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Šiame numeryje
Pavojingi atotrūkiai.
Kongreso bibliotekos Washingtone lo
bynas.
Kultūrininkas išeivijos gyvenimo ka
leidoskope: prof. Juozo Ereto „Valan
čiaus šviesa už marių“ — prel. Pr. Ju
ras ir jo bendradarbiai.
Dvasios aristokratė užmigo amžinu 
miegu: dr. Mariją Kristiną Krasaus
kaitę atsisveikinant.
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraščiai. 
Rašytojas, darantis staigmenas: Jur
gio Gliaudos 75 metų sukakties proga. 
Lemtingos sukaktys ir „Genocido“ au
torius.
Nauji leidiniai.

PAVOJINGI ATOTRŪKIAI
Praeitą dešimtmetį buvo 

dažnai diskutuojama šeimos ir 
visuomenės krizė. Angliškai 
tai buvo pavadinta „gene- 
ration gap“, lietuviškai gal 
būtų „kartų atotrūkis“. Dėl 
įvairių priežasčių jaunesnės ir 
vyresnės kartos nesusikal
bėjo. Dėl šio atotrūkio jaunes
nei kartai nebuvo perduotos 
tradicinės vertybės. Kilo 
visuomeninė nesantaika, ir 
smarkiai paplito socialinės 
problemos, pvz. narkomanija. 
Net kai kartų atstovai nuošir
džiai pabandė vienas su kitu 
komunikuoti, pasirodė, kad 
pasaulėžiūros ir vertybių skir
tumai buvo per platūs, nesu
derinami. Nebuvo jokių bend
rų interesų, dėl kurių abu 
galėtų sutikti, jokio bendro 
ploto, ant kurio abu galėtų 
susieiti. Todėl tai ir buvo 
pavadinta gap, arba atotrū
kiu.

Praeito dešimtmečio pra
džioje lietuvių tautoje taip
gi atsirado pavojingų atotrū
kių. Ne tik išeivijoje, bet ir 
okupuotoj Lietuvoje tokie 
atotrūkiai buvo akivaizdūs. 
Išeivijoje jaunimo įsijun
gimas į „jaunimo kultūrą“ ėjo 
šeimos lietuviškų tradicijų 
sąskaitom Lietuvoje jaunimas 
mėgdžiojo vakarietiškąsias 
jaunimo madas ir nuotaikas. 
Vyresnieji rūpinosi, kad jauni
mas neatsisakytų vyresniųjų 
branginamo nepriklausomy
bės laikų idealo.

Kartų atotrūkis ir čia ir ten 
dabar jau atslūgęs. Lietuvoje 
tai įvyko labai staigiai su 
Romo Kalantos susideginimu 
1972 metais. Jaunimo masinė 
demonstracija įrodė valdžiai, 
tėvam ir, svarbiausia, viens 
kitam, kad jaunimas pasi
ruošęs kovoti dėl laisvės. 
Amerikoje kartų 
atslūgo, 
„ethnic 
mažumų
Jaunimas 
pradėjo domėtis ir studijuoti 
savo šeimos šaknis ir savo 
tautos tradicijas.

Praeito dešimtmečio 
pradžioje pavojingų atotrūkių 
atsivėrė Lietuvoje, net ir 
katalikiškoj bendrijoje. Ten 
taip pat buvo jaučiamas kartų 

atotrūkis 
kai išpopuliarėjo 

consciuosness“ — 
sąmoningumas, 
su entuziazmu

atotrūkis. Kunigai Lietuvoje 
buvo vyresnio amžiaus. Jauni 
kunigai buvo skiriami į mažas 
kaimo parapijas, iš kurių 
jaunimas jau buvo išsikėlęs į 
miestus. Valdžia aplamai 
bandė izoliuoti kunigą nuo 
jaunimo, uždrausdama jam 
katekizuoti jaunesnio amžiaus 
vaikus. Kadangi jaunimas 
retai nuvykdavo į sekma
dienines Mišias, kunigas jauni
mui pasidarė mistiškas, nere
gėtas, negirdėtas asmuo. 
Aišku, kad tai pakenkė reli
gijos supratimui jaunime.

Čia iškeliu ir nagrinėju visų 
gerai pažįstamą kartų atotrū
kį, nes tai yra naudingas 
modelis, norint suprasti kitą 
atotrūkį, kurį galima pava
dinti Katalikų Bendrijos ato
trūkiu. Tai okupuotos Lietu
vos Katalikų Bendrijos 
atotrūkis nuo Vatikano ir lais
vojo pasaulio tinkančiųjų 
bendrijų.

Praeito dešimtmečio pra
džioje visa po Vatikano II 
susirinkimo Bažnyčia smar
kiai keitėsi. Kitaip buvo ir yra 
Lietuvoje. Dėl valdžios suda
rytų varžtų, Lietuvos Bažny
čia Vatikano II įvestus pasi
keitimus vykdė labai lėtai ir 
atsargiai. Paviršutiniškai žiū
rint, Lietuvos Bažnyčia atro
dė panaši į atskalūnus, 
konservatyviuosius katalikus, 
kurie atsisakė keisti apeigų 
formas ir kurie Vatikanui 
sudarė daug rūpesčių.

Tuo laikotarpiu pasaulio 
valstybės siekė detantės su 
Sovietų Sąjunga. Vatikanas 
irgi bandė santykiuose su 
Maskva išvystyti detantę. 
1970 dešimtmečio pradžioje 
atrodė, kad Maskvai yra daug 
lengviau susikalbėti su Vati
kanu negu su Lietuvos kuni
gais ir tikinčiaisiais. Todėl 
valdžiai pataikaujantys kuni
gai gavo paaukštinimus, o išti
kimi, Sibire nukentėję kuni
gai paaukštinimų nesulaukė. 
Atrodė, jog netrukus bus 
paskirti nauji, Maskvai 
paklusnūs vyskupai, suda
rant ateistams sąlygas Bažny
čią sugriauti iš vidaus.

Pamaldaus arkivyskupo 
Matulaičio svarbiausias sielo
vados patarimas tikintie-

j Kongreso bibliotekos Washingtone lobynas
A. VAIČIULAITIS

Keleiviui, apsilankiusiam 
Amerikos sostinėje, iš pirmo 
pažvelgimo greičiausiai į akį 
kris ant kalvos, tarp parko 
medžių iškilę Kongreso rūmai 
su didingu kupolu viršum 
ąžuolų, liepų ir guobų. Už 
Kongreso, kur šios šalies prob
lemas svarsto senatoriai ir 
Atstovų rūmų nariai, nema
žiau akį veria savo kolonomis, 
skulptūromis ir tauriomis lini
jomis Kongreso biblioteka, 
Amerikos raštų ir mokslų 
židinys. šios bibliotekos 
istoriją nuo trečiojo prezidento 
Tomo Jeffersono, kuris jai 
davė pradžią savo knygomis, 
iki mūsų dienų įdomiai sklais
to Charles Goodrumas savo 
ištaigingoje studijoje „The 
Treasures of the Library of 
Congress“, drauge apžvelgda
mas ir jos- rinkinius, kurie 
šiandien ♦ siekia septynias
dešimt šešis milijonus vienetų. 
Nemaža dalis jų yra tikros raš
tų, meno, muzikos ir kitų sri
čių brangenybės.

Bibliotekos rūmai
Kaip veikalo įžangoje paste

bi bibliotekos direktorius isto
rikas Daniel Boorstyn, jau 
patys rūmai yra „nepaprasta 
brangenybė“. Iš tikrųjų biblio
teka yra vienas iš gražiausių ir 
puošniausių sostinės pastatų. 
Jie buvo pradėti 1889 metais, o 
atidaryti — devyniasdešimt 
septintais. Iš pradžių buvo 
galvota, kad tai bus paprastas 
trobesys, tačiau ilgainiui pri
brendo mintis, kad tai turi būti 
„naujoji šalies menų šven
tykla“, kuri pralenktų ir Euro
pos žymiąsias bibliotekas. Tad 
prie jos išgražinimo dirbo dau
giau kaip penkiasdešimt 
Amerikos dailininkų ir skulp
torių, žinomiausių ano meto 

siems buvo „Jausti su Bažny
čia“. Tačiau dabartinė 
Lietuvos katalikų Bendrija 
atsirado tokiame atotrūky, 
kad ne tik nebuvo komunika
cijos priemonių, bet buvo 
pradėta suabejoti net 
Vatikano pajėgumu suprasti 
Lietuvos Bažnyčios despe
ratišką padėtį. Panašus į 
kartų atotrūkį, atsivėręs Bend
rijos atotrūkis žadėjo sukelti 
Lietuvos Bažnyčioje 
neišsprendžiamų problemų, 
vidinę maišatį bei nesantaiką 
ir sudaryti progų valdžios 
pareigūnams sunaikinti 
Bažnyčią iš vidaus.

Trys netikėtini įvykiai šį 
tautai labai pavojingą atotrū
kį panaikino. Tuo galima įro
dyti Šv. Dvasios globą Lietu
vos Bendrijai.

Pirmasis įvykis: LKBK pasi
rodymas 1972 metais ir pasto
vus jos leidimas jau devy
nerius metus. „Kronika“ 
nugalėjo mirtimi grasinančią 
Lietuvos Bendrijos izoliaciją. 
Patikimos „Kronikos“ žinios 
sumezgė ryšius su užsieniu ir 
kitom Bendrijom, kurių nebū
tų buvę galima sudaryti tik 
vienkartiniais atsišaukimais.

Antrasis įvykis: Jono Pau
liaus I staigi mirtis ir Jono 
Pauliaus II išrinkimas. Šio 
popiežiaus išrinkimas suma
žino rūpesčius, kad Lietuvos 
Katalikų Bendrija bus nesu
prasta, pamiršta arba igno
ruota. Popiežius viešai paBkel-

Kongreso bibliotekos Washingtone pirmieji 
pagrindiniai rūmai, vadinami Thomas Jefferson 
rūmų vardų. Už jų, nuotraukos dešinėje, matyti

menininkų šioje šalyje. 
Kadangi, bestatant, Ameri
koje įsiviešpatavo vadinamoji 
paauksinimo ^nada, tai ir 
bibliotekos pagrindinių salių 
lubos ir sienos žioruoja nuo 
auksinių ornamentų.

Buvo tai pirmieji Kongreso 
bibliotekos rūmai. Neilgai 
laukus, nei tarnautojai, kurių 
šiandien yra 5000, su būreliu 
lietuvių, nei rinkiniai negalėjo 
sutilpti po šiuo stogu. Tris
dešimt devintais metais šali
mais išaugo antrieji rūmai, gal 
dar talpesni, tik jau be meni
nio žėrėjimo, o neseniai baigti 
tretieji, patys erdviausi, ir į 
juos jau perkelta daug turto iš 
anų pastatų.

bė: Tylioji Bažnyčia kalbės per 
mane.

Trečiasis įvykis: lietuvių 
katalikų pasauliečių herojiš
kas Bažnyčios teisių gyni
mas. Pasauliečiai, kaip 
Petkus, apaštalavo jaunimo 
tarpe, ko kunigams buvo 
neįmanoma daryti. Lietuvių 
pasauliečių apaštalavimas įro
do, kad Lietuvos Katalikų 
Bendrija yra Vatikano II susi
rinkimo nutarimų dvasios 
vykdytoja. Po Vatikano II 
Bažnyčioje pasauliečių 
apaštalinė misija visur teore
tiškai nagrinėjama. Lietuvoje 
gi ji konkrečiai ir herojiškai 
įgyvendinama. Ir tai gal net 
pavyzdingiausiai iš visų tikin
čiųjų Bendrijų. Doc. Vytautas 
Skuodis, veikalo „Dvasinio 
genocido Lietuvoje“ autorius 
ir Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto narys, gali 
būti viso pasaulio pasaulie
čiams apaštalavimo pavyz
dys.

Minėtas atotrūkis dabar jau 
dingęs. Bet dabartinei Lietu
vos Katalikų Bendrijai vis dar 
daug kitų sunkumų. Ypačiai 
svarbu jai dabar nugalėti 
sovietinės valdžios metu 
paplitusias moralines ydas, 
kurios alina visą tautą. Šiam 
darbui Katalikų Bendrija 
Lietuvoje dabar galės sukaup
ti visas jėgas, nes Bendrija iš 
vidaus jau nesunaikinama.

Linas Sidrys, M.D.

/

ir Bibliotekos antrieji John Adams vardo rūmai.
Nuotr. The Library of Congress

Bibliotekos rinkiniai

Žmogus galvotum, kad 
biblioteka — tai knygos ir 
rankraščiai. Tačiau Kongreso 
bibliotekoje yra kitaip. Kaip 
pažymi jos direktorius Daniel 
Boorstyn, aštuoniolika mili
jonų bibliotekos knygų sudaro 
tik vieną ketvirtadalį iš jos 
rinkinių. Biblioteka turi 
didžiausią Amerikoje susuktų 
kino filmų kolekciją, daugiau 
žemėlapių negu kita kuri in
stitucija pasaulyje. Net Stradi- 
vario smuikų turi daugiau 
negu kur kitur. Tarp muzikos 
instrumentų rasi auksinę fleitą 
ir dramblio kaulo švilpynę. 
Nepaprastai turtingas gra
fikos skyrius — nuo Duererio ir 
Rembrandto iki mūsų dienų. 
Ten po keliolika kūrinių yra ir 
tokių lietuvių menininkų kaip 
Romo Viesulo. Nuostabaus 
gražumo yra iliuminuotieji 

Kongreso bibliotekos pirmųjų rūmų (baigtų 1897 metais) pagrindinis
skaitymo ir kartotekos kambarys.

Nuotr. The Library of Congress

rankraščiai. Yra ir labai senų 
rankraščių. Homero „Ilijados“ 
nuorašas yra iš antrojo 
amžiaus po Kristaus. Bet yra ir 
daug senesnių — sakysime, 
šumerų kyliaraščio plokštė iš 
dviejų tūkstančių metų prieš 
Kristų.

Iš aštuoniolikos milijonų 
knygų bibliotekoje anglų kalba 
yra tiktai ketvirtadalis. Čia 
sutelkta galybė veikalų pran
cūzų, italų, graikų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Tarp jų 
užeisi tokių retesnių kalbų, 
kaip telugų, urdų, nepaliečių ir 
kitų. . Kongreso biblioteka 
leidinių kinų kalba turi dau
giau negu kas kitas, išskyrus 
pačią Kiniją. Tą pat galima 
pasakyti apie leidinius japonų 
kalba. Bibliotekos lentynose 
vietos rado ir apsčiai lietuviškų 
knygų, pavyzdžiui, Bostone 
išleistos Lietuvių Encik
lopedijos trisdešimt šeši tomai, 
įvairių autorių kūriniai.

atvejų užteks 
tik kompiuterio

Naujausia technika
Tuo būdu, kaip pažymi direk

torius Daniel Boorstyn, 
Kongreso biblioteka yra tapusi 
savotiška įvairių sričių en
ciklopedija. Ir tai pažangi 
enciklopedija, su naujausia šių 
dienų technika. Viena iš 
paskiausių naujovių yra prisi
taikymas prie kompiuterių. Ši 
sistema jau įvesta, ir nors dar 
turi kai kurių problemų, vis 
tobulėja. Kai ji bus pilnai 
įgyvendinta ir visos knygos 
bus užkataloguotos į juosteles, 
žmogui, ieškančiam medžiagos 
bibliotekoje vienokiai ar 
kitokiai studijai, darbas 
žymiai palengvės ir pagreitės: 
daugeliu 
paspausti 
mygtuką, ir reikiami duo
menys tau pasirodys ekrane tą 
pat minutę, o anksčiau būtų 
tekę raustis keletą ar keliolika 
dienų po katalogus ir knygas. 
Ir jau dabar iš kompiuterio 
tuojau pat pamatai reikiamo 
veikalo bibliografines žinias, 
jeigu ta knyga jau pervesta į 
naują sistemą. Čia pat galima 
atmušti ir bibliografinę korte
lę.

O iš anksčiau Kongreso 
biblioteka turi Braille sistemos 
veikalus neregiams, turi 
mikrofilmus ir aparatus čia 
pat toms knygoms skaityti, 
turi net kalbančias knygas ir 
tokią naujausios technikos 
gudrybę, kuri skaito iš lapų rai
des ir paskui jas perdirba į 
garsus bei kalbą.

Jeigu tau reikia atvangos 
nuo knygų, kas savaitė gali 
nueiti į kamerinius koncertus, 
kuriuos bibliotekoje atlieka 
stipriausi šios srities vienetai. 
Ir galimas daiktas, kad smui
kininkas gros Stradivariu iš 
bibliotekos rinkinių.

Gutenbergo Biblija
Pro bronzines duris įžengęs į 

pagrindinių bibliotekos rūmų 
didžiąją, marmurais klotą salę, 
tuojau pat pamatysi pirmąją 
spausdintą knygą — Guten
bergo Bibliją. Tai vienas iš 
trijų tobulai išsilaikiusių jos 
pergamentinių egzempliorių. 
Antras yra Britų muziejuje 
Londone, o trečias — Nacio
nalinėje bibliotekoje Pary
žiuje.

Ne vienas pagalvos, kad 
pirmoji knyga bus grubaus 
darbo, šiurkščios technikos, 
iškrypusiomis ir ne visur aiš
kiomis raidėmis. Ir kaip 
žmogus nustembi, kai prieš 
save išvysti vieną iš šva
riausiai ir kruopščiausiai bei 
meniškiausiai atliktų leidinių. 
„Tai prakilnus knygos dar
bas“, skaitome Charles Good- 
rumo veikale apie Kongreso 
biblioteką.

Taigi, kaip Gutenbergo 
Biblija atrodo?

Ta didžiulė knyga. Iš viso ji 
turi 1282 puslapius. Paprastai 
ji įrišama į du tomus, tačiau 
Kongreso bibliotekoje ji sudėta 
į tris. „Pirmiausia nustebina, 
kad jos lapai atrodo toki nauju
tėliai“, — skaitome minėtame 
veikale. Lapai iš avies kailio 
yra balti ir švelnūs, su spalvo
tais tarpais, raidės — tikslios ir 
ryškios, paraštė lygi ir tiesi, 
rašalas visiškai vienodas. 
Sunku įsivaizduoti, kaip ji 
kada galėjo atrodyti dar nau- 

(Nukelta j 2 psl.)
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Laikinosios vyriausybės idėjinis pali
kimas.
Pokalbis su lituanistu dr. Petru Jo
niku.
Legenda apie meilę, laisvę ir mirtį: A. 
Škėmos „Živilės“ spektaklis.
Stratfordo festivaly — po audros vėl 
saulė.
Poeto sugrįžimas į gimtąją žemę: 
Česlovo Milošo 70 metų amžiaus 
sukakties proga.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Muziko Juozo Karoso netekus.
Jaunatviška heroika atostogaujant: D. 
Brazytės-Bindokienės knyga „Angelų 
sniegas“.

LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
IDĖJINIS PALIKIMAS
„... norime būti nepriklausomi, 
pasiryžę aukotis ir viską ati
duoti Lietuvai“.

1.
Trečiajam Reichui ir SSSR 

vykdant slaptuosius jų sandė
rius, Pabaltijo valstybės nete
ko laisvės ir nepriklauso
mybės. Kaip žinom, abiejų 
sąmokslininkų konfliktas 1941 
metais sudarė palankias isto
rines sąlygas pasauliui pa
rodyti tikrąją lietuvių tautos 
valią ir ryžtą atgauti savo 
valstybinę nepriklausomybę.

Lietuvos sukilėliai 1941 bir
želio 23, dar prieš vokiečių 
kariuomenės pasirodymą, per 
Kauno radiją paskelbė nepri
klausomos Lietuvos atsta
tymą ir naują Laikinąją 
vyriausybę. Dar aidėjo šūviai 
Kauno gatvėse birželio 24 rytą, 
kai Laikinoji vyriausybė pra
dėjo darbą.

Pirmasis jos uždavinys buvo 
pastatyti atžygiuojančius 
vokiečius prieš įvykusi faktą, 
kad Lietuva yra nepriklau
soma ir jau atstatė vidaus 
tvarką. Todėl, kai birželio 25 
Laikinoji vyriausybė kreipėsi j 
tautą, jos pirmieji žodžiai neat
sitiktinai buvo: „Nepriklau
somos Lietuvos valstybė jau 
atstatyta“.

Pirmiausia ji pasvėrė pir
mojo bolševikmečio žalą kraš
tui ir pagerbė žuvusius kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Ji pabrėžė 
reikalą telkti pastangas „ne 
vienos grupės ar partijos, ne 
vieno žmogaus, bet visų 
Lietuvos žmonių“ gerovei. 
Ragindama visus Lietuvos 
piliečius būti pasiruošusiais 
„dar visko pakelti“, ji priminė, 
kad „gyventi dėl tėvynės yra 
taip pat heroizmas, kaip ir 
mirti dėl jos“.

Atsišaukimas baigėsi to
kiais žodžiais: „Laikinoji 
vyriausybė nieko nežada. Ji 
jaučia, kad ir be tų pažadų tau
ta jos siekimus supranta ir pri
taria. Tie gi siekimai yra ne 
Laikinosios vyriausybės 
sudaryti, o tik paimami iš visų 
trijų milijonų širdžių ir jos for
muojami — norime būti nepri
klausomi, pasiryžę aukotis ir 
viską atiduoti Lietuvai“.

2.
Dabar, kai iš keturių dešimt

mečių laiko nuotolio žvel
giame į 1941 metų Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės atsi
šaukimą į tautą, savaime kyla 
klausimas: ar tai tik praeičiai 
priklausantis istorinis aktas, 
ar jis turi kokią nors reikšmę 
šiandien?

Kaip istorinis dokumentas 
šis atsišaukimas visuomet bus 
reikšmingas ano meto lietuvių 
valstybinio sąmoningumo 
liudijimas. Jis reikšmingas 
ypač šiandien, kai tarybinės 
okupacijos teisintojai, iškrai
pydami istorinę tiesą, tebepla- 
tina neigiamą pažiūrą į 1941 
metų lietuvių tautos sukilimą 
ir vaizduoja jį kaip pronacinį 
reiškinį.

Reikia pripažinti, kad dau
gelis vakariečių dar ir šian
dien negali tinkamai suprasti 
anuometinės padėties Lietu
voje ir Pabaltijo valstybėse. 
Visur kitur Europoje hitlerinė 
Vokietija buvo vienintelis 
okupantas. Visi, kurie su juo 
kovojo, taigi ir Tarybų Są
junga, buvo jų priešų priešas ir 
todėl savaime sąjungininkas.

Pabaltijo valstybės Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje pir
miausia patyrė ne hitlerinę, 
bet stalininę okupaciją. Per 
pirmąjį bolševikmetį, ypač 
masinių trėmimų dienomis, 
susitvenkę tautinės skriaudos 
jausmai ir mus vertė per
gyventi savo būklę panašiai, 
kaip ją pergyveno ir kitos pa
vergtosios tautos. Buvo natū
ralu žvelgti į savo priešo priešą 
kaip į galimą sąjungininką. 
Buvo natūralu, kad po baisaus 
raudonojo teroro įžygiuojanti 
vokiečių kariuomenė buvo 
džiaugsmingai sveikinama, 
ligi paaiškėjo naujųjų užka
riautojų tikrieji kėslai, kad Tre
čiasis Reichas nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės ir jas laiko okupuo
tais kraštais.

Juo reikšmingiau, kad ir 
tokiomis nepaprastomis aplin
kybėmis Laikinosios vyriau
sybės pirmasis dokumentas 

(Nukelta j 2 psl.)

Pokalbis su lituanistu dr. Petru
Gerbiamasis Profesoriau,

Sveikinu Jus prieš keletą mė
nesių atšventusį 75-jį gimta
dienį! Žinome, kad pras
mingai leidžiate pensininko 
dienas, tęsdamas savo darbus 
lietuvių kalbotyros srityje, ta
čiau būtų įdomu ta proga iš
girsti iš Jūsų ką nors daugiau 
apie Jus ir Jūsų darbus.

— Pirmiausia norėčiau pa
klausti, kodėl, išėjęs į pensiją ir 
atsisakęs įsipareigojimų Chi
cagos universitete bei Peda
goginiame lituanistikos insti
tute, pasilikote gyventi 
Chicagos kaimynystėje (River- 
side), kai daugelis vyresnio 
amžiaus lietuvių, ypač pen
sininkų, išsikėlė į geresnius kli
mato atžvilgiu kraštus — Flori
dą, Kaliforniją ir kitur?

— Svarbiausia tai, kad Chi
cagoje bei jos apylinkėje yra 
nemaža bibliotekų su palygin
ti gausiais, mano darbui reika
lingais knygų, leidinių rinki
niais, kuriems, sakysime, 
Floridos ir Kalifornijos biblio
tekos toli gražu neprilygsta.

— Kuriam savo kalbotyros 
darbui skiriate šiuo metu dau
giausia dėmesio ir laiko?

— Labiausiai man rūpi pa
baigti lietuvių kalbos istoriją. 
Tai nebus naujas mano 1952 
m. Chicagoje išėjusios „Lie
tuvių kalbos istorijos“ lei
dimas, bet bus nauju požiūriu 
nagrinėjama mūsų kalbos rai
da, glaudžiai siejama su pačios 
lietuvių tautos istorija.

— Kada galima tikėtis Jūsų 
lietuvių kalbos istorijos stu
dijos pabaigtuvių ir pasirody
mo spaudoje? Gal galėtute ką 
nors daugiau papasakoti apie 
šį plačios apimties darbą?

— Darbą tepradėjau, 1973 
m. vidurvasaryje išėjęs į pen
siją, nes tariausi tada turėsiąs 
daugiau atliekamo laiko. Šiuo 
metu veikalo juodraštis yra 
baigtas. Dabar tenka jį tai
syti, papildyti, vietomis per
dirbinėti. Manau rankraštį 
baigsiąs redaguoti šių metų 
gale. Tokiu nauju požiūriu 
rašomai lietuvių kalbos isto
rijai ir viso žmogaus gyve
nimo nebūtų per daug. Mat dar 
labai trūkstame tam paruošia
mųjų darbų, o ir esamosios lite
ratūros, bent svarbesnių 
veikalų, temai nelengva čia 
susigraibstyti, jau nekalbant 
apie archyvinę medžiagą. Vis 
dėlto bent minimumą medžia
gos pavyko susikačioti, ir tuo 
būdu galėjau imtis rašyti la
biau platesniems skaitytojų 
sluoksniams skiriamą popu
liarią mokslinę lietuvių kalbos 
istoriją, nors tobulumo čia ir 
neįmanoma pasiekti ne tik dėl 
per trumpo laiko, bet ir dėl 
metodologinių priežasčių. To 
nepaisant, šį darbą rašyti ska
tino ir temos svarba bei jos 
aktualumas: juk lietuvių tau
tos gyvybės pulsavimas amžių 
būvyje susijęs su lietuvių 
kalbos gyvatos raida. Kai ligi 
šiol apskritai niekas šios temos 
nenagrinėjo, atrodė jau nebe- 
atidėliotina jos imtis kad ir šio
kiomis darbui gerokai nepa
lankiomis sąlygomis.

— Esate apsiėmęs sure
daguoti prof. A. Salio raštus. 
Su kokiais sunkumais susi
duriate juos redaguodamas? 
Kaip toli šis darbas yra pažen
gęs ir kada numatoma visus 

prof. A. Salio raštus baigti 
leisti?

— Sunkumų, bent tam tikrų 
kliūčių pasitaiko ne viena. 
Suredaguotas I tomas kelerius 
metus pragulėjo spaustuvėje. 
Matyt, leidėjas turėjo kokių 
kliūčių; be kitko, ilgokai truko, 
kol spaustuvė įsigijo kai 
kuriuos rašmenis su reikalin
gais diakritiniais (pridėti
niais) bei kirčio ženklais. Ir 
suredaguotas II tomas jau 
keleri metai kaip guli spaus
tuvėje. Leidinys tarpais ir iš re
daktoriaus reikalauja ilgesnio 
laiko, taisant į A. Salio raštus 
įsibrovusias korektūros klai
dūs (tam reikia ir bibliotekose 
ieškotis atitinkamų šaltinių), 
atstatant kai kurių straipsnių 
formą, pasikeitusią straipsnį 
taikant kitam leidiniui (pvz. 
Lietuvių enciklopedijai) ir kt. 
Jau daugiau nuo leidėjo pareis, 
kada galės išeiti ir paskutiny
sis A. Salio raštų tomas.

— Kartą esate man minėjęs, 
kad neįma toma viso laiko 
skirti savo pagrindiniam dar
bui, nes neretai pašalinius 
darbus darbelius tenka atlikti. 
Įdomu, kokie tie darbai dar
beliai?

— Šių pastarųjų vis dėlto 
pasitaiko nemaža. Tenka kuria 
lietuvių tema parašyti
straipsnį kitą, ieškotis tam me
džiagos. Nevienas kreipiasi 
kuriuo nors norminiu kalbos 
klausimu. Kartais kas nori 
patirti kurio atskiro žodžio, jo 
atsiradimo ir vartosenos 
istoriją (pvz. kada atsirado 
mūsų kalbos naujadaras vals
tietis). Tokiems bei panašiems 
klausimams pagrįstai atsakyti 
tenka padėti daug gaišties, 
ypač kad čia neįmanoma susi
rasti pakankamai lietuviškų 
raštų, labiausiai periodinių lei
dinių komplektų, kuriuose toks 
žodis pirmą kartą būtų pasiro
dęs. Vienas kitas lietuvių kal
bos tyrinėtojas ar doktorantas 
kreipiasi įvairiais klausimais, 
susijusiais su savo moksliniu 
darbu (kartais ir kuris uni
versitetas kviečia vertinti litu
anistinę doktoranto diser
taciją). Pasitaiko ir amerikinių 
universitetų mokomojo perso
nalo narių, kurie meilytų gauti 
motyvuotą rekomendaciją 
lietuvių kalbai ten dėstyti. 
Žinia, ir šiaip kasdieniniai 
reikalai reikalėliai turi pagrįs
tą savo egzistencijos teisę, o 
dabar ir žmogaus energijos 
ištekliai labiau riboti.

— Esate bene vyriausias iš 
kalbininkų lituanistų, užau
gusių ir išsimokslinusių nepri
klausomoje Lietuvoje. Ar 
turėjote progos pažinti Vil
niaus universiteto pokarinės 
jaunosios kalbininkų kartos 
darbus? Kaip tuos darbus 
vertinate? Ar Jūsų darbai juos 
pasiekia, ar jais ten nau
dojamasi?

— Kai kuriuos svarbesnius 
mokslinius tų kalbininkų litu
anistų darbus yra tekę gauti 
arba ir čia iš kitų įsigyti, su kai 
kuriais susipažinti Chicagos 
universiteto bibliotekoje. Mano 
ir kitų į Vakarus pasitrau
kusių senosios kartos kal
bininkų darbais ten pasinau
dojama, nors ir privengiant 
(ypač anksčiau vengta) tuo 
garsintis. (Tokių kalbininkų 
darbai, jau Vakaruose rašyti, 
patenka į „specialų knygų 
fondą“, kuriuo pasinaudoti ten

r
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gali asmenys, gavę specialų 
leidimą). Jaunojoje kartoje 
esama ir gerai pasiruošusių 
gabių kalbininkų, pagal gali
mybes, pasireiškusių vertin
gais, svarbiais darbais. Žinia, 
visi darbai turi laikytis komu
nistų partijos linijos. Lietuvių 
kultūrai nuostolis, kad anks
čiau palyginti gausoki „Litu
anistinės bibliotekos“ serijos 
leidiniai vėliau suretėjo, o 
dabar bene ir visai nutrūko. 
Vėl nežinia, kaip aiškintinas 
per ilgai nusitęsęs didžiojo 
(akademinio) „Lietuvių kalbos 
žodyno“ leidimas, nors pati 
Mokslų akademija jau seniai 
buvo pasiskelbusi daug grei
čiau jį išleisianti. Lietuvių kal
bos mokslui ir praktikai labai 
svarbu, kad ko greičiausiai 
išeitų ir paskutinysis jo tomas, 
o atsiradusią papildomą 
medžiagą juk galima vėliau ir 
papildomu tomu išleisti, kaip ir 
kitų tautų leksikografijos 
praktika rodo.

— Vilnius šiuo metu bene 
laikomas svarbiausiu baltis
tikos centru. Kokia Jūsų apie 
tai nuomonė?

— Jau iš seniau yra susi
dariusi tradicija lietuvių 
kalbai, kaip vienai seniausių 
gyvųjų baltų (o taip pat ir 
apskritai indoeuropiečių) 
kalbų, skirti didelį dėmesį ypač 
baltų kalbotyroje. Tatai rodytų 
ir Vilniuje leidžiamas pus
metinis baltų kalbotyros žur
nalas „Baltistica“.

— Kokia baltistinių studijų 
padėtis šiuo metu JA V ir kitur 
pasaulyje ir ar susidomėjimas 
jomis didėja?

— Ypač JAV domėjimasis 
baltistikos bei Pabaltijo stu
dijomis yra padidėjęs. Tai liu
dija ir 1968 m. pabaigoje JAV 
įkurtoji Baltų studijų puoselė
jimo draugija (Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies, Ine.), turinti per pus- 
aštunto šimto narių, kurių 
tarpe yra ir Europoje bei ki
tuose kraštuose gyvenančių 
mokslininkų. Draugija orga

nizuoja mokslinius suva
žiavimus ir kas metų ketvirtį 
leidžia savo „Journal of Baltic 
Studies“.

— Kaip žiūrite į Vakarų pa
saulyje gyvenančių jaunosios 
kartos lietuvių gimtosios 
kalbos mokėjimą ? '

— Daugelis to jaunimo 
(ypač jau svetur gimusio), vei
kiamo kitakalbės krašto 
aplinkos, menkai, varganai 
tepasisavina savo tėvų kalbą, 
o kai kurie ilgainiui net ir visai 
ją pameta (yra atvejų, kai lietu
vių tėvų kūdikis, dėl kurių nors 
priežasčių iš pat mažumės tėvo 
ar motinos paliekamas sve
timtaučių šeimoje ar nelie
tuvių vaikų darželyje, užauga 
visai nepramokęs lietuvių 
kalbos). Vien šeštadieninė litu
anistinė mokykla čia nedaug 
tepadės, jei patys tėvai, šeima 
ištvermingai ir planingai tuo 
nesirūpins. Tokiam svarbiam 
bendram tautiniam reikalui, 
kaip gimtosios kalbos per
davimas jaunajai kartai, yra 
būtina ir plačiu mastu orga
nizuota bei nuolat įvairiais bū
dais skatinama visuomenės 
pagalba.

— O kokį vaidmenį lietuvių 
kalba vaidina mūsų tautybės 
išlaikyme?

— Tautybės sąvokos dėme
sys įvairioms tautoms gali 
įvairuoti, nors kalba apskritai 
yra labai svarbus dėmuo, o lie
tuvių tautai — gimtoji kalba 
yra ir pats pagrindinis. įžy
miausi lietuvių tautinio atgi
jimo veikėjai, o taip pat ir 
mūsų kalbininkai buvo nuo
monės, kurią galima taip susu
muoti: be lietuvių kalbos nebus 
ir lietuvių tautos. Jau Mikalo
jus Daukša (miręs 1613 m.) lie
tuvių kalbą laikė svarbiausia 
mūsų tautybės žyme. Tai 
patvirtina ir mūsų aukštųjų 
luomų istorija: pametę savo 
gimtąją lietuvių kalbą, didi
kai, aukštuomenė jos nebepėr- 
davė savo vaikams, ir jų pali
kuonys įsiliejo į kitas tautas, o 
lietuvių tautai pražuvo.

Joniku
— Žinome, kad gana 

skeptiškai esate atsiliepęs 
spaudoje apie lituanistikos 
katedros kuriame JAV uni
versitete steigimą. Tačiau ka
dangi sprendimas ją steigti jau 
padarytas, kokios būtų Jūsų 
sugestijos ir patarimai jos stei
gėjams ?

— Sugestija steigėjams bū
tų persvarstyti spaudoje mano 
ir kitų keltuosius abejojimus 
dėl lituanistikos katedros stei
gimo JAV universitete. Ar iš 
tikrųjų vertėtų šimtus tūkstan
čių (o gal ir apie milijoną) dole
rių mokėti universitetui, kuris 
ne būtinai čia tvarkysis pagal 
pagrindinius mūsų pačių pa
geidavimus, jei ne blogesnių 
vaisių galėtume susilaukti 
nors ir mažesnę sumą nu
kreipę į mūsų pačių rankose 
esantį Lituanistikos institutą 
(kad ir prireikus kiek pertvar
kytą), specialiai mokslo rei
kalui ir įsteigtą?

— Vertindami „Laiškų lietu
viams“ redaktoriaus J. Vaiš- 
nio, S.J., lietuvių kalbos puo
selėjimą žurnalo kalbos 
skyriuje, kurio patarėju Jūs 
esate, pasigendame panašių 
skyrių kituose lietuviškuose 
periodiniuose leidiniuose. Ko
kios būtų Jūsų sugestijos pana
šiems skyriams kituose laik 
raščiuose įvesti ar jiems 
atgaivinti?

— Žinoma, būtų nemaža pa
rama ypač mūsų bendrinės 
rašomosios kalbos kultūrai, jei 
bent kiek galima daugiau lie
tuviškų laikraščių savo skil
tyse rastų vietos kalbos skyre
liams. Tik turbūt čia 
pristigtume tam kompeten
tingų kalbininkų. Dabar tar
pais kuriame laikraštyje pasi
rodo lyg toks skyrelis, atrodo, 
geros valios žmonių rašomas, 
bet nekartą su nepakankamai 
tepagrįstais patarimais ar net 
klaidingais dalykiniais aiš
kinimais. Nevienu atveju būtų 
reikalui daugiau pasitar
nauta, jei laikraščių redak
cijos ar jų bendradarbiai pasi
naudotų jau skelbtais mūsų 
kalbininkų patarimais, aiški
nimais. Ypač gražios tam 
medžiagos duoda prof. A. Salio 
„Raštų“ I tomas (Roma, 1979), 
specialiai ir skirtas bendrinei 
kalbai.

— Ką dar norėtute pasakyti 
mūsų lietuviškajai išeivijai? 
Ką galėtute patarti ir palin
kėti jaunajai kartai, besi
dominčiai lituanistika?

— Būtų džiugu, jei lietuvių 
išeivija pirmiausia ryžtingiau 
ir visuotiniau rūpintųsi bend
raisiais ir pagrindiniais lietu
viškaisiais reikalais, o tik 
paskui grupiniais ir antraei
liais. Linkėtina, kad galimai 
daugiau atsirastų jaunuolių, 
kurie, nepasiduodami lobio ir 
hedonizmo gundymams, stu
dijuotų lituanistiką, ypač lie
tuvių kalbą ir taip geriau patys 
suprastų ir kitiems galėtų 
išaiškinti pagrindą, kuriuo 
remiasi ir pati tautos gyvata, 
tą pagrindą tausotų ir 
puoselėtų.

* * *
— Nuoširdžiai ačiū už malo

nų pasikalbėjimą. Linkiu 
Jums ir Jūsų žmonai svei
katos ir sėkmės tolimesniuose 
Jūsų darbuose!

Su profesorium kalbėjo 
Gražutė Slapelytė-Sirutienė
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Šiame numeryje:
Danijoje išleista knyga apie lietuvių 
partizanus.
Knygos ištrauka „Partizano mirtis“.
Atmenanti žemė: Tomo Venclovos 
paskaita žemininkų poezijos antologi
jos 30 metų sukakties proga.
Jurgio Jankaus pastabos po dail. Alfon
so Dargio darbų parodos Bostone. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Rašytojui Jurgiui Jankui 75 metai.
Laiškas redakcijai himno vertimų 
reikalu.
Nauji leidiniai.

Danijoje išleista knyga apie 
lietuvių partizanus

1948-ais metais Lietuvos 
miške užsimezgė ypatinga 
draugystė — iš Lenkijos at
klydęs dešimtmetis berniukas 
susibičiuliavo su lietuvių parti
zanais. Jų drąsa ir pasiauko
jimas paliko jam nepamirš
tamą įspūdį. Vaikišku 
jautrumu pergyvenęs jų trage
diją, Karawackis pasiryžo 
kada nors papasakoti pasau
liui apie jų laisvės kovą.

Karawackio svajonė pernai 
virto tikrove: danų leidykla 
„Borgen“ Kopenhagoje išleido 
jo knygą „Jemulven“ (Gele
žiniai vilkai). Viename 
skyrelyje jis taip aprašo mirš
tančio partizano paskutinią
sias mintis:

„Kai tas mano sutiktasis 
berniukas užaugs ir subręs, jis 
parašys apsakymą apie mane. 
Vieną dieną mano sūnus galės 
skaityti tą apsakymą savo 
kalba. Kai jis sulauks senat
vės, Lietuva jau bus laisva... 
Mano žmona Gražina papa
sakos jam apie mano draugus... 
apie „miško brolius“, apie 
„laisvės kovotojus“, apie 
„žaliūkus“ — apie visus, kurie 
išėjo į miškus, kovojo ir žuvo už 
laisvę. Ačiū Tau, Viešpatie“.

Karawackio „Geležiniai vil
kai“ yra autobiografinių 
apsakymų apie autoriaus vai
kystę rinkinys. Jis gimė Varšu- 
voje 1938-ais metais, kovingų 
lenkų komunistų šeimoje. 
Prasidėjus karui, jis pabėgo j 
Gudiją, kur vokiečiai vėl juos 
užklupo 1941-ais metais. 
Kadangi Karawackio motina 
buvo žydė, jie metus praleido 
gete, iš kurio pabėgo ir slaps
tėsi miškuose su sovietiniais 
partizanais. Jo tėvas pasiliko 
Lenkijoje ir kovojo komunis
tiniame pogrindyje prieš 
nacius. Karui pasibaigus, 
Karawackių šeima persikėlė į 
Vilnių, kur jis atsidūrė našlai
čių namuose, o netrukus susi-' 
dūrė ir su lietuvių partizanais. 
Baigęs gimnaziją, studijavo 
muziką pas Talat Kelpšą. 
Karawackio tėvą už jo nuo

pelnus užfrontėje Stalinas 
apdovanojo „išdaviko“ titulu 
ir septyneriais metais Sibiro.

1957-tais metais Karawac- 
kių šeima iš Vilniaus repatri
javo j Lenkiją, kur Bernardas 
baigė konservatoriją. 1969-ais 
metais jis buvo suimtas už 
opozicinės literatūros 
platinimą. Po pusantrų metų 
kalėjimo pasinaudojo amnes
tija ir išvyko j Daniją, kur jam 
suteiktas politinis prieglobs
tis. Jis groja smuiku Zeelando 
simfoniniame orkestre, bend
radarbiauja danų spaudoje. 
Savo straipsniuose ir raštuose 
dažnai mini Lietuvą, apie 
kurią jj tebelydi šviesūs prisi
minimai.

„Geležiniai vilkai“ remiasi 
tikrais įvykiais, bet toji tik
rovė — vaiko kelionė po karo ir 
totalitarizmo pragarą Rytų 
Europoje — dažnai pralenkia 
ir lakiausios vaizduotės fan
tastinius šuolius. Savo pagar
sėjusiame romane „Nudažy
tas paukštis“ Jerzy Kosinski 
atvaizdavo panašią vaiko odi
sėją kaip siurrealistinį koš
marą. Karawackio stilius ir 
meninis pasaulis skirtingi, 
savaip giminingi lietuvių tra
dicinei pasaulėjautai: siau
bingus įvykius gaubia lyriška 
kontempliacija; teigiamieji 
veikėjai, kaip jo senelis Kazi
mieras ir partizanas Algirdas, 
miršta sandaroje su gamta ir 
visata.

Lietuvių partizanų kovai Ka- 
rawackis teikia visuotinos 
reikšmės. Knygos pradžioje iš
spausdintame paaiškinime jis 
rašo, kad lietuvių partizanai 
nuo 1944-ų iki 1952-ų metų 
kovojo prieš sovietinę okupa
ciją. Nesulaukdami pagalbos 
iš laisvojo pasaulio, jie vedė 
žūtbūtinę kovą už savo šalies 
laisvę ir nepriklausomybę. 
„Geležiniai vilkai“ autoriui 
simbolizuoja pavergtų žmonių 
ir tautų kovą už laisvę ir sava
rankiškumą — kovą, kuri tęsis 
iki visų totalitarinių šalių pra
žūties.

A. Landsbergis

ATMENANTI 
ŽEMĖ

Žemininkų poezijos antologijos 
30 metų sukakties proga

TOMAS VENCLOVA

Pūna poezijos posmų, ku
riuos kartoji visą gyvenimą, 
netikėčiausiomis aplin
kybėmis. Kaip ir daugelis, atsi
menu keliolika tokių posmų. 
Vienas jų parašytas Bernardo 
Brazdžionio: tai seno prieš
karinio jo eilėraščio Žemė 
pabaiga:

Mes už tavo pėdą tavo pėdoj 
žūsim,

Tu krauju žydėsi kraujo
Nemune.

Iš tavęs išeisim, o tu verksi 
mūsų?

— Ne. — O palydėsi? — Ne.
— Atminsi? — Ne.

Literatūros tyrinėtojui pa
lyginti nesunku įrodyti, kad šis 
posmas yra geras. Reikia tik iš
narplioti jo pakartojimų 
rezginį, atkreipti dėmesį į 
vidinį rimą, į jautrų tautosa
kinį motyvą antrojoje eilutėje, 
o pirmiausia į trilypį, nyks
tantį lyg aidas ir drauge stip
rėjantį neigimą, kuriuo eilė
raštis tobulai užsisklendžia. 
Tačiau tas mokslininko darbas 
iš esmės būtų gana bergž
džias, nes posmas patraukia be 
jokių įrodymų. Gal labiausiai 
jis patraukia tuo, kas neįtelpa į 
formaliosios ir struktūrinės 
analizės rėmelius: būtent, savo 
neabejotinu pranašiškumu.

Dažnas truputį — ar net 
gerokai — pašiepia poezijos, 
ypač patriotinės poezijos 
pretenziją pranašauti. Pats esu 
ne sykį atsiliepęs apie tą pre
tenziją ironiškai. O vis dėlto 
poetui pasitaiko atspėti kažką 
svarbaus apie ateitį, dažniau
siai tada, kai jis to visai

Partizano 
mirtis 

(Ištrauka iš pernai danų 
kalba išleisto Bernardo 
Karawackio apsakymų rin
kinio „Geležiniai vilkai“)

Algirdas mėgino pajudinti 
galvą, bet skausmas jį 
sustabdė... Aš mirštu... Keista 
mintis. Ir kupina taikos...

,,Aš pasirinkau savo 
likimą“, galvojo jis. „Ar ne 
puiku, kad Dievas pagailėjo 
manęs ir nesuteikė man nepa
keliamo skausmo. Kad aš galiu 
palikt pasaulį pilnoje sąmo
nėje. Kaip gera jausti lietų, dul
kiantį į veidą, vėsią žemę, ir 
šypsotis...

„... Aš žinau, kodėl aš su
gebu šypsotis savo padėtyje. 
Nes aš laisvas žmogus. Gera 
apleisti žemę, kai žinai, kad 
niekad nesi buvęs vergu...“

Algirdas ėmė kvėpuoti lė
čiau ir silpniau. Jo mintys vėl 
nuklydo į mišką, kur iki šios 
nakties jis išgyveno trejus 
metus — ir dvidešimt viene
rius metus šioje žemėje. Ir tada 
jis vėl sugrįžo į praeitį...

Buvo graži popietė. Saulės 
spinduliai skverbėsi pro 
medžių šakas. Miško ramybė, 
išmintis, begalinė patirtis ir 
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nesiekia. Nežinau, ką turėjo 
galvoje Brazdžionis, rašy
damas tą posmą 1937 metų 
rugsėjo 25 dieną. Gal tik mirtį 
ir nieko daugiau. Bet mums tas 
posmas kalba apie partizanų 
karą ir emigraciją: jis virto 
formule, netikėtai aprėpusia 
kelių busimųjų dešimtmečių 
patirtį. Rašant eilėraštį Žemė, 
tuos įvykius, matyt, buvo 
galima šiek tiek nujausti; bet 
pati narsiausia ir siurrealistiš- 
kiausia fantazija nebūtų 
ištvėrusi, jeigu jai būtų atsi
skleidęs jų tikrasis užmojis ir 
visos detalės. Šiaip ar taip, 
neįmanoma jų apibūdinti 
trumpiau ir aiškiau už Braz- 
džionį.

Pirmoji tremties poetų gene
racija mūsų sąmonėje siejasi 
su knyga, pavadinta lygiai 
taip pat, kaip minėtasis eilė
raštis. Sutapimas greičiausiai 
yra atsitikti lis. Nors penki 
poetai, kurių eilės sudaro anto
logiją Žemė, skolingi Braz
džioniui daugiau, negu kartais 
būdavo linkę prisipažinti, jų 
kūriniai — ypač jų kritika — 
yra sąmoningai opoziciški 
Brazdžionio tradicijai, bando 
pradėti kažką naujo ir es
mingai kitoniško. Tie kūriniai 
bando atsakyti į naują istorinį 
iššūkį — į tą siurrealistinę 
situaciją, kurią Brazdžionis 
dar tik nujautė ir spėjo atei
nant. Karo ir lagerių akivaiz
doje, kada geriausioji tautos 
daliB palydi gyvybes iš pažiū
ros beprasmėje kovoje su 
Camus (ir Bradūno) aprašytu 
maru, o labai nemaža dalis su 
tuo maru palaipsniui apsi-

Rašytojas Bernardas Karawatzky, Danijoj išleistos apsakymų knygos 
apie Lietuvos partizanus autorius.

Poetas Tomas Venclova skaito paskaitą apie „Žemės“ antologiją ir 
žemininkus šių metų Poezijos dienose Chicagoje, gegužės mėn. 29 d.

