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Maironio giesmės galia
Leonardo Andriekaus žodis rašytojų 
suvažiavimo pamaldose, CIevelande, 
š.m. gegužės 23 d.

Brangūs grožinio rašto Kūrėjai 
bei Gerbėjai ir visi, malonūs 
Broliai bei Seserys, kurių širdys 
atviros kūrybai. Mes galime jaus
tis laimingi, kad po kelių dešipit- 
mečių, pagaliau išaušo labai šven
tiškos dienos. Išaušo jos ne kur 
kitur, o CIevelande, kuris ypač po 
II-jo pasaulinio karo emigracijos 
sužėrėjo ryškiom mūsų tautinės 
kultūros šviesom. Čia subrendo 
Lietuvių Bendruomenė, išsisklei
dė Kultūros taryba, skamba Čiur
lionio ansamblis, gyvuoja 2 
parapijos, patriotinė spauda, šokė
jų sambūris „Grandinėlė", orga
nizuojami chorai, skelbiami 
novelės konkursai, teikiamos pre
mijos ir atliekami kiti garbingi 
žygiai.

I tokj gyvastingų lietuvybės 
centrą, aišku, miela suvažiuoti ir 
Rašytojams, kurie savo vidine 
galia įkvepia ir gaivina išorinę 
veiklą. Juk literatūrinė kūryba — 
tai pagrindinis maistas, išlaikąs 
gyvą lietuvių tautą ir jos visą 
emigracinę šaką. Ir šj savaitgali 
rašytojai, minėdami savo drau
gijos 50 m. sukakti, atvažiavo i 
Clevelandą ne tuščiomis 
rankomis. Jie atvežė Jums du dva
sinius portretus, i kuriuos giliau 
įsijautus, širdyse užsiliepsnoja 
meilės ugnis tautai ir jos dvasi
nėms vertybėms. Tie du portretai 
— tai Maironio, gimusio prieš 120 
metų ir mirusio prieš penkias
dešimt metų, ir Vinco Krėvės, 
gimusio prieš šimtą metų. Jų 
žinoma, čia nereikės kabinti salėse 
ar auditorijose — juos turėsite 
nešiotis savo sielose.

Taigi, ši lietuvių rašytojų su
važiavimo iškilmė CIevelande yra 
tartum gėlė su dviem skirtingų 
spalvų žiedais — Maironiu ir 
Krėve. Jie žavės Jus, kai bus 
naujai išskleisti vadinamoje aka
deminėje programoje — kompe
tentingų prelegentų paskaitose. 
Man čia kelių minučių bažny
tinėje kalboje tenka apsiriboti 

Maironiu, kaip Viešpaties Ap
vaizdos žmogum, lyg iš paties dan
gaus siųstu mūsų tautai.

» » *

Štai paveikslėlis, kuris 1932 me
tais buvo dalijamas žmonėms 

Maironio laidotuvėse, Kaune. 
Vienoj pusėj yra Maironio nuo
trauka — pavargęs, nuliūdęs 
veidas ir kryžinis medalis ant 
juodo kunigiško drabužio. Antroj 
paveikslėlio pusėje surašyti Mai
ronio - Jono Mačiulio — titulai: 
teologijos ir literatūros daktaras, 
apaštališkas protonotaras (t.y. 
aukščiausio laipsnio prelatas), 
Kauno metropolijos kapitulos 
pirmininkas, Magilevo katedros 
garbės kanauninkas, Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės pro
fesorius, Teologijos-filosofijos 
fakulteto profesorius, Kauno 
kunigų seminarijos rektorius — 
bet nė vieno žodžio, kad poetas.

Tik po nuotrauka išspausdintas 
šis Maironio poezijos posmas:

Kaip man gaila to balto senelio. 
Kurs, užstojęs ant amžino kelio. 
Jau nekelsia ant balso varpų, 
Ir ant kelių ainius pasodinęs, 
Nebepasakos bočius atminęs, 
Nepratars iš šaltųjų kapų.

Matyt, tada užteko to vieno 
vienintelio posmo, kad laidotuvių 
dieną Kauno minia žinotų, kas iš 
tikrųjų buvo Maironis.

