūrinis 
potencialas glūdi jų jaunatviš
koje energijoje. "Jų veikla istori
jos slinktyje ir dabar, atgavus ne
priklausomybę, per stebėtinai 
trumpą laiką pakilo iš griuvėsių. 
Lietuviai turi dabar viską, kas 
reikalinga civilizuotam kraštui", 
— pareiškė Limanovskis muzie
jaus darbuotojų posėdyje (1940 
m.) Vilniuje Po gana blankių 
Viduriniųjų amžių lietuvis pra
deda starvti ne tik savo sostine, 

vio meninį potencialą ir 16-tojo 
amžiaus materialinį žydėjimą, 
nenuostabu, kad sostinė Vilnius 
tampa vienu iš civilizacijos cent
rų. Mūsų tas daugiaveidis ir 
daugiaspalvis meno vystymasis 
vyksta lietuviškojo genijaus orbi
toje. 

Reikia pripažinti, kad krikš
čionybė lietuvio sąmonėje įgau
na pilnatį ir tampa akstinu jieš-
koti atitinkamų formų tai krikš-
čionikajai civilizacijai įgyvendin
ti. Pagal anų laikų tarptauti
nius papročius, Europos kraštai 
kviečiasi menininkus, statybinin
kus, dvasininkus ir netgi valsty
bininkus iš kitų valstybių. Ne
atsilieka ir Lietuva. 

Kultūriniai Lietuvos kontaktai 
su Italija prasideda labai anksti. 
Meno istoriko kun. dr. Petro Sle-
dziewskio teigimu, pirmasis teat
rinis vaidinimas Vilniuje buvo 
pastatytas 1500-taisiais metais, 
kai Vienoje tuo tarpu penkeriais 
metais vėliau, būtent, 1505-tais 
metais. 

Reikia pripažinti, kad Lietuvo-
bet kuria daugybę architekturi-j jo anais laikais vyksta trintis tarp 

protestantų ir katalikų, tačiau, 
nežiūrint to, ir vieniems ir kitiems 

pobūdžio meno paminklų j meno šaltinis yra ta pati hali

nių ir kitų meno paminklų vi
same krašte. Šalia intemacionali-

gimsta tūkstančiai nepaprastos 
vertės liaudies menininkų sukur
tų objektų. Namai, kiemai, ka
pinės, kryžkelės nusagstomos to 
liaudies menininko kūriniais, ir 
visas kraštas tampa lyg gyvu me
no muziejumi. Tuo metu, kai 
meniniai išsisėmusi Europa jieš-
kojo idėjų Afrikoje ir kitų kon
tinentų vadinamame "primity
viame" fetniniame) mene, mes 
tą savo etninį meną turėjome čia 
pat namie, ir mums nereikėjo 
jieškoti idėjų svetur. Lietuva be-

; ne ir liko vienintelis Europos kraš
tas, kuris tebeturėjo tokį autentiŠ-

Sv. Petro Ir Povilo bažny«os Antakalnyje — Vilniuje vMaus detalft tu 8v. 
Hsrijo* Magdalenai •kidptGr* OCVTJ arai.). IVuctr J. Grikieoio 
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i m i meną. 
mintyje .gimtą lietu-

ja. Vis dėlto mūsuose prigijęs pie
tinės Europos vaizdinis menas 
tampa stabdžiu plėstis protestan
tizmui. Siaurinėje Vokietijoje tuo 
metu protestantai naikina visa, 
kas žmogui yra grožis ir ką jis 
kūrė su meile: bažnyčiose kapo
jami bareljefai, skulptūros, naiki
nami paveikslai, daužomi vitra
žai... Paneigiama visa, ką tikin
tysis kūrė, išreikšdamas savo vi
dinę ekspresiją ir savo džiaugs
mą įgyvendindamas vaizdinėje 
formoje. Lietuvio protestanto ba
joro žvilgsnis tuo metu krypsta į 
Italiją, ypač į Florenciją. 

Renesansas atneša Europai 
naują civilizaciją, kuri perfor

muoja kūrybinę idėją į tarptau
tinę platformą. Menininkas įgau
na laisvę savo idėjinei interpre
tacijai ir netgi prieškrikščioniš
kojo laikotarpio simbolius lais
vai jungia į savo tapybinius ir 
skulptūrinius kūrinius. Mūsų Sv. 
Petro ir Povilo barokinio laiko
tarpio bažnyčioje, Vilniuje, ne 
atsitiktinai matome inkorporuo
tą vietinę augmeniją, gyvulius, 
simbolius ir netgi Lietuvos istori
jos scenas. Italų renesanso daili
ninkas Ticianas nesivaržo savo 
Nekaltosios Mergelės dangun 
ėmimo paveiksle Madoną supan
čius angeliukus ir vaikelius pa
vaizduoti be drabužių, kaip darė 
ir pagoninio klasicizmo kūrėjai. 

Baroko laikų menas neabejo
tinai turi lemiamos reikšmės ko
vai su protestantizmu Lietuvo
je. Antimeninė protestantų pa
žiūra bažnyčių puošime gyvy
bingai lietuvių masei mažai im
ponuoja. Lietuviui rūpi matyti 
veiksmą, kurio apsčiai randame 
17-tojo amžiaus mūsų religinia
me mene 

Menas neabejotinai buvo tuo 
religinio pakilimo kertiniu akme
niu pietinėje Europoje. 1622-rai-
siais metais gegužės 22 d. su di
deliu respektu ir šventiška eks
presija buvo kanonizuoti keturi 
šventieji — Ignacas (Ignatius), 
Teresė (Teresa-, Pilypas Neri 
(Filipo Neri"), ir pranciškus Ksa
veras (Francis Xavier). Tą įvykį 
galima laikyti Romos religiniu 
atgimimu. 

Lietuvoje gi tarp protestantų 
ir katalikų vyksta ne tik teologi
nė trintis, bet kartu ir varžybos 
meno fronte, nes tuo metu vaiz
dinis menas, muzika, literatūra, 
teatras teikia vadams prestižą. 
Kai žvelgiame į tuos laikus, ne
randame pusiaukelės tarp vienos 
ir kitos pusės. Radvilams ir ki-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Šiame numeryje:
Ar pakviesime svečiais Donelaitį ir 
Mindaugą?
Kristijono Donelaičio pėdomis: Di
džiojo mūsų literatūros klasiko 200 me
tų mirties sukaktį minint.
Kazio Bradūno eilėraštis „Donelaitis 
susitinka su kaimynu lietuvininku“.
Kritikai sveikina naują Jono Jurašo 
spektaklį.
Pasitinkame dailininką Praną Dom
šaitį.
Rašytojo Petro Tarulio netekus.
Mūsų kalba.
Nauji leidiniai.

Ar pakviesime svečiais 
Donelaitį ir Mindaugą?

KRISTIJONO DONELAIČIO PĖDOMIS
Didžiojo mūsų literatūros klasiko 200 metų mirties sukaktuves minint

Turbūt ne be pagrindo sau įsi
kalbėjom, ir kiti per šimtmečius 
pamatė, jog esame vaišinga tau- 

< ta. I visokias iškilmes, sukaktu
ves ir šiaip susibūrimus subėga
me be didelių raginimų ne tik 
patys, bet nuoširdžiai kviečiamės 
ir mums nepriešingus svečius. O 
ar gali būti didesnė proga būti vi
siems drauge kaip mūsų laisvės 
šventė: Vasario 16-toji. Ir sve- 

> čiams joje ne tik durys atdaros, 
bet juos tiesiog ant rankų nešio
jame už kiekvieną mums palan
kiai ištartą žodį. Ir gerai daro
me. Draugų, ypač nesavanau
diškų bičiulių, plačiame pasau- 
lyje turime jieškoti, skirti jiems 
dėmesį ir laukti iš jų, be jokio 
menkavertiškumo jausmo, to pa
ties. Ir ne vien tik Vasario 16-tos 
proga, bet visur ir visada.

Tačiau, įsižiūrėjus į valdiškuo
sius ir valstybinius svečius, ne
reikėtų pamiršti ir saviškių. 
Malonu, kad mūsų iškilmėse pa
simaišo šiaip ar taip trumpaam
žiai čionykščiai kongresmanai, 
senatoriai, burmistrai. Tačiau į 
savo pagrindinę valstybinę šven
tę jau apsčiai metų rengėjai vis 
neįprašomi pasikviesti savo vals
tybės kūrėjo, jau daugiau septy
nis šimtmečius pasaulio istorijo
je egzistuojančio karaliaus Min
daugo. Vaizdingai ir metafo
riškai kalbant, karalius Mindau
gas kasmet čia turėtų užimti 
pačią centrinę vietą šventės gar
bės prezidiume. Ir karaJlius mū
sų tarpe tikrai būtų su kiekvie
nu bent trumpai ištartu žodžiu, 
prisimenant jo didįjį darbą — 
Lietuvos valstybės įkūrimą prieš 
727 metus. O viso to mes ne 

’ tik kitiems nepasakome, bet ir 
patys jau pamirštame, jog istori
nio valstybingumo prasme ski
riamės nuo daugybės tautų, ku
rios tik dvidešimtame amžiuje 
Europoje ir kituose kontinentuo
se pirmą kartą tokiam žingsniui 
pribrendo.

Bet taipgi Vasario 16-tos pro
ga vertėtų susimąstyti, jog nei 
pasaulio, nei Europos politine ga

lybe (nuo jūros iki jūros!) jau 
niekada nebūsime ir savo politi
ne jėga niekam neimponuosime. 
Imponuoti galime tik savo kultū
riniu pajėgumu. Ir savo valsty
bę atkūrę, būsime kitų matomi 
ir vertinami tik tiek, kiek pati 
valstybė ir jos piliečiai savo kul
tūriniu brandumu prašoks kitas 
arba bent žengs lygiomis, saky
sim, su Norvegija, Danija, Olan
dija, Šveicarija. Tad ir savo lais
vės šventėje, ateičiai ruošdamie
si, turėtume kultūriniam aspek
tui skirti kur kas didesnį dėmesį. 
Ir kiekvieną šios srities pasitai
kiusią progą ypač turėtume iš
naudoti. Sakysim, šiemet, be ka
raliaus Mindaugo, laisvės šventė
je ir visus metus pasitaikančiose 
įvairiose iškilmėse ir suėjimuos 
išskirtiniu svečiu turėtų būti di
dysis lietuviškosios literatūros 
klasikas Kristijonas Donelaitis, 
nuo kurio mirties vasario 18 d. 
sukanka kaip tik 200 metų. Jis 
prisimintinas ir .paUoviestinas sve
čiuotis ne vien iškilmių salėse, 
bet ir privačiose lietuviško žo
džio pastogėse, domintis jo di
džiuoju kūriniu „Metų" poema ir 
jo įgyventąja epocha.

Kultūros reikšmę tautos ir val
stybės išlaikymui pabrėžiant, 
kasmet galėtume savo Vasario 
16-tos minėjimus prasmingai pa
įvairinti vis atitinkamu ir nauju 
akcentu. Sakysim, praėjusiais me
tais tam labai tiko Vilniaus uni
versiteto 400 metų įkūrimo su
kaktis. Šiemet neapeitinas Kristi
jonas Donelaitis, ryšium su jo 
200 metų mirties sukaktuvėmis. 
Ir taip kiekvieneriais metais sa
vo kultūros istorijoje ir dabarty
je lengvai galėtume rasti tai, kas 
gražiai paįvairintų, vis banalė- 
jančias ir trafaretais virstančias 
mūsų minėjimų programas.

Todėl ir sveikintinas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninko Vytauto Kamanto Kraš
tų valdyboms priminimas (Ben- 
dralaiškis Nr. 13), kad prie Vasa
rio 16-tos kasmet sietinas ir ka-

JUOZAS BRAZAITIS*)

1. XVIII šimtmečio fone: Koloni
zacijos faktorius

XVIII šimtmečio Europos politi
nėje dinamikoje būdingos buvo dve
jopos tendencijos didžiųjų galybių 
ekspansijai. Anglija, Prancūzija, Is
panija savo ekspansiją stengėsi 
plėsti labiausiai Amerikos kontinen
te ir ten varžėsi viena su kita gink
lu. Sustiprėjusi Rusija ir taip stiprė
janti vokiškoji Prūsija tokios eks
pansijos siekė pačioje Europoje, pir
moji verždamasi į Vakarus, antroji 
į Rytus. Jų konfliktas vyko esančio
se tarp jų teritorijose — Lenkijos, 
Lietuvos, Austrijos žemėse prie Bal
tijos jūros ar atokiau nuo jos. Tai 
laikas, kada stiprėjanti Prūsija virto 
karalyste 1701 m., kada Petro Di
džiojo Rusija „prakirto langą į Eu
ropą“, pasistatė Petersburgą (Le
ningradą) 1703. šios rungtynės tarp 
Prūsijos ū Rusijos ir nulėmė' tuo me
tu buferines valstybes — Lenkijos 
bei Lietuvos likimą: po žiaurių karų 
jos buvo padalintos tarp rivalizuo- 
jančių Rusijos, Prūsijos, Austrijos 
(1712, 1792, 1795). Lietuvos terito
rijos didžioji dalis teko Rusijai, ma
žoji Prūsijai, kurios ribose jau bu
vo Lietuvos vakarinės žemės nuo 13 
—14 šimtmečio, kada čia atsikėlė 
kryžiuočių riterių ordinas ir nuka-

•) šio straipsnio maždaug tik treč
dalis buvo spausdinta 1964 metų "Ai
dų” trečiajame numeryje, kada buvo 
minima 250 metų sukaktis nuo Kris
tijono Donelaičio gimimo. Šiemet vasa
rio 18 d., minint 200 metų sukaktį 
nuo poeto mirties, čia spausdiname 
visą aną prof. Juozo Brazaičio done- 
laitinį straipsnį, nė kiek jo netrum
pinę ir nieko neišleidę. Straipsnį pa
ėmėme iš Alinos Skrupskelienės ir 
Česlovo Grincevičiaus suredaguoto ir 
jau spaustuvėje esančio pirmojo J. 
Brazaičio raštų tomo.

raliaus Mindaugo vainikavimas, o 
šiemet specialiai ir Kristijono Do
nelaičio jubiliejinis prisiminimas.

k. brd. 

riavo šias žemes, o 1525 pats virto 
pasaulietine valstybe.

XVIII šimtmečio idėjinė dinami
ka buvo nepaprastai gyva. Žmonių 
galvojimą ir gyvenimą labiausiai vei
kė trejopos idėjos: lygybės, laisvės, 
žmonių švietimo idėjos. Pirmoji 
švelnino luomų skirtumus, o toles
nėje perspektyvoje vedė j baudžia
vos naikinimą (Europoje), j vergijos 
naikinimą (Amerikoje) ir demokra
tinės santvarkos užuomazgas. Revol- 
tuojamai veikė laisvės idėja, žadin
dama pasipriešinimą despotizmui ir 
vesdama į valstybines nepriklauso
mybes. Kuriamai veikė žmonių švie
timo idėja, skatindama asmeninę, o 
tuo pačiu ir kultūrinę bei ūkinę kraš
to pažangą.

Jei Amerikos kontinente tada ra
do didelio atgarsio laisvės ir lygy
bės idėjos, jei tose idėjose brendo no
rą; nusikratyti Anvljros valdymu ir 
siekti amerikinės nepriklausomybės, 
tai Europoje Rusijos ir Prūsijos val
dovam buvo svetimos tos dvi idėjos. 
Bet čia populiari darės žmonių 
švietimo idėja. Ypačiai Prūsijoje. 
Abosliutizmo dominuojamas ir im
perializmo siekiančias valstybes 
žmonių švietimas turėjo padaryti 
pažangias. Prūsijoje sudarytos švie
timo sąlygos turėjo paliesti ir lietu
vių gyvenamus plotus.

Lietuvių likimą šiuose plotuose 
betgi palietė dar trečias faktorius, 
kokio nebūta tuo metu kitose Euro
pos vietose — kolonizacija. Jei kolo- 
nizac’ja vyko natūraliu būdu, val
dant riterių ordinui ir paskui 
Brandenburgo kurfiurstui Albrech
tui, tai su XVIII šimtmečiu atėjo 
pagreitintos kolonizacijos potvynis, 
šiaurės karo metais (1700—21), 
rungiantis Švedijai, Rusijai, Lietuvos 
-Lenkijos valstybei, Lietuvos ir Len
kijos kraštai buvo einami kariuome
nių skersai ir išilgai. Ypač gyven
tojus apiplėšė įsiveržusio® Švedijos ir 
Rusijos kariuomenės. Lietuvą ištiko 
badas ir su juo atėjęs maras (1709 
—12). Lietuva neteko trečdalio gy
ventojų, o Prūsijos valdomi lietu
viški jflotai kai kur net dviejų treč
dalių. J ištuštėjusius plotus Prūsi

Kriatljcnaa Donelaitis, 1714. L 1 — 1780. U 18 (dokianentinis portretas)

jos karalius kolonizavo gyventojų iš 
vakarų Vokietijos, Šveicarijos, Olan
dijos, Salzburgo. Kolonizacija nulė
mė tautinį ir socialinį likimą šio 
krašto gyventojų, iš kurių kaip tik 
šiuo metu ir kilo Kristijonas Done
laitis.

Lietuviška kilmė, valstybės orga
nizuotas švietimas ir kolonizacijos 
procesas davė gyvenimo ir kūrybos 
kryptį poetui.

2. Tėviškėje Lazdynėliuose: Poeto 
valstietinė prigimtis

Truputis asmeninių prisiminimų, 
kuriuose iškyla paskesnis Lazdynė
lių fonas — vietovė, kurioje buvo 
gimęs Kristijonas Donelaitis, patsai 

pasirašinėjęs sulotyninta pavarde 
Donalitius...

1936 metais norėjau aplankyti 
Donelaičio gimimo vietą. Žemėlapis 
rodė, kad jie, Lazdynėliai, yra už 7 
kilometrų nuo Gumbinės miesto 

.centro. Birželio kaitrią dieną žings
niavau keliu iš Gumbinės, iki pri
ėjau įrašą „Gut Lasdinehlen“. Ar 
čia buvo kas likę iš poeto šeimos? 
Ar kas jo buvimą čia prisimena? Ži
nojau, kad poeto tėvui mirus 1720, 
ūkis teko žmonai, paskui sūnui My
kolui, kuris dar paskiau jj perleido 
seseriai. O toliau?

Sutiktas dvaro šeimininkas nieko 
apie Donelaitį nebuvo girdėjęs. 
Kantriai išklausęs mano „lekcijos“ 
apie čia gimusį poetą, neiškentė ne
nusistebėjęs, kad esama žmonių, ku
rie dėl kokio ten poeto, gyvenusio 
prieš porą šimtų metų, važiuoja iš 
Lietuvos į Vokietiją — lyg nebūtų 
didesnių rūpesčių. Bet šeimininkas 
buvo paslaugus man padėti, kai iš
aiškinau, kad 1896 metais lietuviai 
čia buvo pastatę akmeninį pamink
lėlį poetui pagerbti. Ėjome per par
ką seniai nevalytu keleliu paminklo 
ieškoti. Pakeliui šeimininkas nuo
širdžiai dėstė savo rūpestį: avižas 
užpuolęs amaras; kokis dabar gali 
būti nuostolis... Parkelio pakrašty 
įsėdęs giliai į žemę apskritas gero 
glėbio didumo akmuo. Tai čia turė
jo būti tas paminklėlis, statytas ly
giai prieš 40 metų! Jokio kito ženk
lo...

Grįžom veik tylom kitu keleliu. 
Seimininkas turėjo galvoti apie avi
žas. Aš jaučiausi sutrukdęs jam tą 
rūpestį, o sau nieko paguodžiančio 
neradęs. Staiga kelelis rodės labiau 
nuvaikščiotas ir šalimais buvo supil
tas naujas kapelis. Ir dar gėlėm pa

puoštas. Stabtelėjau. Mano nustebi
mą supratęs, šeimininkas paaiškino: 
„Tai šeimininkės šuniukas — mie
las buvo, bet kažkodėl nudvėsė".

Atsisveikinom. Grįžau iš Lazdy
nėlių su refleksija apie poeto ir šuns 
atminimą... Nauji žmonės, naujos 
sodybos, naujas net peizažas, kuria
me dabar lygumų lygumos su ban
guojančiais javų plotais. O Done
laičio laikais turėjo būti gausu ir 
„lazdynų“. Niekas čia dabar poeto 
neprimena. Poetas iš Lazdynėlių 
iškeliavęs.

Mėginau vaizduotėje atgaivinti 
čia poeto praleistą jaunystę... Gi
męs 1714 metų sausio 1 dieną, mi
ręs 1780 metų vasario 18 dieną, tai
gi dvejais metais vėliau gimęs ir dve
jais metais vėliau miręs už šio am
žiaus garsybę — Jean Jacąues 
Rousseau. Vaikystė būtų galėjusi 
būti vaikui maloni. Ji būtų turėjusi 
auginti vaiką savarankiškos dvasios, 
savo vertę jaučiantį, bet ir socialų. 
Juk tėvai buvo laisvi ūkininkai, ne 
baudžiauninkai. Sociplinė kilmė M 
padėtis nedėjo pažeminimo ant
spaudo nei užslėptos vergo pagiežos, 
šeima didelė — keturi vaikai ir trys 
mergaitės — tai gera aplinka valko 
socialiniam jausmui augti. „Iš pri
gimties buvau gyvo temperamento", 
rašė jis paskiau, 1774, metrikų kny
goje. Tačiau vaikystės laimę aptem
dė du įvykiai. Tik treji metai prieš 
poeto gimimą visą Lietuvą, o la
biausiai jos vakarinę dalį, buvo nu- 
siautęs didysis maras (1709—12). 
Viso lietuviškų Rytprūsių ploto, ku
riame tada buvo 300,000 gyventojų, 
maras sunaikino 42—53 procentus, 
o apie Gumbinę, Donelaičio gimto
sios vietos srityse, apie du trečda
lius. Maro padariniai ilgam paliko 
tarp gyvųjų pėdsakus — neturtą, 
skurdą. Antras jau tiesioginis smūgis 
Donelaičiui buvo tėvo mirtis — jo 
neteko Kristijonas, eidamas septin
tuosius metus. Liko našlė su septy
niais vaikais. Juos išmaitinti ir iš
leisti j žmones nebuvo lengva. Kur 
dėtis? Akys krypo į miestus, kuriuo
se galima buvo verstis amatais. Kris
tijono brolis Fridrichas iškeliavo j 
Karaliaučių, ten virto auksakaliu, 
fizikos instrumentų meisteriu, laik
rodininku. Brolis Albertas taip pat 
įsigijo amatą — kalvis, ginklų dir
bėjas, auksakalys, dar ir smuklės lai
kytojas. Iškeliavo ir jauniausias Kris
tijonas. Pasiliko ūkyje tik Mykolas, 
bet paskui ir jis iškeliaus — paliks 
ūkį seseriai ir pats išsikels pas bro
lį Kristijoną j Tolminkiemį.

Iš tėviškės iškeliaudamas, Kristi
jonas išsinešė tai, ką galėjo duoti 
charakteriui, pastabumui, vaizduo
tei savarankiškas natūralus valstie
čio gyvenimas. Taigi ir išsinešė sa
varankišką, iki atkaklumo kitiem 
pasipriešinti linkusią dvasią, protar
piais linkusią į lengvą humorą bei 
ironiją, protarpiais j švelnų lyriz
mą. Panašiai kaip tai pastebima cha
rakteriuose Pietario, Basanavičiaus, 
Aišbės, Kudirkos ir kitų jaunesnių 
rašytojų bei veikėjų, kurie galima 
sieti su etnine sūduvių grupe, nors 
ir gyvenę kitu metu ir kitose poli
tinėse sąlygose.

(Nukelta į 2 psl.)
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' Šiame numeryje:
Lituanistika čionykščiuos universite
tuos.
Didysis mūsų kalbos ugdytojas ir nor- 
mintojas: Jono Jablonskio mirties 50 
metų sukakčiai.
Estų PEN klubas, jų literatūra išeivi
joje ir tėvynėje: Estijos laisvės dienai 
Vasario 24-tai.
Iš estų poezijos: Ago Joger „Šaukimų 
kelias“.
Galerija skaidrėse.
Pranas Čepėnas atsako jo recenzijos 
kritikams.
Mstislavo Dobužinskio atsiminimai. 
Vinco Mykolaičio — Putino tėviškėje. 
Nauji leidiniai.

į PaAjCbįfys

Lituanistika čionykščiuos 
universitetuos

n
 t

DID YSIS MŪSŲ KALBOS UGD YTOJAS IR NORMINTO JAS

Red. pastaba. Šiuo metu lietu
vių kalbos lr net praplėstos lituanisti
kos dėstymas Amerikos universite
tuose kažkaip suaktualejo, aktuallna- 
ma> pačių lietuvių, o universitetams, 
Jeigu tik yra studentų, lietuvių kalbos 
nesikratant Atsiranda net lr stam
besnių projektų planai, jieškant vie
tos visai lituanistikos katedrai. Ši
tokių nuotaikų kontekste siūlome su
sipažinti su konkrečia lietuvių kalbos 
lr lietuvių literatūros dėstymo tikrove 
Ullnojaus valstybiniam universitete, 
Chicagje. Ten lietuvių kalbos ir li
teratūros kursus dėsto dr. Marija 
Stankuviene - Saulaityte. Pastaruoju 

įmetu ji išsiuntinėjo savo laiškų litua
nistika besidomintiems. Jj čia patei
kiame ir mūsų skaitytojams, manyda
mi, kad prie daugiau ar mažiau teori
nių svarstymų gali būti naudinga ir 
realioji konkretybė, išplaukianti iš tie
siogines patirties.

Gerbiamieji ir mielieji!
Žiemos ketvirtis jau įpusėjo. 

Kadangi jau galima šiek tiek su
sigaudyti ir kadangi jau tenka 
galvoti apie kitą rudenį, rašau šį 
laišką.

Studentų dabar yra 30 — ke
letu daugiau negu rudenį. Dau
guma jv perėję lituanistiniu mo
kyklų programą. Penki mokosi 

“< lietuviškai kalbėti. Keturi nori 
lituanistiką studijuoti kaip šalu
tinę mokslo šaką.

Trys lietuviai yra dovanoję 
knygų — viso apie 40. Dar pas 
vieną turiu atsiimti. Finansinės 
paramos gauta 100 dol. rudenį. 
Lietuvių fondas yra davęs apie 
1,400 dol. stipendijoms tiesiogiai 
studentams. Foto kopijas ir pan. 
iki šiol finansavo dėstytoja. 
JAV LB Švietimo taryba žadėjo 
1,000 dol. svarbiesiems reikalams.

Pirma noriu panagrinėti tris 
faktus ar principus. Slavų depar
tamento situaciją, studentu skai
čių, einamuosius reikalus ir pro
blemas. Čia gal atrodo ne esmi
niai dalykai, bet ju sprendimas 
priklauso nuo principų.

Rudenį visi buvome gana opti
mistai. Pasisekė darbščiam komi
tetui Illinojaus universitete išsi

P. JONIKAS Jono Jablonskio mirties 50 metų sukakčiai

kovoti lituanistiką. Universitete 
“Liberal Arts and Sciences” de
kanas naujas ir europietis. Nese
niai tačiau iškilo kai kurie duo
menys. Pagaliau universitete 
svarbu skaičiai — dekanas yra 
matematikas, atsiminkime. Yra 
faktas, kad Slavų departamen
tas yra brangiausias visame “Li
beral Arts and Sciences” fakulte
te. Tai apskaičiuojama vienos 
įskaitos valandos kaina. Vidur
kis yra 34,15 dol. “per quarter 
hour”. Anglų kainuoja 30,60 
dol.; fizikos, iki šiol brangiausias, 
išeina 59.13 dol. Slavų skyriaus 
valanda kainuoja 69.00 dol. Tuo 
niekas nesidžiaugia. Todėl spau
džiama sumažinti profesūrą, 
kad išlaidos sumažėtų. Sumažin
ti profesorių skaičių būtų žalin
ga naujai įvestai daktarantų 
programai. Todėl dabar mūsų 
departamente nėra labai links
ma.

Mokėti pavaduotojams — 
“Teaching assistants” — univer
sitetas visai atsisako. Be tokios 
pagalbos retas studentas pajėgs 
slavistiką studijuoti. Mūsų tai 
dabar neliečia, bet kitu būdu 
mums tai labai svarbu. Labai sun
ku būtų įjungti kitą universite
to samdomą asmenį. O kito as
mens reikia vesti pokalbiams su 
mažai mokančiais (“Language, 
lab”) ir pravesti pradinius kur
sus, kad galėtume siūlyti daugiau ■ 
aukštesnio laipsnio kursų ir, tuo 
pačiu, kad galėtų bet kada įsi
jungti nauji studentai. Tačiau: 
turint pinigų, galima “T. A.” 
pasamdyti. Tai kainuotų 5,000 
dol. mokslo metams. Tas pava
duotojas ne vien pats mokytų, 
bet ir pats mokytųsi, profesorės 
padedamas. Manau, kad mums 
yra svarbu tuo būdu ruošti dės
tytojus. šį ketvirtį pasamdyti du 
studentai pravesti pokalbiams su 
silpnai kalbą mokančiais. Jiems 
būtų mokama iš JAV LB Švieti
mo tarybos mums skirtų pinigų.

(Nukelta į 2 psl.)

J. Jablonskis, nuo kurio mir
ties šiemet sueina 50 metų, 
yra padaręs dabartinei mūsų 
kultūrinei, bendrinei kalbai tvar
kyti, ugdyti ir norminti dau
giau, negu kuris kitas kalbinin
kas.

Pluoštas gyvenimo kelio 
duomenų

Jonas Jablonskis gimė valstie
čių šeimoje 1860 m. vasario 23 
d. Kubilėlių k., netoli dabarti
nio Kudirkos Naumiesčio, kuria
me ir pradžios mokyklą ėjo. 1872 
— 1881 m. mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje, 1881 — 1885 m. stu
dijavo klasikinę filologiją Mask
vos universitete. Mokslą baigęs, 
dėl valdinės lietuvių rusinimo 
bei pravoslavinimo politikos ne
gavęs mokytojo vietos savame 
krašte, po kelerių metų Jab
lonskis buvo paskirtas gimnazi
jos lotynų ir graikų kalbų mo
kytoju Mintaujoje, kur išbuvo 
nuo 1889 m. iki 1896 m. Dėl sa
vo lietuviškosios veiklos 1897 m. 
buvo iškeltas į Taliną, kur, ša
lia mokyklos darbo, redagavo ir 
A. Juškos žodyną. 1901 m. buvo 
visai atleistas iš tarnybos, o 1902 
m. ištremtas iš Lietuvos į Psko
vą. 1903 m. jam buvo leista apsi
gyventi Šiauliuose, o 1904 m., 
spaudą atgavus, Jablonskis persi
kėlė į Vilnių, kurį laiką dirbo 
“Vilniaus žinių” ir “Lietuvos 
ūkininko” redakcijoje, taisyda
mas tų laikraščių kalbą. Ten 
įsteigė “Aušros” draugiją taisyk
linga lietuvių kalba knygoms 
leisti, dėstė gimnazijoje lietuvių 
kalbą. 1906 —1908 m. buvo ne
etatinis lietuvių kalbos mokyto
jas Panevėžio mokytojų semina
rijoje ir mergaičių gimnazijoje, 
o nuo 1909 m. dėstė lotynų kal
bą Breste, 1912 m. persikėlė į 
Gardiną, iš kur, prasidėjus ka
rui, kartu su gimnazija buvo eva
kuotas į Veližą, paskui į Vorone
žą. 1915 m. buvo paskirtas Mar
tyno Yčo lietuvių gimnazijos lo
tynų ir lietuvių kalbos mokyto
ju Voroneže, iš ten, karui pasi
baigus, 1918 m. grįžo į Vilnių, o 
1919 m. iš lenkų okupuoto Vil
niaus valdžios rūpesčiu buvo 
pargabentas į Kauną. Čia dvejus 
metus vadovavo lietuvių kalbos 
kursams, o įkūrus Lietuvos uni
versitetą (1922. II. 16), ordinari
nio profesoriaus titulu dėstė lie
tuvių kalbą. 1922. III. 14 išrink
tas garbės profesorium. Jau iš se
niau ligos kankinamas, prirakin
tas prie vežiojamų ratukų, Jab
lonskis 1926. IX. 1 iš universite
to pareigų pasitraukė, bet ir to
liau rašė lietuvių kalbos vado
vėlius, kalbines knygij recenzi
jas, teikė kalbinių patarimų. 
Jablonskis mirė 1930. II. 23, pa
laidotas Kaune, kaip ir kiti įžy
mūs lietuvių kalbininkai — K. 
Jaunius ir K. Būga. 1959 m. pa
naikinus Kauno kapines, J. Jab
lonskio palaikai buvę perkelti į 
Petrošiūnų kapines.

Abejojęs lietuvių kalbos 
kultūrine verte, stojo uoliu 

jos gynėju
Dideli Jablonskio įnašai mū

sų bendrinei rašomajai kalbai 
I labiau išryškėja, pažvelgus ypač 
I į jo kalbinės veiklos pradžią

Kalbininkas prof. Jonas Jablonskis ir rašytoja Žemaite.

XIX a. gale, kada jis iškėlė ir nu
sakė tuos pagrindus ir kelius, ku
rie nustatė pamatines dabartinės 
rašomosios kalbos normas ir tos 
kalbos raidos kryptį.

Rimtai to lietuvių kalbos kul
tūros kėlimo bei puoselėjimo 
darbo, žinoma, tegalima buvo 
imtis, kai atsirado lietuvybės pa
siryžėlių ir kalbos mokslo spe
cialistų. Nors tautiškai susipra
tusių veikėjų ypač po baudžia
vos panaikinimo (1861) daugė
jo, tačiau kalbinei veiklai pasi
ruošusių žmonių vis tebuvo la
bai maža, ypač tokių, kurie bū
tų sugebėję autoritetingai spręs
ti gyvenimo keliamus praktinius 
kalbos klausimus moksliniu me
todu. Toks kalbininkas XIX a. ga
le pasirodė Jablonskis, daugiau
sia nudirbęs mūsų rašomosios 
kalbos norminamojo ir ugdomo
jo darbo, nors savų, kad ir gero
kai mažesnių, įnašų yra davę 
XIX a. ir kiti (A. Baranauskas, K. 
Jaunius...).

Bet dar Marijampolės gimnazi
jos laikotarpiu visai nebuvo ma
tyti, kad J. Jablonskis imsis šio 
darbo, nes jis ten, kaip ir nevie

nas kitas mokinys lietuvis, buvo 
ėmęs eiti lenkėjimo keliu. Jab
lonskis pats sako, kad tos gimna
zijos mokiniai jau girdėdavę 
esant ir lietuvių kalbos kėlimu 
besirūpinančių žmonių: Petras 
Kriaučiūnas drąsiai viešumoje 
kalbėdavęs lietuviškai ir gynęs 
lietuvių kalbos teises, o J. Basa
navičius norėjęs lietuvių kalbą 
pakelti į literatūrinės kalbos pa
kopą. Tačiau jis, Jablonskis, su V. 
Kudirka manę, kad tai nerimtas 
dalykas. Juodu sakydavę, kad 
"mūsų literatūrinė kalba turin
ti būti lenkų kalba, kad svajoti 
apie kokį iškėlimą lietuvių kal
bos į visus mokslo, literatūros ir 
šiaip gyvenimo reikalus yra, ma
žių mažiausiai, neišmintinga ir 
nerimta”. Tačiau tų savo pažiū
rų juodu draugų tarpe drąsiai 
negynę, dėl jų nesibardavę, nors 
gimnazijos mokinių lietuvių 
tarpe jau buvo ir tokių, kuriems 
lietuvybės apaštalai patikdavę, 
bent prieš tos naujosios evange
lijos skelbėjus mokiniai nieko ne
sakydavę.

Tačiau Jablonskio lenkybė stai
giai ėmė nykti, kai jis išvyko stu

(Lietuvių foto archyvas)

dijuoti į Maskvą, kur lenkų kal
ba ir kultūra nebegalėjo išsiskir
ti kokiu ypatingu pranašumu, o 
tebuvo viena iš daugelio tautinių 
kultūrų šalia kitų (latvių, suo
mių ir kt.), ypač kad jau iš se
niau buvo pavyzdžių, rodančių, 
jog ir slegiamos mažosios tautos 
turi moralinę teisę, o taip pat ir 
galimybių išlaikyti savo tautinę 
bei kultūrinę individualybę. Jau 
kuris laikas besireiškiančios vi
suomenėje demokratinės ir prieš- 
carinės tendencijos vedė į plačių
jų gyventojų sluoksnių, liau
dies reikalų gynimą, kartu ir jų 
tautinės kultūros ypatybių, taip 
pat ir gimtosios kalbos vertini
mą, branginimą. Jablonskis Mas
kvoje rado lietuvių studentų bū
relį, kuris rūpinosi lietuvybe, gy
veno jos rūpesčiais. Veiklesni to 
būrelio nariai buvo J. Šliūpas, J. 
Spudulis ir P. Vileišis, kurie jau 
mėgino steigti lietuvių filologi
nę draugiją. Ir Jablonskis ėmė 
virsti karštu lietuviu, netrukus 
susirašinėjime su draugais (jų 
tarpe ir V. Kudirka) atsisakė len
kų kalbos. Pats prisipažįsta, kad 
lietuvių "atvirsti” jam daug pa

dėjusi J. Basanavičiaus pradėtoji 
leisti “Aušrą”.

Matyt, jau Maskvoje Jablons
kis nusistatė, kad jo studijų spe
cialybė klasikinė filologija jam 
duos pragyvenimą, o pats jis ga
lės dirbti tautinį lituanistinį dar
bą, ypač padėti ugdyti vieną svar
biausių mūsų tautinės raiškos 
priemonių ir tautybės pagrindą 
— lietuvių kalba, labiausiai ben
drajam tautos kultūros ir civili
zacijos gyvenimui skiriamą jos 
rūšį — bendrinę rašomąją kal
bą. Tam taip pat jis galėjo rasti 
paskatos paskaitose prof. F. For- 
tunatovo, kuris tada universite
te skaitė fakultatyvinį lietuvių 
kalbos kursą, ir ypač prof. F. Kor- 
šo, kuris įdomiai, patraukliai mo
kėjo atkreipti dėmesį į vieną ar 
kitą mokslinę lietuvių kalbos 
problemą.

Rašomosios kalbos normų 
šaltinis

Intensyvi ir vaisinga ankstyvo
ji Jablonskio kalbinė veikla pasi
reiškė 1889 — 1896 m. laikotar
piu, kada jis mokytojavo Min
taujos gimnazijoje, dėstydamas 
lotynų ir graikų kalbas. Toje 
gimnazijoje mokėsi palyginti 
daug ir lietuvių (1890 m. apie 
28 proc. visų gimnazijos moki
nių). Jablonskis čia palaikė san
tykius su į lietuviškąją veiklą įsi
traukusiais mokiniais, padėjo pa
taisyti tų mokinių “Kūdikio” 
draugijos (kurios vienas uždavi
nių buvo ir lietuvių kalbos mo
kymasis) įstatus, aktyviai daly
vavo varpininkų veikloje, nema
ža parašė “Varpui” kalbinių 
straipsnių, taisė to laikraščio 
kalbą. Mintaujoje Jablonskis tu
rėjo progos giliau apsvarstyti 
tuos pagrindus, kuriais turėtų 
remtis rimtos kalbininko pagal
bos reikalaująs to meto lietuvių 
rašomosios kalbos norminimas ir 
ugdymas. Tai daryti jam padėjo 
ir susipažinimas su latvių kalbi
ninku K. Miūlenbachu, latvių 
kultūrininkais bei jų raštais, ku
riuose jau anksčiau buvo pradė
tos nagrinėti latvių rašomosios 
kalbos problemos, ieškoti princi
pų, kuriais turėtų ta kalba rem
tis, kovodama su ją gožiančia 
svetimybių įtaka.

Šiaip būdamas apsitrynęs, Jab
lonskis jau ir stoja į mūsų rašo
mosios kalbos tvarkymo ir puose
lėjimo darbą. 1890 m. “Varpe” 
pasirodo pirmas brandžiai para
šytas Jablonskio straipsnis, skir
tas kun. M. Miežinio “Lietuvisz- 
kos gramatikos” (1886) kritikai. 
Ta proga Jablonskis ir nurodo 
tuos pagrindus, kuriais lietuvių 
rašomoji kalba turėtų remtis, 
būtent gyvąja žmonių (pirmiau
sia nenutautusių kaimiečių, vals
tiečių) kalba su savaisiais dės
niais, žmonių kalbos kūriniais 
(pasakomis, patarlėmis, priežo
džiais), o taip pat tą žmonių 
kalbą mokančiais autoriais (kaip 
Donelaitis, Daukantas, Valan
čius, Baranauskas ir dar keletas 
kitų). Geros gramatikos auto
rius turįs ne tik tokiu pagrindu 
tesiremti, bet ir sugebėti kalbos 
duomenis moksliškai doroti ir 
aiškinti, tam būti susipažinęs 
bent su vokiškomis A. Schleiche- 
rio ir Fr. Kuršaičio lietuvių kal
bos gramatikomis. Miežinio gra
matikai tie reikalavimai svetimi,

(Nukeltas į 2 psl.)
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Ši įame numeryje: 
Mintys ir svarstymai parodą atida
rant: Lietuvių dailės instituto pirm. 
Adolfo Valeškos ir Lietuvių fondo 
pirm. dr. Antano Razmos žodis. 
Modelio ir vietos lituanistikai bejieš-
kant: pas Harvardo universiteto ukrai
niečius. 
Darius Lapinskas apie „Žibučių" ir 
„Ąžuolyno" koncertą Chicagoje. 
Antano Miškinio sukaktuvinis eilė
raščių pluoštas. 
Paroda, verčianti rimčiau pagalvoti. 
Mūsų kalba: Altas ar Altą. 
Mirė vienas didžiųjų ekspresionistų. 
Nauji leidiniai. 

e^t 
Mintys ir svarstymai dailės 
parodą atidarat 
Lietuvių dailės instituto 
pirm. Adolfo Valeškos žodis 

Si paroda nėra eilinė. Ją rengė-, rodose rėmė mus ne tik moraliai. 
me mūsų vaflstybės atstatymo su
kalkėtai paminėti. Tačiau ši kar
tą minėtina ir kita sukaktis, bū
tent, 50 metu nuo to laiko, ka
da Lietuvos dailei prasidėjo nau
jas kūrybos etapas. Tas įvykis 
mums yra ir istoriškai rerkšmin-
įgas, nes minėtąjį judėjimą pra
dėjo menininkai, kurie buvo iš
ugdyti jau nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Prieš 50 metu, entuziastin
gi jaunosios kartos menininkai 
susibūrė į Nepriklausomu dai
lininku dramgfją ir Ars grupę. 
Naująjį kūrybinį judėjimą ypač 
charakterizavo faktas, kad jau
nieji menininkai perėmė ir tos 
srities vadovavimą. Nepapras
tam mūsų džiaugsmui tuo me
tu ghnė Juozo Keliuočio redaguo
jamas kultūros ir meno žurna
las "Naujoji Romuva", kuris ta
po mūsų veiklos ir mūsų idėjų 
pagrindinė tribūna. Mus taip pat 
rėmė "Židinio" redaktorius dr. 
Juozas Skrupskelis, "Vairo" re
daktorius Kostas Meškauskas ir 
kiti, bet ypač prof. Juozas A m 
brazevičius —Brazaitis. 

MŪSŲ veikla nesi ribojo vien 
meniniu judėjimu Lietuvoje, o 
pradėjo mūsų meną reprezen
tuoti ir užsienyje. 

Netrukus susibūrėme į Profe
sinę dailininkų sąjungą ir kas
met rengėme bendrą dailės pa
rodą. Tos parodos tapo mums 
itin reikšmingos moraliniu at
žvilgiu, nes jos buvo vertinamos 
jau kaip tautos kūrybinė išraiš
ka. 

Siu parodu atidaryme dalyvau
davo valstybės prezidentas su mi
nistrais, Lietuvos arkivyskupas 
metropolitas ir kultūrinio bei 
paikink* gyvenimo atstovai. Gau
sus visuomenės lankymasis pa-

MODELIO IR VIETOS LITUANISTIKAI JIEŠKANT 

bet davė mūsų entuziastingai 
veiklai ir materialinę bazę. 

Šį kūrybiniai vaisingą ir daug 
žadantį periodą pristabdė ir pa
galiau sužlugdė karas. Atsidūrus 
tremtyje ir karui pasibaigus, nuo 
pirmųjų dienų talkininkavo
me mūšy bendruomenei. Dar 
Europoje, kai tfic susidarė sąly
gos, per kelerius metus sugebė
jome paruošti naują dailininku 
kartą, kuri tęstu mūsų pradėtą
jį darbą Lietuvoje. 