Nuotr. Jono Kuprio

pranta, net stoja jo pusėn; 
kada praktiškai visa inteli
gentija atplėšiama nuo gim
tosios dirvos, o pasilikusiems 
akivaizdžiai įrodoma, jog dvi
dešimtasis amžius nerespek
tuoja jokių šaknų ir jokių pra
eities sentimentų — taigi, 
tokios situacijos akivaizdoje 
liaujasi veikę senieji poezijos 
modeliai. Patriotinė — netgi 
pranašiškoji — poezija atrodo 
sekli; grynai asmeninė poezija 
— besvorė ir tuo pačiu nerei
kalinga; dar blogesnis likimas 
ištinka poeziją, tikėjusią pro
gresu — poeziją, kuriai ati
davė duoklę, beje, ne tik trečia-

frontininkai, bet ir Binkis, ir 
Miškinis. Derėtų kažkaip 
išsaugoti angažuotos lyrikos 
idealą — bet kaip tai padaryti, 
jeigu tą idealą spėjo panaudoti 
savo reikalui ir visiškai 
sukompromituoti keletas ne
žmoniškų režimų? Sakytum, 
dera pradėti nuo absoliutaus 
nulio, nuo dykvietės, nuo 
vienatvės. Nuo tos būsenos, 
kuri nusakyta trimis Braz
džionio neiginiais: poetas yra 
palikęs žemę, kuri jo neverkia, 
nelydi ir neatmena. Jeigu šioje 
tarsi pomirtinėje būsenoje 
pavyks kažką pasakyti, tai vis 
dėlto bus liudijimas, o gal ir 
daugiau negu liudijimas.

Žinoma, absoliutus nulis yra
sąlyginė kategorija. Kiekvie
nas Žemės poetas turėjo tam 
tikrų atramų. Tokia atrama 
buvo sodietiško mito, ritualo, 
kalbinių formų pasaulis (jeigu 
jis ir sunaikintas tikrovėje, jis 
vis dėlto dar gyvas, netgi ypa
tingai gyvas sąmonėje). Atra
ma buvo pasaulinės literatū
ros ir filosofijos kontekstas — 
ypač tamsiosios, tragiškosios 
literatūros ir filosofijos (jeigu ji 
ir negelbsti, tai bent tuščiai 
neguodžia). Pagaliau tam tikrą 
vertę išsaugojo netgi radikalio
jo romantizmo, revoliucinio 
prometeizmo tradicija (kad ir 
kiek ji sukompromituota, visiš
koje tamsoje iš jos dar galima 
išskelti porą kibirkščių).

Kai šnekame apie tai, kad 
žemė neatmena išėjusių iš jos 
poetų, irgi nepasakome visos 
teisybės. Greičiausiai poetas 
turi patikėti šia griežta for
mule. Tik tada, pasijutęs nebe
atšaukiamos izoliacijos 
būsenoje, jis gali įveikti senuo
sius kalbėjimo būdus. Tačiau 
tai, kas literatūroje padaryta, 
nežūva niekad. Žemės atmintis 
— kultūros atmintis — yra kur 
kas gilesnė, negu manome.

Šiandien penki poetai, — 
Mačernis, Kėkštas, Bradūnas, 
Nyka-Niliūnas, Nagys, — 
kurie prieš trisdešimt metų 
buvo priskiriami jauniausia

jai lietuvių literatūros kartai, 
didele dalimi jau priklauso 
istorijai. Dviejų iš jų nebėra 
gyvųjų tarpe. Mačernis buvo 
žuvęs jau ir tada, kai Žemės 
antologija buvo leidžiama, bet 
tuomet jis dar buvo visiškai 
aktualus, gyvas, ginčytinas 
fenomenas, o šiandien dažnas 
pavadintų jį klasiku (ir ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje). 
Trys tebėra aktyvūs, reikš
mingi ir netgi produktyvūs 
poetai. Nagys ir Nyka-Niliū
nas per tuos trisdešimt metų 
išleido po keletą rinkinių, o 
Bradūnas net gerą tuziną. Bet 
šiaip ar taip jie tapo vyres
niąja karta, pripažintais var
dais. Tie, kurie šiandien ateina 
lietuvių literatūron, žiūri į juos 
maždaug taip, kaip jie patys 
žiūrėjo, tarkime, į Vincą Krėvę. 
Žemininkai jau ir pradėjo savo 
kelią gana subrendę, kiek 
pavėlavę dėl karo ir emigra
cijos aplinkybių. Šiandien jie 
yra poetinio ir žmogiškojo 
brandumo viršūnėje, bet turbūt 
jau atokiau nuo gyvojo lite
ratūrinio proceso, juoba kad 
šis procesas vėl plėtojasi vei
kiau krašte, ne kaip išeivijoje. 
Trisdešimtmetis, sukakęs nuo 
istorinės antologijos pasi
rodymo, tikriausiai galutinai 
įtvirtins šį žemininkų perėjimą 
iš avangardistų į klasikus.

Žemės įvade Juozas Girnius 
kaip tik ir skiria vienai kul
tūrinei kartai šį laiko tarpą — 
trisdešimt metų. Jo apskaičia
vimus lyg ir patvirtina mūsų 
poezijos raida. Turėjome Mai
ronio ir jo bendrakeleivių 
kartą, gimusią apie 1860 me
tus; paskui Sruogos, Binkio ir 
Putino kartą, gimusią apie 
1890 metus (laiko — bet tik 
laiko — atžvilgiu ji sutampa su 
reikšmingomis generacijomis 
kitų tautų poezijoje, sakysime 
su rusų Achmatovos ir Paster
nako generacija). Žemininkai
— arba lankininkai — gimė 
apie 1920-uosius. Nauja, 
esmingai kitoniška generacija
— jeigu tęsime šį aritmetinį 
žaidimą — turėjo gimti apie 
1950-uosius, kaip tik tada, kai 
pasirodė Žemės antologija. 
Jai būtų lemta rimtai įžengti į 
literatūrinį gyvenimą dabar. 
Bet kažkaip neatrodo, kad toji 
ketvirtoji generacija būtų atsi
radusi. Ne tik todėl, kad lietu
vių kultūra — ir šiapus, ir 
anapus — dabar plėtojasi 
nevisiškai normaliomis 
aplinkybėmis. Dar ir todėl, kad 
aritmetika tokiuose reikaluose 
nelabai tinka.

Šiaip ar taip, savuosius 
trisdešimt metų žemininkai 
buvo lietuvių poezijos svorio 
centras. Tai yra, toje poezijoje 
nebuvo įmanoma rimtai dirbti 
į juos neatsižvelgiant. Galima 
buvo plėtoti jų pasiūlytą liniją, 
galima buvo sų jais polemi
zuoti ir netgi juos neigti, bet ne
galėjai elgtis taip, tarsi jų 
nebūtų. Negalėjai net ir 
Lietuvoje.

Taigi, Lietuvoje. 1951. metai, 
kada išėjo Los Angeles an
tologija, mūsų krašto istorijoje 
priklauso prie sunkiausiųjų. 
Tada turbūt ne vienas rimtai 
skaitėsi su galimybe, kad 
lietuvių tauta pasmerkta iš
nykti, o lietuvių literatūroje 
rašomi paskutinieji puslapiai. 
Okupacinė valdžia visais bū
dais stengėsi, kad niekas ne
atmintų išėjusių iš savosios 
žemės poetų — juo labiau 
tokių, kurie išeivijoje tik susi-
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Šiame numeryje:
Lituanistika Illinojaus universitete: lemia
mas ruduo.
Apie šiuolaikinę pasaulio ir mūsų muziką: 
pasikalbėjimas su dirig. prof. Vytauto Marijo- 
šium.
Teatriniai laiškai iš Europos: Londono se
zonas — politinės temos.
A. Šapokos Lietuvos istorijos ketvirtos laidos 
proga.
Aleksandro Didžiojo turtų paroda Chicagoje.’ 
Iš šių dienų amerikiečių poezijos.
Ar astronomiją galima paversti poezija? 
Planuojamas Lietuvių rašytojų draugijos su
važiavimas.
Trisdešimt pirmasis „Draugo“ romano 
konkursas.
Aloyzo Barono vardo novelės konkursas. 
Auguste Rodin’o darbų paroda Washingtone. 
Nauji leidiniai.

Ke/v(jwė, Pa/uM&s
Lituanistika Illinojaus 
universitete: 
lemiamasis ruduo

Apie šiuolaikinę pasaulio ir mūsų muziką
Pokalbis su dirig. prof. Vytautu Marijošium jo 70 metų sukakties proga

Per praėjusius dvejus metus 
lituanistika Illinojaus uni
versitete šiek tiek dar sustiprė
jo. Lietuviai dovanojo ver
tingu knygų bibliotekai. Tarp 
jų buvo ir reikalingoji Lietuvių 
enciklopedija. Lietuvių fondas 
reikalą kasmet finansiniai 
rėmė, kad būtų galima kviesti 
svečius kalbėtojus, daryti foto
kopijas ir studentams skirti 
premijas už pažangą. Stu
dentų tarpe atsirado vienas, 
studijuojąs lituanistiką 
pagrindine sritimi, ir keturi, 
pasirinkę lituanistiką šalutine 
šaka.

Naujų lituanistikos kursų 
taipgi įvesta. Šiemet jau dėsty
tas naujas LITH 225 — verti
mo kursas. Rudenį bus LITH 
227 — lietuvių kultūros. Vieną 
ateinančių akademinių metų 
ketvirtį bus siūlomas ir LITH 
230 — emigracijos literatūra. 
Kursų padaugėjo, kad studen
tai galėtų pasirinkti, kas jiems 
įdomiau. Taip pat daugiau kur
sų reikėjo, kadangi lituanisti
kos šalutine šaka programa 
sustiprėjo. Iki šiol buvo gali
ma gauti tiktai „Liberal Arts 
and Sciences“ bendrą šalu
tinės šakos laipsnį, kuriam 
tereikėjo 8 įskaitų (vienas kur
sas — 4 įskaitos) aukštesnių 
kursų. Dabar galima gauti sla
vų skyriaus šalutinės šakos 
laipsnį: tai reiškia, kad 
aukštesnio lygio kursų reikia 
20 įskaitų — 5 kursų. Tuo ir 
sustiprinama programa, ir stu
dentai savo srityje geriau pasi
ruošia. Istorijos skyriuje yra 
profesorius E. Thaden, specia- 
lizuojąsis baltų istorijoje. 
Studentai gali ir tuos atitin
kamus kursus priskaičiuoti. 
Viso dabar yra 16 lituanisti
kos kursų: 6 kalbos, 4 litera
tūros, 1 vertimo, 2 kalbos isto
rijos, 1 lietuvių kultūros, 2 
savarankiško darbo.

Nuo 1980 rudens ketvirčio 
pradinius kalbos kursus dėsto 
asistentas, finansuojamas 
Lietuvių fondo per univer
sitetą. Ši pozicija svarbi, nes 

tuo būdu galima iš karto ketu
ris kursus dėstyti ir dar turėti 
kalbos laboratoriją, asistento 
pravedamą. Priedo — pats 
studentas tuo ne vien pasi
ruošia ateities darbams, bet ir 
gali ramiau savo studijas tęsti, 
kadangi šalia gaunamos asis
tento algos — asistentas yra 
atleidžiamas nuo mokesčio už 
mokslą ir už kai kuriuos kitus 
universitetinius reikalus. Asis
tentas turi būti „Graduate 
school“ studentas. Kadangi 
lituanistikoje tokios kategori
jos nėra, samdomas lietuvis 
asistentas, studijuojąs ką nors 
kitką. Šių metų asistentė ir 
ateinančių metų asistentas 
abu baigę Pedagoginį lituanis
tikos institutą ir mokę lituanis
tinėse mokyklose bei aktyviai 
dalyvavę lietuviškose organi
zacijose.

Lituanistikos programai 
praturtinti kviečiami svečiai 
paskaitininkai, kalbėtojai. Per
nai studentai susipažino su kai 
kuriais lietuviais rašytojais iš 
Chicagos. Pokalbiai paliko gi
lų įspūdį. Šiemet svečių buvo 
mažiau, nes išlaidos didesnės: 
Fondo tam skirtą sumą teko 
kitaip dalinti. Pagrindinis sve
čias buvo dr. Rimvydas 
Šilbajoris iš Ohio štate uni
versiteto. Dr. Šilbajoris kalbė
jo vakare studentams ir sve
čiams, kurių tarpe buvo 
universiteto kancleris dr. Rid- 
dle, vicekancleris dr. Johnson 
ir slavų skyriaus vedėjas dr. 
Moravčevil. Dr. Šilbajorio 
paskaita apie Donelaitį anglų 
kalba sudomino klausytojus, 
ypač kolegas iš slavų sky
riaus. Vakaras buvo svarbus 
lituanistikai, nes sustiprino 
lietuvių ryšius su universiteto 
vadovybe. Tarp svečių buvo 
PLB pirmininkas V. Kaman- 
tas ir kiti Bendruomenės 
vadai; taip pat dalyvavo ir 
Lietuvių fondo pirmininkas dr. 
Razma.

Su lituanistikos studentais 
susitiko poetė Eglė Juodvalkė, 
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Profesionaliai pasiruošusių 
muzikų daug neturėjome nei 
Lietuvoje, nei dabar čia, išei
vijoje. O tokių, kurie visą savo 
gyvenimą būtų pašventę šiai 
sričiai ir ko nors išskirtinio joje 
pasiekę, randame dar mažiau. 
Mat, stiepiantis į aukštumas, 
vien tik noro ir pastangų neuž
tenka, o reikia ir Dievulio 
dovanoto talento. Visa tai 
turinčių ne vien tik muzikoj, 
bet ir kitose kūrybos srityse 
gausybės niekada nebuvo. 
Šitokių dovanų visuomenei ir 
tautai net palankiausias 
likimas saujomis nežarsto. 
Prie tokių retųjų reikia pri
skirti ir š.m. liepos mėn. 10 d. 
savo 70-tąjį gimtadienį at
šventusį dirigentą, kompozi
torių ir Hartfordo universiteto 
muzikos profesorių Vytautą 
Marijošių. Plati jo kūrybinė ir 
pedagoginė veikla ir puikūs jos 
rezultatai daugeliui muzika 
besidominčių yra gerai žinomi. 
Jei informacijos trūksta, gali
ma atsiversti enciklopedijas ir 
viską sužinoti. Mums čia 
jubiliato sukakties proga yra 
svarbiau ir skaitytojams 
įdomiau užkalbinti patį dirig. 
prof. Vytautą Marijošių įvai
riais ir aktualiais muzikiniais 
klausimais ir sužinoti jo 
nuomonę. Tad ir kreipiamės:

— Visas ligšiolinis Jūsų 
gyvenimas praėjo su muzika, 
geriau sakant, Patys visą laiką 
gyvenote muzikoje. Sakykit, 
kas per tą 70 metų atsitiko 
reikšmingiausio, ar laikmečiui 
būdingiausio pasaulinės 
muzikos raidoje?

— Nevarginant per daug 
skaitytojų, bandysiu kiek gali
ma trumpiau atsakyti.

Tik viena, kas yra pastovu 
šiame pasaulyje, tai nuo
latinis keitimasis. Per tuos 70 
metų turėjom daug visokių įvy
kių ir pasikeitimų: du pasau
liniai karai, ekonominė depre
sija, nacizmas, fašizmas, pas 
jus Chicagos universitete 
gimusi atominė bomba, o meno 
pasauly daug visokių „izmų“: 
imperesionizmas, ekspre
sionizmas, primityvizmas, 

Vytautas Kasiulis
Styginis kvartetas

modernizmas. Čia norėčiau 
pasiūlyti, ypač kas liečia kūry
bą, vietoj termino modemus 
kitą žodį — šiuolaikinis. 
Taipogi, kita pastaba, tuo pat 
laiku gyvenantieji kompozi
toriai ne visada tai pačiai 
klasifikacijai priklauso. Pvz. 
Bartok, Stravinski ir Schoen- 
berg yra šiuolaikiniai XX 
amžiaus reprezentantai, bet to 
paties laikotarpio Saint-Saens, 
Rachmaninov ar Sibelius sti
listine prasme nėra šiuolai
kiniai, tai gryniausi romanti
kai.

Ir taip po pereinamo periodo 
visokių „izmų“ XX amžiaus 
muzika kiek vėliau pasuko į 
superintelektualinę mate
matinę kalkuliaciją, totalinę 
serializaciją. Ir kai to dar 
neužteko, atsirado elektroni
niai ir magnetofoniniai ekspe
rimentai, kurie dar daugiau 
suintrigavo kai kurių kom
pozitorių smegenis ieškoti nau
jų garsų spektro. Deja, ilgai
niui tos visos mechaninės 
priemonės pasirodė gerokai 
dirbtinės, mechaninės, nu
žmogintos ir gerai daliai muzi
kalios publikos nepriimtinos.

Paskyrus žymų avangardis
tą, šiuolaikinį prancūzų 
kompozitorių ir dirigentą 
Pierre Boulez New Yorko 
Filharmonijos meno vadovu ir 
dirigentu, maištaujančių 
novatorių buvo tikėtasi, kad 
Pierre Boulez bus didžiausias 
propogandistas ultra naujo
viškumui muzikoj, bet pasi
rodė atvirkščiai. Kaip meno 
vadovas ir dirigentas jis 
mažiausiai davė progų avan
gardui pasireikšti savo progra
mose, o patsai kaip kompozito
rius beveik visai nustojo kūręs.

Ir taip, kas buvo naujo ir taip 
patrauklu pradžioj, kaip avan
gardiniai ieškojimai — 
aleatorinė maniera, polychor- 
dai, mikrofonai, nauji garsia
kalbiai, garso klasteriai, 
elektroninė muzika, serializ- 
mas ir mušamųjų triukšmas 
(atsiprašau už tuos terminus), 
viskas po truputį išsisėmė, 
ekstremistinis novatoriš-

Dirig. prof. Vytautas Marijonus

kūmas sumažėjo. Iš kitos 
pusės, dėka tų visų permuta
cijų, ne viskas dingo. Minėtos 
naujovės nėra pačios per save 
visai niekam tikusios. Nelaimė'' 
tik ta, kad jomis dažnai pasi
naudoja nemokšiškos galvos. 
Jeigu tos galvos dar neturi 
jokio skonio ir talento, tai čia 
jau tikras vargas. Tokiems 
nepadės jokie medaliai, nei 
šimtai prikurtų šedevrų.

Ar yra koks didelis skir
tumas tarp europinio ir Ameri
kos muzikinio gyvenimo? Yra, 
bet jis nėra taip ryškiai atpa

žįstamas. Kiek geresnė yra 
operos būklė Europoje: beveik 
kiekviename didesniame mies
te yra prestižo reikalas turėti 
operą, ilgesni sezonai net iki 10 
mėnesių ir daug įvairesnis 
repertuaras kaip čia, daugiau 
avangardinis.

Paskutinis įdomumas yra P. 
Boulez įsipareigojimas pran
cūzų valdžiai vadovauti 
George Pompidou Meno ir kul
tūros centrui Paryžiuje. Lėšų 
tam reikalui jis gavo tiek, kiek 
tik norėjo. Jo misija bus Pary-. 
žiu padaryti pasauliniu šiuo-
laikinės muzikos centru, 
atversti prancūzus atona- 
lumui ir sumoderninti pran
cūzų operą. Taigi, kas norėtų 
eksperimentuoti akustikoj ar 
atonalinėj avangardinėj muzi
koj, gali drąsiai užmegzti san
tykius su I RCAM Paryžiuje 
(Institut de Recherche et coor- 
dination Acoustiųue/Music)-

įdomu, kad lyg tyčia prieš 
Boulez akciją į totalinį 
atonalumą pasaulinio garso 
lenkų kompozitorius K. 
Penderecki neseniai visus nu
stebino savo nauju koncertu 
smuikui. Koncertas parašytas 
gana romantiškam stiliuje, 
sonatos formoj. Vengrų komp. 
Gyb'rgy Ligetti naujausias 
kvintetas pučiamiems instru
mentams pagrinde turi tri- 
garsinę harmoniją, tradicinį 
kontrapunktą ir imitacijas. 
Amerikietis Georg Rochberg iš 
griežto serializmo pakaitai 
davė moderuotų komplikacijų 
III styginį kvartetą. Taip 
lygiai ir tokie kompozitoriai 
kaip Hans Vemer Henze, 
Nono, Madema, John Corig- 
liano, David Dėl Tredici, o jų 
yra ir daugiau, aprimo ir gal 

prisijungs prie sukalbames- 
niųjų.

Atskirų aplodismentų užsi
tarnauja trys didieji: Ben- 
hamin Britten, Dimitri Šosta- 
kovič ir Alberto Ginastera. 
Anglas, rusas ir argentinietis. 
Jie seniai evoliucijos būdu 
surado savo identitetą ir su 
pasisekimu dominuoja muzi
kiniame pasaulyje.

Ar yra šiuolaikinėj muzikoj 
dabar kokia viena vyraujanti 
kryptis? Ne. Yra mozaika viso
kių krypčių. Neretai tas pats 
kompozitorius kuria keliom 
skirtingom kūrybinėm rašy
senom. Kur link eina muzikos 
menas ir kas jam vadovaus 
ateity, kažin ar kas žino. Tai 
tokia maždaug yra muzikinė 
apžvalga paskutiniųjų 70-ties 
metų.

— O jeigu žvelgtume į lietu
vių muziką, kas tuo pačiu Jūsų 
metų laikotarpiu pažymėtino 
įvyko lietuvių muzikos raidoje?

— Atgavus Nepriklausomy
bę, per palyginti trumpą laiką 
buvo padaryta nemaža pažan
ga muzikos raidoje.

Didžiausias nuopelnas už tai 
tenka priskirti Kauno ir 
Klaipėdos konservatorijom, 
muzikos mokytojam, operai, 
radiofonui ir Filharmonijai. 
Nemažą reikšmę turėjo ir 
chorų veikla. Muzikinės spaus
dintos literatūros turėjome 
nedaug, nors šiaip individuali 
kūryba augo ir netrukus atsi
rado net kelios savos sim
fonijos, operos ir baletai.

Kai langas į Vakarus prasi
vėrė, Švietimo ministerija 
siuntė nemažą skaičių jaunuo
lių muzikinėm studijom į 
didžiuosius Europos centrus. 
Taip iš ankstesnių laikų popu
liariam slaviškam emocin
gumui buvo priešpastatytas 
vakarietiškas saikas ir elegan
cija. Sintezę tų dviejų mentali
tetų teko patiem atrasti. Todėl 
šiandie jokios abejonės nėra, 
užsieninės studijos daug prisi
dėjo prie muzikinės pažangos 
mūsų krašte.

Kauno konservatorija, valst. 
opera, radiofonas, Filharmo
nija ir geresni chorai rezidavo 
laikinoj sostinėj. Kaune, tai 
čia, žinoma, ir reiškėsi inten
syvesnis muzikinis judėjimas, 
kuriame, pripažinti reikia, 
trūko daug didesnio dėmesio 
kamerinei instrumentalinei ir 
vokalinei muzikai. Nenuosta
bu, kad tą atsilikimą ir nesi- 
domėjimą individualiais reči
taliais atsivežėm ir į 
emigraciją. Su maža išimtim 
mūsų dainininkai nedaug tesi
domi rečitaliniu repertuaru, 
mažai stengiasi plėtoti savo 
meninį augimą, užmiršdami, 
kad tuo savo nerangumu nu
stoja gyvo kontakto su kompo
zitoriais ir rašytojais. O kon
taktą palaikant, gimtų nauji 
kūriniai, ir dainininkams 
nereiktų dainuoti vis tą patį 
repertuarą, kurį gera publikos 
dalis jau žino mintinai.

Anapus Atlanto, savo tėvy
nėje, turime talentingų kūrėjų 
ir originalios šiuolaikinės 
kūrybos, apsčiai aukšto lygio 
interpretatorių, reiktų tik 
laukti to laiko, kai lygiomis 
teisėmis galėsime pasikeisti 
meniniais laimėjimais ar nau- / 
jais atradimais.

(Nukelta į 2 psl.)
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Senojo ateitininkų archyvo likimas
Šiame numeryje: ANTANAS MAŽIULIS

Septyniasdešimt metų, o dar jauna! 
Senojo ateitininkų archyvo likimas. 
Bernardo Brazdžionio poezija.
Aloyzo Barono novelė.
Jubiliejinis poezijos, muzikos ir vaidy
bos spektaklis.
Iš Kennebunkporto kultūrinės vasaros: 
Elenos Blandytės vokalinis koncertas; 
Bostono sekstetas ir Bizinkauskaus- 
kaitė; solistas Benediktas Povilavičius 
vasarvietėje. (
Nauja A. Štromo knyga.
Nauji leidiniai.

70 metų, o dar jauna!
Prieš 70 metų pradėtas leisti 

žurnalas, tebeeinantis dar ir 
šiandien, mūsuose yra tikras 
unikumas. O kone stebuklas 
dar yra ir tai, kad tas žurnalas 
yra nepasenęs, kupinas 
jaunatviškos dvasios. Tokia 
liepsninga 70 metų jaunuolė 
šiandien yra „Ateitis“! Žur
nalo 70 metų jubiliejų šį savait
galį visa ateitininkija Chica
goje tad ir mini savuoju 
kongresu.

Net ir tautose su kelių 
šimtmečių periodinės spaudos 
tradicija kultūrinio žurnalo 70 
metų amžius nėra jau toks daž
nas dalykas. O ką jau bekal
bėti apie lietuviškąją kul
tūrinio pobūdžio periodiką, kai 
tą pačią spaudą atgavome tik 
kelerius metus prieš „Ateities“ 
pasirodymą.

Paprastai leidinio amžių 
lemia ne vien tik ilgaamžė jo 
idėja, bet ir leidinio sugebėji
mas tą idėją įskiepyti į isto
rinės raidos naujuosius ūgius, 
tuo pačiu patraukiant į save ir 
jaunesnių kartų skaitytojus. 
Regime apsčiai pavyzdžių, 
kaip tai nėra lengva padaryti. 
Turint minty vien tik kultū
rinio, idėjinio ir visuomeninio 
gyvenimo įvairių krypčių 
mūsų žurnalus, matome, kiek 
jų gimė ir mirė dar nepriklau
somoje Lietuvoje ir jau pokario 
metais čia, išeivijoje. Ir ne tik 
mūsuose. Štai vokiečių katali
kų puikusis kultūros žurnalas 
„Hochland“. Skaitydavom jį 
dar universitetinėje biblio
tekoj Kaune. Prenumeravau jį 
dar pokario metais Vokietijoje 
ir dar čia Amerikoje. Tačiau, 
matyt, žurnalui trūko tam 
tikro lankstumo, ir štai netoli 
jau dvidešimt metų, kai 
„Hochlando“ nebėra. Jo vietą 
užėmė nauji vokiečių katalikų 
žurnalui, mokėję tą pačią misiją 
patraukliau 
teikti.

„Ateičiai“, 
matome, dėl 
kėjo, nes ji
nesuspėjo. Suprantama, kad 
žurnalo nueitame 70 metų 
kelyje buvo,sakytume, ir potvy
nių ir atoslūgių. Tačiau jubi
liejaus proga labiausiai džiu-

skaitytojui per-

kaip Šiandien 
to numirti nerei- 
net pasenti dar

gina tai, kad šiandien 
„Ateitis“ dabartinio jos vyr. 
redaktoriaus ir kitų redaktorių 
bei puslapių išvaizdos planuo
tojų yra taip tvarkoma, jog yra 
tikrai savo išeiviškojo laiko
tarpio viršūnėje. Ir tokia ji yra 
jau ne Voronežo ateitininkijos 
pionierių dėka, o visai jaunų, 
jau- išeivos ateitininkijoj 
subrendusių ir bręstančių 
žmonių rūpesčiu. Todėl ir 
„Ateitis“ šiandien visai jauna, 
visai šiuolaikinė.

Galima būtų sukakties proga 
daug kalbėti apie šio žurnalo 
įtaką per septynis dešimtme
čius ateitininkijos ir visos tau
tos įvairioms veiklos sritims. 
Mums čia labiau prie širdies 
„Ateities“ kultūrinis aspektas. 
Ši kultūrinė ir kūrybinė žur
nalo pastanga visada buvo 
ne mažesnė už „Ateities“ ide
ologinį angažavimąsi.

Tiesa, kad „Ateitis“ nebuvo 
ir nėra koks nors mokslo, lite
ratūros ir meno grynai aka
demine prasme žurnalas. Jos 
puslapiuose nebuvo pasišauta 
skelbti vien tik aukščiausio 
standarto mokslo studijas ir 
vien tik epochinės reikšmės jau 
subrendėlių kūrybos pavyz
džius. „Ateities“, kaip jaunimo 
žurnalo, tikslas buvo su
dominti kūryba jauną žmogų ir 
užvesti jį pirmuoju žingsniu 
ant kūrybos kelio. Ir kiek 
tokių progų jos puslapiai dau
geliui yra sudarę jau vien tik 
literatūros srityje, pradedant 
Vincu Mykolaičiu-Putinu, 
Faustu Kirša, Jonu Aisčiu, 
Bernardu Brazdžioniu, Anta
nu Vaičiulaičiu, Antanu Miš
kiniu, Salomėja Nėrimi, Juozu 
Paukšteliu, Juozu Grušu ir ki
tais, prisimenant žemininkų 
bendraamžių kartą — Vytau
tą Mačernį, Henriką Nagį, Al
fonsą Nyką-Niliūną, Vladą 
Šlaitą, Juliją Švabaitę, Dan
guolę Sadūnaitę iki pat jau
niausiųjų — Vitalijos Bo- 
gutaitės, Teresės Pautieniūtės - 
Bogutienės, Mirgos Pakalniš
kytės, Marijos Stankuvienės - 
Saulaitės, Živilės Bilaišytės, 
Jolantos Malerytės, baigiant 
šių metų pačia jauniausia „Atei
ties“ laureate Ginta Remeikyte.

(Nukelta į 2 psl.)

Minint ateitininkijos septynias 
dešimtis metų, tenka atskirai 
prisiminti ir senąjį jos archyvą bei 
jo likimą, kuris jį palietė 1940 m. 
drauge su Lietuvos laisvės nete
kimu. Tuomet įvairius lietu
viškuosius archyvus ištiko ir didi 
nedalia. Vieni jų buvo saviškių 
sąmoningai sunaikinti, kitus perė
mė dar laikinai marinamos mūsų 
įstaigos, o iš jų atsirinko NKVD, 
sovietiškuoju žargonu tariant, — 
„apdirbimui“, kur pagal įvairią 
juose surastą medžiagą buvo suda
romos daugeliui žmonių bylos, 
slapta nuskiriamos įvairios baus
mės, neišskiriant ir mirties baus
mės, paruošiamos kelionės į Sibi- 
’rą ir t.t.

Archyvo sandara
Ateitininkų archyvan anuo me

tu buvo sutelkta labai įdomios ir 
reikšmingos naujajai Lietuvos 
istorijai medžiagos, nes tiek caris- 
tinės Rusijos, tiek vokiečių okupa
cijos metais, tiek ir nepriklauso
mybės kovų dienomis ateitininkai 
dirbo įvairių darbų,ir iš to meto į šį 
archyvą įvairiopai pateko atskirų 
vietų dokumentų bei raštų. Ir ne 
vienas nustebome, kai šiuos įvai
rius rinkinius apie 1936 m. pradė
jo peržiūrėti paskutinysis nepr. 
Lietuvos dienų ateitininkijos gen. 
sekretorius Kazimieras Berulis 
(1905-1941)'. Jis tuo metu panoro 
rašyti apie Seinų krašto lietuvių 
jaunimo veiklą dar prieš lenkų 
okupaciją, maždaug 1908-1920 m. 
tarpsnį. Jis buvo jau peržiūrėjęs 
pavasarininkijos archyve išsau
gotą medžiagą apie kaimo jauni
mo veiklą Seinuose ir apylinkėse; 
ten surado kelis tokių slaptų pasi
tarimų lyg protokolus iš 1909-1915 
m., kelių rankraštinių laikraštėlių 
nuotrupų, taip pat kaimo ir 
moksleivių jaunimo, kuris dar tuo 
metu ne visada vadinos ir pavasa
rininkais, 1915 m. labai įdomią iš 
Seinų vėliavą, kuri plevėsavusi 
jaunimo gegužinėje: visa žalia ir 
su „Pavasaris“ žodžiu, rodos, 
išsiuvinėtu. Taip pat trijų ar ketu
rių Seinų vis. komitetų (1918-1919) 
susirinkimų protokolų, su įsipa
reigojimais telkti Lietuvai savano-

rius ir paramų.
Panašios ir taip pat gana mar

gos iš Seinų apylinkės archyvinės 
medžiagos buvo ir Ateitininkų 
archyve. Ten buvo ne tik Seinų 
moksleivių ateitininkų veiklos lyg 
protokolų (slaptai veikdami juos 
vengė rašyti, tik šiokias tokias 
pastabėles žymėjosi),vienas kitas 
šafirografuotas darbelis, vėl 
kaimo jaunimo veiklos koks lape
lis, užrašėlis, nemažas rankraščių 
pluoštas iš Seinuose spausdintojo 
„Šaltinio“, taip pat ir vėl įvairi 
medžiaga iš Seinų krašto savi
valdybių, visokių vietos komitetų 
(parapijinių, valsčiaus), nes tie 
komitetai ir buvo savivaldybių 
pradmenys. Ir kai Kazimieras 
Berulis pradėjo Ateitininkų namų 
kiemo esančiame pastate—sandė
lyje — tvarkytis, kur buvo laikomi 
ir atsarginiai, neišparduoti „Atei
ties“, „Ateities spindulių“, 
„Naujosios vaidilutės“, „Židinio“, 
taip pat ir prof. Pr. Dovydaičio 
leistųjų „Kosmos“ komplektų 
dalis ir Lt., kai iš dalies su Jono 
Virbicko (ateitininkų spaudos 
administratoriaus) ir kelių ten 
gyvenusių studentų ateitininkų 
bei kitų vyrų, pvz. Kauno „Vyčių 
Pilies“ kuopos talka, buvo atsi- 
krauta spaudiniai ir pasidaryta 
prieiti prie sienos takas, kur buvo 
šis archyvas tai tose medinėse ir 
kitokiose dėžėse buvo surasta 
labai įdomaus mūsų istorijai 
archyvinio turto. Ten buvo ne tik 
grynai ateitininkiškas archyvas, 
bet ir kitai lietuviškai veiklai su
prasti gausu rankraštinės ir kito
kios medžiagos, kuri dabar reikia 
drauge suminėti ir paryškinti. 
Taip čia buvo viena kita byla iš 
„Rūtos“, Berlyne, Paryžiuje bei 
kitų Vak. Europoje veikusių at-kų 
būrelių — kuopų ir šiaip lietuvių 
ratelių ar caro Rusijos metais 
veikusių slapta at-kų Kaune bei 
kituose tolimuose Rusijos mies
tuose, ypač jau karo metu, kada į 
Rusiją pasitraukė daug lietuvių ir 
moksleivių, kada jie susibūrė Pet
rapilyje, Maskvoje ąr prie „Žibu
rio“ (Tombove) ir M. Yčo gimn. 
(Voroneže). Tų archyvėlių dalis 
per Voronežą buvo parvežta į
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Neapmokamas priedas prie „Draugijos“ 
50 n-rio

ten buvo kun. prof. Antanas Bara
nauskas, nes ten buvo ir tarmių 
pastabų, kartais kokio pamoks
lėlio juodraštis.

Juos ir buvo pasiėmęs peržvelg
ti ir gal paruošti spaudai K. 
Berulis. Deja, šių rankraščių liki
mas buvo labai liūdnas, nes jie 
buvo laikomi Ateitininkų centro 
raštinėje, tai po 1940 .VI. 15 rusų 
kariai juos sunaudojo kitokiems 
reikalams — išvietei.

ATEITIS.

VASARIO 1911 M.

Ne 1

Nepriklausomybės kovų metu 
ateitininkai buvo labai veiklūs, 
daug kur telkė savanorius, steigė 
parapijinius komitetus ir vals
čiaus savivaldybes. Iš tos veiklos, 
iš tų važinėjimų, archyvan buvo 
patekę labai įvairių užrašų, kar
tais protokolų ar jų juodraščių bei 
visokių atsišaukimų, dažnai 
ranka rašytų, hektografuotų. Mus 
tada domino Šiaulių lietuvių parti
zanų štabo atsišaukimėliai, raš
tai, kurių tarpe atpažinta ir So
fijos Lukauskaitės - Jasaitienės 
rankraštinių raštų, kaip ir Kupiš
kio apylinkės lietuvių ranka rašy
tų visokių atsišaukimėlių dar 
vokiečių okupacijos metu. Buvo 
labai įdomūs aprašai apie 
suimtuosius Panevėžio mokslei
vius ateitininkus, kurie buvo išvež
ti bolševikų į Daugpilį; ten 
sušaudytas Vaitiekūnas ir kt.

Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune.
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Lietuvą ir prijungta prie kitų atei
tininkijos archyvėlių. Ypač įdo
mus buvo Voronežo at-kų medžia
gos pluoštas, kur buvo įvairių 
moksleivių pranešimų apie vyku
sius mitingus Voroneže, Smolens
ke ir kt, kai buvo ruošiamasi 
Petrapilio lietuvių seimui, kartais 
ir atskirų vietų tokių mitingų — 
susirinkimų protokolai, jų juod
raščiai... Taip pat daug rankraš
tinės medžiagos iš Petrapilio ir 
Voronežo „Ateities spindulių“, 
„Inkaro" (voronežiškių at-kų), 
„Žvaigždelės“ (moksleiviams) ir 
net aušrininkų hektografuotų 
leidinukų. Mums tada įdomiau
sias buvo įvairių rankraščių pluoš
tas iš buv. Lietuvių spaustuvės 
Petrapilyje, Voroneže, taip pat ir iš 
„Lietuvių balso“. Šių rankraščių 
tarpe buvo kažkokios lietuvių 
katalikų maldaknygės rankraš
tis, su carinės cenzūros leidimu 
spausdinti, K. Būgos keli lapai, 
Jono Jablonskio patarlių ir posa
kių rankraštis, kuris aiškiai perra
šytas jo sūnaus Konstantino, o kai 
kas turbūt ir kurios nors jo duk
ters, ir jo vienas iš Voroneže rašy
tų „Lietuvių balsui“ laiškų, kurį, 
protestuodamas prieš revoliuci- 
nierių veiklą norėjo paskelbti. 
Tame laiške jis rašė, kaip nakties 
metu jo buvusieji mokiniai (sumi
nėjo pavardėmis) darė pas jį revo
liucinio komiteto reikalavimu 
kratą, kurių prakalbintas lietu
viškai, Jablonskis protestuoda
mas teatsakinėjo tik rusiškai, nes, 
girdi, taip kalbėjęs su caro žanda
rais ir pan., taip dabar jis elgiasi ir 
su naujais žandarais (tą naktį 
kaip tik buvo suimti lietuviai 
veikėjai, kaip M. Yčas, priklausę 
Lietuvių komitetui ir kt. pasireiš
kę lietuviška veikla). Tas labai įdo
mus J. Jablonskio laiškas buvo 
likęs kaip ir nespausdintas ir neži
nomas, nes sekantis „Lietuvių bal
sas" buvo revoliucinio lietuvių 
komiteto nebepraleistas, cenzūros 
skiltys perbrauktos, jos buvo čia 
kartu su visais paskutiniojo 
„Lietuvių balso“ rankraščiais. Tik

vėliau, jau tremtyje paaiškėjo, kad 
šio „Lietuvių balso“ rankiniu 
būdu dar buvo šiek tiek egz. 
išspausdinta. Tai atliko kun. Povi
las Jakubėnas (1871-1953), bir- 
žėnas, pasikvietęs Konstantiną 
Jablonskį (1892-1960) ir Petrą 
Būtėną (1896-1980), iš kurių K. 
Jablonskis tuojau su ryšulėliu išė
jęs ir iš Voronežo spaudinį išve
žęs, o pasilikusieji nekūrentoje 
patalpoje, (tada spaustuvėje ir 
vanduo buvęs užšalęs) dar šiek 
tiek laikraščio atspaudę vietos 
reikalams. Taip pasakojo man 
kelis kartus P. Būtėnas, pabrėž
damas kun. P. Jakubėno drąsą ir 
lietuviškumą. Šį J. Jablonskio 
laišką ir kitą medžiagą dar 1940 
gegužės ar birželio mėn. buvo paė
męs K. Berulis ir nunešęs prof. J. 
Balčikoniui susipažinti, kuris tuo 
metu ruošė dar J. Jablonskio raš
tų papildymus ir t.t.; ją iš J. Balči
konio atgavo tik okupacijos metu 
ir išsivežė į Vilnių. Iš kitų įdomy
bių buvo keli raštai, pikti mokslei
vių raštai — korespondencijos, 
kad poros ar trejetas lietuvių 
veikėjų šeimų, vedusių lenkes, 
vaikai tikybos čia gimnazijoje 
mokomi tik lenkiškai, nes to 
pareikalavo motinos; jiems ateina 
lenkų kapelionas. Ir pikčiausias 
buvo pneš ponią , kurios sūnus 
įžūliai kalbąs tik lenkiškai, o 
dabar jau baigsiąs Voroneže lietu
vių gimnaziją. Buvo pakliuvusių ir 
lietuvių moksleivių visuomeni
ninkų (komunistuojančių) skundų 
prieš lietuvių mokytojų lietuvišku
mą, jų tarpe prieš Pr. Mašiotą, 
Špokevičių, mergaičių bendra
bučio vedėją (Tumėnienę?), rašyti 
kažkokio Leonavičiaus ir kt. Ten 
buvo patekusi medinė dėžė, kaž
kokio Smolensko lietuvių kario 
turtas, pridėta įvairių 1917-18 m. 
dokumentų ir lietuviškos veiklos 
karių tarpe raštų, apkrautų Lietu
vių komisariato brošiūrėlėmis. 
Tarp įvairių rankraščių man buvo 
įdomiausi 4 stori sąsiuviniai dai
nų, aiškiai surašytų Kauno klie
rikų XIX a. antroje pusėje, kol dar

Nežinia kokiu būdu patekę buvo 
iš Subato (Latvijos) keli ūkininkų 
susirinkimų lyg protokolėliai, 
kurių viename minėjo, kad surink
ta parašų, jog šios apylinkės nori 
priklausyti Lietuvai, bet ne Lat
vijai; jų tarpe buvo minimi ir 
Masiuliai. Taip pat čia buvo pate
kę iš Rokiškio, Obelių raudonųjų 
komitetų dalis protokolų ir kt. 
medžiagos. Bet įdomiausia iš tokių 
buvo, tai nuo Ramojų ar Adutiš
kio (Švenčionių aps.) revoliucinio 
komiteto vienas aplankas. Juo itin 
domėjosi K. Berulis ir rado tam 
komitetui labai įdomių porų skun
dų. Viena moteriškė, senutė, skun
dėsi lenkų kalbos žargonu surašy
tame lape, kad vokiečiai jai atėmė 
karvutę, ji užsiaugino tik ožkutę ir 
jai pašaro prisiraudavo miške ar 
prisipjaudavo beržų „vonty“, kar
tais daT šermukšnio šakelių, nes 
neturėjo žemės, tik mažutį daržo 
gabalėlį ir karo apardytų pirkelę, 
tai ožkutę laikė prie savo lovos 
prisirišusi. Dabar kažkoks raudo
nasis komisaras, rabino sūnus, jai 
tų ožkutę atėmė ir atidavė iš Rusi
jos grįžusiai savo seseriai, jų 
apkaltinęs spekuliacija, nes ji 
parduodanti ožkos sūrius... Kartu 
moteriškė skundėsi, kad ir visų 
šienelį ir vanteles paėmė. Ant šio 
skundo rusiškai „presidatieliaus“ 
užrašytas nutarimas, kad toji 
moteriškė yra dar davatka, daug 
pasninkauja ir negeria pieno, 
todėl ožkos jai ir nereikia, o sugrį
žusi iš Rusijos moteriškė porų 
metų pieno visai neragavusi, todėl 
jai ožka daug reikalingesnė. An
tras skundas buvo nemažiau įdo
mus, kur vienas darbininkas skun
dėsi, jog turėjo susirinkęs beržo 
žievės degutui degti. Atvažiavę 
komitetininkai išvežę jo žieves į 
malūnų, kur sumaišę su grūdais ir 
sumalė, o tuos miltus išdalino 
neturtingiesiems, kai gerus grū
dus, paimtus iš žmonių badau
jantiems, kažkur išvežė ir par
davė, o neturtingieji šioje 
apylinkėje ėmę mirti badu. Ten 
buvo suminėta apsčiai pavardžių, 
kurie ištino ir numirė, kartais po 
kelis šeimoje...

Taip pat buvo patekusių kelio
lika aplankų iš Giedraičių-Širvin- 
tų-Linkmenų apylinkių, anais lai
kais likusių anapus demarkacijos 
linijos. Tai įvairi valsčių ir seniū
nijų 1918-20 m. medžiaga, matyt 
kokio karininko ar kelių parsivež
ta evakuojantis ir kažkokiu atsi
tiktinumu patekusi pas ateiti-

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Ar žinome, kuo esame turtingi? 
Paskutinė Romualdo Spalio dovana. 
Stratfordo sezonui įpusėjus: Dueren- 
matt, Shakespeare, Sheridan.
Czeslaw’o Milosz’o romanas skatina 
dėmesį Lietuvai.
Su svetimkalbe knyga rankose: 
Stefan’o Heym’o romanas.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
J. Savojo apybraižai „Meilė prieglau
doje“.
Daugiasluoksnė poezijos interpreta
cija: įspūdžiai po Dariaus Lapinsko 
spektaklio.
Nauji leidiniai.

Ar žinome, kuo esame turtingi?
Keleto asmenų pastanga iš

saugoti ateičiai nepriklau
somos Lietuvos įstatymus gali 
kai kam atrodyti greičiau 
maniera, negu rimtas tautinis 
uždavinys. Tačiau plačiau ir 
giliau pažvelgus į šį reikalą, 
atsidengia jo vertė ir prasmė.

Šiandien mes mėgstame 
daug kalbėti apie tautiškumą. 
Tačiau tauta savo objektyvine 
verte labiausiai pažįstama iš 
to, kiek ji sugeba reikštis kaip 
organizuota visuomenė ir kaip 
valstybė. Per gilus būtų 
svarstymas, kas iš to labiau 
kyla: ar tautas formuoja įsta
tymai, ar įstatymai, kuriais 
gyvena tauta, atstovauja jos 
dorinėms ir kultūrinėms verty
bėms. Tačiau šie du dalykai 
natūraliai šaukiasi vienas 
kito. Paliekant nuošaly šiuo 
atžvilgiu turtingas kitų tautų 
gyvenimo apraiškas, būtent 
kaip jos derinasi su savo įsta
tymais, pažiūrėkime, kaip 
valstybingumas reiškiasi 
Lietuvių tautoje.

Šio mąstymo pradžiai 
pasitaikinkime Adomo Micke
vičiaus „Pono Tado“ pirmąjį 
posmą, kur jis apie Lietuvą 
Tėvynę sako, kad jinai yra jam 
brangi, kaip sveikata. Ir kad 
tik tas ją (tėvynę) pilnai gali 
įvertinti, kas jos yra netekęs. 
Šis posmas ligi šios dienos 
sudaro tam tikrą kliūtį lenkiš
kai visuomenei gėrėtis šiuo 
savo kalbos literatūros šedev
ru.

Kyla klausimas, kodėl 
Mickevičius čia neįrašė Lenki
jos, o Lietuvą. Juk jau buvo 
įvykusi Liublino unija, kuri 
Lietuvos valstybingumą buvo 
aptemdinusi. Atsakymą į šį 
klausimą padeda rasti Micke
vičiaus šeimos lietuviškos 
valstybinės sąmonės gyvu
mas. Kaip žinoma, vos gimusį 
Adomą jo tėvas paguldė ant 
Lietuvos statuto knygos. 
Matyt jo tėvo gili pagarba 
Didžiosios kunigaikštijos 
visuomeninei tvarkai buvo 
įskiepinta jauno poeto sielon. 
Lietuvos statutas yra lietu
viško valstybingumo apraiška 
milžiniškiems Rusijos plo
tams. Ir reikia sveikinti visus 
tuos, kurie imasi Lietuvos sta-

tuto tyrinėjimo ir jo prista
tymo pačiai lietuviškai vi
suomenei. Tačiau Lietuvos 
statutas nėra iškritęs iš dan
gaus; ir jis nėra atneštinis 
dalykas iš Lenkijos, Romos ar 
Vokietijos įstatymų, ką teisin
gai pastebi Jonas Damaus
kas. Anapus šio Statuto yra 
Vilniaus valstybingumas. Tas 
valstybingumas yra didesnė 
vertybė, negu, paviršutiniš
kai žiūrint, atrodo. Mat 
Gedimino valstybingume 
netrūko ir religinio elemento, 
nors ir pagoniško, bet plačiai 
tolerantiško. Ši vertybė yra 
ypač verta dėmesio ryšium su 
mūsų laikų diskusijoms apie 
valstybės ir religijos santy
kius. Gedimino sugebėjimas 
valstybiniame gyvenime 
derinti skirtingybes sėkmin
gai buvo tęsiamas jo vaikų: 
Kęstučio ir Algirdo, berods 
pavyzdžio neturinčia dviejų 
brolių valstybine sąranga. Tai 
nėra elementarūs reiškiniai. 
Tokių nerandama nei turtin
goje Ispanijos ar Vokietijos 
valstybingumo tradicijoje. 
Nepaprastai būdinga, kad šią 
tradiciją įstengė, nors ne be 
sunkumų, išlaikyti ir pusbro
liai: Vytautas ir Jogaila. Su 
Lenkijos įjungimu į šią broliš
ką valstybinę sampratą jos 
išlaikymas žymiai pasunkėjo, 
tačiau, nepaisant visko, jis 
buvo išlaikytas.