Prelatų, kanauninkų, profe
sorių ir net seminarijos rektorių 
Lietuva daug turėjo ir daug turės, 
bet Maironis buvo ir bus tiktai vie
nas. Niekas jo nepakeis, niekas jo 
neatkartos, net kurią dieną ir tas 
lietuvis poetas su Nobelio pre
mijos garbe. Maironis yra Dievo 
siųstas žmogus su specialia 
poetine charizma, pralaužęs Lie
tuvai tamsos sieną ir išvedęs ją ne 
tik j gražiuosius poezijos pasau
lius, bet ir i laisvą tautinę buitį.

Negalime įsivaizduoti savo 
poezijos be Maironio, ir savo tau
tinio atgimimo — be to „balto 
senelio“, kuris laiko ant savo kelių 
ainius, t.y. dabarties ir ateities 
kartas, nepasakodamas, o grau
dingai apgiedodamas savo tautos 
vargus. Ant jo kelių sėdime ir mes 
visi.

Literatūros istorikai liudija, kad 
Maironis, vienuolikos metų vai
kelis, gavęs Kaune sutvirtinimo 
sakramentą, pats sėdėjęs ant 
vysk. Valančiaus kelių, o šis lyg ir 
nujautęs, jog tas berniukas yra

(Nukelta į 2 psl.)

Trys Maironio lyrikos motyvai
Viktorija Skrupskelytė

Poezija Maironiui sukelia dve
jopų asociacijų, ji jam balsas 
vyriškas, valingas, kalbąs kitiems 
— ir intymus, nerimstančios sie
los žvilgsnis, nukreiptas į išsvajo
to idealo pusę. Pirmąją šių asocia
cijų Maironio lyrika išreiškia iš 
milžinkapio prikelto senelio įvaiz
džiu, pabrėžiančiu poetinio žodžio 
viešąjį aspektą ir jo galią ne tik 
žadinti skaitytojo jausmus, bet 
taip pat jį kviesti veikti, tuo būdu 
jausmus objektyvuojant darbais 
(„Poeto noras“). Antrąją kryptį 
nurodo moters, ne vyro, motyvas, 
pavyzdžiui eilėraštyje „Poezija“, 
kur puikių vaizdų pynės ir atviri 
pasisakymai perteikia Maironio 
giliai išmąstytą, brandumo metų 
poetinį credo. Čia kūrybingumas 
siejamas su nerimu, su vienatvėje 
gimusia sielos svajone, kuri aki
mirkai poetui sužvilga nuostabiai 
gražiu moters paveikslu, regimu 
ties kasdienybę ir transcen
denciją kartu skiriančia ir jun
giančia riba, ties mariomis: „Išvy
dau ją ant marių krašto: / 
Skruostai kaip marmoras išbalę. / 
Iš jos akių skaičiau be rašto / Ty
laus ilgėjimos begalę“ (psl. 13).(1) 
Jei pirmąją Maironio poetinę 
kryptį būtų galima pavadinti reto
rine, antroji poeziją identifikuoja 
su regėjimu.

Pavasario balsuose retorika ir 
regėjimas dažnai eina lygiagre
čiai, susipina, išsilygina, kūriniui 
suteikdami tą proto ir širdies, logi
kos ir intuicijos pusiausvyrą, 
kurią Juozas Brazaitis laikė ryš
kiąja Maironio dvasios galių savy
be. Jei kur pusiausvyra išyra, jei, 
pavyzdžiui, stipriau prasikiša 
retorinis momentas, eilėraštis 
įgauna tikslumo, aštrumo. Poeto 
žodžiai mums atrodo aiškūs, rel
jefiški ar net iškylantys iš eilučių, 
įtikinantys. Jie mus veikia savo 
ritminiu griežtumu, apvaldyta, 
žodžiuose išsilaikančia emocija, 
aukštu stiliumi, kartais net iki 
heroizmo iškeltu, Maironio patrio
tinei lyrikai charakteringu patosu. 
Ten, kur poetas kiek daugiau pasi
duoda regėjimui, jo kūrinys įgau
na paslaptingumo, vidinio rezo
nanso, loginės struktūros nudyla, 
pro išviršines formas prasiveržia 
asociatyviai susiję vaizdai, išnyks
ta nuotolis tarp pergyvenimo ir jo 