Palikę Europą, kūrėmės iš nau
jo. Mūšy meninė veikla pergy
veno įvairius periodus, kuriuose 

buvo matyti daug profesionališ-
kumo, bet šaflia jo taip pa t nema
žai mėgėjiškumo. Lietuviškojo 
meno (profesionalai .pionieriai 
kažkaip buvo palikti nuošaly. 
Vadovavimas kartais atsidurda
vo rankose, kurios ne visada pa
sižymėdavo aukštu standartu ir 
profesine kompetencija. Gal dėl 
šios priežasties, neužmirštant ir 
kitu, mūšy dailė, teatras ir kitos 
meno sritys kartais atsidurdavo 
tuštumoje, akligatvyje. Atrodo, 
kad dažnai taip būna ir dabarty
je. MŪSŲ nuomone, norint grą
žinti mūsų meninei veiklai aukš
tesnį standartą, stipresnę kompe
tenciją ir padaryti rinktines pa
rodas svarbiais mūšy kultūrinio 
gyvenimo įvykiais, turime steng
tis, kad menininko kūrybinis 
procesas būtų geriau bei pla
čiau suprastas ir įvertintas. O 
tai įmanoma tik artimu ir nuo
širdžiu visuomenės ir meninin
ko bendradarbi avimu. 

Ši paroda nėra eilinė ir dėl to, 
kad jš apjungia net keturių ge
neracijų mūsų dailės atstovus. 
Pirmiausia didžiuojamės, galėda
mi pristatyti jums dailininką, at-

(Nukeltas į 2 psl.) 

LEONAS RASLAVIČIUS 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas, įvykęs Toronte, savo nu
tarimu įpareigojo naująją Bendruo
menės valdybą kokiame nors šiau
rės Amerikos universitete įsteigti 
pastovias lituanistikos studijas — 
katedrą. 

Stirti kokiame universitete vie
noks ar kitoks lituanistikos studijų 
modelis būtų tinkamiausias ir fi
nansiškai prieinamiausias ir pateik
ti rekomendacijas, paremtas litua
nistų, ir šioms studijoms rimtai 
susidomėjusių asmenų pritarimu, 
PLB valdyba pavedė šį darbą man. 

Daugumos valstybinių universi
tetų sąlygos yra beveik vienodos, o 
privačių universitetų žymiai ski
riasi ne tiek reikalingo kapitalo at
žvilgiu, kiek įvairiais studijų plot
mės apribojimais. 

Pusėtinai susipažinus su bendro
mis sąlygomis, pradėjau jieškoti stu
dijoms modelio. Ypač dėl to, kad dr. 
Rimvydas Šilbajoris iš Ohio State 
universiteto, Columbus, Ohio, ke-
lais atvejais savo straipsniuose y-
ra užsiminęs: "kad turėtumėm, ką 
nors panašaus, ką ukrainiečiai turi 
Harvardo universitete". 

Buvau girdėjęs nuomonių iš aka
demikų, kad Harvarde ukrainiečiai 
"sukišo" daug pinigų, o rezultatai 
labai menki. 

Nieko kito neliko, kaip tik pačiam 
iš pirmųjų šaltinių patirti, ką 
jie ten turi, ką dirba, kaip dirba, 
kiek jiems visa tai kaštavo ir kaip 
jie tas studijas organizavo, ypač lė
šų rinkimą. 

Prof. dr. Omeljan Pritsak, 
ukrainistikos studijų Harvarde 

steigėjas 

Š. m. sausio 23 d. rytą, iš 
anksto telefonu susitarus, atvy
kau į Harvardo universitete esanti 

Pas Harvardo universiteto ukrainiečius 

Harvardo skveras ir už jo prasidedantys Harvardo universiteto pastatai Cambridge, Mass. 
versitete veikia ir trys akrainistikos katedros, o taipgi ir Ukrainiečių tyrimų institutas. 

Siame garsiame uni-

Iogiją (Altaic Philology). Altaiško-1 lusių akademikų dalyvavęs ir jau-
sios kalbos apima turkų, mongolų Į nas vyras, atstovas Ukrainiečių stu-
ir tunguzų kalbų grupes su savo 
tarmėmis. Šiomis kalbomis kalba a-
pie 70 milijonų žmonių nuo Rytų 
Europos per Aziją iki Ramiojo van-
denyno.Mažiausia grupė yra tungu
zų, turinti tik apie 300,000 žmonių. 

Profesorius 1960 ra. atvyko dėsty
ti į Harvardą vizituojančio profeso
riaus teisėmis. 1961-64 dėstė Wa-
shington State universitete, o 1964 
m. grįžo j Harvardą jau nuolatiniu 
profesorium orientalizmo ir ukrai-
nietiškųjų studijų pripuolamų 
kursų dėstyti. 

Mintis organizuoti sistematizuotas 
ukrainistikos studijas 

Prof. O. Pritsak jiesško vietos 
ukrainis tikai 

Harvardo Ukrainiečių tyrimų Institu
to direktorius prof. Omeljan Pritsak. 

Ukrainiečių tyrimų institutą, ku
ris yra 1581-83 Massachusetts A ve. 
Tai 3-jų aukštų medinis universi
teto pastatas, su rūsiu ir daugybe 
kambarių pavestas institutui. 

Prof. Pritsak 1940 m. baigė Lvo
vo universitetą, 1943-45 studijavo 
Berlyne, po to Goettingene, kur ir 
doktorizavosi. Jo studijos apėmė is
toriją, orientalizmą, kalbas ir kul
tūras. 1951 m. Goettingene buvo 
pakeltas j docentus, 1952 m. išvyko 
j Hamburgo universitetą dėstyti ir 
ten 1957 m. gavo pilno profeso
riaus vietą ir dėstė altaiškąją filo-

1967 m. grupė ukrainiečių inte
lektualų, besidominčių ukrainisti
kos mokymu Amerikos universite
tuose, pakvietė prof. O. Pritsak at
vykti j New Yorką ir pateikti savo 
planą šiuo klausimu. 

Prof. O. Pritsako planas: 
1. Viename iš gerųjų JAV uni

versitetų steigti katedras iš pa
grindinių ukrainistikos disciplinų: 
a) kalbos, b) literatūros, c) istorijos. 

2. Pinigai ir jų rinkimo proble
mos. Lėšų reikės daug, ne tik ka
tedrų finansavimui (endowment), 
bet ir gerai mokančio ukrainiečių 
kalbą bibliotekininko išlaikymui ir 
bibliotekų prie universiteto aprū
pinimui trūkstamomis knygomis ir 
kitais leidiniais, reikalingais studi
joms ir tyrimams. 

3. Būtinas reikalas turėti Tyri
mų institutą ar centrą, kurio išlai
kymas reikalauja net didesnio kapi
talo negu 3-jų katedrų finansavi
mas. 

Susirinkusiųjų reakcija buvo — 
apstulbimas. Kai visi kiek atsikvo
šėjo, dauguma dalyvių pradėjo va
dinti jo planą svajonėmis, nieko 
bendro su realybe neturinčiomis, 
nes provizorinė sąmata rodė, kad 
reikėtų tarp 3 ir 5 milijonų kapi
talo (atsiminkim, kad tai buvo 1967 
m., kada dolerio perkamoji galia bu
vo žymiai aukštesnė). Tačiau tame 
susirinkime tarp žilstančių ir praži-

dentų organizacijų federacijos, ku
ri prieš 10 metų t.y. 1957 m. buvo 
pradėjusi rinkti lėšas kaip tik to
kiam tikslui. Per 10 metų jie jau 
buvo surinkę 280,000.00 dol. Šis jau
nas entuziastas visų susirinkusiųjų 
dideliam nustebimui pareiškė, kad 
jo organizacija mano, jog prof. 
Pritsak planas nėra tuščia svajonė, 
o realus, nors reikalaujantis didelių 
pastangų lėšoms surinkti, ir plano 
realizavimo pradžiai jis pavedė vi
są 280,000 dol. sumą prof. O. Prit-
seko ukrainistikos studijų kūrimo 
reikalui. 

šitas epizodas buvo be galo dide
lė staigmena žilstantiems intelektu
alams ir turbūt liks vieninteliu, sau 
lygaus neturinčiu subrendusiai gal
vojančio jaunimo pavyzdžiu. 

Gaila, kad mūsų studentai iki 
šiol tokios savarankiškos iniciaty
vos neparodė. Nors tie jaunųjų uk
rainiečių surinkti pinigai buvo tik
riausiai iš vyresniųjų kišenių, bet 
pati iniciatyva ir ištvermė ištesėti 10 
metų ir atsispirti pagundoms iš
leisti juos kokio nors kongreso links
majai daliai, dideliame kontraste 
parodo mūsų ir jų jaunimą 1957 -
1967 m. periode. 

Susirinkusieji, pamatę jaunimo 
entuziazmą ir jo rezultatus, pritarė 
profesoriaus planui ir pavedė jam 
jieškoti tinkamo universiteto tokios 
didelės apimties studijoms įsteigti. 
Prasidėjo lankymai gerųjų univer
sitetų. 

Columbijos universitete sužinojo, 
kad u-tas yra prie finansinio bank
roto krašto, ir tuo metu būtų rizi
kinga su jais prasidėti. Jie net nega
lėjo pasakyti, ar bankroto atveju 
ukrainiečiai atgautų bent dalį savo 
pinigų. 

Nei Yale, nei Princetonas entuzi
azmo jo planui neparodė ir kalbėjo 
tik apie vienos — vienintelės kated
ros steigimą, be jokio tyrimų insti
tuto, kas jam buvo visai nepriimti
na. Netikėtai profesorius gavo kvie
timą apsilankyti Minnesotos uni
versitete ir nuvyko. Universiteto 
biblioteka pasirodė labai skurdi šal
tiniais Rytų Europos studijų reika
lams. Slavistikos departamentą su
darė tik 1 assist profesorius. Nors 
principe Minnesotos universitetas ir 
sutiko prisidėti 50 proc prie vienos 
katedros įsteigimo, bet ir tai ne 
"matching funds" metodu, o metai 
iš metų "matching retum on in-

vestment" būdu, kas reikštų, kad 
pvz., ukrainiečiai įmokėtų 200,000 
doL ty. pusę visos katedrai tuo me
tu valstybiniame universitete inves
tavimui reikalingos sumos, už ku
rią universitetas gautų pvz. iš 6 
proc. — 12,000 dol. Universitetas iš 
savo biudžeto be jokio kapitalo ap
sunkinimo, o iš einamųjų sumų 
arba "soft money", universitetinę 
terminologiją naudojant, pridėtų 
dar 12,000 dol. Tokiu būdu už 24,-
000 dolerių tais metais būtų bu
vę galima gauti pilną profesorių. 
Bet., kadangi universitetas nebūtų 
savo pinigų perkėlęs ukrainiečių 
"Endowed" fondui papildyti, tai ka
tedra būtų buvusi be galo priklau
soma nuo universiteto norų ir net 
kaprizų. Be to, Minnesota jokiu bū
du nesutiko leisti steigti daugiau 
negu vieną katedrą, nekalbant jau 
apie tyrimų institutą, nes tokios 
plačios ukrainistikos studijos būtų 
nustelbusios, tiesiog užgožusios, vi
są slavų departamentą. 

Atitinka kirvis kotą 

Po nesėkmingų važinėjimų ir de
rybų profesorius, jau per kelerius 
metus gerai susipažinęs su Harvar
do universiteto tvarka, padedamai 
tarybos, sudarytos iš ukrainiečių" 
profesorių, pradėjo derybas su Har
vardo universiteto prezidentu N.M. 
Pušy ir Humanitarinių mokslų fa
kulteto dekanu F.L. Ford'u. 

UkraJmetių tyrimo instituto rttmai prie Harvardo tmtversttato. 

Po preliminarinių pasitarimu 
taryba paskelbė, kad Harvardo u-
^tas yra tinkamiausia vieta jų stu
dijoms kurtis, ypač dėl stiprios Ry
tų Europos kraštų tradicijos ir ge
rai išvystytų sovietinių studijų. 
Surinkus dar 320,000 dol, sausio 22 
d., 1968 m., buvo įsteigta Ukrai
niečių istorijos katedra. Šitas žings
nis susilaukė didelio dekano pagy
rimo ir įvertinimo ypač dėl tokio ak
tyvaus pačių studentų dalyvavi
mo. Tuoj pat dekanas sudarė "ad 
hoc" komitetą iš 9 žymių Harvar
do profesorių ukrainietiškųjų stu
dijų priežiūrai, veikusį iki 1973-74 
m. Netrukus šis komitetas sudarė 
planą dar 2 katedroms — ukrainie
čių literatūros ir kalbos — įsteigti, 
suorganizuoti mokslinių darbų at
spausdinimo programą, išplėsti bib
liotekos rinkinius, įvesti ukrainietiš-
kuosius kursus Harvardo vasaros 
mokykloj ir įsteigti tyrimų institu
tą. 

Nors per sekančius penkerius me
tus daugiau pinigų nebuvo įmokė
ta, bet pinigų rinkimo vajus buvo 
sparčiai vykdomas. Universitetui 
manipuliuojant turimais ištekliais, 
pripuolami kursai (tiek kalbos, tiek 
literatūros) buvo skelbiami ir dėsto
mi. 1972. sausio 22 d. 1,200.000.00 
dol. įmokėjimas universitetui reiškė 
dar 2-jų katedrų pilną finansavi
mą. Tik metams praslinkus nuo šio 
istorinio įvykio, 1973 m. balandžio 
30 d. buvo viešai apginta Orest*© 
Subtelny disertacija — ukrainietiš-
kų studijų pirmasis žiedas. Reika
lai pradėjo judėti daug greičiau, ir 
1973 m. birželio mėn. buvo įsteigtas 
Tyrimų institutas. Jo direktorium 
pagal paruoštą statutą turėjo būti 
vienas iš 3-jų katedrų vedėjų. 

Prof. O. Pritsak buvo išrinktas 
Tyrimų instituto direktorium ir iki 
šiol vadovauja visai ukrainietiškų
jų studijų programai. 

(Nukelta į 2 p i . ) 
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Šiame numeryje:
Mūsų simfoninės muzikos įrekordavimo 
reikalu.
Vytautas A. Jonynas apie Tomo Venclovos 
poezijos vertimų antologiją.
Iš naujosios graikų poezijos: Konstantino Ka- 
vafio eilėraščiai.
Vietos lituanistikai jieškant: galimybės Ohio * • 
valstybiniame universitete.
Šv. Jono apreiškimas ir mes: pokalbis su kun. 
Vyt. Bagdanavičium.
Nauja pajėga mūsų pianistų tarpe.
Los Angeles dienraštis giria Jurašo spektaklį. 
Naujai JAV LB Kultūros tarybai veiklą pra
dedant.
Kiek išleidome knygų 1979 metais.

Reprezentuokimes iki 
simfoninių viršūnių
Mūsų simfoninės muzikos 
frekordavimo reikalu

Iš neseniai dar utapinėm at
rodžiusių svajonių apie mūsų kul-
tūrine reprezentaciją šiame kraš
te jau šis tas gražiai realizuojasi. 
Antai, mūsuose dar Nebeliepsno
ja džiaugsminga egzaltacija pa
skutine literatūrine šviežiena — 
mūsų išeiviškųjų rašytojų anto
logija anglų kalba.

O kaipgi yra su mūsų muziki
ne reprezentacija? Argi muzika 
nėra betarpiškai natūraliausias 
ir paveikiausias ryšininkas mūsų 
dvasinio veido reljefui užčiuopti? 
Tad ar viskas mūsų padaryta lie
tuviškos muzikos pasiuntinystei 
įprasminti?

Beje, mes labiausiai čia nusi- 
dedam, neišnaudodami tų gali
mybių, kurias mums potencialiai 
gailėtų suteikti amerikiečių radi
jas. Radijas šiais laikais juk yra 
viena iš pastoviausių bei efekty
viausių muzikinės populiarizaci- 
jos institucijų. Kiekviename šio 
krašto didmiestyje yra bent dve
jetas trejetas FM radijo stočių, 
aptarnaujančių klasikinės muzi
kos auditorijos poreikius ir sklei
džiančių jas populiarizacšją. Kai 
kurios jų tokią muziką transliuo
ja po keliolika valandų paroje, o 
viena kita — net ir dieną naktį 
be perstojo. Dėl to visai natūra
lu, kad tokiom stotim visada la
bai aktualios vis naujos progra
mos, atsei^ plokštelių praturti
nimo klausimas. Jiem lietuvių 
kompozitorių simfoninė muzika 
yra, sakytumei, savotiška egzoti
ka, tad, turint padoresnių įrašy
mų, jiem tokių plokštelių būtų 
ne taip jau sunku įpiršti. Kad tai 
galima įgyvendinti, rodo mū
sų patirtis su 'pirmaeile Bostono 
WGBH FM radijo stotim, kuri, 
sakysim, pernai vasario 16 dieną 
užpildė visų savo rytinę (net 5 

valandų) Moming Pro Musica 
programą beveik ištisai anapus 
išleistomis lietuviškos simfoni
nės muzikos plokštelėmis. Šis ir, 
kiek žinau, kiti analogiški pa
vyzdžiai įtikina, jog tokios rūšies 
plokštelės turėtų didelę paklau
są ir ypačiai praverstų neretomis 
mūsų tautinių švenčių ar žymes
niųjų kultūrinių įvykių progomis, 

žinoma, vienur kitur sutiktu
me ir mum indiferentiškų stočių, 
kur gal reiktų sumobilizuoti vi
sus savo įžvalgumo bei atkaklu
mo resursus, zonduojant ar iš
laikant mum palankius kontak
tus. Bet ar toks 'grandiozinis už
mojis nebūtų vertas ir didelio mū
sų rūpesčio ir neeilinio pasišven
timo, kuris nepaskutinėj vietoj 
taip pat suponuoja ir akivaizdų 
tokių stočių finansinį rėmimą?

Tvirčiau savo plokštelėmis įsi
tvirtinę nors ir vienoj kitoj tokių 
didmiesčių radijo programoj ir tuo 
būdu oro bangomis pakartotinai 
kontaktuodami jų 'klausytojų ma
ses, mes pasiektume nepalygina
mai didesnių rezuiltatų savo mu
zikinės reprezentacijos reikalui, 
negu kaip lig šiol retais spo
radiniais simfoniniais koncertais 
salėse, taipgi labai brangiai kaš
tuojančiai^ bet poros valandų 
trukmėje teklausomais tik rela- 
tyviai mažos vienkartinės audi
torijos.

Tad tenelieka tai 'balsu, šau
kiančiu tyruose! Mūsų kultūrinė
je dienotvarkėje jau seniai mus 
spirgina vienas degantis punk
tas: galų gale vieną kartą mum 
reikia visu rimtumu išspręsti ir 
mūsų muzikinės reprezentacijos 
aktualiąją problemą! Instrumen
tinėje muzikoje mum anaiptol 
dar neužtenka tos vienos, ką tik

(Nukelta į 2 pri.)
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BALSAI. B pasaulinės poezijos. Su
daro ir išvertė Tomu Venclova. Iš
leido "Ateitis" 1979 m. Literatūros 
serija Nr. 18. Aplankas ir viršelis — 
Vytauto O. Virkau. Spaudė "Drau
go” spaustuvė Chicagoje. Knyga 200 
psl., kaina — 6 dol., gaunama ir 
“Drauge?.

Šio speiguoto vasario pradžioj 
išeivijos kultūrinio gyvenimo 
skliautą perskrodė keistas šviesu
lys. Pasirodė Tomo Venclovos 
sudarytoji vertimų rinktinė, pa
vadinta “Balsais”, priglaudžiant 
dar ir antrinę antraštę “Iš pa
saulinės poezijos”.

Bus žmonių, kurie to šviesaus 
reiškinio nepastebės, ar nepa
laikys jo vertu dėmesio. Ir tai ne
nuostabu. Visais laikais ir visur 
vertėjo darbas niekad nėra pel
nęs tinkamos pagarbos. Valčry 
Larbaud žodžiais, j vertėją žvel
giama maždaug kaip į ubagė
lį šventoriuje. Ar ne keista, o 
daug yra šnekama apie milži
nišką įtaką, kurią turėjo “Ver- 
terio kančios”, ir apie tai, kaip 
Walter Scott’o romanai pakei
tė Europos istorijos sampratą. 
Kas šiandien žino, klausia Geor
ge Steiner, kas vertė Goethę ir 
Walter Scotfą, kas buvo iš tikrų
jų pirmaisiais tų įtakų sklei
dėjais. Analizuodami romano 
santykį su visuomene, literatū
ros istorikai aprašo sukrečiantį 
poveikį, kurį Europoj padarė Fe- 
nimore Cooper’io ir Dickens’o 
romanai. Nė žodelio neužsi
menama tačiau apie vertėją Au-

T<n* Venclova Nuotrauka Vytauto Matelio

guste-Jean-Baptiste Defaucom- 
pre. Žodžiu, niekas nemėgsta už
siminti, kad vertimai prailgina 
meninio kūrinio gyvasties am
žių ir praplečia jo valdas geo
grafinėj, istorinėj ir kultūrinėj 
plotmę}.

Veikiau priešingai, įvairūs li
teratūros mėgėjai snobai niekad 
nepraleidžia progos .pacituoti 
italų priežodžio “Traduttore — 
traditore”, ir puikuodamies savo 
svetimų kalbų žinojimu, skuba 
aimanuoti, kad “tai ne origina
las”, aiškinti, kad grožinės kūry
bos vertimas visad liekąs vien 
“išvirkščia gobeleno puse”, ar 
“konservuota braške”. Tikriau
siai ir Venclovos didelis darbas 
susilauks panašių priekaištų. 
Apmaudžiau būtų, jei jis praei
tų nepastebėtas, negirdomis, nes 
šis leidinys įdomus daugelio at
žvilgiu.

Neužginčytina, kad jo pasiro
dymas nelauktas ir beprasmis, 
kaip kad būna beprasmiu perkū
nijos griaudėjimas pūgos siau
tulyje. Nepranašaująs jokių per
mainų, jokių pavasarių. Lū
kesčiai lūkesčiais, bet vargu ar 
čionykščiam jaunimui jis turės 
kokį poveikį. Kažin ar vyres
niesiems. Pernelyg tokio pobū
džio leidinys detonuoja, styro at- 
sišokęs nuo kasdieninių mūsų 
rūpesčių. Kas šiandien sielojas 
dėl poezijos, ir dar kokių graikų, 
rusų ar lenkų. Lyrikos vertimų 
sumirguliuoja tiek ir tiek periodi
kos puslapiuose, gūštels pečiais 
treti, nesuprasdami kuo jau Ven

Pranas Domialtli (1880—1MB) GOlų puokšte (aliejuj
U Lietuvių dalies Instituto parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 

centro, Chicagoje. Paroda dar atdara Ir Sj savaitgalį.

clovos vertimai čia įstabesni.
Tenka pripažinti, kad leidinio 

leidėjai ne kažin kiek stengėsi tą 
vandenskyros liniją pabrėžti. 
Kukli vertėjo pratarmė beveik 
užgauli savo lakoniškumu. Joje 
Venclova prisipažįsta darbavęsis 
vertimų srityje bene penkiolika 
metų. Čia pat užsigina esąs po
etu. Toliau sakosi sudėjęs knyge- 
lėn pabirusius įvairiuose leidi- 

i niuose tekstus, niekuo neužsi- 
' mindamas apie jų taisymus, vė

lesnes versijas, sutiktas proble
mas. Pagaliau prisipažįsta, jog 
verčiamų autorių pasirinkimą 
nulėmęs asmeninis pomėgis, ar
timumas poeto dvasios pasauliui. 
Užtat ir rinktinę laikąs ne kuo 
kitu, ne kokiu pasaulinės poezi
jos skerspjūviu, bet “asmenine 
antalogija”.

Kuklumas, kas to nežino, dide
lė dorybė, bet tiems, kuriuos su
jaudino “Balsų” brandumas, 
nebūtina pritarti autoriui. Nie
kam nepaslaptis, kad dauguma 
talpinamų tekstų yra buvę 
spausdinti periodikoj; stambia 
dalim ‘'Poezijos pavasariuose”. 
Dabar jie surinkti krūvon, suri
kiuoti naujaip. Pagal kraštus. 
Bet jei toji rikiuotė ir dėsninga, 
ji ne ką skaitytojui sako apie 
Venclovos raidą. Visų pirma 
kažkodėl pagailėta pažymėti ver
timų datas, o toji chronologija 
vis tiek svarbi. Antra, iš vertėjo 
pastabų, priglaustų prie tekstų 
“Poezijos pavasariuose” (ir ku
rios neatrodė mums nebylėm), 
liko vien graužtukai. Sakysim, 
Cipriano Norvido eilės 1970 me
tų "Poezijos pavasary” palydi
mos tokio prierašo:

...“Užmirštas poetas šiandien 
pergyvena tikrą triumfą; žymi 
lenkų poezijos dalis plėtojasi 
“Norvido ženkle”, o kritikai sta
to jį šalia Adomo Mickevičiaus. 

Dinamiškos, talpios minties ku
pinos Norvido eilės susišaukia 
su mūsų laikų meniniu mąs
tymu.

Lietuvoje Norvidas visai neži
nomas, nors jis turėtų būti lie
tuviams toks pat artimas, kaip ir 
Mickevičius; jo pavardė lietuviš
ka, o tėvas buvo žemaičių ba
joras. Lietuva minima ir Norvi
do kūryboje.

Spausdiname keturis Norvi
do eilėraščius. Kaip ir beveik vi
si jo kūriniai, jie reikalauja ko
mentarų. Generolas Juzefas Be
rnas (1794 —1850) — 1831 m. 
sukilimo dalyvis, vėliau vienas iš 
1848 m. sukilimo vadovų Ven
grijoje. Džonas Brownas (1800 
— 1859) — amerikiečių nacio
nalinis herojus, kovojąs prieš 
vergiją, nuteistas ir pakartas Čarl
stone (Norvido eilėraštis para
šytas dar neįvykdžius nuospren
džio). Žodžiai: “Į Babiloną Je
ruzalėn” (eil. “Baigės plojimai”) 
reiškia "dabarčiai, bet iš esmės 
ateičiai”.”

Arba 1968 metų “Poezijos 
pavasary” aptinkam tokius pa
aiškinimus:

“Dilanas Tomas mažai tėra 
verstas į kitas kalbas, nes vertė
jams sudaro didelių sunkumų. 
Tų sunkumų neišvengė, žino
ma, ir šių eilučių autorius; no
rėdamas nors apytikriai atkurti 
specifišką Dilano Tomo eiliavi
mo būdą, jis buvo priverstas kai 
kur suprastinti, ar tiesiog pakeis
ti prasminius akcentus, o besirū
pindamas prasme, daug prara
do eiliavime. Pasiteisint būtų 
galima nebent tuo, kad tobulas 
balansas čia iš viso neįmanomas”.

Pristatydamas Bauddelaire’o 
“Gulbę” ir ‘Kelionę”, 1971 m. 
“Poezijos pavasary”, Venclova 
primena skaitytojui, kad:

"Lietuvoje Bodleras pažįsta-

'V

mas gana seniai. Apie jį buvo 
skaitomas Vlado Dubo kursas n 
Kauno universitete; Bodleras da- iz 
rė įtaką vienam kitam lietuvių f) 
poetui — Lečnu'i Skabeikai, Vy- 
tautui Mačerniuj...”. y<l

Toliau jis nepagaili paaiškini- -rt 
mų:

"Spausdiname dviejų žino- °t 
mų Bodlero eilėraščių verti- *1 
mus. “Gulbės” mitologinės užuo- '3 
minos ne visai suprantamos be n 
komentarų. Andromachę, tro- 
jenų didvyrio Hektoro našlę, iv 
paėmė į nelaisvę Achilo sūnus 
Piras (Neoptolemas), kuris ją su- 
tuokė su Hektoro broliu Helenu. >5į 
Apsigyvenę Epire, Helenas ir An- 
dromachė įrengė ten Trojos ko- n 
piją, idant galėtų apraudoti tė- 
viškės likimą; mažas upelis buvo 
pavadintas Simoentu, kaip upė, - 
skalaujanti Trojos sienas... Karu
selė — aikštė Paryžiuje”.

Visi tie paaiškinimai, autorių 
apibūdinimai, užuominos apie 
poveikius į lietuvių lyriką, kaž
kodėl nebepakartojami rinktinėj, 
tarsi jie nebebūtų reikalingi 
dangų remiančiai savo išsimoks
linimu ir apšvieta išeivijai. Ži
nelės apie poetus nepaprastai 
kondensuotos. Užtat labai kruopš
čiai išvardinami poetų rinkiniai 
— dalykai, kurie be vargo randa
mi biografiniuose žodynuose.

Nežinau ar Venclova yra klau
sęsis kokių patarėjų, bet eiliniam 
skaitytojui patirti, kad poetas X 
“priklausė “turpistų” grupei, ska
tinusiai antiestetizmą ir turėju
siai opozicinių tendencijų”, ka
žin ko neduoda. Tuo tarpu lei
diniu jis įvedamas į nematytus 
poezijos rūmus, kurių salės gal
būt jam atrakinamos pirmą kar
tą — vienos baugios, kitos vai
kiškai linksmos, išdabintos išgra- 
žinimais, kurių akis neaprėpia... 
Paslaugaus vadovo palyda tikrai 
jam nebūtų kliuviniu.

O “Balsai” yra tokiais rūmais. 
Savo įvairumu, apimtimi, blaš
kymusi visais azimutais, duokle 
šio šimtmečio poezijai, jinai 
prašoka viską, ką esam iki šiol 
turėję vertimų iš pasaulinės ly
rikos srityje. Tai sakydami, ne
norim paneigti kitų lietuvių 
vertėjų darbo, atlikto Nepriklau
somybės laikmetyje ar išeivijoj. 
Bet jie buvo laisvi. Jiems neteko 
sielotis, ar jų darbas išvys spau
dos šviesą. Stebint Tomo Venc
lovos brydę “Poezijos pavasa
riuos”, junti, kad jo būta ne
klaužados. Kaip žinom, šio met
raščio skiltyse nemažai yra ver
timų. Kartais pusiau'—užsaky- 
minių, kai grupė poetų pliekia 
pluoštą lyrikos iš draugiškų 
respublikų, ar staiga pajunta 
beribį prieraišumą anti-fašisti- 
niams poetams. Tik vieną vienin
telį kartą aptinkam Venclovos 
pavardę tokioj eskadrilėj, šiaip jo 
įnašas visad iškrisdavo savo to
nacija iš metraščio visumos. 
“Balsų” sąranga neleidžia pa
justi tų “nepataikymų į koją”,, 
kai staiga “Poezijos pavasario” 
skiltyse išvysdavom ištraukia
mus iš užmaršties Milašius ar 
Norvidus, bet tie dalykai buvo. 
Užtat nevisai mielas mums dai- 
norėlio, “asmeninės antologi
jos” terminus, kurį taiko Venclo
va savo knygai. “Balsai” nėra, 
Dieve gink, pripuolamų tekstų 
kratiniu, tekstų, turinčių auto
riui sentimentalią vertę. Juose 
prabyla užangažuoto poeto dva
sia.

Du dalykai kelia nuostabą 
skaitytojuje, atsiskleidus rinkinį.

(Nukeltas į 2 psl.)
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0 GAL JAU NORITE PASKRAIDYTI ERDVĖJE?Šiame numeryje:

Apie leidyklą ir knygas aplamai

Apie leidyklą ir knygas aplamai.
O gal jau norite paskraidyti erdvėje?
1979 metų literatūros premija paskirta Algir
dui Landsbergiui.
Dailininkė lietuvė Minnesotoje.
„Pajacus“ pasitinkant.
Juliui Kaupui būtų buvę šešiasdešimt metų. 
Nuostabaus žmogaus istorija.
Onos Lukauskaitės poezija ir kalėjimo įspū
džiai.
Dailininkui Adolfui Valeškai septynias
dešimt penkeri metai.
Nauji leidiniai.
Filmų įvairumai.
Kultūrinė kronika.

ALEKSANDRAS RAD2IUS

š. m. kovo 22 d. Chicagos Jau
nimo centre “Amerikos lietuvių 
bibliotekos“ leidykla (trumpi
nant būty „ALB leidykla“ ar
ba „ALBL“) ruošia kultūri
ni visuomenės pabendravimo 
vakarą, šia proga pasidalinsime 
keliomis mintimis apie vakaro 
rengėją bei apie knygas aplamai.

1976 m. įkurta ALB leidykla 
yra visuomeninė lietuvių organi
zacija, tarnaujanti mūsų bendrie
siems interesams. Leidiniais sten
giamasi palaikyti mūsų tautinę 
sąmonę išeivijoje, o taip pat tin
kamai pristatyti lietuvių pasise
kimus svetimtaučiams. Kai kam 
— tai gal naujas vardas, “dar vie
na lietuvių organizacija”... Kai 
kam — pažįstama, nes matė, skai
tė ar pirko albuminio pobūdžio 
knygas: Palikę tėviškės namus, 
A Lithuanian Cemetery, Penn
sylvanijos angliakasių. Lietuva, 
Lithuanians in multi-Ethnic 
Chicago, Lietuvių šeimos tradi
cijos, Lithuanian Writers in the 
West. Artėjančio vakaro proga 
ALBL darbuotojai nori sudaryti 
progą knygomis besidominčiai 
visuomenei pabendrauti: taigi, 
vyks vakaras be dešrų ar kopūs
tų, bet su vynu, kava, sūriu ir 
kultūrinės programos skanėstais.

Kalbant apie knygas bendriau, 
yra įdomu, kad ir JAV spauda 
prieš metus ar daugiau palankiai 
komentavo atgimstantį ameri
kiečių susidomėjimą knygomis. 
Buvo rašoma apie atidaromas 
naujas knygų krautuves, augan
čią apyvartą (550 mil. egzemp
liorių per metus) ir praperkamas 
sumas (1.8 bil. dolerių). Iš tik
rųjų yra smagu — ir jaunam, ir 
suaugusiam, ir senstančiam — 
kaip muziejuje pavaikštinėti Chi
cagos Dalton ar Brentano kny
gų krautuvėse. Yra smagu kny
gą nusipirkti ir autobuse ar 
minkštasuolyje ją skaityti.

Lietuvių spaudos žodžio puo
selėtojų, girdime, skaičius krinta. 
Nežiūrint to, mūsų visuomenė 
teberado išskirtinį kūrybingu
mą ir domėjimąsi neeiliniais lei
diniais ir neeilinėmis temomis. 
Tad, nusiėmę mūsų buitį kar

tais temdančius akinius, pripa
žinkime, kad turime ir daug kuo 
džiaugtis. Pvz., baigta ne tik 
lietuviškoji, bet ir angliškoji en
ciklopedija; jau esame pratinami I 
prie tikrai išskirtinių monogra
finių leidinių — Augiaus, Puzi
no, Galdiko ir kt.; prie Kanado
je išleistos puošnios tautinių rū
bų knygos; prie šių eilučių pra
džioje minėtų ALBL leidinių. 
Išvadoje reikia pripažinti, kad 
apščiai mūsų autorių, leidyklų 
bei leidėjų kasmet gražiai užsi
rekomenduoja džiuginančiomis 
knygomis.

Grįžtant prie ALBL, yra malo
nu pastebėti, kad šios leidyklos 
leidiniai mūsų visuomenėje buvo 
pozityviai sutikti. Aišku, buvo ir 
kritiškų pastabų, bet bendras 
vedamo darbo vidurkis pasirodė 
geras ir įdomus tuo, kad visuo
menė knygas perka, naujų kny
gų laukia. Tai reiškia, kad pasi
rinktos temos yra įdomios ir svar
bios. Tai irgi reiškia, kad lietuvis 
su pasididžiavimu ir asmeniniu 
džiaugsmu ima gerai meniškai, 
techniškai apipavidalintą knygą 
į rankas, ja dalijasi savo artimų
jų tarpe ir jieško progų ją paro
dyti svetimtaučiams. O svetim
tautis, pamatęs tokį leidinį, daž
nai sako: “Ihis is a beautiful 
book, how do you, Lithuanians, 
manage this?“ (Paskutiniosios, 
“Lithuanian Writers in the 
West”, proga ALBL susilaukė 
net amerikiečių komentarų, 
kad, lyginant ją su ankstyves
niais ALBL leidiniais bei ameri
kiečių rinkos kaina, pasta
roji buvo per pigiai įkainota...) 
Tokius komentarus išgirdę, gali
me su pasididžiavimu ir užtar
nautai šypsotis.

ALBL darbuotojai mano, kad 
dabar pas amerikiečius pastebė
tas knygos atgimimas mūsų vi
suomenei yra įdomus, bet pa
tiems per daug nereikšmingas. 
Mums svarbiausia, kad susidomė
jimo savajai knygai iš tikrųjų 
niekada nebuvome praradę, o jį 
plėsti dabar kaip tik sudaromos 
auksinės progos.

Antanas Dundzila

Erdvfis lėktuvas, pritvirtintas prie 
tanko, pasiruošęs kilti aukštyn j erdvę. 
Iš abiejų tanko pusių pritaisytos dvi 
didžiulės raketos, kurios išplėš lėktuvą 
ii žemės traukos glėbio.

Klausimas visai rimtas. Niekas 
nejuokauja. Su erdvės lėktuvu 
(Space Shuttlė) JAV erdvės prog
rama įeina į tokią fazę, kad pla
čioji visuomenė asmeniškai galės 
dalyvauti NASA žygiuose erdvėn. 
Ne vien specialiai ištreniruoti 
astronautai, bet ir jokių astro
nautinių kvalifikacijų neturį žmo
nės galės kilti erdvėn. Artėja ga
limybė ir tau, ir man, ir jai, ir 
jam pasiskraidyti orbitoje aplink 
žemę, bet tikimybė, deja, nedide
lė.

Erdvės lėktuvas visai panašus 
į paprastą keleivinį lėktuvą. Ir 
fiuzeliažas ir sparnai lėktuvo. Sa
vo dydžiu beveik komercinis DC- 
-9 lėktuvas. Bet orbiton kils kaip 
raketa, o žemėn leisis kaip sklan
dytuvas, nevartodamas jokios jė
gos. Kilimas erdvėn bus gana 
komplikuotas. Lėktuvas bus pri
tvirtintas prie didžiulio kuro tan
ko. Iš abiejų tanko šonų prisi
glaus po vieną didelę raketą. Tos 
dvi raketos, naudodamos tanke 
esantį kurą, iškels lėktuvą erdvėn. 
Tam tikram aukšty raketos at
siskirs ir parašiutais leisis j At
lantą, iš kur bus išžvejotos ir vėl 
panaudotos kitiems skridimams. 
Kuro tankas irgi atsiskirs nuo lėk
tuvo, bet jis pateks orbiton ir ten 
pasiliks, kol ilgainiui ims leistis 
atmosferon ir sudegs. Jo ekono
miškai nebeapsimokės gelbėti. 
Tai vienintelė visos sistemos da
lis, kuri nebus pakartotinai nau
dojama. Lėktuvas, atlikęs orbitoj 
savo uždavinius, nusileis specia
liai jam įrengtame nusileidimo 
take Cape Canaveral Floridoje.

Orbitai pasiekti reikės nuo 12 
iki 15 minučių, o nusileidimas 
žemėn užtruks apie 30 minučių. 
Jei lėktuvui leisim apsukti tik vie
ną ratą aplink žemę, tai visa ke
lionė truks apie 2 vai. ir 15 min.

Erdvės Lėktuvu orbitoj Dailininko paveikslu

Žinoma, vienos orbitos neužteks 
misijoms atlikti. Viena misija pa
reikalaus daugiau orbitų, kita 
mažiau. Aplamai, skridimas erd
vės lėktuvu bus kitoks, kaip Apo- 
llo astronautų, skridusių į mėnu
lį. Jie gana ankštai buvo susi
spaudę savo kapsulėse. Čia įgula 
jausis daugiau khip normaliame 
lėktuve. Viduj bus palaikomas 
standartinis jūros lygio atmosfe
rinis spaudimas? Keleiviai galės 
atsilapoję savo uždavinius atlik
ti ir visai patogiai jaustis. Nerei
kės jokių erdvės drabužių.

Pirmasis lėktuvo išmetimas or
biton numatomas šių metų vasa
ros pabaigoj arba rudenį, pusant
rų metų pavėlavus. Atsirado lėk
tuve mechaninių negalavimų, ku
riuos reikėjo pašalinti ir pačią 
programą gerokai užvilkinti. 
Amerikiečiai atsargūs. Kol nebus 
visu šimtu procentų tikri, žmo
nių gyvybėm nerizikuos.

Kiek tokių skridimų numato
ma? Iš pradžių bus tik daugiau 
bandomojo pobūdžio skridimai. 
Jie reikalaus, skridimus atlikus, jų 
analizės, įvertinimų, jei reikės, 
kai kurių pakoregavimų ir tt. Vė
liau skridimai laipsniškai dažnės 
ir pagaliau taip įsibėgės, kad iki 
1985 metų tikimasi atlikti apie 
50 skridimų per metus. Per dvy
lika erdvės lėktuvo veiklos metų 
planuojama atlikti 487 skridimai. 
Beveik po vieną kas savaitę.

įgulą sudarys 7 asmenys: ka
pitonas, pilotas, misijos specialis
tas ir iki keturių specialistų ar
ba stebėtojų.Pirmieji trys turės bū
ti gerai ištreniruoti astronautai. 
Visiem kitiem astronautinio pasi
ruošimo nereikės. Po keletos skri
dimų su specialistais, galvojama 
priimti ir eilinių keleivių be jo- 
jokių misijos pareigų. Taip sau. 
Pasiskraidyti erdvėje. Ir visuome
nėje jaučiamas didelis entuziaz
mas. Daug yra norinčių tapti lėk
tuvo astronautais ir eiliniais ke
leiviais. NASA (The National 
Aeronautics and Space Administ- 
ration) astronautų parinkimo įs
taiga Johnson erdvės centre Hous- 
ton Texase gauna daugiau kaip 
100 laiškų ir pasiteiravimų tele
fonais per dieną iš trokštančių 
tapti astronautais, 88 proc. jų 

yra rimti kandidatai, profesiona
lai su reikalingu technologiniu 
pasiruošimu. 10 proc. yra suinte
resuoti jaunuoliai ir pensininkai. 
Likusieji 2 proc. yra ekscentri
kai, nuotykių jieškotojai.

1979 metų literatūros premija paskirta Algirdui Landsbergiui
Lietuvių rašytojų draugijos pre

mija, kurios mecenatas yra Lie
tuvių fondas, kovo 9 d. paskirta 
rašytojui Alg. Landsbergiui už 
„Ateities“ leidyklos išleistą jo 
novelių knygą „Muzika įžengiant 
į neregėtus miestus“. Lietuvių Ta
šytoji; draugijos premijai skirti 
komisija šį kartą buvo sudaryta 
Chicagoje: pirm. Povilas Gaučys, 
sekr. Marija Stankuvienė-Saulai- 
tytė ir nariai — Algirdas Titus 
Antanaitis, Julija Svabaitė-Gylie- 
nė ir Nijolė Jankutė-Užubalienė. 
Minėtos dienos posėdyje komisi
ja, persvarsčiusi visą labai gau
sų ir brandų praėjusių metų li
teratūrinį derlių išeivijoje, pre
miją balsų dauguma paskyrė Al
girdui Landsbergiui.

Ir be premijuotos knygos Al
girdas Landsbergis mūsų išeivijos 
literatūroje jau yra įmynęs labai

Algirdas Landsbergis Nuotr. V. Maželio

Norinčių skristi erdvėn papras
tais keleiviais irgi didelis skaičius. 
NASA vadovybė yra sudariusi ne
mažą sąrašą asmenų, kuriuos ji 
pati norėtų pasikviesti kelionėn. 
Jų tarpe yra astronomas dr. Carl 

ryškias pėdas. Užtenka tik prisir 
minti kadaise „Draugo“ konkur
są laimėjusį jo romaną „Kelio
nė” (1945), apie kurį Kęstutis 
Keblys knygoje „Lietuvių litera
tūra svetur” sako: “Landsbergio 
romanas .Kelionė' buvo tai, ko 
literatūra rimtai besirūpinantieji 
laukė nuo pat tremties pradžios 
— jauno beletriste, kuris į mūsų 
raštiją atneštų vakarietišką ro
mano koncepciją ne tik forminių 
naujovių atžvilgiu, bet ir pilnu 
meninės tiesos supratimu“. Gra
žiai šis pasakymas didžia dalimi 
tiktų ir dabar premijuotųjų nove
lių atžvilgiu.