Nėra primityvus šis Vilniaus 
valstybingumas. Ir tik dėl to, 
kad mes su juo esame apsipra
tę, jis mums atrodo paprastas. 
Jo kilmės taip pat reikėtų 
paieškoti. Jis Vilniuje reiškia
si jau per daug išbaigtoje for
moje, kad galima būtų many
ti, jog čia yra ir gimęs. Ieškant 
Vilniaus valstybinės sampra
tos šaknų, akys krypsta į 
Prūsijos Prutenio ir Vaide
vučio valstybinę sampratą 
(žiūr. užuominą šiuo reikalu 
mano straipsnyje „Sūduvių 
religijos klausimas“, „Tėv. 
Sargas“, 1980 m., 3 nr., 49 psl.).

Bet tai yra praeitis. Tačiau 
mes turime labai garbingą 
dabartį. Ją sudaro Nepriklau
somos Lietuvos valstybingu
mo pobūdis. Jeigu jis mums

(Nukelta į 2 psl.)
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Didelį septynių romanų cik
lą „Vienos kartos istorija“ 
Romualdas Spalis-Giedraitis 
baigė 1980 metais. Deja, pasi
skubino neišvengiamoji mirtis, 
ir autoriui neteko išvysti net 
pirmųjų septintojo romano 
korektūrų. „Auksinio saulė
lydžio gundymai“ iš spaudos 
išėjo šių metų ankstyvą pava
sarį, beveik metai po Spalio 
mirties.

Sį didelį viso savo gyvenimo 
darbą Spalis pradėjo apysaka 
„Gatvės berniuko nuotykiai“, 
kuri pasirodė 1952 m. Simpa
tiški herojai, su kuriais skai
tytojai susipažino ir juos pamė
go, dar aniems belakstant su 
trumpom kelnėm ir skautiš
kais šlipsais, vėliau pasirodė 
jau gimnazistų uniformose 
romane „Ant ribos“. Po to jie 
vedė ideologines kovas, 
studentavo, gėrė ir mylėjosi 
„Alma mater“ puslapiuose, 
liejo kraują pirmo bolševik
mečio metu romane „Rezis
tencija“, neliko nuolankūs ir 
vokiškam okupantui knygoje 
„Mergaitė iš geto“. O Rau
donajai armijai grįžtant, kai 
kurie liko Lietuvoj, pasirinkę 
tragišką 
Romanas 
vaizdavo 
heroizmą.
romanas 
džio gundymai' 
Lietuvą palikusius veikėjus 
Amerikon ir pasakoja jų 
laimėjimuB-pralaimėjimus sve
timoj aplinkoj, kuri siūlo 
senuosius idealus pakeisti 
patogiais malonumais, fiziniu 
gerbūviu.

„Auksinio saulėlydžio gun
dymai“ yra tampriai susieti su 
ankstesniais ciklo romanais. 
Bet tas ryšys akivaizdus tik 
veikėjų tapatumu ir tik vienos 
kitos, anksčiau užmintos 
mįslės atmezgimu. Šiaip jau 
čia autorius pina naujas intri
gas, naujus „gundymus“, 
kuriuos galima sekti ir smul
kiai nežinant veikėjų praeities 
ir jų asmenybės išsivystymo 
eigos. Žodžiu, šią knygą gali 
drąsiai imti į rankas ir tie skai
tytojai, kurie nėra atidžiai sekę 

partizano likimą. 
„Širdis iš granito“ 

jų kančias ir 
Septintasis ciklo 

„Auksinio saulėly- 
“ atseka

vasaros

Spalio romanų ciklo nuo pat 
„Gatvės berniuko nuotykių“.

Žinoma, įdomiau klausytis 
pasakajimo, kai jame figū
ruoja pažįstami žmonės. Todėl 
ištikimiems „Vienos kartos 
isterijos“ skaitytojams šis sep
tintas romanas bus ypačiai 
patrauklus. Tai bus tarsi susi
tikimas su senais pažįs
tamais, senais draugais.

Ir tikrai, „Auksinio saulėly
džio gundymai“ kartais skam
ba kaip kokia „class reunion“, 
kaip Hanau ar Eichstaett’o 
gimnazijos abiturientų suė
jimas kur nors Chicagoje. Kiek 
čia pažįstamų iš ankstyvųjų 
laikų! Tiesa, jie jau dėvi gerą 
metų skaičių plaukuose ir juos- 
menyse, kai kurie gerokai pasi
keitę, bet visi malonūs, seniai 
bematyti pažįstami. Romane 
jų visas būrys. Čia pasipūtėlis 
„Alma mater“ studentas Algi
mantas Lapeikis, dabar jau in
žinierius ir visuomenės pažiba, 
čia dailioji Irena Paberžytė, 
dabar gyvanašlė su vaiku ir 
jau žymiai neturtingesnė negu 
tėvo dvarelyje prie Panevėžio, 
čia medicinos studentai Gra
žina Normr »toi+ė ir Kęstutis 
Noreiša, dabar jau besiskiną 
kelius į amerikietiškus gydy
tojus. Iš Vokietijos dar atva
žiuoja Povilas Atėjūnas, o jo 
brolis Antanas, nors užda
rytas okupuotoje Lietuvoje, 
bent laiškais jungiasi į būrį ir 
savo kietasprandišku princi
pingumu neleidžia nei broliui, 
nei kitiems kolegoms užmiršti, 
kaip tos kartos žmonės privalo 
elgtis.

Iš šio būrio autorius rampos 
šviesoje pastato tas dvi lietu
viškas supergražuoles, kurios 
taip akinančiai švietė „Alma 
Mater“ puslapiuose: Irena 
Paberžytė - Sereikienė stovi 
pačiam scenos priekyje, o Gra
žina Normantaitė, dabar 
Lapeikio žmona, kiek toliau. 
Irena tai ir yra toji knygos 
veikėja, į kurią sminga pagrin
dinės auksinio saulėlydžio 
strėlės. Tai gundymas tiesio
gine to žodžio prasme: gun
dymas fizinės meilės, išsiilgto 
vyro artumos, gundymas 
parodyti savo moteriško ža
vesio jėgą ten, kur ji labiausiai 
įvertinama.

Pradžioje Irenos gundytoju 
yra Lapeikis. Bet jis per 
menkas karys, kad prasi
skverbtų pro tvirtais mūrais

Vasaros pabaigos dosnumas. Nuotr. V. Maželio.

saugomą Irenos lietuviškos 
doros tvirtovę. Atrodo, kad 
Lapeikis, nors aukštai iškopęs 
karjeros laiptais ir sukrovęs 
nemaža turto, vis tiek nėra ką 
daugiau išprusęs moterų užka
riavimo reikaluose nuo anų 
studentiškų dienų. Irena be 
didelio vargo su juo susi
tvarko, panašiai kaip ir anuo
met Kaune.

Lapeikio atvejis čia nėra 
ypatingas. Atrodo, kad spren
džiant pagal Spalio herojus, 
visiems 30-tųjų metų kartos 
lietuviams vyrams nekaip 
ėjosi tuose moterų reikaluose. 
Vieni jų per dori, kiti per ne
rangūs, treti per smarkūs, 
ketvirti per dideli patriotai, tad 
galų gale nė vienas nelaimi 
trokštamos moters. Iš šių 
pavyzdžių peršasi išvada, kad 
lietuviai vyrai yra baisūs 
stuobriai, stačiai juokingi 
nemokšos meilės reikaluose. 

Už tokias sugestijas Spalis tik
riausiai gautų pylos, jei pas 
mus veiktų vyrų išsivadavimo 
sąjūdis.

Teisinant autorių, galima 
pasakyti, kad jo atkurtame 
gyvenime tokie dalykai kaip 
meilė, norimos moters pririši
mas, laimingos vedybos, visa 
tai nestovi labai aukštai vyriš
kų vertybių gradacijoje. Spalio 
vyrai nėra ekspertai tuose 
dalykuose vien dėl to, kad 
jiems tai nesvarbu. Yra daug 
svarbesnių dalykų vyriškame 
gyvenime: kova už savo idėjas, 
pasišventimas bendram labui, 
drąsa, ištikimybė draugams. 
Pagal tuos metus, o ne pagal 
sėkmingas meiles ar vedybas, 
sprendžiama Spalio vyrų 
vertė.

Žodžiu, gundomai Irenai iš 
lietuviukų donžuanų pusės 
joks pavojus negrėsė. Bet ji juk 
gyveno Amerikoje, o čia pilna 
visokių vilkų, kurie lietuviškų 
vyriškumo kodeksų ne tik nesi
laiko, bet net nepažįsta. Irenos 
pagrindiniu gundytoju išnyra 
švedų kilmės amerikietis 
Olsenas, turtingas ir patrauk
lus pramonininkas, viengun
gis. Jo pastangos laimėti Ireną, 
o tuo pačiu Irenos vidinėkovasu 
pagundomis ir sudaro pagrin
dinę romano intrigos liniją.

Olsenas yra naujas veikėjas 
Spalio romanų cikle, o 
„Gundymuose“ vienintelis 
nelietuvis. Kai kam jis gali 
atrodyti 
nerealus, 
kad čia, 
visokių 
sakyti, kad jis būtų visai neįti
kimas, iš piršto išlaužtas. Bet 
antra vertus, Olsenas jokiu 
būdu nėra tipiškas impul

kiek keistas ir 
tačiau prisiminus, 
Amerikoje, pilna 

keistuolių, negali

syvaus amerikietiško donžu
ano pavyzdys. Stačiai stebina 
jo kantrybė, laukiant Irenos 
pasidavimo. Jis primena aną 
pasakėčių lapiną, kuris dienų 
dienas tupi po medžiu, lauk
damas, kol varnai sūris iš 
snapo iškris, ir dar puikiai 
suvaidindamas, kad to sūrio 
visai nenori.

Romane Spalis sumaniai 
pavaizdavo Olseno dvipusiš- 
kumą, atskleisdamas jį dviem 
požiūriais. Kai jis aptariamas 
Irenos požiūriu, Olsenas 
atrodo tikrai puikus ir patrauk
lus žmogus: garbingas,
mandagus, dosnus, santūriai 
draugiškas. Bet kai pats 
autorius nuseka Olseną į užku
lisius, anas pasirodo grubus, 
šaltas ir niekšiškas mergišius. 
Tokių mefistofilių Irena tikrai 
nebuvo sutikusi „Aušros“ 
berniukų gimnazijos alumnų 
tarpe. Todėl gundymas čia 
visai rimtas, toks, kuriam bai
siai sunku atsispirti. Bet, ži
nant kaip taurios ir ištikimos 
yra lietuvių moterys, gal ir ne
reikia aiškinti, kuo baigėsi toji 
Irenos - Olseno afera.

Gundomi ir kiti romano 
veikėjai, ne tik Irena. Tačiau 
kitų pagundos nėra tokios 
betarpiškos. Juos gundo ne 
vyrai, ne moterys, bet 
Amerikos turtinga aplinka, ža
danti prabangų gyvenimą, bet 
reikalaujanti už tai pakloti 
bent dalį savo idealų, dalį savi
garbos. Labiausiai šių 
materialinių gėrybių traukai 
pasiduoda Lapeikis. Tačiau jo 
sugundymas nėra romano 
veiksmo dalis, o jau įvykęs 
faktas. Pažinusiems Lapeikį 
dar studentą, toks jo nužmo
gėjimas nenustebins, nes ir 
„Alma Mater“ puslapiuose jis 
nerodė didelių duomenų 
išaugti tauriu žmogum.

Kiti veikėjai turto ir 
prabangos gundymams atsi
spiria nesunkiai, nors Gra
žinos Lapeikienės atveju tuo 
galėtume ir suabejoti. Tiesa, ji 
visur deklaruoja, kad idėja, 
principai svarbiau negu pra
bangos medžioklė. Nors nėra 
daug pagrindo abejoti jos nuo
širdumu, tačiau, antra vertus, 
nesunku numoti į turto svarbą, 
kai turi namą, vilą, šaunius 
automobilius ir jachtą.

Gražiną šiek tiek paliečia ir 
tos tiesioginės pagundos, 
užpuolusios Ireną. Juk ir 
Gražina savotiškai vieniša, 
turėdama gyventi su nemy
limu vyru, kurį vis mažiau ir 
mažiau begali respektuoti. 
Todėl atrodytų, kad ir ją 
suvilios galimybės pasi
naudoti savo moteriškais pri
valumais už šeimos ribų. 
Tiesa, ji trumpai susidomi 
Olsenu, paskui nudžiunga 
susitikusi studentavimo dienų 
meilę Noreišą. Bet tai tik 
blykstelėjimai, o ne atvira, 
deganti ugnis. Gražinos 
gundymai jau praeityje, o ji 
pati — auksinio saulėlydžio 
fazėje. Ji gal geriausiai iš visų 
personažų atliepia pesimistinę 
romano nuotaiką — gerieji 
laikai jau praeityje, jaunystė 
nesugrąžinamai dingusi.

Po ankstesniųjų ciklo knygų 
kai kas Spalį kritikavo, kad jo 
romanuose per daug publicis
tikos. Kad jos buvo, pripažino 
pats autorius, nors to nelaikė 
yda. Tačiau paskutiniuose 
romanuose, o taip pat ir „Gun
dymuose“, matyti, kad Spalis

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Stambus veikalas apie Pabaltijo dra
mą.
Ryžkimės, kam Lietuva nespėjo: Bronio 
Railos prakalba Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjungos suvažiavime, Chicagoje. 
„The Russian Review“ žurnalo pus
lapis apie dr. Joną Basanavičių.
Eugenio Montale eilėraščiai, poetui mi
rus.
Tuzinas gerų novelių: Adolfo Markelio 
„Nebaigtoji simfonija“.
Užugirio kiemas ir jo šeimininkė: atsi
minimų pluoštas.
Rašytojo laiškas Brežnevui.

I Romas Viesulas tarptautinėse pa
rodose.

Parodų sezonas prasideda.

Kertant PaMutž,
Stambus veikalas apie 
Pabaltijo dramą

RYŽKIMĖS, KAM LIETUVA NESPĖJO
Prakalba Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavime Chicagoje 1981.IX.5

Amerikoje išėjo iš spaudos 
didelis veikalas anglų kalba, 
Baltic Drama — A Hand- 
book and a Bibliography 
(Pabaltijo drama — vadovas ir 
bibliografija). Šioje daugiau 
kaip 700 puslapių knygoje ban
dyta surašyti visas bet kada iš
spausdintas ar pastatytas es
tų, lietuvių ir latvių pjeses. Iš 
4649-ių pavadinimų 1349 pri
klauso lietuvių dramaturgijai. 
Šį pirmą tokios apimties vei
kalą apie Pabaltijo dramą re
dagavo Southem Illinois uni
versiteto profesorius Alfredas 
Straumanis, o išleido Wave- 
land Press leidykla (Prospect 
Heights, Illinois). Jam tal
kininkavo aštuoni autoriai — 
konsultantai, įskaitant Juozą 
Daubėną, Algirdą Landsbergį 
ir Bronių Vaškelį.

Šalia pjesių pavadinimų ir jų 
trumpų aprašymų knygoje 
randame estų, lietuvių ir lat
vių dramos apžvalgas, drama
turgų biografijas, išsamią dra
mos bibliografiją bei rinktinę 
literatūrą įvairiomis kalbo
mis. Reiškiama viltis, kad 
vadovas pravers ne tik 
akademiniams specialistams 
ir studentams, bet ir teatro 
menininkams, bibliotekinin
kams ir visiems, kurie domisi 
Pabaltiju.

Šios knygos paruošimas pa
reikalavo ypatingų pastangų. 
Reikėjo peržiūrėti stirtas perio
dinių leidinių, leidėjų katalo
gų, teatro programų. Emigra- 
cija, tremtis išbarstė 
pabaltiečių pjeses, kaip ir jų 
autorius, po visą pasaulį. Kai 
kurias pjeses nusinešė užmarš
tis, kitos buvo sunaikintos ar 
ištrintos iš bibliografijų ideo
loginiais sumetimais. Pora 
.tūkstančių Pabaltijo dramų 
atrasta Amerikos biblioteko
se. Nemaža informacijos, ypač 
apie dramą po II-jo pasaulinio 
karo, gauta iš pavienių as
menų, archyvų ir bibliotekų 
Lietuvoje,Latvijoje ir Estijoje. 
Prie projekto prisidėjo beveik 
šimtinė profesorių, specialis
tų, vertėjų ir dramaturgų.

Tokio projekto nebūtų buvę 
įmanoma užbaigti be daugelio 
pabaltiečių talkos. Moralinės 

ir piniginės paramos susilauk
ta iš Amerikos fondo humani
tariniams mokslams remti 
(National Endowment for the 
Humanities) ir pabaltiečių or
ganizacijų. Tačiau tikrasis šio 
kapitalinio veikalo tėvas yra 
latvių kilmės režisierius ir teat
ro tyrinėtojas Alfredas Strau
manis, prieš aštuonerius me
tus Pietų Illinoj aus 
universitete įkūręs pabaltiečių 
dramos projektą, o vėliau įstei
gęs ir Pabaltiečių teatro fon
dą. Jo dėka jau pasirodė dvi 
pabaltiečių dramų antologi
jos anglų kalba. “Akistatos su 
tironija” ir “Aukso žirgas”, ku
riuose yra ir keturios lietuviš
kos pjesės. Šiuo metu Strau
manis jau planuoja trečią 
Pabaltijo dramų antologiją.

Iš “Pabaltijo dramų vadovo 
ir bibliografijos” išryškėja ir 
kai kurie bendri lietuvių, lat
vių ir estų dramos bruožai. Vi
sose trijose šalyse šis žanras 
labai jaunas — svarbieji dra
mos veikalai parašyti pastaro
jo šimtmečio būvyje. Drama 
jose tebėra arti savo tautosaki
nių ištakų. Didžiąją savo trum
po gyvenimo dalį Pabaltijo 
drama turėjo vaidinti visuo
meninį, politinį ar didaktinį 
vaidmenį. Nuo 1940-ųjų metų ji 
vystosi nelaisvėje ir svetur — 
latvių dramaturgo Martinšo 
Zivertso žodžiais — padalinta 
tarp išeivių, kuriems sunku 
tarpti be savo žemės, ir dramą 
kuriančiųjų tėvynėje, kuriems 
trūksta laisvo oro kvėpuoti.

Lietuvių dramos apžvalgą 
parašė Fairleigh Dickinson 
universiteto profesorius Algir
das Landsbergis. Anot jo: “Žiū
rint į lietuvių dramos raidą iš 
istorinės perspektyvos, galima 
drąsiai tvirtinti, kad jokios 
kliūtys nenustelbs ryžto su
kurti savitą dramos meną. Lie
tuviams drama nėra pra
bėganti pramoga ar estetinis 
žaisliukas, bet užmojis, kuris 
siejasi su pačia tautos egzis
tencija”.

Ši knyga ir pabaltiečių dra
mos projektas nusipelno mūsų 
nuolatinio dėmesio ir pa
ramos.

K.Ž.

BRONYS RAILA

I

Kaip ir kodėl čia atsiradau?
Labai paprastai, be specialaus 

sąmokslo, nes jau prieš metus į šią 
* šventę labai maloniai pakvietė 
mūsų daktarų pasaulinės sąjun
gos vyriausybė. Ir nuo anksčiau su 
kai kuriais lietuviais gydytojais 
yra tekę turėti reikalų, kultūrinių 
ar visuomeninių saitų. Ne kartą 
esu jutęs jų dėmesį bei simpatiją 
mūsų, kaip žurnalistų ar literatų, 
veiklai. O kai kvietėjus anuomet 
pasiteiravau, apie ką šiuo 
ypatingu atveju turėčiau kalbėti 
(aš mat jaučiuos maždaug viską, 
ką geriau žinojęs, jau anksčiau 
raštu išsakęs), tai vienas iš tų 
kurstytojų, dr K. Pemkus, girdžiu, 
ir šnibžda pirmininkui dr. Domui 
Giedraičiui: — Gal būtų gerai apie 
mūsų tautos tragedijas ir 
heroizmą? Bus kaip tik laiku... 
Taigi tema "buvo man pasiūlyta.

Bet grįžkim prie reikalo.
Yra dar kitos, rodos, gana rim

tos aplinkybės, šį kartą galinčios 
pateisinti mano įsimaišymą jūsų 
brolijos pokalbiuose. Kaip aiškiai 
rodo mūsų tautos pastarojo šimto 
metų istorija, mediko ir žurnalisto 
• literato pašaukimai ir veikla turi 
daug bendrumų, bent panašumų.

Lietuviai daktarai, ypač dabar 
užsieny ir specialiai Amerikoje, 
yra įgiję didelio, išskirtinio pres
tižo, vis gauna pagyrimų, jų dar
bų įvertinimo, karti! pagarbos ir 
dėkingumo, kai kada gal pavydo 
ar ir baimės.

Aišku, pirmiausia dėl to, kad 
profesinis jų kontaktas su 
žmogumi, kaip pacientu, yra tie
sioginis, labai artimas ir ne kartą 
gyvybiškai svarbus. Antra, kad 
dabar tai viena iš pelningiausių 
profesijų, ir šiais materializmo 
laikais tuo dar padidinanti 
prestižą (Lietuvoje gydytojai 
neturėjo tokių sąlygų, ypač neturi 
dabar). Ir trečia, visi matom, kaip: 
ir kiek lietuvių medikų bendruo
menė Amerikoje — aišku, ne visa, 
bet daugelis jos narių — pažy
mėtinai veikliai reiškiasi ir už 
savo profesinių ribų:

— ekonominių išteklių telkimo 
srity tautinės kultūros labui,

— visuomeninėje lietuvių 
bendruomenės veikloje (kurios 
simboliais dabar tapo raidės — 
didžioji „B“ ir vėliausiai dar „R“),

— itin pozityviu plataus baro 
išeivių
rėmimu, — temperamentingais 
polėkiais mūsų išeivijos politinių 
organų sąjūdžiuose, besirungiant 
tarpusavio konvulsijose, maištau
jant, kai ką revoliucinant, 
rivalizuojantis...

Ar iš to bus pozityvių padarinių, 
ar iš tų visokios politikos šiaudų 
kada išbirs ir duoninis grūdas, čia 
neskubėsiu spręsti. Bet tatai visuo
met dar rodo mūsų gyvastingumą 
ir gyvybę, kas yra turbūt šiek tiek 
geriau už merdėjimą ar mirtį.

Tokios tirštos šių sociologinių 
avantažų aplinkybės, išgyrimai ir 
rieškučios komplimentų už gražią 
dabarties veiklą ir jūsų kone 
saulėtą funkciją mūsų išeivijos 
lietuviškumui išlaikyti, o taip pat 
nuolatos primenami praėjusių 
laikų jūsų profesijos garbingųjų 
kolegų nuopelnai nuo pat tautinio 
atgimimo aušros, — aišku, gali ir 
turi kelti džiaugsmą ir pasi
didžiavimą, o kartais net iš
paikinti ligi demonstratyvaus 
išdidumo.

Ir tada šitaip įkaitusių 
prožektorių šviesoj mes kiti, pvz., 
laikraštininkai ar rašytojai, šiaip
jau rašeivos bei pašiepiami 
plunksnagraužiai, viešosios opini
jos svarstyklėse neišvengiamai 
tampam lengvasvoriais. Mūsų 
vaidmuo tartum sumenksta, 
nuopelnai bliūkšta, nors mūsų

kultūrinės kūrybos,

ietuvių gydytojų si suvažiavimo dekanas dr. Juozas

Nuotr. P. M alėtos

metu š.m. rugsėjo 5 d. Chicagoje pagerbiamas ir ati- nėję — Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos pirm. dr. 
tinkama plakėte apdovanojamas paskutinis Vytau- Domas Giedraitis, 
to Didžiojo Universiteto Kaune Medicinos fakulteto

istorikai — spėčiau, teisingai — 
pagražindami tvirtina, kad 
lietuvių tautą budino ir nepriklau- 
somybėn atvedė pirmiausiai 
plunksna, t.'y rašytas žodis, 
knyga, spauda, dargi romantikų 
poezija...

♦ » *

Tuo nei noriu, nei galėčiau 
sumažinti gydytojų įnašo ir nuo
pelnų į tų pačią bylą. Bet gal kai 
kurių superlatyvų įkarštį derėtų 
kiek atvėsinti, svarbiausia — 
atseikėti vertybes, sutikslinti, kon
krečiau aptarti padarinius.

Žmogaus sveikatos priežiūra ir 
jam pagalbos teikimas ligoje 
savaime yra kilni, humaniška 
vertybė — asmeniška, labai 
konkreti, tad ir ryškiau įsidėmima 
už kitų profesijų taip pat vertingą 
vaidmenį. Pagaliau tai natūrali 
gydytojo misija, jo verslas, teisė
tas pragyvenimo šaltinis.

Bet už ką labiausiai tebėra 
vertinami, prisimenami ir 
iškeliami anie 19-jo amžiaus atro- 
sio8 pusės ir 20-jo amžiaus pra
džios daktarai? Rods, ne už tai, ką 
jie yra kasdien atlikinėję savo 
versle, net ne tiek už mokslinius 
nuopelnus ar kokių administra
cinių pareigų atlikimą. Labiau 

Ateitininkų kongreso dienomis Chicagoje jaunų vei- vai svarstė savo rūpesčius, taipgi aktyviai jungėsi ir 
dų niekur netrūko. Ypač studentai ir moksleiviai gy- i bendrųjų posėdžių bei kitų renginių programas.

Huotr. Jono Kuprio

atrodo už visai ką kitą, toli išei
nantį už profesijos ribų.

Paryškinimui paminėsiu tik 
kelis visiem seniai žinomus pavyz
džius.

Dr. Jonas Basanavičius 
medicinine prasme reikšmingas 
kurį laiką buvo Bulgarijoje, o 
Lietuvai jis pasiliko, kaip „Auš
ros“, pirmojo patriotinio lietuvių 
žurnalo įsteigėjas ir redaktorius, 
taigi žurnalistas, vėliau mūsų tau
tosakos uolus rinkėjas ir tyri
nėtojas, istorijos ir kalbos mokslų 
mėgėjas, vienas iš tauriausių 
idealistų tautinės politikos kelyje į 
valstybinę Lietuvos nepriklau
somybę.

Dr. Jonas Šliūpas — politinis 
maištininkas, taip pat žurnalis
tas, kelių laikraščių redaktorius, 
mūsų bendrosios ir specialiai 
lietuvių literatūros mažne pir
masis istorikas, lietuvių išeivių 
Amerikoje žadintojas, visuo
meninis aktyvistas, dargi savotiš
kos „religijos“ — lietuviškosios 
laisvamanybės — vadovaujantis 
puoselėtojas.

Na, dr. Vincas Kudirka — juk 
kitaip ir neprisimenamas, kaip 
pirmiausiai „tėvyniškų varpų“ 
žurnalistas, tautos himno auto
rius, poetas, beletristas, grožinės 
literatūros vertėjas, netgi muzi

kas - kompozitorius.
Arba dr. Vincas Pietaris — 

išlikęs tik kaip rašytojas, belet
ristas, „Algimanto“ apysakos 
autorius.

Arba vėl dr. Jeronimas Ralys — 
graikų epopėjų vertėjas, protar
piais ir laikraštininkas.

Daktarai Jonas Staugaitis ir 
Kazys Grinius — buvę aktyvūs ir 
profesinėje srityje, daugiau išliko 
savo vaidmenimis, kaip plačių 
polėkių visuomenės veikėjai, par
tijų lyderiai, žymūs politikai, 
vienas pasiekęs Lietuvos seimo 
pirmininko, kitas Respublikos 
prezidento kėdės.

Dr. Kazimieras Jokantas — 
pedagogas, mokyklinių vadovėlių 
autorius, politikas, švietimo 
ministras, vienas iš paskutinės 
vyriausybės narių pasisakęs, 
mano nuomone, teisingai už 
reikalą atmesti Kremliaus ul
timatumą (kai keli kiti vyriau
sybės nariai tą naktį politiškai ir 
dvasiškai sugniužo).

Dr. Jurgis Šlapelis — įžymus 
patriotinis Vilniaus lietuvinimo 
veikėjas, daugiausia pasireiškęs 
kaip žodynininkas, lituanistinis 
kalbininkas.

Pagaliau dr. Petras Avižonis 
(apie kurį neseniai pasirodė dr. J. 
Puzino rašyta monografija) — 

Lietuvos universiteto rektorius, 
pirmasis fakulteto dekanas, nors 
davęs stambų mokslinį indėlį 
medicinai ir sveikatos apsaugos 
organizacijai, spėčiau, vis vien 
labiau mum išliks, kaip šaunus 
patriotas, antirusiškas rezis
tentas, žurnalistas varpininkas, o 
mūsų kultūros istorijoje kaip 
taisyklingos lietuvių kalbos 
puoselėtojas, „Lietuviškosios 
gramatikėlės“ iniciatorius ir 
bendraautorius su Jonu Jablons
kiu.

Tokius pavyzdžius galėtume 
dvigubinti ir keliariopinti tiek iš 
Lietuvos, tiek iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo praeities ir prisikasti 
ligi dabarties, kurią jūs gerai 
pažįstat ir apie ką žino mūsų 
visuomenė ir spauda. Su jais man 
rūpėjo tik paryškinti išvadą, kas 
regimai išliko mūsų istorijoje, kaip 
ilgiausiai tvyrojančios verty
bės, vis nepamirštamos, vis 
pabrėžiamos, nes ir tikrai 
svarbios, beveik visuomet tau
rios ir tuo gražesnės, kad 
idealistinės. Tos pačios ar pan
ašios, kaip ir mūsų rašytojų, spau
dos bendradarbių, apskritai kul
tūrininkų ir menininkų.

O tai yra nepaneigiamas 
įrodymas, kad užmojuose tautos 
likimui fasonuoti lietuviai 
daktarai ir rašytojai, medicina ir 
žurnalistika labai suartėja, maž
ne susibendrina, ir tada šie tau
tinės kultūros kūrėjai siekiasi 
visiškai tų pačių kelių, formų ir 
priemonių savo dvasinei 
dinamikai išsilieti.

Tad gal nebūsiu per svetimas 
jūsų tarpe, kaip lygiai ir iš jūsų ne 
retas galėtumėt būti (ir kartais 
būnat) ne svečiai, o broliški 
kolegos mūsų rašytojų, žurnalistų, 
dailininkų ar muzikos bei teatro 
sambūriuose. Na, ir dažniausiai 
narsūs kariai įvairių raidžių visuo
meninių ir 
kuoruose.

politinių tvirtovių

» ♦ »

mintys nėra manoŠios kelios 
ilgas įvadas. Iš tikrųjų tai grei
čiau būtinos prielaidos mūsų 
tautos likiminei dramai aptarti, 
žingsniai tolesnių išvadų ieškoji
muose, kuo mes, jau visi lietuviai 
galėtume naudingiausiai pasi
reikšti ne vien tautos fizinei, bet ir 
dvasinei sveikatai stiprinti, kai 
tragiškais laikotarpiais mūsų 
giminės išsilaikymas tampa 
sunkus, o naujų heroikos mo
mentų suspindėjimo ilgimės atei
tyje...

Tokią temą man sugestionuo
dami, šio suvažiavimo rengėjai, be 
abejo, turėjo galvoje aktualią 
aplinkybę, kadangi praėjusieji 40- 
tieji ir šie 41-mieji metai mum yra 
kiek skirtingi nuo kitų, nes 
sukaktuviniai.

Taip — pernai suėjo 40 metų, kai 
vėl buvo sugriauta nepriklau
soma Lietuvos valstybė ir šalis ap
kaustyta kremlinio tirono pan
čiais, tik žymiai žiauriau, negu 
juodųjų carų laikais. O šiemet vėl 
nutekėjo 40 metų, kai tauta, ryž
tingai ir didvyriškai, panaudojo 
palankią progą sukilti. Birželinis 
sukilimas atgavo žiupsnį laisvas, 
parodė valią ir viltį nepri
klausomybę atstatyti, sujudino 
dvasią, paliko ryškiai įrėžtą testa
mentą ateities troškimam ir veiks
mam. Tai jo dar 
reikšmė.

Tie vienerių metų 
įvykiai buvo tikrai 
mūsų tautos tragiškais ir čia pat 
herojiškais išgyvenimais. Viskas 
riedėjo labai greit ir labai skau
džiai, atvėrė naujų žaizdų, kėlė 
įtampą ir dvasinį intensyvumą, 
kaip retai kada mūsų ilgoje istori
joje.

(Nukelta į 2 psl.)

neišnykusi

laikotarpio 
persotinti



f --•;.••< 'k>KĮ į 
U'jw

Į

■3

j
©

M^bsWmena|5 literatui
I

ANTROJI DALIS / 1981______________________
RUGSĖJO MĖN 26 D. / JįEPTEMBER 26, 1981
PART TWO - Nr. 225 (X34)

Šiame numeryje:
PEN klubo suvažiavimas Prancū
zijoje: dienotvarkėje nepamiršta ir 
Lietuva.
„Į Laisvę“ verpetuose: prisiminimai ir 
įspūdžiai iš spaudos darbo vokiečių 
okupacijoje.

A. D. Hope eilėraštis: australas poetas 
apie Australiją.
Apie Antaną Vanagaitį koncerto 
proga: kaip žmogų ir kaip kūrėją paži
nojusių atsiliepimai.
Nauji leidiniai.

PEN klubo suvažiavimas 
Prancūzijoje

Rugsėjo 22-23 dienomis Lijo
ne, Prancūzijoje, įvyko Tarp
tautinio PEN klubo 45-is su
važiavimas, kuriame 
paminėta pasaulinės rašytojų 
organizacijos deimantinė su
kaktis. Dalyvių sąrašuose ne
buvo lietuvių rašytojų atstovų, 
bet dienotvarkėje Lietuva ne
pamiršta: suvažiavimo iš
vakarėse išleistas pranešimas 
apie visame pasaulyje kalina
mus rašytojus, kuriame daug 
vietos skiriama ir lietuviams. 
Pranešimą paruošė PEN kali
namų rašytojų komitetas, 
kuris stengiasi atkreipti pa
saulio dėmesį į rašytojus ir 
publicistus, įskaitant savilai- 
dinės spaudos darbuotojus, ku
rie yra kalinami už jų idėjas.

Pranešimo įvade Kalinamų 
rašytojų komiteto pirminin
kas Michael Scammell rašo, 
kad Sovietų Sąjunga tebėra ša
lis, kurioje nepaprastai sunku 
būti rašytoju. Pastaraisiais 
mėnesiais nuteista dar dau
giau rašytojų — “ypač Lie
tuvoje”. Dabar sovietiniuose 
lageriuose ir kalėjimuose sėdi 
34 rašytojai ir publicistai, dau
giau kaip bet kada nuo Kali
namų rašytojų komiteto įstei
gimo 1963-iais metais. Prie 
pranešimo pridėtame Sovietų 
Sąjungoje kalinamų rašytojų 
ir publicistų sąraše randame 
14-*s ukrainiečių, 9-ių rusų, aš- 
tuonių lietuvių, vieno esto 
(Marto Niklaus) ir vieno ar
mėno pavardes.

Scammell informuoja apie 
Vytfeutą Skuodį, Gintautą Ieš
mantą ir Povilą Pečeliūną. 
Taip pat minimi Viktoras Pet
kus, Petras Lukoševičius, Ju
lius Sasnauskas, Algirdas 
Statkevičius ir Antanas Ter
leckas. Tarybų Sąjungoje 
kalinami rašytojai ir publicis
tai 'išvardinami pagal jų tau
tinės respublikas, o ne bend
roje “sovietinėje” sudėtyje, 
kaip ankstesniuose praneši
muose. Komiteto pirmininkas 
paaiškina, kad jis padarė tą 
pakeitimą, atsižvelgdamas į 
išeivių PĖN centrų argumen
tus. r<“Toks jų pristatymas 
racionalus ir prasmingas”, ra
šo Michael Scammell, „ypač 
kadangi tiek daug tų rašytojų 

kalinami už savo tautiškumą 
ir tautinės kultūros gynimą”.

Pranešime taip pat reiš
kiamas susirūpinimas pa
dėtimi Čekoslovakijoje. Gegu
žės mėnesį ten buvo suimti 26 
žmogaus teisių gynėjai, įskai
tant rašytojus, žurnalistus bei 
istorikus. Dauguma jų yra 
Chartos - 77 sąjūdžio dalyviai. 
Manoma, kad jiems rengia
mas teismas - spektaklis, kur 
jie bus apkaltinti diversija ir 
neteisėtais ryšiais su sve
timomis valstybėmis. Išraiš
kos laisvę imta labiau varžyti 
ir Jugoslavijoje, kur keli rašy
tojai laukia teismo ar atsaky
mo į jų apeliacijas. Tarptau
tinis PEN klubas tikisi, kad 
jugoslavų valdžia jiems bus 
nuolaidi, ypač, kad Jugosla
vijos PEN centras pasisiūlė su
ruošti 1982-ųjų metų tarptau
tinės rašytojų organizacijos 
suvažiavimą. Pranešime pri
duriama, kad Jugoslavija, po 
jos buvusio valstybės vado 
mirties, pastebimai pergyvena 
netikrumo laikmetį.

Azijoje pranešimas išskiria 
Vietnamą, kur kalinami 67 
rašytojai ir publicistai. Vie
nintelis pragiedrulys, kad pa
gerėjo ryšiai tarp PEN klubo ir 
Vietnamo valdžios organų. 
Rašytojų teismai įvyko Pietų 
Korėjoje ir Taivane. Areštai ir 
egzekucijos tebesitęsia Irane. 
Afrikos kontinente rašytojų 
suėmimais ir ištrėmimais ypač 
pasižymėjo Pietų Afrikos vals
tybė. Pietų Amerikoje padėtis 
stabilizuojasi, bet Argentinoje 
30 rašytojų ir publicistų tebėra 
už grotų, 9 buvo pagrobti ir 
dingo be žinios. Panašiai su 
rašytojais elgiasi ir Kubos vy
riausybė — tarptautinės rašy
tojų organizacijos žiniomis, 
ten kalinama 14 rašytojų. Tokį 
niūrų vaizdą priešia PEN klu
bo Kalinamų rašytojų komi
teto naujas pranešimas.

Nors PEN klubo paskirtis 
literatūrinė, suvažiavimo rezo
liucijų ir uždavinių sąraše di
delę vietą užima šiandienos 
politinės problemos. Apie tai 
byloja ir pagrindinė suvažia
vimo tema: Literatūra — viltis 
krizių siaubiamam pasauliui. 

(Nukelta į 2 psl.)

„Į LAISVĘ" VERPETUOSE
Prisiminimai ir įspūdžiai iš spaudos darbo vokiečių okupacijoje

N. BOTAUTAS

Ne vienam , pogrindyje vei
kiančiam „rūpėjo kaip nors sutelk
ti vieningam darbui įvairius 

| pogrindžio lapelių leidėjus, nes 
1940 m. rudenį, ypač po vad. Spa- 

1 lio revoliucijos minėjimo, tų viso
kių lapukų, ranka ir mašinėle 

| rašytų, buvo didelė gausa. Ypač jų 
daug paruošdavo moksleiviai, juos 
rašydami ranka per kalkę, kiti vėl 
piešdami ir t.t., bet jie buvo neat
sargūs, nemaža pakliūdavo į 
NKVD rankas, kuri mokėjo juos 
paskui panaudoti savo neatsargių 
draugų sekimui. Ir tuos suim
tuosius NKVD „apdirbdavo“ įvai
riais kankinimais.

1941 m. vasario mėn., suėmus 
Kaune vėl keliolika neatsargių 
studentų, buvo susirūpinta pradė
ti leisti pogrindinį spausdintą 
laikraštuką ir lapelių, kuriais būtų 
galima įspėti lietuvius, neatsar
gius jaunuolius nuo tokių lapelių, 
jų nuolat paruošiamų, žygių, o 
kartu ir pradėti koordinuoti patį 
pogrindį. Tada ir iškilo sunkus 
reikalas: kur gauti ranka renka
mojo smulkaus raidyno ir kitų 
priemonių, būtent — kaip pasi
vogti tokio raidyno iš spaustuvių 
ir pan. Nepr. Lietuvos laikais, 
kada raidynas veik nebuvo sau
gomas, ty. jį saugodavo tik patys 
savo reikalus gindami spaustuvė
lių savininkai, tai spaustuvėse dir
bą slapti komunistai ir jų bendrai 
pakankamai suvagiodavo ir kiše
nėse išnešdavo reikalingo raidy
no kiek tik kam reikia. Dabar 
raidynas buvo labai saugomas jau 
ir slaptų seklių tiek didesnėse 
spaustuvėse, tiek vad. artelėse 
dažnai išeiną spaustuvės darbi
ninkai iškratomi ir griebiami už 
kelias tik surastas raides. Bet vis 
jungiant buvusias smulkias spaus
tuves, jas sukilojant, darbininkai 
mus aprūpino raidynu, kuris buvo 
išvežtas į vieną Pakaunės sodybą, 
buvusį šiokio tokio repatrianto 
ūkelį — sodybėlę, kuris paliko ir 
savo šunelį; jisai buvo tikras 
ruošiamosios spaustuvėlės ir to 
ūkelio sargas; jis buvo 1941.VI 
pravažiuojančių vokiečių karių 
ryšininkų sugriebtas ir paimtas 
Didž. Reicho „tarnybai“, įsodin
tas į sunkvežimį ir išsivežtas. Taip 
jau 1941 m. gegužės mėn. gale 
turėjome tai spaustuvėlei gal ir 
visa, net ir popieriaus iš buv. 
Spindulio spaustuvės, kurį parūpi
no nusivylęs darbininkų valdžia 
vienas spaustuvės darbininkas. 
Tuomet mūsų šunelį reikėjo įdar
binti: pora vyrukų ėmėsi pramokti 
rinkti raides ir pan., nors tada 
vieną jų ištiko didi nedalia: nuva
žiavo į savo draugo vestuves, o 
grįžtantį namo su draugais 
suėmė NKVD, kurį iš Kauno kalė
jimo išvežė ir sušaudė prie Čer
venės. Taip dingo mūsų A.B., 
kiurio Kauno kalėjime likusius 
dokumentus ir kelis rublius po 
karo, jau 1941 m. liepos mėn. gale, 
mums perdavė Jonas Rimašaus- 
kas, tuo metu dirbęs Kauno s.d. 
kalėjimo raštinėje ir šiek tiek galė
jo papasakoti apie tuos suimtuo
sius bei jų likimą. Pastebėjus, kad 
NKVD labai stropiai seka mūsų 
šunelio ūkelį, buvo susilaikyta 
pradėti ten ką nors spausdinti, 
nors iš likusių tardymo duomenų 
Kauno kalėjime ir kt. nebuvo 
jokių užuominų, , kad A.B. suim
tas dėl ryšių su būsimąja pogrin
džio spaustuve, bet kažkieno 
įskųstas už trumpą pašaipos dai
nelę:

Sesute jauna, tau sakiau, 
nebus gyventi mums lengviau...

Dar 1941 m. gegužės mėn. gale 
buvo vienas pasitarimas Kaune — 
Šančiuose, kur apšnekėti kiek 
smulkiau tolimesni spaudos reika
lai. Jei prasidėtų karas, pavyktų 
užimti kokią spaustuvę, tai kas

Vytauto Didžiojo Kultūros ir Karo muziejaus bokštas su liūtais prie pagrindinio įėjimo muziejun nepri
klausomybės metais Kaune. Nuotrauka V. Maželio.

paruoštų, t.y. kas suredaguotų 
Kaune ar Vilniuje bei kituose 
miestuose laikraštį. Tada dar 
nebuvo suvokta, kad gali būti 
masiniai trėmimai, kurie ne vieną 
planavimą vėliau sujaukė, nes iki 
šiol dar nežinoma, koks likimas 
ištiko tuos mūsų šešis jaunuolius, 
numatytus spaudos darbui; jie visi 
1941 birželio 14-15 (šeštadienį ar 
sekmadienį) buvo sugrūsti į 
gyvulinius vagonus Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir Vilniuje. 
Taip pat buvo didelis mums smū
gis, kad stud. Antanas Žyvat- 
kauskas žuvo Kaune sukilimo 
dienomis, kuris buvo judrus ir 
būtų labai geras pagalbininkas 
spaudos darbams, ypač kai vienas 
kitas iš numatytųjų turėjo iš 
Kauno dingti dar gegužės mėn. 
gale ir slapstėsi Žemaitijoje; sukili
mui prasidėjus, jų nė vieno nebu
vo Kaune ir greit negalėjo atvykti, 
bet įsijungė į vietos spaudos dar
bą.

Paskutinis spaudos reikalais 
pasitarimas, jau tik trejetuko, nes 
stud. med. Bronius Stasiukaitis 
negalėjo, budėjo prie ligonio, buvo 
1941.VI.21 vakare pas Joną 
Virbicką (jis 1944 ar 1945 m. 
sunaikintas Utenos, pagal kitus — 
Ukmergės kalėjime), Kaune. 
Tuomet jau buvo aiškios karo išva
karės, nes jau porą dienų buvo 
aptemdyti kai kurie miestai. Po 
pasitarimo jis palydėjo mane į 
Kauno gelžkelio stotį, kad galė
čiau dar sekančiu traukiniu išva
žiuoti Telšių link. Traukinys paju
dėjo, jau Kauno areodromą 
bombardavus. Mus visus įspėjo 
nesižvalgyti pro langus ir nežiū
rėti pro duris, milicininkai neleido 
ir išlipti, jei kuris ir norėjome, nors 
nesuvokėme dar „manevrų“ tikro
vės, kuri paaiškėjo tik Zoknių 
aereodromą privažiavus, nes 
mūsų traukinys nėrė į šiaurę, o 
atsiradę keli NKVD vyrai neleido 
nereikalingiems išlipti, nei nau
jiems keleiviams įlipti, tik 
Šiauliuose sužinojome tikrovę, kai 

nebebuvo traukinio į vakarus, 
Telšių pusėn, tik Joniškio link.

Kaune sukilėliams paėmus jau 
Kauno radijo stotį ir prabilus apie 
sukilimą, Jonas Virbickas patvo
riais ir pakiemiais pasiekė „Žai
bo“ spaustuvę, kurioje nebuvo 
jokių darbininkų ir pan., tik prie 
namo kampo stovėjo vienas suki
lėlis, kuris pradžioje dar J. Vir
bicko nenorėjo įleisti iš Donelaičio 
g-vės į spaustuvę. Bet su juo J. 
Virbickas išsiaiškino ir, apėjęs 
spaustuvę, įsitikino, kad ji, paly
ginti, išlikus tvarkoje, nors kėlė 
rūpesčio kai kurios įtartinos vie
los, bet netrukus paaiškėjo, kad 
tos vielos nėra prijungtos prie 
kokių sprogalų, atrodo, nebespėta 
spaustuvės užminuoti. Užlipęs į 
antrą aukštą, rado redakcijų sta
lus išplėštus, nes, matyti, ne vi
siems turėta raktai, daug kas buvo 
deginta, nors pvz. išliko kažkokiu 
būdu jų bendradarbių kartotekos 
su adresais. Ant vieno stalo, kur 
seniau buvo „XX amžiaus“ redak
cija, buvę užrašyta „Mirtis smeto- 
nininkams ir popiežininkams“, o 
ant ten buvusio „Truženik“ red. 
vieno stalo — „Streliat buržujui“.