Lietuvių Meno kūrėjų draugijos valdyba Kaune 
1920 metais. Iš kairės i dešinę: Maironis, P. 
Galaunė, J. Naujalis, B. Sruoga, A. Sutkus, F. Kirša 
ir St. Šilingas. |domu ir tai. kad ta pati nuotrauka 
rodoma ir 1968 metais Vilniuje išleistoje Vandos 
Zaborskaitės puikiai parašytoje monografinio

pobūdžio knygoje „Maironis“. Tik tenykštėje 
nuotraukoje iš Lietuvių Meno kūrėjų valdybos 
„išmesti“ ir Faustas Kirša, ir Stasys Šilingas, jie 
paprasčiausiai nukirpti. Tai akivaizdus mūsų tautos 
kultūros istorijos okupacinio maitojimo pavyzdys.

poetinės išraiškos, ir mums atrodo, 
kad kūrinys ne tiek įvelka į gražų 
rūbą mintį, poetui susiklosčiusią 
dar prieš eilėraštį, kiek realizuoja 
gyvą procesą, mūsų sąmonėje ilgai 
paliekantį ryškaus spindėjimo.

Maironio poezijos dvilypumą 
pastebėjo ne vienas kritikas, tik jie 
šį bruožą aiškino kitokiomis sąvo
komis. Juozas Brazaitis, turbūt 
įžvalgiausias poeto vertintojų, 
Maironį laikė klasišku ir roman
tišku, objektyviu ir subjektyviu. 
Jis ypač iškėlė poeto sugebėjimą 
kalbėti sentencijomis, aforizmais, 
išreiškiančiais ne vieno asmens, 
bet kolektyvo pergyvenimus, 
tačiau toli gražu nenutylėjo Mai
ronio intymių svajonių.(2) Vanda 
Zaborskaitė Maironio lyrikoj rado 
kolektyvo dvasios persvarą, bet 
taipgi pastebėjo, kad tautos atgi
mimo temos tėra vienas, viso 
poeto talento neišsemiantis Pa
vasario balsų aspektas. Šio 
rinkinio stilistiniams kontras
tams apibūdinti ji panaudojo 
poetinio realizmo terminą ir tuo 
būdu bandė atkreipti dėmesį į 
autoriaus atvirumą fiziniam 
pasauliui ir į jo sugebėjimą 
pasaulį atvaizduoti nepaprastai 
meniška, stilizuoto »• <»ze.(3)

Su viena kita išimtimi Maironio 
kritikai poetą suprato. Jie, pavyz
džiui, taikliai apibūdino pagrin
dines jo temų kryptis ir parodė jų 
ryšį su pasaulinėmis literatūros 
srovėmis. Tačiau ar kritikų iki šiol 
panaudoti terminai yra tinkamai 
atskleidę giliąsias Maironio vaiz
duotės tendencijas, ypač tas, 
kurios grindžia Maironio lyrikos 
regėjimo momentą? Mano nuo
mone, mes geriau pažįstame išvir
šines jo eilėraščių savybes, mažiau 
jų išvidini vyksmą; neblogai iššif
ruojame Pavasario balsų retorinę 
pusę, bet tepaliečiame tik iš tolo 
rinkinio svajonių sluoksnį, nere
tai jam taikome patogias, kritikų 
sudarytas, bet ne visiems Mai
ronio kūriniams tinkančias formu
les. Prieš dvidešimt metų Alfon
sas Nyka-Niliūnas pastebėjo, kad 
Maironį ir jo skaitytojus skiria 
ne8U8ipratimas(4). Aš šį nesu
sipratimą aiškinčiau šitaip: mes 
vertiname Maironio neretorinę 
kūrybą, bet į ją žiūrime per re
torikai tinkančią prizmę. Siame

Maironis — Kauno kunigų seminarijos dėstytojas (1892—1894). Šiuo 
laikotarpiu Maironis parašė žinomus savo eilėraščius: Trakų pilis, Jau 
niekas tavęs taip giliai nemylės, Vilnius (prieš aušrą) ir kt.

rašinyje bandysiu pažvelgti į Mai
ronio nuskriaustąją, neretorinę 
pusę ir iškelsiu šiuos aspektus: 
Maironio vaizduotės ryšį su gam
tos pasauliu, jo polinkį kalbėti 
vandens įvaizdžiais, poeto sva
jonių bei troškimų kryptį.