Šia proga reikia prisiminti, kad 
Algirdas Landsbergis yra daugia- 
žanrinis rašytojas: romanistas, 
novelistas, dramaturgas, nesišali- 
nąs ir poezijos, operos libretistas, 
vertėjas, eseistas. Štai viso to kon- 

Sagan, žymus prancūzų vandeny
nų tyrinėtojas Jacąues Cousteau; 
senatorius Bany Goldwater, žur* 
nalistai Walter Cronkite ir Lo- 
well Thomas, filmų aktorės Zsa 
Zsa Gabor ir Jane Fondą, daini
ninkas John Denver ir daugelis 
kitų garsenybių. Šen. B. Goldtil 
water sakosi stebėjęs erdvės lėk-r 
tuvo statybą nuo pat pradžios ir 
labai norėtų skristi. Jo sveikata 
esanti visai tinkama tokiai kelionei 
nei. Zsa Zsa Gabor irgi norėtų, 
skristi, bet tai priklausysią nuo to, 
kiek gražių astronautų būsią lėk->- 
tuve. „Pop“ dainininkas John 
Denver parduosiąs savo gitaras,- 
kad galėtų skristi erdvėn. Bet, 
anot NASA pareigūnų, pirmieji'’ 
keleiviai būsią žurnalistai. O jie - 
nelaukia nė pakvietimų. Patys pra
šosi. Angus MacPherson, Londo
no Daily Mail erdvės projektų - 
korespondentas jau 1976 metais 
užsiregistravo kelionei. Mary E. 
Bubb tvirtina, kad ji aprašiusi 
spaudoje daugiausia raketų palei
dimų erdvėn, apie 2,000. Todėl 
ji formaliai padavė prašymą, kėd^ 
ją priimtų į erdvės lėktuvą. Ir ne 
vien tik spaudos darbininkai ver
žiasi erdvėn. Nuo jų neatsilieka 
nei radijo, televizijos, nei tele-

(Nukeltas į 2 psl.)

kretūs įrodymai: „Ilgoji naktis“ 
(1956) — novelių rinkinys; „Pen
ki stulpai turgaus aikštėje“ " 
(1966) —premijuota pokario,
partizaninių kovų drama; „Mei- . 
lės mokykla“ (1965) —komedi-™ 
ja; įdomiai dvigubinis scenos ? 
veikalas “Vėjas gluosniuose /Z 
Gluosniai vėjuje (1973)j ateiti
ninkų kongrese Dariaus Lapins- 
ko pastatytas okupacinio siaubo 
prasme šiandienykštis “Šventasis 
narvas”; lietuvių scenoje vaidin- . 
tas, o paskui ir anglų kalba išleis
tas “The Lašt Picnic” (1978), o 
kur dar kultūros žurnaluos spaus
dinti, o ir scenose regėti jo vie
naveiksmiai — alegorinis farsas 
„Barzda" ir ,,Sudiev, mano kara
liau“; libretas Jeronimo Kačins
ko operai „Juodas laivas“, redak
torius ir didžia dalimi vertėjas 
lietuvių poezijos antologijos ang
lų kalba „The Green Oak“ 
(1962) ir lietuvių liaudies dainų 
antologijos anglų kalba „The 
Green Linden“ (1964).

Aplamai, Algirdas Landsbergis, 
turėdamas jau ryškiai atpažįsta
mą savo braižą, su kiekvienu 
nauju veikalu sugeba ir savotiš
kai persimainyti, nesikartoti, o 
vistiek būti savimi. Todėl ir Auš- 
ra-Marija Jurašienė, žvilgterėju- ' 
si į ankstesnę Landsbergio pro
zą, apie pastarąją premijuotąją 
knygą sako: „It dabar — po il
gos pertraukos — Algirdo Lands
bergio nauja apsakymų knyga 
jau kitos tonacijos, lyg įvairių 
pustonių suskaldyta Venecijos 
mozaika. Daug ramesnė, kartais 
ironiška, skeptiška ar racionali, 
ekspresyviai ryški ar staiga ly
riška, su giliai užslėptu skausmu 
ir romantišku ilgesiu“ („Drau
go“ kultūr. priedas, š.m. vasario 
9 d.). Ik brd.
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Nelengva atsispirti operos traukai. 
Lituanus gimė prieš dvidešimt penke
rius metus.
Mūsų kalba: Dėsningas tėra ALTAS.

<» * Carl’o Orff’o Carmina Burana lietu- 
viškai.
Carl Orff ir jo Carmina Burana. 
Amerikiečių haiku vertimai.

f* Svečių iš Europos, Petro Odinio ir Ra
mintos Lampsatytės, koncertas. 
Dar apie dailininką Praną Domšaitį.

& Nauji leidiniai.
’z’ Kultūrinė kronika.

Nelengva atsispirti 
operos traukai
Per didelis pasišventėliškas 

dėmesys operai mūsų dirvonuo
se kai kada smukdo bendrą kul
tūrinį lygį. Nelieka energijos ori
ginalesnei muzikinei veiklai.

—- Na, ir nukalbėjai, — už
protestuos kiekvienas uolus ope
ros dievintojas. —Tai nesą
monė. Operos žanras yra aukš
čiausio 'lygio menas. ‘Ir jeigu 
žmonės prie jo Skverbiasi, jie tuo 
išreiškia savo aukštą kultūrą. 
Ko daugiau reikia.

Dėl fo nesiginčysiu. Tegu ope
rinė išmonė skaidrina visuome
nės dvasią. Tegu uvertiūrų, ari
jų, vaizdžių dekoracijų, spalvin
gų drabužių kerai gaivina me
lomanų širdis. Jei pastatymas 
yra geras, suriku atsispirti operos 
traukai — žavimės, plojame ir 
trokštame dar sykį išgirsti gra
žiąsias melodijas, dažniausiai 
girdėtas šimtus kartų, mums su
prantamas kaip mūsų pačių ra
šysena.

-Bet čia ir glūdi dvasinio nuos
tolio gemalas. Operinis žavesys 

lengvai pavirsta maloniu įpročiu. 
Atbunka estetinė nuovoka. Su
siaurėja visuotinės muzikos su
pratimas, dingsta tolerancija ki
tiems muzikos žanrams. Yra (per
nelyg daug tokių operas liaup- 
sintojų, kurie su pasididžiavimu 
nepripažįsta nei simfonijų, nei 
kamerinės muzikos, nei fortepijo
ną, skambinimo. O ką sakyti apie 
džiazą ar šiuolaikinę muziką. Ši
tų “pabaisų” jie kratosi kaip ug
nies. Net ir patį operos lauką daž
nas iš jų susiaurina iki kelių 
Verdžio, Gounod, Puccinio ari
jų, dar pridėkime “Čigonų ba
rono" melodiją.

Solistai, ugdydami savo ga
bumus operos traukos atmosfero
je, pasiduoda publikos lygiui, pri
pranta pro pirštus žiūrėti į mū
sų tautinę muziką. Jiems nėra 
nei laiko, nei noro 'giliau suvokti 
lietuvių vokalinį meną, plačiau 
susidomėti mūsų kompozitorių 
įnašu. Jei kelis savųjų dalykus 
iš pareigos ir įtraukia į koncerti

4

me-

kon- 
dai-
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priekinė padan- 
ėmė Tamstytis 

šluostyti pra- 
įkvėpimo at-

nį repertuarą, tai Jų paruošimas 
būna tik pusėtinas, reiškia — ne- 
merriškas. Žinoma, yra išim
čių ir tikrai kultūringo lietuvių 
muzikos atlikimo. Bet šiame ra
šinyje rūpi vis dažnėjantys an
tausiai lietuvių vokaliniam 
nui.

Kartą (Lietuvių dienos 
certe teko klausytis svečio 
nininko. įspūdingai atliko jis su
dėtingas arijas — su pavergian
čia balso ir vaidybos išraiška. 
Publika šėflo plodama. Bet kai 
reikėjo vyrui .padainuoti kelias 
harmonizuotas lietuvių liaudies 
dainas, ūmai interpretacinė galia 
supliuško kaip 
įga. Solistas 
į fortepijoną, 
kaitą, jieškoti 
skleistose gaidose. Buvo matyti, 
jog neišmokęs teksto, dainuoja 
ekspromtu.

Vis tiek ir už tokį drebią dė
mesį lietuvių dainoms rengė
jai dėkoja solistams. Dėkoja už 
tai, kad žmogus neužrietė nosies, 
atvažiavo, parodė savo operinį 
įgūdį, ibe to, tautinės pareigos la
bui padainavo net kelias lietuvių 
kompozicijas. Taigi — atliko tau
tinę pareigą. Ko daugiatf reikia.

Pareiginio, proginio dainavi
mo 'bei skambinimo mūsuose, 
reikia pasakyti, yra daugiau, ne
gu reikia. Tai savotiškai nau
dinga pseudo - muzika (darbš
čių rengėjų greitomis sumesto
je programėlėje). Ji skamba daž
nuose baliuose, minėjimuose, iš
kilmėse, jaunimo šventėse. Lyg 
'bendroje entuziastingoje rugia
pjūtėje, solistai ekspromtu talki
na savo balsais, o publika jiems 
ploja, dažniausiai iš pare’gos. 
Proginių koncertų repertuarai pa
virsta vis tų pačių paprastų dai
nelių ((kurias parūpina vietiniai 
kompozitoriai) kartojimu, prieš
karinių romansų, banalių šla
gerių, geresniu atveju —jaunuo
liškų-, bet ne meniškų "viva eu- 
iropų” (senų europiškų melodi
jų) santalkomis. Salė viską paly-

1954 lapkričio 26 - 28 d. Chi
cagoje įvykusiame Lietuvių stu
dentų sąjungos suvažiavime pa
sirodė anglų kalba išleistas pir
masis LITUANUS žurnalo nu
meris. Tai buvo 12 puslapių, 
gražiai techniškai apdorotas, ba
lansuoto turinio, daug žadantis 
organizuotos studentijos leidinys 
angliškai skaitančiam akademi
niam pasauliui, šiandien, prisi
menant LITUANUS gyvavimo 
sukakti, čia pasidalinsiu 1954 — 
1955 metų epizodais, kai LITU
ANUS leidimo buvo imtasi.

Kad ir straipsniu minėti su
kaktį vien sukakties vardan gal 
būtų pigu ir tuštoka. Tad šalia 
grynai informacinių duomenų 
bei čia viešai reiškiamo pasiten
kinimo per 25 metus daugelio 
rankų bei galvų varytu' darbu, 
šiose eilutėse išskirsiu tą mūsų 
studentijos kartą, kurios aplinko
je LITUANUS gimė. Šiandien, 
sukakties proga, būtų prasmin
ga tą kartą vėl sutelkti bendron 
talkon, kad LITUANUS dabarti
nė būklė būtų pastūmėta prie
kin ir žurnalo ateitis užtikrinta.

Studentija JAN-seapie 1954 m.
1954 m. buvusių dypukų dau

guma buvo bebaigianti pirmąjį 
gyvenimo penkmetį JAV-se. Stu
dentiją sudarė lietuviškųjų gim
nazijų auklėtiniai, Vokietijoje 
baigę bent 4 — 5 klases. Aišku, 
buvo ir vyresnių studentų, 
aukštojo mokslo ragavusių Pin- 
neberg’e ar kituose Vokietijos ir 
net Lietuvos universitetuose. 
JAV-se tada slinko į pabaigą Ko
rėjos karas, pasaulyje plėtėsi šal
tasis karas, jauni vyrai privalėjo 
bent dvejus metus atitarnauti 
JAV kariuomenėje. Nedaug kas 
dar turėjo automobilius ar tele
vizijas... Iš mūsų ideologinių 
studentiškų organizacijų veikė 
studentai ateitininkai, tuo metu 
kaip tik formavosi santariečiai 
(vėliau sudarę Santarą — švie
są), atsikūrė akademikai skau
tai ir, gal kiek siauresne skale, 
veikė keli kiti studentijos sambū
riai.

1951 m. įvyko pirmieji naujai 
įkurtos organizacijos. Lietuvių 
studentų sąjungos JAV vadovy
bės rinkimai, kurios iniciatoriais 
buvo Madison, Wisc. mieste stu
dijuojantieji Vytautas Kavolis ir 
Vytautas Žvirzdys — Vardys (1). 
Jaunimui stojant į universitetus 
ir, atsitarnavus kariuomenėje, 
grįžtant tęsti studijų su valdžios 
skiriamomis stipendijomis, stu
dentų sąjungos narių skaičiai 
sparčiai augo: 1951 — 1952 pra
dėta su 135 nariais, 1954 — 1955 
jau buvo 569, o 1956 — 1957 vei
kė net 22 Sąjungos skyriai su 743 

di, trafaretiškai šnekant, šiltais 
ar net karštais plojimais. Ko dau
giau reikia.

Klausimą —ko reikia išeivijos 
muzikiniame gyvenime — turė
tu rimtai apsvarstyt: mūsų kul
tūrininkai. Taip pat ir patys so
listai, kurie šiuo metu daug laiko 
ir lėšų skiria operiniam menui. 
Žinokime, kad šiandien išeivijo
je, poetiškai šnekant, (lietuvių

Šitaip atrodė mūsų studentiškoji vyrija “Lituanus” gimimo metais. Čia regime Unlversity of Dllnols, Urbanos studen
tų grupę. Pirmoje eilėje trečias H kairūs — K. Mikėnas; antroj eilėj pirmas H dešinės — A. Marchertas; trečioj ei
lėj antras iš dešinės — L. Sabaliūnas; ketvirtoj eilėj pirmas U dešinės — A. Dundzila.

registruotais nariais, gyvenan
čiais nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno pakrančių (2). Stu
dentai reiškė gyvą dėmesį Są
jungai: 1955 m. vadovybės rinki
muose dalyvavo 72 proc. turin
čių teisę balsuoti (3), kelis kar
tus metuose išeidavo “Studentų 
gairės”, buvo organizuojami 
alumnai, rūpintasi Baltų studen
tų federacijos steigimu, Pasau-

Visokeriopai “Lituanus” leidimo Idėją 
rėmęs J. J. Bachunas.

muzikos deivė dažnai yra guja
ma iš namų, kaip toji Aisčio ka
ralaitė. Tenebūna opera jai pa
motė. Opera yra naudinga ir 
naudinga tol, kol neužgožia mū
sų originalios muzikos. Savąją kū
rybą reikia kuo plačiau atskleis
ti — ir ankstyvesnę, ir šiuolai
kinę, įsigilinus ją išmokti ir tik 
tada meniškai perteikti klausyto
jams. Pr. V.

n h X j

lio lietuvių studentų atstovybei 
veikė Studentų šalpos fondas, Są
jungos užsienio skyrius, regulia
riai buvo raginami visuotiniai bei 
rajoniniai suvažiavimai ir t. t 
Buvo, ką šiandien švelniai va
dintume “politikavimu” — tai 
varžybos dėl įtakos ar "valdžios”; 
pasitaikydavo ir viešų kivirčų. 
Bet bendra nuotaika buvo pozi
tyvi, draugiška, studijų rūpes
čiuose — darbinga, ne be kai ku
rių asmeninių nepriteklių, aiš
kiai lietuviškai orientuota. 1952. 
XI. 24 d. Sąjunga savo kasoje tu
rėjo 35.10 dol., o Šalpos fondas sa
vo ižde — 573.84 dol. Vėliau pa
dėtis, aišku, pasikeitė gerojon pu
sėn (4). Ar ne nostalgiškai atro
do?

Šioje aplinkoje, Lietuvių stu
dentų sąjungos centro valdybos 
iniciatyva, 1954 m. vasarą pra
dėjome LITUANUS leidimą.

Užsienio skyrius ir 
busimasis LITUANUS

1954 m. pavasarį po įvykusių 
Sąjungos rinkimų buvo sudaryta 
tokia Centro valdyba: K Kudž- 
ma — pirmininkas, A. Rėželis — 
vicepirmininkas, R. Rauchaitė ir 
V. Germanas — sekretoriai, A. 
Barzdukas — iždininkas, V. Vy
gantas ir A. Sužiedėlis — nariai. 
K Kudžmai, V. Germanui ir A. 
Rėželiui išvykus į kariuomenę, 
valdybon įėjo R. Rėžys, V. Klei
za ir K. Mikėnas, o pirminin
kavimą perėmė A. Sužiedėlis (5).

Pasibaigus 1954m. pavasario se
mestrui, dauguma Urbanoje, Illi- 
nois universitete, studijavusių 
studentų išsiskirstė namo, Chi- 
cagon. Čia visai netikėtai vasa
ros pradžioje pas mane atsilankė 
Vytautas Vygantas, tuometinis 
Sąjungos centro valdybos narys, 
kurį buvau pažinęs prieš metus 
laiką Urbanoje. Jis jau buvo įpu
sėjęs į savo psichologijos daktara- 

. tą, kai mes, mano artimiausi
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draugai, buvome maždaug tre- 
čiamečiai - busimieji inžinieriai.

Šį kartą, sėdėdamas pas mus 
ant sofos, V. Vygantas trumpai 
nušvietė Centro valdybos planus 
steigti Užsienio skyrių, pradėti 
leisti anglų kalba biuletenį bei 
rūpintis keliais kitais projektais. 
Mane jis kvietė pirmininkauti Už
sienio skyriui, susidaryti iš Chica
gos bei Urbanos studentų mažą, 
bet darbingą kolektyvą ir reda
guoti tą planuojamą biuletenį. Il
gai nedelsdama, Centro valdy
ba norinti išleisti- pirmą biule
tenio numerį dar prieš 1954 
metų pabaigą. Toks terminas 
mums visiems buvo visai su
prantamas, nes Sąjungos Centro 
valdybos kadencija buvo tik vie- 
neri metai. Tad ir aš, nedelsda
mas, sutikau. Dar truputį šnek
telėjome kitais reikalais ir sutarė
me greitai vėl pasitarti.

Pagal V. Vygantą, angliško 
biuletenio mintį viename sąjun
gos suvažiavime pats pirmasis iš
kėlė žinomas JAV vyresniosios 
kartos veikėjas, Juozas Bachu- 
nas. Ten pat J. J. Bachunas pa
žadėjo ir savo piniginę paramą 
šiam sumanymui. Ankstyvesnės 
sąjungos centro valdybos šiam 
projektui dėl įvairių priežasčių 
bei kitų varomų darbų, atrodo, 
neturėjo jėgų ir laiko, tad iki šiol 
nieko ir nebuvo padaryta. V. Vy
gantas šį J. J. Bachuno sumany
mą “atgaivino” dabartinėje są
jungos vadovybėje, jam rado pri
tarimą ir ėmėsi darbo. Artimiau
sioje ateityje, sudarę biuletenio 
planus, turėsime vykti pas J. J. 
Bachuną, apie savąsias pastan
gas jį painformuoti ir paprašyti 
jo pritarimo bei anksčiau žadėtos 
piniginės paramos.

Už kelįų savaičių įvykusia
me susitikime su V. Vygantu 
aš jau turėjau pakviestų Užsie
nio skyriaus bendradarbių suti
kimus dirbti, provizorinį pirmų
jų metų biuletenio turinio pla-
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ną ir keletą kitų pasiūlymų sky-’ib 
riaus veiklai. Į Užsienio skyrių ■’n 
specialiai biuletenio leidimui su- 
tiko įeiti Kęstutis Mikėnas, Al-pn 
gis Pabarčius, Dalilė Valančiu-*^ 
tė (dabartinė Polikaitienė). Aiš-’tn 
ku, redakcijos ir Užsienio sky-’fn 
riaus nariu ex-officio buvo Vy-^b 
tautas Vygantas, mūsų ryšinin-ig 
kas su Sąjungos valdyba. Kiekių 
vėliau palankių laiškų apie Lie-. ii 
tuvą rašymo akcijos organizavi-mt 
mui įsijungė Leonas Sabaliūnas?'^ 
ir Algis Marchertas (6). Aš darsii 
siūliau Užsienio skyriaus veiklą ov 
plėsti keliais kitais mažesniais pro- :m 
jektais, tačiau V. Vygantas kie- žh 
tai laikėsi to paties principinio, 
biuletenio leidimo reikalo. “Iš- * 
leiskime gerą biuletenį ir to, bent 
pradžiai užteks. Tuo atliksime 
didelį darbą” — jis argumenta
vo.

Pirmųjų metų biuletenio 
planas, leidimo dažnumas bei 
apimtis išsisprendė gana leng
vai. Buvome saistomi turimų 
Sąjungos išteklių, laiko irgi bu
vo mažai. Bent apimties požiūriu, 
pradėjome kukliai, su keturiais 
12 — 16 psl. numeriais metuo
se. Paruoštą pirmųjų metų te
mų bei autorių sąrašą papildė
me keliais kitais V. Vyganto pa
siūlymais. Turinio principinė 
linija jokių rūpesčių nekėlė, 
šiandien ją galima lengvai atkur
ti naudojantis Studentų sąjun
gos pradininkų 1951 m. paskelb
tu atsišaukimu, kuriuo visi tada 
gyvenome: "... įjungti lietuvius 
studentus į Lietuvos laisvės ko
vą tarptautiniame bei amerikie
tiškame akademiniame forume, 
kartu ir tautinėje bendruomenė
je”... (7/

Gyvenome Eisenhower’io prezi
dentavimo laikais ir jo 1952 m. 
rinkiminiais pažadais komuniz
mą atstumti atgal. Tad ir pirmų
jų numerių turinys visų pir
ma turėjo išsakyti, kas mes esa
me, kas mums nutiko, kokie mū
sų siekiai Lietuvos atžvilgiu, ko
kie ryšiai su akademine visuome
ne ir, pastačius šią bazę, jieškoti 
savosioms aspiracijoms draugų. 
Vėliau, aišku, ši linija buvo iš
plėsta į kultūrinę, mokslinę ir ki
tas sritis, nes kitaip biuletenis 
būtų nusipiginęs ir išvirtęs į nuo
bodoką propagandą.

Tame pat pasitarime iš ke
lių mano pasiūlytų vardų ap
sistojome prie LITUANUS pa
vadinimo. Pasidalinome su V. 
Vygantu straipsnių užprašymo 
uždaviniais. Sutarėme, kad aš 
aplankysiu kai kuriuos Chicago
je gyvenančius mūsų instituci
jų darbuotojus, juos painformuo
siu apie LITUANUS. V. Vygan
tas iš savo pusės pranešė, kad 
spaudos darbą atliks "Darbinin
ko” spaustuvė, iš ten bus tvarko
mas techniškas paruošimas bei 
ekspedicija. Dar reikėjo pasirū
pinti laisvųjų kraštų studen
tų centrinių organizacijų adre
sais bei keliom kitom smulkme
nom.

Vizitai pas visuomenininkus
Sutarėme su A. Pabarčium 

vieną vasaros sekmadienį keliau
ti į Sodus, Mich., apie 100 my
lių už Chicagos į Detroito pusę, 
pas didįjį Amerikos lietuvį, J. J. 
Bachuną. A. Pabarčius pažadė
jo pasiskolinti automobilį, suta
rėme susitikti sekmadienio rytą 
Sand Dunes, Ind., paežerėje ir iš 
ten išvažiuoti. Tais laikais dar 
nebuvo didžiųjų Amerikos “In- 
terstate” autostradų, tad ir kelio-

(Nukeltas į 2 pal.)
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Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.

Kristaus palaiminimai ir 
Lietuvos žemės reforma
Evangelijoje randamas Jė

zaus pamokslas nuo kalno prasi
deda garsiais jo palaiminimais. 
Palaiminti vargdieniai... palai
minti, kurie yra išalkę... palai
minti, kurie verkia... palaimin
ti, kurie niekinami...

Kai skaitome šiuos palaimini
mus ir, jei būtume užmiršę vis
ką, ką žinome apie Jėzų, būtent 
jo dievišką prigimtį ir jo žmo
giškos prigimties kančią už žmo
nijos nuodėmes, galėtume per
gyventi įspūdį, kad čia kalba 
žmogus, kuris kietai kritikuoja 
esamas negeroves ir galbūt pre- 
tėhduoja į visuomeninius tautos 
vadus. Ir iš tikrųjų — visuome
nės jis šia kryptimi ir buvo su
prastas. Netenka stebėtis, kad po 
jo įvykdyto stebuklingo duonos 
padauginimo ištisai miniai žmo
nių jį buvo norima apšaukti 
tautos vadu. Tačiau?kaip žino
me, Jėzus nuo šios veikimo kryp
ties susilaikė, pasukdamas labiau 
religinio vadovavimo kryptimi.

Ką bemanytume apie Jėzaus 
tikslią, Skelbiant šiuos palaimini
mus, tačiau negalima abejoti, 
kad jie liudija gilų jo susirūpi
nimą vargstančiu žmogumi. Kaip 
žinome, vargstantis žmogus tiek 
dorine prasme (t. y. nusidėjė
lis), tiek visuomenine prasme (t. 
y. skriaudžiamas žmogus), yra 
susilaukęs Jėzaus dėmesio labiau 
negu kuris kitas žmogus.

Kyla klausimas, ar Bažnyčia 
pakankamai rūpinasi nelaimin
gu žmogumi. Antrojo Vatikano 
susirinkimo metu vyskupai drįso 
iškelti klausimą, ar Katalikų 
Bažnyčia šiuo atžvilgiui repre
zentuoja Kristaus dvasią? Kai kas 
į šį suvažiavimą norėjo pažiūrė
ti, kaip į pačios Bažnyčios savęs 
teismą. Suvažiavimo dalyvių tar
pe buvo cituojami šie pop. Jono 
XXIII žodžiai, pasakyti kardino
lui Montiniui: "Vargstanti žmo
nija yra Kristaus atvaizdas, dėl 
to ji yra tarsi sakramentas” (I. 
302 psl.).

Savo išleistame dokumente, 
vad. "Bažnyčia dabartiniame pa-

šaulyje", 'Antrasis Vatikano susi
rinkimas stengėsi spręsti kai ku
rias žmonijos vargo problemas ir 
duoti nurodymų šiuo reikalu.

Žinoma, kai atsakymą i pro
blemą reikia duoti bendro patvar
kymo forma, jis negali būti toks 
įspūdingas, kaip atslkiro kalbėto
jo lūpose. Konstitucija iškėlė ir 
aptarė ne vieną pareigą. Mes j

Slavočinskio Giesmynas buvo 
išspausdintas 1646 m. Jėzuitų 
spaustuvėje Vilniuje. Tai pirma
sis žinomas giesmynas Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštystėje, turįs 
arti 200 giesmių bei psalmių. 
Giesmyno tituliniame puslapyje 
autorium pažymėtas Saliamonas 
Mozerka Slavočinskis, tačiau nė
ra tikra, ar Slavočinskis, Vilniaus 
Akademijos mokinys, vėliau Šiau
lėnų ir Kražių klebonas, pats vi
sas giesmes išvertęs. 1646 m. Sla
vočinskis teturėjo 22 metus: ar jis 
galėjo, dar mokslo nebaigęs, pa
ruošti 190 vertimų, kurių beveik 
visi parašyti eiliuota, sklandžia 
forma? Giesmyne taip pat pasi
taiko kalbos bei požiūrio nelygu
mų, ir tai sukelia panašių abe
jonių: ar visos giesmės verstos to 
paties asmens? ar visos tuo pačiu 
laikotarpiu? 17 amžiaus lietuvių 
literatūros specialistas Jurgis Le
bedys mano, kad Giesmynas yra 
savarankiška, vienu metu para
šyta knyga. Jis ją priskiria Slavo- 
činskiui, bet vis dėl to pastebi, 
kad giesmyno autorystės proble
ma dar nėra išspręsta. Aš pati pri
leista, kad Slavočinskis yra dau
gumos giesmių vertėjas, tačiau 
jam nepriskirsiu kiekvienos gies
myno detalės ir bandysiu nubrėž
ti ne tiek paties vertėjo, kiek va
dinamojo Slavočinskio giesmyno 
literatūrini profili.

Giesmynas yra verstas iš loty 
nų ir lenkų kalbų. Giesmių pra
džioje duodamos tai lotyniškos.

i vžgimime, . 
pAgimdimc, 
mes ir džiaukimės 

Wiefzpacii gimufiam giedokime. 
Tiuboriiis dūlėkime» 

Giefmeles pradekime, 
Tame nu vžgimime, && . 

Dangus musamp artinas, 
Dėlto žiame linksminas, 
Tame na vžgimime &c. 

kitime 3. ? ;
Nafccnte Chriilo Dno.

bu nedirbėtu.

ūna nimfa
utairi

nupfa’tbr,

Šitaip atrodo S. M. Slavočinskio giesmyno “Giesmės, tikėjimui katallckam priderančios”, Kleisto Vilniuje 1*M m., du 
...-etiminiai puslapiai.

-- r--- f-’’ ------ • uziuje uuuuaiiios tai iuiyni3K.ua.
ŠIUOS visus patvarkymus čia ne-* tai lenkiškos citatos, kurios, Lebe- 
galime leistis, tačiau ypač verta nuomone, turėtų atitikti pa 
atkreipti dėmesį į vieną nuostatą, naudotų originalų pirmąją eilu- 
kuris mums, lietuviams, yra ypač tę ^aj kuriuos šių originalų Le- 
įdomus, nes liečia žemės refor- bedys nurodo savo puikioje 1958 
mos reikalą. , m. Slavočinskio Giesmyno laido-

Konstitucija, kalbėdama apie je jjs pažymi, kad psalmės vers- 
reikalą išdalyti didelius vieno sa- tos iš lenkų poeto Kochanovskic 
vmmko valdomus žemės plotus Dovydo psalmyno, ne lotyniško 
stokojantiems, šią problemą su-, Vulgatos teksto, nurodo apsčiai 
prato ir ją formulavo panašiais panašumų bei skirtumų tarp Sla- 
žodžiais, kaip ji buvo suformu- vočinskio ir Jagodinskio giesmy- 
luota ir įvykdyta Lietuvoje. nų, kartais cituoja vėlesnių lietu-

K Štai Konstitucijos “Bažnyčia, viškų leidinių nuotrupų ir tuo bū- 
dabartiniame pasaulyje” žo- du įdomiai nušviečia Slavočins- 
džiai: “Daugelyje kraštų yra i kio giesmyno vertimo meną. Ta- 
platūs ir net labai platūs žemės' čiau Lebedžio pastabos bei paly- 
plotai, kurie yra tik menkai ap-; ginimai, nors jie nepaprastai ver- 
dirbami, ar net visiškai stovi dy- tingi, nesudaro pilno vertėjo ta
ki... kai tuo tarpu dauguma žmo- i lento vaizdo. Juos išstudijavę, spe
nių yra arba bežemiai, arba jos jame, kad vertėjas ar vertėjai ver- 
turi mažai... Neturėdami saugu-: tė, palyginti, laisvai, tačiau riks
mo, jie gyvena asmeninėje ver- liai nežinome, kiek ir kur gies- 
gystėje, netekę galimybės veikti, myno vertimai savarankiški, ku- 
savo atsakomybe... Neturėdami rie jų bruožai aiškintini originalo 
saugumo, jie gyvena asmeninė
je vergijoje”. Dėl to “nepakan
kamai įdirbamos žemės turi būti 
išdalytos tiems, kurie jas gali pa
daryti vaisingomis. Kai bendras 
gėris reikalauja, kompensacija 
(už išdalytas žemes), atsižvel-i 
giant į visas aplinkybes, turi bū
ti pripažįstama” (III, 308 psl., 
70 dol.).

Šie Vatikano Antrojo formu
lavimai savo pačiais žodžiais 
nuostabiai primena Lietuvos sei
mo išleistą Žemės reformos įsta
tymą. Taigi, į Lietuvos nepri
klausomybę, kurios šventę nese
niai minėjome, turime pagrin
do žiūrėti kaip į pasireiškimą, 
einantį Kristaus palaiminimų 
kryptimi. V. Bgd.

įtaka, kurie priskirtini vertėjui. 
Gali būti, kad vertėjai panaudo- 

■ jo keletą originalų, gal kai ką 
į vertė iš atminties, vienur kitur 
' įpynė mums dar nežinomų ano 
meto lietuviškų giesmių fragmen
tų. Tektų išsamiai išstudijuoti vi
sus 17 amžiaus giesmių tekstus. 
Tada galėtume išrišti Slavočins- 
kio Giesmyno mįsles, nustatyti 
tikslesnį jo polinkių bei talento 
portretą. Šioje paskaitoje pasiten
kinsiu bendra Giesmyno litera-

•) Paskaita, skaityta vienuoliktojo 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavime Literatūros sekcijoje 1979 
m. rugsėjo mėn. 1 d. Jaunimo centre, 
Chicagoj.

tOrinių savybių apybraiža. Tiesa, 
Giesmyną lyginsiu su kitais, tiek 
mkstesniais, tiek vėlesniais rinki
niais, tačiau bandysiu išryškinti 
ne vertimo originalumą, o tik kai 
kuriuos jo literatūrinius aspektus.

Mano dėmesį ypačiai pa
traukė keturios Giesmyno savy
bės: jo emocingumas ir vaizdin
gumas, giesmių poetinė sintaksė 
ir eilėdara. Šiuos bruožus per
žvelgsiu kiek detaliau, pradėdama 
Slavočinskio ir Bretkūno 136-os 
palmės palyginimu, kuris, ma
nau, nušviečia ir lietuvių poeti
nės kalbos evoliuciją, ir Slavo
činskio polinkį į sudėtingas for
mas. Bretkūno versija yra anks
tesnė — 1589 metų. Ji psalmės 
turinį perteikia suglaustu, pa
prastu sakiniu:

Pas vandenus Babilonijos 
sėdėjom

Verkdami, kada Siono 
atsiminėm.

(Arfas musu pakabinom
Ant gluosnių, kurie ten buvo.l) 

Slavočinskio vertimas yra labiau 
apgalvotas, sąmoningesnis ta 
prasme, kad vertėjas aiškiai siekia 
sukurti poetinių efektų:

Ant Babilono upies krašta 
sėdėdami!

O ant tavęs Syone dažnay 
atmindami/ 

Ašaromis įverksminga širdi 
ikaršinomj 

O widuy glusnio sawa žayslus 
pakabinom. 2) 

(278 psl.)
Jei psalmės pradžioje Bretkūnas 
pasitenkina bendrais žodžiais: 
vandenys Babilonijos, Slavočins
kis šį vaizdą praplečia, sukonkre-

tina, žodį vandenys pakeisdamas Giesmyne tiek daug, kad čia jau- 
tikslia upės krašto detale: jo upės 
krantą galime matyti, o Bretkū
no vandenys mums tėra abstrak
ti sąvoka, Siono žmonių tremties 
užuomina. Skausmą Bretkūnas 
išreiškia vienu žodžiu — verkėm 
—, o Slavočinskio versijoj šis 
ašarų motyvas užpildo visą eilu
tę. Bretkūno sakinys yra kuklus, 
jis neturi ryškių kontūrų. Bet Sla
vočinskis žodžius sugrupuoja taip, 
kad jaučiame ritmą, minties ir 
emocijos plaukimą, žodžių rezo
nansus. Jo eilutės talpesnės ir 
lankstesnės. Tai aiškiai nubrėžti 
rėmai, kurių erdvėje vystosi po
etinė mintis. Pastebime ir tai, kad 
Slavočinskis daug dėmesio skiria 
eilėdarai. Jis laikosi taisyklingų, 
13 skiemenų eilučių ir jas rimuo
ja daktiliniu rimu. Šiuos skirtu
mus reiktų aiškinti istoriškai, nes 
Bretkūno ir Slavočinskio verti
mus skiria daugiau negu pen
kiasdešimt metų. Tačiau juos taip 
pat galime susieti su pasikeitu
sia pažiūra į vertimo meną. Sla- 
vočinskiui rūpi versti kūrybingai, 
ne tik tiksliai perduoti psalmių 
turinį, bet jį atkurti. Vertėjas jau
čia formos svarbą, jis išnaudoja 
žodžių poetines galimybes ir, ma
nau, poetiškumą sutapatina su 
emocingumu, vaizdingumu ir 
ypač su retorikos formų bei for
mulių pritaikymu.

Kalbos emocingumo Giesmy
ne atsiranda todėl, kad vertėjas 
skiria daug dėmesio leksikai ir 
gausiai panaudoja veiksmažodžių 
ir daiktavardžių, kurie reiškia 
įvairius emocijų niuansus. Jis 
mėgsta būdvardžius, jų maloni
nes ir mažybines formas, būd
vardžius laipsniuoja. Būdvardžių

čiame savotišką būdvardinę mąs
tyseną, tendenciją minti išsaky
ti dviem žodžiais, — neutraliu 
daiktavardžiu ir būdvardžiu, i ku
ri sukaupiama emocija. 101 psal
mėj žmogus prašo, kad Dievas 
išgirstų jo „balsą verksmingą“, 
ne šauksmą kaip tai išreiškiama 
naujame, neseniai Lietuvoje iš
verstame psalmyne. Žmogus ti
ki, kad Dievas supras jo „balsą 
liūdną", ne jo liūdesį. Šitokie žo
džių junginiai paprastai laikomi 
nepoetiškais, todėl, kad jie emo
ciją išsklaido ir tuo būdu suma
žina kūrinio intensyvumą. Ta
čiau Slavočinskio giesmyno pa
rafrazės emocijas savotiškai pra
tęsia, nes, tardami du žodžius, 
balsas ir verksmingas, mes su jo
mis kiek ilgiau pabūvame. Mums 
atrodo, kad giesmyno stilius itin 
emocingas. Panašiai būtų galima 
analizuoti psalmes, kur emoci
niai elementai, į vieną eilutę įlie
ti, rezonuoja kitose. Atrodo, kad 
vertėjas ne visada sugeba visus 
norimus niuansus sutraukti į 
trumpus, kondensuotus vienetus. 
Bet jis taip pat nesiryžta šių niu
ansų nutylėti ir todėl, vienoje ei
lutėje išreiškęs esminę emocijos 
giją — jos branduolį — mažiau 
svarbius niuansus nukelia į se
kančią eilutę ar posmelį, kur emo
cija tarsi rezonuoja kiek sušvel
ninta.

Kalbos emocingumą paprastai 
siejame su kūrėjo jautrumu ir lai
kome, kad emocingumas yra 
spontaniškas poeto jausmų prasi
veržimas. Ši mintis Slavočinskio 
giesmynui netinka, nes giesmy
nas pasirodė dar prieš romanti
nį laikotarpį, ir emocingumas čia

yra priemonė tikinčiajam pa
veikti, ne poeto jautrumo išdava. 
Jis sietinas ne su vertėjo jaus
mingumu, bet su jo estetiniu po- 
žiųriu, gal net su ano meto pa
maldumo formomis. 17 šimte- 
tyje jau buvo susisteminta aps
čiai mąstymo bei pamaldumo 
metodų, jų tarpe Ignaco Lojolos. 
Jei neklystu, Lojolą skyrė tris 
mąstymo momentus — vaizdinį, 
analitinį ir emocinį — ir patarė 
mąstymą atremti į tris taškus — į 
vaizduotę bei pojūčius, į intelek
tą, ir į jausmus. Intelektu žmo
gus siekia tiesas suvokti, vaiz
duote mąstymo turinį transpo
nuoja į konkrečią plotmę, o jaus
mai žmogui padeda tiesai atsi
verti, į ją įsigyventi, ir todėl yra 
esminė mąstymo dalis, šis Lojo
los susistemintas metodas, vieiia 
ar kita forma, Europoje buvo 
plačiai paplitęs. Manoma, kad jis 
turėjo įtakos kai kuriems Vaka
rų Europos poetams ir kad šių kū
ryboje galima rasti paralelių tarp 
estetinių polinkių ir ano meto pa
maldumo, pavyzdžiui devotio 
modemo formų, šitokių parale
lių turėjo būti ir Slavočinskio pa
naudotuose giesmių bei psalmių 
originaluose. Jas Slavočinskis są
moningai ar nesąmoningai per
kėlė į lietuvišką vertimą, tuo bū
du sustiprindamas jo emocinį ko
loritą. Slavočinskis buvo Vil
niaus akademijos auklėtinis, kur 
mokinių vidaus gyvenimą ir dva
sines pratybas tvarkė jėzuitai. Jis 
turėjo būti tiesiogiai ar netie
siogiai susipažinęs su Lojolos raš
tais ir devotio modemo metodais. 
Galima spėti, kad Slavočinskio 
religinis auklėjimas atsiliepė jo 
giesmių vertimams ir autorių pa

stūmėjo išlaikyti ano meto reli
ginei poezijai būdingą emocijos 
ir turinio ryšį.

Jei emocingumas yra vyrau
jantis giesmyno tonas, vaizdin
gumas, subordinuotas emocin
gumui, yra daugelio giesmių ant
roji, vienur kitur ypač iškylanti 
savybė. Vaizdingumo analizė 
mus nukreipia į literatūriškai 
įdomiausias giesmyno vietas ir 
nušviečia vertėjo polinkį į kon
krečią, detales pagaunančią kal
bą ir tuo pačiu parodo, kad psal
mių motyvus Slavočinskis trak
tuoja poetiškai:

Praeia kayp dūmas mana
wisas dienosi 

Kayp pagalis kaulas išdžiuwa 
kiektvienasi 

Duonos ažumiršau/o širdis 
alpstanti 

Kayp pakirsta iole staiose 
džiuwanti.

Dėt dažna werksma/delgy 
dūsaujama/ 

Delay baysaus mana širdies 
nuludimai

Jau ney manimp kunas/ney 
kraujas randase 

Tieki išmisti kaulay bey oda 
duodase.

Pelikonuy girios esmi 
priligintasl 

Kaypo naktikouias jaučius 
panekintasi 

Stojaus ligus žwirbluy sunkiey 
budėdamas!

Kurs uiargst w ienas stogie 
apleystas būdamas.

(Nukelta i 2 p«L)
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Šiame numeryje:
' Savaimingas, bet kolegiškas žmogus. 

Antanas ir Anastazija Tamošaičiai 
tautodailės kelyje.
Mane tebešildo Graikijos saulė.
Pašnekesys su dangum ir žeme: Jurgio 
Blekaičio poezijos knyga.

/Jurgio Blekaičio eilėraščiai.
c Jaunatviško bruzdėjimo veteranui An

tanui Rimydžiui 75 metai.
Dėmesys kompozitoriui Br. Kutavičiui 
ir jo „Dzūkiškoms variacijoms“ ameri
kiečių spaudoje.

TAMOŠAIČIAI TAUTODAILĖS KELYJE
VINCAS MACIŪNAS

varg-

daug 
laikų 
klau-

Savaimingas, bet kolegiškas 

žmogus
Velykinio Haikotarpio Mišių 

tekstuose jūsų mintis greičiau
siai užklius už skaitymo, kuris 
vaizduoja, koks buvo gyvenimas 
pirmųjų krikščionių, tuoj pat 
išgyvenus Kristaus prisikėlimą, 
šį prisikėlimą jie išgyveno ne 
vien kaip asmeninį Jėzaus įvykį, 
bet kaip įvykį, giliai paliečiantį 
ir juos pačius. Apaštalų daubų 
knygoje skaitome, kad pirmieji 
tikintieji buvo vieningos sielos ir 
širdies. “Ką kas turėjo, nė vienas 
nevadino savo nuosavybe, bet 
jiems visa buvo bendra”. Kas tu
rėjo turto, davė apaštalams, kad 
būtų dalinama tam, kam reikėjo. 
“Taipogi jų tarpe nebuvo 
Šų” (Apd. 4, 32 — 35).

Skaitant šiuos žodžius, 
kam į galvą ateis mūsų 
socialinės problemos. Kils
simas, ar ne geras dalykas yra ko
munizmas, jei pirmieji krikščio
nys jį praktikavo. Kai kas mano, 
kad komunizmas būtų visai gera 
visuomeninė santvarka, jeigu ji 
nepersekiotų tikėjimo ir nevaržy
tų žmonių laisvės. Tai yra klau
simai, kurie galės užklupti ir šių 
mišių dalyvį.

Kaip mes į šią problemą turi
me žiūrėti? Kodėl Bažnyčia savo 
ilgoje istorijoje nepasuko komu
nistinio tvarkymosi keliu? Norė
dami rasti į tai atsakymą, visų 
pirma padarykime gilesnę šio 
teksto analizę, o paskui pažiūrė
kime į kai kuriuos naujo popie
žiaus Jono Pauliaus II pasisaky
mus jo išėjusioje pirmojoje encik
likoje.

Visų pirma tiek pirminiame 
“komunizme”, tiek vienuolinia
me gyvenime svorio centras 
krinta ne ant to, kad žmogus bū
tų beturtis, bet ant to, kad jis su
gebėtų duoti. Ne vargšas yra 
krikščionio idealas, bet duodan
tis žmogus. Tai liudija ir šiame 
skaityme esantis sakinys: “Jų tar
pe nebuvo vargšų”. Ir vienuolis 
yra vertingas ne dėl to, kad jis 
nieko neturi, bet dėl to, kad jis 
sugeba viską atiduoti, ką jis ga

lėtų turėti, bendram labui Taip 
mes turime suprasti ir šį Mišių 
skaitymą.

Dabar pažiūrėkime, ką įdo
maus mes šiuo reikalu galime 
rasti naujo popiežiaus pirmojoje 
enciklikoje. Joje ypač dvi mintys 
yra vertos dėmesio čia mums rū
pimu klausimu. Visų pirma di
delis pabrėžimas kiekvieno atski
ro žmogaus vertės, ir antra, iš
ryškinimas kolegiškos dvasios, 
kurią popiežius nori plėsti visuo
se Bažnyčios gyvenimo sluoks
niuose. (Nukelta j 2 psL)

Mailletuvių tautiniai drabužiai (U knygos "Uthuarta« m .< .
““■n National Costuzne”).