Apžiūrėjęs J. Virbickas „Žai
bą“, išėjo ieškoti kurio nors rinkė
jo. Gatvėje sutiko stud. Stasį Selė- 
ną, vytautininką, tuojau 
„mobilizavo“ darbui, įvedė į būsi
mas redakcijos patalpas, paso
dino už stalo ir liepė rankioti ži
nias būsimajam laikraščiui, 
atėjusiems kitiems nebeužleisti 
patalpų ir pan. Taip likęs vienas 
Stasys Selėnas (mirė 1950 m. 
Brooklyne, N.Y.), kaip vėliau juo
kais pasakodavo, bandęs „rankio
ti“ žinias, klausydamas radiją, 
skambindamas telefonu į centrinį 
paštą ir kt. Jonas Virbickas susi
radęs vieną rinkėją ir atsivedęs į 
spaustuvę. Tuomet jau sėdęs 
paruošti pirmąjį puslapį, nes reikė
jo duoti ką nors rinkti. Pradžiai 
buvo skirtas sukilėlių atsišauki
mas ir šiek tiek žinučių. Iškilo ir 

laikraščio vardo rūpestis. Buvo 
galvota šį naują laikraštį vadinti: 
„Laisvė“, „Laisvei švintant“, 
„Laisvės kelias“, „Laisvoji Lietu
va“, „Nepriklausoma Lietuva“, 
„Tautos žodis“ ir kt. Bet visi var
dai kažkaip atrodė nepatenki
nami, vieni siejosi su buvusiais 
kada nors vardais, kiti — vėl lyg 
per skubūs, per ilgi kaip „Nepri
klausoma Lietuva“. Taip J. Virbic
kas palikęs prie trijų vardų: „Lais
vės kelias“, „Laisvė“ ir „Lietuva“. 
Dabar skubiai vėl pakiemiais ir 
daržais nuėjęs Jonas Virbickas į 
Aušros g-vę, kur tuo metu buvo pri
siglaudęs jau Laikinosios vyriau
sybės narys, einąs jos pirm, parei
gas Juozas Ambrazevičius. Jam 
nusinešė parodyti ir dalį medžia
gos, pasitarti ir gauti paskutinių 
žinių, nes tuo metu kaip tik dr. J. 
Griniaus namuose Alina Miliu- 
šytė-Griniuvienė, pasidėjusi rašo
mąją mašinėlę ant grindų, rašė 
skubius pranešimus, nes Kauno 
gatvėse dar tebeaidėjo šūviai... J. 
Ambrazevičius, paskaitęs tuos tris 
laikraščio vardus, išsiėmęs 
plunksnakotį, pataisė „Laisvę“ ir 
pridėjo „J“, paaiškindamas labai 
paprastai, kad tauta žengia „Į 
Laisvę“, o kaip vėliau bus, — 
pamatysime, tada ir laikraščio 
pavadinimą pakeisime, pritai
kysime... Ir su paskutine medžia
ga grįžo J. Virbickas į „Žaibą“, 
susirado jau spaustuvininką ir 
rotacinė išmetė pirmuosius „Į 
Laisvę“ numerius, kurių tebuvo 
tik vienas puslapis, antras dar 
buvo baltas, greit pateko ir į gat
vę: šiek tiek atspausdinus buvo 
paduodami jaunimui ir vaikams 
pardavinėti ar išdalinti praei
viams. Bespausdinant tik vieną 
puslapį, buvo surinkta daugiau 
medžiagos, pertvarkyta, rodos, 
dalis šio psl. buvusių žinių, sulau
žytas jau antras puslapis ir vėl 
paleista antroji šio pirmojo nume
rio laida, o kiek vėliau, jau ir ketu
rių psl. pasirodė „Į Laisvę“ pirma
sis numeris; juos visus jau kiek 

vėliau gavau iš J. Virbicko mūsų 
archyvų ir kt. reikalams, nes jis 
sau buvo jų pasilikęs ar ne po 15 
egz. Toliau „I Laisvę“ leidimas 
darėsi lyg paprastas, nes kol atvy
ko į Kauną vokiečių kariuomenės 
daliniai, „I Laisvę“ neturėjo jokios 
cenzūros, nors iš Kauno miesto 
komendantūros buvo pageidauta, 
kad jie nori pirma visą medžiagą 
pamatyti, bet J. Virbickas surink
tos medžiagos neturėjo laiko 
nunešti cenzūruoti, antra, jis buvo 
aplamai prieš visokias cenzūras, 
nes turėjo daug nemalonių reikalų 
dirbdamas „Židinyje“ ir kt. Taip 
pirmasis, visų laidų, pasirodęs 
1941 m. birželio mėn. 24 d. „Į Lais
vę“ numeris tikrai neturėjo jokios 
cenzūros, kuri ją labai suvaržė jau 
vokiečiams įžygiavus į Kauną. 
Tada Jonui Virbickui reikėjo labai 
gudriai suktis, kad šis tas pra
šliaužtų ir mūsų reikalais.

Vokiečių pažabota
Įžygiavus vokiečiams į Kauną, 

tuojau iš Kauno radiofono vienas 
ar ne kažkoks jų gefreiteris ar 
leitenantas pasigyrė, kad 
„amžiais vokiškas Kauen jau išva
duotas“, taigi jį išvadavo jau 
vokiečių kariuomenė, kai šiame 
mieste tikrai nebebuvo raudo
nosios armijos dalinių: jis visas 
buvo sukilusių lietuvių atsikovo
tas ir išvalytas, dėl Kauno miesto 
tuo metu kovose vokietis ne tik 
nežuvo, bet ir nepaleido nė vieno 
šūvio, į Kauną jie įžygiavo trium
finiu žingsniu, kaip seniau grįžę 
romėnai pražygiuodavo senovės 
Romoje triumfo arką. Ir jų pirma
sis ant sienų iškabintas tebuvo 
vien vokiškas atsišaukimas: „Wer 
pluendert, wird erschossenl“, atro
do, taikytas grynai pačių vokiečių 
kareivių reikalams, nes vėliau 
savo visus atsišaukimus jau skel
bė ne tik vokiškai, bet ir vietos kal
ba, pvz. lietuvių, latvių ir kt.

Tomis dienomis dar nebuvau 
pasiekęs Kauno, tai pirmųjų vokie
čių žaboklių „Į Laisvę“ nežinau, jų 
nemačiau. Iš paties J. Virbicko ir 
St. Selėno gerai žinau, kad buvo 
gana neįtikėtinai sunkūs, reikėjo 
J. Virbickui dažnai bėgioti į vokie
čių cenzūrą ir aiškintis. Negaliu 
pasakyti ir kada buvo pareikalau
ta visą „Į Laisvę“ numerio 
medžiagą „perversti“ vokiškai ir 
drauge atnešti su surinkta spaus
dinti bei sulaužyta puslapiais 
medžiaga. Tie visi vertimai „Į 
Laisvę“ žiauriai pjovė, nes gerų 
vertėjų tuo metu tikrai stokojo: jie 
dažnai turėjo vertėjauti tuo metu 
dar mūsų atstatomose įstaigose ir 
pan. Gerai menu, kad svarbiausią 
„Į Laisvę“ medžiagos dalį nuneš
davo rašytojai, „Aukštųjų Šimo
nių likimo“ autorei, Ievai Simo
naitytei, kuri gyveno Putvinskio 
g-vėje ir buvo tikrai puiki vertėja, 
o, svarbiausia, parinkdavo sinoni- 
minį žodį švelniausia ir gana suk
ta reikšme, kad vokiečių cenzorius 
dėl tokio žodžio neužsiožiuotų. 
Ieva Simonaitytė ir J. Virbickas 
čia sutarė, kad vokietis daug 
plonybių nesupras; J. Virbickas 
jai be pinigų mokėjo šiek tiek ir 
sviestu, kurio gana greit tiems 
reikalams pradėjo gauti iš įvairių 
šaltinių. Koks pirmasis cenzorius 
buvo, šiandien jo pavardės nepri
menu; jis buvo ar ne Wisocki, iš 
Pamario, su aiškiai slaviška 
pavarde, labai išauklėtas ir mėgs
tąs muziką žmogus. J. Virbickas 
su juo kažkaip surado kalbą, pado
vanojo jam vokišką P. Weber, Wil- 
na, 1917?, apie Vilniaus meno 
paminklus, nors buvo nusinešęs ir 
Vorobjovą, bet neišdrįso pasiū
lyti, nes Pribačio(?) leidinys ir 
vėliau kelis kartus suminėjo jo 
prasitarimus, kurie nebuvo visai 
naciški. Tas, palyginti, geras cen
zorius, atrodo, pašauktas iš atsar
gos, liepos mėn. gale, o gal jau 
rugpjūčio mėn. pradžioje buvo iš 
Kauno pasiųstas į Suomijos fron
tą, o išvažiuodamas J. Virbickui 
prasitaręs, kad fronte būti karei
viu net saugiau kaip cenzoriumi, 
kas vėliau ir ne vienam pasitvir
tino...

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Į viltingą ateitį žvelgiant.
Pavergtų tautų ujimo sistema ir moksle: pokal
bis su dr. Kaziu Eringiu apie mokslinio darbo 
sąlygas okupuotoje Lietuvoje.
Reikšmingas pripažinimas architektui 
Edmundui Arbui.
Su svetimkalbe knyga rankose: šiurpių atsi
minimų puslapiai.
Liūnės Sutemos eilėraščiai.
Lituanistika mokslinėse bibliotekose.
Vanagaitis, „Volungė“ ir Vaznelis „Margu
čio“ koncerte.
Montrealio „Gintaras“ Chicagoje.
Nauji leidiniai.

Pavergtų tautų ujimo sistema ir moksle

Į viltingą ateitį
Ateitininkų kongresas, 

dešimtasis iš eilės, atšventė 
„Ateities“ žurnalo septintąjį 
dešimtmetį. Abu įvykiai 
įsirėmino į laiko skaitmenis. 
Laikas šiam sąjūdžiui atrodo 
lyg iššūkis. Pats sąjūdžio var
das reiškia slinkti ateitin su 
viltim ir ryžtu. Ryžtu tęsti ir 
tesėti.

Bet ar „mes esame laikas 
(nos sumus tempus)“, kaip 
kitados rašė šv. Augustinas? 
Tai klausimas sąjūdžiui, kuris 
turi savo vietą mūsų tautos 
buityje? Ar jį nešė laikas ir 
išnešė ligi šiolei, ar jis neša 
laiką su savim, užpildydamas 
jį kūrybinėm pastangom? 
Nėra gi laiko, kuris būtų išti
sai kūrybinis ar dekadentinis. 
Yra tik žmonės ar sambūriai 
kūrybiški ar defetistiški.

{ ateitininkiją galima žiū
rėti, kaip laiko sąlygų pada
rinį, kurį gimdė ir veikdino 
įvairios priežastys, įtakos ir 
asmenys. Dėl to jo kilmę gali
ma atžymėti apskritom sukak
tim arba suvesti į vardą, 
ženklinusį laiko naujovę. Bet 
ar naujovė buvo tie pradme
nys, į kuriuos atsirėmė ateiti- 
ninkija? Greičiau naujovė 
buvo forma ir organizacija su 
gilesniu pagrindimu ir labiau 
išvystytu pritaikymu. 
Krikščioniškumas, tautiš
kumas ir kultūriškumas — tie 
trys pradmenys ir jų derinys — 
buvo gi ryškūs Merkelio Gied
raičio — Mikalojaus Daukšos 
ir Motiejaus Valančiaus 
pastangose. Ateitininkai juos 
tik įsavino, kaip rodo pirmasis 
jų atsišaukimas, parengtas 
1910 metais Louvaino uni
versitete, Belgijoje. Jei tie 
pradmenys yra pagrindinis 
veikdinys, tai jis neša su savim 
ir uždavinį tęsti ir tesėti. 
Toks uždavinys turi duomenų 
pralenkti laiką su jo kaprizais.

Eidami gilyn į laiką, ateiti
ninkai tolydžio augo kaip 
medis, įsišaknydami ir išsiša
kodami. Kaip medis jie sukles
tėjo savoj žemėj, ypač anais 
nepriklausomybės laikais, ir 
užsitarnavo rimto dėmesio 
savo kultūriniais įnašais. Bet 
atėjo karas, okupacijos, trėmi
mai ir išeiviškasis egzodas.

žvelgiant
Medis buvo aižomas ir skal
domas, tačiau išliko,tik ne be 
tas pats savo apimtimi ir skai
čiais. Atžalos kaupė naujas 
patirtis, telkė naują prieauglį, 
ėmėsi naujos atsakomybės, 
kuri padidėjo su prarasta tė
vyne ir svetima išeiviška 
buitim. Surasta naujų, 
paveikesnių metodų jaunimui 
telkti, kvėpti gyvą dvasią, 
ugdyti talentus, praverti 
platesnių akiračių. Metodai 
yra atranka ir derinys visų tų 
priemonių, kurios šiose sąly
gose sėkmingiau ugdo naują 
generaciją ir ją įveiksmina. Šia 
prasme sąjūdis atrodo bus 
pralenkęs savo praeitį.

Užbaigęs septintą dešimt
metį, sąjūdis žvelgia ateitin su 
tam tikru nerimu. Uždavinių 
atrodo daugiau nei pajėgų, 
ypač subrendusių. Negana gi 
veikti patiems, reikia veikdin- 
ti ir kitus. Toks yra visuomeni
nės atsakomybės principas. 
Organizacija tebėra gerai 
specifikuota ir koordinuota. 
Ideologija brandžiai pagrįsta 
filosofiškai. Bet veikla atsi
remia į asmenis, į jų subren
dimą ir motyvaciją. Nesvarbu 
skaičiai: mažas kupstas verčia 
didelį vežimą. Mažas būrys 
Kristaus sekėjų apvaldė pasau
lį. „Kol tebėra viltis ką dievin
ti ir tikėti., riteris... dar nežu
vęs“, sako Oskaras Milašius 
(Poezija, 1981,109). Ateities 
veidą apspręs tai, ką mes 
tikim, kaip tikim ir kodėl. Tai 
tinka ne tik ateitininkams. 
Maža gi esam ir tauta, o 
grūmėmės ir grumiamės su 
milžinais

Prieš 70 metų Pr. Dovydaitis 
kvietė lietuvišką jaunimą 
„susispiesti krūvon..., kad 
pajėgtume stipriau atsispirti 
pasipūtusiai gyvenimo niekšy
bei ir žvilgančiai nedorybei“ 
(Ateitis, 1911, Nr. 1). Tai buvo 
rusiškojo nihilizmo laikai, 
palietę ir mūsų tautinę atžalą. 
Šiandien reiškiasi srovė, kurią 
Oskaras Milašius vadina 
neapykantos srove. Jai tar
nauja, pasak poeto, tūkstan
čiai ir dešimtys tūkstančių ir tie 
tūkstančiai Šaukia: Nužu- 
dykim meilę! O jinai, su negau-
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Pokalbis su dr. Kaziu Ėringiu 
apie mokslinio darbo sąlygas 

okupuotoje Lietuvoje
“Draugo” kultūrinio priedo 

redaktoriui buvo tikrai maloni 
proga susitikti neseniai iš Lie
tuvos pasitraukusį mokslinin
ką dr. Kazį Ėringi h su juo 
užmegzti čia spausdinamą po
kalbį. Manome, kad pašneke
sys bus įdomus ir mūsų skaity- 
tojams, besidomintiems 
visomis mokslų sritimis ir lie
tuvių mokslininkų darbais 
okupuotoje Lietuvoje. Kaip ži
nome, dr. Kazys Eringis yra 
ekologijos specialistas. Pasta
ruoju metu buvo Lietuvos 
Mokslų akademijos Botanikos 
instituto Kraštovaizdžio ekolo
gijos laboratorijos vadovas Vil
niuje. Pagrindinis jo moksli
nių darbų dėmesys buvo 
skirtas kraštovaizdžio apsau
gai, gamtovaizdžių for
mavimui konstruktyviosios 
ekologijos srityje. Būdamas 
svarbiose Lietuvos Mokslų 
akademijos pozicijose, artimai 
palaikė ryšius ir su kitų žinybų ' 
ir mokslo įstaigų darbuotojais 
bei aplamai kultūrininkais. 
Mūsų pasikalbėjimą tad čia 
pradedame mokslinės krypties 
užuomina ir pirmuoju klau
simu.

— Kiefc per globalinius nuo
tolius ir pro geležines uždan
gas įmanoma, sekame ir ne 
kartą džiaugiamės pavergtos 
Lietuvos mokslininkų ir ap
lamai kultūrininkų darbais. 
Bet gal ne viską žinome, ne vis
ką įžiūrime, o gal ir neteisin
gus sprendimus darome? To
dėl šis tiesioginis pokalbis su 
Jumis tikrai bus autentiška 
anos tikrovės iškarpa, kiek
vienam iš mūsų brangi ir įdo
mi. Sakykit, Daktare, kokios 
apimties yra Lietuvos Mokslų 
akademija, kokie jos skyriai ir 
kiek žmonių visokiausiam dar
bui yra sutelkta šioje institu
cijoje?

— Dabar Lietuvos Mokslų 
akademija jungia trylika 
mokslinio tyrimo institutų. 
Juose nėra įprastinio studentų 
rengimo aukštojo mokslo prog
ramų, nes čia ateina mokslinį 
darbą dirbti jau baigę aukštąjį 
mokslą. Tačiau Akademija 

»w » ■■■ , . j į^ievuva, nuo ruiiinyB*
1* dailininko darbų parodos „Galerija“, 744 N. Well. St., Chicagoje, ».m. spalio 6-25 d.

rengia aukštos kvalifikacijos 
specialistus moksliniam dar
bui per trimetę aspirantūrą. 
Dabar Akademijos institu
tuose dirba apie 80 mokslo dak
tarų ir daugiau kaip 250 moks
lo kandidatų. Tai aukščiausios 
kvalifikacijos specialistai. Ap
lamai, Akademijoje dirba, 
įskaitant talkinančius moks
lui inžinierius ir laborantus, 
daugiau kaip 2000 žmonių.

Mokslų Akademijai vado
vauja prezidentas ir akademi
kų prezidiumas. Prezidentas 
kartu yra ir Mokslinių tyrimų 
koordinavimo tarybos pir
mininkas. Akademijoje yra 
trys mokslų skyriai: Visuo
meninių mokslų, Chemijos ir 
biologijos mokslų, fizikos ir 
matematikos mokslų. Kiekvie
nam skyriui ir jam priskir
tiems institutams vadovauja 
akademikas sekretorius. Sky
rių akademikai sekretoriai yra 
prezidiumo nariai.

Prie Mokslų akademijos 
prezidiumo yra įvairių mokslo 
profilių komi rijų, komitetų, 
probleminių mokslinių ta
rybų. Tai Gamtos apsaugos, 
Atominės energetikos, Tarp
tautinės UNESCO programos 
“Žmogus ir biosfera“ (MAB) 
Lietuvos nacionalinis komi
tetas, Organizmų panaudoji
mo ir apsaugos probleminės 
mokslinės tarybos ir daug ki
tų. Tai visuomeninio mokslinio 
ir organizacinio darbo svar
būs padaliniai. Tačiau jie visi 
yra visasąjunginio paval
dumo ir atskaitomybės. Tai 
milžiniška biurokratizmo sis
tema moksle, atliekanti ir koor
dinacinį darbą. Blogiausia, kad 
mokslinio patariamojo balso 
efektyvumas labai žemas, o 
direktyvinis ujimas akivaiz
dus. Ši biurokratinė sistema vi
siškai užkerta tiesioginius ir 
efektyviausius Lietuvos Moks
lų akademijos ryšius su užsie
nio šalių mokslo centrais. Be 
to, Akademijai šiem ryšiams 
neskiriama užsienio valiutos.

— Kurioms sritims Akademi
ja skiria didžiausio dėmesio ir 
kurių sričių darbą ir kokį dar
bą Jūs Patys labiausiai ver-

Nuotr. Jono Kuprio

tintumėte dabartinėje tenyk- 
čio gyvenimo ir visos tautos 
situacijoje?

— Didžiausią dėmesį 
Akademija skiria matemati
kos, fizikos ir technikos vys
tymo pagrindams. Labiausiai 
skurdinami tie gamtinio pro
filio ir lituanistikos bei ar
cheologijos ir lietuvių etno
genezės darbai, kurie yra 
gyvybiškai svarbūs lietuvių 
tautos išlikimui didžiųjų tautų 
apsuptyje. Rusų (didžiosios) 
tautos parazitavimas išskir
tinėmis teisėmis ir veiksmais 
mažosiose tautose visai nena
grinėjamas. Tai laikoma 
“šventvagyste”. Daug kal
bama apie pasaulinį Baltis
tikos centrą Lietuvoje, o reikia 
kalbėti apie Baltistikos duobę 
baltų tėvynėje.

Jeigu pasaulio valstybių 
mokslo centruose niekas ne
dirbtų baltistikos srityje —

Baltistikos centro Lietuvoje nė 
pėdsakų nebūtų. Neneigdami 
kai kurių svarbių atliktų dar
bų, pateiksime tokį pavyzdį: 
gainiojami tautos nelaimių lie
tuviai išeiviai Amerikoje jau 
seniai išleido 36 tomų “Lietu
vių Enciklopediją” ir 6 tomų 
anglišką “Encyclopedia Litu
anica”. Tuo tarpu, “viskuo per
tekusioje” ir “geradariais” 
apstotoje Lietuvoje Didysis 
“Lietuvių kalbos žodynas” vos 
juda vėžlio žingsniais pirmyn 
(išleista tik 11 tomų iki R rai
dės). Pagrindinių gamtinės ap
linkos apsaugos problemų nau
jos pramonės ir energetikos 
rajonuose Akademija niekur iš 
anksto netyrinėjo ir apsaugos 
rekomendacijų nepateikė. To
dėl turime sunkių gamtinės ap
linkos sudarkymo ir visiško su
žalojimo pasekmių ir Jonavos 
azoto trąšų, ir Kėdainių super
fosfato, ir popieriaus — celiu
liozės kombinatų, ir energeti
kos jėgainių, ypač Ignalinos 
atominės elektrinės įtakos sfe
rose. Žuvo arba nusiaubti miš
kai, užteršti vandenys ir gy
venamoji erdvė, sukelta 
dirvožemio ir gruntų erozija. 
Todėl manyčiau, kad išvar
dintos problemos buvo ir yra 
vienos iš svarbiausių Lietuvai 
ir lietuvių tautai.

— Kiek pati Akademijos 
vadovybė gali vienokius ar ki
tokius sprendimus daryti ir 
kiek projektus bei nutarimus 
kontroliuoja centrinės žinybos 
Maskvoje?

— Sovietų Sąjunga yra val
domo mokslo šalis. Nors nacio
nalinės akademijos neva gali 
mokslines problemas spręsti 
savarankiškai, bet Maskvos 
suvažiavimų ir plenumų nu
tarimai visuomet yra prišpy- 
guoti nurodymų akademi
joms, kurie į Lietuvą ateina 
arba tiesiogiai arba per Lie
tuvos KP CK ir Vyriausybę. 
Įsigilinus į Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidiumo veiklą,

galima matyti pastangas vys
tyti visas mokslo šakas toly
giai. Tačiau prezidiumas ne
gali to padaryti, nes Maskva 
nefinansuoja svarbiausios Lie
tuvai vadinamos gamtinės ir 
etninės naujos tematikos. Rei
kalai ypač pasunkėjo maž
daug prieš dešimtį metų, 
centralizavus akademijų val
dymą ir veiklos planavimą. Be 
to, svarbiausios Lietuvai, kaip 
ir kitoms tautoms, mokslo ša
kos yra nedovanotinai deval
vuotos, vykdant sutartinę 
tematiką pagal įvairių žinybų 
užsakymus. Tatai reiškia, kad 
už pašvinkusias militarizmu 
svetimas sutartines temas 
užmokama dešimtys, dažniau
siai šimtai tūkstančių rublių nj 
per metus, o už gyvybiškai 
svarbią Lietuvai tokios pat ■ 
darbo apimties sutartinę te
matiką mokama vos keli tūks
tančiai rublių ir nesigėdinama 
atlyginti tik po 500 rublių. 
Pastaruoju metu Lietuvos 
Ministrų tarybos kasa svar
biems moksliniams darbams 
finansuoti visai ištuštėjo; 
ministerijos, supratusios 
neatsiejamą mokslo ir gamy
bos ryšį ir gamybinių lėšų nuo
biromis finansavusios kai ku
rias smulkias taikomojo 
pobūdžio mokslines progra- 
mas, turėjo daug nemalonu
mų. Ši trukdymų sistema yra 
nusikalstamo pobūdžio, nes 
neleidžia mokslui efektyviai 
tarnauti gamybai, juo labiau _ 
kultūrai. Todėl, priešingai,^, 
mokslo išvadoms, įgyven
dinant žemių melioravimo ir 
kt. statybų projektus, naikina- , 
mas arba sudarkomas bei ap- 
liedžiamas lietuvių tautos pali
kimas: piliakalniai, senovinės 
buities ir technologijos 
paminklai, istorinių įvykių vie
tos, mokslo ir kultūros darbuo-, 
tojų gimtinės, kaimų poilsia
vietės, senovinės įvairių 
religijų ir partizanų kapinės 
bei kt.

— Kiek pati Akademija savo 
iniciatyva gali bendradar
biauti ir palaikyti mokslinius ,, 
kontaktus su kitomis sovie
tinių respublikų, satelitinių 
valstybių ir Vakarų pasaulio 
atitinkamomis mokslo institu
cijomis?

— Yra keletas bendradar
biavimo su sovietų respubliko
mis formų. Jau seniai Maskva 
neskatina bendradarbiauti su 
bendrų nelaimių respubliko
mis — su Latvija ir Estija. Už
tat bendradarbiavimas su Gu
dija yra paverstas ritualu. 
Maždaug prieš dešimtį metų 
tuščiaviduris socialistinis 
lenktyniavimas buvo perkel
tas ir į mokslo sferą. Tuo būdu 
buvo sukurta gėdinga moks
lininkų nuolatinio ujimo sis- 
tema.Šis ritualas yra'perdėm 
beprasmis ir laukiniškas. Be 
to, “lenktyniaujant” su Gu
dijos mokslininkais, niekados 
nebuvo paliestos svarbiausios 
Lietuvai problemos: ištekan
čios iš Gudijos Neries upės 
nuotėkio mokslinių pagrindų 
parengimas, Gardino pra- 
monėjimo ir augimo pasek
mių Nemuno baseine mini- 
mizavimo pagrindų ir metodų 
parengimas, Gudijos lietuviš
ko regiono lietuvių konstitu
cinės globos pagal tarptautinę 
teisę pagrindas bei įgyvendi- 
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Nauji leidiniai.

Ar nėra geresnio būdo?

Antano Škėmos „Živilę“ Chicagoje

Spaudoj pastebėtas pagei
davimas persispausdinti mūsų 
laikraščiuos iš A. Salio 
„Bendrinės kalbos“ knygOB 
įdomesnius straipsnius, kad 
prisimintume, kaip teisingiau 
vartoti kalbą, yra labai sveika 
idėja. Knygoje tiek gerų patari
mų ir net kalbinio humoro. Yra 
joje ir nemažai atsakymų i 
svarbius kalbinius klausimus.

Tuo pačiu sveika pažiūrėti ir i 
Aukštesnę kalbos pakopą, kaip 
mūsų kalba yra rašoma, 
komponuojama ir kaip kuria
ma. Juk net labai gerai rašan
tys kartais padaro klaidų, visai 
nesurištų su kalbos tikslingu
mu.

Žinome, kaip dėl nepaprastų 
varžybų, ir šimteriopai sunkes
nių negu pas mūs, amerikiečiui 
rašytojui yra sunku išvystyti 
savo kūrybą žurnale ar knygos 
pavidalu. Daug kas net meta 
rašęs dėl redakcijų kaprizų, dėl 
nepaprastos kompeticijos, ir 
garsiausieji iš jų yra pradžioj 
net turėję daug vargo. Tad 
visuomet įdomu, kokie pagrin
diniai patarimai rašančiam 
yra. duodami, kuriuos ir mums 
ne pro šalį būtų išgirsti. ■

Net viename „The Writer“ 
žurnale (1981.VII) kiek tokios 
išminties yra papilta! Sustoki
me bent prie „atsiminimo 
^elemento“. Žinome, kad visi 
savo raštuose esame plepūs ir 
nukrypėtam dažnai nuo temos. 
Kūryboj tai baisi nuodėmė. 
Vien temos išlaikymas ir 
nuoseklumas savo raštuos 
straipsniuose ir prozoj, jau yra 
labai didelis laimėjimas. Jei 
gyvenimas gali mums vykti 
„be temos“ — raštas negali be 
jos apsieiti. O juk kartais 
turime „gražiai“ parašytų 
novelių, romanų ne tik čia, bet 
ir okup. Lietuvoj, tačiau taip 
beviltiškai ištęstų, kad noris 
paklausti: kokia jų tema?

Ypač daug tokiuose kūri
niuose „atsiminimų elemen
to“ , flashback, prustiško triuko, 

Jturis yra tiek daug nuvalkio- 
tas, kad atrodo jau niekas nepa
jėgia aprašomų įvykių stum
ti į priekį! Po kelių dabartinio 
veiksmo aprašymo puslapių 
staiga persimetama į šimtų 
atsiminimų puslapius, kalba
ma apie tai, kas vyko seniau. 

Taip sakant, po vieno žingsnio į 
priekį — šimtai žingsnių 
atgal... Tai virto beveik šablo
nu, ir skaitytojui daros 
neįdomu, nes kartais pradžia 
išduoda, „kad nieko ypatingo ir 
nelauktina, viskas bus gerai“.

Ar novelėj negalima „prisi
minti“, dažnai klausia studen
tai J, Bali, labai vykusio 
romano ir filmo „In the Heat of 
the Night“ autoriaus? „Ne!“, — 
jis atsako. Bent truputį, 
truputėlį praeities prisiminti 
bent romane?.. „Ne! Nė 
trupučio! Jokiu būdu negali
ma“, — tyčiom griežčiausiai jis 
atsako. Bet ir nusileidžia, 
primindamas tačiau, kad jis 
matė daug geros kūrybos, 
sugadintos tų „prisiminimų 
puslapių“ — daugiau už kitas 
raštų neigiamybes! Tik dabar
tis ar aprašomas įvykis pririša 
skaitytoją, bet jis turi tęstis ir 
nebūti perdaug dažnai nutrau
kiamas atsiminimais ar šuo
liais nuo temos.

Jo patarimai labai paprasti 
ir drąsūs, norint išvengti tų 
„atsiminimų“ nuokrypos. Bali 
analizuoja jų tik aštuonis. 
Pataria veikalą pradėti tinka- 
miausiame fabulos momente, 
pradėt tokioj vietoj, po kurios 
bus mažiausiai reikalo grįžti 
atgal, aiškint, kaip visa prasi
dėjo. Paaiškinti praeitį dviejų 
labai suinteresuotų žmonių 
dialogu, įvesti „dokumentų“ — 
dossier pasirodymą ar labai 
staigių minčių įsiveržimą 
veikale. Aišku, amerikietišku 
būdu jis pataria grįžti į praeitį 
ir apklausinėjimais, tardymu 
teismo salėj arba žaibišku hero
jaus — žmogaus geros ar blo
gos praeities atsidengimu — 
reveliacija. Tik tuomet, jis sako, 
praeitis tampa dabartim, ir 
skaitytojas praeitį seka su 
nepaprastu dėmesiu.

Tik tokius kelis būdus jisai 
parodo, kurie gali pakeisti tuos 
„šimtus žingsnių atgal“, tuos 
ilgus, nemotyvuotus prisimini
mus. Bet jų yra ir daugiau. Ir 
kiekvienas juos sau gali išras
ti. Ypač, kai kyla pagunda 
sugrįžti į fabulos praeitį, reikia 
sau tarti: sustok ir pagalvok, ar 
nėra geresnio būdo įdomų daly
ką kitaip papasakoti?

P. Melnikas

sitinkant
Pokalbis su Los Angeles 

Dramos sambūrio režisiere 
Dalila Mackialiene

Los Angeles Dramos sam
būrio išvykai į Chicagą artė
jant, čikagiečiams, o ir kiek
vienam teatro mylėtojui 
išeivijoje gali kilti klausimas: 
kodėl, palyginti, yra toks 
gyvastingas šisai teatralų 
kolektyvas? Mįslės raktas 
turbūt didžiąja dalimi yra pati 
režisierė Dalila Mackia- 
lienė. Pirmiausia tegu būna 
tad grynai asmeniška užuo
mina: Kas ir kada labiausiai 
lėmė, kad ligšiolinis Jūsų gyve
nimas taip tampriai susirišo su 
scena ir teatru?

— Sakysim, kad kiekvienam 
žmogui, ateinančiam į šį 
pasaulį, Dievas suteikė po 
mažą kruopelytę kokio nors 
talento. Besivystydamas indi
vidas, pajutęs linkimą į ką 
nora, pradeda ta sritimi domė
tis, skirti tam daugiau laiko, 
suartėti su žmonėmis, besido
minčiais tais pačiais klausi
mais ir nejučiomis pradeda 
toje srityje plačiau reikštis. 
Vieni rašo eiles, kiti rašo dra
mas, vieni pamilsta dainą, kiti 
šokį, muziką, dar kiti skai
čiuoja, stato namus, braižo 
planus, aria žemę ar kalba 
tribūnose, vaduoja ar parduo
da tėvynę ir atlieka daug kitų 
darbų. Juk surengti gerą viešą 
labdaros ar kitokios paskirties 
balių irgi reikia turėti ir talen
to, ir žinių, ir svarbiausia — 
nebijoti darbo, nes vien su 
talentu toli nenueisi. Tad ir 
man greičiausiai teko būti kur 
nors netoli, tame naujai atei
nančių į pasaulį susirinkime 
kaip tik tą dieną, kada Dievas 
visiems dalino meilę teatro 
pažinimui, pridėjo dar jautrią 
uoslę užkulisių dulkėms ir, 
aplamai, suteikė norą, kuo 
dažniau gyventi kito asmens 
— nežinomo asmens — gyveni
mu, kenčiant jo kančias ir 
juokiantis drauge su juo. Tada 
labai lengvai pamirštami savi 
rūpesčiai ir džiaugsmai ir 
visas gyvenimas pavirsta sce
na, ir tu esi vienas iš artistų. 

Antano Škėmos „Živilės“ pastatymo Los Angeles 
mieste; pirmojo veiksmo scena. Ii kairės j deiing: 
Gluosnis — Aloyzas Pečiulis, Aiautas—Antanas Kiš

kis, Karijotas — Vincas Dovydaitis. Veikalas suvai
dintas Los Angeles Dramos sambūrio, režisuotas 
Dailios Mackialienės. Nuotr. L. Kanto.

Tai didelis džiaugsmas, nes 
kuris gi , jaunas būdamas, 
nesvajojome būti artistu. Jeigu 
ką nors myli, viskas yra labai 
lengva padaryti.

— Kur ir kaip reiškėsi Jūsų 
sceninė veikla ir kurie veikalai 
bei jų spektakliai Jums asme
niškai pasiliko labiausiai 
atmintini?

— Vaidybą pradėjau pamėg- 
tijau būdama pradžios mokyk
loje. Mokytoja Kalėdų eglučių 
vaidinimuose man visada 
duodavo svarbiausią vaidme
nį vaikiškuose vaidinimuose. 
Paskui buvau skatinama pati 
sugalvoti ir parašyti veika- 
liuką ir po to išmokyti vaikus 
vaidinti. Mano „padėjėja“ 
visada būdavo mokytoja, kuri 
pati mėgdavo dainuoti ir 
vaidinti. O kai jau kartą užli
pai ant scenos, tai lyg grandi
ne prisiriši. Nuo jos nulipti yra 
labai sunku. Taip sunku, kaip 
rūkančiam mesti rūkyti. 
Vėliau prasidėjo skautavimas, 
pasirodymai prie laužų, kur 
esu net premijų laimėjusi. Teko 
vėliau vaidinti su ateitinin
kais, šaulių teatro mėgėjų 
grupėse, operos pastatymuose 
Vilniuje, Lietuvių tautiniam 
ansambly Vokietijoje. Teatro 
mylėtojų grupėje Australijoje; 
Vaidilos teatre ir Čiurlionio 
ansambly Clevelande. Ir jau 
beveik dvi dekados, kai vado
vauju Los Angeles Dramos 
sambūriui. Su Dramos sambū
riu pastatytų veikalų eilėje 
labiausiai atmintin įsibrovė ir 
liko iki šiol A. Kairio „Šviesa, 
kuri užsidegė“ (jos premjera 
buvo I Teatro festivalyje), A. 
Landsbergio „Paskutinis 
piknikas“, B. Pūkelevičiūtės 
„Palikimas“, J. Gliaudos 
„Čiurlionis“ ir vėliausiai 
pastatyta A. Škėmos „Živilė“. 
„Živilė“ turbūt išliks atmin
tyje iki neužmatomos ateities 
ribos, nes tai gal (bijau išsi
tarti) bus paskutinis pasta
tymas.

Dalila Mackialienė, Los Angeles Dramos sambūrio režisierė. 
Nuotr. L. Kanto.

— Metų metais premjerinį 
tęstinumą išlaikantis Jūsų 
kolektyvas ir aktoriais ir 
amžiumi yra gana margas. Ko 
reikia tad sceniniame darbe, 
kad sambūris nesubirtų, kad 
augtų jaunieji aktoriai, kad 
netrūktų naujų veikalų ir jiems 
pastatyti entuziazmo?

— Šį klausimą galiu atsakyti 
tik dviem žodžiais: reikia 
laimės. Yra didelė laimė, jei 
gali iš kur nors iškasti įdomų 
scenišką veikalą, nesunkiai 
išmokstamą, be puslapinių 
tiradų, kurias visuomet reikia 
sutrumpinti bent iki ketvir
tadalio. (Tai pats nemaloniau
sias darbas, prieš pradedant 
veikalą ruošti pastatymui). 
Dažnai, o gal dažniausiai 
dramaturgas nori išsakyti 
save, o ne atskleisti personažo 
vidų, idėjas, pasaulėžiūrą. Kai 
susiduri su daugybe įmantrių 
frazių, kurias net neįmanoma 

išversti į anglų kalbą, kad 
jaunas aktorius suprastų jų 
reikšmę, tada visi „pasika- 
binam“, teatrine terminologi
ja tariant. Mūsų kalba turi 
labai daug šmaikščių žodžių, 
kažkokių nukaltų frazių, 
kurias vaizdžiau išaiškinti 
galėtų gal tik pats dramatur
gas. Tokias vietas, žinoma, 
reikia kopiūruoti, nes jos 
„neįkandamos“. Norėčiau dar 
pridėti, jog jauną aktorių 
prisiauginti ar prisitraukti, 
kad jis pamėgtų scenos darbą 
yra labai sunku. Vienas kitas 
pamėgina „paartistauti“, bet 
daug vargo, daug trukdymo, 
nes trūksta disciplinos, draus
mės, pagarbos kitam kolegai 
ar aplamai vyresniajam, trūks
ta bet kokios reikšmės 
punktualumui ir t.t. Tokie daž
niausiai nubyra po kelių repe
ticijų, ar po vieno pastatymo. 
Jaunus žmones traukia kito 
pobūdžio pramogos. Be to, 
daug vargo ir darbo su kalba, 
ištarimu, rolės išmokimu ir 
laiko „eikvojimu“, važinėjant 
po keliolika ar net keliasde
šimt mylių į repeticijas. Visa 
tai atbaido net didžiausius sce
nos entuziastus. Darbštusis 
jaunimas jau ir taip yra labai 
apkrautas visokeriopa veikla. 
Tie, kurių gyvenimą sudaro 
alutis ir rock’n roll muzika, tie 
neina niekur ir lietuviškam 
gyvenime nedalyvauja. Jų 
pasaulyje lietuviškai scenai ar 
lietuviškai knygai vietos nėra. 
Jų gyvenimas jau sukasi apie 
kitokią ašį.

— Kodėl šį kartą pasirinkote 
ir Chicagon atvežate Antano 
Škėmos „Živilę", o ne kurią 
kitą dramą ar komediją?

— „Živilė“ yra vėliausiai 
mūsų pastatytas veikalas. Dar 
šviežias, rolės neužmirštos, 
dekoracijos neišmestos. Akto
rių kolektyvas mažas, tik 5 
žmonės. Nedaug tūkstančių 
reikia mokėti už kelionę. Po 

neblogai pavykusios premje
ros Los Angeles, visi dar pilni 
entuziazmo, noro pasirodyti ir 
kitur. Veikalas gražus, skonin
gas, pilnas gilios prasmės. Tuo 
pačiu, statydami šį veikalą, 
norėjome prisidėti prie 40 m. su
kakties nuo mūsų tautos tragiš
kiausio laikotarpio paminėji
mo, norėjome taipgi tuo pačiu 
pagerbti A. Škėmos atminimą 
rašytojo 20 metų tragiškos mir
ties sukaktyje. Anksčiau didelė 
dalis mūsų statytų veikalų jau 
buvo vaidinti Chicagoje, akto
riai, dalyvavę tų veikalų pasta
tymuose, jau išsisklaidę visuo
se pasaulio kraštuose, mokslų 
ar darbų verčiami. Živilės 
legenda mane visą laiką žavė
jo savo lūžiais, besitęsiančiais 
per tris labai skaudžias mūsų 
gyvenimo epochas. Čia daug 
vietos režisieriaus ir dailinin
ko fantazijai.

— Kurios problemos, kurie 
sunkumai, bei rūpesčiai itįp 
susitvenkė, statant šį Antano 
Škėmos veikalą ir kaip sunku
mus nugalėjote ir kaip proble
mas išsprendėte?

— Numačius statyti „Živilę“, 
pirmas rūpestis buvo, kur ir 
kaip susirasti aktorius, tinkam 
čius atlikti šios legendos veikė
jų roles. Reikėjo dviejų jaunų, 
gražių žmonių, su gražia lietu
vių kalba, gražiais balsais, 
reiškiančiais meilę vienas 
kitam, vienas kito nemylint. 
Čia ir buvo pats sunkiausias 
viso pastatymo uždavinys. Bet 
laimei (Dievas visada ateina 
pagalbon, kai Jo nuoširdžiai 
prašai), suradome Sigutę 
Mikutaitytę, kuri yra iš Chica
gos, kuri šiai rolei taip tiko, 
kaip brangakmenis į kara
liaus karūną. Jauna, liekna, 
graži. Ji V-jame Teatro festi
valyje „Čiurlionio“ dramoje 
vaidino grafaitės vaidmenį. O 
prie jos prisijungė jaunas 
gražus vyras Aloyzas Pečiulis, 
su dideliais vaidybiniais ir 
režisūriniais gabumais. 
(„Čiurlionio“ dramoje debiu
tavo prof. Daškevičiaus ir 
psichiatrijos daktaro vaidme
nyse). Jiedu abu sudarė puikią 
porą Živilės ir Gluosnio 
personažams. Vincas Dovy
daitis, Dramos sambūryje 

• išvaidinęs daugiau kaip ketvir
tį šimtmečio, puikus charak
teringose rolėse, atliko Kari
joto vaidmenį. V. Dovydaitis 
„Čiurlionio“ dramoje V-jo 
festivalio metu buvo pažymė
tas geriausio aktoriaus 
antraeilėje rolėje žymeniu už 
aną įsimenamą katarinkinin- 
ko vaidmenį. Lėbautojo, mergi
ninko ir tėvynės išdaviko 
Ašauto vaidmenį įdomiai 
sukūrė Antanas Kiškis, kuris 
„Čiurlionio“ dramoje atliko 
rusų dailininko Averino rolę. 
Antanas Kiškis, ne taip seniai 
įsijungęs į Dramos sambūrį, 
papildė jo eiles komiško 
pamušalo rolėmis, kurių pasi
taiko kiekviename veikale. 
Bet, dažnai neturint tinkamo 
aktoriaus, tokios rolės praslys
ta neišryškintos, ir visas veika
lo paspalvinimas lieka nepas
tebėtas. A. Kiškis labai jautrus 
scenos menui, su gražiu scenai 
tinkančiu balsu, užtikrinta 
maniera, tvirtai stovintis 
scenoje ant „abiejų kojų“. 
Autoriaus įvestą Svajūno 
(Pasakotojo) vaidmenį pasiė
miau aš pati, viena, kad suma-

(Nukelta į 2 psl.)
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PEN klubas priima rezoliuciją apie Pabaltijį. 
Caras Europos žandaras: Mikalojaus I santy
kiai su Roma, siekiant užgniaužti Katalikų 
bažnyčią Lietuvoje. 
Lietuva ir lietuviai 
leksikone". 

.Pasaulinės literatūros 

Samuelio Becketto eilėraščiai. 
Apie Bronių Muriną parodos proga. 
Su Vytautu Ignu po Lietuvą. 

Nijolės Ambrazaitytės koncertai Chicagoje. 

Visatos galaktikų dydžiai. 

A^įnė PaAJ&Šbį; 
PEN klubas 
priima rezoliuciją 
apie Pabaltijį t .' 4.' S -»y : 

Pasaulinė rašytojų organiza
cija pasmerkė kultūros varžy
mą Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Rugsėjo pabaigoje Lijone, 
Prancūzijoje, į vykus iame 
Tarptautinio P E N klubo 
suvažiavime didele b a l s ų 
dauguma priimta Danijos, 
Norvegijos, Švedijos ir Suomi
jos centrų pateikta rezoliucija 
apie Pabaltijį. Jos tekstas 
skamba taip: 

, , V i e n a s s v a r b i a u s i ų 
tarptautinio P E N klubo 
uždavinių yra padėti apsau
goti mažų tautų kultūras. 
Skandinavijos centrų nariams 
didelio rūpesčio kelia žinios 
apie sunkumus, su kuriais susi
duria jų kolegos rašytojai trijo
se rytinio Baltijos jūros, daž
nai vadinamos Taikos jūra, 
pakraščio š a l y s e . Pas ta 
raisiais metais mus pasiekė 
informacija, kad didėja grės
mė Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kultūroms, kad suimami 
intelektualai, kurie stengiasi 
ištausoti savo kultūras. Mes 
kviečiame visus Tarptautinio 
PEN klubo narius drauge su 
mumis pasmerkti tokią politi
ką, kuri taip iškalbingai 
prieštarauja visų tarptautinių 
kultūrinių sutarčių princi
pams". 

Iš suvažiavime dalyvavusių 
59-ių PEN centrų tik penki 
balsavo prieš rezoliuciją, o 
septyni susi laikė. Vieni 
pirmųjų už rezoliuciją rankas 
pakėlė Kinijos ir Lenkijos 
atstovai. Rytų Vokietija ir 
Bulgarija balsavo prieš, o 
V e n g r i j o s P E N c e n t r a s 
susilaukė. 

Rezoliucija iššaukė karštas 
diskusijas. Ypač karingą kalbą 
pasakė Rytų Vokietijos centro 
atstovas, kuris tvirtino, kad 
Pabaltyjė nėra jokios priespau
dos, tautinės kultūros klesti, o 
kultūros kūrėjai turi visišką 
laisvę. Jam atsakė estų PEN 
centro atstovas Aleksis Ranni-
tas, kuris pacitavo pernai 
paskelbtą 40 estų intelektualų 
atvirą laišką Pravdai ir estų 

kompart i jo s l a ikrašč iams . 
Šiame laiške kalbama apie 
didėjančią grėsmę estų kultū
rai, reiškiamas susirūpinimas 
jos ateitimi. Kita estų centro 
atstovė, Amerikoje gyvenanti 
rašytoja Asta Vilman-Linnolt, 
paskaitė ištrauką i š Estijos 
oficioze perspausdinto „Prav-
d o s " s tra ipsn io , kuriame 
džiaugiamasi Sovietų Sąjun
g o s tautinių kultūrų „sutary-
binimu" ir jų skaičiaus mažė
j imu. Soviet inė s i s t ema 
stengiasi suformuoti naują, 
„tarybinį" žmogų — kalbėjo 
es tų atstovė — kurio atmintis 
t e s i e k s 1 9 1 7 - u s m e t u s . 
Neutralią poziciją užėmęs 
Vengrijos atstovas paabejojo, 
ar pasaulinei rašytojų organi
zacijai verta užsiimti įvai
riausių „mažumų" proble
momis , nes tokių mažumų 
pasaulyje nepaprastai daug. 
As ta Vilman-Linnolt jam atsa
kė, kad Estija, Latvija ir Lietu
v a nėra mažumos, bet tautos, 
gyvenančios savo istorinėse 
teritorijose. (Lietuvių rašy
tojai šiame suvažiavime neda
lyvavo). 

Tarptautinio P E N klubo 
kalinamų rašytojų (ir žurnalis
tų) komiteto pranešimas buvo 
paskelbtas jau rugpjūčio mėne
sį. Jame išvardyti Gintautas 
Iešmantas, Petras Lukoševi
čius, Povilas Pečeliūnas, Vik
toras Petkus, Julius Sasnaus
k a s , V y t a u t a s S k u o d i s . 
Algirdas Statkevičius ir Anta
n a s Terleckas. Suvažiavimo 
metu išleistame pranešimo 
priede dar sykį paminėtas 
Algirdo Statkevičiaus atvejis 
— aprašomas jo uždarymas į 
p s i c h i a t r i n ę l igon inę ir 
reiškiama nuomonė, jog tėra 
nedaug vilties, kad jis būtų 
paleistas netolimoje ateityje. 

P E N klubo suvažiavimo 
metu Pabaltijo klausimas iški
lo tarptautinėje plotmėje. Už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kultūrinę laisvę pasisakė ketu
ri penktadaliai suvažiavime 

(Nukelta į 2 psL) 

CARAS — EUROPOS ŽANDARAS 
Mikalojaus I santykiai su Roma, siekiant užgniaužti 
katalikų bažnyčią 

Lietuvoje 
S T A S Y S 

Caras Mikalojus I, apie kurį ruo- tapo jis pats. 
šiamės kalbėti, gimė tais metais, kai Pop. delegatas arkiv. Litta buvo 
mirė (1796) jo senelė care Kotryna "apsaugotas" nuo kitų patarėjų, 
II, įvykdžiusi visus tris Lietuvos pa- be to, negalėjo susisiekti su Romos 
dalinimus: 1772, 1793 ir 1795 me- centru, nes pop. Pijus VII tuo me
tais. Jis buvo panašus į senelę, ku- tu buvo įkalintas Napoleono, o kar-
ri nesiskaitė su nieku, taipgi su Ro- dinolai išblaškyti. Taip pasirašyta 
ma. Po I Lietuvos padalinimo, ga- konkordatas, kokio norėjo Siestren-
vusi gudiškas Lietuvos sritis, jinai cevičius ir rusai. Pagal konkordatą 
be popiežiaus sutikimo jsteigė kata- buvo išskirtos iš Lenkijos Gniezno 
likų vyskupiją Mogiliave ir pati pa- metropolijos Vilniaus ir Žemaičių 
skyrė jai vyskupą, buvusį Vilniaus vyskupijos ir perkeltos į Mogiliavo 
sufraganą gudų reikalams Stanislo- jurisdikciją. Mogiliavo metropolijai 
vą Siestrencevičių — Bohušą; po priskirtos dar šios vyskupijos: Luc-
Idek laiko jį pakėlė f arkivyskupus ko Podolėje, Kameneco Volinijoje 
vėl be Romos žinios. Kitas būdingas ir naujai įkurta Minsko vyskupija 
jos elgesys su jėzuitais. Kai pop. Kle- vietoj panaikintosios Livonijoje. Bu-
mensas XIV, spiriamas Europos vai- ves Livonijos vysk. jonas Kasakaus-
dovų, panaikino (1773) jų ordiną, kis (ne Steponas Giedraitis), buvo 
jinai priešingai — paliko juos toliau perkeltas į Vilnių, o Minsko vysku-
veikti savo valstybėje. pu paskirtas Jokūbas Dederka, kil-

Kitaip elgėsi jos sūnus caras Povi- me ukmergiškis, gana pataikius ru-
las I. Pradėjęs valdyti 1796 metais, sams. Vyskupų parinkimą apspren-
į antrus metus susirišo su Roma, dė taip pat Siestrencevičius. 
kad sutvarkytų bažnytinius katali- Jo kontroversinis vaidmuo verčia 
kų reikalus diplomatiniu keliu. Jis pasidomėti, kokio tipo asmuo jis bu-
planavo Vilnių, didžiausią vyskupi- vo? Gabus ir lankstus gudas, kilimo 
Ją, padaryti bažnytine katalikų me- kalvinas, ruošęsis Vakarų universi-
tropolija ir tai buvo pažadėjęs 2e- tetuose kalvinų pastoriumi, išmokęs 
maičių vysk. kng. Steponui Gied- vokiečių, prancūzų ir anglų kal-
raicnu. (Sis vyskupas, atsisakęs pri- bu, be kitko, studijavęs literatūrą 
siekti Btildmybę jo motinai, laimė- Vilniaus akademijoj, mokęs Radvilų 
jo naujo valdovo palankumą). Kai vaikus ir Radvilų dvare susipažinęs Deltuvos šventoriaus kryžius, bažnyčia ir varpinė 
atvyko Romos atstovas ruošti kon- su Vilniaus vysk Ig. Masalskiu, liaudies architektūra, 
kordato, dalykai pakrypo kita kryp- Staiga persisvėrė į katalikus, baigė 
timi; pakrypo dėl to, kad įsiterpė papildomus teologijos mokslus Var-
Kotrynos II paskirtasis Mogiliavo šuvoje ir 1761 buvo įšventintas ku- tino vyriausiu Maltos ordino 
arkivyskupas Siestrencevičius. 