VAIZDUOTĖ IR GAMTA
Maironio akis pastabi ir pagau

na palyginti plačią fizinio pasau
lio reiškinių skalę. Poetą ypač pa
traukia tie momentai, kai daiktai 
keičiasi, įgauna naują spalvą ar 
formą, sužvilga, mirguliuoja sau
lės šviesoje ar į save sutraukia 
saulėtekio spindulius, tvinksta, 
rausta, dega, pasiduoda kylančio 
vėjo jėgai. Kartais poetas įsižiūri į 
vieną, net į smulkutę detalę, 
pavyzdžiui į šarkos uodegytės 

kryptelėjimus, kartais jam susi
klosto plačios panoramos, vienur 
baltai iš žalių sodų bekyšančių 
dvarų vaizdas, kitur rudens peiza
žas, kiek primenantis Verlain’o 
lapo ir vėjo valsą. Tik Maironio 
piešinys konkretesnis, raiškesnis, 
gyvenimiškas ir, žinoma, lietuviš
kas: „Ant nudeginto raisto dar vė
jas / Sutrūnėjusius varto lapus“ 
(148 psl.). Maironis ne tik sugeba 
savo kūrinį išmarginti gamtos 
pasaulio įvairybėmis, jis sąmo
ningai renkasi gido, gamtą pažįs
tančio ir ją skaitytojui pristatan
čio tarpininko rolę. Tokiais 
retoriniais įsikišimais kaip Pažiū
rėki! Antai pažvelk! jis nukreipia 
mūsų dėmesį į tai, kad eilėraštis 
pasipuošia regimaisiais vaizdais 
ir kad juos medijuoja poeto pasta
bus, objektyvybės smulkmenas 
mylintis žvilgsnis.

Bet ar tikslu Maironį laikyti 
realistu, peizažistu? Ar jis eina 
gamtos vaizdavimo keliu, kaif> 
mano Zaborskaitė? Argi jo lyrikos 
centre iš tikrųjų atsistoja regi
mosios aplinkos detalės? Mairo
nis realistas ta prasme, kad jis 
gausiai naudojasi konkrečiais, iš 
gamtos pasaulio paimtais vaiz
dais, kurie lietuviui skaitytojui yra 
artimi, neišskiriama jo regi
mosios aplinkos dalis. Tačiau 
plastiškumas nėra vyraujantis 
Maironio gamtovaizdžio braižas, 
nes vizualiniai efektai čia papras
tai yra papildomi, neretai poeto 
sąmoningai ir pakartotinai per
traukiami ar transponuojami į 
kitą, pavyzdžiui, į garsinę plotmę. 
Maironis mėgo ir mokėjo stebėti 
pasaulį, bet jis šios galios nepri
vilegijavo, o pasirėmė visais savo 
pojūčiais — regėjimu, klausa, 
skoniu — tuo būdu sukurdamas 
nepaprastai subtilių, sudėtingų 
vaizdų, kurie skaitytoją veikia 
visapusiškai. Jam, pavyzdžiui, 
būdingas polinkis ieškoti kine
tinių, lyrikoje retai pasitaikančių 
efektų. Juozo Brazaičio teigimu, 
Maironis norėjo gamtos grožio 
visais pojūčiais prisigerti: jis ei
davo į mišką, irstėsi laiveliu, 
sportavo, „lyg ne tik akį lyrin- 
damas, bet visu kūnu gamtos 
malonumus pajusdamas“.(5) Sis 