Sklaidau Lietuvių tautodailės in
stituto 1979 metams besibaigiant 
išleistąją Antano ir Anastazijos Ta
mošaičių knygą “Lithuanian Na
tional Costume” ir džiaugiuos: kaip 
dailiai ji išspausdintai Ypač patrau
kia dėmesį gausios ir puikios ilius
tracijos (jų tarpe daug spalvotų), 
darytos modernioje J.B. Danaičio 
spaustuvėje, kurią apžiūrėti turėjau 
malonią progą, pernai lankydamasis 
Toronte. Tuoj pat betgi šauna ir 
kita mintis: kiek darbo turėjo būti 
įdėta autorių J stambų (daugiau 
kaip pustrečio šimto didelio forma
to puslapių) ir taip kruopščiai pa
rengtą veikalą; ir dargi užsienyje, 
kur taip stingame reikalingos litera
tūros, o ypač autentiškos etnografi
nės medžiagos. Turime tačiau prisi
minti, kad lietuvių tautinių drabu
žių tyrinėjimas ir taip pat jų pro
pagavimas Tamošaičiams buvo ir 
tebėra vienas iš pagrindinių jų gy
venimo uždavinių. Tad žvilgterki
me j anuos senesnius laikus, kurių 
poveikyje subrendo Tamošaičiu pa
žiūros į tautodailę ir pati jų darbo 
linkmė.

Itin svarbus mūsų kultūros isto
rijos laikotarpis buvo XX amžiaus 
pradžia. “Aušros”, “Varpo” ir kitų 
patriotinių leidinių pažadinta, il
gametės kovos dėl spaudos laisvės 
užgrūdinta, susipratusios šviesuo
menės prisiauginusi, 1905 m. Vil
niaus Didžiojo seimo, kurin suplau
kė apie 2000 dalyvių (negirdėtas 
neregėtas dalykas svetimųjų pa
vergtoje Lietuvoje!), politiškai su
brandinta tauta rengėsi savarankiš
kam valstybiniam gyvenimui. Jei 
pirmiau aidėjo Kudirkos raginimas 

“Kelkite, kelkite, kelkite!”, tai da
bar suskambo naujas Maironio dai
nos šūkis: “J darbą, broliai, vyrs į 
vyrą!” O to darbo visose tautos gyve
nimo srityse buvo tiek ir tiek, nes 
daug kur buvo atsilikta nuo kitų, 
kultūriniam darbui palankesnes is
torines sąlygas turėjusių tautų.

Guodėsi Vaižgantas, 1913 m. kal
bėdamas Taline naujojo estų teatro 
atidarymo proga: “Jūsų ir mūsų 
vienodas padėjimas, vienodos poli
tikos sąlygos, kuriomis turime dirb
ti, keldami savotišką savo tautų 
kultūrą. Visi mes smarkiai pasivėla
vome toje kultūrinimosi kelionėje. 
Dažnai net rankos lėpsta, dažnai i- 
mi nusiminti, atsiminus, begu 
tik pasiseks pavyti kitos tautos. 
[....] Mažosioms tautelėms, at
stumtoms nuo plataus politiklnio 
gyvenimo, [....] palieką nusigręžti į 
kitą pusę, kur kas garbingesnę: į 
puoselėjimą savotiškųjų kultūrų, 
ir tai sukrauti į bendrąjį žmonijos 
iždą” (Vaižgantas, “Apie Baltiją”, 
1919, p. 59-60).

Tą pačią mintį karštai skelbė S. 
Čiurlionienė: “Garbė tiems, kurie 
su tokiu atsidavimu mokėjo tarnau
ti liaudies švietimo idėjai, bet giliai 
įsitikinus esu, kad joks visuomenės 
darbas neišgelbės mūsų nuo ištau- 
tėjimo ir pražūties, jeigu nepasirū
pinsime pasigaminti savo kultūrą, 
jeigu nemokėsime rasti savo žodžio, 
jeigu neieškosime patys savyje gilių 
gyvasties šaltinių. Tie šaltiniai tu
rėtų apsireikšti mūsų etikoje, 
moksle ir dailėje ir tuomet gaivintų 
mums dvasią ir būtų mūsų tikro 
kilimo parama. [....] Užmirštame 
tai, kad politiškai ir ekonomiškai 
galima tautą pavergti, bet jeigu ji 
daboja savo turtus ir juos brangina 
tikrai, tai joks galiūnas neištautins 
ir nesunaikina jos” (S. Čiurlianienė 
— Kymantaitė, „Lietuvoje”, 1910 
p. 37-38).

Entuziastingai šaukė J.A. Herba- 
čiauskas: “Neišdžiūvo ir niekados 
neišdžius tas tautybės šaltinis, iš 
kurio yra pasemtos Lietuvos dainos, 
mitai, legendos!.. Taigi semkim iš 
to gyvo šaltinio visas mūsų meniš
kas spėkas ir tverkim dar gražesnę, 
dar galingesnę Jaunos Lietuvos Le
gendą” ('Vilniaus žinios”, 1908, nr. 
21).

Viena iš pagrindinių tautinės 
kultūros versmių turėjo būti tauto
saka ir tautodailė. Įtikinėjo Čiurlio
nienė: "... kas tai yra mūsų dainos 
dėl mūsų? [.....] Tenai išreikšta
tautos siela ir jos gaminimas (dabar 
pasakytume: kūryba), tenai pirma 
gryna Lietuvos poezijos pradžia 
[....] ir iš ten reikėtų ieškoti pata
rimo ir pamokslo [pamokymo], ko

kiais keliais turėtų žengti naujoji po
ezija” (“Lietuvoje”, p. 33). Kitoje 
vietoje Čiurlionienė aukštinte aukš
tino L. Rėzos dainų rinkinį: "... tai 
anga j tikrąją Lietuvos poeziją, tai 
gyvų - gyviausias šaltinis, kuriame 
gali nusiplauti svetimtautiškas dul
kes, skolintus mokslus, kaip poeziją 
rašyti; tai šaltinis, ant kurios kran
to pasilenkus ir praregėjus, kaip ją 
skaisčiose bangose bjauriai atspindi 
mūsų šiandieninės poezijos veidas, 
apvilktas lyg kokia kauke—gėda a- 
pima... štai kaip Lietuvoje dainuota! 
Pasimokykime!” (S. Čiurlionienė -

Prisikeliantis Kristus Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Antakalnyje, Vilniuje 
(XVU amž.).

nuo visų. Žmonės žino apie tirolie
čių, čigonų, turkų, arabų, ukrai
niečių muziką, bet apie lietuvių 
muziką joks prancūzas ar anglas nei 
sapnuote nesapnavo. Neieškokime 
taip toli; kaimynas lenkas ar rusas 
irgi nieko nežino, retkarčiais tik šį 
tą yra girdėjęs. Dėl ko taip yra? O 
tai dėl to, kad lietuvių muzika dar 
tebeilsis liaudies dainose ar užrašuo
se, kurie tuo tarpu teturi muziejaus 
vertę. Tos dainos, tai tarytum bran
gaus marmuro uolos, ir laukia jos 
tik genijaus, kurs mokės iš jų pasi
gaminti nemirštančius veikalus. 
[....]O dainų, naujų dainų, ku
rios kiltų stačiai iš prabočių dva
sios... niekas jau negamina [neku
ria]. Teisybė, yra naujų kompozi
cijų, kaip antai: “Miškas ūžia...”, 
“Kur banguoja Nemunėlis”, bet tiek 
jose tėra lietuviškumo, kiek katė iš
verkė. r....l Bet nereikia nustoti vil
ties, kartoju tai atsimindamas, jog

turi ateitį prieš save, bet šiandien i turime mūsų senas dainas. Ir ateis 
jos dar visai nėra. Pasilikome toli | laikas, kuomet mūsų kompozitoriai

Kymantaitė, “B mūsų literatūros”, 
1913, p. 7).

Krėvė (tada dar studentas) su L. 
Gira savo atsišaukime dėl numaty
tų literatūros ir tautosakos leidinių 
rašė: “Dzūkai turi daugybę dainų 
[....., kurios] gali būti brangiu pa
puošalu net daug turtingesnių raš
tijų negu mūsų. [....] Ne vienas 
Dzūkijos padavimas gali po įkvėpta 
dailininko plunksna persikeisti j 
įstabiausiąjį paveikslą” (“Vilniaus 
žinios”, 1907, nr. 103). Ir tikrai, 
Krėvės “Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai” išsiskleidė įstabiau
siu tautosakinio stiliaus žiedu mūsų 
literatūroje.

Jei Krėvė ir Čiurlionienė žavėjosi 
dainų poezija, tai Čiurlionis dainų 
melodijose įžvelgė pagrindą ateities 
lietuviškajai muzikai ir ne be tam 
tikro kartėlio rašė (1910): “Lietu
vių muzika, galime pasakyti drąsiai,

atidarys tą viešpatiją ir, semdami iš 
tų turtų savo įkvėpimą, atras šir
dyje seniai nejudintas stygas, ir 
tuomet visi geriau suprasime save, ,A 
nes tai tikra lietuvių tautos muzi- . 
ka” (M.K. Čiurlionis, “Apie muziką 
ir dailę”, 1960, p. 297-298).

Stiprėjo dėmesys ne tik tautosakai, 
bet ir tautodailei. A. Žmuidzinavi
čius, vienas iš aktyviųjų pirmosios 
lietuvių dailės parodos rengėjų, ra
šė “Vilniuas žiniose” (196. X. 7): (j,
“Jos tikslas: parodyti viešai, kad ir j- , 
lietuviai turi dailę. [....] Bet 
kiek dailės ir dailininkų mes randa
me kaimuose! Kiek ten audžiama 
tikrai gražių ir originališkų juostų 
ir marginių, kiek išsiuvama ir mez- u 
gama puikiausių siuvinių ir mezgi
nių! Mūsų kaimo skulptoriai ir rė- 
žikai dažnai yra tikri artistai. Pri- 
minkim tiktai lietuviškas lazdas, į 
lentynėles (kankas) ir kitokius įvai
rius išdarbius iš medžio ir molio”. į

Čiurlionis ne tik žavėjosi liaudies 
daile, bet ir tikino, kad “ji turi būti & 
mūsų dailės pamatas, iš jos turi pa- į- 

kilti savotiškas lietuvių stilius, ji 
yra mūsų pasididžiavimas, nes tas 
gražumas, kurį turi savyj, yra gry- 
nas, savotiškas ir išimtinai lietuvlš- , 
kas” ("Vilniaus žinios”, 1908, nr. 
25).

Didelis liaudies meno mylėtojas 
dailininkas A. Jaroševičius, parengę; 
puošnų lietuviškų kryžių albumą, 
Lietuvių dailės draugijos 1913 m. 
išleistą, labai ragino mūsų šviesuo- . 
jnenę susirūpinti tautodaile, ją pa-,.* 
laikyti ir ugdyti: “Pirma inteligenti
ją turi pažinti tautos dailę, gi
liau suprasti jos uždavinį bei tikslą 
ir kitiems tai išaiškinti. Liaudis sa
vo pareigą padarė, ką galėjo, tai pa
gamino, ir savo darbo vaisius pave
da kitiems, aukščiau už ją pakilu-'''"' 
siems. Kad jos padaryta pradžia ne- '<rt 
žūtų, kad tautos dailusis menas 
augtų, vis tobulesnių ir tobulesnių ”
pavyzdžių duodamas, tuojau reika
linga kultūros žmogaus pagalba, jo 
toje srityje pasirodymas. Tik tuomet, 
visiems, visai tautai pradėjus rūpin
tis reikalu, pamatysime pirmuo
sius stiliaus ženklus, o paskui ir jį 
patį išvysime” ("Vairas”, 1914, nr. 7 
10, p.4).

Užėjęs Didysis karas smarkiai su- 
varžė kultūrinės veiklos galimybes, " 
o drauge ir mūsų tautodailės my- b 
lėtojų bei jos tyrinėtojų užsimoji
mus. Nepriklausomai Lietuvai orga- n 
nizuojantis, kūrybinis darbas užvirė • ? 
visose valstybinio, ekonominio ir kul
tūrinio gyvenimo srityse. Nebetrukdė 
okupacinė svetimųjų valdžia, bet 
labai sunkino darbą kvalifikuotų 
žmonių ir ypač lėšų stoka, nes 
kraštas buvo labai nualintas karo. 
Vis dėlto, darbas ėjo. Nebuvo pa
miršta ir tautodailė. Vienas iš minė
tinų įvykių buvo 1925 m. tarptau
tinėje dekoratyvinio meno parodoje 
Monzos mieste (Italijoje) dailininko 
A. Varno iniciatyva suorganizuotasis 
lietuvių skyrius, kuriame Čiurlio- „ 
nio galerija išstatė tautodailės (liau
dies skulptūros, juostų ir kt.) rinki
nį, o A. Varnas lietuviškų kryžių 
nuotraukas. Skyrius susilaukė nema
ža dėmesio ir parodos proga išleis
toji knyga buvo gana gausiai ilius
truota lietuvių tautodailės paveiks
lais. Tais pačiais 1925 m. pasirodė 
itališka G. Salvatori knyga apie lie
tuvių liaudies meną, kuri buvo iš
leista ir anglų kalba.

Mūsų tautodailininkai susilaukė 
paramos iš nelauktos, rodos, vietos, 
iš Žemės ūkio rūmų. Pagrindinis tos 
institucijos rūpestis, žinoma, buvo 
žemės ūkio ir įvairių jo šakų ska
tinimas, žemės ūkio parodų rengi
mas, ūkininkams skirtos spaudos lei
dimas, žemės ūkio organizacijų rei-

(Nukeltas į 2 psl.) '
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Pokalbis su solistu Stasiu Baru, Pajacų spektakliams Chicagoje artėjant
ne

Šiame numeryje:
Solistas Stasys Baras apie savo grįži
mą operon, apie „Pajacus“, „Carmina 
Burana“ ir operinį prieauglį.
„Draugo“ atstovo kun. V. Rimšelio, 
MIC, žodis dvidešimt devintąją ro
manų premiją įteikiant.
V. Maciūnas apie Tamošaičius tauto
dailės kelyje.
Nuomonės ir pastabos: apie grikių košę 
ir literatūrą.
Xavier Villaurrutia poezija.
Penkių tūkstančių metų Korėjos dailė 
parodos Chicagos institute proga. 
Kačinsko-Santvaro giesmė Chicagoje.

Dvidešimt devintąją premiją 
įteikiant
"Draugo” atstovo kun. V. Rimšelio, MIC, žodis šventės iškilmė
je St. Petersburge, Fla., š. m. balandžio mėn. 9 d.

c, “Anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda, 

Tegul, sako, bus Lietuva
- ir tamsi ir juoda” —

Šiuos žodžius rašydamas, vys
kupas Antanas Baranauskas tiks
liai pasakė, kokioje būklėje buvo 
Lietuva spaudos draudimo metu. 
Neturėdama spausdinto žodžio 

u ji būtų ir pasilikusi be sa
vosios tapatybės, be tautinės 
sąmonės. Tauta gal būtų ir 
nesuvokus, kad jos paskir
tis ne vergais būti, bet turėti lais
vę kultūriniam ir valstybiniam 
gyvenimui. Tačiau pasirodė “Auš
ra”, "Varpas”, “Tėvynės sargas” 
ir kiti laikraščiai, kurie ir pa
ruošė t autą Nepriklausomybės 
aktui ir valstybiniam darbui.

Šiandien ir vėl pavergtoje tė
vynėje, neturėdami žodžio lais
vės, mūsų broliai ir sesės labai 
džiaugiasi sužinoję, kiek daug iš
eivijoje spausdinama niekieno 
nevaržomų laikraščių, išleidžia
ma knygų. Džiaugiasi, kad mū
sų spauda gina ir jų reikalus. 
Tėvynėje šiandien talentai tu- 
ri vergauti vienintelei partijai. 
Spausdintam žodžiui taipgi lais
vės nėra. Rašytojas negali reikš
ti kūrybiškai savo įsitikinimus. 
Todėl lietuviškai išeivijai, gyve
nančiai laisvės šalyse, yra užda
vinys ir pareiga kurti ir skleisti 
lietuvišką kultūrą visame pasau
lyje, kad visi žinotų, jog kovo
janti tauta nėra mirusi. Šitą užda
vinį dienraštis “Draugas” uoliai 
diena iš dienos ir vykdo. Sunku 
būtų ir apskaičiuoti, kiek pasta
raisiais dešimtmečiais “Draugo” 
spaustuvė yra išleidusi knygų ir 
žurnalų, nekalbant jau, kad 
dienraštis kasdien lanko tūkstan
čius šeimų išeivijoje.

O “Draugo” romanų konkur
sas visoje mūsų literatūros isto
rijoje yra toks vienintelis. Juk šių 
metų "Draugo” premijuotasis ro
manas yra jau 29-tasis. Taigi iš

leistos jau 29 grožinės literatū
ros knygos, kurios yra šiaip ar 
taip nemažas įnašas į mūsų li
teratūros istoriją. Šių metų pre
mija vėl atitenka rašytojui Juo
zui Kralikauskui už romaną, pa
vadintą “Po ultimatumo”. Ger
biamas laureatas “Draugo” pre
miją laimi jau penktą kartą. Tai 
liudija išskirtinį jo darbštumą, 
didelį autoriaus angažavimąsi li
teratūrinei kūrybai.

"Draugo” redakcijos ir vadovy
bės vardu sveikindamas lauretą, 
linkiu jam ir toliau kūrybiškai 
reikštis grožinės literatūros ba
ruose, kad jaunesnioji karta drau
ge su mumis galėtų džiaugtis ir 
didžiuotis mūsų kultūriniais po
lėkiais. Mažosios tautos pasaulyje 
yra žinomos ir istorijoje neiš
nyksta ne savo karinės galybės 
dėka. Jos įsiamžina tiktai savo 
kūrybine veikla, savo kultūra.

Kiekviena kultūra atspindi jos 
kūrėją žmogų. Bet pirmiausia ji 
kalba apie žmogaus dvasią, o tik 
paskui apie tą pagrindą, kuriuo 
dvasia žemėje remiasi. Pradedant 
sportu ir einant per meno bei dai
lės įvairias šakas, stebint šokių 
ir dainos meną, siekiant filoso
finės ar teologinės kontempliaci
jos, matome, kad mes stebime ir 
žavimės žmogumi tiek, kiek Jis 
gali apvaldyti medžiagą ir atsi
plėšti nuo jos pasyvumo, var
žančio dvasią.

Niekad tinkamai neįvertinsim 
dvasinių vertybių, sverdami jas 
medžiaginėmis gėrybėmis. Bet be 
šių pastarųjų šiame pasaulyje 
nėra nė dvasinių, kaip nėra pa
saulyje žmogaus, kuris būtų tik 
dvasia. Žmogus yra ir dvasia, ir 
kūnas. Reikia, kad visuomenė su
prastų žmogiškos kūrybos rei
kalavimus. Jeigu ji supras tuos 
reikalavimus ir įvertins dvasines 
kultūros vertybes, tai jieškos bū
dų ir kūrėjui padėti išsilaisvinti

(Nukeltas į 2 psl.)

Šiemetiniai Lietuvių operos 
spektakliai Chicagoje (balan
džio 19, 20 ir 26) verti nepap
rasto dėmesio, nes po kelerių 
metų pertraukos girdėsime pa
ties iškiliausio lietuviškos išeivi
jos tenoro Stasio Baranausko — 
Baro balsą.

Leoncavallo “Pajacų” ir Carl 
OrfPo “Carminos Buranos” spek
takliams artėjant, St. Baras kovo 
gale atsakė į keletą raštu jam 
pateiktų klausimų.

— Bus jau kelpri metai, kai 
nuo scenos nulipote. Matydavo
me Jus Chicagos Lietuvių ope- 
ros pastatymuose, bet tik publi
koje. Vieni. čikagiečiai skleidė 
gandus, kad balsas kažkur įskilo 
ar visiškai lūžo. Kiti spaudoj ra
šydavo, kad darot karjerą banke, 
kad pakeliui į prezidentus. Gan
dai Detroite tiek pagražinti, 
kad jau turite savo banką su šim
tu milijonų... Lietuvių operos 
vadovams paskelbus, jog grįžta
te i šiemetinį pastatymą, dauge
lis beveik nenori tikėti. Kaip, sa
ko, paliks šimtą milijonų be 
priežiūros? Ar jau tokia karšta 
meilė operai? Norėtume išgirsti 
iš Jūsų paties lūpų: kaip ten iš 
tikrųjų su balso įskilimais ir 
kaip jaučiatės į sceną grįžda
mas?

— Nuo scenos nulipau ne sa
vo noru, bet sveikatos verčiamas. 
Maždaug prieš šešerius metus 
(tiksli data — 1973 m. liepos 30 
d.) sustojo plakusi mano širdis. 
Gerai prisimenu tokį žavų mo
mentą, kai mintis paliko kūną, 
o pasąmonėje ir dabar dar išliko 
nuostabių spalvų harmonijos. 
Taigi, buvau keliom akimirkom 
kur nors anapus... Atsigauti, su
stiprėti užtrunka. Visai nesiste
biu, kad mane matydavot pa
blyškusiu veidu sėdintį publiko
je... O kai atsistodavau, kad tvir
čiau stovėčiau, pasiremdavau laz
da.

Mūsuose žmonės kartais be pa
grindo ir be piktos valios padaro 
išvadas, nežinodami tikros tie

LietuvBkojl sodyba Monee vietovėje, Illinojuje — Antano ir Marijos Rudžių ūkis. Marija Rudiene yra Balto centrinis 
valdybos pirmininkė, o inž. Antanas Rudis yra Lietuvių katalikų spaudos draugijos, leidžiančios “Draugą” valdybos 
vicepirmininkas.

sos... šnekos, kad mano balsas 
"įskilo ar lūžo”, buvo be pagrin
do. Aš tik savo balsą laikinai bu
vau padėjęs “ant lentynos”, pats 
tikrai netikėdamas, kad kada 
nors, nupūtęs dulkes, vėl jį pa
naudosiu. Praslinkus trejiems 
metams po širdies smūgio, po 
truputį pradėjau vokalizuoti ir 
net su Dana, Jonu ir Alvydu pa
dainavome porą koncertų. Bal
sas skambėjo gerai, tačiau mane 
nepaprastai vargino kojos skaus
mai. Paskutinio , koncerto metu 
(berods Hartforde) nutariau pa
daryti sunkią kojos operaciją. Tu
rėjau išgyventi sunkias kompli
kacijas, reikėjo išmokti vėl vaikš
čioti. Bet gana apie ligas. Žmo
nės sako, kad savo vargais ge
riau nesigirti. Kai tu juokiesi, tai 
visi su tavim, o išsiverkti pasi
lieki vienas...

Detroito gandus, kad darau 
karjerą banke, galiu patvirtinti. 
Jau 23 metai kai dirbu Standard 
Federal taupymo bendrovėje, ei
damas vyr. viceprezidento parei
gas. Gerai čia man sekasi, nes 
bendrovė viena iš stipriausių 
krašte, išaugusi į daugiau pusės 
bilijono finansinę įstaigą su 10 
skyrių. Man kaip tik tenka rū
pintis taupymo ir naujų skyrių 
steigimo reikalais.

Pakankamai sustiprėjus sveika
tai, Chicagos Lietuvių operos 
vadovybės prašomas, sutikau da
lyvauti šių metų “Pajacų” 
pastatyme. Dažnai pats save 
klausiu, kodėl ir ar verta vėl grįž
ti į sceną, lyg iš naujo įpūsti pri
gesusią žariją, kuri ir vėl jaudins 
dainininko jautrią širdį? Bet... 
kas kartą pamėgino ir išgyveno 
scenos aistras, tas visada liks pa
vergtas tų išgyvenimų. Netikė
kit man ar kitiems, kurie guo
džiasi, kad į sceną eina lyg va
romi, iš prievartos... Ne, mes ei
name, nes mylime dainą, myli
me išgyv rimą, mylime publiką, 
jai pataik .ujamo, kad gautume 
jos teigiamą pripažinimą. Ne vi
sada mylime kritikus, bet tai 
žmogiška, ar ne?

Solistas Stasys Baras—Canio Leoncavallo “Pajacuose”

— Kad ir viešai kelerius me
tus balso nedemonstruodamas, 
tikriausiai jo neaplddote, jį lavi
note, tiesa?

— Dainininkas, kaip ir sporti
ninkas prieš rungtynes, turi la
vinti alsavimą, dainuoti prati
mus, trumpai tarus, būti puikio
je dvasinėje ir fizinėje kondicijo
je. Ir viešai nedainuodamas lai
kiausi šių taisyklių. Nesiginčy
siu, kad čia reikia daug kantry
bės, pasiryžimo, valios. Bet, tik 
šitai įveikus, dainininkas gali pa
sidžiaugti savo dainavimu ir per
duoti savo išgyvenimus publikai...

— Jūsų Stuttgarte įdainuotoj 
arijų plokštelėj, “Pajacų” Ca- 
nio arija yra paskutinė. Paskuti
niuoju patiekalu duodamas de
sertas. Canio rolė bene bus Jūsų 
mėgiamiausia.

— Nepaneigiu, kad Canio 
vaidmuo “Pajacuose” man arti 
širdies. Patinka man Canio! 
Čia tikras, nemeluotas gyveni
mas, karšta meilė, pavydas, nu
sivylimas, kerštas ir mirtis. Tik 
subrendęs dainininkas, patyręs 
tuos išgyvenimus, gali atkurti 
Leoncavalio žodžiams ir muzi
kai sukurtą Canio vaidmenį. Ar 
man tai pavyks — palieku spręs
ti pubulikai.

— Kadangi “Pajacų” ir “Car
minos Buranos” spektakliai artė
ja ir tikriausiai jau repetavote 
visas kolektyvas, gal kelis žodžius 
pasakytumėte, kaip šiemetinis 
Chicagos Lietuvių operos pasta
tymas atrodo “iš vidaus”, iš vie
no pagrindinių dalyvių stebėji
mo taško?

— Šiuo metu stipriai repetuo
jame. Juk mažai laiko liko iki 
pirmo spektaklio. Chicagos Lie
tuvių operos choro vaidmuo abie
juose pastatymuose labai ryškus. 
Ypačiai "Carminoje” chorui ten
ka milžiniška atsakomybė. At
rodo, kad jeigu visų mūsų svei
katos nugalės dabar Chicagoje 
siaučiančią viruso epidemiją, tai 
spektakliai bus įdomūs ir pa
trauklūs.

— Kone kiekvieno Chicagos 
Lietuvių operos sezono proga 
kalbėdamiesi su vienu ar kitu di
džiūnu, vis girdime tą pačią li
taniją: nėra prieauglio, prieaug
lio, prieauglio! Prieš 30 metų 
suplaukėm čia 30 tūkstančių dy- 
py, didelė dauguma jaunų, bet 
suaugusių, arba jau gimdančių, 
arba vedyboms prisirpusių. Mū
sų skaičius dabar mažiausiai pa
dvigubėjo. Prisigyvenom dau
giau kaip šimtą profesorių, šim
tus gydytojų, gal tūkstančius in
žinierių, po kelis šimtus visokių 
kitokių profesionalų. Klaikiau
siai tuščios liko din sritys: religi
nė (nėra kandidatų į kunigus ir 
vienuoles-vienuolius ) ir muziki

nė (specifišldau — operinė)* 
Dvasininku tapti reikia pašauki-1 
mo. Tik ne dainininkui! Bręsda-} 
mas jis ar ji pajunta savo baisoj 
stygas ir pragysta taip, kad pirm 
ma visus aplink save apstulbina^ 
paskui sukelia nuostabą, sulauki 
kia paskatos. Juk ir Jūs pats turim 
jote tapti gydytoju, o išaugot i 
antrąjį Petrauską, mūsiškį Gigjį 
ar Lamą. Tai kaipgi ten iš iįkfo 
rųjų su tuo prieaugliu? Ar 
rai jau visi čia gimę lietuviuką),, 
bebalsiai? Ar nėra jų konservą-* 
torijose? Ar gal mes tik nemĄ-.. 
kam ir nenorim jų j ieškoti bei, 
surasti?

— Klausiate apie operinį priė^1 
auglį ir primenat, kad ne vienai 
tuo klausimu jau anksčiau paSk1 
sakė. Nemanau, kad ir mano ‘ati? 
sakymas skirsis nuo kitų. Taip? 
turime šimtus profesorių, gydy
tojų, inžinierių ir t. t. Gyvenda
mi kapitalistiniame krašte, viską, 
viską matuojame pinigo verte. 
Muziko pastangos tik tada apsi
moka, jei jis ar ji pasiekia pačias 
aukštumas. Vidutinis daininirt^
kas buvo visada mažiau kompen
suojamas už gydytoją ar inžinie
rių — štai dalis paslapties. An
tra, mūsuose mažiau kreipiama 
dėmesio į klasikinę muziką. Mes 
daugiau pamėgę liaudies menąy 
tautinius šokius. Juk visai žmo-v 
giška, jeigu žaidi golfą, tai MtP 
pranti ir mėgsti, jeigu kada žai
dei krepšinį, tai krepšinis geriaU-Į 
sias sportas už visus. Taip ir su 
muzika. Muzikai ateina iš šei
mų, kur jau muzika puoselėja
ma nuo lopšio dienų. jį

Mes per du pasaulinius karus 
netekome visko ką turėjome. Mū- 
sų tėvai, ne be pagrindo, slg&j’ 
pino ir piršo pastovias profesijaSi 
kad užtikrintų savo vaikų atei-f 
tį. Aš asmeniškai tikiu, kad rei-; 
kalai ateityje turėtų pasitaisyti^ 
lygiai kaip taisosi Amerikos mu-< 
zikinis gyvenimas. Mūsų šeimo
se atsiranda daugiau klasikinių 
plokštelių, jaunimas domisi vis 
daugiau klasikine muzika... Ti
kiu, kad ir iš suminėtų profesio
nalų vaikų vienas kitas, duktė 
ar sūnus, pasirinks vis dėlto ne
lengvą muziko profesiją.

— Su “Pajacų” spektakliais 
Jūs, galima sakyti, ativęsite ir 
savo 60-tą gimtadienį. Jeigu įvyk
tų toks stebuklas, kuris sugrąžin
tų Jus į 1940-sius metus ir reiktų 
pradėti iš naujo, eitumėt vėl tuo 
pačiu keliu, ar rinktumėtės kito
kį?

— Sakot, artėju prie 60-ties? 
Deja, taip yra! Laikas pašėlusiai 
lekia. Kai atsigręži, net baisui 
Bet kai susimąstau ir grįžtu min
timis į praeiti, matau gražų, iš
gyvenimais turtingą laikotarpį, 
kurio niekuomet nenorėčiau pa
keisti kitu. Jis man toks artimas, 
paties išgyventas ir niekas iš ma
nęs jo negali atimti. Jis — mano, 
gyvenimas, kurį aš gyvenu, ir esą 
laimingas. į

— Ačiū už pokalbį. Tikime 
Jūsų entuziazmu ir meile dainai 
bei scenai. Linkime, kad Jūsų 
sugrįžimas nebūtų tik gulbės gies
mė nei Jums pačiam, nei Lietu
vių operai.

Alfonsas Nakas



/

t

rrfKSĮąs  ̂mengp įeratn^
aV*. lA'.t. 
A-i*4

v
1
I

i
I

I

Šiame numeryje:
Anglų žurnalas recenzuoja knygą apie 
kovą už religiją Lietuvoje.
Zanavykija praeityje ir dabartyje.
Andriaus Kuprevičiaus lietuviškųjų for
tepijono kūrinių plokštelė.
Stratforde šią vasarą 15 veikalų. 
Kelios pastabos prie J. Balio straipsnio. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
J. Savojo novelė „Amžinas samarie
tis“.
Tomas Venclova pakviestas j Rotterda- 
mo poezijos festivalį.
Laiškogramos šiame dešimtmetyje. 
Mirė Jean Paul Sartre.
Septintoji Baltiškų studijų konferen
cija.

ZANAVYKIJA. R tomas. Redakto
rė— Alicija Rūgytė. Išleido Lietuvių 
istorijos draugija Chicagoje 1979 m. 
Redakcinė komisija: pirmininkė Ali
cija Rūgytė, nariai — kun. Jonas 
Duoba, Jonas Kaunas ir Juozas Ta
mulis. Viršelį piešė Antanas Tamo
šaitis. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 
4545 W. 63rd St, Chicago, II 60629. 
Tiražas 1000 egz. Kongreso bibliote
kos katalogo kortelės numeris: 78- 
61846. Leidinys iliustruotas nuotrau
komis, 408 psl., kaina — 15 dol., gau
namas ir “Drauge”.
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Anglų žurnalas recenzuoja
, -M

knygą apie kovą už 
religiją Lietuvoje
Pernai Anglijoje pasirodė Mi

chael Bourdeaux knyga “Land 
of Crosses” (Kryžių žemė), apra
šanti "kovą už religijos laisvę 
Lietuvoje”. Londone leidžiamo 
žurnalo “East - West Digest” re
cenzentui ši knyga byloja apie 
“įkvepiančią lietuvių narsą”. 
Sausio numeryje jis rašo:

"Lietuva pergyveno Golgotą: 
tris karo meto invazijas, sąmo
ningą inteligentijos elito genoci
dą ir šeštadalio tautos deporta
ciją anapus Uralo. Savo didvy
riška kova lietuviai siekia ištau
soti savo tautybę ir katalikų tikė
jimą, kurie, kaip ir kaimyninėje 
Lenkijoje, neatjungiamai susiję. 
Kas Lenkija yra likusiai Rytų Eu
ropai, tas Lietuva — Sovietų 
Sąjungai., Daugelis rusų liudija a- 
pie nepaprastą lietuvių orumą, 
atsparumą ir tikėjimą Gulago la
geriuose. Kai kitos tautybės daž
nai pakrinka ir praranda savo 
tautiškumą, dauguma lietuvių 
žodžiais ir veiksmais tebetvirtina, 
kad jie turi teisę egzistuoti; jie 
pilni tikėjimo , ir tebeprotestuo- 
ja, nežiūrint neišvengiamo doro
vinio nuosmukio, visuotinio al
koholizmo, skyrybų, abortų ir pa
auglių nusikalstamumo, kuriuos 
skatina prievarta brukamas ate
izmas...”

Knygoje “Kryžių žemė” anglų 
recenzentas atranda “religijos 
persekiojimo metodų mikrokos
mą” su gyvomis, ryškiomis, žmo
giškomis detalėmis. „Iš jokios 
bendruomenės Sovietų Sąjungo
je nesusilaukėme tiek smulkme
niškos dokumentacijos apie reli
gijos priespaudą. Nuo 1972-ų 
metų, nežiūrint, kad iš tūkstan
čių aktyvistų keliolika buvo suim
ta, pasišventę katalikai paruošė 
ir slapta išgabeno į Vakarus tris
dešimt devynis "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” nume
rius, stengdamiesi atkreipti pa

saulio dėmesį į savo sunkią būk
lę”.

“Kryžių žemės” autorių, Reli
gijos ir komunizmo studijų cent
ro direktorių, Michael Bourdeaux, 
anglų žurnalo recenzentas vadi
na “mūsų iškiliausiu autoritetu
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1897 
visai

kiniams. Jų atminimas įamžin
tas ir ketvirtoje veikalo dalyje, 
kuriai duota antraštė “Zanavy
kai kankiniai”. Po dedikacijos se
ka toks nostalgiškas, giliai at
jaustas didžiai garbingo zanavy
ko Pr. Vaičaičio eilėraštis “Yra 
šalis, kur upės teka". Nors jis se
nas eilėraštis (parašytas 
m.), bet vis dar naujas ir 
tinka šios knygos įžangai.

I.

A

fil: y va v«

šeimos narių istorijos. Skaitant 
kun. Pranaičio biografijos gaba
lėlį, kyla pageidavimas turėti iš
spausdintą rankraštyje esančią 
visą biografiją to žymaus ir mū- - 
sų vienintelio bent iki šiol heb-W 
raisto. Šiais laikais, kada žydų 
tauta įėjo į visuotinę politinę ir 
kultūros istoriją, lietuvio skelb
tos pažiūros į žydų senovę būtų 
dėmesio vertos.

Nenuilstančios Lietuvos istori
jos puoselėtojos Alicijos Rūgytės 
rūpesčiu prieš porą metų buvo 
išleistas Lietuvos sritinės istori
jos veikalas “Zanavykija”. Jį pri
rašė iš Zanavykuos kilę išeiviai, 
pateikdami savo atsiminimus ir 
šiaip žinias iš jų krašto praei
ties. Straipsnius atrinko ir mono
grafiją suredagavo p. A. Rūgytė 
ir pateikė skaitytojams mišrainę 
straipsnių apie tą Sūduvos kam
pelį. Bet ryžtingai p. A. Rūgytei 
pavyko gauti iš bendradarbių 
tiek straipsnių, kad jų negalė
jo sudėti į vieną knygą. Teko 
ruošti antrą. Ir štai neseniai 
(1979) pasirodė antras “Zana
vykuos” tomas.

Vos atsivertus tomą, tuojau 
krinta į akis jo paskirtis: jis ski
riamas Sibiro tremtiniams ir kan-

Knygos turinį sudaro 5 dalys. 
Pradedama nuo Zanavyku bui
ties aprašymo, t. y. nuo krašto 
vaizdavimo. Keturi rašiniai tam 
skirti. Jurgio Gimbuto “Lekėčių 
kaimo trobesiai”; P. Orintaitės- 
Janutienės “Zanavykuos buities 
ir būdo bruožai”; Juozo Ereto “Iš
dagų Uogintai“; vysk. Petro- 
Pranciškaus Bučio “Kun. Justino 
Bonaventūros Pranaičio gimtinė, 
šeima ir mokslų ėjimas”.

Kaip iš pavadinimų matyti, 
visi keturi aprašymai yra skir
tingi. Inž. J. Gimbuto straipsnis 
itin vaizdžiai teikia skaitytojui 
Zanavykų kaimo statybos pavyz
dį. Smulkiai aprašo autorius tro
besius su statybos detalėmis. 
Duodami trobesių planai, pjū
viai ir daug nuotraukų. Straips
nis yra inventorizacija vieno Za
navykų kaimo, dabar jau nyks
tančio ar jau išnykusio. Čia ir 
glūdi šio straipsnio istorinė vertė.

Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona prie poeto Prano Vaičai
čio kapo Sintautuose.

ją bendrame Sovietų Sąjungos
religijos problemų Sovietų Sąjun- kontekste, padaryti iškalbių pa- 

Anot jo, Bordeaux su- lyginimų, ir parodyti Lietuvos 
geba svarstyti Lietuvos situaci- vaidmenį vis glaudesniais ryšiais
goję”.

Michael Bourdeamt knygos viršelis su garsiojo Kryžių kalno nuotrauka

saistomame žmogaus teisių sąjū
dyje”. Savo knygoje jis leidžia 
pasisakyti patiems lietuviams: 
“Didžioji knygos dalis sudaryta 
iš kruopščiai atrinktų ir išdėsty
tų dokumentų, kuriuose girdime 
autentiškus balsus: kenčiančių ei
linių tikinčiųjų, vyskupų,kunigų, 
pasišventusių pasauliečių, tėvų ir 
net vaikų balsus. Jie kartais ne
paprastai jaudinantys ir širdį ve- 
riantys, dažnai kritiški ir atviri, 
kartais net humoristiški”.

“Kryžių žemės” skaitytojas bus 
apstulbintas — tvirtina knygos 
recenzentas. “O vis dėlto, rašo 
jis, Lietuvoje daugiau laisvės, 
tikros ir reliatyvios, negu bet ku
rioje kitoje Sovietų Sąjungos da
lyje. ... Lietuvoje žmonės perse
kiojami gudriai, įkyriai, smulk
meniškai, nes valdžia nedrįsta 
peržengti ribos. Nuo 1971 metų 
nė vienas kunigas nebuvo užda
rytas į kalėjimą — toksai žings
nis sukeltų riaušes! Didelė dalis 
kunigų pasirašė dokumentus, ku
riuose protestuojama prieš 1976- 
-ų metų nuostatų pritaikymą pa
rapijoms, nes jie žino, kaip tokie 
potvarkiai paveikė pravoslavų 
bažnyčias.... Lietuvių vieningas 
ryžtas daro jų būklę ir šią kny
gą tokia įkvepiančia. Visi katali
kai privalo ją skaityti ir studijuo
ti savo parapijose... Kažin ar mū
sų krikščionys taip šauniai lai
kytųsi panašiose aplinkybėse, 
kaip lietuvių katalikai...”, užbai
gia savo recenziją anglų žurna
lo “East - West Digest” redakci
jos narys. Knygos kaina — 8 dol., 
gaunama ir “Drauge”. I. P.

Rašytojos P. Orintaitės straips
nis yra ištrauka iš ilgesnio raš
to, skirto žinomam profesoriui 
Pr. Kuraičiui. Lengva rašytojos 
plunksna pabrėžė Zanavykuos 
kraštovaizdį ir žmonių 
Prie to autorė suminėjo 
prašmatnius Zanavykuos 
šuolius, kunigus, kuriems 
būdingas “grynas, be svetimų 
prieskonių, be jokio nutautini
mo iš tėviškės išsineštas lietu
viškumas” (38 p.).

Prof. J. Ereto rašinį galima 
laikyti jo žmonos giminės — Uo
gintų šeimos istorijos trumpa 
apybraižėle. Kaip istorikui įpras
ta (o profesorius buvo literatūros 
istorikas), jis dėsto dalyką gene
tiškai. Pradeda nuo Zanavykų 
šeimos aplamai ir pereina prie 
Uogintų. Pati šios šeimos istori
ja dėstoma jos paskirų iškiles
nių narių gyvenimo pavaizda
vimu. Vieno jos nario —Petro
nėlės gyvenimo istorija supinama 
su Marija Pečkauskaite, kun. Jur
giu Matulevičium (kuris klaidin
gai kartą pavadintas Vilniaus ar
kivyskupu) ir Vargdienių sese
rų vienuolijos pradžia. Tuo bū
du šeimos istorija išplečiama už

buitį, 
kelis 
švie- 
buvo

jos ribų.
Trečias straipsnis buities vaiz

davimo dalyje yra ištrauka iš 
vysk. Būčip parašytos kun. P. B. 
Pranaičio biografijos. Straipsny
je kalbama ne tiek apie Zanavy- 
kiją, kiek apie jo gyvenimą, stu
dijas Seinuose, Petrapilio Dvasi
nėje akademijoje, Friburge ir dar

Griškabūdžio varpinė, pastatyta 1933 
metais.

Jablonskių gyvenamasis namas Rygiškiuose. Iš Čia pasiimtas ir mūsų bendri
nes kalbos kūrčjo prof. Jono Jablonskio slapyvardis — Rygiškių Jonas,

n.
Antroji dalis — atsiminimai 

yra labai margaspalvė. Sunku 
juos apibūdinti kokiais bendres- 
niais požiūriais, nes čia autoriai 
rašo, “kas jiems atėjo į galvą”. 
Iš viso šį skyrių pripildo 16 ra- 
šalių (Šliūpo pavartotas termi
nas!). Daugumas atsiminimų — 
pačių rašančiųjų pergyvenimai 
nepriklausomybės ir okupaciniais 
laikais. Tokio pobūdžio atsimini
mai yra M. Liulevičienės “Šakių 
gimnazijoje (1929 — 1944)”; Br. 
Dabušio “Atsiminimų nuotru
pos iš kariuomenės ir adminis
tracinių įstaigų organizavimo ir 
jų veiklos”; A. Didžbalio “Man
dagus areštas ir šaudymas ka
puose” (Bolševikų areštas ir ka
linimas Marijampolės kalėjime). 
V. Išganaičio “Atsiminimai apie 
Gelgaudiškio šaulių būrio lik
vidavimą”; Antano Jono Kauno 
“Atsiminimai, liečią 1911 — 1922 
m. švietimo būklę Zanavykijo- 
je”; Br. Andriukaičio “Griškabū
džio pavasarininkai”. Prie atsi
minimų galima priskirti kun. J. 
Stankevičiaus ištrauką iš jo die
noraščio.

Visuose atsiminimuose duo
dami gabalėliai istorijos iš ne
priklausomybės laikų. Pvz., gra
žiai, patraukliai parašytame M. 
Liulevičienės vaizdelyje trumpai 
pabrėžta Šakių gimnazijos istori
ja ir kartu pažymėta diskrimina
cinė 1929 m. Švietimo ministe
rijos politika. Šiaip dalykiškoje 
apybraižoje įterpta viena paklai- 
kėlė (kartojama ir kitų), būtent: 
"Prasidėjus mokslui 1930 m. ru
denį gimnazijos direktorius pra
nešė, kad švietimo ministerija 
gimnazijose neleidžia veikti atei
tininkų kuopoms. Ateitininkų 
moksleivių kuopos uždaromos” 
(91 p.). Šitaip rašant, nesilaiko
ma Švietimo minist. potvarkio 
raidės. Juk gerai žinoma, kad 
potvarkiu buvo uždarytos 3 aukš
tesnėse mokyklose veikusios or
ganizacijos: ateitininkų, jauna
lietuvių ir jaunimo. Uždarymo 
motyvai paliko Švietimo ministe
rijos diskrecijoje. Kai kieno reikšta 
nuomonė, kad uždarymas pir
miausia taikytas jaunalietuvių 
kuopoms. Tad po 50 metų ra
šantiems atsiminimus nederėtų 
kartoti istorinės klaidos.