Karjeros vyskupas — rusų 
Valdžios ta lUnfa l ry . 

Laukdamas Romos delegato, Sies-

• šimtmetinė lietuvių 

ma-

Zemaičių koadjutorius buvo atidėta. 
Prie caro Aleksandro I kiti Lietu

vos reikalai buvo pakenčiamoj padė
ty. Dar veikė Lietuvos statutas ir se
noji teisminė bei administracinė 
tvarka. Švietimo srityje veikė seno
sios kolegijos ir Vyriausioji Vilniaus 
mokykla, caro (1803) pavadinta Im
peratoriškuoju Vilniaus universite
tu. Bažnyčios ir jų parapinės mo
kyklos buvo nesuvaržytos. Caras A-
leksandras I ketino palikti senosios 
Lietuvos kunigaikštijos statusą kaip 
Suomijai, žinoma, likdamas pats 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Jis 
pavedė savo draugui Rietavo kung. 
Mykolui Kleofui Oginskiui su kitais 
ruošti šios kunigaikštijos konstitu
ciją. Jsteigė (1817) Lietuvos armiją, 
nors ji iš tikro nebuvo visiškai lie
tuviška ir veikė ne Lietuvos terito
rijoje. 
Lietuvos sunaikinimas prasideda 

su Mikalojum I 
Viskas staiga pasikeitė, kai 1825 

m., t.y. praėjus 30 metų nuo Lietu
vos galutinio pavergimo, į caro sos
tą įsėdo jauniausias Aleksandro I 
brolis Mikalojus I. Jis buvo įsitiki
nęs, kad istorinė Lietuva buvusi ru
siška ir dabar turinti būti integrali 
Rusijos provincija. Lietuvos vardą 
jis panaikino ir davė naują — Šiau
rės vakarų Rusijos srities pavadini
mą. Numalšinęs 1831 m. sukilimą, 
pirmiausia (1832) uždarė Vilniaus 
universitetą, palikdamas tik medici
ną ir teologiją. Tais pačiais metais 
panaikino daug vienuolijų ir vie
nuolynų, o jų bažnyčias žymia da
limi pavertė cerkvėmis. Pašalino S 
ordinaro pareigų J.A. Giedraitį, nes 
buvo rėmęs 1831 m. sukilimą. 2e-

trencevičius paliko Mogiliave savo 
vietoj preL A. Berentą, o pats išvy
ko ilgesniam laikui į Petrapilį ruoš
ti dirvos deryboms. Jtikino rusų 
valdžią, kad bus geriau, jei katali
kų reikalai bus išskirti iš bendro 
tikybų departamento vidaus minis
terijoje ir sudaryta atskira "Dvasi
nė katalikų kolegija" arba konsis
torija. Užtikrino, kad tai nesikry-
žiuos su valdžios tikslais. Tokia ins
titucija tuoj buvo sudaryta, ir Sies-

kui koadjutoriumi Vilniaus univ 
nigu. Po dešimtmečio vysk. Masals- gktru, kaip buvo išrinktas. rektorius Jeronimas Stroinovskis, o mai&ų vyskupiją pavedė valdyti su
kis jį konsekravo savo sufraganu Naujo nuncijaus sankirtis Vilniaus sufraganu aktyvus maso- fraganu tapusiam palankiam val-
gudų reikalams. Gudijai patekus po •» valdžia nas p r e l . Houvaltas. Siestrencevičius džiai Simui Giedraičiui. 1840 m. ca-
I padalinimo Rusijos valdžfon jis, Siestrencevičiaus tremtis truko pats ėmėsi pravesti šių kandidatų r a s panaikino Lietuvos statutą ir 
kaip minėjom, buvo Kotrynos II pa- neilgai. Caras Povilas I 1801 m. bu- procesus — apklausinėjimus. pakeitė administracinę sistemą. Se-
skirtas gudų ordinaru ir pakeltas j vo nužudytas ir naujasis valdovas, Kai atvyko naujas nuncijus arkiv. kančiais metais nusavino bažnytines 
arkivyskupus. Gavęs šią poziciją, jis vyriausias jo sūnus Aleksandras I, Tomas Arezzo, kandidatų procesai žemes ir įvedė "valdininkų algas 
prisiekė carei ištikimybę ir, nesiskai- jį grąžino į senąją poziciją. Grįžęs, jau buvo baigti. Nuncijui tuoj pri- kunigams. Visas katalikų kolegijas 
tydamas su popiežiumi (Romai vis Siestrencevičius pašalino iš ordiną- sistatė caro kanceliarijos viršininkas (vidurines mokyklas) arba uždarė, 
nekeliant skandalo, kad nebūtų rų 2emaičių vyskupą Step. Gied- Voroncevas ir paprašė tuos Sies- arba perkilnojo į kitas vietas ir pa-
blogiau), darė karjerą. Dabar, po raitį, pretendavusį į metropolitus, trencevičiaus pravestus procesus pa- vertė rusiškomis gimnazijomis. Ne-
konkordato, jis buvo ir Romos pri- ir į jo vietą paskyrė koadjutorių J. tvirtinti. Nuncijus atsisakė, nes tai lietė tik parapinių mokyklų, nors 
pažintas baž. provincijos metropoli- lietuvių atstovams. Viktorijos Ja- buvo padaryta nekanoniškai. Dėl to salia jų steigė valstybines rusiškas 
tas. A. Giedraitį. užvirė diplomatinė kova tarp rusų valsčių mokyklas. 

Tapęs padėties viešpačiu, Sies- Vyskupijoms reikėjo naujų su- valdžios ir Romos. Ji baigėsi tuo, Drastiškai tvarkydamas visus ki-
trencevičius pradėjo kovą su jėzui- fraganų ir koadjutorių. Jiems pa- kad Ig. Giedraitis, A. Berentas ir tus Lietuvos reikalus, Mikalojus I 

trencevicms buvo paskirtas jos va- tais ir Ha suklupo, nes jėzuitai ture- rinkti caras paskyrė komisiją, kuri Houvaltas buvo visiškai atmesti Ro- ėmėsi perorganizuoti bažnytinę ka-
dovu. Atvykęs pop. delegatas Lo- j 0 nemažos įtakos Povilui I. Caras turėjo veikti kartu su arkiv. Siestren- m o s , o Stroinovskis vėliau patvir- talikų administraciją ir kunigų pa-
renzo Litta, buvęs kitados nuncijus ištrėmė jį iš Mogiliavo ir atėmė jam cevifiumi. Ir buvo parinkti šie kan- tintas ir konsekruotas koadjutorių- rengimo mstitucijas. Siestrencevičius 
Lenkijai ir Lietuvai, turėto priimti bet kokią galią tvarkyti bažnytinius didatai: Žemaičiams koadjutoriumi mi Luckui. (Dar vėliau iš Lucko jau buvo miręs (1829), vadinas, li-
Siestrenceviaų kaip derybų tarpi- reikalus. Netrukus, 1799 m. caras Simas Giedraitis, sufraganu jaunas, perkeltas į Vilnių). Kadangi prie ko laisva Mogiliavo metropoliti vie-
ninką su rusų valdžia. Jis taip vis- ištrėmė ir nuncijų arkiv. Littą, |si- labai "svietiškas" Ignas Giedraitis, tos grupės buvo prijungtas Simas ta. Kitas metropolitas buvo Lenki-
ką nulenkė, kad baž. metropolitu leidęs, kad pop. Pijus VII jo netvir- Mogiliavui prel. A. Berentas, Luc- Giedraitis, tai ir jo kandidatūra j jai, taip pat palankus carui — Var

šuvos arkiv. Choromanskis. Jo vieta 
1838 m. liko taip pat laisva, nes tais 
metais jis mirė. Caras apsisprendė 
tas dvi metropolijas sujungti į vieną 
ir perkelti į vidurį tarp Lenkijos ir 
Gudijos, būtent — į Vilnių. Tam 
vieninteliam metropolito sostui nu
matė kandidatą Kameneco sufra
ganą Igną Pavlovskį, tuo metu bu
vusį dv. katalikų kolegijos pirmi
ninką Petrapilyje. Tais metais (18 
38) caras pasiūlė šį kandidatą Ro
mai. Roma neskubėjo atsiliepti. Ta
da caras sekančiais metais pats pa
skyrė Povlovskį arkivyskupu — met
ropolitu, tik nedrįso be Romos jo 
kelti į Vilnių. 

Pavlovskis, būdamas katalikų ko
legijos pirmininku, žinojo būsiąs pa
skirtas metropolitu, dėl to pradėjo 
ruošti sau priimtinus kandidatus į 
naujus vyskupus. Tarp kitų jis pa-
r'nko ir Joną Gintilą žemaičiams, 
tuo metu buvusį žem. vyskupijos 
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Siame kun. Stasio Ylos straipsnyje kai korių 
minimų asmenų senieji portretai: Žemaičių 
vyskupą* kunigaikštis Steponas Giedraitis 

(m. 1803); Artimųjų Rytų misionierius Maksimi
lijonas Ryla (1802-1848); Minsko vyskupą* 
Jokūbas Dederka (apie 17B2-182ftl. uk-

m«>r(fiAWi«. kurio <*m rf|fimfl<» portrfttHH straips
nio autoriaus rastas Varšuvoje. 



J.

Šiame numeryje:
Prie lituanistikos katedros laiptų. 
Tautinė kultūra ir mes.
Atsiminimai apie poetą Aleksandrą 
Arminą — Venancijų Ališą: gimnazi
jos metai.
Venancijaus Ališo eilėraščių pluoštas. 
Poezijos pokalbiai su gyvenimu: Juli
jos Švabaitės naujas eilėraščių rin» 
kiny s.
Laiškas iš Paryžiaus: tarp vasaros 

'..prisiminimų ir rudens gėrybių.
Lietuvių Bendruomenės 1981 metų lite
ratūros premija.

Prie lituanistikos katedros laiptų
Labai aišku, kad, Lietuvai 

netekus nepriklausomybės, vi
sas lietuviškas gyvenimas 
pasikeitė. Pasikeitė ir moksli
nis pasaulis. Nors Vilniaus 
universitetas ir aukštųjų moks 
lų įstaigos tebeveikia, moksli
nės pastangos yra sovietinės 
ideologijos bei santvarkos 
apribojamos ar slopinamos.

Išeiviai yra įsijungę į įvairių 
kraštų universitetus. Retas ku
ris pritaiko savo lituanistinį 
išsilavinimą ar polinkį mokslo 
sričiai savo tiesioginiams dar- 
banis, ar savo profesiją gali vis- 
pusiŠkiau lituanistikos tiks
lams pajungti. Lituanistika 
buvo dėstoma arba yra dės
tomi kai kuriuose universite- 
tuoąė, bet šiuo metu tiktai 
žemesnio lygio, tai yra 
prieš bakalauro laipsnio įsi
gijimą. Vienur kitur lietuviai 
diplominius darbus atliko, 
rinkdamiesi temas iš lietuvių 
istorijos, literatūros, kalbos, 
meno ar šiaip kultūros sričių. 
Bet: užtikrintos pastovios vie
tos universitete lietuviai dar 
neturėjo ir neturi.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės 1978 m. seimui nutarus 
steigti lituanistikos katedrą ir 
PLB valdybai 1981 m. jos vie
ta išrinkus Illinois universi
tetą Chicagoje, sudaryta pro
ga visiems laikams užimti 
svarbią vietą moksliniame pa
saulyje. Lituanistikos katedra 
(Ėndowed chair in Lithuanian 
studies) reiškia, kad Illinois 
universitete visada dirbs pro
fesorius, tyrinėjantis lituanis
tiką ir vadovaujantis stu
dentams įvairaus lygio 
kursuose bei lituanistikoje sie
kiantiems aukštesnio laipsnio 
(kuriam teises slavistikos 
fakultetas gavo 1980 m.).

Mūsų lietuviškas gyveni
mas pasižymi įvairia veikla, 
šventėmis ir kitokiais siekiais. 
Viskas reikalinga, viskas mus 
jungia, tobulina. Ir kiekviena 
gyvenimo sritiB turi šalininkų. 
Jų paramos dėka įvairūs pro
jektai įvykdomi. Trūksta tik 
akademinio išsivystymo, tam 
tikros pilnatvės, kad už litu
anistinių mokyklų bei institu
tų turėtume ne vien tik mė
gėjus lituanistikos žinovus. 
Pavyzdžiui, mūsų išeiviškai 
kalbai tampant mažiau tiks
lia , būtina naudotis centru,

kuriame kalba būtų tyrinėja
ma, pasikeitimai sekami, ku
ris būtų mums autoritetas, 
aukštesnis švietimo centras.

Katedros profesorius gali bū
ti kviestas ilgam terminui ar
ba pramatytas kas keleri me
tai keisti, kad įvairių 
lituanistikos sričių žinovai ga
lėtų savo darbą dirbti ir savo 
žiniomis dalintis. Jis užims 
lituanistikos katedrą su vi
somis teisėmis, privilegijomis 
ir atsakomybe, su galimybe 
spausdinti ir kitomis universi
teto sąlygomis, naudotis raš
tinėmis bei ištekliais, vado
vauti studentams, kurių 
skaičius, kaip ir dabar, gali 
įvairuoti. Profesorius galės 
profesiniai dirbti mūsų isto
rijos, kalbos, literatūros ir vi
sose kitose mūsų tautos vys
tymosi srityse.

Lituanistikos katedros įstei
gimas būtų išeivių dovana sa
vo tautai. O tai yra ir mūsų 
kiekvieno pareiga, nes tuo mū
sų gyvenimas bent dalinai bus 
įprasminamas, mums atlie
kant tai, ko Lietuvoje negali
ma įvykdyti. Pavyzdžiui, 
nagrinėti mūsų literatūrą pa
gal dabartinius Vakarų pa
saulio kritikos dėsnius. Studi
juoti mūsų kalbą, palyginant 
ją su Lietuvoje skelbiamomis 
studijomis. Ir tokių darbų yra 
labai daug, ypač istoriniuose 
moksluose.

Katedrai reikalingos sumos 
didesnę dalį įmokės lietuviai ir 
jų draugai. I finansų kaupimą, 
kaip ir į pačios katedros or
ganizavimą, įjungtini visi 
lietuviai, visų laikų ateiviai, vi
sokių profesijų šiame ir kituose 
kraštuose. Trečdalį sumos įdė
jus (1983 m.), lituanistikos pro
fesorius jau galės pradėti dirb
ti. Pagal finansiniai ir 
akademiniai palankią sutartį 
tarp universiteto ir lietuvių 
visuomenės (per PLB) numaty
ta, kaip surinktos lėšos būtų 
panaudotos, jeigu kartais per 
bendrai nusistatytą laiką visa 
lietuvių 600.000 dol. ir universi
teto 150.000 suma nebūtų 
pasiekta.

Bet nėra abejonės, kad prieš 
mūsų akis jau realizuojasi sva
jonė: pastovi ir užtikrinta vie
ta lituanistikai universitete.

m.s.

TAUTINĖ KULTŪRA IR MES
DR. KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

* ■ , ■ 1   —’

Visai su pagrindu visi džiau
giamės okupuotos Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu. Knygų 
leidžiama palyginant daug ir 
dažnai visai neblogų. Tiesa, 
kad jose daug ritualinių nusi
lenkimų Leninui, tačiau, tokį 
raudonąjį balastą atmetus, 
dažnai pasilieka visai pado
rūs, rimti veikalai. Kad ir to
kia mūsų tarpe neraštinga sri
tis kaip filosofija, paskutiniu 
metu pastebimai praturtėjo: iš
leistas neblogas modernios lo
gikos vadovėlis, senojo Vil
niaus universiteto filosofinių 
dokumentų rinkinys, filosofi
jos chrestomatija, baigiamas 
spaudai ruošti Kanto Grynojo 
proto kritikos lietuviškas ver
timas. Padėtis panaši ir kitose 
srityse; nemanau, kad mūsų 
tarpe rasis nors vienas litu
anistas ar šiaip knygų mėgė
jas, kuris sugeba išsiversti be 
Lietuvoje leidžiamų veikalų. 
Tomas Venclova teigia, kad 
“Nepriklausomybės metai . . . 
suteikė tautai tokį impulsą, to
kį sąmoningumą ir pasitikė
jimą savimi, jog nutautimas, 
savo kalbos ir tam tikrų tra
dicijų atsisakymas lietuviui 
pasidarė stačiai nebeįmano
mas” (Lietuva pasaulyje, p. 
80). Jeigu ir nevisai taip drą
siai, galime pridėti, kad ir kul
tūrinis nutautimas Lietuvoje 
turbūt yra šiandien stačiai ne
beįmanomas. Vis tiek lietuviai 
ten rašo lietuviškai ir savo pa
grindines jėgas skiria lietuviš
kai tematikai. Tokiu būdu, išei
vijos išlikimo negalime grįsti 
lietuviškos kultūros išlaikymo 
būtinybe. Jis Lietuvoje, at
rodo, išsilaikys ir be mūsų čio
nykščių pastangų.

Visai kitokia padėtis čia 
Vakaruose, kur tiek rašančių
jų, tiek skaitančiųjų eilės vis 
retėja. Ir padėtis turbūt nege
rės: mūsų lietuviškos įstaigos 1 
— stovyklos, šeštadieninės mo
kyklos, organizacijos — ne vi- 

. sada pakankamai ir vykdo 
kultūrinio stiprinimo darbą. 
Ne kartą yra tekę girdėti nusis
kundimų: kai kurios lietuviš
kesnės jaunos šeimos išeivijos 
lietuviško gyvenimo vengia iš

principo; ne vienam atrodo, 
kad, norint vaikus išmokyti lie
tuviškai, yra būtina juos nuo 
lietuvių vaikų atskirti. Tiesa, 
mes išlaikome lietuvišką “są
monę”: lietuvio vardą ir tam 
tikrą jautrumą. Tačiau, tik 
išimtinais atvejais įstengiame 
perduoti kalbą, ir dar rečiau iš
laikyti kultūrini tęstinumą. 
Prieš kelerius metus ateitinin
kų stovykloje stebėjau moks
leivių jumoro vakarą. Nors 
vakaras buvo skirtas atei
tininkų istorijai, tačiau tiek jo 
turinys, tiek forma buvo pa
skolinta iš Fred Flinstone ir jo 
bendraminčių. Voronežo ga
dynės sendraugis pasiekė net 
ir mano studentavimo metus. 
Dabartinėse moksleivių sto
vyklose jisai jau nebepasi
rodo. Geriausiu atveju, Puti
nas ir Aistis bus tik 
vadovėliuose matyti vardai. 
Geroje kompanijoje prie alaus 
stiklo jų poezijos jau nebedek- 
lamuos.

Kalbėdami tema “Tautinė 
kultūra ir mes”, pirmiausia ir 
susiduriame su abejone: ar iš 
tikrųjų apsimoka? Lietuvybės 
išlaikymas »skalaująs daug 
pinigų, pastangų, užsispyri
mo, savotiško fanatizmo bei 
siaurumo. Ar verta, juo labiau, 
kad lietuviška kultūra gyvuo
ja ir be mūsų? Prieš kelis mė
nesius skaitėme “Aiduose” vie
no Lietuvos intelektualo labai 
aiškų pasisakymą: “Lietu
vybės išlaikymo išeivijoje rei
kalas yra pasmerktas ir visai 
nereikalingas, jei artimoje atei
tyje Lietuva neatgaus nepri
klausomybės” (Rimvydas Šau
lys, “Kovos už Lietuvos laisvę 
strategijos ir taktikos klau
simu”, Aidai, 1981 m., p. 136). 
Mėginsiu šiam teigimui pasi
priešinti. Nors tikrai esame pa
smerkti, tačiau esame rei
kalingi.

Lietuvybės išlaikymo išeivi
joje galime skirti du laipsnius. 
Paviršutiniškesnis tai būtų 
paprastas lietuviškos “sąmo
nės” išsaugojimas: išpažin- 
tumėm ir vartotumėm tau
tinius ženklus, žinotume

Nuotr. Liet, foto archyvo.

Dail. Viktoras Petravičius savo studijoje tarp skulp
tūrų, tapybų, raižinių. Jo darbų paroda Galeri
joje“, 744 North Wells St., Chicagos miesto centre, 
vyks nuo spalio 27 d. iki lapkričio 27 d. Po ilgesnio

u. v iKtoras Petravičius savo studijoje tarp skulp- laikotarpio tai bus rinktinė naujausios Viktoro 
tūrų, tapybų, raižinių. Jo darbų paroda „Galeri- . Petravičiaus kūrybos ekspozicija.

Viktoras Petravičius Parodos plakatas
Dailininko darbų paroda Chicagoje („Galerija“, 744 North Wells St.) 
atidaroma spalio 27 d. ir tęsis iki lapkričio 27 d.

nemažai faktų apie Lietuvos 
praeitį ir dabartinę būklę. Poli
tinėje srityje remtumėm Lietu
vos bylą, dalyvaudami 
demonstracijose bei rašydami 
laiškus. Lietuviškos sąmonės 
išlaikymas yra svarbus už
davinys. Jokiu būdu nenoriu 
nupeikti stovyklų, lei
dinių, organizacijų lietuviškai 
nebekalbantiems. Malonu yra 
bekeliaujant pamatyti Vytį, ar 
skaityti pakvietimą pabučiuo
ti automobilyje sėdinčią gel
tonplaukę. Visa tai sudaro 
reikšmingą politinės įtakos ir 
gal net pinigų rezervą. Dėl šito
kio laipsnio lietuvybės ateities 
per daug sielotis netenka; prie 
gerų norų, ją nesunku perduoti 
iš kartos į kartą. Vienas kitas 
nubyrės, tačiau aplamai lie
tuviškos sąmonės užteks dar il
gam. Bet ne tokią lietuvybę 
Rimvydas Šaulys skelbia pa

smerkta bei nereikalinga.
Daug sunkiau lietuvybę iš

laikyti kultūros vartotojų pras
me. Kiekvienam kūrėjui reikia 
auditorijos. Tiek muzikai, tiek 
menininkai, tiek rašytojai sa
vo darbą taiko kam nors. Kū
rėją ir vartotoją turi jungti 
bendra kalba, bendra praeitis, 
bendri rūpesčiai. Reikia atitin
kamų įstaigų tiek kūrėjams sa
ve skelbti, tiek vartotojams 
atsiliepti. Iš tikro, reikia bend
ruomenės, kurios nariai, daž
nai susieidami, vienas kitą 
skatintų, papildytų. Kultūros 
vartotojų bendruomenei pri
klausyti vien gero kalbos mo
kėjimo neužtenka. Reikia tam 
tikro įsiskaitymo, supratimo, 
įaugimo. Venclovos žodžiai, 
kad “savieji poetai reikšmin
gesni, nes pirmasis, intymus ir 
lemiamas susitikimas su poe
zija įvyksta ti per gimtąją kal
bą" (Lietuva pasaulyje, p. 123), 
yra teisingi, bet kaip tik todėl 
skaudūs, nes daugeliui iš mū
sų lietuvių kalba jau nebėra 
gimtoji kalba. Šie sunkūs žo
džiai — gal kiek švelnesne for
ma — tinka visiems humani
tarams. Ne taip seniai juos 
Maceina taikė filosofams.

Yra tikra, kad lietuvių kul
tūrinė bendruomenė išeivijoje 
vieną dieną išnyks. Nykimo 
ženklus kiekvienas matome. 
Tačiau mirsime ne rytoj: tu
rime dar bent kelis dešimtme
čius. Todėl ir susiduriame su 
klausimu: ar iš tikrųjų apsimo
ka? Ar išeivija galėtų sukurti 
tai, ko Lietuvoje nėra, ar išei
vija galėtų užpildyti kai ku
rias Lietuvos kultūrinio gy
venimo spragas, jeigu ji dar 
kelis dešimtmečius gyvuotų?

Noriu čia pasiremti vėl Venc
lovos liudijimu, kad išeivijos 
kūryba kraštą pasiekia ir turi 
jam įtakos. Gal ateitininkai čia 
daro mažiau negu kiti, tačiau 
mūsų Maceina, Girnius, Rabi
kauskas, “Aidai” yra reikš
mingi ir Lietuvoje. Yra faktas, 
kad tiek Maceina, tiek Girnius 

įtraukti į oficialiai leidžiamas 
filosųfijas istorijas. Mūsų dar
bai nepasilieka mūsų pačių 
siaurame ratelyje; bent dali
nai kada nors jie priklausys, 
bendrajai lietuviškai kultūrai.

Kultūrinis gyvenimas Lietu
voje yra sužalotas: yra išpjau
ti ištisi gabalai. Tos žaizdos 
neišgis, kol tęsis dabartinė 
politinė padėtis. Pilnas, visa
pusiškas kultūrinis gyveni
mas kenktų sovietų imperijai, rV 
per skaudžiai užgautų ypač ru-;j;,į 
bu tautinius jausmus, per daug 
niekintų net ir kai kurių lietu- j,, 
vių reputacijas. Savisaugos vh 
motyvai lengvai jungiasi su on 
oficialia ideologija. Gyvesnėrjb 
mintis yra svetima bet kokiai 
scholastikai, juo labiau mark- 
sistinei, su savo pretenzija že- ;<{ 
mėje sukurti rojų.

Pasitenkinsiu čia, paminė- itD 
damas tik kelias spragas, tas, 
kurios gana atsitiktinai man sv 
krito į akį. Kiekvienas čia sa\t 
vu būdu šį sąrašą papildys. j3į

1. Okupacijų, trėmimų, par-Lfn 
tizanų karo dalyviai ir liu
dininkai yra pasiekę atsimini
mų rašymo amžių. Normaliose 
sąlygose memuarinė litera-Iorf 
tūrą turėtų gal net dominuoti ■(. 
mūsų knygų rinką. įvykių 
daug, jie reikšmingi, skaudūs, 
begalybė skirtingų perspekty
vų. Koks sveikas žmogus ne
norėtų tokiom temom išsikal
bėti, pasigirti, kad ir jis tesu 
buvo, matė, dirbo, kentėjo? Ta- • 
čiau tokios literatūros išlei
džiama nedaug, o ir išleidžia
mąja pasitikėti per daug 
negalima. Nežinau ar Palec
kio atsiminimai yra meluoti ar. 
ne ir to spręsti negaliu, nes jia.Hjf 
niekad nebuvo išstatyti tiek - 
draugų, tiek priešų pataisoms i h 
bei papildymams. Žinau, kad,... 
jie nėra pilni: Paleckis nepasa- i-».’ 
ko, ką jis galvojo, išsiųsdamas sq 
savo bendradarbius mirčiai.

Geriausiu atveju, yra.-»B 
atvaizduojama tik viena pusė. 
Neturime nei vieno partizano •• 
atsiminimų: tik keli tremtiniai 
yra savo vargus išpasakoję, ir 
tai ne Lietuvoje, bet išeivijoje. 
Liudininkams mirus, dings 
galimybė tuos lemtingus me
tus intymiai, betarpiškai pa
žinti. Nuostolis čia būtų kele
riopas. Istorikai prarastų 
svarbią medžiagą, kurios 
neatstos nei laikraščiai, nei 
laiškai, nei teismų ir apklau- 
sinėjirhų protokolai. Bet ne vie
ni istorikai nukentėtų. Ji būtų 
svarbi, pavyzdžiui, kiek
vienam marksizmo vertin
tojui, nes joje atsispindėtų kaip 
tik tas idėjos ir tikrovės susi
dūrimas, ties kuriuo sukasi 
pagrindinė marksizmo prob
lematika. •

Karts nuo karto sklinda gan
dai, kad ir lietuviai atsimini
mus ten rašo. Tų atsiminimų 
likimas visai tiesiogiai 'pri
klauso nuo išeivijos likimo. So
vietai jų nespausdins ir rank- u 
raščių nesaugos; tik išeivijos u 
pastangos čia medžiagą — jei 
jos yra — gali išsaugoti. Gali- u 
mybė spausdinti Vakaruose 
gal net paskatintų vieną kitą 
savo atsiminimus parašyti.

2. Nepriklausomoje Lietu
voje krikščionybė vaidino . 
svarbų vaidmenį viešame 
krašto gyvenime, ir tai todėl, 
kad atsirado būrys pasaulie
čių, kurie savo krikščionišką 
pasaulėžiūrą taikė visur. So
vietinėje sistemoje dar galima 
įsivaizduoti kulto laisvę, ta
čiau toje sistemoje negalima

(Nukelta į 2 psl.)
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Kalba laureatai ir 
liaudies artistai

FLEGMA TIKAS, TAPĘS DINAMIKŲ

Meninio bei intelektualinio 
elito balsais! Lietuvos, kaip ir 
visos Rytų Europos istorijoje, 
jo visad būdavo įdėmiai 
Sąusomasi, ypač didžiųjų 

izių ir perversmų laikais. Kai 
aironis prabilo, jog „atbus 

Lietuva“, jo žodžiuose visa 
Įtarta tikėjo girdinti ne tik 
pavienio poeto svajonę, bet 
pranašystę, pačios lemties 
balsą. Ne be reikalo po 1940-ųjų 
pietų okupacijos užsimota 
Ijšugdyti naują elitą — dalis 
,‘Šehojo pasitraukė į užsienį, o 
.pasilikusieji tėvynėje naujajai 
Santvarkai buvo nepatikimi.

Šiandien naujas oficialus eli- 
;tas tėvynėje jau egzistuoja. Jis 
^papuoštas sovietiniais titulais, 
^įtrauktas į „nomenklatūros“ 
^sąrašus ir kalba iš centrinės 
^spaudos puslapių. Stabtel
ėkime pasiklausyti jo balso ir 
panagrinėti jo žodžių. 
„Sovietskaja kultūra“ skiltyse 
SSRS liaudies artistas Dona
tas Banionis aiškina, kame 
slypi meninės sėkmės „auksi
nis raktelis“. Jo žodžiais, meni
ninkui svarbiausia „pilietinė 
pozicija“, „pilietinis taiki- 
nyę‘‘. Kai kuriuose teatruose 
jis pastebi „blogą“ tendenciją: 
kurti vadinamuosius režisū
rinius spektaklius, perdirbinė
ti klasikus. Bet ar tie Banionio 
žodžiai jau kažkur anksčiau 
nėra girdėti? Taip, visa tai jau 
buvo išdėstyta gegužės mėnesį 
paskelbtame RSFSR Ministrų 
tapybos paskelbtame įsake 
apie „teatro meno padėtį ir 
priemones jo tolesnei plėtotei 
pagerinti“. Tame įsake buvo 
kritikuojama sauvališka klasi
kų interpretacija, teatro 
darbuotojai buvo raginami 
nepamiršti savo pilietinės 
pareigos. įsakas buvo nukreip
tas prieš kūrybingiausio 
tarybinio teatro režisierius, 
leningradietį Tovstonogovą ir 
Maskvos Tagankos teatro 
vadovą Liubimovą. Kompar
tija nusprendė, kad teatriniai 
eksperimentai nuėjo per toli ir 
įsakė teatralams grįžti prie 
saugių temų ir formų. O Lietu-1 

vos oficialiojo elito atstovas 
Banionis visa tai pakartojo 
beveik tais pačiais žodžiais.

Iš „Izvestijų“ platformos į 
mus kalba ir kitas Lietuvos 
oficialiojo elito atstovas, Leni
no premijos laureatas Jonas 
Avyžius. Jis praneša, kad 
„tarybinė literatūra ir menas 
vystosi ir turtėja“. Tai bus 
naujiena daugumai kultūros 
žmonių Sovietų Sąjungoje ir 
užsienyje. Kuogi Avyžius 
remia savo diagnozę? Pačiu 
didžiausiu intelektualiniu 
autoritetu, Leonido Brežnevo 
pranešimu TSKP XXVI suva
žiavime. Avyžių labai nudžiu
gino Brežnevo pripažinimas, 
kad „pastaraisiais metais pasi
rodė nemaža talentingų kūri
nių“. Rašytojo jaunystėje kūri
nio vertę ar bevertiškumą 
apspręsdavo neklaidingojo 
Stalino nuomonė, šiandien 
autoritetingiausias literatūros 
kritikas yra Brežnevas. Anot 
Paryžiuje gyvenančio buvusio 
Stalino premijos laureato Vik
toro Nekrasovo, Sovietų Sąjun
gos rašytojų sluoksniuose yra 
vieša paslaptis, kad generali
nis sekretorius „nesugeba 
poros žodžių sumegzti“, nekal
bant jau apie rašymą ar lite
ratūros vertinimą. Apie tai be 
abejo žino ir Avyžius. Tačiau 
tokia jau sovietinio rašytojo 
pareiga — pagarbiai kartoti 
didžiųjų vadų nuomones. Kaip 
Avyžius tvirtina „Izviestijoj“, 
„ilgaamžės meninės vertybės“ 
gimsta, kai „tikrovė suvokia
ma iš partinių pozicijų“.

Tai toksai Lietuvos oficia
liojo meninio elito „pilietišku
mas“. Du talentingi meninin
kai, Banionis ir Avyžius, 
praveria bumas ir iš jų pasi
girsta Brežnevo žodžiai, 
pakvimpa stalininė galvo
sena. Toksai elito balsas nepa
sieks tautos. Paklusnumas 
totalitarinei partijai jau yra 
istorinė atgyvena, bet 
Maironio žodžiai — jog, atbus 
Lietuva — tebevirpa drama
tišku aktualumu.

K. 2.

šalia lietuvių kalbos, sroveno 
lenkiškas ir rusiškas žodis bei 
raštas. Pranas mokėsi 
neblogai ligi peiktosios kla
sės. Penktoje, bręsdamas į 
vyrus, sutingo ir Ūko antrus 
metus. Pamokų vis tiek 
neruošė, tik daug skaitė, dėl to 
turėjo palikti gimnaziją ir grįž
ti į namus. Metus dirbo ūkyje 
pas tėvą nuo ankstyvo ryto Ūgi 
vėlyvo vakaro, ir tie metai 
pastatė jį ant kojų. Aštuonio
likmetis apsisprendė stoti į 
kunigų seminariją ir išvyko į 
Seinus.

Seinų seminarijoj oficiali 
dvasia buvo prolenkiška, bet 
klierikų — Sūduvos ūkinin
kaičių nuotaika lietuviška. (Iš 
Būčio kurso draugų 3 buvo 
lenkai ir 12 lietuvių.) Lietuviai 
turėjo slaptą būrelį, į kurį 
pateko ir Būčys. Būrelis mokė
si lietuvių kalbos bei rašto, 
leido slaptą laikraštėlį, rinko 
lietuviškas knygas, prenume
ravo Varpą, o vasarom ieškojo 
ryšio su grįžusiais iš Petrapi
lio ir Varšuvos studentais. 
Tarp jo draugų buvo 
temperamentingų ir audringų 
charakterių, ir gabių, daug 
žadančių tautai.

Būrelio nariai rašinėjo 
laikraščiams, kas Varpui ir 
Ūkininkui, kas Apžvalgai ir 
Vienybei Lietuvninkų Ameri
koje. Kaip nerašys Bučys? Jo 
galva pasirodė nemenkesnė už 
kitų. Mokslai šį kartą ėjo be 
vargo. Knygos, nors lėtai,

.Pr.Būčio mirties 30 metų sukakčiai

slydo viena po kitos per jo 
rankas trim kalbom — lietu
vių, rusų, lenkų, o netrukus ir 
lotynų. Žinių jam nestigo, o ir 
gaspadoriško sprendimo, be to, 
sąmojo ir pusėtinai geros 
pasakojimo formos. Pirmieji 
rašiniai, pasirašyti slapyvar
džiu, pakišti paskaityti tėvui, 
anaiptol šio nesužavėjo. Bet tai 
nebuvo svarbu. Su laiku Būčys 
ėmė išsiskirti žurnalistiniais 
gabumais.

Baigęs seminariją, 1895 
buvo pasiųstas tolimesnių stu
dijų Petrapilin, kur rado įsikū
rusią slaptą lietuvių organi- 
zacijėlę Lituanus, turėjusią 
apie 30 narių ir veikusią pana
šiai kaip Seinuose. Petrapilis 
buvo naujas kultūrų, tautų ir 
kalbų mišinys, nes Akademija 
tarnavo visoms rusų imperijos 
tautoms ir jų rinktiniams 
dvasiškiams ruošti. Lietu
viškoji (pridėkim, ir sūdu- 
vinė) ambicija neleido kitiems, 
taip pat ir Būčiui, užsileisti 
lenkams ar gudams. Šalia 
mokslų jis nemetė plunksnos: 
rašinėjo anksčiau ėjusiems ir 
naujai pasirodžiusiems 
laikraščiams — Tėvynės Sar
gui ir Žinyčiai. Bebaigiant 
Akademiją, ėmė ryškėti ir 
specifinė misija: „Man rodėsi, 
kad mano gyvenimo užda
vinys tapti lietuviško katali
kiško laikraščio redaktorium ir 
gyventi Tilžėje“ (Atsiminimai 
I, 1966, 217).

Akademiją baigė magistro 
laipsniu, įvertintu labai gerai 
ir tais pačiais metais (1889) 
įšventintas kunigu. Alkis 
mokytis dar buvo nepaso
tintas. Ligi kunigystės spėjo 
pramokti prancūzų kalbos, 
pagilinti filosofiją ir kai kurias 
teologijos sritis. Skaityba 
prancūziškai sudomino jį tais 
laikais aktualia artimi 
apologetika (Atsm. 1,167). Jam 
rodėsi, kad būsimasis redakto
rius turėtų būti ir geras 
apologetas, o juo pasiruošti 
reikėtų siekt Šveicarijos 
Fribourgo, kur profesoriavo 
šios srities garsenybė Albert 
Maria Weiss. Čia per trejus 
metus jis gavo teologijos 
mokslų laurus ir, grįžęs Lietu
von, prašė savo vyskupą A. 
Baranauską leisti vykti į 
Prūsų Tilžę redaguot katali
kiško laikraščio. Vyskupas gi 
paskyrė jį Seinų seminarijos 
profesorium, o po ketverto mė
nesių Petrapilio Akademija pa
kvietė dėstyti apologetikos pas 
save.

Nauja sritis reikalavo iš 
dėstytojo plačių pažinčių 
teologogijoj, filosofijoj, isto
rijoj ir gamtamokslyje. Būčys 
turėjo spaustis, kad išaugtų 
eruditu ir akivaizdžiai augo. 
Šalia A. Jakšto darėsi labiau
siai rašus bet kuriais klausi
mais. Tai buvo dar viena 
priežastis, dinaminusi flegma
tiką ir iš jo dariusi šakotą 

mokslo vyrą.
Būčys buvo čia ne vienas. Iš 

lietuvių Akademijos dėstytojų 
tuo metu dar buvo Maironis — 
moralistas, Jakštas — biblistas 
ir Bažn. istorikas, Kazimieras 
Jaunius kalbininkas — hebra
jų ir klasikinių kalbų profe
sorius. Visi šie buvo savo aukš
tumoje, tačiau Būčio dėstomas 
dalykas turėjo daugiau pasise
kimo, nes buvo naujas. Dar 
naujesnis ir populiaresnis 
mokslas po kelerių metų 
pasidarė sociologija, kurią ėmė 
dėstyti Jurgis Matulaitis, 
metais vyresnis, kartu baigęs 
Petrapilio Akademiją, o vėliau 
doktorizavęsis Fribourge. 
Matulaitis neturėjo noro 
lenktyniauti su Būčių, priešin
gai — jį laimėjo savo misijai, 
kuri slypėjo he sociologijoj. 
Matulaitis mojosi atnaujinti 
Lietuvoj vienuoliškus branduo
lius, ir Būčys tapo pirmuoju 
šios misijos talkininku. Tai jį 
pastūmėjo į naują dinaminę 
plotmę — organizacinę ir ypač 
dvasinę — kontempliatyvinę. 
Nuo 1909 metų Būčys tapo 
slaptu vienuoliu, tais laikais 
rizikingo plano dalyviu. Bučį 
veikė bei veikdino ir pati 
Matulaičio — dinamiko asme
nybė.

Išbuvo jis Akademijoj ilgiau 
už kitus lietuvius dėstytojus — 
ligi 1916 metų. Pasiekė ordina
rinio profesoriaus pakopos, 
buvo prorektorius ir dviem 

atvejais ėjo rektoriaus parei
gas. Parašė porą veikalų loty
niškai — De Sumino Ponti- 
fice (apie popiežių) ir Historia 
apologeticae christinanae 
(Krikščioniškos apologetikos 
istorija) ir tris knygas lietu
viškai: Apie Dievo buvimą 
(1908), Marijos apsireiškimas 
Lourde (1909) ir Tikėjimo daly
kai (1913). Nuolat pasirodyda
vo ir jo straipsniai septy
niuose lietuvių laikraščiuos ir 
žurnaluos, o šalia to — lenkų ir 
belgų (prancūzų kalba) 
žumaluoąe.

Veikla Amerikoj, 
Lietuvoj, Romoj

Karui įsibėgėjus, jo darbas 
Petrapilyje nutrūko. Kurį laiką 
dar aptarnavo lietuvius tremti
nius prie Maskvos. Pagaliau, 
Matulaičio raginamas, aplei
do Rusiją ir per Skandinaviją 
pasiekė Ameriką. Čia jau anks
čiau buvo įkurdinti marijonai, 
ir jiems reikėjo Būčio talkos.

Marijonų ir lietuvių reikalai 
Būčiui buvo naujas iššūkis 
judėti. Ir ko jis nedarė: buvo 
Sheboygen ir Waukegan lietu
vių klebonu, kazimieriečių 
vienuolyno kapelionu Chica
goje ir jų akademijos religijos 
mokytoju, Draugo ir Laivo re
daktorium. Per tą laiką parašė 
keturias knygas: Apie apšvietą 
(1918), Tikėjimo kriterijus 
(1919), Žmogus ir gyvulys 
(1920), Katalikų tikyba (1921). 
Rašė vietinėj lietuvių ir ameri
kiečių (anglų kalba) spaudoj ir 
važinėjo su paskaitom, daly
vavo seimuose, vedė kuni
gams rekolekcijas.

Lietuvon grįžo 1921 metais ir 
ėmėsi redaguoti katalikų 
dienraštį Laisvę. Nuo 1922 m., 
įsikūrus Lietuvos universite
tui, dėstė apologetiką ir kartu 
buvo teologijos-filosofijos 
fakulteto dekanas. Po dvejų 
metų universiteto taryba išrin
ko jį universiteto rektoriumi. 
Ligi 1925 metų paruošė ir išlei
do vėl keturias naujas knygas: 
Trumpa apologetika (1922), 
Fundamentalinės teologijos 
kursas (1923), Rekolekcijos 
kunigams (1925) ir Teologijos 
enciklopedijos kursas (1925).

1925 m. pabaigoj Lietuvon 
parvyko Jurgis Matulaitis, 
atsisakęs Vilniaus vyskupys
tės, nūnai popiežiaus skirtas 
vizitatorius. Jo misija buvo 
įkurti bažnytinę Lietuvos 
provinciją ir paruošti konkor
datą su Vatikanu. Būčys, šalia 
kitų gausių savo darbų, tapo jo 
sekretoriumi, be to, buvo sekre
torius — reikalų vedėjas katali
kų veikimo centre. Matulaičiui 
mirus (1927), marijonai jį 
išsirinko savo vienuolijos 
vyriausiuoju vadovu, ir jis 
išsikėlė į Romą. Po trejų metų 
buvo paskirtas ir konsekruo
tas vyskupu rytų apeigų katali
kams su įpareigojimu rūpintis 
ru8ų-unitų reikalais aštuoniuo- 
se pasaulio kraštuose. Šios 
pareigos kryžiavosi su vienuo- 
Ūjos generolo pareigom, dėl to 
1933 m. pastarųjų atsisakė.

Būčio dinamika nuo 1927 
metų nemažėjo, tik mažiau 
buvo jaučiama lietuviškuose 
baruose, išskyrus raštą. Romoj 
būdamas , paruošė religinę 
trilogiją: Dievas Sutvėrėjas 

(Nukelta į 2 psl.)
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PaAaįfc&
Blaivybė okupuotoje Lietuvoje
Prieš metus Šv. Teresės baž

nyčioje Vilniuje susirinko dide
lė painia tikinčiųjų ir 60 kuni
gų. Per pamaldas buvo 
meldžiamasi už Tautos blai
vumą. Dauguma pamaldų 
dalyvių padarė abstinencijos, 
arba blaivybės, pasiryžimus.

LKB Kronika Nr. 42 komen
tuoja: „Sveikintina vilniečių 
kunigų iniciatyva taip gražiai 
pasitarnaujanti blaivybės 
sąjūdžiui“.

Toliau ta pati Kronika cituo
ja Vilniaus kunigų raštą: 
„Raginti įsijungti į tautos dva
sinio atgimimo judėjimą, ku
rio pirmas žingsnis — blai
vumas".

Alma Mater Nr. 4 prisiminė, 
kad vyskupui M. Valančiui 
pavyko nublaivinti visą tautą, 
„kitaip tariant, išmušti oku
pantui patį veiksmingiausią — 
demoralizavimo ginklą, nes 
blaivi, morališkai tvirta tauta 
4- neįveikiama tvirtovė, nors 
jos gynėjų skaičius ir nedi
delis“.
s Aušroje Nr. 22-62 moteris 
rašo atviram laiške savo 
sūnui: „Patys svaiginamės ir 
Eebenorime girdėti, kad 

impame girtuoklių, bedievių, 
paleistuvių, iškrypėlių, 
kriminalinių nusikaltėlių Luta...“

; Dop. Vytautas Skuodis ir 
dabar kalinamas griežto reži- 
pio lagery už „Dvasinis geno
cidas Lietuvoje" studijos 
parašymą. Nors ta knyga 
mūsų dar nepasiekė, neabe
jotina, kad toji studija nagrinė
ja ir įvairės girtuokliavimo 
pasekmes.

Kronikos redaktoriai, 
studentai, kunigai, moterys, 
inteligentai visi yra įsijungę į 
kovą prieš girtuokliavimą ir 
pasisako už blaivybę. Ne tik 
šiaip sau, bet su visišku įsiti
kinimu, kad blaivybė yra pats 
pirmutinis žingsnis į tautos 
^dvasinį atgimimą. Visai nese
niai pasirodė naujas pogrin- 

,‘džio leidinys „Blaivybė“.

Jau 1979 m. rugpjūčio 15 d. 
Tikinčiųjų teisėms ginti kata
likų komitetas kreipėsi ir į 
išeiviją su prašymu: „Prašome 
Ordinarus, kunigus, inteli

gentus ir brolius Tėvynėje bei 
išeivijoje kovoti už tautos blai
vybę. Neįkainojamą paslaugą 
mums gali padaryti broliai 
išeivijoje, nes jie turi daug 
masinės komunikacijos prie
monių“.

Broliams išeivijoje Lietuvos 
kovą už blaivybę svarbu teisin
gai suprasti ir įvertinti. Ameri
koje blaivybės sąjūdžių inicia
toriai buvo įsitikinę, kad 
alkoholinių gėrimų naudo
jimas yra didelė nuodėmė. 
Lietuvoje šios klaidingos sąvo
kos nėra. Socialinis alkoholi
nių gėrimų naudojimas nėra 
laikomas moraliniu nusikalti
mu. Katalikiškoj kultūroj 
saikingas alkoholinių gėrimų 
naudojimas niekad nebuvo 
peiktinas.

Lietuvos blaivybės sąjūdis 
tačiau prašo visų Lietuvoje 
atsisakyti net ir saikingų 
socialinių gurkšnių, protestuo
jant prieš valdžios sąmo
ningai vedamą girtuoklystės 
vajų. Blaivybės sąjūdis prašo 
žmones visai nepirkti alko
holinių gaminių, kurių parda
vimas atneša sovietų iždui 
milžinišką pelną, o žmonėms 
didelį vargą ir kultūrinį 
nuosmukį.

Rusiška vodka yra užmas
kuotas demoralizavimo gink
las, kuriuo maskoliai, it 
plėšrūs, grobio tykojantys žvė
rys, čiumpa savo nebudrios 
aukos kaklą ir smaugia, kol 
apsvaigina ir numarina.

Lietuvos blaivybės sąjūdžio 
kova tiesiogiai įpareigoja ir 
turistus okupuotoje Lietuvoje 
tvirtai atsisakyti savo giminių 
dosniai, tegu ir iš meilės, siūlo
mų alkoholinių gėrimų susi
tikimų vaišėse. Tai kartu būtų 
puiki proga toliau pasiaiš
kinti, kad, nors mes išeivijoje ir 
nesikratom vienos kitos taure
lės lietuviškųjų renginių labui, 
tačiau, būdami Lietuvoje, 
akivaizdžiu susilaikymu turė
tume parodyti, kad solidari- 
zuojamės su Tautos morali
niais vadais, remdami 
blaivybės sąjūdį tautos išli
kimo ir jos kūrybinio bei kul
tūrinio potencialo labui.