vaikščiojantis, fizinį pasaulį 
rankų ir kojų raumenimis juntan
tis Maironis atsispindi Pavasario 
balsuose, kur vaizdai neretai turi 
savotiškų fizinio kontakto įspū
džių, kartais mus šiam kontaktui 
iš anksto paruošia, nes poetas 
pirma duoda vienokią ar kitokią 
raumenų reakciją sukeliantį 
žodžių junginį, o tik vėliau pamini 
tą reakciją atitinkantį veiksmą, 
judesį. Panašiai Maironio žodžiai 
ne tik patraukia akį ar klausą, bet 
jie susiderina ir su mūsų balsu: 
mums malonu juos tarti ne tik 
todėl, kad jie melodingi, bet todėl, 
kad poetas, eilėraštį kurdamas, 
žodžius mintimi ar garsiai tarė, iš
bandė, parinkdamas tuos, kurie 
lengviausiai skaitomi ar dekla
muojami. Gustave Flaubert manė, 
kad sakinys geras tada, kai jis 
išlaiko gerklės egzaminą. Mai
ronio lyrika šitokį egzaminą iš
laiko puikiai ir tuo pačiu parodo, 
kad vaizdo vizualinis aspektas te
buvo vienas, turbūt ne pats svar
biausias, poeto rūpesčių!

Maironio lyrikos plastiškumą 
nustelbia jos dinamiškumas, 
regimųjų vaizdų pakėlimas j vis 
naują, pirma į garso, paskui į ju
desio ir Lt. plotmę. Štai trumpa, 
lengvai suprantama, bet savo 
sąranga sudėtinga, moduliacijos 
principu paremta scena, kur trys 
skirtingi veiksmažodžiai išryš
kina poeto sąmonės perėjimus nuo 
spalvos į garsą ir į judesį: „Sesu
tės mūsų nuo senobės / Dėvėjo 
margus rūbelius; / Dūzgeno 
plonas, baltas drobes / Ir koja 
suko ratelius“ (psl. 57). Nors vaiz
das nepraranda savo konkre
tumo, jis yra aiškiai sudinami- 
namas. Poeto taikliai atrinktos 
detalės įsijungia į bendrą, visa 
apjungiantį judesį ir mes greičiau 
pajuntame poeto minties posū
kius ar jo fantazijos žaismą, nei 
grožimės piešiamojo vaizdo plas
tiškumu. Neretai raiškumo įspū
dis visiškai nudyla, posmelis pasi- 
duoda poeto vaizduotės 
metamorfozėms, įsigali visa užval
dantis judesys, tai liūliuojantis, 
tai lygus, ramus, tai audringas, 
šėlstantis. Pavyzdžiu galima duoti 
kritikų išgirtą, meistriškai sukom
ponuotą, bet kartu kiek apgau
lingą „Vakarą ant Keturių Kan
tonų ežero". Eilėraštis jau vien 
savo pavadinimu žada mums 
nupiešti romantišką Šveicarijos 
grožio peizažą, tačiau šio pažado 
neįvykdo. Vienas, kitas žodis 
(ežeras, saulė, medžio lapas) 
primena poeto regėtą Šveicarijos 
gamtos kampelį, bet kiti sukuria 
daikto pasikeitimo, ne Šveicarijos 
grožio, įspūdį, užblokuoja visa tai, 
kas į kūrinį galėtų atnešti statiš
kų elementų ir tuo būdu neleidžia 
vaizdams stabilizuotis. Ežero 
apibrėžta ir, ta prasme, poetą var
žanti erdvė eilėraštyje virsta liū
liuojančia, linguojančia banga, 
vėsos dvelkimu; oras poetui kalnų 
rožių kvapu papučia ar palieka 
skanios sveikatos įspūdį. Pir
mame posmelyje ryškus akcentas 
suteikiamas veiksmažodžiui 
„varė“ („Laivą be irklo varė lin
gavo / Vėsos dvelkimu), nes šis 
žodis savo prasme ir valinga rit
mika akimirkai nutraukia bangų 
lingavimo įspūdį ir nukreipia 
dėmesį į poeto vaizduotės pasistū
mėjimą į priekį — į tą esminį viso 
eilėraščio judesį, kuris veda nuo 
tikrovės į regėjimą, nuo Švei
carijos gamtos į Lietuvos peizažą, 
Maironis eina nuo atminimų į atsi
tikimus, t.y. į poetinę atminimų 
metamorfozę, į viziją. Eilėraščio 
antroje dalyje iškylanti Lietuvos 
scena taip pat dinamiška. Tik čia 
judesys yra išvidinis, ne svajotoją 
liūliuojantis, jį iš lauko pasie
kiantis ežero bangavimas, bet į 
vaizdo detales įsiskverbusi, tarsi 
juose uždaryta, poeto svajonių 
jėga. Pavyzdžiui; Maironiui žem
čiūgai 'į viršų stiebiasi. Panašių, 
tik nebūtinai lygiai meistriškų 
kūrinių Maironio lyrikoje ran
dame ne vieną. Jie mums atsklei-