Labai savaimingi Antano Jono 
Kauno atsiminimai. Jie išplėsti į, 
galima sakyti, mažą Zanavyki- 
jos švietimo istorijėlę. Po tokios 
romantiškos refleksijos autorius 
grybštelėja Zanavykuos istoriją 
nuo Napoleono laikų, pereina, 
kaip jis vadina, į “daraktorių ga
dynę”, pakalba kiek apie karą ir 
pradeda nuo vokiečių okupaci
jos, mokytojų kursų ir pradžios 
mokyklų steigimo. Dėstymas tę
siamas iki pirmųjų nepriklauso
mybės metų. Antano Jono Kau- 

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Būkime riboti.
Miestas su praeitim ir su nauju polėkiu: 
Baltimorė atšventė 250 metų sukaktį.
Pirmoji moteris — Prancūzų akademi
jos narė.
Monet pavasaris Paryžiuje.
Kely į tėviškę nakčia: iš Richardo 
Dehmelio poezijos.
Gina Capkauskienė ir Jonas Vaznelis 
Floridoje.
Ar įkainojamas Domšaitis?
Dariaus Lapinsko „Tolminkiemio kan
tata“.
D.L.K. Vytauto žmonos.
Nauji leidiniai.

Būkime riboti

MIESTAS SU PRAEITIM IR SU NAUJU POLĖKIU

Televizijos laikmetyje kiekvie
nas mirksnis yra brangus. Todėl, 
brangieji, noriu iškelti ribotumo 
principo svarbų.

Koks paradoksas: reikia ginti 
žmogaus ribotumų tuo metu, kai 
visi visur skatina žmogaus aki
račių plėtojimų.

Paaiškinsiu, žinoma, šiek tiek 
pamoralizuodamas, arba, kaunie- 
tiškai sakant, reikalų pamuilin- 
damas. Būtent: būk tuo, kuo esi. 
Pažink savo ribotumų. Neįsivaiz
duok kad esi dirbtinis dvasios 
milžinas. Žmogui, perkopusiam 
gyvenimo kauburį, genijaus 
vaidmuo netinka. Šaukštai po pie
tų. Kailiniai vasarų. Sidabro me
dalis, kai rungtynėse dalyvavo 
tik trys.

Taigi, tiesiog juokinga, jei kas 
iš mūsų, atsitiktinai .perskaitęs 
labai išmintingų knygų, staiga 
pasijunta esųs genijus, pradeda 
byloti svetimo autoriaus milži
niškomis mintimis, rašo straips
nį su didele pretenzija: plaka sa
vo tautiečių ribotumų: mat, ko
kie jūs smulkūs bėdžiai, o aš koks 
dvasios turčius...

•
Samprotauti yra lengviau, ne

gu mųstyti. Puikiai žinome, kad 
šmaikščių žodingų samprotavi
mų turime labai daug, o gabių 
mųstytojų — vienų, antrų.. Tai 
viskas.

Samprotavimų galima paly
ginti su žolės laistymu. O mušty
nių — su ypatingos žolės sodini
mu. Reikia įdėti tam tikrų suma
naus darbo kiekį, kad žolė tinka
mai suželtų. Tuo tarpu laistyti 
jų galima be didelių pastangų.

Štai, matau kaimynų belais- 
tantį vejų. Laimingas it meške
riotojas. Taip jam lengva. Stovi, 
laiko žamų. Vanduo tryška — ir 
viskas. Panašiai ir samprotaujan
tis sėbras: sėdi prie butelio, ir iš 
burnos liejasi nesiliaujanti žo
džių srovė. Arba rašėjas sėdi prie 
mašinraščio, ir iš pirštų nesu
laikomai tarška postringavimai, 
su visokiais minčių pičikatais.

Sykį vaišių metu užklausiau 
vienos inteligentiškos lietuvės, 
berods dėstančios fizikų amerikie
čių mokykloje: “Ar skaitote lie
tuvių spaudą?” Moteris nedvejo
dama atsakė: “Pavartau, peržiū
riu, bet skaitau tik kronikos pus
lapį”. "O kaip su kultūriniais 
straipsniais?” “Va, šitų visiškai 
neskaitau: dažniausiai yra per il
gi ir labai iškalbūs”.

•
Suprantama, lietuvių spaudos 

reikšmė glūdi ne vien informaci
joje. Laikraštis, ypač kultūrinis 
jo puslapis, auklėja, apšviečia 
skaitytoją. O kai kada, pagal ro
mantiškų tradicijų, laikraštis 
skatina skaitytojų vykdyti neįma
nomus dalykus. Tam tikslui ski
riami vedamieji arba ilgesni pa
kilūs rašiniai. >

Gerų vedamųjį parašyti nėra 
lengva. Mintys turi būti skvar
bios kaip vinys ir skaidrios kaip 
švarus stiklas. Taip pat ir gaivios. 
Bet kas gali mūsų miglotame, 
painiame amžiuje galvoti su skai
driu gaivumu? Labai retas.

Taip ir bandome protarpiais 
vienas kitų įtikinėti miglotais ir 
padėvėtais sakiniais, reikia nerei
kia rodydami savo išminties rau
menis.

•
Kai kada išgirstu priekaištų 

mūsų eilinei spaudai — per daug 
joje sukaupta akademinės rim
ties. Girdi, užuot spausdinę trum
pų aktualių medžiagų, redakto
riai užgrūda puslapius nuobo
džiais traktatais, arba kruopš
čiais memuarais. Gal vienam ki
tam specialistui tokio pobūdžio 
išsamūs raštai yra naudingi, bet 
daugumai skaitytojų — tai tik 
kitam kartui atidėtinas penas.

Studijos kaupiasi laikraščiuo
se. Skaitytojai vis atideda į šalį 
neįveiktus numerius. Susikrauna 
gelstančios stirtos. Po kurio laiko 
jos metamos lauk, nes ir vėl dygs
ta naujos serijos: įžvalgi metafi
zika, tolimų erdvių atskleidi
mai, politiniai samprotavimai, 
reikšmingų žmonių prisimini
mai (o žymių žmonių mūsuo-

CEZARIS SURDOKAS Baltimorė atšventė savo 250 metų sukakti
Paradais, koncertais, festiva

liais, banketais ir kitokiom iš
kilmėm Baltimorė atšventė savo 
250 metų sukaktį. Baltimorė tai 
vienas iš seniausių Amerikos mies. 
tų. Sukakties minėjimai daugiau
sia vyko atnaujintoje uosto da
lyje, kuri davar vadinama Inner 
Harbor. Šioje pakrantėje prieš ke
letu metų dunksojo apgriuvę san
dėliai, krantinė buvo dumblina 
ir pilna šiukšlių. Visa tai per 
paskutini dešimtmetį buvo pa
keista į pasigėrėtinų kultūros, 
prekybos ir turizmo centrų. Pir
miausia, pačiam šiauriniam kran
te, išaugo 28 aukštų pasaulinis 
prekybos centras. Salia jo visam 
laikui čia inkarų įleido seniausia 
Amerikos karo laivyno fregata 
„Constellation“. Už poros blokų 
nuo čia praėjusį rudenį atidary
tas didžiulis konvencijų centras. 
O pora blokų į pietus jau tur
būt pora metų su pasisekimu vei
kia naujas mokslo centras ir pla
netariumas. Statybos darbai dar 
tebevyksta rytinėje dalyje, kur ti
kimasi įrengti didžiausių šiame 
krašte akvariumų. Jo statybai 
kiek anksčiau buvo gauta fede
ralinės paramos ir dėl to jis va
dinsis tautiniu akvariumu. Turis
tų patogumui šia vasarų numa
tyta atidaryti pora restoranų ir 
užkandinių. Krantinė jau yra ta
pusi mėgiama vieta pasivaikščio
ti, ruošti miesto ir tautybių fes
tivalius, sutikti Naujuosius me- 

Šis miesto atsinaujinimo pla
nas .vyksta ne vien dėl vietos tin
kamumo, bet ir dėl idėjos sujung
ti miestų su uostu. Juk tik uosto 
dėka Baltimorė išaugo. Uostas ir 
dabar jo gyvybės didžioji arteri
ja. Baltimorė turi apsčiai pirme
nybių prieš kitus Atlanto pa
krančių uostus, ypač laivininkys
tėje su pietiniais kraštais. Nuo 
čia yra arčiau ir patogiau prista
tyti prekes į kitus Amerikos vidu
rio miestus ir centrus.

Baltimorės uosto krantinė yra 
apie 45 mylių ilgumo ir turi apie 
270 prieplaukų. Laivų statybos 
ir taisymo dirbtuvės yra tarp pa
čių geriausių pasaulyj'e. Uostų 
aptarnauja apie 90 laivų linijų, 
kurios reguliariai plaukia j apie 
250 užsienio uostų. 1979 metais 
per Baltimorės uostų praėjo apie 
39 milijonai tonų krūvio, suda
rančio per 15 proe. daugiau ne
gu 1978 metais. Sis krūvis yra 
antrasis savo dydžiu Baltimorės 
storijoje. Daugiausia krūvio per 

Baltimorės uostų praėjo 1974 
-ais metais — 41-nas milijonas 
tonų. Šie skaičiai rodo tik užsie
nio prekybų, todėl čia dar reikia 
paminėti, kad uoste pakrauta ar 
iškrauta apie 20 milijonų tonų 
vidaus prekybos krūvio.

Prieš 250 metų, kada Baltimo- 
rė kolonialinės legislatūros nu
tarimu buvo įsteigta, aplink mies
tų gyveno kolonistai, užsiėmę ta
bako auginimu. Tada iš čia bu
vo eksportuojamas vien tik ta
bakas. Po 20 metų buvo prade-

Kai kurie Baltimorės miesto kampeliai visai primena Europos istorinių 
miestų įprastus vaizdus. Čia matyti Mt Vernon aikštė su Amerikoj pirmuo
ju Washlngtono paminklu; kairėje — turtinga “Walters Art Gallery**, deši
nėje — Peabody Muzikos konservatorija ir kiti istoriniai pastatai.

se yra begalės).

Paskambinu į namus. Klausiu: 
“Koks paštas?” “Nieko nėra, tik 
laikraščiai ir knyga”. “Kokia 
knyga ” "Kaip visuomet — įpa
kuota”. “Atpakuok, pasižiūrėk, 
man įdomu”. “To ir betrūko. 
Knygų ir taip per daug. Kur jas 
dėsi?”

Nežinau, kur aš jas dėsiu. Tai 
tiesa — knygų yra per daug, ir 
žurnalų, ir laikraščių, ir kito
kių leidinių. Atplūsta iš visur.

Visi pasidarė tokie chroniškai 
raštingi.

Būtų didelė palaima, jei kai 
kurie mūsų rašytojai, supratę ri
botumo principo svarbų, suma
žintų savo produktyvumų ir ne
žygiuotų petys į petį su šiandie
nine infliacija.

Reikėtų skirti premijas ne 
tiems, kurie kas antri metai pa
rašo veikalų, bet tiems, kurie nie
ko nerašo ir vadinasi rašytojais.

Gal tokiu būdu pakeltumėm 
savo literatūros lygį. Pr. V.

Bendras atsinaujinusios Baltimorta vaizdas — čia ryškiausiai matyti

ta eksportuoti kviečiai ir miltai. 
O po revoliucijos prieš britus 
miestas pradėjo smarkiai augti, 
prekyba plėstis. Dabar čia dau
giausia pakraunama anglių, per
nai 9 milijonai tonų, javų 6 mi
lijonai, įvairių pramonės produk
tų apie 5 milijonai ir įpakuotų 
gaminių 4.4 milijonai.

Miesto renesansas

Tačiau Baltimorės renesansas, 
kaip vietinė spauda dabartinį at
sinaujinimų vadina, prasidėjo 
ne su uosto rajono apstatymu, o 
su paties miesto centro atnau
jinimu. Baltimorė, kaip ir kiti pa
našūs miestai, pergyveno ir tebe- 
pergyvena šių laikų rasines 
konvulsijas, nusikaltimų augi
nių, įgyventojų kilnojimusi, nar
kotikų kultų, autoriteto neger
bimų ir panašiai. Mieste pasida
rė nesaugu žmogui ir prekybai. 
IŠ miesto centro prekybininkai 
kėlėsi į priemiesčių prekybos 
centrus, kurie steigėsi visose mies
to pusėse. Miestas nyko.

Suplanuota atsinaujinti. Bu
vo gauta federalinė parama, įjun
giant Baltimorę į “Model Cities” 
programų. Renesansas tad prasi
dėjo nuo paties miesto centro, 
vadinamo "Charles Center”. 
Miesto, didžiųjų korporacijų, fi
nansinių institucijų ir federali
nės valdžios pastangomis čia iš
dygo modemiškų, daugiaaukš
čių pastatų virtinė, kuri visiš
kai pakeitė ne tik miesto išvaiz
dų, bet keičia ir jo charakterį. 
Salia prekybos ir pramonės išky
la administracija ir finansai. Ki
tos miesto dalys su miesto para
ma taip pat vykdo atsinaujinimo 
projektus.

Kultūrinis gyvastingumas

Kultūrinėj srity Baltimorė taip 
pat rodo naujo gyvastingumo. 
Daugiau pabrėžiami švietimo, 
muzikos, meno, literatūros ir 
mokslinės pažangos laimėjimai. 
Baltimorėje veikia 22 aukštojo 
mokslo institucijos, kurių tarpe 
yra garsusis Johns Hopkins uni
versitetas, Morgan Statė univer
sitetas, Marylando universiteto 
dalis, Baltimorės universitetas, 
Loyolos kolegija, Notre Dame 
kolegija ir kitos. Johns Hopkins 
ir Marylando universitetai mies
te turi ir savo ligonines, kuriose 

dažnai sėkmingai pritaikomi 
mokslinių atradimų ir tyrimų 
rezultatai. Pavyzdžiui, praėjusį 
rudenį Johns Hopkins ligoninė
je buvo padaryta pirmoji pasau
lyje nugarkaulio operacija, įtai
sant dalį plastikinio nugarkaulio. 
Operacija pavyko, ir pacientė 
Kalėdas vežimėlyje galėjo pra
leisti namuose. John Hopkins tu
ri didžiules pritaikomosios fizi
kos laboratorijas, kuriose atlieka
mi tyrimai pagal gynybos depar
tamento užsakymus per paskuti
niuosius 15 metų kainavo 1.3 bi- 
linojus dolerių. Johns Hopkins 
yra didžiausias šios rūšies gyny
bos kontraktorius.

Gyventojų meniniam skoniui 
kelti mieste yra apsčiai muziejų 

Vieno ii didžiausių Amerikos litera
tūros vaidų — poeto ir rašytojo Ed
gar Allan Poe (1809-1849) antkapis 
kone pačiame Baltimorės centre, senos 
bažnytėlės Šventoriuje.

■ : • —* “Į I

Baltimorės miesto centro detalė: viena iŠ naujai suprojektuotų alkidų su ma- 
dėmios architektūros teatro rūmais ir fontanu.

ir galerijų, o jaunųjų meninin
kų auklėjimui Marylando Insti
tutas. Žymiausios meno instituci
jos yra Baltimorės Dailės muzie
jus ir Walters Dailės galerija. Tie, 
kurie vyksta Washingtonan ap
lankyti Nacionalinės dailės ga
lerijos, nenusiviltų sustoję pažiū
rėti ir Baltimorėje sutelkto me
no. Paskutiniais metais įsisteigi 
daug privačių meno galerijų, 
kurios rengia individualines ir 
grupines parodas. Baltimorės mu
zikiniam gyvenimui atstovauja 
Baltimorės Simfoninis orkestras, 
opera, Peabody institutas ir ne
mažai kitų organizacijų, besirū
pinančių muzikos kėlimu ir kon
certų ruošimu. Gana gyvastin
gai reiškiasi ir vietinis Center 
Stage teatras bei Marylando ba
letas. O Morris Mechanic teat
ras specializuojasi gastroliuojan
čių grupių pastatymais. Yra čia 
ir avangardinis kolektyvas CoAc- 
cident, susidedąs iš Hopkinso ir 
Peabody graduantų, kurie savo 
pastatymuose jungia poezijų, mu
zikų ir vaidybų. Tai yra pirmiau
sia gastrolinis kolektyvas, žino
mas ir užsieniuose.

Literatūriniam gyvenime do
minuoja poetai. Poezijos skaitys 
mai vyksta literatų draugijos^; 
kolegijų seminaruose ir priva
čiuose salonuose. Rumunų kil
mės poetas ir novelistas Andrei 
Codrescu, kuris dabar moko 
Johns Hopkins universitete ir ku
ris yra gyvenęs ir kituose Euro-; 
pos bei Amerikos miestuos manė;- 
kad šiame dešimtmetyje Balti
morė turėtų sužydėti kaip nau
jas kultūros centras. Visos sąly
gos tam jau yra pribrendę dabar. 
Čia gyvena ir kuria ne vienas šio 
laiko žymių poetų, aktyviai vei
kia kelios poetų grupės, naujus 
rašytojus ruošia Johns Hopkins 
ir kitų kolegijų seminarai, ir yra 
gausu klausytojų poezijos skaity
mo renginiuose.

Vienas iš pačių žymiausių šio 
laiko jaunųjų poetų yra čia gy
venantis ir kuriantis Daniel 
Mark Epštein. Jis yra 30 m., bet 
ligi šiol neturėjo jokios tarnybos, 
o pragyveno iš savo kūrybos, jos 
skaitymų ir literatūrinių paskai
tų. Tai rodo jo didelį pasisekimų, 
nes iš galbūt tūkstančių Ameri
kos poetų tik keli gali pragyventi 
iš savo kūrybos. Baltimorėn D. 
Mark Epštein atsikėlė dėl to, kad 
jam patinka miestas ir jo aplin
ka, kad jam patinka čia gyventi 
ir kurti. Jis yra apsčiai laimėjęs 
premijų. Jų tarpe buvo ir Ame
rikos Meno ir literatūros akade
mijos premija "Prix de Rome”, 
kurią gavęs, 1978 metus jis pra
leido Romoje. "Sewanee Review”

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar eiti už grotų ?
Čekų dramaturgo atsakymas

„CARMINA BURANA" IR „PAJACŲ" SPEKTAKLIAI
Arba Bravo baletui ! ir Quo Vadis opera ?

“Eiti ar neiti j kalėjimą”? šis 
klausimas neišvengiamai iškyla 
totalitarinėje santvarkoje kiek
vienam asmeniui, mėginančiam 
neparsiduoti nesuniekšėti, ar 
bent iš dalies išlikti doru. Ji 
klausia ir {vairiai atsako lietuviai 
tėvynėje, vieni pasilikdami šia
pus grotų, kiti — kaip Gajaus
kas, Petkus, Sadūnaitė — pa
sirinkdami kančios kelią. Savaip 
i šj klausimą atsakė ir čekų dra
maturgas Vaclovas Havelas ir 
kiti penki čeky 77-ųjų metų 
chartos nariai, 1979 m. spalio 23 
d. teisti už pastangas tikrinti, 
kaip Čekoslovakijoje laikomasi 
Helsinkio susitarimų.

Dar prieš keletą mėnesių Ha
velas diskutavo tą pati klausimą 
su kitu čekų rašytoju, Liudviku 
Vaculiku. Savilaidiniame straips
nyje Vaculikas suabejojo, ar da
bartinėse sąlygose tikslinga eik
voti dali savo gyvenimo kalėji
me. “Herojiški žygiai”, rašė jis, 
“yra svetimi kasdienybei”: šian
dien kiekvienas doras veiksmas, 
kiekvienas atsisakymas pasiduoti 
korupcijai, kiekvienas žingsnis ar 
žvilgsnis be kaukės turi herojiško 
žygdarbio vertę.

Su Vaculiko išvedžiojimais ne
sutiko daugelis čekų disidentų. 
Vienas jų, Vaclovas Havelas, 
taip pat rašė jam: “Tu tvirtini, 
kad šiandien ‘herojai* pavojingi, 
nes jie tik pablogina padėti. Kam 
be reikalo provokuot saugumie
čius — romanais, muzika, ar 
rankraščių siuntimu i užsieni? 
Tačiau nė vienas iš mūsų iš 
anksto nežinom, kiek mes galė
sim iškęsti, ar kiek mums lemta 
ištverti... Nė vienas iš mūsų iš 
anksto nenusprendėm, kad no
rime tapti disidentais. Mes tapo
me disidentais, tiksliai nežinoda
mi kaip, ir panašiai atsidūrėm 
už grotų. Mes tedarėm tai, ką 
turėjom daryti, ką atrodė rei
kia daryti: nei daugiau, nei ma
žiau”.

“Laimingi tie”, toliau rašo Ha

velas, “kurie išlieka dori ir nepa
tenka i kalėjimą. Bet kodėl at
skirt tuos nelaiminguosius kali
nius nuo kitų? Kas atsidurs kalė
jime, ir kas jo išvengs — tai nu
sprendžiama iš aukščiau, be įsta
tymų ir be logikos. Tu sakai, 
kad kai kurie žmonės yra hero
jai ir pridedi užuominą, kad jie 
pertempia dalykus. Bet jie atsi
dūrė už grotų ne todėl, kad gei
dė kankinimų — juos uždarė i 
kalėjimą, nes nedori žmonės 
šiandien grūda kalėjiman už ro
manų rašymą ar uždraustos mu
zikos klausymą iš juostelių”.

“Niekas nenori eiti i kalėjimą”, 
pabrėžia Havelas. “Jei žmonės 
klausytų tavo patarimų ir iš 
anksto apskaičiuotų, kiek jie ri
zikuoja — taip, kaip vagis apskai
čiuoja, ar jam verta mėginti api
plėšti krautuvę — tada mūsų 
šalyje jau seniai niekas nebe
reikštų solidarumo neteisingai 
persekiojamiems asmenims, ne
būtų nė vieno sąžiningo roma
no, nė vieno doro straipsnio. Nes 
kas gi gali mus užtikrinti, kad 
rytoj jie nepradės grūst žmonių 
i kalėjimą už feljetonų rašymą”.

“Gal tu tenorėjai pasakyt, kad 
tūkstančių piliečių nuolatinis 
pažeminimas — patylomis ir 
paslapčia — yra blogesnis daly
kas už gerai žinomo disidento su
ėmimą. Be abejo. Bet klausimas 
išlieka: kodėl jie suėmė disiden
tą? Todėl, kad jis mėgino pasa
kyti teisybę apie tūkstančių be
vardžių žmonių nuolatini žemi
nimą”.

“Kai kurie iš mūsų jau porą 
metų esame įsivėlę i tą grubią ir 
depresijos kupiną akistatą su po
licija; kiti jau dešimt metų; dar 
kiti, visą gyvenimą. Nė vienam 
tai neteikia džiaugsmo ir pasiten
kinimo. Nė vienas iš mūsų ne
žinome iš anksto, kaip ilgai mes 
tai galėsim ištverti. Ir kai mes 
nebepajėgiam ištverti, kiekvienas 
iš mūsų turime teisę pasitrauk
ti, nebedaryti kai kurių dalykų,

Šių metų Chicagos operos pa
statymuose turėjome progos pa
matyti baletinį Carl’o Orff’o sce
ninės kantatos „Carmina Burana“ 
sprendimą ir populiariosios ro
mantinio realizmo operos Leon- 
cavailo "Pajacai” spektakli. Ka
dangi pirmoji rašyta šių laikų 
kompozitoriaus, būtų pravartu 
nors trumpai pažvelgti į tą kom
pozitorių bei jo kantatos atsira
dimą, kad galima būtų objekty
viau ji įvertinti. Daugely rek
laminių “Carmina Burana” ap
rašymų aiškinama, kaip C. Orff, 
atradęs 13-to šimtmečio poemų 
rinkini, parašė savo populiariau
sią kūrini ir vi&ą kitą, prieš tai 
rašyta, sudraskė, tuo manifestuo
damas, kad štai Ha mano savi
tas stilius, kuris tiesiog iš dan
gaus nukrito, o ne buvo išvys
tytas, kaip kitų kompozitorių, per 
daugeli metų. Iš tikro buvo daug 
paprasčiau: Orff’as pirmą syki 
išgirdo ar pamatė Stravinskio 
"Les Noces” partitūrą, ją nukopi
javo, kiek tai leido jam jo „Bier- 
keller“ mentalitetas, lėtose daly
se įmesdamas čia Puccini’o, čia 
romantinės eros įvairių trafareti
nių melodijų ir, visa tai sumai
šęs, paskelbė savitu stiliumi, la
bai nuosekliai, bet su mažesniu 
pasisekimu, kartodamas visuose 
savo sekančiuose veikaluose. Čia 
man prisimena menka smulkme
na iš Stuttgart’o laikų. Po kiekvie
no naujo Orff’o kūrinio pastaty
mo Stuttgart’o operoje išeidavo, 
jau publikos plojimams besibai
giant, ir pats kompozitorius nusi
lenkti — na, žinoma, plojimai 
pagyvėdavo. Tada jis praleisda
vo nemažai laiko besilankstyda
mas. Ir kai jau publikai nusi
bosdavo ploti, tada, nueidamas 
nuo scenos, suvaidindavo nugriu
vimą i užkulisi. Publika, žinoma, 
iš karto nusigąsdavo, 'bet, jam pa
sirodžius, vėl gausiai plodavo, 
kad jisai dar sveikas, gyvas — 
nesusižeidęs. Ir tą triuką jis nau
dodavo po kiekvieno pastatymo, 
taip, kaip jis darė ir su visais 
savo naujais kūriniais — visus 
rašė, kopijuodamas savo „Carmi- 
na Burana", kuri buvo nevyku
siai kopijuota nuo Stravinski’o 
„'Les Noces“ — ne tik orkestra- 
cija: fortepijonai, mušamieji, so
listai ir choras, bet ir monoto
niškai besikartojantis muzikinis 
pulsas, šokinėjimas tarpe dvily
pių ir trilypių ritmų bei staigus 
greitų ritmų suskaldymas lėtais 
ar atvirkščiai. Kur šis veikalas 
stovi naujos mūsų laikų muzikos 
raidoje, pasako ir šis faktas: šio 
šimtmečio avangardinės muzi
kos kompozitoriaus Anton We- 
bem biografijoje minimas kaip 
vienas iš žiauriausių nacių dva
sinių kankinimų 'būdų — Webem 
jėga nutempimas į „Carmina Bu
rana“ premjerą, kad šis kompo
zitorius pasitaisytų ir pradėtų ra
šyti panašią muziką.

DARIUS LAPINSKAS

išeiti atostogų, ar net emigruoti. 
Visa tai suprantama, normalu, 
žmogiška”.

Taip rašė čekų dramaturgas 
Vaclovas Havelas, 1979 m. spa
lio 23 d. nuteistas ketveriems su 
puse metų kalėjimo už laisvą žo
dį. K. 2.

„Carmina Burana“ tekstas pa
imtas iš 13-to šimtmečio studen
tiškų dainų, kurios buvo' atras
tos netoli Muenchen’o stovinčia
me Beuron’o vienuolyne. Tai vie
nuolyno auklėtinių, kurių dau
guma ruošėsi tapti vienuoliais, 
dainos. Šie auklėtiniai ar net ir 
kai kurie vienuoliai, peršokę per 
vienuolyno sienas, dainuodavo 
jas, kur tik buvo publikos jų klau
sytis — dažniausiai smuklėse. Ka
dangi, grįžus į vienuolyną, jų 
laukdavo griežtos bausmės, tai 
šie klajūnai vaikščiodavo nuo 
vienos vietovės į lutą ir dažniau
siai smuklėse užsidirbinėdavo 
sau pinigų, dainuodami dainas 
apie jų vienuolyne išsvajotą — 
uždraustą meilę bei apie jų nuo
tykius, pasprukus iš vienuolyno.

Tai sukeldavo girtai smuklių 
publikai nemažai juoko — pasi
tenkinimo, o i klajūnų kišenes 
nukrisdavo užtenkamai pinigėlių 
pragyvenimui. Žinoma, šitokioje 
aplinkoje parašytos dainos buvo 
neišsemiamas idėjų šaltinis reži
sieriams, norintiems gardžiai iš 
vienuolių pasijuokti. Vienam pa
statyme, Vokietijoje, medyje su
sėdę vienuoliai su meškerėmis 
traukė iš šulinio nuogas moteris. 
Dė| šių vienuolių pašaipos gali
mybių šis veikalas buvo pastaty
tas ir okupuotoje Lietuvoje — 
Vilniuje dar pačiais juodžiausiais 
komunizmo laikais, kai net Beet- 
hovenas ir 'kiti klasikai galėjo bū
ti apšaukti supuvusios vakarie
tiškos kultūros atstovais. Žinoma, 
eidamas į Chicagos Lietuvių ope
ros pastatymą, kuris vyko sese
lių Marijos aukštesnioje mokyk
loje, nesitikėjau rasti nei trupi
nėlio tos vienuolių pašaipos. Ta
čiau buvau nustebimo priblokš
tas — dekoracijose didingas vie
nuolyno vidus, šonuose vienuo
liškais rūbais aprengti choristai 
— taigi vienuoliai^ gi vidury vie
nuolyno ir stiprus nugėrimas, ir 
gaivalingų erotinių judesių sūku
rys, ir mergelės meilė su berne
liu ir t.t. Kiek aš esu matęs pa
statymų, tai visur choras figūruo-

davo kaip kaimiečių minia, kuri 
buvo žiūrovė to, kas tose daino
se buvo vaizduojama. Už ši viso
se dainose vaizduojamo veiksmo 
perkėlimą j vienuolyno vidų tu
rėtume, berods, būti dėkingi sve
čiui iš New Yorko, kuriam tik
riausiai bet kokia pagarba vie
nuoliškam luomui yra tiek sveti
ma, kaip ir kalba, kuria spektak
lis vyko.

Atmetus šią baleto režisierei 
Violetai Karosaitei primestą situ
aciją, pažvelkime į jos baleto spek
taklį, lyg jis būtų vykęs norma
liose sąlygose — kaimiečių žiūro
vų būryje. Sunku įtikėti, jog ši 
kukli, nuoširdi, be didelių pre
tenzijų mergina nešiotųsi savyje 
tiek daug fantazijos, tiek daug 
erotikos, tiek daug drąsos ir iš
radingumo, kurdama judėsi it 
formą šiam gana problematiš
kam veikalui. Kartu dirbdama su 
choreografu Jaunučiu Puodžiūnu, 
ji sukūrė neužmirštamą spektak
li, kutenanti žiūrovo atminti, ly
riškai išbaigtų lėtųjų muzikinių 
dalių poetiškumu, 'greitųjų šokių 
kontrapunktiškai sumaniai išdės
tytų judesių dinamiškumu ir ak
robatiškai sensacingų šokėjų ju
desių bei judesių iššaukiamos kū
no liniarinės formas užbūrimu. 
„Pavasario“ fragmente Corps de 
Ballet, kad ir ribotų savo jude
sių repertuaru, sukūrė žavią nu<- 
taiką disciplinuotu duotų jude
sių apvaldymu. Birutė Barodicai- 
tė savo ilgų kojų ir rankų tobu
los linijos projektavimu sukūrė 
tos idealios vienuolio apdainuo
tos, išsvajotos mylimos mergai
tės iliuziją. Sekančiame „Pieve
lėje" epizode labai įspūdingai 
pantomimo rolėje pasirodė akto
rius Jonas Kelečius. Jis bravūri- 
niai komiškais judesiais užpildė 
visą sceną ir sukūrė neužmirš
tamai žavingą ir juokingą frag
mentą su vaikais. Taip pat šio
je scenoje buvo malonu žavėtis 
Greg Begley vyriškai imponuo
jančiais šuoliais ir natūralia jo 
— kupidono vaidyba. „Smuklė
je“ po trumpo V. Karosaitės ir 
J. Puodžiūno dueto, kurį jie ge
rai pašoko, prasidėjo tai, ką aikys 
regėjo ir protas netikėjo, kad 
taip yra. Čia Viktoras Barauskas,
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šokdamas su provokuojančiai iš
raiškia Betsy Selz ir Corps de 
Ballet pademonstravo savo neįti
kėtinai didelį šokėjo talentą. Jo 
labai idealiai baletui nuaugęs 
raumeningas kūnas šiame epizo
de pačios išradingiausios ir di- 
namiškiausios choreografijos rėti chorui, B. Neiman pademonstra- 
muose tapo lyg magnetinis trau
kos taškas, apie kuri judėjo, su
kosi šokėjai, bet tematei tik ji. 
Prieš penkerius metus iš mūsų 
tarpo iškeliavęs aktorius Leonas 
Barauskas turėjo patenkintas šyp
sotis iš tolo, matydamas savo sū
nuje jo sceninio darbo tąsą. Šiais 
laikais, kai reikia apraudoti tolų 
didelį gabaus jaunimo pranykimą 
praktiškose profesijose, šį jauno
jo Barausko sensacingą baletinį 
debiutą lietuvių tarpe reikia pa
sitikti su džiaugsmo ašaromis. 
Taip pat efektingas buvo ir bai
giamasis „Gera smuklėj pabuvo
ti“, kur ant vyrų apsėsto stalo 
šokdama Laura Gallardo-B^and 
dalijo bučkius pačioje įdomiau
sioje pozicijoje, kokią man bet ka
da teko matyti. (Kaipgi nebus 
gera tokiu atveju smuklėje pabu
voti).

„Meilei karaliaujant“ epizode 
didelį įspūdį paliko dviejų mei
lės kupidonų Violetos Karosaitės 
ir Greg Begley tyro, vaikiško en
tuziazmo perpildyta scena, kla
siška forma pagrįstas It švelniai

lyriškai pašoktas B. Barodicai- 
tės ir V. Barausko adagio, na ir 
žavus Bobby Neiman ir Greg 
Begley duetas „Jei vaikinas ir 
mergaitė“. Čia sodraus Vacio 
Momkaus gerai projektuojamo 
balso pasažuose, pritariant vyrų
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vo savo tiesiog sensualiniai gun
dančių judesių išraiškinę galią 
ir G. Begley vyriškai jautrios to
bulos technikos papildoma išvys
tė šį šokį į ilgai atmintyje pasi
liksiantį epizodą. Toliau Marga-' 
ret Lynne Di Cianni, tiek ban
dydama sutrukdyti nerūpestin- 
gos meilės rūpestingai pašoktą 
Sandra Pataczek ir Viktoro Ba
rausko duetą, tiek solo šokyje 
„Saldžiausiasis“ savo judesiais pri
minė man „Bonjour tristesse“ 
merginą. „Carmina Burana“ pra
dėta ir užbaigta tuo pačiu „For
tūna, pasaulio valdovė“ likimo 
ratu, kur Jaunutis Puodžiūnas la
bai dominuojančiai suvaidino 
„Mirtį“. Tik čia taip trūko tru
putį paslaptingesnio apšvietimo 

—peršviestas Mirties skele
tas mažiau priminė pasibaisėtiną 
jos esybę, kiek tą faktą, kad čia 
būta tik pasiūto kostiumo. Apla
mai, apšvietimas nebuvo per ge
riausias — dainuojantys solistai 
buvo dažnai paliekami dainuoti 
patamsyje, V. Karosaitės sukurti 
stebul ingai gražūs, nuostabiai 
žėrinčių spalvų kostiumai prara
do daug savo žavumo per tam
siai apšviestoje scenoje, per daug 
betiksliai buvo žaidžiama su seka
muoju prožektorium, stovinčiu 
balkone. 'Labai gaila, kai tiek 
daug kūrybos, darbo ir pasišven
timo įdedama į kostiumų pasiu
vimą ir kai jie turi nukentėti nuo 
apšvietimo stokos, kadangi dau
gumas šviesų buvo naudojami 
„Pajacų“ apšvietimui, 'kaip man 
buvo paaiškinta, besikalbant su 
baleto režisiere. Neatrodo, kad 
Chicagos Lietuvių opera būtų per 
taupi kitais atvejais, tad nepa- 
rūpinimas 'bent reikalingo mini
mumo „Carmina Burana" ap
švietimui yra neatleistinas daly
kas.

E solistų labai efektingai, vaiz
džiai, panaudodamas žmoniškas 
ir ne žmoniškas savo 'balso spal
vas, tenoras Paulius Gudas sukū
rė įtikinantį neaiškiai aiškių in
tencijų charakteri, su kuriuo gal

(Nukelta 12 pal.)
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Pranašas Izaijas nevengia sa
vo raštuose pateikti asmeninių 
išgyvenimų apie tai, kaip jis pa- 
jjdarė Dievo pranašu. Jis sako: 
"Vargas man. Aš esu žuvęs. Nes 
aš, žmogus su nešvariomis lūpo
mis, gyvenąs tarp žmonių, kurių 
lūpos suteptos, savo akimis regė
jau Karalių, galybių Dievą”.

Mintis, kurią jis čia nori iš
reikšti, yra ta, kad tiek jis pats, 
tiek ta visuomenė, kurioje jis gy
vena, savo lūpomis yra prikal
bėję apie Dievą tokių dalykų, ku
rie tas lūpas yra suteršę.

Ranką ant širdies padėję ir 
mes turime prisipažinti, kad savo 
lupomis, kitaip sakant, savo žo
džiais mes taipgi negalime saky
ti, kad būtume švarūs. Dažnai 
nekreipiame daug dėmesio i tai, 
ką kalbame apie Dievą, many
dami, jog mūsų žodis yra mažos 
Vertės dalykas.

- Čia išeivijoje, tiesa, sąmonin
gai nieko blogo apie Dievą nepa
sakome, tačiau kai paskaitai Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką, pamatai, kaip visa mūsų tau
ta prievartiniu būdu yra pasida
riusi “nešvarių lūpų”. Bedieviš
koji sistema yra taip plačiai su
organizavusi prievartą, kad pa
saulietis žmogus, turis bet kokios 
visuomeninės reikšmės, gali tik 
blogai kalbėti apie Dievą. Sun
ku nesijaudinti, skaitant Švieti
mo ministerijos ir Mokytojų or
ganizacijos taisykles, kaip moky
tojai, nori ar ne, privalo skelbti 
bedievybę. Jų lūpos yra suterštos 
prievartiniu būdu. Ta prievarta 
yra tokia visuotinė, kad aš net 
negalėčiau kaltinti vieno ar kito 
žmogaus, kuris nedrįso šiai prie
vartai pasipriešinti. Tačiau objek- 
tyvinis sprendimas pasilieka ga
lioje: Lietuvių tautos žymi dalis 
šiandien yra Dievo atžvilgiu su 
suterštomis lūpomis. Ta proga 
■mums, laisvėje gyvenantiems lie
tuviams, ir iškyla pranašo Izaijo 
klausimas apie nešvarias lūpas.

Neseniai „Akiračiuose“ (1980, 
Nr. 3) teikėsi prabilti Vincas 
Trumpa dėl „Jubiliejų ir jų vilk
duobių". Pasisako prieš asmeni- 
ninius jubiliejus ir istorinius. Tai 
vadina „savotiška jubiliejų mani
ja“, apsėdusia mus čia, išeivijoje, 
ir Lietuvoje. Kodėl? Ogi kad “ju
biliejaus karštligės pagautas kiek
vienas manosi galis ką nors pa
sakyti jubiliato adresu. Ir prisa
ko visokių niekų".

Tai įžanga i Vilniaus univer
siteto 400 metų jubiliejų, kuri, ša
lia kitų, minėjo pernai LKM 
Akademija savo studijų dienose. 
Jų metu buvo paskaita apie 
tautybių sankirtį 1803 - 1832 me
tais minėtame universitete, vėliau 
atspausta „Aidų" žurnale (1979, 
Nr. 9 ir 10). Straipsnio taikinys 
ir yra ši paskaita bei jos autorius.

Nedalyvavęs studijų dienose, V. 
Trumpa sako nežinąs, „kaip tą 
paskaitą sutiko katalikų akade
mikai“. Jo žiniai galima tiek pa
sakyti: tuoj po paskaitos paprašė 
teksto K. Bradūnas „Draugo“ 
kultūriniam priedui ir dr. J. 
Jakštas — „Tautos praeities“žur- 
nalui. Dr. T. Remeikis pasidarė 
zeroksinę paskaitos nuotrauką, 
norėdamas apsispręsti, ar ji tiktų 
„Lituanus“ žurnalui. Vėliau pa

prašė laišku prisiųsti paskaitos ver
timą anglų kalba. Dr. J. Girnius 
iš anksto buvo užsakęs šią pa
skaitą „Aidaims“, dėl to tenai ir 
buvo atspausta.

Šie žinomi vardai, manau, at
sako bent iš dalies j V. Trumpos 
klausimą, kaip ši paskaita buvo 
sutikta akademikų. Kaipgi atsi
liepia pats V. Trumpa, paskaitęs 
ją „Aiduose"? Sakyčiau, aštriai ir 
neigiamai, vartodamas tokius epi
tetus, kaip “nušnekėjo ir nusira
šė”. Kodėl? "...Paskaita apie tauty
bių sankirtį Vilniaus universitete

Izaijo klausimas mums jgauna 
keleriopas formas. Ar mūsų lū
pos nebuvo suterštos krikščioniš
ką tikėjimą pažeidžiančių žodžių? 
Ar mūsų lūpos nebuvo susičiau-Į 
pusios, kai reikėjo pasisakyti už| 
teisingą žmogaus ir Dievo samp
ratą? Ar mūsų lūpos nebuvo su
sičiaupusios, kai buvo proga, 
bent savo žodžiais, išreikšti soli
darumą su tikėjimo persekiojimą 
kenčiančiais Lietuvos žmonėmis?

Mes dažniau savo lūpas atve
riame, kai yra proga pasisakyti 
už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, tačiau j tikėjimo gynimą 
mes paprastai žiūrime kaip i pro
fesini kunigų reikalą ir savęs j 
tuos pokalbius nejungiame. Pa
našioje būklėje buvo ir pranašas 
Izaijas. Jis kažkaip, stebuklingai 
ar ne, pajuto ne tik savo, bet ir 
visos savo tautiečių visuomenės 
atsakomybę atstovauti savo tikė
jimui. Formalumų buvo negana. 
Tai buvo tokie laikai, kad tau
tai betarpiškai grėsė babiloniš
ka okupacija, nešdama su savim 
nepriimtinas pažiūras i Dievą ir 
j žmogų.

Mes gyvename panašiai iššau
kiančioje situacijoje. Klausimas, 
kas yra žmogus ir kas yra Dievas, 
yra išėjęs iš bažnyčių ir pasida
ręs net politinių kovų objektu. 
Pareiga krikščioniui kalbėti apie 
Dievą plaukia iš pačios mūsų ti
kėjimo gelmės. Dievas liudijimą 
apie save yra padėjęs ne kur ki
tur, bet laisvai tikinčio žmogaus 
lūpose. Ir kiek tikintysis šioje sri
tyje pasireiškia, tuo Dievas ir 
tenkinasi. Jokio kito savęs repre- 
zentavimo Dievas nedaro. Jis ne
siima žmonių visuomenei prisis
tatyti kokiu stebuklingu, ar me
chaniniu, ar kosminiu savęs re- 
prezentavimo būdu. Taigi ar
ba mes kiekvienas esame savo gy
venamoje tikrovėje Dievo repre
zentantais, arba iš viso mūsų ap
linkoje jis tokio reprezentanto 
neturi.

V. Bgd.

Į skirtingą Vinco Trumpos požiūrį atsiliepiant

Slų dienų Vilniaus universiteto studentai, liaudies dainų ir tautinių lokių 
mylėtojai, prie universiteto senosios observatorijos.

XIX a. pradžioj pademontruoja 
beveik visišką jo(Ylos)nesiskaity- 
mą su istoriniais faktais ir patei
kia totdlSkoi iškreiptą (m.p. Y) 
ano meto Vilniaus ir Lietuvos 
vaizdą“.

Koks gi to meto ir anų ivykių 
vaizdas paties V. Trumpos aki
mis? „Jau nuo XVII a. lenkų kal
ba pasidarė valstybinė kalba Lie
tuvoje“. Vilniaus aukštoji mokyk
la „nuolat lenkėjo ir tapo tikra 
lenkiškumo tvirtovė 1803 - 1832 
metais“. Lotyniškoji mokslo kal
ba buvusi „nugalėta“ lenkiško
sios „jau nuo 1797 m.“ Taigi, kal- 
biniu-tautiniu požiūriu Lietuva, 
jo akimis, jau buvo sulenkinta. 
Tuo tarpu lietuvių tautinė sam
prata „ėmė žiestis lik XIX a. bė
gyje ir to amžiaus pabaigoje", va
dinas, kai Vilniaus universitetas 
jau buvo uždarytas. „Lietuvių kal
ba tiko tik .bromoms ing wiecz- 
nastf rašyti". O dėl rusų, kurie 
Vilniaus universitetą reformavo, 
išeitų, kad jie nerodė jokio inte
reso savo tautybinei politikai, nei 
lenkybės įsigalėjimui. Jų (rusų) 
savo straipsnyje V. Trumpa visai 
net neužsimena. Ar reikia tad 
geresnio "{rodymo", kad tautybių 
sankirtį išsigalvojo pats Yla, ne
siskaitydamas su faktais ir iškreip
damas Vilniaus bei Lietuvos 
vaizdą.