Linas Sidrys

Tautinė problematika Tomo Venclovos
publicistikoje

MYKOLAS DRUNGA

Tomas Venclova, LIETUVA PA
SAULYJE. Publicistika. Išleido 
Akademinės skautijos leidykla 1981 m. 
Chicagoje. Viršelis dail. Petro Aleksos. 
Spaudė „Draugo" spaustuvė, 4545 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629. Leidinys 
didesnio formato, 292 psl., kaina — 10 
dol., su persiuntimu — 11 dol. 25 
centai, gaunamas „Drauge".
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Juk malonu sakyti teisybę, 
visą teisybę, nieko, išskyrus 
teisybę To malonumo partiniai 
funkcionieriai nepatiria, ir man 
jų nuoširdžiai gaila.

T. Venclova

Atskiromis knygomis išleistų 
publidstinių straipsnių rinkinių 
pas mus išeivijoje nedaug. Tomo 
Venclovos neseniai išėjęs tokio 
pobūdžio rinkinys „Lietuva pasau
lyje“ neabejotinai bus vienas 
pačių vertingiausių. Akademinės 
skautijos leidyklos išleistoje 292 p. 
knygoje surinkta daugumas T. 
Venclovos jau išeivijoje paskelbtų 
straipsnių, pasisakymų ir pasi
kalbėjimų kartu su keliais Lietu
voje parašytais tekstais. Beveik 
visi šie raštai turi išliekamosios 
vertės. Tai dėl to, kad juose su 
didele erudidja ir jautria sąžine 
nagrinėjami likiminės svarbos 
klausimai.

Vienas (bet toli gražu ne vienin
telis) tokių rūpesčių — tautos 
problema, susidedanti iš dviejų 
pagrindinių klausimų: x kokios 
rūšies padaras toji tauta ir kokie 
turėtų būti savos tautos narių 
santykiai su kitų tautų nariais? 
Niekas neginčys, kad mums tai 
yra ypatingo aktualumo bei opu
mo tema, kurios supratimui 
Venclova neabejotinai yra pada
ręs rimtą, visuotinio dėmesio ver
tą įnašą.

Tautinė sąžinė
Anot Venclovos, tauta yra į 

asmenybę panašus kolektyvas: 
tautą „galima ir dera suvokti per- 
sonalistiškai, kaip didelę asme
nybę“ (p. -226; žr. ir p. 213-14 bei 
230-32). Šitoji tezė, autoriaus 
manymu, neprieštarauja mokslui, 
ir 6a jis įsakmiai mini sociologiją 
bei kibernetiką. Bet dar svarbiau 
Venclovai yra šios tezės ryšys su 
morale. Jam atrodo, kad „šitas 
perBonalistinis požiūris yra 
vienintelis vertingas ir teisingas 
požiūris moralinėje plotmėje“ (p. 
213) ir kad dėl to iš tautos asmeny- 
biškumo tezės išplaukia gana 
reikšmingos moralinės išvados. 
Šisai loginis ryšys niekur preciziš
kai nesuformuluojamas, bet 
galbūt jį būtų galima maždaug 
šitaip nusakyti: kadangi tauta yra 
savotiška (kolektyvinė) „asme
nybė“, ją saisto kai kurie moralės 
principai, analogiški tiems, 
kuriais saistomos paprastos 
(nekolektyvinės) asmenybės. Ir tai 
yra pagrindas, kuriuo esą galima 
kalbėti ne vien apie asmeninę, bet 
ir apie kolektyvinę (šiuo atveju 
tautinę) sąžinę, ne vien apie 
asmeninę, bet ir apie tautinę kaltę, 
ne vien apie asmenines, bet ir apie 
tautines teises ir t.t.

Daugumai Venclovos moralinių 
išvadų bei preskripdjų tenka tik 
pritarti. Tadau būdau linkęs 
manyti, kad tų išvadų pagrin
dimui visiškai nereikalingas, net 
nepageidautinas jų išvedimas iš 
tautos asmenybiškumo tezės. 
Venclova, pvz., rašo, kad „pilna
vertė asmenybė vienodai gerbia 
visas kitas; lygiai tas pats princi
pas turi galioti ir kolektyvinėms 
asmenybėms“, taigi ir tautoms (p. 
232). Dėl vienodo visų tautų gerbi
mo nenorėčiau ginčytis (nežiūrint 
to, kad ne visų tautų ar gen6ų 
moralinė sąmonė yra vienodai 
išsivysdusi ir nežiūrint to, kad 
bent teoretiškai visą kurią nors 

„kolektyvinę asmenybę“ gali 
sudaryti vieni niekšai); bet kad 
tokį Brežnevą ar Al Caponę 
privalėčiau gerbti nemažiau už 
padorų žmogų labai abejoju. 
(Gerbti profesinius kriminalistus 
prievolę daugių daugiausia turi tik 
jų šeimos nariai; tam juos ta6au 
įpareigoja ne principas, kad „visos 
asmenybės lygiai gerbtinos“, bet 
tik siauresnės apimties Ketvir
tasis Dievo įsakymas.)

Užtat ir esu nuomonės, kad 
priimtino visų tautų lygaus gerbti- 
numo dėsnio išvedimas iš nepri
imtino visų asmenų lygaus gerbti- 
numo dėsnio, remiantis prielaida, 
kad „tautos — irgi asmenybės“, 
yra nepatartinas. Žinoma, gal 
pirmąja aukš6au rituoto sakinio 
dalimi Venclova tenorėjo pasaky
ti, kad pilnavertė asmenybė vieno
dai gerbia visas kitas pilnavertes 
asmenybes; bet tuo atveju šis 
tvirtinimas tebūtų tautologinis ir 
dėl to nepajėgus uždaviniui, kurį 
autorius jam skiria.

Pagrindinis sunkumas ryšium 
su vencloviškąja pažiūra tariau 
yra šis: jei tauta yra tam tikra 
„asmenybė“ ir jei tai „asme
nybei“ priskirsime sąžinę, tai kas 
gi būtų faktinasis tos sąžinės 
subjektas ari« savininkas? 
Eilinės asmeninės sąžinės atveju 
dalykai aiškūs: Petro sąžinės savi
ninkas yra Petras, Jono Bąžinės 
savininkas yra Jonas, Mykolo 
sąžinės savininkas yra Mykolas ir 
t.t. Todėl analogiškai galvodami 
spręstame, kad asmenybiSkai 
suvoktos tautos sąžinės savinin
kas yra ne kas kitas, kaip pati 
tauta kaip tokia. O tariau Venclo
va nerašo taip, lyg jis tokią išvadą 
būtų priėmęs. Ir, sakyčiau, gerai 
daro: postuluoti kažkokią 
„kolektyvine sąžinę“, tiesiog 
priklausančią tautai kaip atskirai 
„asmenybei“, tai lygu įžengti į 
akligatvį, iš kurio nuoseklios išei
ties nerado nei Platonas, nei Hėge
lis.

Visa tai, savaime suprantama, 
nereiškia, kad nebūtų galima apie 
tokį dalyką, kaip „tautinė“ (ar 
aplamai kolektyvinė) sąžinė, 
kalbėti. Apie jį kalbėti galima, 
prileidžiant, kad tautinės sąžinės 
savininkai sutampa su eiliniais 
asmeninės sąžinės savininkais, 
taigi su Jonu, Petru, Mykolu ir t.t. 
Kalbėdami apie asmeninę sąžinę, 
kalbame apie tam tikro asmens 
sąžinę, tačiau kalbėdami apie 
tautinę sąžinę, kalbame ne tąja 
pačia prasme apie kurios nors 
tautos sąžinę, o vėl tik apie to

Viktoras Petravičius Ritualas (aliejus grafikoj)
Iš dailininko parodos „Galerijoj“ 744 N. Wells St., Chicagoj.
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paties vieno ar kito asmens sąžinę. 
Tautinė sąžinė be likučio išsiskai
do į visų kalbamos tautos narių 
individualiąsias sąžines. Žvel
giant kalbiniu požiūriu, pažy
minys tautinė (ar aplamai kolek
tyvinė) čia rodo ne sąžinės 
priklausomybę, o jos veikimo 
lauką. Kitaip tariant, tautinė sąži
nė tėra toji pati asmens sąžinė 
tautą liečiančiais klausimais (taip, 
kaip profesinė sąžinė yra asmens 
sąžinė profesiją liečiančiais 
klausimais, politinė sąžinė — 
asmens sąžinė politiką liečian
čiais klausimais, socialinė sąžinė 
— asmens sąžinė socialinius 
santykius liečiančiais klausimais 
ir pan.), o ne kažkoks keistas 
asmens sąžinės atitikmuo, tūnan
tis suasmenybintoj tautoj ir su ja 
santykiaujantis taip, kaip Jono 
sąžinė santykiauja su Jonu.

Pažymėtina, kad praktiškai ir 
pats Venclova sąžinę traktuoja ne 
pagal savo personalistinę teoriją, 
o pagal tik ką minėtą analizę. 
Tad atrodytų, kad bent moralinių

Cr.
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Parodos plakatas

i
išvadų srityje pirminiu tautos kaip 
kolektyvinės asmenybės postu- 
lavimu nieko nelaimime ir kad 
tautinės etikos aksiologinių 
pagrindų tenka ieškoti kitur.

Antra vertus, norėtųsi sutikti 
su teigimu, kad grynai moksli
niam tautos pažinimui persona- 
listinis jos modeliavimas gali būti 
naudingas ar net ir reikalingas. 
Drįsčiau tvirtinti, kad didelė 
tautos sociologinės ir istorinės 
realybės dalis liktų neprieinama, 
jei vengtume pripažinti kai kurias 
analogijas tarp tautos, iš vienos 
pusės, ir asmenybės (ar bent gyvo 
organizmo) iš kitos.

Sąžinė, kaltė, gėda
Venclovos tekstas kelia klausi

mų ir kitu tautinės sąžinės (o taip 
pat ir kaltės) sąvokos aspektu — 
būtent, koks egzistuoja ryšys tarp, 
pvz., sąžinės savininko ir kitų 
tautiečių veiksmų? Autorius rašo:

„Bet savo gentį ir tautą iš 
vidaus junti kaip tam tikrą 
organišką vienetą. Turime teisę 
didžiuotis tautos geriausiais 
žmonėmis, bet ir kiekvieno tautie
čio blogi darbai yra ypatingai 
skaudūs. Jei ką nors reikšmingo 
padarė prancūzas ar ispanas — tai 
viena, bet jei lietuvis — man tai 
kas kita, nes tarsi ir aš pats tai 
padariau. Jei nusikalto žydas arba 
anglas — nusikalto Šitas žydas ir 
Šitas anglas, o ne visi žydai ir ang
lai; bet jeigu nusikalto lietuvis, tai 
kažkokia labai gilia prasme ir aS 
pats nusikaltau. Tik šitaip aš 
suprantu skirstymą į savus ir 
svetimus“ (p. 225; visi pabrau
kimai autoriaus).

Už šių minčių slypi gerbtinas 
moralinis sentimentas. O vis dėlto 
bent su dviem priešpaskutiniais 
dtatos sakiniais nebūtų galima 
visiškai sutikti.

Taip, jeigu nusikalto lietuvis, tai 
aš dėl jo jaučiu gėdą — bet ne 
kaltę. Lygiai tas pats ir tuo 
atveju, jei nusikalstų mano šeimos 
narys, sakysim, brolis: man būtų 
didelė gėda, aš dėl brolio nelaimės 
(ir dėl dėmės šeimos geram vardui) 
kentėčiau, tačiau jaustis kaltu už 
brolio nusižengimą (jei pats priėjo 
neprisidėjau) aš neturėčiau nei 
loginio, nei psichologinio pagrin
do. Kaltu sveikos dvasios žmogui 

galima jaustis tik už savo paties 
padarytus blogus darbus; gėdytis 
galima ir dėl savo brolio padarytų 
niekšybių. Kas tinka kaltei, beje, 
tinka ir sąžinei. Sąžinės graužimą 
tegaliu jausti tik už savo paties, ne 
už kitų (net „savųjų“) nusikal
timus; už kitų nusikaltimus tegalė
čiau nebent tik rausti iš gėdos. 
Lygiai kaip nusipelnęs galiu būti 
tik už savo paties gerus darbus; 
gerais darbais, atliktais brolių, 
galiu tik pasididžiuoti.

Šiuo požiūriu galėtume visas 
etiškai reikšmingas galias, 
jausmus, būkles ir nusiteikimus 
suskirstyti į tris grupes. Autoapli- 
kacinę grupę sudarytų tie morali
niai fenomenai, kurių subjektas 
juos gali reikšti, jausti ar teigti tik 
savo paties atžvilgiu, pvz., sąžinė, 
kaltė, nusipelnymas, savimeilė. 
Heteroaplikacinę grupę sudarytų 
tokie fenomenai, kurių subjektas 
juos gali reikšti, jausti ar teigti tik 
kitų atžvilgiu, pvz., simpatija, 
užuojauta, tolerancija, pagarba 
(skirtingai nuo garbės). O didžiau- 
sion, ambiaplikacinėn grupėn 
įeitų tie reiškiniai, kurių subjektas 
juos gali reikšti, jausti ar teigti 
tiek savo, tiek ir kitų atžvilgiu, 
pvz., gėda, garbė, didžiavimasis, 
gailestis, džiaugsmas, pyktis, 
kritiškumas, meilė. (Deja, nerandu 
visiems šiems 
tinkamo bendrinio 
nors jie visi vienu 
reikšmingi moralei 
psichologijai).

Šiaip ar taip, koks būtų šitokios 
klasifikacijos pagrindas? Tam 
tikrais atvejais užtenka paprastos 
sąvokų analizės. Tuo pagrindu 
žinome, kad, pvz., savimeilę 
galima jausti tik sau pačiam (nors 
mylėti galima ir kitus), o užuo
jautą — tik kitiems (nors gailėtis 
galima ir savęs). Kitais atvejais 
vien žodžio prasmės analizės 
nepakanka, reikia empiriškai 
pažinti ir patį tuo žodžiu žymimą 
dalyką. Tačiau manyčiau, kad 
toks pažinimas prieidamas kiek
vienam inteligentiškesniam protui 
ir neišeina iš „komonsenso“ ribų.

Nustačius, kam minėtų morali
nių reiškinių sąvokas galima 
taikyti, lieka svarbus klausimas, 
kuriomis aplinkybėmis jas reikia 
taikyti. Pvz., sutinkant, kad jausti 
gėdą galima ir dėl savo, ir dėl kitų 
padarytų niekšybių, ar šiandieną 
privalėtume gėdytis tų savo brolių 
tautiečių, kurie vokiečių okupa
cijos metu šaudė nekaltus žydus (ir 
lietuvius) ir grobė asmenišką jų 
turtą? Venclova atsakytų teigia
mai, ir 6a jam tektų visu šimtu 
procentų pritarti.

reiškiniams 
pavadinimo, 

ar kitu būdu 
ar moralinei

Nusikaltimas 
ir bausmė

Šitą morališkai gražią pažiūrą 
reikia skirti nuo vadinamosios 
„kolektyvinės atsakomybės 
doktrinos“, pagal kurią už vieno 
tam tikro kolektyvo nario padary
tą nusikaltimą automatiškai 
laikomi atsakingais visi to 
kolektyvo nariai. Tai barbariška 
pažiūra, kuriai Venclova 
nesimpatizuoja, nežiūrint vieno 
kito gal ir dviprasmiško išsireiški
mo. •8

Vertėtų tačiau pažymėti, kad 
yra ir tokia kolektyvinės atsako
mybės samprata, su kuria doram 
žmogui būtų galima sutikti. Mat, 
tautinė atsakomybė juk yra bent 
švelniai ambiaplikacinė: nors už 
nusikaltimą visada atsakingas 
yra kaltininkas, atsakomybę kar
tais galima prisiimti visai kitam, 
to nusikaltimo nepadarusiam ir 
jame nedalyvavusiam. Galima ją 
prisiimti iš tautinės garbės paju
timo, iš tauraus noro nuskriausta
jam atsiteisti, kai faktinasis kalti
ninkas negali ar atsisako pats tai 
padaryti. Bet nors toks atsakomy
bės už kitą prisiėmimas visada 
gražus, jis retai kada yra morališ
kai būtinas ir jo niekada nerei
kėtų prievarta išreikalauti (tai jau 
reikštų elgtis pagal barbariškąją

(Nukelta į 2 psl.)
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Ši įame numeryje: 
Lituanistikos Instituto suvažiavimas — in
dėlis į Mokslo ir Kūrybos simpoziumą. 
Didysis lituanistas Vaclovas Biržiška, 
lietuvių tautodailės, dailės ir spaudos lobiai 
seselių kazimieriečių vienuolvne. Chicagoj. 
Apie Regensburgo universitetą. 
A. Budrys — pirmaujantis mokslo apysakų 
autorius. 
Lidijos Šimkutės eilėraščiai. 
Edward'o Hopper'io dailės paroda Chicagoj. 
Intriguojančios temos paroda. 
Vokietijos lietuvių kultūrinis savaitgalis. 
Mokslininko sukaktis. 
Toronto spauda apie Chicagos Lietuvių 
operą. 
Sukakčių pluoštelis. 
Nauji leidiniai. 

Didysis lituanistas Vaclovas Biržiška 
1884.XII.2 — 1956.1.3 

VANDA DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ 

Kertu on£ 
Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas — indėlis į 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumą 

Aštuntasis lituanistikos 
Instituto visuotinis suvažia
vimas įvyks Padėkos savaitė
je, lapkričio 26-28 dienomis, 
Jaunimo centre, Chicagoje. 
Suvažiavimas vyksta tuo pa
čiu laiku kaip Ketvirtasis 
Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mas, kurio vienas iŠ pagrin
dinių rengėjų yra Lituanis
tikos Institutas. 

Simpoziumo humanitarinių 
ir socialinių mokslų programą 
sudarė dr. Ina Užgirienė, LI 
narė, jo psichologijos sky
riaus vedėja. Kviečiame vi
suomenę pasinaudoti neeiline 
proga — išgirsti turiningų pra
nešimų plačiomis kultūri
nėmis bei siauresnėms sritinė
mis temomis. 

Lituanistikos Instituto su
važiavimo programa sudary
ta iš įvairių LI skyrių sesijų. Ji 
čia visa pateikiama. Prog
ramoje dalyvaujančių LI na
rių pavardes surinktos kursy
viniu šriftu. Nepaminėti 
griežtųjų mokslų sesijose daly
vaujančių LI narių praneši
mai. 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d. 
10:00 - 12:00 LI narių sosi-

rinkimas ir Tarybos posėdis 
(Čiurlionio galerijoje). 

14:00 Simpoziumo — LI 
suvažiavimo atidarymas. 

15:45 - 17:45 Pranešimai. 
LITERATŪRA I Pirminin

kas: R. Šilbajoris. 
V. Kelertienė "AJ. Greimas 

ir pasakojimo struktūra". 
T. Venclova ir A. Lehrman 

"A.J. Greimo mitologinių stu
dijų klausimu". 

R. Šilbajoris "AJ. Greimo 
semiotinis kvadratas kaipo 
literatūrinio teksto analizės 
įrankis". 

POLITINIAI MOKSLAI I 
Pirmininkas: T. Remeikit. 

R. Misiūnas "Pabaltijo tau
tų vystymosi bruožai po 1940 
metų: palyginamoji perspek
tyva". 

A. Idzelis "Lietuvos kaimo 
socialinis, ekonominis ir 
demografinis pertvarkymas'1. 

A. Tamošiūnas "Moderniza
cija ir etniniai • demografiniai 
pasikeitimai Lietuvoje". 

PSICHOLOGIJA I Pir-
mininkas: K. Trimakas. 
R Petrauskas "lietuvių jau
nimo padėtis išeivijoje — jau
nimo studijinių anketų ana
lizė". 

A. Norvilas "Kaip pasiren
kame vartoti vieną kalbą vie
toj kitos". 

V.M. Aukštuolienė "Kaip 
dvikalbiai vaikai atsimena 
žodžių sąrašus vienoje ir 
dviejose kalbose". 

18:15 - 19:15 PLENARINIS 
POSĖDIS. 

V. Kavolis "Lietuvių įnašas 
į socialinius mokslus". 

Penktadienis, lapkričio 27 d. 
8:45 - 10:45 
FILOSOFIJA Pirmininkas: 

I.K. Skrupskelis. 
J. Girnius "Filosofinis dar

bas Lietuvoje". 
A. Mickūnas "Filosofija lie

tuvių kalboje". 
/. K. Skrupskelis "Lietuvos 

istorija kaip politinės filosofi
jos šaltinis". 

ISTORIJA I Pirmininkas: 
J.A. Račkauskas. 

J. Dainauskūs "Dabartinė 
Lietuvos istoriografijos padė
tis". 

V. Liulevičius "Lietuvių išei
vija: tautai nuostolis ar pel
nas?". 

V. Valkavičius "Lietuvių 
imigrantų Naujoje Anglijoje 
tautinio sąmoningumo pradai 
ir išlaikymas". 

E. Sradūnaitė "Pirmosios 
Amerikoje išleistos plokštelės: 
šaltinis studijoms". 

8:45 • 12.-00 
LITERATŪRA II ir m Pir

mininkas: B. Vaikelis. 
D J. Valiukėnaitė "Donelai

čio Metai: eilės iš sakyklos". 
V. Skrupskelytė "Poezijos 

ženklai Venclovos kūryboje". 
J. Kavaliūnaitė "Gliaudos 

romano Delfino ženkle struk
tūra ir ideologija". 

K.J. Norkeliūnas "J. Baltru
šaitis kaip išgelbėtojas ra-

Keičiasi mūsų išeivijos vei
das. Iš senosios kartos, pado
vanojusios Lietuvai daug žy
mių asmenybių, maža beliko. 
Ir toji karta, kuri gimė ir bren
do nepriklausomybės laikais, 
jau pradeda užleisti vietą jau
nimui, išvydusiam pasaulį po 
svetimu dangumi. Tai, kas 
mums vis dar yra dabartis, 
jiems jau miglose paskendusi' 
tolima ir mažai žinoma isto
rija. Daug tokių buvusių popu
liarių pavardžių kaip Biržiš
kos jiems jau negirdėti. Dabar 
proga jas priminti, nes šįmet 
suėjo 25 metai nuo mūsų di
džiojo lituanisto, Lietuvos is
toriko, bibliotekininko, biblio
grafo, lietuvių Enciklopedijos 
tėvo ir plataus masto visuome
nės bei kultūros darbuotojo 
profesoriaus Vaclovo Biržiš
kos mirties. 

Vaclovas Biržiška visą savo 
gyvenimą atidavė Lietuvos 
istorijos, lietuviškos rašliavos, 
jos kultūros studijoms. Kur tik 
jis begyveno — Lietuvoje, Ru
sijoje, Vokietijoje, Amerikoje 
— jis perkratydavo bibliote
kas, archyvus, ieškodamas ži
nių rūpimais klausimais. 

Dar besimokydamas Šiaulių 
gimnazijoje, jo paties žodžius 
kartojant, jis 1901 m. pradėjo 
savo bibliotekininko karjerą. 
Paskui tvarkė įvairias privati
nes ir viešas bibliotekas, buvo 
ilgametis Vytauto Didžiojo 
universiteto bibliotekos Kau
ne direktorius, o Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Kongre
so bibliotekos Washingtone gar
bės konsultantas. 

Lygiagrečiai jau nuo 1904 m. 
kruopščiai rinko bibliografijos 
žinias. Jos yra iš dalies pa
skelbtos kapitaliniame penkių 
tonų leidinyje "lietuvių bib
liografija nuo 1547 m. iki 1939 
m." (išleista 1940 m. Lietuvo
je). Šį veikalą profesorius dar 
papildė, parašęs Amerikoje 
"lietuvių išeivių JAV spauda 
nuo 1875 m. iki 1910 m." (Iš
leista po autoriaus mirties 1957 
m.). Rankraštis yra deponuo
tas JAV Kongreso bibliotekoje 
Washingtone. 

Vaclovas Biržiška buvo įsi
tikinės, kad lietuviškoji rašlia
va XIV — XVIII amžiais buvo 
daug gausingesnė, negu ma
nyta, tad kantriai ieškojo se
nuose raštuose nežinomų, pa
mirštų autorių. Iš tų ilgų metų 
studijų susidarė 3 tomai, apė

mę iki 1865 m. lietuviškai ra
šiusių autorių bio-bibliografija 
— "Aleksandrynas". Visa šio 
veikalo turėta Amerikoje me
džiaga buvo Lituanistikos ins
tituto paruošta spaudai ir LB 
Kultūros fondo išleista (I t. 
1960 m., II t. 1963 m. ir III t. 
1965 m.). 

Tuo laiku buvęs Lituanisti
kos Instituto prezidentas prof. 
Petras Jonikas savo prakal
boje šitaip apibūdina "Alek-
sandryną": 

"Vaclovo Biržiškos (1884 -
1956) 'Aleksandrynas ' yra di
džiai vertingas lietuvių kultū
ros istorijos tyrinėjimų įnašas. 
Tas veikalas yra dvigubai 
svarbus. Viena, jis pirmą kar
tą mūsų istoriografijoje subu
ria bei surikiuoja didelį būrį se
nųjų lietuvių autorių bei 
rašytojų, jų tarpe daugelį iki 
šiol maža kam težinomų arba 
ir visai nežinomų, pasklidusių 
kelių amžių mūsų kultūros dir
vonuose ir tartum ten beiš
nykstančių laiko prieblandoje, 
sutelkdamas svarbiausius jų 
gyvenimo duomenis, jų raštų 
bei juos liečiančios literatūros 
ir dokumentų sąrašus. Antra, 
veikalas žymiai palengvins 
įvairius tolimesnius mūsų kul
tūros bei literatūros istorijos 
tyrinėjimus, patiesdamas 
jiems tvirtą pamatą, svarbiau
sių duomenų, autoriaus sula
sytų kuone per visą jo moksli
nės veiklos amžių iš įvairių 
šaltinių, kurių nevienas šian
dien tyrinėtojui sunkiai bepri
einamas arba ir visai nepriei
namas, žuvęs". 

Šiojo veikalo antraštė 
"Aleksandrynas" nustebino 
bibliofilus ir eilinius skaityto
jus, nes nei Lietuvos istorijoje, 
nei literatūros istorijoje nėra 
žinomas joks iškilus asmuo 
vardu Aleksandras, kurį vertė
tų tuo būdu įamžinti. Tai 
paaiškinta įžangoje ir šias ei
lutes rašančiai paties auto
riaus: kuomet jam teko dirbti 
sunkiais karo, okupacijų, ne
priteklių ir pavojų laikais, jo 
žmona Aleksandra stengėsi 
kaip įmanydama sudaryti vy
rui geresnes sąlygas. Dėkin
gas už tai, Vaclovas norėjo jos 
vardą iškelti ir kartu pagerbti 
tas moteris, mokslininkų žmo
nas, kurios padeda jiems jų 
darbuose. 

Laiške, rašytame 1946.IV.18 
iš Freiburgo profesorius infor-

Prof. Vaclovo* Biržiška. Portretas tapytas Marijos Žymantienės. Už 
profesoriaus regimam paveikite matyti Biržišku tėviškes Viekšnių šven
toriaus vartai. 

mavo: 
*f_J Mano 'Aleksandry

nas' [...] jo parašiau keturis 
tomus — medžiagos penktam 
tomui iš Kauno nepasiėmiau, 
taigi darbas nebus pilnas, 
truks penktosios dalies,jų tar
pe ir labai stambių rašytojų, 
bet geriau duoti 4/5 darbo, ne
gu nieko". 

Laiške minimoji medžiaga, 
kuri buvo palikta Lietuvoje, tu
ri savo istoriją Didelės apim
ties rankraštis buvo patikėtas 
saugoti senutei profesoriaus 
auklei Viekšniuose. 1944 m. va
sarą, frontui artėjant, jis įduo
tas Kazimierui Daugirdui, 
gyvenusiam netoli Viekšnių. 
Rūpestingai įpakuotas į dėžę, 
kartu su rašytojo Balio Sruo
gos rankraščiu, padėtas eigu
lio trobelės rūsyje. Atrodė kad 
šiame ūkyje, prie miško ir 
Kamanų pelkių, vieta turėtų 
būti visai saugi, to užkampio 
karo veiksmai neturėjo palies
ti. 

Tačiau netikėtai spalio 9 d. 
čia praūžė frontas. Sudegė apy
linkės ūkiai, minėtoji trobelė, 
bolševikų kariuomenė plėšė, 
naikino viską, kas dar išliko. 
Po kiek laiko gyventojai, grįžę 
į savo sodybą, rado po pele
nais dėžę nepaliestą. Vaclovo 
Biržiškos rankraštis grąžintas 

globėjai, bet moteriškė, bijo
dama komunistų kratų, prieš 
mirdama sunaikino brangų 
kultūros turtą. B. Sruogos 
rankraštis atsidūrė Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute 
Vilniuje. Praėjus keleriems me
tams "Aleksandryno" auto
rius sužinojo apie nuostolį, bet 
savo darbo jau negalėjo ats
tatyti ar papildyti. 

Taip pat labai svarbus V. 
Biržiškos darbas "Senųjų lie
tuviškų knygų istorija" irgi iš
spausdinta jau Amerikoje — I 
t. 1953 m., II t. 1954 m. 

Profesorius buvo ir bibliofi
las. Puoselėdamas pagarbą 
knygai ir jos dailų apipavi
dalinimą, jis aktyviai rėmė 
"Dvidešimt septynių knygų 
mėgėjų1' ekskliuzyvinę drau
giją, kuri buvo M. Urbšienės ir 
V. Steponaičio įkurta Kaune 
1930 m. ir veikė iki 1944 m. 

Daugybės kultūrinių organi
zacijų narys, kaip kraštotyros 
dr-jos, bibliotekininkų pirmi
ninkas, vienas iš pirmininkų 
Pabaltijo kongresuose Rygoje. 
Taline ir Kaune, jis ir išeivijo
je įsijungė į plačią veiklą. Skai
tė paskaitas, dalyvavo įvai
riuose susirinkimuose. Visur 
uoliai ragindavo ypač jauni
mą energingai dėtis prie Lietu

vai naudingo darbo — žodžiu, 
plunksna, veikla. 

Bendradarbiauti spaudoje V. 
Biržiška pradėjo dar 1901 m. 
Jis yra parašęs daugybę ir 
straipsnių įvairiais Lietuvos 
kultūros klausimais. XIX am
žiaus istorijos specialistas, 
daug laiko skyrė lietuvių suki
limams prieš rusus ir spaudos 
draudimui. Čia visad pabrėž
davo, kad lietuviai savo spau
dą ne atgavo, bet atkovojo. Jis 
suredagavo visą eilę mokslo 
darbų, išleisdamas 1929 m. S. 
Daukanto "Darbus senųjų lie
tuvių ir žemaičių", "Mūsų Se
novės" 5 knygas ir kt. Surin
ko daug nežinomos medžiagos 
apie Žemaičių vyskupą M. 
Valančių ir originaliai įver
tino šio didžiojo tautos auk
lėtojo veiklą, parašęs jo bio
grafijos bruožus. Kaupė 
informacijas Jono Šliūpo 
monografijai. 

Atskirai išleistos knygos ir 
daugybė įvairių studijų bei 
straipsnių, pasirodžiusių Lie
tuvoje, yra suregistruoti L Ki-
sino "Vaclovo Biržiškos bib
liografijoje". Jo darbai",* 
parašyti išeivijoje, dar laukia 
bibliografo. 

Vargdamas Vokietijoje pir
maisiais tremties metais, Vac
lovas yra sudaręs informacinį 
"lietuvių rašytojų kalen
dorių", parašęs studijas, apie 
Abraomą Kulvietį ir Martyną 
Mažvydą (išverstas į anglų 
kalbą), "Praeities pabiras" ir 
kt. Nuo 1946 m. buvo išrinktas 
Lietuvių rašytojų draugijos 
garbės pirmininku. — \-

Amerikoje rašė "Senųjų lie
tuviškų knygų istorijos" 3-jį to
mą, projektavo dar 4-jį. 

1954.1.27 savo laiške dėstė: 
"Ne tik tvarkau 'Aleksand-

ryną' ir savo įvairius senuo
sius straipsnius, bet pertvar
kau visą savo bibliografiją, ją 
iš naujo rašydamas, net pra
dėjęs jos tęsimą nuo 1911 m. 
[...] O šiandien pradėjau tvar
kyti ir lietuvius užsieny stu
dijavusius nuo XIV amžiaus 
iki XVIII a. pabaigos. Jiems 
Vokietijoje buvau daugybę me
džiagos radęs, tik nesutvar
kęs. Su ja viena bėda — niekur 
nebuvo paskelbta matrikulų 
Italijos, Šveicarijos universi
tetų, tai dėl tų lietuvių žinių ne 
turiu". 

Didelis darbas "Lietuviai, ėję 
mokslus užsienio universi
tetuose" Lituanistikos Institu
to rūpesčiu paruoštas spaudai 
jau baigiamas M. Morkūno 
spausdinti ir tikimės netrukus 
pasirodys. Spaudai tekstą pa
ruošė Lituanistikos Institutas, 
o leidžiamas A. ir dr. M. Deve-

(Nukelta į 2 psl.) 

sų poetų ir menininkų nuo 
Lenino • Stalino teroro". 

B. Vaikelis "Br. Laucevi
čius • Vargias: teatralas ir 
dramaturgas". 

POLITINIAI MOKSLAI n 
Pirmininkas: T. Rėme i kis. 

D. Krivickas "Nacių - sovie
tų pakto teisinės ir politinės 
pasekmės po 40 metų". 

A Štromas "Lietuvos pilie
tybė: visuomeniniai, politiniai 
ir teisiniai aspektai". 

13:00 - 15:00 PLENARINIS 
POSĖDIS Moderatorius: J. 
Bilėnas. 

D. Šatas "Lietuvių išeivių 
įnašas į griežtuosius mokslus, 
technologiją ir architektūrą". 

R. Kondrotas "lietuvių išei

vių įnašas į medicinos ir gam
tos mokslus". 

15:15 - 17:15 SIM
POZIUMAS Moderatorius: V. 
Kavolis. 

Tema: "Išeivija ir kultūrinis 
procesas: sąmoningumo šuo
liai, aidų fabrikacija ir ištirpi
mas pažeme". 

Kalbėtojai M. Dranga, D. La
pinskas, A. Liulevičienė. 

Šeštadienis, lapkričio 28 d. 

8:45 10:45 KALBOTYRA 
Pirmininkas: A. Klimas. 
E.P. Hamp "Daiktavardžiai ir 
būdvardžiai iš veiksmažo
džių". 

BJ. Darden "lietuvių kal

ba ir indoeuropiečių prokalbės 
kirčio klasės". 

J. K. Rėklaitiene „Kalbotyra 
Lietuvoje 1961 -1981". 

A. Klimas "lietuvių kalbo
tyra svetur: 1945 - 1980". 

MENOTYRA Pirmininkas: 
S. Goštautas. 

R. Viesulas "Pranas Dom-
šaitis ir meno apsaugos klau
simas". 

R. M. Lapas "Lietuvos dai
lės istorijos vertybės Album 
De Wilna likimas". 

A. V. Plioplys "Čiurlionio 
įtaka kitiems dailininkams". 

S. Goštautas "Čiurlionio 
mįslė". 

POLITINIAI MOKSLAI IIT 
Pirmininkas: T. Remeikis. 

A. Štromas "Sisteminės kai 

tos galimybės sovietinėje sant
varkoje: analizė ir prgonozė". 

SEMINARAS: Žvilgsnis j gy
venimą. Vadovas: V. J. Čer
nius. 

11:00 - 12:00 PLENARINIS 
POSĖDIS. 

K. Girnius "Lietuvių įnašas 
j humanitarinius mokslus". 

13:00 - 14:45 
ISTORIJA II Pirmininkas: 

JA. Račkauskas. 
M. Gimbutienė "Baltų gene

zė". 
S. Sužiedėlis "Mikalojus 

Akelaitis, Antanas Tatarė ir 
tautinio judėjimo pradai Užne
munėje XIX a.". 

LITERATŪRA IV 
V. Maciūnas "Vaclovo Bir

žiškos įnašas lituanistikon". 
PSICHOLOGIJA II Pir

mininkas: K. Trimakas. 
J. ir CM. Karužos "Asmeni

nė atsakomybė asmeninių 
problemų sprendime". 

A. Grinienė "Neigiami reiš
kiniai vyruose ryšium su auk
lėjimu pagal tradicines lyties 
roles". 

J. Pikūnas "Grafoskopme. 
skalę kuriant". 

J. Zabarskienė "lietuvių 
vaikų intelekto ypatumai". 

14:45 - 16:45 SIMPOZIU
MAS Moderatorė: I.C. Užgi
rienė. 

Tema: "Lietuviškos verty
bės išeivijoje". 

Kalbėtojai: K. Girnius, I.G. 
Maziliauskienė. T. Remeikis. 



Šiame numeryje:
Yra už ką dėkoti: Lituanistikos katedra, Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumas.

Mokslo ir kūrybos išvakarėse: Simpoziumo orga
nizacinio komiteto pirm. J. Rimkevičiaus apžval
ginis žvilgsnis.

Kultūros tarybos žingsniai į naujuosius metus.
Apie „Lietuvos kultūros istorijos bruožus“ detaliau.

Leonardas Dambriūnas darbe ir gyvenime.
Kazio Bradūno eilėraštis „Prierašas prie Mažvydo“.

Kandinskio paroda Chicagoje.

Stankaitytės ir Grigo koncertas.
Diferencijuoto skambesio poetika: naujas pianisti- 
nis talentas.

Su daina ir poezijos žodžiu.

Yra už ką dėkoti: Lituanistikos 
katedra, Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas

MOKSLO IR KŪRYBOS IŠVAKARĖSE
Simpoziumo organizacinio komiteto pirm. Juozo Rimkevičiaus apžvalginis žvilgsnis

Padėkos savaitgalis jau tik 
už kelių žingsnių. Šiemet ir 
mes, lietuviai, galime net 
išskirtinai Apvaizdai padė
koti. Amerikiečiai, kaip žino
me, yra įpratę dėkoti labiau už 
žemiškąsias gėrybes — už 
kalakutus. Lietuviams išei
vijoje šiemet krestelta net su 
kaupu grynai dvasinių turtų, 
kurie ne kartą, pasirodo, yra 
patvaresni ir vertingesni, anot 
Kudirkos, už trupinį aukso, 
gardaus valgio šaukštą.

šiemetinė mūsų didžioji 
padėka ir Apvaizdai, ir tiems 
žmonėms, kurie nepailstamai 
dirbo, siekdami, kad pirmą 
kartą mūsų išeivijos istorijoje 
įsikūnytų Lituanistikos kated
ra čionykščiame universitete ir 
jau ketvirtąjį kartą — Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumas. Tik 
vakar oficialiai Illinojaus 
universitete įsteigta Litua
nistikos katedra ir už kelių 
dienų prasidedantis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas nutei
kia džiaugsmingai ne tik 
mokslininkų širdis, bet kelia 
ūpą visoje išeivijos visuo
menėje ir stiprina jos savimi 
pasitikėjimo ryžtą.

Suprantama, jog visi dideli 
dalykai lengvai nepasidaro. 
Juo labiau nauji dalykai. Todėl 
kartais ir imama abejoti, ar 
visa tai šiuo metu reikalinga, 
ar ištesėsim, ar ne geriau būtų 
užsiimti kuo kitu, kasdieninėj 
aplinkoj gal net praktiškesniu 
darbu. Ir tai visai natūralu. 
Atsimenu, jog buvo suabejota 
ir pirmojo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo organizavimu. 
Buvo abejojančių ir užsimojus 
leisti Lietuviškąją Enciklo
pediją, ir steigiant Lietuvių 
fondą, ir kitus naujus bei 
neįprastus darbus užsibrė- 
žiant. Bet kokie šiandien mes 
čia būtume dvasios biednio- 
kai, jei būtume anais atvejais 
nuleidę rankas. Aišku kaip 
dieną, jog kiekvienas tokių 
gigantiškų dimensijų planas 
yra ir didelė rizika. Juk 
žmogaus jėgos ir pagaliau pati 
kišenė yra riboti. Tačiau be 
rizikos nė vienas reikšmingas 
žmogiškasis darbas nepa
sidaro. Visada jame slypi, nors 

maža, ir pralaimėjimo bacila. 
Tačiau niekad ir niekuo neri
zikuojant, nieko reikšmin
gesnio, amžinesnio nepadaro
ma, nepasiekiama, nesukuria
ma.

Pagaliau visai ir be blogos 
valios vieniems tas ar kitas 
darbas atrodo reikšmingas, o 
kitiems menkavertis. Galvoja
ma — ir suklystama. Sakysim, 
kai 1922 metais dail. Justinas 
Vienožinskis kovojo Kaune su 
ministerijomis dėl akade
minės Meno mokyklos stei
gimo, daug kam atrodė, jog 
žemės reformos reikalas yra 
daug svarbesnis, negu kokie 
ten menai: Kaunas juk nėra ir 
nebus Paryžius. Tačiau Vieno
žinskis ir keli kiti užsispyrėliai 
laimėjo. O jeigu akademinės 
Meno mokyklos įsteigimas 
būtų buvęs suvėlintas bent ge
ru dešimtmečiu, vargu ar būtų 
suspėta užsiauginti V. Vizgir
dos, A. Gudaičio, A. Valeškos, 
J. Mikėno, A. Samuolio, V. 
Petravičiaus, P. Augiaus, T. 
Valiaus ir kitų reikšmingų 
dailininkų kartą, be kurios 
mūsų dailės raidoje būtų tvylo
jus milžiniška spraga. O, ačiū 
Dievui, buvo įkurta laiku ir 
akademinė Meno mokykla, ir 
įvykdyta žemės reforma. Tik 
žemės reforma ir jos vaisiais, 
nelaimėms užgriuvus, galė
jome džiaugtis, vos gerus du 
dešimtmečius, kai tuo tarpu 
anos kartos meno kūriniai net 
visuose istoriniuos neganduos 
lieka tautoje amžinu jos lobiu, 
keliančiu pasididžiavimą ir 
įtakojančiu gyvastingą lietu
vių dailės ateitį.

Kalbant čia šiandien apie 
Lituanistikos katedrą ir apie 
Ketvirtąjį Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumą, nenuvertinamos 
ir kitos lietuviškosios išeivijos 
apraiškos. Sakysim, tautinių 
šokių, dainų ar sporto šven
tės. Tačiau jeigu nebūtume 
turėję ir neturėtume mąstan
čių, kuriančių, tautine prasme 
sąmoningai apsisprendusių in
telektualų, tai lietuvių tautos 
tikriausiai jau ir nebūtų. 
Nebūtų tada nei dainų, nei 
šokių, nei sporto švenčių.

Šia proga tarp gerųjų mūsų

Ketvirtojo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo organizato
riai nuoširdžiai nori, kad sim
poziumai būtų visų mūsų 
kultūrinė šventė, visus mus 
vienijantis vieną prie kito arti
nantis susibūrimas.

Sunku nusakyti Simpoziu
mo tikslus, nes jie paliečia vi
sus mūsų, kaip tautinės gru
pės, pasireiškimo barus: 
visuomeninius, mokslinius, 
kultūrinius ir tautinius.

Mūsų veikla turi apimti kiek 
galima platesnius kultūrinius 
barus, tuo pačiu apjungiant ir 
gausesnius jos sluoksnius. Ir 
kuo toji veikla savo apim
timis bus gausesnė, o kultūri
ne, moksline prasme brandes
nė, tuo ji bus įtakingesnė. Gal 
šis įnašas nėra staigiai pajun
tamas, bet mūsų profesionalų, 
akademikų gausa ir profesi
nis brandumas turi juntamai 
augančią reikšmę ir neabejo
tiną įtaką gyvenamų kraštų 
žvilgsniui į mus kaip lietu
vius. O tada mūsų judėjimas 
visur atidžiau sekamas, mūsų 
balsas plačiau išgirstamas, ir 
mūsų kraštui daromos skriau
dos dažniau ir vispusiškiau 
minimos.

Artėjančiam Simpoziumui 
pagrindinė tema yra pasirink
ta: ką lietuvių mokslo bei kul
tūros darbuotojai yra pasiekę, 
gyvendami ir kūrdami už Lie
tuvos ribų.

Kalbant pačia plačiausia 
prasme, kuo tokie renginiai, 
suvažiavimai, kongresai yra 
tematiniu atžvilgiu įvairesni, 
užgriebiantieji naujas kultūri
nio gyvenimo, mokslinių pa
siekimų sritis, tuo jie jun
tamai papildo tas didžiules 
tuštumas, kurios neišven- 
gaimai susidaro, neįtraukiant 
į veiklos programas asmenų, 
kurie yra išskirtinai pajėgūs 

bruožų nepamirštinas kartas 
nuo karto pastebimas ir gana 
nesimpatingas bruoželis: bū
tent nepakentimas nelygumo 
ir noras, kad visi būtume kaip 
„štakietinė“ tvora. Kartais, 
atrodo, jog esame priešingybė 
žydams. Anie, pastebėję savo 
tarpe talentą, stengiasi viso
mis savo įtakomis ir pinigais 
padėti jam kopti į pačias 
pasaulio viršūnes. Gi mes, 
pastebėję savo tarpe kuo nors 
prasikišusią galvą, „gatavi“ ją 
nukirsti, kad tik nebūtų pažeis
ta „štakietinė“ lygybė. Ir nege
rai darom. Ir sau kenkdami 
taip darom.

Tad Lituanistikos katedros 
įsteigimo proga ir Ketvirtojo 
Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo proga įsisąmoninkim 
labiau į mokslo ir kūrybinių 
talentų gyvybinę reikšmę 
mūsų tautai šių dienų pasau
lyje. Be mąstančių ir be kurian
čių galvų neapsiėjome ir 
neapsieisime pakeliui į tautos 
valstybinę nepriklausomybę. 
Todėl tenetrūksta Lituanis
tikos katedrai palankaus 
nusiteikimo ir pinigo, o Simpo
ziumo auditorijose tenetrūksta 
mokslo ir kūrybos proble
momis besidominčios visuo
menės.

k. brd. 

savose specifinėse srityse. Vi
sada prisimintina, kad tik vi
suma laimėjimų ir pasiekimų 
turi mus reprezentuoti. Nepa
sitenkinkime vien dalimi, kas 
dažnokai jaučiama mūsų gy
venime ir veikloje.

Esminis skirtumas tarp sim
poziumo ir kitų suvažiavimų 
bei kongresų yra tas, kad sim
poziumų paskaitininkai daly
kiškai, moksliškai žvelgia į sa- 
vos srities siekimus, 
ieškojimus, atradimus, o ne tų 
atradimų santraukas daro, bet 
savo įnašą į tuos darbus api
būdina, paryškina ir iškelia to
limesnes galimybes. Tai es
minė Simpoziumo dalyvių 
paskaitų paskirtis ir organi
zatorių reikalavimas.

O kad nebūtų vien tušti žo
džiai apie tai, ką esame atlikę 
gyvendami už Lietuvos ribų, 
yra ruošiamos šios simpoziu- 
minės parodos: mokslinių vei
kalų, technikinių architektūri
nių darbų, dailės kūrinių ir 
gintaro rįnkinių parodos.

Knygų paroda apsiribojo 
vien moksliniais veikalais, 
parašytais liefevių, įvairiomis 
kalbomis ir autorių gyvenan
čių už Lietuvos ribų. Sudary
tas katalogas apima daugiau 
kaip 500 vienetų. Supran
tama, kad dar toli nuo pilny
bės, bet stipri, skatinanti pra
džia jau yra padaryta. Šio 
darbo tęstinumas yra gyvybi
niai svarbus. Šios parodos glo
bėjai yra Pedagoginis institu
tas.

Antroji paroda yra tech
nologijos ir architektūros dar
bų. Ir ją organizuoja Inžinie
rių sąjunga, bet joje dalyvauti 
kviečiami ne vien tik nariai, 
bet visi lietuviai, dirbantieji 
tiksliųjų mokslų srityse. Šios 
parodos apimtyje yra ir retų, 
istorinių Lietuvos žemėlapių 
rinkinys. Bus ir reta įdomy
bė: tarp žemėlapių atskira vie
ta bus parinkta satelitinei Lie
tuvos nuotraukai, darytai 1978 
metais (NASA - National Aero- 
nautics and Space Admi- 
nistration). Nuotrauką darė

Dr. Pranas Zundė, IV Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
Mokslinės programos komiteto pirmininkas ir 
paskaitininkas.

Dr. Jonas Bilėnas, simpoziumo Mokslinės 
programos komiteto narys, griežtųjų mokslų, tech
nologijos ir architektūros programos vadovas ir 
simpoziumo paskaitininkas.

Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo Organizacinio komiteto 
vadovai: pirmininkas Juozas Rimkevičius (dešinėje) ir vicepirmininkas 
Stasys Jokubauskas. Nuotr. p, Maletog

satelitas, skriejąs apie žemę 
900 kilometrų atstume. Nuo
traukos dydis 40” x 40”.

Lietuvių moterų dailininkių 
parodai užsimota labai intri
guojanti tema: Lietuyių mito
loginės būtybės. Dailininkės 
pasirinko sau lietuviškųjų 
mitų dievus, deives, laumes, 
aitvarus, kaukus ir kitų kito
kius, kurie tik sužadino jų 
vaizduotę, naudojant savitą 
techniką ir atlikimo būdą jų 
atvaizdavimui.
. Lietuvių tautodailės in
stituto Bostono skyrius pa
rodys Lietuvos brangakme
nius — visą gintarų rinkinį.