Šiame numeryje:
Aparačiko permontuotas poetas. 
Antano Maceinos atviras laiškas prel. 
Ladui Tulabai Šventraščio ir jo vertimo 
reikalu.
Henriko Nagio poezija - Laiškas Kaziui 
Bradūnui.
Aštuntasis baltistų suvažiavimas. 
3000 dolerių už mokslo veikalą.
JAV LB Kultūros tarybos Dramos 
konkursas.
Muzikos konkursas-festivalis.
Kūrybos premijos Lietuvoje.
Iš mūsų psichologų veiklos.
Balio Sruogos „Giesmės apie Gedimi
ną“ trečioji laida.

PaAJMfž,
Aparačiko permontuotas 
poetas
Poeto Juozo Kėkšto gyveni

mo Jtelias primena roman
tinių sąjūdžio asmenybių bio
grafijas. Revoliucionierius, 
maištininkas, idealistas, pa
tyręs "buržuazinius” lenkų ka
lėjimus ir “pažangųjį” bol
ševikų gulagą Sibire, 
blaškomas iš kontinento į kon
tinentą, jis nepakluso jokiam 
režimui. Mirė, kaip ir gyveno, 
vienišas, paralyžiaus surakin
tas, Varšuvoje, lenkų vetera
nų prieglaudoje.

Tokį žmogų, nenusilenkusį 
jokiam stabui, nelengva pa
naudoti politinės propagan
dos tikslams. Iki sugrįžimo į 
Lenkiją 1959-ais metais, Kėkš
tas Lietuvos oficialiajam kul
tūriniam aparatui neegzis
tavo. Jam atsidūrus so
vietinėje sferoje, Vilniuje bu
vo išleista jo poezijos rinktinė, 
pasirodė keletas straipsnelių 
apie jį. Bet Vilniaus aparači- 
kai ir toliau juo nepasitikėjo, 
nelaikė “savu” žmogumi. Jie 
žinojo, kad pradėjus Kėkštą 
sprausti į primityvius ideolo
ginius rėmus, maištingasis 
poetas būtų garsiai užprotes
tavęs. Kėkštas liko Varšuvoje, 
lies jis žinojo, kad, jam persi
kėlus į Vilnių, nusileistų dar 
viena uždanga.

Nespėjo praeiti metai po 
Kėkšto mirties, ir ant jo jau 
tempiama “tarybinė” unifor- 
ipa. Šis uždavinvs Datikėtas 
saugumo tarnautojui, žurna
listui Vytautui Kazakevičiui. 
Išeivijoje vadinamas “emi- 
grantologu”, Kazakevičius uo
liai darbuojasi ir “nekrologi- 
jos” srityje — įderina išeivijoje 
mirusius lietuvių rašytojus į 
Sovietinę pseudo - istoriją.

Kokią Kėkšto asmenybę, ne
va pasiremdamas jo laiškais, 
“Pergalėje” sunarsto Kaza
kevičius? Tai poetas, taip susi
žavėjęs tarybinės kultūros 
“klestėjimu”, kad jis pasišau
na paversti išeivijos rašytojus 
“gerais tarybiniais kultūri
ninkais“, o „antitarybiškus 
rašeivas” sugrūsti į “mėšly
ną”. Savo buvusius literatūri
nius draugus, kurie atsisakė 
“linkti į tarybinę pusę”, Kėkš
tas iškoneveikęs — tvirtina 
Kazakevičius. Tokiu būdu ma

giškai transformuotas maiš
tingasis poetas tampa “tary
biniu“ agitpropininku. Lavonai 
parankūs — jie negali protes
tuoti.