Stabtelkim ties V. Trumpos 
metodu. Jis kalba bendrybėmis iš 
unijinės valstybės pozicijų ir ne
siteikia net prileisti, kad konkre
čioj Vilniaus aplinkoj ir apibrėž
tame laike galėjo būti ir buvo 

■*yuuvji rauMiv iiv/o, uiuiuu) 
Nuotrauka A. Grigaičio

kitaip. V. Trumpos istorini meto
dą pavadinčiau vienpusišku — ne- 
sismulkinti, neiti į detales, ne
liesti asmenų, nesidomėti skirtin
gom kryptim nei jų sankirčiu, 
nejieškoti ivykių priežastingumo, 
tenkintis ir ribotis tik atbaigtais 
bendriniais faktais, daugeliui ži
nomais iš vadovėlių. Tokiam me
todui, berods., nereikia būti isto
riku specialistu. O V. Trumpai, 
kuris save laiko specialistu, toks 
elgesys yra neatleistinas. Juk is
torikui „neužtenka vien patikrin
ti, registruoti, aiškinti faktus. Rei
kia jieškoti įvykių priežastingu
mo, o ji geriausia nustatyti, ap
ribojus savo žvilgsni mažame plo
te. Tada matyti, kaip skirtingose 
sąlygose kitaip veikia (m. pbr. 
— Y.) valstybė, Bažnyčia, luo
mai" (iš A. Aleknos paskaitos 
„Lietuvos istorijos tikslai“, at
spaustos Atheneum II, 1931 67 - 
77).

Metodas, vartojamas V. Trum
pos, suklupdo ne tiek oponentą, 
kiek ji pati. Tai kas, kad lenkų 
kalba XVII a. pakeitė Buvusią 
valstybinę cerkvinę slavų kalbą. 
Ar lietuvių tauta dėl to jau su
slavėjo? Suslavėjo tik aukštoji kla
sė ir. tai ne visa, ir tik kalbiškai, 
kultūriškai, ne valstybiškai. Lietu
viškumo apraiškų švietime, kultū
roje, raštijoj nuo XVI a. ligi XIX 
a. imtinai prirankiojo pastaruoju 
laiku gana apsčiai Jurgis Lebedys 
savo studijomis. Kiek jų buvo ra
dęs prieš tai Ve. Biržiška, K. Jab
lonskis ir kiti. Literatūrinis sąjū
dis nuo M. Daukšos ligi K. Sir
vydo, Jaknavičiaus, Srubausko, 
Slavočinskio taip iškėlė lietuvių 
kalbą, kad ir dabar negalim atsi
stebėti ir atsidžiaugti. Si įsibėgėji
mą, tiesa, sustabdė karai ir dydi- 
sis maras, bet nuo XVIII a. vidu
rio vėl grįžta pamažu dėmesys sa
vai raštijai ir iškyla Žemaičių są
jūdžiu XIX a. pradžioje. Kodėl V. 

Trumpai tautinis lietuvių sąjūdis 
„ėmė žiestis tik XIX a. bėgyje ir to 
amžiaus pabaigoje?” Kodėl visu 
dvidešimtmečiu jis ankstina len
kų kalbos įsigalėjimą vietoj loty
nų Lietuvos mokyklose, būtent 
1797, kai tai tinka tik Lenkijai? 
Kodėl nė žodžiu neprisimena at
kaklių lenkų pastangų primesti 
Lietuvos mokykloms savo kalbą?

Bendrinis V. Trumpos meto
das dar labiau išryškėja, kalbant 
apie lenkų gegužės 3 d. konstitu
ciją. Jis paneigia mano teiginius, 
kad ši konstitucija, kuri sunaiki 
no Lietuvos savitumą, susilaukė 
rimtos opozicijos ir kad jos nepa
sirašė nė vienas Lietuvos senato
rius. Tuo pasipiktinęs, V. Trum
pa sako: „Tai skamba kaip iš 
Anatolijaus Kairio romano“ ir tei
gia: „Tą konstituciją pasirašė ir 
tas pats vysk. Kosakauskis, jai pri
siekė beveik visi Lietuvo seime
liai“.

Kaip žinoma, ši konstitucija, 
nebuvo svarstoma pagal įprastą 
procedūrą. Ji tik perskaityta sei
me, užrėkta suvarytų miestiečių 
„priimam“, po to varyta atstovai 
į bažnyčią jai prisiekti ir pasira
šyti. Vysk. Kosakauskis prisiekė, 
bet apsigalvojęs nepasirašė. Ne
prisiekė ir nepasirašė Lietuvos 
kancleris Al. M. Sapiega, etmonas 
Myk. Oginskis ir kiti Lietuvos di- 
dikai-senatoriai, išskyrus žemes
niuosius bajorus. Mano oponen
tas galėtų tikslesnių žinių rasti 
pas A. Šapoką „Gegužės 3 d. kon
stitucija ir Lietuva" (Praeitis I, 
1941). O dėl seimelių argi V. 
Trumpa nežino, kad jie buvo ver
čiami prisiekti grasinimais ir te
roru. Nežiūrint to, Žemaičių ba
jorai, sukviesti i bažnyčią Rasei
niuose, demonstratyviai iš jos iš
ėjo neprisiekę (plg. A. Šapoka, 
ten pat, 206). Tos priesaikos no
rėjo tik keletas šeimų, visi kiti že
maičių bajorai su jų seniu- 

nu Gedgaudu buvo priešingi;,
V. Trumpa pasijuokia iš Ylos, 

kad jis „bando nukelti tariamus 
lietuvių - lenkų tautinius skirtu-, 
mus i Vilniaus vyskupo Ignoto 
Masalskio (Massalski) ir Livoni
jos vyskupo Juozapo Kosakauskio* 
laikus, laikydamas juos ,lietuviš
kosios opozicijos* vadais ir lenkiš
kojo nacionalizmo aukomis ar 
net kankiniais“. Visų pirma be 
reikalo savo terminą „tautinius 
skirtumus" V. Trumpa priskiria 
man. Ašai vartoju žodi „patriotia: 
mas“ lenkų prasme. (Sovietai nū« 
nai vartoja „patriotizmą“ taip- 
pat sava prasme). Lenkų to me
to „patriotizmas" gal daugiau' 
reiškė Lietuvos ir Ukrainos sulydi- 
nimą su savo kraštu, jų „suvirš
kinimą“, kalbinę ir kultūrinę do/ 
minaciją. Žodis „tautinis“ anų, 
laikų vartosenoje nėra visai tapa-I 
tiškas, kaip šiandien, dėl to ašai: 
jo vengiau, nors lenkų - lietuviui 
skirtumai mūsų ilgoj istorijoj nei] 
buvo grynai valstybiniai ar ju
ridiniai ir juos tam tikra prasme 
galima būtų lenkti ir i etninių 
skirtumų pusę. Dėl šio neišsiaiš
kinto klausimo, mes dažnai nesu
sikalbame savo tarpe. Tačiau 
pats lenkų - lietuvių „skirtumas"*: 
ne syki iškilęs anksčiau, minėtos 
lenkų konstitucijos Įvedimo me
tu ypačiai pasireiškė, nes tai 
palietė gyvybini Lietuvos egzis
tencijos reikalą. Jeigu V. Trumpa 
galvoja, kad „gegužės 3 d. konstii 
tucija buvo ne tik lenkų, bet irt 
didelės daugumos Lietuvos vado
vaujančio sluoksnio evangelija", 
tai jis labai apsirinka ir klaidina 
mūsų visuomenę. Jo pateiktas pa
vyzdys, kad paauglys Mykoliu
kas Plateris užrašė ant lentos „Te
gyvuoja konstitucija“, nėra joks 
įrodymas. Tokie pavyzdžiai tik 
banalina istoriką. Jis neskiria dar 
lies (mažos dalies bajorų) nacį 
daugumos, kuri konstitucijai iš 
pat pradžių nepritarė. Nepritarė 
ir pačių lenkų vadovaujantys 
sluoksniai, dėl to jakobinams rei
kėjo miestiečių pagalbos ir slap
tos, teroru pagrįstos, grasinimais 
paremtos akcijos pačioj Lenkijoj 
ir Lietuvoj. „Konstitucija arba 
kartuvės" — toks buvo demonst
racijų šūkis prieš tuos, kurie prie
šinosi jakobinų užmačioms. Si ak
cija buvo vykdoma ir Vilniuje 
prieš konstitucijos priešus, ypač 
prieš vysk. Masalski.

Buvau citavęs lenkų istoriką 
Iwaszkewicz’ių, kuris vyskupų 
Masalskio ir Kosakauskio įtakas 
randa gyvas prancūzmetyje 
(1812), kada lietuvių dvasiški ja 
nerėmė lenkų primestos vyriausy
bės užmojų. Kokia gi tų lenkų nu
žudytų Lietuvos vyskupų įtaka 
buvo anuo metu dėl konstituci
jos? Štai A. Tyzenhauzo, tuome
tinio Vilniaus miesto prezidento 
raštas karaliui Poniatovskiui: 
„Čionykštė visuomenė jau įsitiki
no, kad (Lietuvos, Y.) dvasiški- 
ja, sekdama savo vyresnybę, yra 
priešinga konstitucijai. Net kuni
gai patriotai nedrįsta apšviesti 
liaudies. Jau ne vienas jų yra ga
vęs iš vyresniųjų pastabą, kad ku
nigų pareiga skelbti evangeliją, 
ne konstituciją“ (T. Korzan, We- 
wnętrzne Dzieje Polski I, Kra- 
kow 1897, 467).

V. Trumpa bando paneigti, 
kad tie vyskupai — Masalskis 
ir Kosakauskis — buvo lietuvių
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Šiame numeryje:
Lietuviška knyga ir svetima antraštė. 
Vytauto Didžiojo pastangos vaini
kuotis karaliumi.
Julijos Švabaitės eilėraštis.
Balio Augino poezijos knygos „Gies
mės žydėjimo metas“ recenzija.
Sklaidau gėlėtą foliantą: Balio Augino 
eilėraščiai.
Dviejų svečių koncertas Washingtone. 
Mstislavo Dobužinskio lietuviškoji 
kolekcija.
Nauji leidiniai.

Lietuviška knyga ir svetima 
antraštė
Nuolatinis rūpestis sava lietu

viška knyga ir jos pasisekimu sve
tur sukelia apsčiai klausimų, 
tarpe jų ir kokios nors svetimos 
kalbos panaudojimas knygos san
traukoje ar jos antraštėje. Mat, 
daugelis mūsų žmonių tokiam 
priemaišui yra labai jautrūs ir 
teigia, kad tuo būdu mes nusiže
miname svetimiesiems, net pa
skatiname okupantus įsivesti ru
sų kalbą, taip pat santraukas, 
antraštes ir pan. Ir tikrai reika
las labai jautrus, rimtai svarstyti
nas. Jis iškilo ir š. m. kovo m. 22 
d. Chicagoje per Amerikos Lietu
vių bibliotekos leidyklos pobūvį, 
o paskutiniu metu pateko jau ir 
į spaudos puslapius, todėl šis 
klausimas tenka kiek plačiau pa
liesti, ypač vis dažniau ir daž
niau pasigirstant, kad mūsų kny
gai užtenka tik vienos antraštės 
ietuvių kalba, kam dar reikia 
ai lotyniškos, prancūziškos ar 

angliškos ir L t, kaip dažnai pa
stebime Lietuvių katalikų moks
lo akademijos leidiniuose.

Tačiau svetima kalba santrau
kos ar tik antraštės mūsų kny
gai visai nėra kokia naujiena, bet 
ir gyvas reikalas, kad įvairių 
kraštų bibliotekos, kai tokia kny
ga ten patenka, žinotų, • kas ta 
knyga yra, būtent, kad ji pati 
“pasisakytų”, apie ką joje rašo
ma ir kokios ji paskirties...

Jau daugelis metų yra praslin
ko, kaip įvairios mokslo įstaigos 
(universitetai, akademijos, drau
gijos,...) savo leidiniams, ypač 
tęstiniams (serijiniams) dėjo ir 
tebededa lotynų, kartais prancū
zų ar anglų k. antraštes, kad šie, 
patekę į svetimų kraštų bibliote
kas, būtų lengviau kataloguoja
mi, nepaklystų svetimose lanko
se, bei nebūtų pasiųsti į nekato- 
loguojamų ar atsarginių knygų 
šūsnis, nes žinančių, ypač ma
žesnių tautų, kalbas ir jų kny
gas galinčių kataloguoti biblio
tekose visad ne per daugiausia.

Pasidairius įvairių kraštų bib
liotekose, net ir universitetų ka
taloguose, nustembi radęs tokias 

autorių “pavardes” ar knygų 
“vardus” kaip “Parašė”, "Paruo
šė”, “Surinko”, "Sustatė” ir kt. 
Kartais surandi lietuvių knygą, 
priskirtą čekams, olandams ir kt. 
mažoms tautoms. Tokių pat ne
tikslumų sugriebi ir su latvių 
knyga, su estų ir kt Todėl ir vi
sai nenuostabu, kad jau XX a. 
pradžioje ne viena mažakalbė 
tauta savo leidiniuose ėmė žymė
ti ir svetima, kuria nors didžių
jų tautų kalba antraštes, o kiti 

— dešimtainės katalogavimo sis
temos numerius. Taip paruošta 
mažųjų kalbų knyga, patekusi 
J svetimų kraštų bibliotekas, 
jau pati “prakalba” ir kartais ne- 
pasiunčiama ilsėtis į rūsį, bet pri- 
prisiprašo pasiųsti į lentynas...

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais nedaugeliui knygų žymėjo
me svetima kalba antraštes, bet 
jų vis dėlto buvo. Po 1930 me
tų Vytauto Didžiojo universite
tas savo leidiniams jau dėjo ir lo
tyniškas antraštes. Jų buvo ir 
anksčiau: tęstinis leidinys: Tauta 
ir žodis: Epe Lituana, sumptibus 
Ordinis Philologorum Universi- 
tatis Lituaniensis edita. Liber I, 
Kaunas, 1923. Kiti gavo dar Ac
to..., buvo leidžiami net lotyniš
komis antraštėmis, pvz. Logos, 
Archivum Philologicum, Athe- 
naeum ir kt. Taip pat ir Lietuvos 
įvairūs statistikos leidiniai turė
jo ne tik prancūzų k. antraštes, 
bet ir įvairios įvežimo ar išveži
mo lentelės, kraštų vardai ir kt. 
buvo su prancūzų k. poantraštė- 
mis ir pan., jau neminint, kad 
turėjo ir santraukas taip pat pran
cūzų k., nes labai aiškiai jausta 
reikalas pasakyti apie Lietu
vos prekybą, pramonę ir kt. Ne
mažiau įdomu prisiminti, kad 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
pradėjęs leisti tęstinį leidinį 
Tautosakos darbai, I, 1935 turė
jo dar ir tokią papildomą ant
raštę anglų k. Ir kiti jo leidiniai, 
paprastai didesni iš Tautosakos 
darbų atspaudai, turėjo taip pat 
antrines antraštes anglų k., pvz. 
Dr. Jonas Balys, Lietuvių paša-

SIMAS SUŽIEDĖLIS*)

Pirmąjį kartą vainiko klausi
mas iškilo Salyno suvažiavime 
1398 metais. Vytautas ir Kry
žiuočių ordino magistras susiti
ko Nemuno saloje, kažkur prie 
Kulautuvos .draugiškumo sutar
timis apsikeisti. Juos supo nema
žas būrys lietuvių bajorų ir vo
kiečių riterių. Neseniai jie kovėsi, 
o dabar taikos midų girkšnojo. 
Tose vaišėse, srūvant Nemunui 
tarp rudenėjančių girių, lietuviai 
bajorai apšaukė Vytautą Lietu
vos karalium. Jie darė taip, kaip 
kitados darydavo romėnai ir ger
manai, savo vadus keldami ant 
skydo ir skelbdami juos impera
toriais arba karaliais. Krikščio
niški viduramžiai tas iškilmes 
nukėlė į katedras ir prie jų pri
dėjo Bažnyčios palaiminimą. Vy
tautui būtų reikėję bažnytinių 
apeigų, jei būtų tikrai siekęs vai
niko. Bet tokios minties jis dar 
neturėjo. Kam tad leido savo ka
riams pašūkauti? Ar kartais ne 
tam, kad garsas nuplauktų toliau 
negu Nemuno tėkmė — iki Kro
kuvos karališkų rūmų.

Vytautas žinojo savo susitari
mą su Jogaila, sudarytą Astravos 
dvare prieš šešerius metus. Jis ta
po didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu — Magnus Dux Lituaniae, 
o jo pusbrolis Jogaila liko vy
riausiuoju kunigaikščiu — Sup- 
remus Dux, bet su visa Lietuva 
palindęs po Lenkijos vainiku, nu
ėjęs pas Jadvygą užkuriomis. Ka
ralienė Jadvyga laikė Lietuvą jai 
atneštu kraičiu. Vytautas norėjo 
parodyti, kad jis nėra svetimo tur
to valdytojas, bet savarankiškas 
savo šalies valdovas. Argi nema
tote, kuo mane laiko Lietuvos ba
jorai ir buvę priešai? Salyno su
važiavime buvo užbrėžtas sieki
nys, į kurį Vytautas eis nesusto
damas, bet atsargiai ir apdairiai.

Realūs politikai, — o Vytau
tas buvo vienas iš jų, — yra 
santūrūs ir kantrūs. Jie skaitosi 
su faktais, kad ir nemaloniais. 
Vytautui kurį laiką buvo naudin
giau turėti gerus santykius su 
Lenkija ir neturėti vainiko. Vai
nikas nebūtų jam palengvinęs 
spręsti reikalų, nuo kurių daug 
priklausė, ar karaliaus vainikas 
bus tik puošmena, kurią bet kas 
gali nuo galvos nuimti, ar reali 
jėga. Tokia jau buvo Lietuvos 
valdovų tradicija, kad jie labiau

•) Paskaita, skaityta 1980 m. ba
landžio 26 d. Jaunimo centre, Chica
goje, Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos Chicagos židinio surengta
me Vytauto Didžiojo mirties 550 metų 
sukaktuviniame minėjime.

kojamosios tautosakos motyvų 
katalogas. — Motiff-Index of Lit
huanian Narative Folk - Lore, 
1936; Iš Mažosios Lietuvos tau
tosakos. — Folk-Lore from Lithu
anian Minor. Surinko: J. Banai
tis,... arba Vilniaus Krašto lietu
vių tautosaka. — Lithuanian 
Folk-Lore from the Territory of 
Vilnius... ir kt. Pridėkime, kad 
ir tautosakos statistinės žinios 
turi poantraštes anglų k., o ten 
sudarytos tautosakos bibliografi
jos visos antraštės lietuvių, lat
vių k. dar išverstos ir angliškai, 
kai ten esančių prancūzų k. an

M. Dobužinakls (1875-1967) Vytautaa Didysis

mėgo būti stiprūs negu vainikuo
ti. Ir Vytautas neišsuko iš to ke
lio. Gal ir negalėjo?

Prabėgo apie dešimt metų. Vo
kiečių imperatorius Zigmantas 
pasikvietė Vytautą į Kezmarką, 
Slovakijoje, ir pasiūlė karaliaus 
vainiką. Jokių sąlygų nekėlė: imk 
ir vainikuokisl Tokia šlovė šį 
kartą būtų apmokėta nesantaika 
su lenkais prieš pačias Tannen- 
bergo-Zalgirio kautynes (1410). 
Lietuvos ir Lenkijos karinė 
sąjunga būtų suirusi. Vytautas 
sėdo į žirgą ir išjojo namo — 
apie 800 km. Pakeliui sustojo 
Krokuvoje ir viską išsakė Jogai
lai. Karaliaus vainikas būtų bu
vęs Vytautui kyšis, kad paliktų 
Vokiečių ordiną ramybėje. Vytau
tas nesigundė vainikuotis, kol ne
įveikė kryžiuočių, net du kartus 
juos pribloškęs. Antrojo karo 
(1422) ir Melno taikos pasekmė 
siekia mūsų laikus — tai Lietu

traštėmis jau vertimo anglų k. 
nėra (žr. M. Sneideraitienė, TD, 
I, 1935 ir t t.). Ir ne vienas gal 
paklaus, kodėl Lietuvių tautosa
kos archyvas, mūsų Švietimo ru
jai priklausanti mokslo įstaiga, 
taip pamilo anglų, o ne kurią 
kitą kalbą. Atsakymas trumpas: 
tautotyrinėje literatūroje anglų 
k. dažniau, negu kuri kita, yra 
vartojama. Ir toks suomių leidi
nys FF Communications, Edited 
for the Folklore Fellows by... 
turi pagrindinę antraštę anglų 
k., nors spausdinta darbų ten 
daugiausia vokiečių k. Pridėki

vos ir Vokietijos (Mažosios Lie
tuvos) nustatyta siena.

Kodėl Vytautas nepastūmėjo 
jos iki Aismarių? Jis buvo grasi
nęs siekti Karaliaučiaus, bet jo 
metų našta buvo jau per sunki 
kardu mosuoti.

Iki vėlyvo savo amžiaus jis ko
vojo, įgydamas vis daugiau ga
lios ir garbės. Maskvoje sėdėjo jo 
duktė, savo sūnų, sosto paveldė
toją, pavedusi tėvo globai. Mask
va atsidūrė Lietuvos protekto
rate, Pskovo ir Naugardo pirkliai 
klojo Lietuvai duoklę sidabru ir 
šermuonėlių kailiais. Juodosios 
jūros pakrantės totoriai, kitados 
Vytautui įkirtę skaudų smūgį 
Vorsklos kautynėse, dabar vykdė 
jo potvarkius. Čekai išsirinko Vy
tautą savo karalium. Popiežius 
paskyrė krikščionių globėju Ry
tuose. Net ir Lenkijos ponai sa
vo kivirčuose neapsieidavo be Vy
tauto tarpininkavimo. Kartą klau

me, kad ir Šiaulių Kraštotyros 
d-jos leistasis Gimtasai kraštas 
jau apie 1937 m. dėjo straipsnių 
antraštes vokiečių k., kartais ir 
santraukų buvo vokiečių ir net 
anglų k.

Palikę suomius, švedus, danus 
ir kt, kurių ne vienas mokslinio 
pobūdžio leidinys turi ir sveti
momis k. antraštes, tenka žvilg
terėti ir į mūsų kaimynų len
kų darbus. Prieš II pasaulinį ka
rą lenkų įvairūs mokslo leidiniai 
turėjo prancūzų k. poantraštes 
ir santraukas. Po II pasaulinio 
karo, kai atsirado prievartinės tu

siami, katras iš tikrųjų esąs vir
šesnis valdovas — Jogaila ar Vy
tautas, atsakė auksinio vidurio 
žodžiu: ,Abudu esate lygūs mums 
valdovai’. O vis dėlto žinojo, kad 
kažkuo jiedu nėra lygūs. Nuo Sa
lyno suvažiavimo buvo praėję 
30 metų, tačiau nebuvo atslūgęs 
lūkuriavimas, ar Vytautas pirma 
numirs, ar pirma vainikuosis? Jis 
baigė jau aštuntą dešimtį metų, 
buvo pasiekęs ir savo amžiaus 
ribą ir savo garbės viršūnę. Sti
go tiktai ilgo gyvenimo ir sun
kių kovų vainiko.

Karaliaus vainikas Vytautui 
priklausė kaip išsirpęs jo darbo 
vaisius. Bet galėjo būti laikomas 
ir paveldimu, atsirėmus į kara
liaus Mindaugo vainikavimą 
(1253). Atvirai ir tiesiai į akis 
niekas neneigė Vytautą esant nu
sipelniusį karališkos garbės, kol 
karaliaus vainikas nesantaikos 
obuoliu įriedėjo į Lucko suva-

riniams antraštės rusų k., tai 
daugiausia po jų seka ir anglų 
k., o taip pat šalia rusų k. santrau
kų visada užtiksi ir kurią nors 
kitą Vakarų Europos k., papras
tai dažniau anglų kaip prancū
zų. Taip jas rasi ir Actą Baltico 
— Slavica ir kt Man atrodo, kad 
svarbesniems mūsų leidiniams 
nereikėtų baidytis nei svetima 
kalba antraščių, nei santraukų, 
nes tada knygai daugiau vilties 
patekti bibliotekose į lentynas, 
bet ne į rūsį, kur jas pavasariais 
daug kur parduoda už 25 — 50 
centų. Antanas Mažiulis 

žiavimą (1429).
Lucko suvažiavimas dabartinėje 

Ukrainoje buvo sukviestas piet
ryčių Europos politiniams skau
duliams tvarstyti. Tai buvo tarp
tautinė konferencija, turėjusi ap
tarti karą su turkais, čekais hu
sitais ir vengrais. Turkai ir hu
sitai rūpėjo popiežiui, o vengrai 
— imperatoriui. Popiežius Mar
tynas V atsiuntė savo pasiunti
nį, o imperatorius Zigmantas 
pats atvyko. Tai buvo pirmas ir 
vienintelis kartas istorijoje, kad 
Romos imperatorius lankė Lietu
vos valstybę ir jos valdovą. Ar 
jis buvo iš anksto susitaręs su 
Vytautu kelti jo vainikavimo rei
kalą, ar iškilo pačiam suvažiavi
me, istorikai nėra vienos nuomo
nės. Būtų ilgu dėlioti jų motyvus, 
juo labiau, kad išvada liktų ta 
pati: Vytautas šį kartą buvo ap
sisprendęs siekti karaliaus vaini
ko.

Vieną parytį imperatorius Zig
mantas ir Vytautas nuvyko pas 
Jogailą. Karalius nebuvo dar pa
kilęs iš lovos, sirguliavo. Impe
ratorius atsiprašė už ankstyvą vi
zitą, ėmė girti Vytautą ir užklau
sė: ar Jogaila pritartų Vytautą, 
vainikuoti. Jogaila atsakęs, kad 
taip turėtų būti. Vytautas pata
rė jam atsiklausti dar savo ponų. 
Jis kreipėsi į pusbrolį lietuviškai. 
Žinomi du atvejai, kai jiedu kal
bėjo gimtąja kalba: slaptam pa
sitarime besiruošiant Žalgirio 
mūšiui ir Lucko suvažiavime 
prie Jogailos lovos. Čia Vytautas 
dengė nuo imperatoriaus, kad 
Jogaila nėra visiškai laisvas — 
jo karališko apsiausto skvernus 
yra primygusi Lenkijos ponų ta
ryba. Nuo jos ir priklausė, ar 
Vytautas galės vainikuotis ra
miai, ar turės tą kliūtį laužti jė
ga.

Jogailos patarėjai, sužinoję tą 
naujieną, vieni per daug nesi
jaudino: kodėl Vytautas negalė
tų būti karalius? Kiti laikė tai 
prasčiausiu dalyku, koks galėtų 
Lenkiją ištikti. Labiausiai pasi
šiaušė Lenkijos kancleris — Kro
kuvos vyskupas Zbgnevas Oles- 
nickis. Jis dūrė Vytautą priekaiš
tu: “Tu, kunigaikšti, esi iškilęs 
aukščiau visokios žemiškos gar
bės ir galybės, bet turėtum prisi
minti savo priesaiką, kuri tave ri
ša su Lenkija’. Po tų žodžių 
mažai betrūko, kad lietuviai su 
lenkais apsikultų besiginčydami. 
Vytautas abejus nutildė 'r padė
kojo Jogailai, kad įkarščio metu 
tebesilaikė savo žodžio. Lenkijos 
kancleris būtų su liežuviu ištrau
kęs, jei tik būtų įmanęs. Kad ne
įvyktų dar kokia staigmena, 
Lenkijos ponai įsisodino karalių 
į vežimą ir išvažiavo namo. Luc
ko suvažiavimas užsibaigė, ne
svarstęs karo reikalų.

Labiausiai tuo buvo nepaten
kintas popiežiaus legatas Andrie
jus. Jis buvo atvykęs sudaryti ka
rinę santarvę prieš čekų husi
tus — eretikus. Čia gi paty’ė, kad 
imperatorius Zigmantas tokio ka
ro nenori, o Vytautas, iš kurio 
daugiausia laukta paramos, įsi
geidė blizgaus daikto. Popiežiui 
ir imperatoriui nesutariant, Vy
tauto vainikas atsidūrė Bažny
čios ir Imperijos tarpduryje.

Vainikavimas Lucke nebuvo 
numatytas. Tai turėjo įvykti Lie
tuvoje, tariant paties Vytauto žo
džiais, ‘mūsų žemėje, mūsų na-
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1980 metų muzikos premija Alfonsui 
Mikulskiui.
Gintaras mokslininkų dėmesio centre. 
Lietuvių Bendruomenės literatūros 
premija.
Nauji leidiniai.

Nerasime kultūros be poezijos
Artėjant kasmetinėms Poezijos 

dienoms Chicagoje (jos kitą sa
vaitgalį, gegužės 30 — 31 d. Jau
nimo centre), o skaitytojams ma
tant informacijas apie tai laik
raščiuose ir girdint radijo prane
šimuose, gali kilti klausimas: ar 
galima gyventi ir be poezijos? 
Aišku — žemėje esanti gyvybė 
gali egzistuoti ir be poezijos. Ne
suskaičiuojama gausybė gyvū
nijos formų žemėje be jos pui
kiausiai verčiasi, pasitenkinda
ma vien fiziologine mityba. Bet 
ar žmogus, ta visos tvarinijos vir
šūnė, gali be poezijos (kaip ir be 
muzikos) apsieiti, tai jau kitas 
klausimas. Ypač žmogus, jau pa
siekęs kultūros kūrimo laipsni.

Todėl nereikia stebėtis, jog 
kiekvienos kultūros gimimo lop
šį sūpavo ir poezija. Nepadau
gindami galėtume tarti, jog kiek
vienos kultūros tiek pirmuosius 
žingsnius, tiek jos subrendimų 
žymėjo poezijos pasirodymas ir 
jos iškilimas. Analogija būtų ta 
pati ir atskirų tautų istorinėje 
bei kultūrinėje egzistencijoje. Ar
gi tūkstantmetė didžioji Indijos 
kultūra neprasidėjo poetiškaisiais 
Vedų himnais, argi graikų, o 
tuo pačiu ir visos Europos kultū
ros pradžia neužsimezgė amži
nuosiuos Homero epuos; net nau
jesnių laikų italų tautos ir kal
bos subrendimą argi nepradeda 
Dantės ir Petrarkos poezija; o 
kas gi beliktų iš vokiečių dvasi
nės kultūros be Goethės, Schille- 
rio, Hoelderlino ir kt poezijos.

Pagaliau ir i lietuvių tautą, 
kaip kultūrai subrendusią ir kul
tūrą kuriančią tautą, ar nebuvo 
atkreiptas pasaulio dėmesys, kai 
buvo pamatyta ir išgirsta mūsų 
liaudies poezija — dainos. Ir ar 
neatsistojom kaip lygūs su ly
giais greta kitų, suskambėjus 
Donelaičio hegzametrams, liudi
jantiems visokeriopą tautos su
brendimą

Gal sakysite, jog tai vien toli
mi laikai, nostalgiška, bet nerea
li praeities romantika, šiandien 
gi technologijos amžiusl Bet ar 
jame poezija dingus? Anaiptol! 
Žmogus pasiliko žmogumi ir ne
regresavo vien tik i mityba besi

rūpinanti gyvūną. Nereikia čia 
nė senutės Europos pavyzdžio. 
Užtenka pavyzdžių ir jaunatve 
trykštančioj Amerikoj. Poezijos 
studijų kursai egzistuoja čia kiek
viename universitete. Leidžiami 
poezijai skirti žurnalai. Ir ne vien 
patiems poetams pasiskaityti. 
Juos remia, prenumeruoja ir 
skaito visa kultūringoji visuome
nė. Štai ir toje pačioje mūsų Chi
cagoje: jau net 68 metai išeina 
mėnesinis poezijos žurnalas “Po
etry”. Pastaraisiais laikais šio 
žurnalo rengiamos Chicagoje 
taipgi Poezijos dienos, kuriose sa
vo kūrybą skaito žymiausi da
barties poetai. O kiek panašių 
poezijos žurnalų visoje Ameri
koje! Sunku būtų ir suskaityti. 
Plataus kultūrinio amerikiečių 
gyvenimo jau negalima būtų įsi
vaizduoti ir be ivairiausių poezi
jos rečitalių. Jų neaplenkia nei 
kultūrinių programų FM radijo 
stotys, nei ivairios kultūrinės 
institucijos, štai, žvilgterėję vien 
i gegužės mėnesio “Chicago” 
žurnalo kultūrinių parengimų 
šio mėnesio kalendorių, randa
me net keliolika poezijos rečita
lių viešose bibliotekose, įvairiuo
se klubuose, muziejuose. O kur 
dar uždaresni rečitaliai universi
tetuose, kolegijose ir kt

Tad nevertėtų atsilikti ir 
mums, ypač žinant, kiek daug 
lietuviškoji poezija yra davusi ne 
vien tik asmeniškajam mūsų 
pergyvenimui, bet ir visos lietu
vių tautos išlikimui ir jos išsilai
kymui dabarties neganduose. 
Net čionykščiam mūsų jauni
mui ši poezija yra įdomi ir ma
sinanti, jeigu tik randama atitin
kamų ir patrauklių būdų ją pa
žinti. Sakysim, šiais mokslo me
tais IUinojaus universitete, Chi
cago Circle, lietuvių kalbą ir li
teratūrą dėstanti Marija Stanku
vienė — Saulaitytė su studentais 
nagrinėjo ir kai kuriuos mūsų 
poetus. Studentų netrūko. Ne
trūko ir jų smalsaus dėmesio šių 
dienų poezijai.

Kuo tad bus ypatingos šių me
tų Poezijos dienos Chicagoje?
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KRISTUS ■ ASMUO AR REIKALAS ?
ANTANAS MACEINA

{vadu
Bendroji mūsų susirinkimo*) te

ma “Kristus — taip. Bažnyčia — 
ne?” yra pažymėta klaustuku. Tai 
reiškia: mes abejojame jos tiesa, to
dėl esame susiėję pasiaiškintų, ar 
galėtume jai pritarti. Antra vertus, 
ši tema atrodo esanti labai moder
ni. Ji yra atkeliavusi iš Amerikos, 
skelbiama dažniausiai jaunimo ir 
išreiškianti dabartinio žmogaus re
liginį nusiteikimą. Vis dėlto ir šiuo 
atžvilgiu klaustukas pasilieka; pasi
lieka todėl, kad ana tema paprastai 
esti ir suprantama, ir nusakoma ne- 
dialektiškai: tik taip ir tik ne. Tuo 
tarpu mūsų dienų mąstymas yra 
iš esmės dialektinis, vadinasi, ir 
taip, ir ne. šviesoje tikrai moder
naus mąstymo, kurio mus išmokė 
Hėgelis, negalėtume tarti nei Kris
tui tik taip, nei Bažnyčiai tik ne. 
Kas tad sako “Kristus — taip. Baž
nyčia — ne” kalba gana senoviškai. 
Jis kalba lūpomis atsilikėlio, ku
ris nejaučia, kokia paini yra šio po
sakio dialektika.

Pats Kristus šią dialektiką jautė

•) Red. pastaba. — Šių metų geg. 
1-4 d. įvyko Dieburge, Mainzo vysku
pijos namuose, Vokietijos lietuvių ka
talikų suvažiavimas, nagrinėjęs gana 
aktualią temą “Kristus — taip. Baž
nyčia — ne?”. Čia spausdiname pir
mąją šios temos paskaitą, skaitytą 
(iš juosteles) A. Maceinos, kuris sklai
do, kokiam gi Kristui galime ir priva
lome tarti taip. Kitas dvi paskaitas 
apie Bažnyčios ryšį su Kristumi (“Baž
nyčia — taip") ir apie Bažnyčią kas
dienoje (“Bažnyčia — ne”) skaitė 
prel. L. Tulaba ir kun. A. Rubikas.
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labai gerai. Pranašaudamas Jeruza
lės sugriovimą ir pasaulio pabai
gą, jis įspėjo savo klausytojus: “Jei 
kas jums tuomet sakytų: ‘štai, 
čia Kristus ar tenai’, netikėkite! Nes 
kils netikrų kristų” (Mt 24,23-24). 
Kitaip tariant, Kristaus samprata is
torijos eigoje pavirs savo priešingy
be ir sunaikins pirmykštį jo vaizdą. 
Todėl kas sako “Kristus — taip”, 
privalo visų pirma pasiklausti, koks 
yra tasai Kristus, kurį jis teigia: tik
ras ar netikras? Netikram Kristui 
juk negalime tarti taip. Tarti taip 
galime, pasak vokiečių dogmatiko 
Kari Adamo, “tik pilnutiniam Kris
tui”, o ne “flirtuojančiųjų salonų 
Kristui - aviganiui ar mokslinių ka
binetų Kristui - simboliui” (1). Už
tat Kristus ir kalbėjo: “Jeigu jums 
kas sakytų ‘štai, jis tyruose’, neiki
te! ‘štai jis namų gilumoje’, netikė
kite!” (Mt 24,26). Ir šis įspėjimas 
yra tartas visiems amžiams ir visoms 
kartoms. Jis tartas ir mums. Tad ir 
suklustame, išgirdę, kad ku nors 
drąsiai taria “Kristus —taip”. Nes 
labai galimas daiktas, kad priešais 
šį taip mes privalome statyti ne.

Ir ši dialektika eina toliau. Kris
tus nurodė ne tik į “netikrų kristų” 
atsiradimą laiko eigoje, bet taip pat 
ir j savo paties pasilikimą istorijoje. 
Kitaip jo įspėjimas būtų buvęs be
prasmis. Iš kur gi mes būtume galė
jo sužinoti, koks Kristus yra tikras, 
kad tartume jam taip, ir koks netik
ras, kad tartume jam ne? Kaip tik 
todėl, siųsdamas savo mokinius “j 
visą pasaulį” ir liepdamas jiems 
skelbti "Evangeliją visai kūrinijai” 
(Mk 16,15), Kristus ir pažadėjo bu
voti su jais kartu: “Aš nepaliksiu

Nukryžiuotasis Lietuvių liaudies skulptūra U Vidurio Lietuvos

jūsų našlaičiais (Jn 14,18)... Aš e- 
su su jumis per visu dienas iki pa
saulio pabaigos” (Mt 28,20). Nūn, 
šį Kristaus mokinių žygiavimą per 
puaulj ir šį paties Kristaus buvoji
mą kartu su jais mes vadiname Baž
nyčia. Yra labai primityvu Bažnyčia 
laikyti šventovę su klebonija ir kle
boną su šeimininke. Bažnyčią gali
ma suprasti tik ryšium su Kristumi. 
O ryšium su Kristumi Bažnyčia yra, 
kaip sako minėtasis K. Adamas, 
“dievažmogiškosios jo esmės reiški- 
muis (Auswirkung) istorijoje” (2). 
Bažnyčia neša ir reikšdina Kristų 
laiko tėkmėje.

Bet jei Bažnyčia yra kristonešė 
arba christoforinė, tuomet, tariant 
Kristui taip, būtų didžiulis nesusi
pratimu tarti Bažnyčiai ne. “Bažny
čia — ne” būtų įmanoma ir logiš
kai, ir egzistencialiai tik tuo atveju, 
jei Bažnyčios centre nestovėtų Kris
tus kaip jis pats: savo asmenybe, sa
vo gyvenimo įvykiais, savo vaidme
niu amžinybėje. “Mes turime Didįjį 
Kunigą Dievo namams” (Žyd 10, 
21), skaitome laiške žydams, šie gi 
Dievo namai kaip tik yra Bažnyčia, 
ir šis Didysis Kunigu yra kaip tik 
Kristus. Ku tad tartų “Bažnyčia — 
ne”, pakibtų ore ir su savo ištara 
“Kristus — taip”. Nes tik Bažnyčio
je kaip savo namuose Kristus yra 
dabartinis — niekados nepraėjęs ir 
nepraeisiąs. Tik Bažnyčia yra Kris
taus skelbimo ir tuo pačiu jo paži
nimo versmė. O jei kas vaizduotųsi, 
galįs pažinti Kristų iš Naujojo Tes
tamento raštų, teatsimena, kad visi 
šie raštai yra kilę Bažnyčioje ir iš 
Bažnyčios kaip rašytinis jos tikėji
mu į Kristų ir kad jie yra patikimi 
liudytojai tik Bažnyčios pripažinimo 
arba šių raštų kanoniškumo dėka. 
Be Bažnyčios ar šalia Bažnyčios nė
ra jokio šventraščio. Tai viena.

Antra, Kristus Naujajame Testa
mente yra tik nuotrupa. Baigdamas 
savo evangeliją, šv. Jonas prisipa
žįsta, kad “yra dar daug kitų daly

kų, kuriuos Jėzus padarė” (Jn 21, 
25), kurių tačiau Jonas neužrašė. 
Ir ne tik jis neužrašė; visko neuž
rašė nė kiti autoriai bei jų raštų 
redaktoriai. Naujasis Testamentu 
nėra nei galutinė, nei pilnutinė Kris
taus pažinimo versmė. “Būtų išmo
nė tikėti, kad visas Kristus telpa 
tarp dviejų knygos viršelių” (P. 
Caadajev). Čia glūdi pagrindinė 
protestantizmo klaida: sola scriptu- 
ra niekados nėra buvę ir iš viso būti 
negali. Naujasis Testamentas be Baž 
nyčios nustoja galiojęs ne tik kaip 
šventraštis, bet ir kaip šaltinis, ka
dangi visa, ką Jis pasakoja, yra imta 
iš Bažnyčios. Taigi: ne visur ir ne- 
visados galima tarti "Bažnyčia — 
ne”, nepaneigiant paties Kristaus.

Tačiau šį klausimą sklaidyti bus 
jau kitų šio suvažiavimo paskaitų 
uždavinys. Mano pareiga yra nuro
dyti J dialektiką mūsų santykyje su 
Kristumi, vadinu!, panagrinėti pa
čią pirmąją bendrosios temos dalį, 
būtent: ko reikia, kad galėtume tar
ti: KRISTUS — TAIP.

1

Pagrindinis klausimu, kuris grin
džia bei laiko mūsų nusistatymą 
Kristaus atžvilgiu, skamba: kas sto
vi mūsų tikėjimo centre — Kris
taus asmuo ar “Jėzaus reikalas, die 
Šache Jesu”, kaip tai formuluoja da
barties teologai (3). Kam sakome 
taip: pačiam Kristui ar jo tikslams 
— "du Ja zu Jesu Zielen”? (4). Dar 
trumpiau: ku yra Krikščionybė — 
įvykis ar elgesys? ontologija ar eti
ka? Jau E. Renanu atsakė J šį klau
simą antrąja jo puse: “La foi dispa- 
rue, la morale reste — tikėjimas 
dingsta, dorovė pasilieka”. Ir šiais 
žodžiais jis tiesiog tarte ištarė mūsų 
dienų nusistatymą Krikščionybės 
atžvilgiu. Nes jo žodžius — tuo ar 
kitu pavidalu — šiandien kartoja 
aibė teologų ir sielovadžių. Štai 
tik du šios rūšies pavyzdžiai. ‘Tarti 
Jėzui taip, skaitome 24 autorių kny

goje “Kodėl aš esu krikščionis — 
Warum ich Christ bin”, reiškia ne 
pripažinti antžemiškus duomenis 
bei įvykius, bet galėt gyventi viltimi 
ir mėgint būti atviram kitiems (p. 
81)... Tarti taip Jėzaus dievišku
mui... nėra dalyko branduolys (p 
75)... Kad būtum krikščionis nėra 
reikalo tarti taip Kristui kaip Die
vo Sūnui ir jo prisikėlimui” (p. 74) 
(5). Ir šių žodžių autorius, beveik 
didžiuodamasis, priduria: "šia pras
me aš negaliu ir nenoriu būti krikš
čionis” (t.p.).

Tai teologo žodžiai. Tą patį kar
toja ir pasauliškis: “Pastarąjį de
šimtmetį aš atradau istorinį Jėzų. 
Žinote, Dievas veikia šiame žmogu
je. Jo Naujiena darosi tiesiog ap
čiuopiama. Jėzus, mano nuomone, 
gyvens ilgiau, negu Bažnyčia... šio 
Jėzaus pažiūromis į Dievą aš sekti 
negaliu. Bet jo mokslas apie meilę... 
tai centrinė gyvenimo linija. Aš jam 
tikiu, šitam Jėzui. Tai žmogus, pro 
kurį kažku spindi; kažku, ku ma
ne būtinai liečia” (6). Trumpai ta
riant: atsieti Kristaus asmenj nuo 
‘Jėzaus reikalo’, šį reikalą teigti, d 
patį asmenį juo grįsti bei aiškinti 
— štai renaniškojo nusistatymo 
linkmė, visa jėga atbudusi dabartyje 
ir persunkusi ne vieno krikščionio 
sielą. “Kristus — taip” šiandien 
reiškia žmogaus elgesį pagal Jėzaus 
etiką, išreikštą įvairiais palygini
mais, pamokymais, įsakymais. Kris.- 
tus - dorovininkas žavi daugelį tiek 
savo gyvenimu, tiek savo mokslu. 
Tačiau kas jis yra pats savyje kaip 
asmuo, esti arba nesvarbu, arba ne
reikalinga, kadangi Jėzaus etika yra 
aiški ir be jo paties; ji būtų aiški, 
net jei Jėzaus iš viso nebūtų buvę.J.
—P. Sartre vienoje vietoje yra pa-j 

stebėjęs, esą pasaulyje niekas nepa
sikeistų, jei Dievo ir nebūtų. Jo žo
džius pamėgdžiojo vienas teologu 
sakydamas, kad Krikščionybėje nie
kas nepasikeistų, jei archeologai 
rastų Jeruzalėje mumiją ir neabejo
tinai įrodytų, esą tai Kristaus lavo
nu.