Šis Simpoziumas savo daly
vių skaičiumi ir temų įvai
rumu, yra pats gausiausias. Iš 
viso sutiko dalyvauti 182 kal
bėtojai, kurie paskirstyti pa
gal mokslo sritis į 52 sesijas. 
Kiekvienai sesijai vidutiniš
kai yra pramatyta skirti apie 
dvi valandas laiko. Be to 
numatyti 4 bendri posėdžiai, 
kuriuose bus aptarti mūsų pa
siekimai įvairiose mokslo sri
tyse.

Jau atiduotas spaustuvei 
programinis leidinys 450 pus
lapių apimties. Jame, be pa
čios programos, bus dalyvių 
biografijos, bibliografijos ir 

paskaitų santraukos. Lei
dinys dvikalbis.

Pasigirsta balsų, kad yra la
bai specifinių temų medicinos 
ir technologiniuose moksluo
se, kurias kiekvienam mirtin
gajam sunku įkąsti. Kaip tik 
noriu pabrėžti, kad šios te
mos, gvildenamos lietuviškai, 
kelia nuostabą savo nauja ter
minija. Auditorija labai nu
stebs, patyrusi ne tik kiek 
daug yra naujenybių tuose 
moksluose, bet ir išgirs platų 
naują žodyną, pajus jo rei
kalingumą ir dalykišką jo pa
naudojimą. Todėl labai nuo
širdžiai kviečiame apsilankyti 
į minimas sesijas kiek galima 
didesniu klausytojų skaičiu
mi, nekalbant jau apie tų spe
cialių mokslo Bričių bei pro
fesijų darbuotojus. J

Neapleista taipgi ir lengves- 
nioji, daugiau pramoginė Sim
poziumo dalis. Penktadienį va
kare įvyks Lietuvių rašytojų 
premijos įteikimas ir Vincę 
Krėvės “Raganiaus” sceninis 
pastatymas. O šeštadieni ban
ketas. Viskas, išskyrus ban
ketą, vyks Jaunimo centre.

Taip stambesniais brūkš
niais atrodo Simpoziumo prog
rama. ...y?

Simpoziumo metu savo su
važiavimus šaukia Lituanis
tikos institutas (LI) ir Pasau
lio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjunga (PLIAS). 
Lituanistikos institutas net 
ištisą savo programą sutapa
tina su simpoziumo darbais.

Dar tik pirmą kartą savo su
važiavimą šaukia ir inžinierių 
sąjunga. Žinant taip gausų 
inžinierių dalyvavimą su pa
skaitomis simpoziumo prog
ramoje, visai suprantamas šis 
apsisprendimas ir noras gau
sesniame būryje aptarti sąjun
gos tolimesnės veiklos planus. 
Mūsų meno bei mokslo dar
buotojai ir profesionalai dėl 
darbo ir gyvenimo sąlygų yra 
plačiai pasiskleidę po gyvena
muosius kraštus. Jie išeina iš 
mūsų aplinkos ribų į gyvena
mųjų kraštų politinį, socia
linį ir akademinį pasaulį, bet 
lieka ištikimi ir savo tėvų že
mei. Ten jų buvimas, o ypač jų 
aktyvumas yra mums labai 
reikšmingas ir gyvybiniai rei
kalingas, nes paliečia daug 
platesnę aplinką ir įtakinges- 
nius asmenis. Dažnokai gir
dimi priekaištai, kad jie nu
tolo nuo mūsų, daugiausia 
nėra pamatuoti. Suprantama, 
kad nėra taisyklės be išimties, 
kaip ir gryčios be dūmų.

Simpoziumai kaip tik yra 
tos retokos progos susitikti, 
pabendrauti su savaisiais ir 
visiems drauge pasidžiaugti 
mūsų moksliniais laimėji
mais. Gausus ir entuziastin
gas akademikų atsiliepimas į 
kvietimą dalyvauti simpoziu
me šį bepriekaištinį tvirtini
mą tik sustiprina.

Tokį pat gyvą atgarsį tiki
me parodys ir plačioji mūsų vi
suomenė. O tada visi draugę 
galėsime džiaugtis vispusiš
kai pavykusiu Simpoziumu ir 
užtikrinsime jam tolimesnį, dar 
gausesnį ir brandesni tęstinu
mą.

Tad iki pasimatymo SIM
POZIUME.



Šiame numeryje:
/ Žmogus kūrėjas.

Naujas leidinys apie Lietuvos Katali
kų Bažnyčią.
Eduardo Cinzo novelė „Gamtos mylė
tojai“.
Vlado Šlaito naujas eilėraščių pluoš
tas.
Kai tūkstantmetės gelmės susisiekia 
su moderniuoju menu: mūsų dai
lininkių paroda lietuvių mitologinių 
būtybių temomis M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. 
Dailininku Viktoru Petravičium gėrisi 
amerikiečių spauda.
Nauji leidiniai.

Žmogus kūrėjas

Naujas leidinys apie Lietuvos Katalikų Bažnyčią

RySium su plačiu ir 
pasigėrėjimą keliančiu 
lietuviškojo talento pasi
rodymu, kurj pateikia Sj 
savaitgali Chicagoje vykstan
tis Ketvirtasis Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas, taipgi ry
šium su Lituanistikos 
katedros užmojum Illinojaus 
universitete yra gera proga 
grįžti prie anos Evangelijos 
apie talentus, kuriuos Šiuo at
veju, atrodo, mokėjom ir turė
jom drąsos panaudoti.

Tas nelaimingas vieno 
talento gavėjas suteikia mums 
pačią vertingąją pamoką; ver
tingesnę, negu turtingi talen
tų gavėjai. Pamoka yra mus 
perspėjanti, nes ir mes 
daugelis laikomės to paties 
nusistatymo, kaip anas vieno 
talento gavėjas. Jo nusista
tymas yra padiktuotas 
saugumo jausmo. Jis bijojo 
savo talentą prarasti, leis
damas jį apyvarton, dėl to 
nuėjęs užkasė jį žemėje. Ir, 
atėjus atsiskaitymo metui, 
ramus ir saugus, jis nešė savo 
talentą atiduoti Seimininkui. 
Tačiau už savo atsargumą 
pagyrimo iš šeimininko nesu
silaukė.

Jeigu mes norėtume šian
dien aptarti vyraujančią 
katalikų nuotaiką, tai būdin
giausias jai aptarti žodis būtų 
taip pat: atsargumas. Mums 
šiandien taip pat labiau rūpi 
išlaikyti tikėjimą, negu su juo 
ką veikti ar jį praturtinti. Ir ši 
laikysena yra būdinga visiems 
katalikų sluoksniams. Aukš
tieji sluoksniai nieku taip nesi
rūpina, kaip tuo, kad tikė
jimas nebūtų pažeistas. O 
eilinis atskiras žmogus ne
sirūpina taip labai niekuo 
kitu, kaip gerai pasiruošti mir
čiai. Bet kaip tik tai yra vieno 
talento gavėjo rūpesčiai. 
Mums nerūpi turimą mūsų 
tikėjimo turtą paleisti veikti 
mūsų gyvenamoje aplinkoje. 
Šis mūsų neveiklumas yra 
teisinamas ir teologiniu,ir filo
sofiniu būdu. Manoma ir 
sakoma, kad Dievas viską gali 
padaryti ir be mūsų; mums 
■nėra ko į tai kištis; jis yra 
pagrindinis ir vienintelis vei
kėjas. Tačiau kaip tik čia mes 
prieiname reikšmingo skir

tumo, kurį krikščionis būtinai 
turi padaryti. Tiesa, kad 
Dievas yra pagrindinis veikė
jas, bet jis nėra vienintelis 
veikėjas. Jis ne tik pakenčia 
Šalia savęs kitą veikėją, bet 
net labai stipriai skatina kitą 
veikėją veikti savo ruožtu. 
Kaip tik tokia yra ir šio Jė
zaus palyginimo vedamoji 
mintis.

Krikščionybė nėra totaliz- 
mas, nors ir dieviškas. Jeigu 
Dievas būtų nusiteikęs veikti 
tik vienas, jia iš viso žmogaus 
nebūtų sukūręs, arba bent 
nebūtų kūręs žmogaus, aprū
pinto laisva valia, galinčio 
veikti pilna atsakomybe, sie
kiančia iki galimybės išsi
žadėti paties Dievo.

Taigi, mes turime atrasti 
savyje Dievo bendradarbį, jo 
sukurtą įgyventi šį pasaulį. 
Tiesa, kad mums veikiant, 
gresia pavojus suklyst; net 
gresia pavojus pražudyti 
Dievo duotas dovanas; tačiau 
atsisakymas veikti yra galų 
gale žmogaus atsisakymas 
savęs paties. Ir šis atsi
sakymas nėra Dievo tole
ruojamas. Dievas nori iš- 
gelbėti ir turėti savo 
draugystėje ne kokią žmogaus 
iškamšą, bet tikrą, gyvą 
žmogų, sukurtą į jo paties 
panašumą.

Šitaip suprasdami žmogų, 
mes nejučiomis prieiname prie 
žmogaus darbo vertės klau
simo. Ne visos kultūros vie
naip vertina darbą. Taip rusų 
kalboje darbas yra tolygus 
vargui. Tai liudija žodis 
„trud“. Vokiškas žodis 
„Arbeit“ yra artimas lotyniš: 
kam „art“, kuris reiškia meną. 
Šiame žodžių skirtume mes 
turime išreikštą skirtingą 
tautų pažiūrą į darbą. Darbas 
nebūtinai turi būti vargas. Jis 
gali būti kūrybingas, kaip ir 
Dievo darbas, kuriant pasaulį. 
Žinoma, savo darbu negalime 
lygintis Dievo darbui. Mūsų 
darbe sunku išvengti 
sunkenybių.

I skirtumą tarp Dievo 
darbo ir mūsų darbo yra 
atkreipęs dėmesį jau šv. 
Augustinas, sakydamas, kad 
graikiškas žodis išreikšti dar
bui „ponos“ savyje turi

VYTAUTAS VARDYS

Spaudoje ką tik pasirodė 
naujas leidinys apie Lietuvos 
katalikų situaciją. Tai Catho
lics in Soviet - Occupied Lithu
ania: Faith under Persecution 
(Katalikai sovietų okupuotoje 
Lietuvoje: persekiojamas ti
kėjimas). Šią 120p. knygą iš
leido draugija Bažnyčiai sun
kumuose paremti (Aid to the 
Church in Need). Knygos turi
nys yra verstas iš prancūzų 
kalbos. Prancūzijoj išeinantis 
tos pačios draugijos leidžia
mas žurnalas “Chretiens de 
L’Est” savo 1980 m. 27-tą nu
merį buvo pašventęs Lietuvai. 
Tas numeris ir yra Vitos 
Matusaitės išverstas, Marijo
nai Skabeikis redaktoriaujant 
ir kun. Kazimierui Pugevičiui 
visą vertimo darbą prižiūrint. 
Vertimas tad yra padarytas su 
Lietuvių religinės Šalpos 
(Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid) pagalba ir repre
zentuoja naują šios kun. K. 
Pugevičiaus vadovaujamos 
įstaigos įnašą į informacijos 
apie Lietuvą skleidimą. Kny
gutės pavadinimas pakeistas 
iš “Catholiųues de Lithu- 
anie”; bibliografija pritaikyta 
amerikiečiui ar kanadiečiui,
t.y. anglų k. skaitytojui. Kny
ga užbaigiama Gintės Darnu- 
šytės rašytu priedu apie pro
fesorių Vytautą Skuodį. Jo 
nėra prancūziškame leidime.

Penktadalis šios knygos ski
riamas Lietuvos krašto, kal
bos, istorijos ir Bažnyčios 
veiklos nepriklausomybės me
tais aprašymui. Tai palieka 
apie šimtą puslapių sovieti
niam periodui, kurio pati di
džioji dalis skirta paskutinia
jam dešimtmečiui. Autoriaus 
ar autorių — jų pavardžių nė
ra — priėjimas prie dalyko yra 
populiarizacinis, vaizdinis. 
Dabartinė Bažnyčios būklė 
aiškinama ne įstatymų nagri
nėjimu, bet ilgomis vaiz
dinėmis ištraukomis iš Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, kuriose apsakomi 
žmonės, įvykiai, religinio per
sekiojimo priemonės, religinės 
rezistencijos pobūdis, debatai 
tarp kunigų apie tai, kaip ge
riau reaguoti į sovietinę rea
lybę. Autoriai dalykus vadina 
tikraisiais vardais, nešvelnin
dami išsireiškimų. Didelį šios 
knygos pliusą sudaro iliustra
cijos, kurių daug ir kurios įdo
mios.

Knygutė baigiama tam tik
romis išvadomis apie Lietu
vos Bažnyčios stiprumą ir 
vaidmenį, apie naujojo Popie
žiaus Jono Pauliaus II įtaką, 

sunkumo nemalonumo 
atspalvį (Cit. iš John Todd, 
Work, London, 1950 m. 22 psl.) 
Ir žodis ponas galbūt kilęs iš 
graikiško „ponos“, galbūt su 
savim ir yra atnešęs darbo 
nemėgimą.

Išvada, kurią norime 
padaryti, yra ta, kad nereikia 
žiūrėti į darbą, kaip į žmogui 
svetimą dalyką. Ar darbas 
turi daugiau vargo pobūdžio, 
ar jis yra labiau žaidimo pobū
džio, tai yra kultūrinių 
nuotaikų skirtumo klausimas. 
Mes tačiau neturime praleisti 
iš akių, kad už savo rodytas 
pastangas būsime vertinami 
ar teisiami.

V. Bgd. 

ir taipgi kreipiniu į pasaulio, 
gal teisingiau, Vakarų pasau
lio katalikus. Anot autoriaus, 
“Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
yra išlikusi sveiku medžiu, ku
ris veda gausingą ir stiprinan
tį dvasinį vaisių” (p. 108). Toji 
Bažnyčia, taip kaip ir Lenki
jos Bažnyčia (lietuviškoji 
esanti lenkiškosios “dvynė”) 
— reprezentuojanti “nuosta
bią” visos krikščionybės viltį. 
"Žinoma”, toliau skaitome, 
“nereikia nei perdėti,nei idea
lizuoti šio bažnytinio kūno vi
tališkumo; tas kūnas labai il
gai išbuvo paskandintas 
apnuodytoje atmosferoje”. 
Nereikia, išvadose sakoma, už
miršti blogų teoretinių ir prak
tinių ateizazcijos pasekmių, 
kurios “tiek Lietuvoj, tiek Len
kijoj graso krikščionybės išli
kimui, jei ne Bažnyčios, tai 
bent kai kurių jos narių. Rytų 
krikščionys žino šį pavojųl'Pa- 
gal knygos autorių, naujasis 
popiežius įsigijo Lietuvos ka
talikų populiarumą, nežiūrint 
kaimyninės konkurencijos 
tarp Lenkijos ir Lietuvos (isto
riniai ginčai, teritoriniai dis
putai...), kuri galėjusi nuteikti 
lietuvius neigiamai. Sovietinė 
valdžia tai būtų išnaudojusi 
savam reiUdui. Bet ir Lietu
vos katalikai ir popiežius vie
nas kitam patiko. Popiežius 
tuojau pašalino galimas abe
jones, o Lietuvos katalikai ati
davė jam savo širdis.

Leidinys baigiamas išvada, 
kad “tai, kam mūsų krikščio
nys broliai ir seserys ats
tovauja Rytuose, nėra “lenkiš
kas”, “lietuviškas” ar 
“ukrainietiškas” krikščiony
bės modelis, bet visuotinis 
Evangelijos modelis, kurį mes 
turime vykdyti kasdieniame 
gyvenime. Jie darbuojasi sa-

Krikštėnų bažnyčios portalas ir frontonas (Ukmergės apskr.)
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R. Gibavičius Aušros Vartai Vilniuje (medžio raižinys, 1967)

vo tautos ir visos krikščio
nybės religiniam atgimimui. 
Junkimės su jais...“ Šiuo pa
galbos prašymu baigiamas šis 
sklandžiai vertime skaitomas 
naujas leidinys apie Lietuvos 
katalikus.

Ši knyga nėra analitinio, bet 
aprašomojo, vaizdinio charak
terio. Tuo ji panaši į Andrė 
Martin “Lithuanie: Terre de 
Foi, Terre dės Croix”, į to pa
ties autoriaus su Peter Falke 
“Christus stirbt in Litauen”, į 
Michael Bourdeaux “Land of 
Crosses”. Visos šios knygos 
paremtos daugiausia “lietu- 
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” tekstais, kurie cituo
jami ištisais puslapiais; jos 
beveik neturi kitų šaltinių do
kumentacijos, kaip ir ši mūsų 
aptariamoji, “Catholics in So-

h*

viet - Occupied Lithuania,” te
gu ir apžvalginė, piešia padėtį 
“LKB Kronikos” spalvomis, 
taigi duoda realistišką infor
maciją apie dabartinę būklę ir 
prieina savų, bet gana realis
tinių išvadų. Knygos auto
riaus stebėjimasis Lietuvos 
Bažnyčios stiprumu yra su
prantamas: iš bedieviškų
Vakarų taško žiūrint, iš tik
rųjų ta Bažnyčia yra galinga 
savo tikėjimu ir auka. Tačiau 
tai labai optimistinė išvada, 
nors knygoje ir prileidžiami 
nuostoliai žmonėmis, t.y. 
tikinčiaisiais. Lietuvos Bažny
čios dalinė stiprybė remiasi 
Vatikano išmintingumu, tvar
kant kai kuriuos jos reikalus. 
Ar Vatikanas išliks tokiam 
kurse, kurį pradėjo Jonas Pau
lius II, dar nėra tikra, nei aiš
ku. Lietuvos Bažnyčiai nerei
kia biurokratinių patvarkymų, 
bet skatinimo gyvai tebesan
čiai jos dvasiai bei laisvės 
Bažnyčiai dirbti visuomenėje 
formaliu ar neformaliu būdu. 
Biurokratinės reformos ar po
tvarkiai gali užmušti ir dva
sią, ir laisvės praplėtimo gali
mybes.

Lietuvis skaitytojas knygo
je pastebės keletą savotiškų 
interpretacijų ar netikslumų. 
Pvz., jis stebėsis, kokiu būdu iš 
Lietuvos ir iš Lietuvos Bažny
čios istorijos dingo kunigaikš
tis Vytautas (Wladyslaw 
Jagiello atitenką visi Lietu
vos apkrikštijimo nuopelnai, 
p.ll). Jis ras Lietuvos nepri
klausomos valstybės gyvavi
mą prailgintą iki 23 metų (ko
rektūros klaida? p. 13); Sąrovo 
įsakymą, liepiantį deportuoti 
700,000 lietuvių (tokie skait
menys tik spėjami; jų nėra 
žinomuose dokumentuose, p. 
15); Rosenbergą, Lietuvoje pa
keičiantį 1941 m. sukilimo pa
statytą laikinąją vyriausybę, 
ten pat), 10% rusų Lietuvoje 
(taip p. 16, teisingiau betgi p. 
3, nors ir ten netiksliai), tik 
27% rusų Latvijoj (turi būti 
32.8%), tik 20% Estijoj (turi bū
ti 27.9), (p. 112). Šie statis
tiniai duomenys iš tikrųjų yra 
sumaišyti, 1970 m. duomenis 
priskiriant 1979-siems. Taip 
yra ir su tautybių procentais 
Lietuvoje. Gimimų ir mirčių 
statistika taipgi netiksli. 
Neaišku pagaliau, kokiais šal

tiniais pasiremdamas angliš
kojo knygutės vertimo auto
rius Lietuvoje 1975 m. randa 
81.5% katalikų (tik 3.4% ma
žiau negu 1940 m.), 1% žydų (iš 
7.74%) ir 2% ortodoksų vietoj 
2.5%, nors jis randa liuteronų 
procentą padidėjusį iš 3.28% į 
4.5%. Prancūziškasis origina
las katalikų procentu nurodo 
83.5%.

Kai kurie šie ir panašūs čia 
neminimi statistiniai ir kt. 
netikslumai ar neaiškumai ta
čiau nėra didelės klaidos. Iš 
patyrimo žinome, kad tokios 
klaidos, kaip vanduo, tiesiog 
įsismelkia į tekstą lyg ir be au
toriaus žinios. Šiuo atveju ta
čiau galima buvo teksto duo
menis atidžiau peržiūrėti ir 
angliškoje laidoje pataisyti. 
Būtų pritikę šią progą išnau
doti. Iš kitos pusės — šioje 
knygutėje aprašomas ir 1941 
m. sukilimas, kaip sudaręs 
progą įsisteigti Laikinajai Vy
riausybei ir paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę. Nors 
vyriausybės “gerą organizaci
ją” knygutės autorius perver
tina (p. 25), tačiau įdomu pa
stebėti, kad prancūzas 
autorius nesibijo sukilimo — ir 
teigiamai - paminėti, kai tuo 
tarpu pagal A.B. Mažeiką 
(“Draugas, 1981 lapkr. 7 kult, 
priedo p. 4), Lietuvių Bendruo
menės darbuotojų suvažia
vime “Dainavoje” kažkuris 
ten akademikas siūlęs “1941 
metų sukilimo neminėti, nes 
girdi Vakarų istoriografija 
mums nepalankiai tą 1941 ipe- 
tų sukilimą interpretuojanti”.

Šių eilučių autorius norėtų 
taipgi atkreipti dėmesį į “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” pavadinimo vertimą. Ir 
prancūziškame ir angliškame 
tekste verčiama vienodai: 
(angį.) “Chronicle of the 
Catholic Church in Lithua
nia”. Šį anglišką pavadinimą 
atgal į lietuvių kalbą išvertę 
gauname “Katalikų Bažny
čios Lietuvoje Kroniką”. Taip 
gal išeina tiksliau pagal 
Bažnyčios kanonišką teisę (nė
ra tautinių bažnyčių, tik ta pa
ti bažnyčia vienam ar kitam 
krašte). Tačiau tai, manau, 
prasilenkia su pavadinimo 
dvasia. Antanas Alekna 1936 
m. Kaune išleido istoriją, pa
vadintą “Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje.” Trisdešimt šeše- 
riems metams praslinkus, Lie
tuvos katalikai ėmė leisti “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”. Skirtumas atrodo 
nereikšmingas, bet jis subti
lus, tikras, išreiškiąs pasikei
tusią Lietuvos katalikų mąs
tyseną. Jokie “Kronikos” 
vertimai Vakaruose į šią sub
tilią, bet daug reiškiančią pa
kaitą nėra kreipę dėmesio ir 
“Kronikos" pavadinimo ne
verčia “The Chronicle of the 
Catholic Church of Lithu
ania”. O gal tiktų?

Brooklyno Lietuvių religinė 
šalpa atliko dar vieną gerą 
darbą, padėdama “Catholics 
in Soviet - Occupied Lithu
ania” pasiekti angliškai skai
tantį vakarietį. Knygutė ir 
gaunama Lithuanian Catho
lic Religious Aid, 351 High- 
land Bivd., Brooklyn, NY 
11207. Kaina tik $2.00. Verta 
įsigyti ir paskleisti.
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Šiame numeryje:
Poezija prie bendro stalo: K. Grigaitytės ir C. 
Grincevičiaus žodis.
Mokslo ir religijos santykių klausimas šian
dien.
Mokslo ir tautiškumo vertybių akistatoj: dr. 
Pr. Zundės kalba simpoziumą atidarant. 
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai.
Mokslas ir tauta mūsų istorijoje: dr. J. Gir
niaus simpozinės paskaitos santrauka.
PLB pirm. Vytauto Kamanto žodis simpoziu
mą uždarant.
Kai dangus priartėja prie žemės: Krėvės 
„Raganius“ simpoziumo scenoje.
Istorijos sesija simpoziume.
Cz. Miloszo ir T. Venclovos vilnietiško dia
logo knyga Lenkijoje.
Dar apie PEN rezoliuciją Pabaltijo klausimu.

Ir poezija prie bendro stalo
Laureatės Kotrynos Grigaitytės žodis Mokslo 
ir Kūrybos simpoziume, Chicagoje, š.m. 
lapkričio 27 d. Lietuvių rašytojų draugijos 
1980 metų premijos įteikimo iškilmėje.

Mokslų ir religijos santykių klausimas šiandien

Didžiai gerbiami ir mieli 
žios šventės dalyviai.

Prieš 18 metų atvykau 
Chicagon atšvęsti Maironio 
Metų užbaigos, kur man buvo 
įteikta „Draugo“ poezijos 
konkurso premija už poezijos 
rinkini „Rudens sapnai“.

Niekad nepamiršiu, kaip 
labai šiltai buvau tada čika- 
giečių sutikta. Už tai esu giliai 
dėkinga iki šios dienos.

Šį kartą atsiradau čia ir vėl 
netuščiomis. Atvežiau jums, 
mieli bilčiuliai, paskutinį savo 
rinkinį „Marių vėjui skam
bant“.

Pasaulin pašauktieji nė 
vienas nenorim išnykti be 

, pėdsakų. Vieniems tai sekasi 
lengviau, kitiems sunkiau. 
Žemės trauka, matyt, taip yra 
paveikusi žmogų, kad jis ir po 
mirties nori būti joje gyvas. 
Viešpaties apdalinti tuo ar kitu 
talentu, eina šios žemės takais, 
nešdamiesi ir tam tikrą parei
gą — skleisti gautą šviesą ki
tiems. Kartais kūryba yra 
kentėjimas, o kartais palaima. 
Kurdamas atitrūksti nuo 
kasdienybės, pasineri į savi
tus pasaulius. Ten esi vienas, 
bet ne vienišas. Deja, iš tų 
pasaulių mus vėl paršaukia 
diena kasdieninė, kur neretai 
laukia daugiau ar mažiau kie
tas gyvenimas. Gyvenimas, 
kuriB priklauso ne vien kūrė
jui, bet žmogui apskritai.

Savo kūrybine patirtimi 
kūrėjas siekia susilieti su skai
tytoju per grožį, neretai ir 
meilę. Jis atveria skaitytojui 
savo pasaulį ir atiduoda tai, ką 
labiausiai brangina. Kodėl 
menininkas kuria, tiksliai api
būdinti neįmanoma. Galbūt 
todėl, kad jis negali nekurti. 
Jis šaukia, kad būtų išgirstas, 
kad jo darbai, jo vardas išliktų 
ateinančioms kartoms, kaip 
šaknys, maitinančios laukian
tį žydėjimo medį.

Nusiskundžiama, kad vis 
mažiau berodoma dėmesio 
lietuviškai knygai, kad nere

tai užgožia ją materialinės 
vertybės. Žinoma, tai liūdnas 
reiškinys. Bet ir išdegusiuos 
plotuos kartais subanguoja 
vešli žaluma. Nenuleiskime 
rankų. Yra profesorių, kurie 
skaito paskaitą ir vienam 
studentui. Pagarba abiem!

Plunksna galinga. Prisimin
kime Donelaitį ir tuos, kurie 
vėliau įsikūnijo Basana
vičiaus „Aušroj“ ir Kudirkos 
„Varpe“. Po jų gretos gausėjo 
iki pilnutėlio sužydėjimo 
Nepriklausomos Lietuvos me
tais. Istorijos kelias nepa
baigiamas. Atsiverskim jos 
lapus. Iš ten prabils tėvynė: 
dramatiška, herojiška, 
kenčianti. Nepažindamas 
medžio, iš kurio esi išaugęs, ir 
šakos, ant kurios sėdi, gali 
greitai palūžti, arba įkristi į 
svetimą krepšį.

Mylėkim savo kalbą, 
šimtmečiais motulių prie rate
lio išsaugotą. Mylėkim savo 
knygą, laisvės praradimu, 
trėmimais ir kraujo kaina 
apmokėtą. Gyvas tautos žodis 
nežus.

Literatūra — menas, 
sutikime, yra laisvi. Laisvame 
krašte laisvai kurti yra laimė. 
Bet, mano įsitikinimu, tatai 
neatpalaiduoja ir nuo tam 
tikros atsakomybės Dievui ir 
žmonijai. Talentas yra 
dovana. Darbas — jo vaisiai. 
Tokio darbo vainikavimą mes 
visi, kaip viena šeima, šian
dien išgyvenam. Kai padangė 
apsiblausia debesimis, ne 
vienas iš mūs traukiamės į 
save iš mus supančios aplin
kos. Tada labai reikalinga 
properša, kad sužėrėjęs spindu
lys nužertų debesis, grąžintų 
mus į pirmykštę būtį. Šian
dien taip ir įvyko: džiaugsmu 
pulsuoja širdis. Norėtųs pratęs
ti šią valandą už nubrėžtos 
ribos.

LiteratūrinėB premijos lyg ir 
primena jūros potvynius ir 
atoslūgius. Tie atoslūgiai gal 
tęstųsi per ilgai, jei premijos 

(Nukelta į 2 psl.)
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Galima sakyti, kad Galileo 
(1564-1642) yra modernaus 
mokslo, tiek teorinio, tiek 
pritaikomojo, kūrėjas. Daug 
kam atrodo, kad Galileo yra 
kartu pradininkas ir konflikto 
tarp religijos ir mokslo. 
Tačiau, giliau pažvelgus į 
Galileo konfliktą, paaiškėja, 
kad čia būta konflikto tarp 
mokslo ir mokslo. Galileo išė
jo prieš per griežtą ari- 
telinės fizikos sampratą 
(Ludovico Geymonat, Filosfia 
y filosofia de la ciencia, cit. iš 
ispaniško vertimp padaryto 
Manuel Sacristan, 154 psl.). 
Bažnyčios organai į šį konflik
tą pateko tuo būdu, kad jie 
atstovavo aristotelinei fizikai 
ir ptolomejinei astronomijai. 
Bažnyčios atstovai, priešin
damiesi Galilėjui, atstovavo 
ne krikščionybei, bet tuo metu 
galiojančių mokslų požiūriui. 
Jų klaida buvo dvejopa, visų 
pirma, jie Bažnyčios vardu 
gynė ne religinę tiesą ir antra, 
jie gynė tokią mokslinę tiesą, 
kuri ilgainiui pasirodė tiesa 
nelaikytina.

Jeigu Galilejo atveju 
konfliktas tarp mokslo ir reli
gijos, iš esmės žiūrint, neišky
la, tai kito tiksliųjų mokslų 
filosofo būtent Auguste Comte 
(1798-1857) atveju šis konflik
tas pasirodo labai realiai. A. 
Comte, modernios scientis
tinės filosofijos kūrėjas tik 
griežtiesiems mokslams pripa
žino tiesos monopolį, o į reli
giją žiūrėjo, kaip į pažangą, 
kilusią iš burtininkystės, bet 
kuri dabar yra taip pat atgy
venusi ir savo vietą užleidusi 
mokslams. Tai yra plačiai 
paplitęs Comte trijų kultūros 
stadijų mokslas: burtininkys
tės, religijos ir tiksliųjų 
mokslų.

Šios galvosenos ir jos 
populiarizacijos įtakoje papli
to pažiūra, kad tik tikslieji 
mokslai gali kalbėti tiesos 
vardu. Kiekviena pažiūra, kuri 

Iš kairės į dešinę: Jonas ReleJono I 
Krėvės

Kelečiaus parengtas ir režisuotas Vinco scenoje, Chicagoj
nreves „Raganiaus“ spektaklis Mokslo ir Kūrybos čius (Gugis), Raimundas Korzonas (Sv. Mikalojus) ir 
simpoziumo dienomis (lapkr. 27) Jaunimo centro Arnoldas Alekna (Sv. Petras). Nuotr. J. Kuprio.

nėra patikrinama stebėjimo, 
eksperimentavimo ir skai
čiavimo metodais, pradėta 
nelaikyti patikimu dalyku. Tai 
galioja net filosofiniuose 
moksluose iki šios dienos. 
(Pal. Fredrick Capleston, S.J. 
Contemprary Philosophy, 
Newman Press, 1956 m. 40 psl. 
Ir to paties autoriaus Aųuinas, 
Pelican Books, 1979,53 psl.).

Esant šitokiai būklei, tikėji
mo ir mokslų klausimas įgyja 
didelio aktualumo. Kaip mums 
tenka žiūrėti į susidariusią 
būklę? Ar tikslieji mokslai turi 
pasakyti paskutinį žodį visuo
se žmogų liečiančiuose klausi
muose, taigi ir religiniuose? Ir 
iš kitos pusės, ar religija turi 
vaidmenį mokslinės meto
dikos klausimuose? Ar reli
gija ir mokslas yra tokios 
sritys, kurios visiškai viena su 
kita nesusisiekia?

Norint susigaudyti šiuose 
klausimuose, verta nukreipti 
savo dėmesį į pačias pirmines 
sąvokas, kuriomis veikia 
tikslieji mokslai ir religija. Iš 
jų sugretinimo mums paaiš
kės, su kokiomis skirtingomis 
sritimis turime reikalo.

Taip Irtai pagrindinės 
tiksliųjų mokslų sąvokos yra: 
vienetas, taškas, tiesioji lini
ja, plokštuma, kampas, trikam
pis, kvadratas, greitis, traukos 
jėga ir panašios. Tikslieji 
mokslai, analizuodami šias 
sąvokas, yra pasiekę tokių 
aukštumų ir įžvelgę tokių 
subtilių santykių ir jų veikimo 
dėsnių, kad tai įgalino techni
nius mokslus sukurti reliaty
viai naujų dalykų, kaip jėgos 
išgavimas iš karščio, pakei
timas traukos jėgų skraidant, 
atrandant ir panaudojant 
jėgas, kurios išoriškai yra 
nepastebimos, kaip radijas; 
atrandant naujų jėgų, skal
dant medžiagą ir panašiai. 
Tačiau visa ši veikla remiasi 
aukščiau minėtomis sąvo
komis, jas, jei taip galima išsi
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reikšti, sudvasinant, suteori- 
nant.

Jeigu mes dabar nukreip
tume savo žvilgsnį į sąvokas, 
kuriomis veikia religija, mes 
pastebėtume skirtingą vaizdą. 
Čia prieš mūsų akis iškiltų 
tokios sąvokos, kaip: asmuo, 
būtis, meilė, gėris, teisin
gumas, palankumas kitam, 
prasmė, tikslas, santykiavi
mas, amžinybė, kūrimas iš 
nieko, visuotinė priežastis, 
žmonijos gelbėjimas (arba 

išganymas) ir panašios.
Su šiomis sąvokomis reli

gijos mokslai veikia kitokiu 
būdu, negu tikslieji mokslai. 
Jei tikslieji mokslai stengiasi 
gilintis į sąvokų esmę jas 
labiau atskiriant nuo to, kas 
nėra joms vienu ar kitu atžvil
giu esmingo, tai religijos 
mokslai savo sąvokas ne tiek 
siaurina, kiek pratęsia. Jeigu 
čia kalbama apie būtį, tai ja 
suprantama ne vien čia esan
čius ir pojūčiais patiriamus 
dalykus, bet ir tokią būtį, kuri 
dabar mums gali būti nema
toma ir kuri gali būti ir be 
pradžios ir be pabaigos. Jei 
religijoje kalbama apie asme
nį, tai šia sąvoka suprantama 
ir tokia savarankiška būtybė, 
kuri gali būti be kūno. Jei čia 
kalbama apie tikslą, tai jis 
pratęsiamas iki to, kad galėtų 
reikšti ne tik paprastą naudą, 
bet ir anapus šios tikrovės išei
nantį gerumą. Kai religijoje 
kalbama apie jėgas, tai jomis 
suprantama ne vien čia tiks
liai išmatuojamos priežasties 
jėgos, bet ir tos jėgos, kurios 
išeina anapus patirtinės tikro
vės ir įeina į anapus šios tikro
vės esančią sritį. Šis sąvokų 
analizavimo metodas vadina
si panašumo metodu, arba, 
kaip įprasta tarptautinėje 
terminijoje vadinti, analo
ginis metodas..

Kai turime prieš akis šiuos 
mokslo ir religijos sąvokų 
skirtumus ir jų analizavimo 
skirtumus, išsyk pasidaro 
aišku, kad mes čia turime 
reikalo su labai skirtingomis 
žmogaus reiškimosi sferomis.

Pagrindinė išvada, kuri tuo
jau sektų iš šios apžvalgos ir 
būtų ne kuri kita, kaip ta, kad 
šios sritys turi reikštis visiš
kai autonomiškai viena nuo 

kitos. Šitokia išvada teoriškai 
yra labai teisinga, tačiau 
praktiškai yra reikalinga toli
mesnio nagrinėjimo. Mat 
tikintis žmogus ir tiksliųjų 
mokslų žmogus yra tas* pat 
žmogus. Ir ką jis veikia vieno
je srityje, tai atsiliepia kitoje.

Norint toliau aiškintis 
mokslų ir religijos santykius, 
verta yra atkreipti dėmesį į šių 
abiejų sričių ribotumus. O 
ribas turi abi šios žinijos sri
tys. Pradėkime nuo teologinės 
srities. Jos sąvokos yra kilu
sios iš patirtinės tikrovės, 
tačiau su jomis teologas perei
na į antgamtinę sritį. Tas 
perėjimas turi pavojų. 
Atkreipkime dėmesį į du 
priešingus pavojus. Vienas 
pavojus yra, kad šios sąvokos 
antgamtinę tikrovę gali per 
daug realinti ir tuo būdu 
iškreipti. O kitas pavojus yra 
tas, kad tos sąvokos apie 
antgamtinę tikrovę gali nieko 
nepasakyti.

Paimkime pavyzdžiui tėvo 
ar priežasties sąvokas, kurias 
mes priskiriame Dievui. Būtų 
per siauras Dievo supratimas, 
jeigu jas priskirtume neati
trauktas nuo kai kurių žemiš
kų priežastingumo ir tėvišku
mo apraiškų. Dievą tinka 
vadinti priežastimi ir tėvu, bet 
be medžiaginio priežasties 
rigorizmo ir be tėviško 
antromorfizmo. Iš kitos tačiau 
pusės, nebūtų teisingas teo
loginis mąstymas, jei mes 
žemiškas sąvokas reikšti* 
antgamtinėms realybėms 
imtume tik kaip metaforas. 
Jos čia yra imamos kaip 
realios sąvokos, savo esme 
išreiškiančios antgamtinės 
realybės turinį. Priežastingu
mas ir tėviškumas Dieve yra 
daugiau negu palyginimas.

Kalbant apie religinio 
mąstymo sunkenybes, tenka 
įjungti religinio pažinimo 
problematiką. Kitaip sakant, 
tai yra antgamtinio pažinimo 
klausimas. Krikščioniška reli
gija nežiūri į žmogų, kaip į 
būtybę aklinai uždarytą 
žemiškoje tikrovėje. Ji 
principiškai pripažįsta 
galimybę, kad Dievas gali 
kalbėti žmogui, kad žmogus tą 
kalbą gali suprasti ir kad 
faktiškai toks pokalbis yra 
įvykęs, kurį vadiname1 
apreiškimo vardu. Bet ir čia 
susitinkame su realiu pavo
jumi dievišku apreiškimu 
palaikyti tai, kas iš tikro nėra 
dieviškas apreiškimas.

Nepaisant žemiškų Bąvokų 
trūkumų, neturime galimybės 
religiniame mąstyme reli
gines vertybes aptarti kitaip, 
negu šios tikrovės sąvokomis. 
Religininkas, nekreipdamas 
dėmesio į šiuos abu pavoju, 
gali savo mąstyme pasidaryti 
arba per daug daiktiškai 
tikslus ir dėl to siauras, arba 
per daug atitrauktas ir dėl to 
nerealus.

Dabar pažiūrėkime, kokius 
pavojus sutinka savo moksli
nėje veikloje tiksliųjų mokslų 
žmogus. Jo veikla neturi 
reikalo išeiti į antgamtinę sri
tį. Jis su savo analize pasilie
ka tokių sąvokų ribose, kaip 
vienetas, jų eilė, jų santykiai, 
plokštuma, greitis ir t.t. 
Tačiau giliai analizuodamas 
tas sąvokas ir įžvelgdamas jų 
esmę, tiksliųjų mokslų žino- 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Liepsningi“ debatai apie 
„socialistinį realizmą“

Uranui 200 metų, arba spalvingasis Herschelis

Spalio mėnesi Maskvoje bu
vo „įsiliepsnoję“ ginčai apie 
socialistini realizmą. Apie tai 
informuoja kritikas Algi
mantas Bučys, kuris „Litera
tūroje ir Mene“ (1981.X.31) 
trumpai aprašė „gana aštrius“ 
debatus tarp jugoslavų ir 
Sovietų Sąjungos rašytojų. 
Jugoslavų prozininkas ir kriti
kas Redžepagič atvirai pareiš
kė, jog „socialistinis realizmas 
yra nusenusi literatūros kryp
tis, pagimdyta rusų sovietinės 
literatūros, ir kas jai itin 
būdinga, sunkiai prigyjanti 
kitur, taip pat ir šiandieninėje 
Jugoslavijoje“. Bučys šį 
jugoslavų rašytojo argumentą 
atmeta, pasiremdamas rusų 
kritiko Michailovo žodžiais. 
Pasak jo, kiekvieną literatūros 
kryptį ar metodą reikia vertin
ti pagal geriausius kūrinius, 
kaip 19-ojo amžiaus realizmą 
pirmiausia siejame su įžymiau
siais vardais, o ne anuometine 
vidutinybe. Kodėl socialistinį 
realizmą turėtume sieti ne su 
Šolochovo kūrybiniais pasieki
mais, o su kokiais lėkštais, 
menkaverčiais kūriniais?

Tuo ir baigiasi Michailovo 
paaiškinimas: „Muscovia
locuta — causa finita“. Tačiau 
su jo logika jau nebesutinka nė 
vienas rimtesnis Rytų kritikas 
ar rašytojas, išskyrus keletą 
literatūrinių pareigūnų. Ir štai 
kodėl.

19-ojo šimtmečio realizmas 
buvo organiška literatūros sro
vė, o ne sintetinis padaras, 
kaip socrealizmas, kurį paga
mino Stalino literatūriniai 
valdininkai. 19-ojo šimtmečio 
karaliai ir valstybės vadai 
neįsakinėjo Balzakui ar 
Flaubertui, kad jie turi rašyti 
realistiškai. Sovietų Sąjungoje 
gi už socrealizmo taisyklių 
nesilaikymą rašytojai atsi
dūrė kalėjimuose ir koncla- 
geriuose.

Kai Rytų Europoje pasibai
gė stalininis laikmetis, pradin
go ir socrealizmas, kuris ten 

laikėsi pohcijps pagalba. Tas 
pat įvyko ir Jugoslavijoje. Po 
karo ir Maršalas Tito buvo 
užkoręs socrealizmą ant 
jugoslavų rašytojų. Jų daugu
ma atsisakė išduoti savo 
meninį orumą ir „socreališ- 
kai“ veidmainiauti. Vienas 
žymiausių jugoslavų autorių, 
Miroslav Krleža, pasakė savo 
garsią kalbą, kurioje jis išjuo
kė socrealizmo „nesąmonę“. 
Už tai kurį laiką nebuvo spaus
dinamos jo knygos. Bet vob tik 
Tito susikirto su Stalinu, 
valdžia nustojo brukusi 
socrealizmą, ir Krleža buvo 
viešai pagerbtas kaip jugosla
vų literatūros klasikas.

Tie įvykiai padeda suprasti, 
kodėl jugoslavų rašytojai apie 
socrealizmą kalba „liepsnin
gai" ir „aštriai“. Socrealizmas 
jiems, kaip ir lenkams ar 
vengrams, čekams ar rumu
nams, yra policinės kultūros, 
priklausomybės svetimiems ir 
melo simbolis.

Beskaitant apie jugoslavų 
drąsią ir savarankišką laiky
seną Maskvoje, neišven
giamai ateina mintis apie 
lietuvių literatų romumą ir 
paklusnumą. * Ir lietuviams, 
kurių kultūrinė raida skirtin
ga nuo tarybinių rusų, socrea
lizmas tėra įbrukta svetimybė. 
Tačiau literatūrinių simpo
ziumų aprašymuose lietuvių 
kritikai ir rašytojai, kaip šiuo 
atveju Bučys, visuomet sutin
ka su „Didžiojo brolio“ litera
tūrine išmintimi. Socrealizmo 
„nesąmonė“ apraizgoma 
įmantria literatūrine termi
nologija. Atvira socrealizmo 
kritika tepasirodo pogrindinės 
spaudos puslapiuose, nors 
savo širdim ir protais jį atme
ta ir daugelis oficialių Lietu
vos rašytojų. Visa tai žinoma 
ir Algimantui Bučiui,kurio reve
ransai socrealizmui yra liūd
nas kontrastas nepriklauso
mai galuojantiems Rytų 
Europos rašytojams.

I.p.

A. RADŽIUS

Astronominiam pasauly, 
kosminiais matais matuojant, 
du šimtai metų yra nereikš
minga laiko trupmena. Tokiu 
laikotarpiu joks dangaus 
kūnas nespės susiformuoti ir 
kūnų evoliucija nė per plauką 
nepasistūmės. Bet mes, žmo
nės, jaučiame ne tik metų, bet 
ir smulkių minučių srovę, kuri 
kartais mus Švelniai gla
monėja, kartais šalta skaus
mo banga užlieja. Dėl to Bem. 
Brazdžionis apie valandas 
rašo:

Kartais jų, kad sustotų, 
maldauji,

Kartais jų, kad skubėtų,*, paskelbtas viešai. 
prašai.

(Valandos, iš „Svetimų 
kalnų“) 

Dėl to ir prisimename Urano 
planetos atradimo sukaktį, 
kaip reikšmingą laiko inter
valą žmogiškųjų pastangų 
slinktyje; laiko, kuris per tuos 
du šimtu metų nė karto nesu
stojo ir nepaskubėjo, nore 
tikriausiai ne viena kruvina 
širdis ašarodama prašė su
stoti ar maldavo skubėti.

Nedaug yra astronomų, 
kuriuos galėtumėm pavadinti 
planetų atradėjais. Vos trys 
visoje astronomijos istorijoje. 
Pirmasis iš jų buvo Sir WilHam 
Herschel, suradęs Uraną 1781 
m. Antruoju laikytinas Urbain 
J. J. Leverrier, prancūzų astro
nomas, 1846 m. suradęs Nep
tūną,(1) ir trečiasis — 
amerikietis Clyde W. Tom- 
baugh, 1930 m. aptikęs Plu
toną. Tad trys paskutinieji 
šimtmečiai, lyg ta pasakų 
žąsis, dedanti auksinius kiau
šinius, padovanojo po plaentą.

Nežinomasis šeimos narys. 
Miglynas ar kometa?

Ilgus amžius, bilijonus metų, 
nuo pat saulės sistemos susi
formavimo skriejo Uranas sa
vo orbitoje nepastebėtas, neži
nomas. Ir kaipgi pastebėsi, jei 
visa astronomija iki Galileo 
laikų buvo tik nuogos akies 
astronomija. Tolimųjų saulės 
planetų nuoga akim neįžiū
rėsi. Turint geras akis, Uraną 
gal ir galima būtų įžiūrėti. Bet 
jis niekuo nesiskiria nuo dau
gybės kitų, drauge su juo 
silpnai šviečiančių padangės 
žvaigždžių. Iš kur gali žinoti, 
kad tai planeta? Tik tada, kai 
teleskopas tapo pagrindiniū 
stebėjimo įrankiu, prasiplėtė 
astronomijos horizontai už 
akies ribų. ,

Sir William Herschel buvo 
ne ūk geras stebėtojas, bet ir 
vienaB iš gabiausių teleskopų 
statytojų. Jis yra pastatęs bent 
keletą įvairaus dydžio instru
mentų nuo 5.5 pėdų ilgio iki 40 
pėdų milžino. Tuo metu tai 
buvo didžiausias pasauly tele
skopas.^) 1778 m. jis pasi
statė 7 pėdų ilgio teleskopą, 
kurio veidrodis buvo 6.2 inčų 
skersmens. Patenkintas juo 
buvo Herschelis. Dažnai jį 
naudojo, stebėdamas padangę. 
1781 metais kovo 13 dienos 
vakare (tai buvo antradienis) 
Herschelis tyrinėjo tuo 
teleskopu žvaigždes Jaučio 
žvaigždyne. Netikėtai užtiko 
keistą objektą. Lyg miglos 
lašelis, lyg mažytis skritulėlis. 
Kas gi tai būtų? Jau tik ne 
žvaigždė. Gal kometa? Ir įrašė

Herschelis į savo stebėjimų 
dienyną: .... in the ųuartile
near zeta Tauri the lowest of 
two is a curious either 
Nebulous star or perhaps a 
comet“.

Už keturių dienų, šeštadienį, 
vėl atkreipė Herschelis 
teleskopą į keistąjį objektą ir 
atrado, kad jo pozicija jau 
pasikeitusi. Reiškia, tikrai 
kometa. Nėra abejonės. Ilgai 
nedelsdamas, Herschelis pasi
skelbė suradęs kometą. Jo 
pranešimas „Account of a 
Comet“ buvo perduotas Royal 
Society Londone vadovybei ir

Susidomėjo britų astro
nomai. Ypač Oxfordo ir 
Greenwicho observatorijos. Iš 
pradžių buvo kiek abejojama, 
ar iš tikrųjų Herschelis galėjęs 
naudoti tokį didelį padi
dinimą, kaip pats skelbęsis. Iš 
kitos pusės, kometa gana 
keistai atrodė įgudusio 
astronomo akiai. Ir tik vėliau 
tepaaiškėjo, kad turima reikalo 
ne su kometa, o su... planeta.

Karališkoji stipendija. 
Georgium Sidus

Planetos atradimas sukėlė 
sprogusios bombos įspūdį. 
Mokslinė -to meto bend
ruomenė buvo nustebinta. Kas 
gi, pagaliau, galėjo tikėtis 
planetos?

Nesitikėjo nė Herschelis. Jis 
tebuvo suinteresuotas 
miglynais ir drauge su seserim 
Karolina, pagarsėjusia kometų 
medžiotoja, rūpestingai jų 
ieškojo. Jiedu sistemingai 
apžiūrinėjo dangaus skliautą, 
registruodami miglynus, ir 
netikėtai aptiko stambią žuvį.

Herschelis pagarsėjo. 
Nežymus Bath miesto 
astronomijos mėgėjas tapo 
įžymybe. Didelį prestižą turinti 
Londono Royal Society(3) ap
dovanojo jį aukso medaliu ir 
išrinko savo nariu. Karalius 
Jurgis III suteikė 200 svarų 
metinę stipendiją iki gyvos 
galvos.
buvo teleskopu parodyti 
karaliui ir jo šeimos nariams 
dangaus kūnus, kada tik bus 
paprašytas. 1782 m. vasarą jis 
iš Bath persikėlė arčiau Wind- 
soro, kad galėtų patarnauti 
karaliui.

Planetos 
karaliaus 
Herschelio 
statusą ir gyvenimo būdą.

Herachelio pareiga

atradimas ir 
globa pakeitė 

visuomeninį

Iškarpa ii Herschelio stebėjimų dienyno, kuriame jraiytaa planetos 
atradimas, tik ji dar neatpažinta.
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Sir Willian> Herschel (1738—1822), Ursno plenetns atradėja*

Profesionalas muzikas ir 
mėgėjas — astronomas tapo 
profesionalu astronomu, 
respektuojamu mokslinės 
bendruomenės nariu. Nereikė
jo rūpintis kasdienine duona. 
Galėjo atsidėti vien tik savo 
mėgiamai astronomijai.

Norėdamas atsidėkoti ge
radariui karaliui, Herschelis 
savo atrastąją planetą pava
dino Georgium Sidus — Jurgio 
žvaigžde. Ir patsai visą laiką 
ją taip vadino. Joseph J. L de 
Lalande, prancūzų astro
nomas, siūlė vadinti tiesiog 
Herscheliu, pagerbiant atra
dėją. O vokiečių astronomas 
Johann E. Bode pasiūlė Urano 
vardą. Beveik 60 metų planeta 
buvo vadinama visais trim 
vardais, kol mitologiškasis 
„Uranas“ plačiai įsigalėjo, 
nustumdamas poetiškąjį 
„Georgium Sidus“ ir gar
bingąjį „Herschelį“ į praeities 
foliantų puslapius.

Vargšas Lemonnier
Herschelis toli gražu nebuvo 

iš pirmųjų, pastebėjusių 

padangių šviesulėlį, šiandien 
Uranu vadinamą. Jis pirma
sis tik atkreipė dėmesį, kad tai 
nėra paprasta žvaigždelė, 
viena iš tūkstančių juodam 
nakties skliaute. Anot minė
tojo Johann E. Bode, beveik 
šimtmetį prieš Urano atpa
žinimą jis buvo stebimas ir žy
mimas kataloguose. Jau 
1690.XII.24. Urano poziciją 
išmatavo pirmasis britų kara
liškasis astronomas John 
Flamsteed ir įrašė į savo di
džiulį katalogą kaip 34 Tauri, 
6-to ryškumo žvaigždę.

Yra žinomi 23 priešatra- 
diminiai Urano stebėjimai. 12 
iš jų, t.y. daugiau negu pusę, 
atliko prancūzų astronomas 
Pierre Lemonnier, Herachelio 
amžininkas. Aštuonis kartus 
jis stebėjo Uraną per trumpes
nį kaip mėnuo laikotarpį, ty. 
nuo 1768.XII.27 iki 1769.1.23. 
Paskutines keturias to laiko
tarpio dienas stebėjo Uraną 
kasnakt. Deja, neatpažino.

Ir sujudo prancūzai, kai 
britų stebėtojas Herschelis 
(nors pats ne britas, o vokietis) 
paskelbė atradimą. Jų tautinė 
ambicija buvo užgauta. Kodėl 
ne prancūzas? Kodėl Lemon
nier praleido pro pirštus epo
chinį atradimą? Atmosferą dar 
labiau įkaitino netrukus pra
sidėjusi Didžioji prancūzų 
revoliucija. Lemonnier buvo 
College Royal profesorius. Ir 
dėl to buvo laikomas atstovu to 
meto establišmento, raginusio 
neturtinguosius valgyti pyra
gus. Buvo vadinamas kvailiu, 
praradusiu Uraną, buvo kalti
namas, kad netvarkingai 
vedęs stebėjimo užrašus, pri
daręs klaidų Urano pozicijos 
skaičiavimuose ir t.t. Tie 
kaltinimai nuaidi dar ir šių 
laikų leidiniuose.

Ir kartais atrodo lyg teisybė. 
Kodėl jis neatpažino planetos, 
nepastebėjo 
žvaigždžių? 
vakaras ją 

jos judesio tarp 
Juk beveik kas 
stebėjo. Jei būtų

buvęs akylesnis, tai šiandie 
Urano atradėjas būtų Pierre 
Lemonnier, prancūzas, o ne 
anglų mėgėjas.

Pasirodo, nei akylumo, nei 
sugebėjimų Lemonnier’ui 
netrūko. Modernūs Urano 
pozicijų skaičiavimai rodo, kad 
tuo metu, kai Lemonnier 
1768—69 metais vykdė savo 
garsiuosius aštuonis stebėji
mus, Uranas buvo tarytum 
vietoje sustojęs. (Išorinės 
planetos, pradedant Marsu ir 
baigiant Plutonu, turi gana 
komplikuotą regimąjį judesį. 
Jos zodiake kartais ir ima 
keliauti atgal, vėl sustoja ir po 
kurio laiko grįžta į savo 
pirmykštį taką, išrašydamos 
tarp žvaigždžių didesnes ar 
mažesnes kilpas. Tos kilpos su
darė didelį galvosūkį iki Koper
niko laikų. Iš tikrųjų planetos 
nedaro savo orbitose jokių 
kilpų. Tai tik žemės ir planetų 
orbitinių greičių skirtumų 
efektas). Tad suprantama, 
kodėl Lemonnier negalėjo Ura
no judesio pastebėti ir atpažin
ti jį kaip planetą. I

Kita priežastis, neleidusi 
vargšui Lemonnier tapti 
Urano atradėju, buvo faktas, 
kad tais laikais vyravo pozici
nė astronomija. Stebėtojams 
rūpėjo tik žvaigždės pozicija 
kaip atramos taškas planetų 
judesiui sekti. O kas toji 
žvaigždė, nesuko sau galvos. 
Pozicijai nustatyti buvo varto
jami instrumentai su maža 
aparatūra, mažu padidinimu ir 
menka skiriamąja galia. Dėl to 
iki Herschelio stebėtojai nega
lėjo įžiūrėti Urano disko. 
Tiktai žymiai geresnis 
Herachelio statytas teleskopas 
diską parodė. , i

Milžinas ir mėnulių sauja
Šešeriems metams prabėgus 

nuo Urano atradimo, t.y. 1787
m., Herschelis pasiskelbė su
radęs šešis planetos satelitus. 
Tačiau iš viso to radinio tik du 
satelitai pasirodė iš tikrųjų 
besisuką aplink Uraną: Tita- 
nia ir Oberonas. Abu tele
skopu vos įžiūrimi 14 ryškumo 
šviesos taškeliai. Kitų Hers
chelio surastų satelitų egzis
tencija nebuvo patvirtinta.

Dabar jau žinomi 5 Urano 
mėnuliai. 1851 m. W. Lassell su 
24 inčų reflektorium surado du 
vidujinius satelitus Arielį ir 
Umbrielį, o penktąjį, Mirandą, 
aptiko G.‘P. Kuiper foto plokš
telėj, fotografuotoj 1948.11.16. 
82 inčų reflektorium McDo- 
nald observatorijoj.

Įdomu tai, kad Urano suki
mosi ašiB guli orbitos plokš
tumoje, o mėnulių orbitos su
daro beveik statų kampą su 
planetos orbitos plokštuma. 
Kitaip sakant, mėnuliai sukasi 
Urano pusiaujo plokštumoje. 
Ir dėl to, iš žemės žiūrint, atro
do, kad Urano mėnuliai rašo 
apskritimus aplink planetą, 
kai jos polius atsikreipia į mus. 
Paskutinį kartą galėjome šį 
fenomeną stebėti 1946 m., žino
ma, tik dideliais teleskopais. 
1988 m. vėl palanki pozicija 
bus, kai Urano kitas polius 
atsikreips į mus. Ir taip žai
dimas kartojasi kas 42 metai.

Patį Uraną drauge su jo 
bičiuliu Neptūnu kviestume 
jau prie milžinų stalo. Nors jie 
mažesni, negu tokie „super- 
powers“, kaip Jupiteris ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Metams, bet ne darbams baigiantis. 
Nuostabusis Wolfgangas Amadeus Mozar
tas: 190 metų sukaktį nuo kompozitoriaus 
mirties minint. 
Mariaus Katiliškio novelė „Baltskarienės 
klierikas. 
Mariaus Katiliškio eilėraštis „Akmenys". 
Lietuvių įnašas į socialinius mokslus. 
Socialinių mokslų simpoziumas. 
Lietuvių humanitarų įnašas. 
Kompozitorius Bruno Markaitis televizijoje. 
Šešioliktasis žodžio vakaras. 
Jonas Jurašas vėl pakelia teatro uždangą 
New Yorke. 
Eivaitė Chicagos parodose. 
Nauji leidiniai. 

Nuostabusis Wolfgangas Amadeus Mozartas 
190 metų sukaktį nuo kompozitoriaus mirties minint 

J U L I U S V E B L A I T I S 

Metams, bet ne darbams 
baigiantis 

Kultūrinio bei kūrybinio dar
bo vieneriems metams bai
giantis , sovietiniams "išeivio-
logams" paširdžiuos vėl bus 
daug nepagydomų dyglių: "Ne
gi tos nulaužtos šakos nudžiū-
vimo ta ip ir nesulauksim?" Ir 
galim čia pat užtikrinti — 
nesulauksit! Ypač tokius šian
dieninius "šakos džiovin-
tojus" pragyvens visa ta i , ką 
išeivija ligi šiol kultūriniam 
visos tautos indėliui j au yra 
sukūrusi literatūros, muzikos, 
meno ir mokslo srityse. Jeigu 
daugiau jau ir nieko j inai ne
sukurtų, kas lig šiol padaryta, 
galės būti nuslėpta tik sovie
tiniuose šaltiniuos, bet ne 
anksčiau ar vėliau tiesą pasa
kančios istorijos lapuose. 

O ir pati šaka nei nudžiūvu
si, nei sudeginta. Vėl visus me
telius gražiai leido ūgius, žy
dėjo puikiais žiedais, o metų 
gale vėl galim seikėti jos bran-
dųjį derlių. 1981-maisiais me
tais net galime džiaugtis iš-
s k i r t i n i a u , ž a r s t y d a m i 
išeivijos kultūriniame aruode 
Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo grūdus. Turint 
minty simpoziumo aprėptas 
sritis ir prelegentų gausumą, 
galėtume turbūt sakyti, kad 
tai buvo lig šiol bet kur ir bet 
kada pats didžiausias šio po
būdžio lietuviškasis susibū
rimas aplamai. Reikšmingo 
intelektualinio klodo ir kūry
bos netrūko ir ateitininkuos 
jubiliejiniam kongrese, mi
nint žurnalo "Ateities" 70 me
tų sukaktį, ir kitų organizaci
jų suvažiavimuos. Jeigu prie 
viso to dar pridėsime vizionie-
rišką ir jau realizuojamą Litu
anistikos katedrą Illinojaus 
universitete, tai galime tik ste
bėtis, kaip plačiai apglėbiama 
ir kokiu dideliu procentu visa 
tai realizuojama. 

O kur dar šalia to, ką čia 
suminėjome, ir visas k i tas jau 
beveik įprastinis mūsų kultū
rinis gyvenimas su naujomis 
poezijos ir prozos knygomis, 
su anglų kalba pasirodančiais 
lietuviškaisiais leidiniais, su 
mokslo institucijų veikla ir jų 
spaudiniais, sakysim, kaip tik 
ką Lituanistikos instituto iš

leista jo suvažiavimo darbų 
knyga "Vilniaus universi
tetas 1579-1979", o kur dar 
Kultūros tarybos itin pa
gyvėjusi i r konkreti veikla, 
lietuvių fondo gaivinančios 
injekcijos visam kultūriniam 
podirviui, dėmesys Domšaičio 
dailės palikimui, koncertai, li
teratūros rečitaliai, opera, 
muzikiniai spektakliai, vai
dinimai ir t.t. ir t.t. Tai vis 
spalvingas mūsų kultūrinio 
gyvenimo 1981 metų kaleidos
kopas. 

Suprantama, kai visko yra 
tiek daug. nereikia ir norėti, 
kad kiekvienas krustelėjimas 
jau būtų vis naujos viršūnės 
pasiekimas. Jų nemažai ir 
pasiekiama. Bet džiugina jau 
ir tas kultūrinio intereso gy
vumas aplamai išeiviškoje vi
suomenėje. O tai nereiškia, 
kad nebūtų ir skaudesnių 
abuojumo išimčių. Todėl ir 
rūpesčio, kad išimtys nevirstų 
taisykle, niekada nebus per 
daug. 

Pereinant į 1982-ruosius me
tus, vargu ar kokių išskirtinių 
darbų verta besiūlyti. O tai vėl 
nereiškia, kad darbai pasibai
gė. Jie tikriausiai, vienų pyk
čiui, o kitų džiaugsmui, dar il
gai ilgai nesibaigs. Didžiųjų ir 
reprezentacinių suiėkimų atei
nančiais metais kaip ir nepra
matoma. Bet užtai gal bus 
daugiau susikaupimo prie 
individualiosios kūrybos šak
nų, gal ir visuomenei bus pro
gos daugiau kreipti dėmesio 
ne į paradą, bet į individualų 
kūrybinį kultūros laimėjimą. 
Tokiam susikaupimui bus 
skirtos ir šiemetinės Poezijos 
dienos Chicagoje gegužės 28-
29d.: jose bus paminėtos Mai
ronio gimimo 120 metų ir jo 
mirties 50 metų sukaktys, o 
taipgi gyvojo poeto Bernardo 
Brazdžionio 75 metų sukaktis: 
vieną dieną čia apie Maironį 
kalbės poetas Bernardas Braz
džionis, o kitą dieną vyks pa
ties Brazdžionio poezijos reči
talis. Šias sukaktis turėtų 
nepamiršti ir kitos mūsų kolo
nijos. Nepamirština taipgi su
kaktuvinis šimtmetis nuo Vin
co Krėvės gimimo. 

Moza r to g y v e n i m o 
v ing i a i 

Žodis genijus kalbos moks
lininkų y ra dažniausiai taiko
mas tokiam asmeniui, kuris 
yra apdovanotas aukščiausia 
kūrybine galia. Taigi didžiau
sieji žmogaus idealai telpa 
genijaus sąvokoj, nes tai yra 
žmogiškųjų kūrybinių jėgų įkū
nijimas. Kai kurie filosofai, 
aptardami genijaus sąvoką, 
kalba apie įgimtą "šventąją 
ugnį", kuri turinti panašumo 
su dievybe. Praeities amžiuose 
yra gimę tokie universalūs ge
nijai kaip Leonardo da Vinci, 
M i c h e l a n g e l o , P l a t o n a s , 
Goetbe. Kantas, Darvvinas, 
Nevvtonas ir t.t. Jų proto 
intelektinis dalmuo toli pra
šoktų 140 skaitmenį, — sako 
Dr. Catherine Morris Cox. 

Tokių kūrėjų gretosna įri-
kiuotinas ir genialusis austrų 
kompzitorius Wofgangas Ama
deus Mozartas, kuris apleido šį 
pasaulį 1791 metais. Taigi šie
met sueina šimtas devynias
dešimt metų nuo jo mirties, š ia 
proga yra pravartu, nors ir 
prabėgom, apžvelgti šio genia
laus žmogaus gyvenimą ir kū
rybą. 
' Gimė jisai Salzburge 1756 
metais, o mirė 1791.XII.5 Vie
noje, išgyvenęs vos 35 metus. 
Jo tėvas, Leopoldas Mozartas, 
garsus smuikininkas ir kom
pozitorius, buvo vokietis, per
sikėlęs iš Augsburgo į Salzbur-
gą. Nors senasis Mozartas 
buvo vienas iš pirmaeilių smui
kininkų, taipgi išleidęs vei
kalų apie smuikavimo meną ir 
apsčiai savo kūrinių, tačiau su* 
genijum niekas jo nelygino ir 
tatai jis pats žinojo. 

Būdamas vos tik trejų metų 
amžiaus, jaunasis Wolfgangas 
Amadeus Mozartas pradėjo 
mokytis groti klavesinu pas sa
vo seserį Mariją Aną, kurią na
mie visi vadindavo mažybiniu 
N'annerl vardu. Po metų jis tę
sė pamoka? pas savo tėvą. 
Muzikines pamokas išmok
davo daugiau instinktyviai ne
gu mechanišku "kalimu". Jo 
ausis būdavo tiek jautri, kad, 
tėvui styguojant smuiką, jis 
galėdavo pakelti arba nuleisti 
garsą iki aštuntadalio tono! 
Mozartas turėjo didelę nuojau
tą ir nepaprastą atmintį. Tik 
vieną kartą išgirdęs melodiją, 
jis sugebėdavo ją atkurti kuo 
tiksliausiai. Taipgi galėjo at
pažinti gaidas ir akordus už
rištom akim, o pasigavęs bet 
kokią melodiją, improvizuo
davo ją fortepijonu ir visą pus
valandį nepakartodavo to pa
ties muzikinio varianto. Jo 
sugebėjimas skaityti gaidas 
"iŠ lapo" buvo irgi fenomena
lus Vieną kartą tėvo bute turė
jo įvykti kvarteto repeticija ir, 
nepasirodžius an t ra jam smui
kininkui, Wolfgangas pasisiū
lė jį pavaduoti. Nors to kon
certo gaidų jis niekad nebuvo 
bandęs groti, tačiau jaunasis 
Mozartas atgrojo dabar savo 

Žodžiu, žengdami per senų ir 
naujų metų slenkstį, nesis-
kųskime nei darbų, nei idėjų, 
nei kūrybinių jėgų trūkumu- jų 
yra tiek ir tiek. Reikia tik ran
kų ir širdies! , 

k. hrd. 

partiją kaip tikras senis. 
Būdamas penkerių metų am

žiaus, jau parašė du menuetus 
klavesinui, kurių rankraščiai 
tebėra išlikę. Po to, bandyda
m a s sukurti koncertą, jį išvys
tė į sonatą, o sulaukęs aštuo
nerių metų, baigė savo pirmąją 
simfoniją. Tėvui buvo aišku, 
jog kažkas stebuklingo darosi 
su jo sūnumi. Esant tokiom ap
linkybėm, tėvas nutarė savo 
asmeniškus muzikinius užmo
jus palikti nuošaly, o visas pas
t a n g a s skirti savo sūnaus kar
jeros ugdymui. Tėvo nuomone, 
jau buvo pribrendęs laikas pa
rodyti jaunąjį Mozartą ano me
to garsiuosiuos muzikos cent
r u o s i r p a d e m o n s t r u o t i 
nepapras tus jo grojimo suge
bėjimus. 

Pi rmasis Waifgango pasi
rodymas įvyko bavarų sos
tinėj Miunchene, kur jis iš 
muzikos žinovų susilaukė ypa
čiai palankių žodžių. Tuoj po 
šio debiuto jaunasis Mozartas 
buvo kviečiamas vykti į Vieną 
ir pagroti imperatorei Marijai 
Teresei Schoenbrunno rūmuo
se. Pagal to laiko madą, Mo
zar tas dėvėjo juodus ba tus , 
šviesias šilkines iki kelių il
gumo kojines, t rumpas kelnes, 
aksominį švarkelį, išpūstom 
rankovėm marškinius ir kruop
ščiai išplanuotą šukuoseną. 
Koncertui pasibaigus, impera-
torienė apkabinusi pabučiavo 
jį ir pasakiusi, kad to vaiko 
grojimas turįs kažkokią ke-
rėjančios magikos jėgą. Po šio 
pasirodymo, Wolfgangas j au 
buvęs apipiltas dovanų gausa . 

Po Vienos triumfo jis ir to
liau koncertavo įvairiose Eu
ropos salėse t re jus me
tus.Visur Wolfgangą lydėjo 
didelė sėkmė, žmonės vadin
davę jį tiesiog vvunderkindu. 
Kai kur, pvz. Frankfurte, pla
ka ta i skelbė žinią net su cir-
kiška maniera, būtent, kad jau
n a s i s Mozar ta s a t l i k s i ą s 
koncertą smuikui ir akom-
ponuosiąs simfonijom klavesi
nu, kurio klavišai būsią už
dengti medžiagos skraiste, 
a tpažinsiąs bet kokias gaidas 

Wolfgang Amadeus Moza? I 756-1 791 . 

ir akordus bet kokių instru
mentų iš įvairių atstumų, pa
galiau, pagal pageidavimą, 
improvizuosiąs bet kokią melo
diją naujais motyvais bet ku
rioj tonacijoj, neribotą laiką... 
Žinoma, po tokių reklamų, kon
certo rengėjam būdavo tikra 
pinigų šienapjūtė. Toliau buvo 
koncertai Versalyje ir Ang
lijos karal iaus Jurgio III rū
muose Londone. Beje, ka
ral iaus dvaro kapelmeisteriu 
tuomet buvo vargonų muzikos 
patriarcho J. S. Bacho sūnus 
Jonas Kristijonas, ir jo susi
žavėjimas Mozartu buvęs 
neapsakomai didelis. Lygiai 
žavėjosi Wolfgangu ir visi dva
riškiai. 

Po trejų gastroliavimo metų 
visa Europa jau nebeabejojo 
Mozarto genialumu, tik Saiz-
burgo arkivyskupas vis dar bu
vo "Tomas Netikėlis". J is už
rakino jaunąjį kūrėją savo 

Volfgango Amadeus Mozarto tėvas I, 
gas Amadeus Mozartas .7 metų prie Į 
1763 metais koncertuoja Paryžiuje. 

opoldas Mozartas. pats Volgan-
ianinoi ir jo sesuo Marija Anna 

rūmų kambary je ir įsakė jam 
sukurti oratoriją pagal ati
t inkamą tekstą. Kai jaunuolis 
po kelių dienų parodė vysku
pui užbaigtą part i tūrą, tai ir 
arkivyskupo abejonės galu
t inai p rad ingus ios . 

Po kiek laiko imperatoriaus 
pavedimu Mozar ta s parašė 
operą.- p a v a d i n t ą La Fintą 
Semplice, kurios tempas buvęs 
nepapras ta i gre i tas . Operos 
teatro atlikėjai, padrąsinti 
kompozitoriaus Glucko, atsi
sakė ją dainuot i , juc labiau, 
kad operos au tor ius esą da r tik 
vaikas. . . 

Pabuvęs Salzburge metus, 
Mozartas su tėvu vėl išsileido 
kelionėn — šį ka r t ą Italijon. 
Kadangi api t jo muziką sklido 
įvairiausios kalbos , tai , jam 
būnan t Bolognoj. žinovai nu
tarė pat ikr int i jo muzikinę lo
giką. Mozar tas buvo paprašy
t a s i š s p r ę s t i s u d ė t i n g ą 
kont rapunkto uždavinį, kur ir 
pri tyrusiam žinovui reikėdavo 
kelių valandų darbo. J au n as i s 
Mozartas šią užduotį išspren
dęs per pusę va landos . Tai pa
matęs, garsus is muzikos žino
vas Tėvas Mart ini priėmė jį 
kaip sau lygų. Neapolyje žmo
nės pradėjo kalbėti, kad Mo
zartas savo muzikos įkvėpimą 
imąs iš kažkokio "magiško" 
žiedo, kurį vis nešiojąs an t kai
rės rankos piršto... 

Turbūt v ienas iš didžiausių 
jo triumfų įvyko Romoje Di
džiosios sava i tės metu. Visa 
tai skamba beveik kaip legen
da. Pagal tradiciją kasmet 
Vat ikano choras giedodavo 
specialiai Didžiajai savaitei 
Allegri pa rašy tą "Miserere" 
keturiem ba l sam Vienintelė 
šio kūrinio kopija buvo stro
piai saugoma svarbiųjų doku
mentų skyriuje Bet koks mė 
ginimas pas idaryt i nuorašą 
buvo baudž i amas ekskomuni 
ka. Didijį penktadienį Mo
zartas nu ta rė pasiklausyti šio, 
taip stropiai saugomo, daiyko. 
Sėdėjęs jis Siksto koplyčioje di
džiai sus ikaupęs . Po pamald-
dų skubėjo j savo kambarį ir iš 

atminties atkūrė visą kompli
kuotą šio draudžiamo nusi
rašyti kūrinio partitūrą! Apie 
tai patyręs, popiežius Klemen
sas XIV, užuot išmetęs Mozar
tą už "nusikaltimą" iš bažny
tinės bendruomenės, suteikė 
jam Auksinio pentino riterio 
žymenį. O Bolognos filharmo
nijos akademija pagerbė Mo
zartą, išrinkdama jį savo na
riu, nors taisyklėse buvo 
įsakmiai pasakyta, kad kiek
vienas narys turi būti sulau
kęs dvidešimt metų amžiaus, 
tuo tarpu kai Mozartas dar 
tebebuvo tik vaikėzas. 

Po šių triumfų Mozartas vėl 
grįžo savo gimtinėn. Cia per ke
lerius metus patyrė daug nusi
vylimų. Naujasis Salzburgo 
arkivyskupas Jeronimas von 
Colloredo nei apie muziką, nei 
aplamai apie menus nieko 
nenusimanė. Jis visiškai nesu
gebėjo įvertinti Mozarto geni
jaus ir traktavo jį tik kaip vie
ną iš daugelio savo eilinių 
tarnų. Matydamas tokį ar
kivyskupo elgesį, Mozartas dar 
kartą išvyko į Paryžių, tačiau 
ir čia nebesulaukė tokio įver
tinimo, kurio tikėjosi. Paga
liau visiškai puolė despera-
cijon, kai Paryžiuje, gastrolių 
metu, staiga mirė jo motina, 
kuriai jis dažnai galėdavo 
pasiguosti. Dabar Wolfgangas 
pasijuto labai vienišas, nes tė
vas švelnumu nepasižymėda
vo. 

Ir ta ip Wolfgangas vėl atsi
rado pas Salzburgo arkivys
kupą, dirbdamas čia var-_ 
gonininku už visiškai menką 
atlyginimą. Arkivyskupas bu
vęs šal tas , įžūlus ir net bru
talus. Savo tarnus traktavęs 
tikroj feodalizmo dvasioj. Būk
lė pasidarė tiek nepakenčia
ma, kad Mozartas buvo pri
verstas pasitraukti iš šio, 
gerokai akiplėšiško žmogaus 
tarnybos. Tada apsigyvenęs 
vėl Vienoje — šį kartą be arki
vyskupo priklausomybės ir tė
vo dominavimo Mozartas pasi
juto laisvas žmogus. 

Kartą jaunasis Mozartas bu
vo pakviestas į "muzikos rung
tynes". Imperatorius norėjęs 
įsitikinti, kas esąs geriausias 
pianis tas . Mozarto priešinin
ku buvo Muzio Ciementi, 
skambinęs vieną iš savo sona
tų, ka i tuo tarpu Mozartas tie
siog iš atminties kūręs įvai
rias variacijas. Nežiūrint, kad 
Ciementi buvo jau visur žino
mas ir labai populiarus, impe
ratorius pripažinęs, jog Mo
zarto muzika ir jos atlikimas 
prilygstąs Ciementi lygiui. Vi
sų dalyvių akivaizdoje tai dar 
aukščiau pakėlė Mozarto pres
tižą. 

Tuo metu Vienoje gyveno ga
na garsus italų kompozitorius 
Antonio Salieri, sukūręs labai 
daug operų. J i s tarnavo impe
ratoriui kaip kompozitorius ir 
dirigentas. Kelios jo operos bu
vo pastatytos ir Vilniuje len
kiškai. Salieri savo mokinių 
tarpe turėjo tokius muzikos 
milžinus kaip Beethoveną, 
Schubertą ir Lisztą, tačiau 
šiaip dar buvo žinomas ir dėl 
savo priešiško nusistatymo ir 
intrigų prieš Mozartą. Cia 
gal ima daryti prielaidą, kad 
taip elgėsi iš pavydo. Šiuo me
tu Nevv Yorko "Broadvvayuįe 
vaidinimas scenos veikalas, 
pavadintas "Amadeus". Ste-

(Nukelta į 2 psl.) 
i . 
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Kenfcnji PaAJCbČbį; 
Dėmesys gimimo paslapčiai 
Š v ę s d a m i K a l ė d a s , 

p a s v a r s t y k i m e š i and ien 
klausimą, ar mes, kaip moder
ni šviesuomenė, savo galvo
sena esame pasiruošę Švęsti 
Kalėdų Šventes. Kalėdų šven
tė, kaip žinome, yra šventė 
Dievo gimimo žmonių tarpe. 
Arba, kaip popiežius Jonas 
Paulius II savo pirmojoje 
enciklikoje išsireiškė, jog Kris
taus gimimas yra Dievo žengi
mas į žmonijos istorinį vyks
mą. Tas atėjimas yra įvykęs 
žmogiško pradėjimo ir natū
ralaus gimimo būdu. Ši Dievo 
intervencija yra sužadinusi 
savitą kultūrą, krikščionybę; 
tačiau ji nei kiek nepakeitė 
žmogaus prigimties. Žmogaus 
biologija čia neišgyveno jokio 
pasikeitimo. Krikščioniškas 
žmogus biologiniu požiūriu yra 
toks pat, kaip ir prieškrikš
čioniškas žmogus. Dėl to Kalė
dos mus skatina žiūrėti į mūsų 
biologinį gyvenimą kaip į tokį 
mūsų gyvenimo sektorių, į kurį 
įsijungia ir Dievas. 

Problema, kuri šia proga 
iškyla moderniai šviesuome
nei, yra ši. Šiandien žmogaus 
biologiniai rūpesčiai, tiek kiek 
jiems atstovauja modernūs 
mokslai, sukasi ne apie tai, ką 
žmogaus prigimtis turi bendro 
ar gali turėti bendro su Dievu, 
bet ką ji turi bendro su gyvu
liu. Žmogaus kilmės klausime 
šiandien nėra kitos teorijos ar 
net noro ieškoti kitos teorijos, 
kaip tik rasti ryšį, kuris žmogų 
jungtų su vienu ar kitu gyvu
liu, ir tokiu būdu išaiškintų 
žmogaus kilmę. Šita prasme 
yra pagrindo klausimui, ar 
moderni šviesuomenė yra pajė
gi dvasiškai pilnai išgyventi 
Kalėdas. 

Mes, žinoma, negalime leis
tis į modernių žmogaus kilmės 
teorijų svarstymą ar jas 
kritikuoti. Nors tam pagrindo 
būtų p a k a n k a m a i . Tiek 
antropologai, tiek paleonto
logai, tiek filosofai skatina 
visuomenę susilaikyti nuo 
per didelio polėkio kildinti žmo
gų iš gyvulio. Mes čia norime 
pasilikti tik grynai religinio 
svarstymo rėmuose. 

Žydų tauta apie tūkstantį 
metų buvo plačiai visuomeniš
kai ruošiama šiam būsimam 
susitikimui su Dievu. Pagrin
dinis šios tūkstantmetės 

pedagogikos bruožas yra as
meninis žmogaus dialogas su 
Dievu. Tai nesunkiai galima 
išskaityti iš Sen. Testamento 
knygų, ypač iš psalmių. 
Žmogus ir Dievas visame šia
me ilgai užtrukusiame pokal
byje stovi ant ,,Aš ir Tu", 
santykio. Žmogus Dievui sako 
Tu. O Dievas kiekvieną žmogų 
vadina net vardu (147 psalmė, 
4 eilutė). Senojo Testamento 
žmogus, ar džiaugiasi, ar skun
džiasi, ar pyksta ant Dievo, 
visada jį suvokia kaip jam arti
mą Tu. 

Mes, kitų kultūrų žmones, 
savo prieškrikščioniškoje 
tradicijoje tokio asmeniško 
santykio su Dievu nesame 
turėję. Mums dievybė buvo 
praskydusi į įvairius, daugiau 
ar mažiau paslaptingus reiški
nius ir panašias religinės 
išraiškos formas. Dėl to net 
visa krikščionija, kaip ištisa 
visuomenė, nepaisant poros 
tūkstančių metų krikščioniško 
auklėjimo, nėra pasiekusi to
kio asmeninio pokalbio su 
Dievu, kaip paprastas tikintis 
žydas Nieko panašaus į psal
mes krikščionijoje nebuvo 
sukurta. 

Kalbant apie Jėzaus santy
kį su žydais ir krikščionimis, 
tenka grafo von Huegel žo
džiais pasakyti, kad jis yra 
daug daugiau, negu žydų 
visuomenė tikėjosi sulaukti. 
Kristus krikščionišku supra
timu ,,talpina savyje tiek Die
vo, gryno Dievo, kiek žmogaus 
prigimtis geriausiu atveju gali 
būti suantgamtinta, gali būti 
Dievo išlaikoma ir tačiau 
pasilikti grynai žmogiška". 
J ė z u s , n e p a i s a n t savo 
išaukštinimo „pasilieka tikras 
Jėzus, kurio žmogiškas protas 
ir valia yra sujungta 3u kūnu, 
kad jaustu paerzinimus, isto
riją, institucijas, laiko slinktį ir 
būtų laike bei erdvėje". (Es-
says ant Adresses, 294 psl.). 

Žydija, nepaisant savo pui
kios pedagogikos, nesugebėjo 
suvirškinti tokio Dievo ir 
žmogaus artimumo, kaip jo 
gimimas žm įgiškoje prigim
tyje. Ir krikščionija labiau 
išgyveno Kristų kaip gelbėtoją 
iš nedorybių, o ne kaip 
žmogiškos prigimties dalinin
ką. Velykas ji labiau šventė 
negu Kalėdas. Reikia paBte-

A. R U B I K A S 

T e i s y n o r e f o r m o s 
i s t o r i j a 

Reformą prieš 23 metus pradėjo 
popiežius Jonas XXIII, sušauk
damas II-jį Vatikano susirinki
mą. 1959 metais sausio 25 dieną, 
skirtą maldai už krikščionių 
vienybę, jis Romoje susirin
kusiems kardinolams paskelbė: 
Esam pasiryžę sukviesti Romos 
miesto sinodą ir visuotinąjį Bažny
čios susirinkimą. Juose turės būti 
parengta laukiamoji bažnytinio 
teisyno reforma, ka ip tų dviejų 
susirinkimų vainikas. 

Romos miesto sinodas refor-
minių lūkesčių n e p a t e n k i n o . 
Tačiau visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas reformas pradėjo 1963 
m. kove 28 d. Jonas XXIII sudarė 
kardinolų komisiją bažnyt inės 
teisės revizijai pravesti . Paul ius 
VI jo darbą tęsė toliau. J i s savo 
kalbose pabrėždavo, kad naujas is 
teisynas turi vadovautis II Vat . 
susirinkimu. 1967 m. Romoje 
susirinkusių vyskupų sinodas tai 
reformai nustatė ir gaires: labiau 
negu ligi Šiol atsižvelgti į sielo
vadinius Bažnyčios poreikius. Tad 
nuo 1972 metų Romon ir pradėjo 
plaukti at i t inkami pasiūlymai , 
p a s t a b o s , d a r o m o s v y s k u p ų , 
Romos kurijos darbuotojų, univer
sitetų fakultetų.vienuolynų bei 
kitų patariamųjų organų. Bažny
t in is t e i s y n a s ne tu rė jo b ū t i 
padiktuotas iš viršaus. Jo nešėja 
turėjo būti visa 3ažnyčia. 

Kiio klausimas: ar nereikėtų 
išleisti pagrindinį Bažnyčios 
įstatymą, konstituciją, lotyniškai 
lex fundamentalis Ecclesiae. J i 
galiotų ne tik vadinamajai loty
niškai, tai yra Vakarų Bažnyčiai, 
bet ir vienybėje su Roma esančiai 
Rytų. Paulius VI 1966 m. vienoje 
kalboje prisiminė, kad d a b a r 
Bažnyčioje yra du teisynai: v ienas 
Rytams, ki tas Vakarams . J i s 
klausė: ar nereikėtų išleisti vieną 
abiem Bažnyčiom bendrą konsti
tuciją? 

Reforminė teisyno komisija pa
sisakė už tokią konstituciją. J a 
vėliau turėtų remtis jau stskiri 
Vakarų ir Rytų teisynai. Tačiau ši 
pasiūla susilaukė kritikos. J o s 
priešininkai argumentavo Šitaip: 
pagrindinį Bažnyčios įs ta tymą 
jau turim, — tai y ra Kris taus 
Evangelija bei Dievo ir a r t imo 
meilės įs ta tymas. 

Tačiau vis dėlto atrodė, kad y ra 
ir kitokių nuostatų, abiem Bažny
čiom bendrų, kuriuos derėtų suimti 
vienon konstitucijon, ir kuri 
pasi tarnautų Bažnyčios vienybei. 
J i galėtų ir nekatalikiškom Bažny
čiom parodyti, kaip Kat. Bažny
čia save supranta , kuo ji s ave 
laiko. Aišku, kad tokią konstituci
ją reikėtų parengti ekumeniškoje 
dvasioje. 

Bažnyčios teisynui, vadina
mam kanoniškos teisės kodeksui, 
lotyniškai Codex Ju r i s Canonici 
(sutrumpintai CJC), reformuoti 
komisijos pirmininku yra kardino
las Periklis Felici (skaityk Felici), 
italas, buvęs II Vat. susirinkimo 
generaliniu sekretoriumi. Komi
sija nuo 1963 ligi 1972 metų r inko 
bei tyrinėjo įvairius būsimo teisy 

P r a n a s Domšaitis (1880-1986) 

no projektus. Nuo 1972 ligi 1980 
metų ji jau dirbo prie galutinio 
teksto. Taigi, praėjusiais metais 
tas darbas buvo baigtas . Pasku
t iniam vyskupų sinode Romoje 
1980 m. spalio 21 d. kardinolas 
Felici pareiškė, kad dalis vyskupų 
buvo pasiūlę dėl teisyno atsi
klausti visos Bažnyčios. Tačiau 
popiežius J o n a s Paulius II tokio 
p a s i ū l y m o a t s i s a k ę s , argu
mentuodamas, kad toks atsiklau-
s imas vargu ar duotų ką nors 
naujo, o tik uždelstų naujo kodek
so įvedimą. Popiežius nutarė nau
jąjį teisyną pateikti galutiniam 
sprendimui reforminę komisiją 
sudarant iems kardinolams bei 
kitiems jo paskir t iems prelatams 
iš penkių žemynų jau šį rudenį. 
Jeigu nereikės daryti kokių esmi
nių pakeitimų, naujasis teisynas 
galės būti paskelbtas ateinančiais 
metais. 

Kodėl r e f o r m o s 
reikėjo? 

Ligšioliniam teisyne yra atsi
r a d ę nemažų t r ūkumų . J ie 
paaiškėjo naujosios teologijos 
šviesoje. Reikia pasakyti , kad 
bažnytinius teisynus padiktuoja 
gyvenamojo laikotarpio teologija. 
Dabar galiojančiame, 1917 metų, 
teisyne atsispindi dviejų Bažny-

bėti, kad Kalėdos b^ivo pradė
tos švęsti gana vėlai, tik 4 
šimtmety, kai tuo tarpu Vely
kos buvo pagrindinė krikščio
nijos šventė nuo pat pradžios. 
Keista, kad net iki pat II Vati
kano liturgijos reformos Trijų 
karalių šventė liturgiškai sto
vėjo aukščiau už Kalėdas. Ji 
vaizdavo Kristaus apsireiški
mą pasauliui, pa l ikdama 
nuošaly jo biologiją. Tačiau 
ilgainiui dėmesys natūraliu 
Kristaus gimimu kažkaip 

savaime auga Bažnyčios 
sąmonėje. Galbūt teisus yra 
popiežius Jonas Paulius II, 
manydamas , kad besiar
tinanti 2000 metų Kristaus 
gimimo sukaktis sukels dides
nį susidomėjimą Kalėdų 
paslaptimi. Tai jis sako pirmo
joje savo enciklikoje. O susi
domėjimas Kristaus gimimu 
galbūt atkreips dvasingesnį 
žmonijos dėmesį ir paties žmo
gaus gimimo paslapčiai. 

V. Bgd. 

čios8usirinkimų,Tridente( 1545-63) 
ir Vatikane (1869-70), teologinės 
išvados. Anie susirinkimai yra 
svarstę ne šio, o ano meto aktua
lias teologines problemas. Taip 
Tridento susirinkimas ėjo aštrių 
ginčų su protestantais ženkle, o 
pirmasis Vatikane — popiežiaus 
p r i m a t o B a ž n y č i o j e . Abu 
susirinkimai yra ypač pabrėžę 
hierarchinį principą. Teologinis 
kirtis, jų dėtas ant hierarchijos, 
tada buvo reikalingas. Bet hierar
chija nepažymi visą bažnytinę 
tikrovę. 

Pavyzdžiu gali būti kad ir 
Mišios. Ligšiolinio teisyno 802-ji 
pastraipa (kanonas' sako. kad 
galią Mišias aukoti teturi vieni 
kunigai (soli sacerdotes). Čia 
ypatingai iškeliamas kunigo vaid
muo Mišiose. Tačiau galią Mišias 
aukoti turi visi (Kat. Bažnyčioje) 
pakrikštytieji tikintieji. Anas 
teiginys — vieni kunigai — buvo 
perimtas iš Tridento susirinki
mo teiginių. Protestantai buvo 
nuomonės.kad pakanka Mišioms 
vien bendrosios, visų krikštytųjų 
kunigystės. Tad Tridento susi 
rinkimo tėvai buvo verčiami ypač 
iškelti bei pabrėžti hierarchinę 
kunigystę, gaunamą atskiru, kuni
gystės, sakramentu. Iš to tačiau 
pamažu susidarė nuomonė, kad 
Mišioms aukoti vienų kunigų ir 
pakanka. Iš akių buvo paleistas 
pasauliečio, eilinio tikinčiojo, 
Mišiose vaidmuo, ne tik anų šimt
mečių teologijoje, bet ir 1917 metų 
teisyne. Užprašę pas kunigą 
Mišias tikintieji tad neretai ir 
galvodavo, kad jiems dabar nieko 
daugiau ir nereikia daryti. 

II Vat. susirinkimas (1962-1965) 
konstitucijoje apie Bažnyčią 
primena, kad ir eiliniai tikintieji 
(pasauliečiai) ..savo karališkąja 
kunigyste Eucharistiją drauge 
aukoja" (10). 

Tiesa. 1917 metų teisyne buvo 
pažymėta, kad Mišias pas kunigą 
užprašant, būtų duodama ir tam 

Gimusio Kristaus pagarbinimas 

tikra auka. ir kad kunigui negali
ma laikyti Mišių vienų vienam. 
Tuo norėta parodyti, kad Mišios 
nėra vieno kunigo reikalas, jo 
vieno auka. Tai turėjo priminti ir 
būtini Mišioms patarnautojai, 
ministrantai, vadinami klapčiu
kais, būtent, kad eucharistinės 
aukos nešėjomis yra ne viena 
hierarchinė, o abi, hierarchinė ir 
bendroj i (pasauliečių) , kuni
gystės. Tai turėjo priminti ir auka 
Mišioms. Ji , vadinama stipendija, 
buvo tąsa anų aukų. kurias nešda
vo per Mišias prie altoriaus 
pasauliečiai senaisiais laikais. 
Tos aukos būdavo skiriamos Mišių 
laikymui (duona ir vynas) bei alto
riaus tarnų išlaikymui. Jos turėjo 
rodyti, kad Mišių auka nėra vienų 
kunigų reikalas, o visos bažny
tinės bendruomenės. Kas. pavyz
džiui, iš bažnytinės bendruomenės 
būdavo išskirtas, tas nei aukų prie 
altoriaus nešti negalėjo. Tos aukos 
rodė, kad ir eiliniai tikintieji yra 
aukotojai Mišiose — lotyniškai 
offerentes. 

Tačiau abu šie ženklai buvo per 
silpni pasauliečio vaidmeniui 
Mišiose išryškinti. — pasaulie
čiuose pradėjo gesti sąmonė, kad ir 
jie yra pašaukti aktyviai daly
vauti Mišiose, kad ir jie kartu su 
kunigu prie altoriaus yra auko
tojai. Štai šventadieniais žmonės 
eidavo bažnyčion Mišių ..išklau
syti". Tai reikšdavo ne tiek akty 
vų dalyvavimą, o pasyvų buvimą 
Mišiose. Tikintysis buvo įparei
gotas išbūti jose nuo pradžios ligi 
pabaigos. Kaip toli ta pabaiga, 
būdavo galima orientuotis pagal 
varpelio skambėjimą Taip pat 
buvo jsigalėjęs žodis Mišias 
„užpirkti", paimtas iš turgavietės 
žodyno Mišias užpirkus, jų užp 
irkėjui atrodydavo, kad jo paties 
dalyvavimas Mišiose jau neberei
kalingas. Dabar viską atliks 
vienas kunigas Tokia galvosena 
kaip tik kildavo iŠ ano teiginio. 

Kad galią Mišias aukoti tun vieni 
i kunigai. 

N a u j a j a m e t e i s y n e y r a 
numatyta įteisinti ir pasauliečio 
ak tyvų d a l y v a v i m ą Mišiose , 
primenant, kad altoriaus kunigas 
nėra vienintelis asmuo, kuris 
Mišias aukoja, bet kad jis, atsto
vaudamas Kristaus asmeniui, 
vadovauja bažnytinei bendruome
nei, kuri taip pat yra aukotinė 
bendruomenė, ir kad pasauliečiai 
nėra vien Mišių „išklausytojai", o 
aktyviai pasireiškiantys Mišių 
vyksme jų dalyviai. 

Tai, be abejo, turi ir išoriniai, 
regimais ženklais, pasirodyti 
Mišių eigoje. Liturgijos reforma ir 
ėjo tuo keliu. 

Senoji, pasyvaus buvimo Mišio
se, laikysena buvo kilusi ir iš tam 
tikros sakramentų sampratos. 
Būdavo sakoma, kad kunigai 
sakramentus teikia, o eiliniai 
tikintieji juos priima. { Mišias šios 
sampratos tačiau perkelti nėra 
galima, nes ir kunigas komuniją, 
taip pat priima. Kaip K. RahneT 
tuo klausimu yra kartą pastebė
jęs, negalima visų sakramentų 
tempti ant vieno ir to paties k u r p * . , 
liaus. "*""" 

Tai, be abejo, atisispindės ir 
naujajam teisyne. 

Pasau l ieč ių v a i d m u o 
B a ž n y č i o j e 

Naujasis teisynas nori iš viso 
suaktyvinti pasauliečius balny-"" 
tiniam gyvenime. Štai II Vat. 
susirinkimas, kalbėdamas apie 
pasauliečius, sako, kad nors 
Bažnyčioje „kai kurie Kristaus 
valia yra paskirti būti kitiems 
mokytojais, paslapčių perdavė
jais ir ganytojais, visi yra lygūs 
kilnumu ir kiekvienam (!) tikinčia
jam bendra veikla Kristaus kūnui 
plėtoti" (Bažnyčia.32). Ta kilnumo 
ir bendros veiklos lygybė turės 
atsispindėti ir naujajam teisyne. 
Kaip, kokiu būdu, tai parodys 
naujasis kodeksas. Esą net prama
tyta sustatyti pagrindinių tikin
čiojo teisių katalogą. 

Aišku, kad toms teisėms ginti 
turėtų būti ir atitinkamų įs ta igų 
Tik tada deklaruota tiesė turi savo 
prasmę. Be to. reikia įstatyminių 
nuostatų ir vyskupijų sinodams, ir 
kunigų bei parapijinėms tary
boms. 

Ganytojų ir pasauliečių santy
kių klausimu pasigirsta kritiškų 
balsų. Štai, pavyzdžiui, pata
riamiesiems organams, susi-
dedantiems iš pasauliečių, papras
tai vadovauja kunigas. Bet kaip 
tada, klausia kritikai, gali susi
kurti sveika įtampa tarp patarimo 
reikalingo asmens ir jo patarėjų, 
jeigu i še ina , k a d pa t a r imo 
reikalingas asmuo, patariama
jam organui pats vadovaudamas, 
galų gale pats sau ir pataria. Kaip 
tada patarimas gali būti vaisin
gas? Šitaip tarybos patenka į 
krizę, būtent, kai patarėjai arba 
visai tyli, nenorėdami „išsišokti", 
arba žiūri vien to, kas patarimo 
reikalingam asmeniui patiktų. 

Reformuotas teisynas numato 
pasauliečiams bažnytinių uždavi
nių bei pareigų, kokių ligi šiol jie 
neturėdavo. Jie galėsią užimti 
vietas, kurioms reikia ir teisminės 
galios (jurisdikcijos). Taip, pavyz
džiui, jie galėsią būti teisėjais 
vyskupijų teismuose. 

Pakeistas būsiąs ir ligšiolinis 
draudimas (1342 kanonu) sakyti 
pamokslus. Vyskupijų potvar
kiais pasauliečiai galės sakyti 
pamokslus, kai bus reikalo ar 
pramatomo8 naudos. Čia refor-
minis teisynas remiasi II Vat. 
susirinkimo žodžiais, būtent, jog 
pašvęstieji ganytojai ..žino, kad jie 
patys nėra vieninteliai asmenys, 
kuriems Kristus pavedė visą 
Bažnyčios misiją — išganyti 
pasaulį; priešingai, jų kilnusis 

(Nukelta į 2 psl.) 