šiam tad Jėzui — dorovininkui, 
šiam Jėzui — rabbi iš Nazareto mes 
ir tariame ne. Nes čia ‘Jėzaus reika
las’ užstoja tarsi šešėlis Kristaus as
menj ir iškreipia Krikščionybės es
mę. Savo paskaitose apie dievažmo- 
giškumą VI. Solovjovas yra pabrė
žęs, kad Krikščionybė turi savą tu
rinį, kuris ją skiria nuo kitų religi
jų, ir kad šis jai savu bei skirtinas 
turinys yra ne Kristaus mokslas a- 
pie pasaulį, apie žmogų, net ne apie 
Dievą, o tiktai apie patį save: Kris
tus — jis Pats — stovi Krikščiony
bės centre ir sudaro jos pagrindą. 
Kristaus etika plaukia iš jo ontolo
gijos. Kitaip ji neturėtų jokio patei
sinimo. “Didžiausias Krikščionybei 
pavojus yra kalbėti ne apie Jėzų 
Kristų, o apie dieviškąjį Mokytoją” 
(V. Rozanov). Nes čia funkcija — 
mokymas — pridengia asmenj. Pri
dengus gi asmenį, nvksta mokymo 
pagrindimas, ir ‘mokytojas’ virsta 
svaičiotoju. Kristaus darbai ir žo
džiai būtų gryna išmonė, jei jie ne
plauktų iš jo umens sanklodos. To
dėl Vokietijos vyskupui savo pareiš
kime ryšium su H. Kuengo knyga 
“Christ sein” ir rašo: “Jėzus Kris
tus negali daryti to, ką daro, jei jis 
nėra tai, kas yra” (7).

Štai kodėl galutinė Krikščionybės 
skleidimo pasaulyje prasmė ir yra 
pastatyti žmoniją prieš tą patį klau
simą, kurį Jėzus kėlė apaštalams ir 
kurį jis kelia visiems, visur ir visa
dos: “Kuo jūs mane laikote?” (Mt 
16,15). Žmonės gali laikyti Kristų 
daug kuo: "Jonu Krikštytoju, Eliju, 
Jeremiju” ar kokiu kitu pranašu 
(plg. Mt 16,14); jie gaTi laikyti jį
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Amerikos mokslininkai 
protestuoja prieš žmogaus teisių 
neigimą Sovietų Sąjungoje

Amerikos profesinėj spaudoj 
pasirodė skelbimai, kuriais atkrei
piamas dėmesys | Sovietų Sąjun
gos laikyseną žmogaus teisių at
žvilgiu. Tai bene pirmas toks 
stiprus ir viešas Amerikos moks
lininkų tiesiog boikotinis pasisa
kymas.

čia minima akcija yra reiškia
ma moratoriumo pasižadėjimu 
(Moratorium Pledge), kurio vi
są vertimą pateikiame ir mūsų 
skaitytojams:

“Protestuodami prieš žmogaus 
teisių pažeidimą Sacharovo, Or
lovo Sčaranskio atveju, mes, že
miau pasirašę mokslininkai ir in
žinieriai, skelbiame bendradar
biavimo moratoriumą sovietų 
moksliniams sluoksniams. Mora
toriumą pradedame 1980 gegužės 
12 d., ryšium su Helsinkio susi
tarimo stebėtojų grupės Mask
voje įsikūrimo sukaktimi ir jį tę
siame iki 1980 m. lapkričio mėn. 
įvykstančios Madrido konferen
cijos. šiuo laikotarpiu mes nesi
lankysime Sovietų Sąjungoje ir 
nepriiminėsime sovietų moksli
ninkų savo laboratorijose”.

šį pasižadėjimą remia gana 
daug Amerikos mokslo įžymybių, 
net Nobelio premijos laureatai.

Kompiuterių srities “Commu- 
nications of the ACM” žurnale 
buvo atspausdintas moratoriumo 
peticijos dalinis sąrašas, žmo
gaus teisių būklės Sovietų Są
jungoje aprašo trumpa santrau
ka ir kvietimas prie šios protesto 
akcijos prisidėti. Association for 
Computing Machinery (ACM) 
organizacija buvo bene pirmoji, 

pareiškusi viešą susirūpinimą 
mokslininkų laisvės būkle Sovie
tų Sąjungoje. Jinai jau praeity
je yra siuntus protesto laiškus 
Brežnevui, Sovietų Sąjungos 
Mokslo akademijos pirmininkui 
ir visą šį reikalą kėlusi Amerikos 
spaudoje.

Tai reikšmingas ir gražus ges
tas, kuris, reikia tikėtis, išsiplės į 
žmogaus teisių bei pavergtųjų 
tautų klausimo kėlimą plačiąja 
prasme mokslininkų tarpe.

Šiame krašte mokslus baigu
siems ir savo profesijose įsitvirti
nusiems lietuviams mokslinin
kams reikėtų ypač atkreipti dė
mesį į šią protesto formą, kuri 
ateityje gali ir dažniau pasikarto
ti. Akademinio pobūdžio mūsų 
organizacijos galėtų narius pa
skatinti įsijungti savo parašais 
kur tik įmanoma į tokius užmo
jus. Mūsų mokslininkai, šį rei
kalą remdami ir siųsdami savo 
parašus, galėtų paminėti ir pla
tesnį žmogaus teisių supratimą, 
įjungiant į jį ir Lietuvos žmonių 
teises ir lietuvių tautos laisvės 
siekį.

Gerai, ir labai gerai, kai mes 
patys savo vardu ir savo iniciaty
va laisvajame pasaulyje ką nors 
darome žmogaus teisių ir lietu
vių tautos labui. Tačiau turėtu
me būti aktyvesni, tuoj pat prisi
jungti ir prie kitų, beeinančių ta 
pačia kryptimi, kad Lietuvos ir 
lietuvių vardas ir kituose foru
muose nebūtų užmirštas. Dabar 
štai pačių amerikiečių moksli
ninkų — akademikų — profe
sionalų yra sudaromos mūsiš
kiams geros progos. Atsiliepkime.

o. d.

SU JAIS LIETUVA AMŽINAI SURIŠTA
JUOZAS MASIUONIS Žvilgsnis į Karaliaučiaus ir Vilniaus universitetus

1979 metais tiek Lietuvoje, tiek 
ir beveik visose lietuviškose kolo
nijose išeivijoje buvo plačiai pa
minėta Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis. Minint šią sukak
tį, pravartu pasidalinti keliomis 
mintimis ne tik apie Vilniaus uni
versitetą, bet ir kitą, kuris turė
jo daug reikšmės lietuviškajai 
šviesuomenei ugdyti ir lietuvių 
kalbai bei literatūrai vystytis ir 
plėtotis. Čia turima galvoje Ka
raliaučiaus universitetas, įkuriame 
išsimokslino taipgi daug lietuviš
kajai kultūrai brangių žmonių. 
Tarp jų ir didysis Lietuvių litera
tūros klasikas Kristijonas Done
laitis. Nuo jo mirties kaip tik šie
met minime 200 metų sukaktį. 
Ta proga Donelaitis yra akcen
tuojamas ir šį savaitgalį vykstan
čiose Poezijos dienose Chicagoje.

19 a. viduryje klierikas Anta
nas Baranauskas, anykštėnas, tas 
pats, kuris vėliau tapo vyskupu, 
rašė:

Anei raito, anei druko 
Mums turėt neduoda: 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi, ir juoda.
Be savojo rašto, be savosios 

spaudos kiekviena tauta yra tam
si ir juoda. Įdomu tad, kada raš
tas ir „drukas“ atsirado Lietu
voje?

Daugelyje Europos tautų raš
tas ir rašytinė literatūra atsira
do su krikščionybe. Ligi Mindau
go laikų, taigi 13 amžiaus vidu
rio, lietuviai nepažino krikščio
nybės, nepažino ir rašto, nes jis 
nebuvo reikalingas nei vidaus 
reikalams, nei santykiuose su už
sieniais. Vidaus reikaluose užte
ko žodinio paliepimo ar įsakymo, 
o santykiuose su užsieniais vis
ką lėmė ginklas ir drąsa.

Betgi Mindaugui ir po jo ki
tiems Lietuvos valdovams, 13 ir 
14 amž. iš visų pusių apsuptiems 
krikščioniškų tautų ir valstybių, 
prireikė susirašinėti su popiežiais 
ir kitų kraštų valdovais. Kilus rei
kalui susirašinėti su Vakarais, lie
tuviai pasinaudojo ten priimta 
lotynų kalba ir ją mokančiais 
raštininkais vienuoliais, santy
kiuose su Rytais pasinaudojo ten 
vartojama senąja bažnytine sla
vų kalba.

Romos imperija buvo išplitu
si nuo dabartinės Italijos ligi 
Anglijos. Imperijos neliko, bet li
ko giminingos romanų kalbos: 
italų, prancūzų, ispanų, portuga
lų, daugybė lotyniškos laimės žo
džių anglų kalboje.

Lietuviai nepasekė romėnų pa
vyzdžiu. Valdydami didžiulius 
plotus nuo Baltijos ligi Juodo
sios jūros, jie niekam neprimetė 
savo kalbos. Atsitiko dar blogiau: 
Didžiųjų kunigaikščių Lietuva 
nesukūrė savojo, lietuviškojo raš
to ir savosios valstybės reikalams, 
o pradėjo vartoti svetimą kance
liarinę slavų kalbą, šia kalba bu
vo rašomi visi Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos dokumentai: 
sutartys, privilegijos, žemių do
vanojimai. Svetima kalba surašy
ti Lietuvos metraščiai, svetima kal
ba parašytas ir iškilusis Lietuvos 
statutas 1529, 1566 ir 1588 m.

Lietuvai ir kitoms lietuviš
koms giminėms savojo rašto ne
atnešė savo laiku nė krikščiony
bė. Kryžiuočių ordinas, vienuolių 
ordinas, kuris kovojo su pagoni
mis, neva norėdamas juos ap
krikštyti, prūsus nugalėjo 1283 
m. O kada prūsų kalba pirmoji 
jų knyga buvo išleista? Ogi 1545 
m., taigi po daugiau kaip 250 
metų. 1201 metai laikomi Rygos 
įkūrimo metais, nes tada ten įsi
kūrė trečiasis Latvijai vyskupas, 
atvykęs čia su Kalavijuočių or
dinu. O kada buvo išleista pir
moji latviška knyga? Ogi tik 
1585 m. Vadinasi, po daugiau 
kaip po 380 metų, beveik po 400 
metų. Lietuvos krikštas siejamas 
su dviem datomis: Mindaugo 
krikštu 1251 metais ir Vytauto-

Rimantai Šakalys Abraomas Kulvietis (t IM5), vienas lietuvlflcosios raitijos pradininkų, pradėjęs 
Švietimo darbą Vilniuje, o vMiau profesoriavęs Karaliaučiaus ndvenitete.

-Jogailos krikštu 1387 m. Paga
liau yra ir trečioji data: 1413 
m. — Žemaičių krikštas. O kada 
pirmoji lietuviška knyga pasiro
dė? Ogi pora metų vėliau kaip 
prūsiškoji — 1547 m. Taigi — 
beveik po 320 metų nuo Mindau
go krikšto ir po 160 m. po Vy- 
tauto-Jogailos krikšto.

Kokios iš visa tai darytinos iš
vados. Labai aiškios ir neabejo
tinos: tiek vokiškiesiems kryžiuo
čiams ir kalavijuočiams, krikšti
jusiems prūsus ir latvius, tiek 
lenkams, krikštijusiems lietuvius, 
pirmiausia rūpėjo ne krikščiony
bės įsąmoninimas, apkrikšty
tų tautų rašto ir kultūros 'ugdy
mas, o jų nutautinimas ir paver
gimas.

Po šimtmečių tylos betgi 1545 

Rlmanta* Šakaly* Martyna* Matvydas (t IMS), plrmoafo* Uetuvttkosioa knygoa, apauadintoa 
KarallauCtaJe, autorių*.

m. išėjo pirmoji prūsų kalba kny
ga, o po poros metų — 1547 — 
išėjo pirmoji lietuviška knyga. 
Kas gi atsitiko? Pažiūrėkim į is
toriją.

Abi knygos — „Katekizmai“ 
išėjo Karaliaučiuje, Kryžiuočių 
ordino centre. Po 1410 m. Žalgi
rio mūšio kryžiuočiai labai su
silpnėjo, o nuo 1466 m. liko Len
kijos vasalu. Kai Martynas Liu
teris pradėjo Vokietijoje skelbti 
savo mokslą 1517 m., Kryžiuočių 
ordino magistru buvo Albrech
tas Hohencolemas, tuometinio 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Zigmanto 
II sesers sūnus. 1525 m. jis pri
ėmė Liuterio mokslą ir pasiskel
bė Prūsijos kunigaikščiu. Jis pra
dėjo uoliai skleisti protestantiz

mą savo pavaldinių tarpe. No
rėdamas, kad naująjį krikščiony
bės mokslą visi suprastų, liepė jį 
aiškinti žmonių šnekamąja kalba. 
Kadangi daugumas Prūsijos, arba 
Mažosios Lietuvos, gyventojų kal
bėjo prūsiškai ir lietuviškai, tai 
reikėjo paruošti pamokslininkų 
ir kunigų, mokančių tas kalbas. 
Tam tikslui kunigaikštis Al
brechtas 1544 m. įsteigė Kara
liaučiuje, Prūsijos sostinėje, uni
versitetą. Taigi 1979 metais jam 
būtų suėję 435 m. Be abejo, jis 
nustojo veikti 1944 metais, kraš
tą užėmus bolševikams, taigi vei
kė lygiai 400 metų be pertrau
kos.

To universiteto kūrėjų ir pir
mųjų profesorių tarpe randame 
ir du lietuvius, Stanislovą Rapo- 
lionį ir Abraomą Kulvietį, kuni
gaikščio atsikviestus iš Didžio
sios Lietuvos. 1546 m. savo įkur
tame universitete kunigaikštis 
Albrechtas paskyrė 7, o netrukus 
12 stipendijų lietuviams. Jomis 
pasinaudojo daugiausia lietuviai, 
kilę iš Didžiosios Lietuvos. Ži
noma, kad 1544-46 m. čia stu
dijavo 23 lietuviai iš Didžiosios 
Lietuvos. Trečiaisiais Karaliau
čiaus universiteto veikimo metais 
— 1547 — išėjo pirmoji lietu
viška knyga, dabar žinoma Mar
tyno Mažvydo „Katekizmo" var
du. Tos knygos ruošėjų tarpe 
yra ir profesoriai Rapolionis ir 
Kulvietis. Sis universitetas per 
šimtus savo gyvavimo metų ne
neigė lietuvių kalbos ir raštijos, 
bet dar skatino. Čia išaugo dau
gybė literatų: Baltramiejus Vi
lentas, Mažvydo pusbrolis, išver
tęs ir išleidęs „Epistolų ir Evan
gelijų” vertimą, kuriais naudota
si beveik 150 m., Jonas Bretkū- 
mas, pirmosios maldaknygės, pir
mojo pamokslų rinkinio vertėjas 
ir — viso Sv. Rašto į lietuvių k. 
vertėjas. Tai 16 a. žmonės. 17 a. 
čia mokėsi D. Kleinas, pirmosios 
lietuvių k. gramatikos autorius, 
18 a. vienas pirmųjų ir pačių di
džiųjų lietuvių poetų — Done
laitis. Čia nuo 1723 m. daugiau 
kaip šimtmetį išsilaikė lietuvių 
kalbos seminaras. Daugelis šio 
seminaro lankytojų vėliau pasi
reiškė kaip spaudos darbuotojai 
ir tautosakos rinkėjai.

Eikime į Didžiąją Lietuvą, ei
kime prie Vilniaus universiteto, 
kuris buvo įkurtas 1579 m., ku
rio 400 m. sukaktį 1979 metais 
atšventėme. Karaliaučiaus uni
versitetas buvo protestantiškas ir 
lietuviškumui palankus, Vil
niaus universitetas buvo katali
kiškas ir, nors ir būdamas Lietu
vos sostinėje, lietuviškumui bent 
pradžioje palyginti indiferentiš
kas. Mažai čia tiesiogiai besirū
pinta paruošti kunigus, mokan
čius lietuviškai ir galinčius skelb
ti Dievo žodį gimtąja žmonių 
kalba. Jau daug lenkiško raugo 
buvo Lietuvoje, nors unija su len
kais, steigiant universitetą, tebu
vo tik 10 metų senumo.

Pirmoji knyga Didžiojoje Lie
tuvoje išėjo 1595 m., taigi 16 
metų po Vilniaus universiteto 
įsteigimo ir po 48 m. nuo iš vi
so pirmosios lietuviškos knygos 
Mažojoje Lietuvoje išleidimo. Jos 
paruošėjas — kan. Mikalojus 
Daukša, o jos leidėjas ne Vil
niaus universitetas, o žemaičių 
vyskupas Merkelis Giedraitis, pats 
studijavęs Karaliaučiaus ir kituo
se protestantiškuose universite
tuose, bet protestantu netapęs. Jo 
paskyrimą vyskupu lėmė faktas,

(Nukelta 12 psl)
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Šiame numeryje:
Išnaudokime progas ugdyti teatrą. 
Viktoras Gidžiūnas supažindina su dr. 
Antano Kučo monografinio pobūdžio 
knyga „Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius“.
Įspūdžiai iš šių metų Poezijos dienų 
Chicagoje, renginio programos ir 
atlikėjai.’
Venancijaus Ališo poezija, mirties 
sukaktis ir pomirtinis leidinys.
Atidarytas Lietuvių dailės archyvas 
Jaunimo centre, Chicagoje.
Lietuvė muzikė.
Nauji leidiniai.

Išnaudokime progas ugdyti 
teatrą

ARKIV. JURGIS MATULAITIS NAUJOJ KNYGOJ

Visame išeivijos kultūriniame 
gyvenime teatrinės veilklos klo
das vis nėra toks, koks 
turėtų ibūti, kokio norėtu
me. Viltys, sudėtos j loka
linius kolektyvus, atskirus reži
sierius bei vyresniuosius aktorius, 
nepasitvirtino tokiu procentu, 
kad reikėtų džiaugtis. Tikru me
niškumu blykstelėjo tik atskiri 
pastatymai, dažniausiai tik vieno 
ar kelių pasišventėlių vienkarti
nio spektaklio auka mūsų visuo
menei. Ir iš organizuojamu teat
ro festivaliu nesulaukta to, ko 
buvo tikėtasi — mūsų teatrinio 
gyvenimo stabilesnio tęstinumo 
ir meninio ūgtelėjimo. Todėl te
atrą vis dėlto dar mėgstantis lie
tuvis išeivis gali tik pavydėti bro
liams latviams, kurie, kiek teko 
girdėti, turi savo profesionalini 
skrajojanti teatrą, kas sezoną su 
naujais spektakliais lankanti lais
vojo pasaulio latviu kolonijas.

Tačiau ar mums derėtų pra
rasti vilti ir rankas nuleisti? Ar 
nevertėtų pajieškoti teatrinės 
problemos sprendimo naujų ke
lių, ypač kai proga atsiranda vi
sai netikėtai? Toks, galima saky
ti, netikėtumas visai realiai iški
lo prieš žiūrovų akis š.m. bir
želio 1 d. Jaunimo centro didžio
joje salėje, Chicagoje. Ten čika- 
giškis Vaiku ir jaunimo teatras 
suvaidino dvi komedijas: mokyk
linio amžiaus aktoriai — Janinos 
Degutytės „Avinėli Beragėlj“ ir 
studentinio amžiaus aktoriai — 
Violetos Palčinskaitės „Prašom 
tylos“. Mažųjų spektaklį režisa
vo Laima Rastenytė-Lapinskienė, 
vyresniųjų —Darius Lapinskas.

šioje vietoje gal praverstų ši
tokia užuomina. Kaip kiekvieną, 
pramokiusi pradžios mokykloje ra
šyti, dar negalime laikyti rašyto
ju, ar gaidas skaitanti — kom
pozitorium, dažus bemaišantį — 
tapytoju, lygiai ir po sceną be- 
vaikščiojančius — jau teatru. Pir
miausia čia visur reikia tikro ta
lento, o greta jo taipgi sunkaus 
ir didelio darbo — tikriau žino

jimo ir mokslo. Nesgi yra ir teat
ro mokslas. Jis taipgi yra sunkus 
ir ilgas — nelengvesnis ir ne- 
trumpesnis kaip medicinos, teisių 
ar įvairiausių inžinerijų. Kai viso 
to tikram ar tariamam teatre, 
ypač jo režisūroje, nėra, tai visos 
teatrinės pastangos yra lygios ak
lojo norui pasinaudoti teleskopu 
ar mikroskopu.

Minėtuos praėjusio sekmadie
nio spektakliuos Chicagoje kaip 
tik ir talento, ir žinojimo buvo 
su kaupu. Abidvi komedijos, ypač 
vaidinama studentu, tiek vaidy
bine, mizanscenine prasme, tiek 
scenos dekoratyviniu apipavida
linimu, visos teatrinės atmosfe
ros sukūrimu, garso muzikine pa
lyda ir aktoriškos frazės padavi
mu publikai buvo jau teatras. 
Visa tai stebint, kiekvieno teat
ro mylėtojo iš džiaugsmo šoki
nėjo širdis. Bot tuoj pat sunkiu 
akmeniu gulė ir liūdesys: argi 
viskas pasibaigė tik tuo vienkar
tiniu spektakliu? Ar jis niekur ki
tur iš Chicagos kojos jau neiš
keis? Ar talentingo jaunimo su
burtasis kolektyvas taip ir vėl 
išsiskirstys, kaip ne vienu atveju 
praeityje? Ar, iš vyresniųjų jau 
vargiai besitikėdami stebuklo, 
negalėtume rimčiau pabandyti 
teatrinę kortą su dabar regėtu 
jaunimu?

Ir iš kur galėtume laukti at
sakymo? Atrodo, kad vien tik ge
ranorių mamyčių ir tėvelių čia 
jau nepakaktų. Reikėtų platesnio 
ir gilesnio viso bendruomeninio 
rūpesčio. Pirmapradė proga pa
ties likimo ir būrelio pasišven
tėliu yra pakišta. O ją išnaudo
ti ir pratęsti reikia platesnio mo
ralinio ir materialinio užnuga
rio. Lietuvių Bendruomenei, fon
dų ištekliams, Kultūros tarybai, 
Švietimo tarybai ir kitoms kultū
rinių užmojų organizacijoms čia 
būtų auksinė proga įprasminti sa
vo egzistenciją.

k.brd.

VIKTORAS GIDŽIŪNAS

Praeitų metų gale išėjo dr. An
tano Kučo parašyta knyga Arkivys
kupas Jurgis Matulaitfe-Matulevičius, 
gyvosios krikščionybės apaštalas, 
kuriai įvadą parašė kard. A. Samore. 
Knyga pažymėta Library of Cong
ress Catalog Card No. 79-88383. Ji 
aprobuota Amato Frutaz, šv. Kong
regacijos pro Causis Sunctorum sub- 
sekretoriaus, Romoje 1978.IV.15, o 
spausdinti leista Chicagos arkiv. 
kard. A. Cody 1979.IV.19. Ją išleido 
Tėvų Marijonų šv. Kazimiero pro
vincija, 6336 S. Kilboum Avė., Chi
cago, IL. 60629, spausdino “Drau
gas”, 4545 West 63rd St, Chicago, 
IL. 60629. Tiražas 1000 egz. Su prie
dais, asmenų ir vietovių vardynu 
592 psl. Įrišta kietuose viršeliuose 
su arkiv. J. Matulevičiaus emblema 
ir šūkiu — vince malum in bono — 
nugalėk blogį gerumu. Knygą puo
šia, palyginti, geros iliustracijos — 
68 paveikslai. Jie vaizduoja įvairiais 
laikais ir įvairiose pareigose arikv. 
J. Matulevičių ir kitus aukšto ran
go dvasininkus, marijonus, jų vie
nuolynus ir {vairias bažnyčias. Kny
gos kaina — 15 dol.

Tai pirmasis oficialus, šaltiniais 
pagrįstas Dievo tarno arkiv. Jurgio 
Matulaičio Matulevičiaus gyvenimas, 
parašytas istoriko, turįs 42 skyrius, 
padalytus į mažesnius skyrelius, su 
pridėta pavartotų šaltinių ir lite
ratūros bibliografija ir chronologiš
koje eilėje patalpintais biografiniais 
arkiv. J. Matulevičiaus duomenims.

JAUNYSTĖ IR MOKSLAS

Vargai tėvų namuose

Lūginės kaime, Marijampolės pa
rapijoje, pasiturinčio ūkininko And
riaus ir Uršulės Matulaičių šeimo
je 1871.IV.13. gimė aštuntas kūdi

kis, kurj IV.20. Jurgio - Boleslovo 
vardu pakrikštijo tėv. marijonas Jur
gis Cėsna, marijonų generolas. Dar 
mažas būdamas Jurgutis liko našlai
čiu, kurj pradžioje, kol ištekėjo, glo
bojo sesuo Emilija.

Aštuoniameti Jurgutį dar motina 
pradėjo leisti į Marijampolės pra
džios mokyklą, kurią jis lankė nuo 
1879 m. rudens iki 1882 pavasario. 
Mokykloje viskas buvo dėstoma ru
siškai, išskyrus vieną lietuvių kal
bos ir tikybos pamoką j savaitę. Ber
niukas stebėjosi, kodėl nemokantie
ji rusų kalbos vaiką! mokomi ru
siškai. Jurgučiui viskas buvo įdomu. 
Labai jis domėjosi tikyba, kurią dės
tė marijonas Vincentas Senkus. Jis 
kalbėjo apie Dievą, kurį Jurgiukas 
buvo pamilęs nuo pat kūdikystės.

Jurgiukui j mokyklą 5 km. reikėjo 
vaikščioti pėsčiam, dėl to daug var
go jam teko patirti lietingomis ir 
Šaltomis žiemos dienomis. Mirus 
motinai, brolis Jonas, paveldėjęs ū- 
kį, mažai Jurgučiu besirūpino. Jis ne
turėjo šiltų drabužių ir miegodavo 
netinkamose vietose, dėl to anksti 
įsimetė reumatizmas, kuris iš tikro 
buvo kaulų džiova, varginusi jį iki 
mirties.

Berniuko ateitis buvo miglota, bet 
ją prablaivė 1882 m. vasaros atosto
gų parvykęs Jurgiuko brolis And
rius, universiteto studentas, kuris, 
pastebėjęs jo norą mokytis, paruošė 
jį į Marijampolės gimnazijos I-ją kla
sę. Mokslo išlaidas brolis Jonas suti
ko mokėti iš jo dalies. Dabar jis pa
tyrė dar didesnių sunkumų. Gim
naziją jis taip pat lankė iš namų, 
neturėjo pinigų vadovėliams, dėl to 
juos skolinosi iš draugų. Tik pasku
tiniais metais brolis Vladas mieste 
jam nusamdė kambarį ir užmokėjo 
už mokslą. Sunkios gyvenimo sąly-

Arldvyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius (1871-1927)

gos ir kaulų džiova, V-ją klasę pra
dėjus, privertė nutraukti mokslą.

Tada daugiau širdies jam parodė 
brolienė. Ji nuvežė Jurgį pas dakta
rą, bet šis neatpažino kaulų džio
vos. Jis galėjo vaikščioti tik pasi
remdamas ramentais. Jis skaudžiai 
pergyveno, kai, eidamas 18-tus me
tus, pasisakė broliui Jonui, norįs eiti 
) kunigus, ir šis visai nekreipė dėme
sio. Nežiūrint to, jis nesiskundė ir 
buvo linksmas.

Matulaitis virsta Matulevičium

Taip Jurgutis ir būtų palikęs var
gelį vargti, jei ne pusbrolis Jonas 
Matulevičius (Matulevvicz), Kielcų 
gimnazijos mokytojas, kuris 1889 m. 
vasarą parvažiavęs iš Lenkijos, bro
liui Jonui sutinkant, nebūtų pa
ėmęs jaunuolio savo globon. Jis nu
sivežė jį j Kielcus, pataisė jo sveika
tą ir per dvejus metus paruošė j ku
nigų seminariją. Išlaikęs egzaminus, 
Jurgis buvo priimtas į Kielcų semi
nariją, kur buvo įrašytas sulenkinta 
pavarde Matulewicz. “Nuo tada jis 
ir lietuviškai rašydavo®! Matulevi
čius”.

A. Kučas rašo, kad “dėl to “su- 
lenkinimo” vėliau kilo visokių dis
kusijų: ar tai buvo padaryta pus
brolio, ar kieno kito prievarta, ar 
dėl “poniškumo”, ar tik dėl to, kad 
pusbroliui buvo lengviau jį įstatyti 
seminarijon kaip giminaitį. Esmėje 
Jurgio lietuviškumas nė kiek nepa
kito”.

Į seminariją jis įstojo 1891.X.1. 
Seminarijoje sunkumų turėjo su lo
tynų kalbos mokytoju, bet tas jam 
padėjo gerai išmokti lotynų kalbą. 
Gaila, Rusijos caro valdžia, infiltra
vusi šnipą, kuris sudegino seminari
jos patalpas, 1893.III.il. seminariją 
uždarė. Laimei, Kielcų vysk. Ku- 
linskis pasiuntė jį Varšuvos semina
rijon, kurioje klierikas Matulevičius 

pasižymėjo savo gabumais ir semi- 
i narijos vadovybės vyskupui buvo re

komenduotas siųsti jį j Dvasinę Pe
trapilio akademiją aukštesniems 
mokslams. Seminariją jis baigė 1895 
m. pavasarį, gavo 4 mažesniuosius 

i šventimus ir su paskirta pilna sti
pendija buvo priimtas j Petrapilio 
Dvasinę akademiją.

Petrapilio Dvasinėje akademijoje

Jurgis Matulevičius į akademiją 
atvyko 1895.IX.13., o joje studijas 
magistro laipsniu baigė 1899 m. pa
vasarį. Čia Jurgis atrado savo var
šuviškį kolegą Henriką Przeždzieckį 
ir Pranciškų Bučį. Jis tuoj įsijungė 
j Juozo Skruodžio suorganizuotą stu
dentų asketų būrelį. Akademijoje 
pradėjo dirbti ir lietuviškąjį darbą. 
Atostogų metų tėviškėje su savo 
draugu Vincu šlekiu organizavo Sie
tyno draugiją draudžiamųjų lietu
viškų knygų platinimui. Su juo ty
rinėjo lietuvių kalbą, užrašinėdami 
retesnius žodžius, šlekiui išvykus J 
Ameriką, redaguojant “Garsą”, Ma
tulevičius jame bendradarbiavo. Ra
šė jis ir į kitus JAV ir Prūsuose lei
džiamus katalikiškus laikraščius. 
Rūpėjo jam ir dvasinė Lietuvos atei
tis, dėl to siųsdavo savo referatus 
Kauno ir Seinų seminarijų lietuvių 
klierikų būreliams, atkreipdamas 
jų dėmesį į besiplečiantį Lietuvoje 
marksizmą augančioje inteligentijo
je ir ragino juos šviestis ir su juo ko
voti. Aiškino jiems tėvynės sampra
tą, kad krikščionys gali ir turi my
lėti savo tėvynę. Priminė, kad Tri- 
dento susirinkimas įsako Dievo žo
dį skelbti gimtąja žmonių kalba. 
Kieno nors įskųstas, Matulevičius 
susilaukė kratos, kurios metu buvo 

rastas jo straipsnis “Tėvynės Sargui”. 
Jį išgelbėjo tik akademijos inspekto
rius, pasakęs, kad tai studento užra
šai lotynų kalba.

Akademijoje Jurgis mokslu prašo

ko savo kolegas. 1898.XI.20. gavo 
kunigystės šventimus, o 1899 m. pa
vasarį pas prof. Joną Mačiulį — 
Maironį, parašęs disertacija “De jure 
belli et de pace aetema”, gavo ma
gistro laipsnį aukščiausiu įvertini
mu su aukso medaliu. Rektorius jam 
patarė studijuoti toliau ir žadėjo 
jam užleisti savo apologetikos ka
tedrą akademijoje.

Gydymasis ir studijos Friburge

Dar baigdamas studijas, Matulevi
čius galvojo apie aukštesnes studi
jas Vakaruose. Gi vyskupas, norė
damas jam išrūpinti vikaro algą iš 
rusų valdžios, paskyrė jį į Daleszyce 
parapiją, kur klebonas jį apgyvendi
no labai drėgname ir blogame na
me. Ten atsinaujino jo kojos reu
matizmo liga, ir jis buvo priverstas 
prašyti leidimo gydytis. Gavęs leidi
mą, išvyko į Bad Kreuznach, Rhein- 
land-Platz krašte, netoli Saaro prie 1 
Nahe upės, kur buvo garsios reuma
to maudyklės. Jos nieko nepadėjo, 
nes gydytojai neatpažino kaulų 
džiovos.

Tada, į viską ranka numojęs, be 
paso prailginimo, nuvyko į Šveicari
ją ir įstojo j katalikų unversitetą 
Friburge, kur rado savo studijų 
draugą Pr. Bučį. Neturėdamas pini
gų, jis negalėjo gyventi bendrabuty, 
dėl to apsiėmė vikarauti vietinėje šv. 
Jono parapijoje. Bet ir čia liga ne
nustojo kankinti. Tik čia daktarai 
surado, kad ne reumatizmas, o kau
lų džiova. Tada dr. Clement savo 
klinikoje padarė skaudžią operaciją 
ir vaistų įšvirkštimu apgydė ligą.

Friburge kun. Matulevičius paju
to laisvę, kurios nebuvo rusų už
grobtuose kraštuose. Buvo čia ir lie
tuvių studentų, bet Matulevičius 
buvo pc.* daug užimtas ir nedalyva
vo jų organizaciniame gyvenime. 
Pagrindiniu savo studijų dalyku jis 
buvo pasirinkęs apologetiką, o šalu
tiniais dogmatiką ir-sociologiją. Be 
to, dar mokėsi prancūzų ir vokie- 
kalbas. Sunkiose sąlygose Matulevi
čius baigė studijas ir, išlaikęs egza
minus, 1902.VII.21. įteikė disertaci
ją — “Doctrina russorum de statu 
iustitiae originalis”, kuri buvo įver
tinta aukščiausiu laipsniu ir 1903 
m. buvo išspausdinta Krokuvoje.

PROFESORIUS IR 
VISUOMENININKAS 

Liga ir darbas Lenkijoje

Iš Friburgo grįžusį kun. Matule
vičių ilgai tardė Kielcų policija, bet 
jis apsigynė plačiu dr. Clement liu
dijimu apie ligą. Tada vyskupas jį 
paskyrė Kielcų seminarijos profeso
rium. Pirmaisiais metais seminarijo
je jis dėstė lotynų kalbą ir kanonų 
teisę, o antraisiais vėl atsinaujino 
kaulų džiova, dėl jos turėjo nu
traukti dėstymą.

Tada išvyko į Varšuvą gydytis. 
Dėl lėšų trūkumo gydėsi vargšų li
goninėje ir, neturėdamas vilties pa
sveikti, ruošėsi mirčiai. Jį išgelbėjo 
grafaitė Cecilija Plateraitė, slapta 
vienuolė, kuri ėmė globoti kun. Ma
tulevičių ir rūpinosi jo gydymu.Tada 
pradėjo atsigauti. Kai ligonis sustip
rėjo, tai sės. Cecilijos Platerai- 
tės prašomas pradėjo dėstyti tikybą 
gimnazijoje. Sveikatai stiprėjant ir 
pedagogo darbui sekantis, kun. Ma
tulevičius nutarė negrįžti j Kielcų 
vyskupiją, nes jam atrodė, kad Var
šuvoje darbo dirva buvo platesnė ir 
ligoje pagalba užtikrinta, tačiau

(Nukelta j 2 paL)
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Muzika ir limonado buteliai

PAMATYSIME NEĮTIKIMA „VIVA EUROPA"

Dangau, apsaugok mus nuo 
per dažny koncertų!

Maždaug šitoks šauksmas 
šiandien girdisi ne kur kitur, 'bet 
kultūringiausiame pasaulio mies
te — Vilniuje. Taigi Lietuvos 
sostinėje, kur ant Gedimino kal
no plevėsuoja tarybiškai sudar
kyta vėliava. Bet dėl muzikos in
fliacijos kaita ne vėliava.

Kaltę reikėtų versti tiems, ku
rie okupacijos randus bando už
gožti muzikinės kultūros antplū
džiu: grokite ir dainuokite viso
se salėse nuo pirmadienio iki sek
madienio vakaro. Tegu visas pa
saulis mato — kokie mes laimin
gi-

Deja, publikai koncertinė mu
zika, kišama varu ir uranu, atsi
bosta. Salės yra pustuštės, net ir 
iškilių atlikėjų koncertuose. „Ko
vo mėnesi Vilniuje koncertavo 
Maskvos ir Prahos filharmonijos 
chorai. Tai puikūs kolektyvai, ta
čiau gausių mūsų chorų dalyvių 
dėmesio nepatraukė. Klausytojų i 
abu koncertus susirinko gėdingai 
mažai“, taip guodžiasi Lietuvos 
filharmonijos direktorius P. Men- 
delsonas „Literatūros ir meno“ 
surengtame pokalbyje.

Padėtis tikrai kebli. Muzikos 
kritikas E. Gedgaudas sako: „Kar
tais atrodo, kad koncertų per 
daug“. P. Mendelsonas priduria: 
“Vai Mes permaitinome klausy
toją. Koncertas pasidarė nebe 
šventė“.

Ir kaip nepasidarys ne šventė, 
jei kolą sekmadieni Vilniuje ren
giama net 10 profesionalių kon
certų. Muzikos atlikėjas ir kriti
kas D. Katkus koncertų gausybė
je regi kultūrinę pažangą. Jam 
nepatinka tik tas muzikuojamų 
dalykų vienodumas. „Ką reiškia 
10 koncertų Vilniuje? Dieną pa
veikslų galerijoje — vargonai. Jo
hanas Sdbastijanas Bachas. Va
kare maždaug tas pats Mažojoje 
baroko salėje. Stygininkaj groja 
Meno darbuotojų rūmų Baltojoje 
salėje, ir tuo pat metu beveik to
kia pat programa filharmonijoje 
ir pan.“

Dėl šitokio vienodumo, pasak

D. Katkaus, kenčia klausytojo 
asmenybė. „Dažnas klausytojas 
tiesiog neranda koncerto pagal 
savo išsilavinimą, individualybę, 
skani Koncertus mes jam tarsi pri
metame tuos, o ne kitus, tas siau
rina jo pasirinkimą, kartu žei
džia jj kaip asmenybę, kuri netu
ri kur atsiskleisti“.

Sutinku su D. Katkumi, kad 
vienarūšis, nuolat brukamas me
nas (tegu ir aukštos kokybės) 
ilgainiui pasidaro nebeįdomus. 
Tačiau nesutinku su pastaba, 
kad Vilniaus klausytojai nesu
randa būdų atsiskleisti. Anaip
tol. Muzikologė Ona Narbutie
nė vaizdingai nurodo kai kurių 
klausytojų išradingą savarankiš
kumą: „Koncerto metu balkone 
per rankas keliavo limonado bu
teliai, buvo einama, išeinama, 
mėtomi numeriukai, šnekamasi. 
Panašiai triukšmaujama vis dėl
to .per dažną simfoninį koncertą“.

Ironiškai šnekant, geresnio as
menybių atsiskleidimo ir nereikia 
jieškoti. Nors, tiesą pasakius, la
bai abejotina, ar limonado bute
liai ką nors 'bendra turi su mu
zika. Mūsų pragmatiškoje Ameri
koje tiek amerikiečių, tiek lietu
vių rimtuose renginiuose su bu
teliais niekas neužsiima. Čia lie
tuvių salėse kiekviena įtaigesnė 
muzikinė frazė yra išgeriama

Pokalbis su spektaklio vadove Danute Barauskaite

Praėjusiais metais Los Ange
les lietuviai keturis sykius ėjo žiū
rėti spektaklį “Viva Europa”, ku
rį suvaidino Danutės 'Barauskai
tės vadovaujamas jaunimas. Ke
turis kartus! Mūsuose tai šioks 
toks rekordas, šiemet Vivos vai
dintojai (38 asmenys) yra pasi
nešę gastrolėms —tegu ir kitur 
lietuviai pamato, kas yra toji me
lodinga, spalvinga ir jaunatviš
kai veržli “Viva Europa”. Gegu
žės 3 d. San Francisce, birželio 
28 d. Clevelande, birželio 29 d. 
ir liepos 3 d. Chicagoje. Gal vė
liau bus aplankytos ir kitos vie
tovės.

— Tai neįtikimas stebuklas 
mano gyvenime, ir manau, kad 
ir daugelio kitų gyvenime, — sa
ko D. Barauskaitė, dar vis alsuo
dama Vivos sėkme. Jos žaviame 
veide šviečia neišnykstanti Šyp
senėlė. Ji turi daug kūrybinių pa
slapčių. Laiko jas publikai, kaip 
staigmenas. Mieliau šneka apie 
kitus.

—Los Angeles jaunimo sąjun
gos nariai ir bendradaibiai pasi
aukodami ruošė ir atliko šį nuos
tabų spektaklį. Su jais dirbdama 
įsitikinau, kad mūsų tarpe yra 
daug jaunų talentų, tereikia tik 
tinkamų rėmų juos parodyti vi
same gražume.

— Ir Vivos spektaklis tapo tais 
magiškais rėmais?

—Taip. Idėja pastatyti kaba
retinio pobūdžio vaidinimą iški
lo, besiruošiant PLJS kongresui. 
Tam tikslui reikėjo sutelkti lėšų. 
LAJS pirmininkė Asta Grakius- 
kaitė paprašė surengti talentų 
vakarą. Sutikau. Apie įvairias ga
limybes ėmiau tartis su savo ben
draminte, dabartine LAJS pirmi
ninke Daina Gudauskaite. Taip 
ir užsimezgė gan paprasta, bet 
patraukliai aktuali tema — jau- 

kaip gaiviausio nektaro gurkš
nis. Ir salės yra sausakimšos. Ir 
kiekvienas koncertas yra didelė 
šventė. Mūsų publika santykiau
ja su atlikėjais pačiu paprasčiau
siu būdu: jų klausosi.

Reikalauti iš klausytojų kokių 
ten ypatingų miglotų santykių su 
muzika yra bergždžia. O vis dėl
to smuikininkas ir kritikas Jurgis 
Dvarionas dėsto jam tik vienam 
suprantamą šitokio santykiavi
mo teoriją: “žmogus turėtų eiti 
į koncertą ne tik tam, kad suži- 

“Viva Europos” repeticijoje: smuikininkas Raimundas Mickis lr režisiere Da- 
aute Barauskaite diskutuoja aktualias paatatymn temas.

nuolio sapnas ir kelionė po Euro
pą su keliais gerais draugais lie
tuvių jaunimo kongreso vasarą. 
Bendras susipažinimas su būsimo 
renginio turiniu įvyko mūsų būs
tinėje “Saloje” per tradicinį bly
nų vakarą. Paskatinau dalyvius 
siūlyti savo sumanymus, parodyti 
asmeniškus sugebėjimus. Visas 
dalykas tuoj pat uždegė jaunimą. 
Pasiraitoję rankoves, kibome į 
darbą.

— Girdėjau, kad ruošai nedaug 
tebuvo laiko.

— Tik 9 savaitės. Skubiai per
redagavau tekstą. Rasa Zelenytė 
sudarė pasirinktiems šokiams 
choreografiją pagal įrekorduotą 
juostelę. Ji puiki vadovė — 
kruopštai su didele kantrybe ir 
sumanumu kūrė įspūdingus šo
kius. Dekoracijas suprojektavo 
Saulius Stančikas, tikrai gabiai 
lakoniškai išryškindamas kelio
nėje lankomų valstybių ar mies
tų simbolius. Julius Žukas tvarkė 
apšvietimo reikalus. Fotografą 
Vincą Stoką pakviečiau rodyti jo 
paties Europoje padarytas skaid
res ir tuo sukelti kelionės įspūdį. 
Muzikos garso technika rūpinosi 
Dobilas Steikūnas. Jo tiksliai at
liktas darbas prisidėjo prie sėk
mės. Mūsų pagrindiniu rams
čiu tapo 'Rimas Polikaitis, nepa
mainomas muzikas, aktorius, ko
mikas ir aplamai devyndarbis. 
Kompozitorė Giedrė Gudauskie
nė noriai prisidėjo su muzikiniais 
patarimais. Žinoma, galėčiau il
gai kalbėti ir apie gabiuosius at
likėjus: dainininkus, dainininkes, 
šokėjus, instrumentalistus, akto
rius. Busimieji žiūrovai juos pa
matys ir įsitikins jų gabumais.

Danutė Barauskaitė su dide
liu entuziazmu šneka apie savo 
sambūrio narius. Negaili jiems 
gražių epitetų. O kas ji pati?

notų, koks vieno ar kito atlikėjo 
meistriškumo laipsnis. Jis turėtų 
sugebėti koncerte išgirsti prieš
taringos kompozitoriaus asmeny
bės, psichologinės atlikėjo sanda
ros aidą“.

Ką tuo nori pasakyti J. Dva
rionas, be limonado butelio nesu
prasi. Tokio aukšto lygio muziki
nis imlumas publikoje retas. Juk 
į Vilniaus filharmoniją publika 
didžia dalimi ateina organizuo
tu būdu. Anot Gedgaudo, klau
sytojai „įpranta būti organizuo
jami ir įpranta pabėgti“.

Kur bėga 'klausytojai?
B tiesų jie niekur nebėga. Jie 

tik Jogiškai vengia per dažnų mu
zikavimu. Be saiko 'brukamas me
nas pasidaro kultūriniu blizge
siu. O gyvenime yra ekonominė 
buitis, ne itin lengvai įvaldoma 
tarybinėmis sąlygomis. Todėl šį 
komentarą pravartu užsklęsti ana
me pokalbyje dalyvavusio gydy
tojo psichologo E. Laurinaičio žo
džiais: „Dabartinis publikos ato
slūgis koncertų salėse koreliuoja 
su potvyniu stojančių į aiikštųjų 
mokyklų prekybos fakultetus“.

Gal tas limonado butelis ir 
simbolizuoja melomanų prekybi
nes nuotaikas Vilniuje.

Pr.V.

Patraukliųjų “Viva Europa** spektaklių vadove Danute Barauskaite.

Dar tokia jauna, o jau iškili vi
suomenininke, kultūros darbuo
toja, jaunimo vadovė ir Vivos re
žisierė. Danutė yra Lietuvos ne
priklausomybės akto signataro 
prof. Myk. Biržiškos ir Bronisla- 
vos Šemytės anūkė. Jos mama 
Ona Barauskienė su fortepijono 
palyda darbščia; talkina lietuvių 
renginiams. Danutė jau šešioli
kos metu pradėjo lankyti USC 
parengiamąją muzikos mokyklą, 
vėliau mokėsi dramos, muzikos ir 
dailės meno fakultete UCLA 
universitete. Dabar šios, srities 
mokslą tebetęsia pas Alodiją Di- 
čiūtę-Trečiokienę. Sceninės pa
tirties daugiausia įsigijo, net sep
tynerius metus ('1967 — 1974) 
diibdama lėlių teatre. Čia vaidi
no įvairiuose lėlių spektakliuose, 
kurie buvo rodomi scenoje, tele
vizijoje, filmuose. Taigi D. Ba
rauskaitės jaunystė tampriai su
sieta su teatru. Šiuo metu ji dar 
tvarko Los Angeles lietuvių ben
druomenės valdyboje kultūras 

“Viva Europa!” Režisiere Danute Barauskaite su Dobilu Steūcūnu Ir N. Bac- 
kowskhi aptaria technlžkuosim spektaklio reikalus.

reikalus, bet jos troškimai kryps
ta tik teatro pusėn.

—Klausiate, kaip suprantu 
dabarties teatrą. Jis visai skiriasi 
nuo to, koks buvo, sakykime, 
prieš 50 metų. Dabar, ką nors 
statant, reikia imtis karpymo. 
Tempas žymiai greitesnis. Pavyz
džiui, vaizdų kaita televizijoje 
vyksta ne minutėmis, o sekundė
mis. Nuolat svajoju turėti pana
šiai judrų fantastišką teatrą. 
Tam rengiuosi. Renku medžia
gą apie lietuvių tautosaką, mito
logiją, etnografiją. Su pomėgiu 
skaitau J. Balio lietuvių liaudies 
pasakas. Šiuo metu negaliu pasa
kyti, kaip ateityje įkūnysiu savo 
projektus. Gal įscenizuosiu pasa
ką. Dabar man rūpi, kuo geriau 
pasirodyti su “Viva Europa” gas
trolėse.

— Ar lygiai tuo pačiu per
nykščiu formatu?

— Su keliais mažais pakeiti
mais. Šio spektaklio forma, kaip 
matėme, remiasi “multi — me

din’' pagrindu. Mozaikiškoje vi
sumoje persipina įvairūs elemen
tai. Šokėjus, dainininkus, instru- 
menatlistus, vaidintojus, komikus 
papildo skaidrės, įrašų muzika, 
šviesų niuansai, dekoracijos, bū
dingi drabužiai. Vaizdų įvairu
mas liejasi per briaunas. Iš visko 
turi trykšti gyvas spontanišku
mas.

— Ir žiūrovai jaučiasi kaip at
rakcijų sklidiname kabarete?

— Taip. Amerikietiškai sakant, 
“Dinner and show” aplinkoje, 
tarsi būtų atėję pasižmonėti. Sė
di prie kuplios vakarienės fr 
kokteilių. Tai geriausias būdas 
jaunųjų menininkų entuziaz
mą sulieti su žiūrovų imliomis 
sielomis.

— Stebėtina Jūsų brandus dar
bas su taip gausiu sceniniu jau
nimu. Kur slypi sėkmės raktas?

— Dalinai mano patirtyje, 
dirbant lėlių teatre, kur kartais 
reikėjo tvarkytis su 200 įvairia- 
amžių jaunuolių. Išmokau juos 
■palenkti savo pusėn. Su „Viva Eu
ropos” sąstatu nėra taip lengva, 
nes vienu metu turiu būti ir au- 
toritetė, ir draugė. Kai kada tu
riu spausti, o kitą kartą stabdyti, 
kad vienu ypu neišeikvotų vi
sos energijos, kaip kad atsitiko 
Vivos premjeroje pernai gegužės 
5 d. Po visko jie pasijuto kaip ro
juje, o sekančią dieną jau vaidino 
atslūgę.

— Juk sunku visus pasirody
mus išlaikyti vienodame lygyje.

— Mes visi .be perstojo mokė- 
mis. Aš pati su jais mokausi reži
suoti. Bandome viens kitą supras
ti. Jie labai pareigingi. Nelaužo 
duoto žodžio. Du jaunuoliai į 
repeticijas važiuoja po 50 mylių. 
Nors, prisipažįstu, nelengva su
telkti visą sąstatą vienam vaka
rui. Čia iš dalies ir glūdi priežas
tis, kad Viva yra iš mozaikiškų 
gabalų sudarytas vaidinimas. Jei 
kas iškrenta, bematant tuščią 
vietą užpildo kitas atlikėjas. Kan
didatų netrūksta. Jaunimas ver
žiasi į sceną.

—Malonu tai išgirsti. Reiškia, 
turime puikų kultūrinį potencia
lą. Kas juos traukia?

— Bendras tikslas. Kad ir PLJS 
kongresas. Draugavimas. Būsima 
įdomi kelionė. Jaunimas mėgsta 
drauge keliauti ir žino, kad gero 
koncerto būdu lengviausia su
telkti lėšas kelionei. Taip visą 
laiką ir regiu, kaip jie meniškai 
bręsta. 'Ne vien vaidyba. Jų sie
lose atsiveria durys įvairiai kūry
bai. Jie darosi išradingi. Ryžtasi 
viskam. Tiesiog degte dega paro
dyti savo vidinius lobius. Man tik
rai miela dirbti su dar nežino
mais, bet palaipsniui atsisklei
džiančiais talentais.

—Tai tiesa. Jau per pirmą va
karą visus nustebino daininin
kės Vita Polikaitytė, Rita Paškevi
čiūtė, Daina Gudauskaitė; taip 
pat Saulius Matas su gitara, vai 
dintojos bei šokėjos Rita Burei- 
kaitė, Ilona Bužėnaitė, D. Petro- 
nytė. “Apačų” choreografijoje 
A. Mičiulytė ir Vytas Bandžiu- 
lis, eigos meistrai tas pats Ban- 
džiulis ir Vytenis Vilkas. Visų ne
išvardinsi.

— Tegu suminėtos pavardės 
neuždengia kitų, irgi davusių la- 
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Nauji leidiniai.

Po baltiškųjų studijų konferencija 
Pokalbis su dr. T omu Remeikiu

listų, su bent daliniu interesu 
baltiškoms studijoms, akademi
nis subrendimas maždaug 1960- 
jų metų dešimtmetyje. Si aka
demikų karta neturėjo kalbos 
tradicijų, ryšių ir kitokių užtva
rų i akademini pasaulį, kurias 
sutiko vyresnioji mūsų moksli
ninkų — humanitarų karta ir 
kuri savo darbais pagrindinai pa
siliko savo išeivijos ir savo tautos 
kontekste. Šiandieną problema 
yra —kaip toliau išlaikyti šią 
jau užsieninę baltiečių moksli
ninkų kartą, besidominčią bal
tiškąja problematika, jungti pa
čius jauniausius mokslininkus. 
Sakau problema, nes daugumas 
šių specialistų yra baltistai tik 
dalinai, iš to duonos nevalgą. 
Yra todėl svarbu, kad čia AABS 
vadovai išlaikytų akademinį lygį 
ir gyvastingumą, siekiant šias 
intelektualines pajėgas mobili
zuoti mūsų tautų labui.

— Kurios baltiškųjų studijų 
sritys pastarajame survažiavime 
buvo labiausiai dėmesingos tiek 
paskaitininkų, tiek publikos pras
me?

— Suvažiavimo programa, ga
lėtume išsireikšti, tam tikras šiu
pinys. Iš programos matyti,, kad 
rengėjai siekė pabrėžti dvi ar tris 
temas. Pirmiausia, keletas sesijų 
buvo skirta etninio identiteto ir 
išsilaikymo klausimams. Nęi vie
noj iš šių sesijų neteko dalyvau
ti, todėl negaliu ir nuomonės 
apie jų lygi ir pasisekimą pareikš
ti. Antroji tema, kuri buvo vys
toma suvažiavime — tai, kaip 
kas vadina, "Kruvinojo dešimt
mečio” studijos. Tai svarbi ir ak
tuali tema, kuri dar laukia išsa
mesnio darbo. Nors 1940 - 41 
metų laikotarpis, ypač jo diplo
matija, yra plačiai išnagrinėta, 
vokiečių okupacija yra dar tik 
pradėta studijuoti. O pokarinis 
stalininis periodas yra daugiau 
pažįstamas tik iš rezistencijos stu-
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Kaip žinome, birželio mėn 5 — 
8 d. Georgetown universitete, Wa- 
shingtone, D.C., vyko Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos 
(The Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies — 
AABS) septintoji konferencija. Ji 
ir vėl sutraukė dideli būrį moks
lininkų ir aplamai baltiškomis 
studijomis besidominčios tarp
tautinės auditorijos. Aprėpiant 
gana šakotas sritis, konferenci
joje buvo skaityta gausybė paskai
tų, diskutuotos (vairios proble
mos simpoziumuose ir šiaip pra
nešimuose. Visa tai detaliai apra
šyti ir pateikti mūsų skaityto
jams laikraštiniuose puslapiuose 
tiesiog nebeįmanoma. Tačiau pra
eiti negirdomis taipgi negalima. 
Todėl užkalbinome iš konferenci
jos grįžusi dr. Tomą Remeikj, pa
teikdami jam kelis klausimus. Iš 
jo atsakymų aiškėja konferenci
jos apimtis, jos pobūdis, prasmė 
ir kai kurios korektūros.

Susidomėjimas baltiškomis stu
dijomis, atrodo, nemažėja. Ko
kios šio reiškinio priežastys?

— Mainau, kad šiandiena ga
lima teigti, jog baltiškos studijos 
yra (sipilietinusios akademinia
me pasaulyje tiek Siaurės Ame
rikoje, tiek ir Vakarų Europoje. 
Vis tiek reikia pasakyti, kad bent 
Šiame kontinente dar visai nese
niai taip nebuvo. Dėmesys ir pri
pažinimas baltiškųjų studijų, 
kaip svarbios ir prasmingos stu
dijų sferos, atsirado pagrindinai 
dėl dviejų priežasčių. Pirmiau
sia nurodyūnas tautinis — de
mokratinis judėjimas Sovietų Są. 
jungos tautų tarpe, prasidėjęs su 
maždaug 1970 m., ypač ryškus 
Lietuvoje. Amerikos akademikai 
fa- politinis elitas staigiai pajuto, 
kad jų suvokta Sovietų Sąjunga 
kaip vienalytė vallstybė neatitin
ka tikrovės. Baltiškos studijos, 
kartu su kitų tautų studijomis, 
tad tapo svarbus reikalas realiai 
politinei analizei. Antra priežas
tis — nemažo skaičiaus specia

ALEKSANDRAS RADŽIUS

šie 1980-ji metai jterpti i dviejų 
erdvės eros sukaktuvinių metų tar
pą. Tad gera proga vienu žvilgs
niu žvilgterti j abi sukaktis, vieną 
praėjusią, kitą dar ateisiančią. Pati 
svarbiausia iš jų — žmogaus nusi
leidimas mėnulyje. Pernai sukako 
lygiai 10 metų nuo to epochinio 
jvyldo. Ateinančiais, t,y. 1981 me
tais, sulauks 20 metų, kai JAV ofi
cialiai pasirjžo dar 60-jų metų de
kadoje mėnuli pasiekti.

šiaip ar taip sakykim, bet rusai, 
1957 m. spalio 4 d. paleidę orbiton 
patj pirmąjį žmogaus rankų darbo 
satelitą, tapo erd/ės eros pradinin
kais. Tai buvo smūgis ameri- 
kleuams, kurie, būdami daug pra
našesni technologiškai, būtų galė
ję bent penkeriais metais anksčiau 
iššauti erdvėn pirmąji dirbtini sa
telitą. Deja, amerikiečių politikai, 
valdantieji piniginius resursus, ne- 
suūrato tokio žygio reikšmės ir ne
matė jokios praktiškos naudos. Ru
sų Sputnikas sukrėtė visuomenę ir 
politikų ambicijas. JAV pasijuto pa
žemintos. Sujudo šokti erdvėn su 
1955 meteis pradėtu Vanguard pro
jektu. Ir tik už dviejų mėnesių po 
rusų žygio, kada jie jau buvo pa
leidę erdvėn ir antrąjį Sputniką su 
pirmuoju jų “kosmonautu” šune
liu Laika, amerik’.ečiii gruodžio 6 d. 
šovė erdvėn savo Vanguard raketą. 
Deja, kelionė tetruko vos 2 sekundes. 
Rakete, per plauką kostelėjusi, čia 
pat susmuko. Rezultatas dar labiau 
pagilino žaizdą — 2:0 rusų nau
dai. Jr tik 1958 m. sauiln 31 d. ame- 
ri< ečiems pavyko pagaliau paleisi! 
orbiton savo pirmąji satelitą Explo- 
ter 1, kurio debiute? buvo gana sėk
mingas. Jis atrado vadinamąjį Van 
Ailen radiacijos žiedą, kuris supa 
mūsų planetą. Bet JAV pasijuto e- 
sor.čins erdvės lenktynėse su rusa’s. 
Reikėjo juos pasivyti ir pralenkti. 
Todėl prezidentas John F. Kennedy 
1961 m. gegužės 25 d. paskelbė, kad 
•aucaui žmogaus nuskraidinimas j 
mėnulį ir jo grąžnimas žemėn bū
siąs tautinis am«r!xieč'ų uždavinys 
ir jis turėsiąs būti pasiektas iki 1970 
ne*ų. Tai buvo didžiausia koordi- 
niivta programa pasaulio istorijoje 
ir r.cpaptrastai sėkm’rga. Tikslas 
buvo neveik pusmečh. anksčiau pa
sektas. kai astronau.as Neil Arm- 
sirong, įmynęs pirm i pėdą mėnulio 
smėlyje, nustebusia’ žemei tarė is
terinius žodius: “One small steD 
fer e man, one giant leap for man- 
kind”.

Mėnuliui pasiekti programa, va
dovaujama NASA (National Aero- 
nauties and Space Admlnistration), 
buvo vykdoma labai atsargiai, ap
dairiai ir metodiškai, atskirom sta-

Apollo 15 astronautas mėnulyje, kapsules SeMlyje. Prieky, bevelk fotogra- 
fijos centre matyti didele, komplikuota ultravioletinių spindulių foto kamera, 
kuria buvo fotografuojama menulio padange su visomis žvaigždėmis, jleškant 
vandenilio debesų ir kitų dujų erdvėje. Šiuo aparatu padaryta daugiau kaip 
180 nuotraukų. Kamera užstoja klek toliau stovinti menulio automobili, o 
pačioj kairėj matyti JAV vėliava.

GRĮŽKIME dar i mėnuli
Tarp dvejų erdvės eros sukaktuvinių metų

Pirmoji televizijos tran.llaclja 11 menulio Ir pirmieji Žmogaus žingsniai jo paviršiuje. Sj neryikų vaizdą televizijo
je stebėjo daugiau, kaip 500 milijonų Žmonių visame pasaulyje. Centre Apollo 11-jo mčnulln leidimosi kapsule, 
dešinėje matyti astronauto Neil Armstrong baltas siluetas. Jis ką tik įsmeigė mėnulio žemėn JAV vėliavą, kurią irgi
gallma įžiūrėti į kairę nuo astronauto.

dijom. Prie tikslo buvo einama 
dviem frontais iš karto. Vienu 
frontu buvo vystoma galimybė mė
nuli pasiekti, kitu — pažinti mėnu
lio paviršių, kad iš anksto būtų 
žinoma, kur ir kaip nusileisti, šiam 
tikslui J mėnuli buvo leidžiamos 
Ranger, Surveyor ir Lunar Orbiter 
kapsulės. Ranger kapsulės turėjo tie
siog nukristi ant mėnulio paviršiaus. 
Bet prieš nukrisdama ir suduždama, 
kapsulė fotografavo greitai artėjant} 
paviršių ir siuntė žemėn mėnulio 
detalių vaizdus. Iš viso Ranger kap
sulės pasiuntė NASA sekimo centrui 
17,259 fotografijas. Iš jų paaiškėjo, 
kad net lygiausios mėnulio žemu
mų (“jūrų”) vietos esančios nusė
tos mažyčiais krateriukais vos kelių 
pėdų diametro. Tokių kraterių jo
kiais teleskopais nuo žemės pastebė
ti negalima.

Surveyor kapsulės jau leidosi ant 
mėnulio paviršiaus, turėjo mecha
niškus kastuvėlius mėnulio žemei 
kasti, o kai kurie iš jų ir mažas la

boratorijas žemių cheminei sudėčiai 
analizuoti. Fotografijų iš Surveyor 
kapsulių gauta daugiau kaip 86,000. 
Be to Surveyor projektas {rodė, kad 
mėnulio paviršius esąs saugus nu
sileisti.

Lunar Orbiter, kaip jau pats pa
vadinimas sugestijuoja, nesileido 
ant mėnulio. Kapsulės sukosi orbi
toje aplink mėnuli ir fotografavo jo 
paviršių iš kiek galima arčiau. 
Tikslas buvo nufotografuoti visą pa
viršių, susipažinti su visomis jo de
talėmis, kad galima būtų parinkti 
tinkamas vietas astronautams nusi
leisti. Misiją atlikus, kiekvienas Lu
nar Orbiter buvo numestas ant mė
nulio, kur jis sudužo, kad netrukdy
tų kitoms vėliau paleistoms kapsu
lėms.

Lygiagrečiai su mėnuli tyrinėjan
čiomis kapsulėmis buvo vystoma ga

Prieky matyt Apollo 18 menuly paliktas seismometras. Paveikslo centre, už 
selsmometro kontroles aparatas. Kairėje mažesnioji dėžė — jėgos generato
rius, varomas plutonijaus.

limybė žmogui pasiekti mėnulj. Pir
miausia reikėjo susipažinti su pačia 
erdve, pažiūrėti, kaip žmogus joje 
jaučiasi. Tam reikalui pradžioje leis
tos suborbitinės ir orbitinės Mercu
ry kapsulės su vienu astronautu. 
Pirmoji Mercury kapsulė iškėlė erd
vėn pirmąji Amerikos astronau
tą Alan Shepard, kurs už penkioli
kos minučių grįžo namo, žemėn. 
Tai buvo tik suborbitinė misija. Pa
kilo ir nusileido, padaręs didžiulį 
lanką. 1961 m. gegužės 5 d. O pir
masis astronautas, visą žemę pilnai 
apsukęs ir padaręs tris orbitas 1962 
m. vasario 20 d. buvo John H. 
Glenn, Jr., dabartinis demokratų 
senatorius iš Ohio. Po Mercury sta
dijos sėkmingai įvykdyta Gemini 
programa, kurioje žemės orbiton 
buvo leidžiama po du astronautus 
kapsulėje. Tada pradėtas garsusis

Apollo projektas, kuriuo JAV astro
nautai aplankė mėnulį ir ten pasis
večiavo, atveždami mokslo žmonėms 
nemažai dovanų.

Kaip tą mėnulį, artimiausią žemės 
kaimyną ir palydovą, o drauge ir 
gana tolimą (vidutinis atstumas 
238,000 mylių arba 380,000 km.) 
pasiekti, buvo nemažai svarstoma. 
Pirmasis pasiūlymas buvo pastatyti 
didžiulę raketą, vadinamą Nova. Ji 
iškeltų erdvėlaivi, kuris nusileistų 
ant mėnulio paviršiaus ir vėl atgal 
sugrįžtų, šis metodas vadinamas 
"direct ascent”. Antrasis paiūlymas 
vadinosi “Earth - orbit rendez-vous”. 
Erdvėlaivis būtų sumontuotas iš 
dalių, paleistų orbiton aplink žemę 
keletos mažesnių raketų, ir tada 
pasuktų mėnulio link. 1962 metų 
pabaigoje NASA apsisprendė už tre
čią metodą, vadinamą “lunar orbit 
rendez-vous”. Čia raketa iškelia A- 
pollo erdvėlaivi, kurs, priartėjęs prie 
mėnulio, {eina orbiton aplink ji. Ta
da atsiskiria kapsulė, vadinama “lu
nar module”, ir su dviem astronau
tais nusileidžia ant mėnulio pavir
šiaus. Trečias astronautas pasilieka 
vadinamojoj “command module", 
kuri ir toliau skrieja orbitoje.

Pirmasis Apollo erdvėlaivis pa
leistas 1966.11.26. Tai buvo tik ban
domasis suborbitinis skridimas. Se
kantieji penki skridimai irgi buvo 
bandomieji orbitoje aplink žemę be 
astronautų. Tik Apollo 7 paleistas 
žemės orbiton su trim astronautais 
1968.X.11-22. Apollo 8 leido astro
nautam tų pačių metų XII.21-27. 
iš arčiau pažvelgti J mėnulj. Tuo 
metu Frank Borman, James A. Lo
veli ir William A. Anders pirmą 
kartą jėjo mėnulio orbiton ir ap
skrido ji 10 kartų.

Apollo 9 buvo paleistas orbiton 
aplink žemę su trim astronautais, o 
Apollo 10-sis vėl aplankė mėnulį, 
aplink kur} orbitoje skriejo dvi su 
puse dienos, o astronautai pratinosi 
leistis mėnulin. Tik pratinosi, bet 
dar nenusileido.

šie visi skraidymai jaudino ir ste
bino visuomenę ir visą pasaul|. Bet 
ypač stebino tas momentas, kada 
Apollo 11 astronautei Neil A. Arm- 
strong ir Edwin E. Aldrin nužengė 
ant mėnulio paviršiaus, ir žmogaus 
koja pirmą kartą palietė kitą dan
gaus kūną. Viso pasaulio televizijos 
ir radijo aparatai buvo užgulti, ir 
žmonės stebėjosi tuo nepapratu žy
giu, didžiausiu žmonijos istorijoje. 
Žmonija gal net daugiau buvo įelek
trinta, negu tada, kai prieš 12 metų 
rusai šokiravo vakariečius savuoju 
Sputniku. Juk jie technologiškai 
taip toli buvo atsilikę nuo amerikie
čių. O štai — pirmasis dirbtinis sa
telitas. Pirmas satelitas, tai pirmas. 
Užginčyti tą faktą būtų nesąmonė. 
Bet mėnulio jie pasiekti taip ir ne
pajėgė.

Apollo 11, istorinis amerikiečių 
erdvėlaivis, nusileido ant mėnulio 
Ramybės jūroje (Mare Tranųuilita- 
tis), keletą mylių nuo nustatyto 
taikinio. Tai jvyko 1969 m. liepos 
20 d., penkiais mėnesiais anksčiau, 
negu prez. J.F. Kennedžio nustaty
tas terminas. Prieš tą terminą mė
nulį dar aplankė ir Apollo 12, nusi
leisdamas Audrų okeane (Oceanus 
Procellarum) tų pačių metų lapk
ričio 19 d. vos keletos šimtų jardų 
atstume nuo Surveyor 3, kurio da
lis astronautei atgabeno žemėn iš
tirti.

Toliau mėnulį sėkmingai lankė 
Apollo 14, 15, 16 ir 17 astronautai. 
Kiekvienu skridimu vis ilgiau buvo 
vaikščiojama mėnulio paviršiuje, 
vis daugiau jo žemių bei uolų par- 
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Birželinės temos Lietuvos filmui

ŽMOGUS, PAKĖLĘS NEPAKELIAMA NAŠIA

I Lietuvos ekraną vėl grįžta 
antras pasaulinis karas. Pirčiupio 
tragediją mėgins atkurti pradė
tas sukti naujas filmas, “Byla nu
maukiama dėl senatvės”, TSRS 
valstybinis kinematografijos ko
mitetas parodė šiam projektui 
ypatingo dėmesio ir nusprendė fil
mą statyti “pagal šalies valstybi
ni užsakymą”. Lietuvos oficialia 
je spaudoje filmo, meno ir tau
tos likimo klausimas iškalbiai 
prabilo scenarijaus autorius Vy
tautas Žalakevičius ir režisierius 
Ąlmantas Grikevičius. Skaitome, 
kad Žalakevičius “nepaprastai 
aštriai jaučia laiką ir šiuolaiki
nio žmogaus dvasinius poreikius; 
pilietiškai aktyvus, politiškai 
užangažuoti jo scenarijai ir jo 
paties sukurti filmai kreipiasi i 
Sąžinę, protą, budina jausmus”.
■*

Z Didingi užmojai, skambios de
klaracijos. Sunku susilaikyti ne
pasiūlius Žalakevičiui dar ke- 
lių “pilietiškai aktyvių” ir "po
litiškai užangažuotų” temų, 
kurios tikrai pasieks Lietuvos žiū
rovų sąžinę, protus ir jausmus.

- Ar nebūtų {domus filmas apie 
Lietuvos nepriklausomybės ago
niją? 1940 metų birželis. Doku
mentiniai kadrai rodo nacius, žy
giuojančius Paryžiaus Eliziejaus 
laukų bulvaru. Kamera apžvel
gi* paskutini nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės posėdį. Ta
rybiniai tankai rieda per Lietu
vos sieną. Vėl dokumentiniai 
kadrai, žvilgsnis atgal: Moloto
vas ir Ribentropas pasirašo sutar
ti, kuri nulems Lietuvos ateitį. 
Su šiais vaizdais pinasi pavieniu 
Uetuvių likimai. Savos valstybės
- šimtmetį išsvajotos, krauju 
iškovotos, prakaitu atstatytos 
Valstybės mirtis: ar ne didelė tai 
tema? Žalakevičius anksčiau su
kūrė filmą apie Čilę: “Tas saldus 
Žpdis — laisvė”. Tas žodis labai, 
ypatingai saldus ir lietuviams.

- O kaip su filmu apie 1941-jų 
mėty birželį? Sunkvežimiai Kau
no ir Vilniaus gatvėse. NKVD 

uniformos. Šautuvo buožė į du
ris. Prasideda masiniai išvežimai. 
Gyvuliniai vagonai pajuda iš 
traukinio stoties. Traukinys rie
da per begalines Rusijos lygumas. 
Sausakimšo vagono tvankoje nu
alpsta moteris. Kūdikio klyksmas.. 
Tiesa, toksai epinis filmas parei
kalautų daug išlaidų. Bet kam 
dėl to rūpintis — juk TSRS vals
tybinis kinematografijos komite
tas dosniai remia svarbius ir “pi
lietinės drąsos” kupinus meninius 
projektus.

Dar vienas pasiūlymas: Fil
mas apie 1980 metu birželį. Jis 
galėtu prasidėti dviejų vaizdų 
kontrastu: žmogus rūsy, prie žva
kės šviesos, spausdina savilaidi- 
nį žurnalą; “Tiesos” modernioje 
spaustuvėje dienraščio stirtos. 
Persekiojamos tiesos ir valdiško 
melo simboliai. KGB agentai kra
to jaunos merginos butą, atplėšia 
grindis, kasa žemę sodelyje, jieš- 
kodami uždrausto žodžio. KGB 
rūsyje jau kelintą mėnesį sėdi 
jaunuolis, suimtas už savilaidi- 
nę spaudą. Mordovijos lageryje 
už tą patį “nusikaltimą”. Tikrai 
pokario kovų veteranas. Ju liki
mai neatsiejamai pinasi su tau
tos lemtimi. Kaip sako Žalakevi
čius: “Mes esame dalis šalies, 
kuriančios pasaulio istoriją... pra
dedant žmogaus ir baigiant pla
netos kūrimu. Nederėtu stovėti 
nuošaliai nuo viso šito’.’ Tikrai 
nederėtų — vaizduokime, ką to
ji šalis, kurianti pasaulio istori
ją, jau keturiasdešimt metų 
“kuria” Lietuvoje.

Kodėl Žalakevičiui siūlome 
šias temas? Nes mus sužavėjo 
“Kultūros baruose” (1980 m. ko
vo mėn. ) išspausdinti jo žo
džiai: “Kiekvienas menininkas 
turi išsiugdyti kovotojo refleksą 
— kovotojo už tiesą ir teisingu
mą, gėrį ir grožį. Ir jeigu meni
ninkas meluoja sau, jo filmas 
meluos ir žiūrovui”.

K. Ž.

Aleksandrą Stulginskį minint

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS

1969 rugsėjo 22 Kaune, eidamas 
85-tuosius savo amžiaus metus, mi
rė Aleksandras Stulginskis. Krikščio
nių demokratų sąjungos Centro 
komiteto nekrologe apie Stulginskio 
mirtį teisingai buvo pastebėta, kad 
patriarchaliniame jo amžiuje — 84 
metai, 6 mėnesiai ir 27 dienos - mir
tis nebuvo netikėta viešnia. O 
vis dėlto Stulginskio ml.tis buvo kai 
kuriuos atžvilgiu ypatinga. Kai ku
riuo atžvilgiu verta visos mūsų tau
tos dėmesio. Ir būtent tuo atžvilgiu, 
kad su Aleksandro Stulginskio mirti
mi J kapus ir j Lietuvos istorijos la
pus nuėjo ne tik Stulginskis, bet ir 
nepriklausomos Lietuvos demokrati
nis valstybingumo akivaizdus, reikš
mingas, gyvas simbolis — Lietuvos 
respublikos buvęs demokratinis pre
zidentas.

Turbūt nebus daug prasilenkta su 
tikrove, tvirtinant, kad mus čia su
telkė pagerbti*) Aleksandro Stulgins
kio atminimą pirmiausia kaip tiktai 
tas per jį besireiškęs Lietuvos demo
kratinio valstybingumo gyvasis sim
bolis. Ir ne tik mes, Lietuvos oku
pantas taip pat gerai suprato tokio 
simbolio reikšmę, siekiant atstatyti 
Lietuvos valstybinio suverenumo 
vykdymą, ir nešykštėjo velioniui 
gundymų, kad jo reiškiamą valsty
bingumo simbolį sukompromituotų. 
Galime tik didžiuotis, kad ir šiuo 
atveju, kaip kad visame savo gyve
nimo kelyje, Stulginskio princi
pingumas ir jo žemaitiškas, anot 
kan. Vaitkaus, kietasprandiškumas 
atsilaikė, nepalinko ir nepalūžo.

Stulginskio tėvai, Domininkas ir 
Marija Vadeikaitė Stulginskiai, prieš 
susituokdami, tarnavo Tomkių dva
re, Kaltinėnų parapijoj. Kai susi
tuokė, dvaras paskyrė jiem sodybėlę 
—gyvenamą trobą, tvartuką su 

daržinike ir atrėžė tris dešimtines, 
apie 8 amerikoniškus akrus, žemės. 
Už tai Domininkas privalėjo tris 
dienas per savaitę dvarui dirbti, o 
darbymečiu taip pat ir žmona. Stul
ginskis atsimena, kad tėvai taip 
"pragyveno gana ilgai”. Tik kai vy
resnieji vaikai paaugo, ir šeimoj at
sirado daugiau darbo rankų, tėvai 
paliko Tomkių dvaro 8 akrus ir 
pradėjo savarankiškai nuomoti ū- 
kius. Tokiame nuomotame ūkyje 
Kutalių kaime, Kaltinėnų parapi
joj, tada Raseinių apskrity, o nepri
klausomybės metais Tauragės aps
krity, 1885 vasario 26 gimė būsima- 
sis Lietuvos respublikos prezidentas. 
Aleksandras, o saviškiam Leksiukas, 
buvo jauniausias gausiame Stulgins
kių atžalyne. Stulginskiai turėjo 12 
vaikų. Du mirė kūdikystėje, 19 už
augo: 6 sūnūs — Benediktas, Povi
las, Jonas, Pranas,Kazys ir Aleksan
dras ir 4 dukros — Gertrūda, Bar
bora, Ona ir Juzė. Povilas, Pranas, 
Jonas ir Barbora išvyko j Ameriką. 
Jų parama įgalino Aleksandrą mo
kytis Liepojos gimnazijoje.

*) Paskaita, skaityta prezidento 
Aleksandro Stulginskio minėjime, su
rengtame Pedagoginio lituanistikos 
instituto, 8. m. gegužės 4 d., Jaunimo 
centre, Chicagoje.

Apskritai pasigendame duomenų 
apie tą kelmą, kurio viena iš atža
lų buvo Aleksandras Stulginskis. 
Savo atsiminimuose jis pats smul
kiau nepapasakoja apie tai, kokio
mis aplinkybėmis jo seneliui Valiuš- 
kai šovė mintis savo sūnų Domi
ninką subajorinti, paverčiant iš Va- 
liuškos Stulginskiu. Nepapasakoja 
nei apie tai, kuo senelis Valiuška 
vertėsi, nei apie tai, kuo tarnavo 
Tomkių dvare tėvai iki vedybų. 
Tik iš to, kad juodu mokėjo lenkiš
kai, peršasi išvada juodu buvus 
Tomkių dvaro ponų asmeniniais 
tarnais. Viena tik aišku, kad Va- 
liuškos - Stulginskio šeimose buvo 
apstu pionieriško veržlumo. Tai ro
do ir senelio Valiuškos iniciatyva 
sūnų Domininką subajorinti, ir Do
mininko iniciatyva išsivaduoti iš 
priklausomybės dvarui ir tapti sa
varankišku ūkių nuomininku, ir 
Domininko vaikų iniciatyva vykti 
į Ameriką ar siekti mokslo. Šios Va
liuškos - Stulginskio šeimų savybės 
kažkaip išsiskiria iš įprastinio Lietu
vos kaimiečių sėslumo ir konserva
tyvumo.

Gimtuosiuos Kuteliuos Stulgins
kis praleido tik pirmuosius ketverius 
savo vaikystės metus. Mat, ūkio nuo
mininko padėtis nepastovi. Kartais 
jau po metų tenka žiūrėti kito ūkio. 
Tad ir Aleksandro tėvai jo vaikystės 
metais nuomoja ūkius Bytaučiuose, 
Pasausy, Pykaičiuose, Pivininkuo- 
se. Paprastai ūkininkų šeimose j 
talką ūkiui įjungiami ir vaikai. 
Tad ir Stulginskių Leksiukui jau 
nuo 6 amžiaus metų teko ganyti 
žąsis, vėliau prie žąsų buvo prijung
tos ir kiaulės, o aukščiausią piemens 
rangą pasiekė ganydamas karves, 
kai be piemeniui būtino botago įsi
gijo ir peiliuką, kurio pagalba bega
nydamas pynė pintines, krepšius, 
kretilus, doklus, lopšius ir dėžutes. 
Gal tas vaikino nagingumas plius 
dar jo didelis noras mokytis ir bus 
paskatinęs tėvus savo jaunylį leisti 
į mokslus, t.y. į Kaltinėnų trimetę 
mokyklą. Trejus metus — rudenį, 
žiemą ir pavasarį — Leksiukas j 
mokyklą kasdien pėsčiomis sukarda
vo po 8 _klm., ty. po 5 mylias.

KrikHlonlų demokratų frakcijos prezidiumas nepriklausomos ir demokratines 
Lietuvos seime. H kaires: Z. Starkus, A. Stulginskis, kun. M. Krupavičius, 
kun. V. Jurgutis, S. Stakauskalte, dr. J. Purickis ir J. Vallokaltte.

Aleksandras Stulginskis (1885-1969)

Jei apskritai vaikystės aplinka pa
lieka žymes tolesniam žmogaus gy
venimui, tai Stulginskių Leksiuko 
vaikystės aplinka tikrai buvo įspū
dinga. Enciklopedijos duomenimis 
Kaltinėnų apylinkės priklauso prie 
seniausių žemaičių apgyventų vie
tovių. Jau XIV amžiuje jos buvo 
nuolatiniu taikiniu kryžiuočių puo
limam. Dusburgo, Vigando kroniko
se Kaltinėnai gerai žinomi. Kaltinė
nų apylinkėse ne tik Medviagalio 
piliakalnis, bet ir Skuburlės ir Kepa- 
luškalnio piliakalniai su legendo
mis ir padavimais apie savo kraštą 
ir laisvę gynusių narsių žemaičių 
kovas su kryžiuočiais. Bet Kaltinė
nų apylinkėse gausu ne tik žemai
čių senosios praeities liudijimų, bet 
taip pat ir tik ką praėjusių dešimt
mečių. Kaltinėnų parapijos kapi
nėse jau iš tolo matyti aukštas ant
kapis, kurio viename šone dėmesį 
traukė ilgas, antkapiam neįprastas 
įrašas:

Žinok ateywy, jog d kapay ira 
Žemaycze mokita ir garbinga 

wira,
Kun kalba Tiewu sava

isztaysity troszka 
O patsai wadinosi Dyonizu

Poazka.
Metuse 1830 smertis užtyka,
Bet uždirpta pasauley szlovvy jo 

pelyka.

Beje, pirmąją bažnyčią Kaltinėnuose 
pastatydino pats Vytautas Didysis, 
1421 padarydamas donaciją Žemai
čių vyskupui Motiejui. Ir triklasė 
mokykla Kaltinėnuose atsirado jau 
XVIII amžiaus gale.

Baigęs Kaltinėnų triklasę, Alek
sandras kurį laiką darbavosi vals
čiaus sekretoriaus padėjėju be nuo
latinės algos, tik pasidarydamas 
šiek tiek vadinamų spaminių pa
jamų, kurios tačiau negalėjo suda
ryt nė minimaliausio minimumo lė
šų tolesniam mokymuisi gimnazi
joje. Bet čia Aleksandrą išgelbė
jo brolių parama iš Amerikos. Pus
metį pasiruošęs, Aleksandras išlaikė 
egzaminus į Liepojos gimnazijos III- 
-ąją klasę. Baigęs keturias klases, į- 
stojo į Kauno kunigų seminariją, 
kurioj mokėsi ketverius metus. Bai
gęs kunigų seminariją t kunigystės 
šventimus atidėjo ir vienerius metus 
mokėsi Austrijos Innsbrucko univer
sitete. Po to kunigystės šventimus 
vėl atidėjo ir metus su viršum dar
bavosi Kaune šv. Kazimiero dr-jos 
knygų ir laikraščių leidykloje, o 
1910 ir kunigystės šventimų atsisa
kęs, įsimatrikuliavo Vokietijos Hal- 
lės agronomijos institute, kur, pasak 
kan ^Vaitkaus, parodęs, “ką gali pa
daryt gabus, užsispyręs, darbštus 
žemaitukas”. Agronomijos institutą 
Stulginskis baigė 1913. Jau savo gy
venimo paskutiniais metais senelis 
Stulginskis laiške savo dukraitei Jū
ratei Juozevičiūtei rašė:

"Aš turėjau didžiausią norą tapti 
agronomu, nes anuomet pas mus jų 
beveik nebuvo, o man atrodė, kad 
jie labai reikalingi ir kad toje srityje 
daugiausia galėčiau padėti savo 
žmonėms”.

Suprantamas todėl Stulginskio a- 
tidėliojimas kunigystės šventimų. 
Nors, pasak kan. Vaitkaus, klieri
kas jis buvo geras ir jokių kliūčių 
jam kunigu tapti nebuvo, bet jj ma
sino to meto Lietuvoje dar pionie
riška agronomijos sritis. Tuo metu 
Stulginskis tikriausiai nenujautė, 
kad Apvaizda jam yra lėmusi reikš
tis visai kitos rūšies Lietuvos dirvo
se.

Baigęs Hallės agronomijos insti
tutą, Stulginskis grįžo Lietuvon ir 
durnos — taip vadinosi to meto Ru
sijos parlamentas — atstovo Marty
no Yčo padedamas gavo Trakų ap
skrity rajoninio agronomo vietĮ Ta
čiau vos spėjęs savo profesinėje tar
nyboje, kaip sakoma, apšilti kojas, 
o savo tautinėje tarnyboje vos spėjęs 
įsitraukti J bendradarbiavimą "Vie
nybės” savaitrašytje ir perimti jos 
priedo “Viensėdžio” redagavimą, I- 
-ojo pasaulinio karo eigos 1915 bu
vo nublokštas j Vilnių, kur prasi
dėjo visai naujas jo gyvenimo tarps
nis.

Vilniuje Stulginskis organizuoja 
pradžios mokyklom lietuvių moky
tojų kursus ir pats jiem vadovauja. 
Perima švietimo draugijos “Ryto” 
pirmininkavimą ir rūpestį Vilniaus 
lietuvių švietimo bendraisiais rei
kalais. Įtraukiamas į Centrinį lietu
vių komitetą nukentėjusiem dėl ka
ro šelpti, ir pavedama rūpintis 
maisto reikalais. Dalyvauja 1917. 
IX. 18-22 istorinėje Vilniaus konfe
rencijoje ir jos išrenkamas į 20 na
rių Lietuvos Tarybą. Po Vilniaus 
konferencijos kitą dieną sukviečia 
krikščionių demokratų konferenci
ją, kuri sudaro krikščionių demo
kratų centro komitetą, o šis išsi
renka Stulginskį pirmininku. Pirmai 
galimybei atsiradus, Stulginskis ima
si leisti ir redaguoti “Ūkininko” sa
vaitraštį ir metinį “Ūkininko ka
lendorių”. Tai tik iškabos, etiketės. 
Už jų tačiau buvo ir Stulginskio 
konkrečios pastangos, įtemptas dar
bas, dideli rūpesčiai.

Ypač sunki rūpesčių našta gulė 
Lietuvos Tarybos narius. Lietuvos 
nepriklausomybės idealas jiem labai 
aiškiai švietė. Bet kaip jį pasiekti? 
Taigi t būtina išsivaduoti iš Rusi
jos suverenumo pančių, iš Vokieti
jos okupacinių replių ir iš Lietuvos 
— Lenkijos unijos įpėdinystės. Ma
ža to. Ir tarptautinėje opinijoje ir 
vyriausybių kanceliarijose net Lie
tuvos vardas nebefigūruoja. Tik pa
tys lietuviai žinojo Lietuvos - Lenki
jos padalinimus. Ogi Europai buvo 
žinomi tik Lenkijos padalinimai. 
Pati carinė Rusija Lenkijos kuni
gaikštystę tebepripažino, bet vietoj 
Lietuvos padarė tik Rusijos šiaurės 
vakarų kraštą — sievero - zapadny 
kraj. Kai 1915 veik visa Lietuva atsi
dūrė kaizerinio reicho okupacijoje, 
Berlynui tuoj parūpo, kaip tą Rusi
jos šiaurės vakarų kraštą prisijung
ti prie reicho, kaip jj kolonizuoti ir 
suvokietinti. Rytų fronto štabo vir
šininkas gen. Hoffmann 1916 viena 
proga pareiškė, kad Lietuva gali bū
ti tik tiek savarankiška, kaip kad jo 
septynerių metų dukrelė Ilzė. Tuo 
tarpu tais pačiais metais (1916.XI.

(Nukeltas į 2 psl.)