Kazakevičiaus rašiniai pap
rastai primena degtindario pa
šiūrę — iš abiejų kyla klastoji
mo tvaikelis. Jo aromatas itin 
stiprus straipsnyje apie “tary
binį” Kėkštą. Paradoksiškai, 
Kazakevičius daug kalba apie 
Kėkšto ryšius su “Literatūros 
lankų” žurnalo ir “Žemės” 
antologijos grupe. Tai tikrai 
buvo svarbus tarpsnis poeto 
kūrybiniame gyvenime, jo pir
mas suartėjimas su lietuviška 
literatūrine grupe. Jis buvo vie
nas pagrindinių “Literatūros 
lankų” skatintojų ir steigėjų, 
žurnalo redakcinės kolegijos 
narys. Tačiau Kėkštui mirus, 
vilniškėje spaudoje pasiro
džiusiuose kukliuose, nepasiti
kėjimu tebedvelkiančiuose 
nekrologuose nė žodeliu nebu
vo paminėti nei “Literatūros 
lankai”, nei “Žemės” antolo
gija. nei bendroji “žeminin
kų“ draugystė. Šis „tarybiš
kas” tikrovės fiksavimo būdas 
— “pavojinguosius” sąjūdžius 
ir asmenybes leidžiant minėti 
tik Kazakevičiaus tipo žur
nalistams — Kėkštui buvo ge
rai žinomas ir atgrasus.

Kėkštas patyrė ir kitą “tary
binės” kultūros “palaimą” — 
cenzūrą, kurios nekentė visa 
savo esybe. Jo bičiuliai ir 
plunksnos draugai iš Ameri
kos rėmė jį medžiaginiai ir 
knygomis, kol, Vilniaus ir 
Maskvos aparačikų paslaugų 
dėka, jis pradėjo knygų, laiš
kų ir siuntinių nebegauti. 
Siuntėjams teko slapstytis už 
kitų pavardžių, keisti adresus, 
kol korespondencija dalinai 
atsistatė. Su savo bičiuliais, 
kuriuos jis buvo tariamai iško- 
liojęs, Kėkštas nenustojo susi
rašinėjęs ir jų nė vienu piktu 
žodžiu neminėjo. O buvo žmo
gus atviras. Permontuo- 
damas Kėkšto asmenybę, 
Kazakevičius išreiškia piktą 
nusivylimą “Literatūros lan
kų” bendradarbiais, kurie ne- 
palinko į “tarybinę” pusę, 
kaip to neva tikėjosi Kėkštas. 

(Nukelta į 2 psl.)

šventraštis ir jo vertimas
Atviras laiškas prel. Ladui Tulabai

Antanas Maceina
Garbingasis Prelate,

Jūsų atveika(l) į manąjį Jūsų 
vertimo (evangelijų ir Apaštalų 
darbų) aprašą(2) teikia man pro
gos šį aprašą dar kiek papildyti ir 
sykiu paaiškinti bei patikslinti tai, 
ką nūn minite savo atsakyme. Juk 
tik sutartiniu kūrybos ir kritikos 
darbu pajėgsime susikurti lietu
viškąją religinę kalbą, kuriai esa
me įpareigoti pačios Bažnyčios. 
Atsisakiusi lotynų kalbos vyra
vimo, Bažnyčia savaime uždavė 
tautoms sunkų ir ilgalaikį užda
vinį išskaidrinti liturginius teks
tus taip, jog jie tiktų ir Dievui gar
binti, ir jo žodžiui skelbti(3). 
Šventraštis gi susiliečia su liturgi
ja pačiu esmingiausiu būdu: “Li
turgija yra Raštas, virtęs malda ir 
veiksmu” (H. Schlier). štai kodėl 
kiekvienam tikinčiajam šiandien 
rūpi ir turi rūpėti, kad prie alto
riaus nebūtų kalbama gremėzdiš
kai. Štai kodėl ir aš pats nagrinė
jau Jūsų vertimą kiek platėliau, 
negu įprasta laikraščio recenzijo
se. Jūs rašote, kad kritikos nebijo
te, nes “disputando res clarescit” 
(p. 2) — galynėjantis aiškėja pats 
dalykas. Tad pasiaiškinkime dar 
valandėlę!

1
Šventraščio vertimas veda mus 

ne tik į pačias giliausias kalbos 
paslaptis, bet drauge ir į tikėjimo 
paslaptis, kurias savais žodžiais 
tariame, kurių betgi niekad ne
pajėgiame ištarti lig pat jų gel
mės. Šventraštis — “tai Dievo žo
dis, išreikštas žmonių žodžiais” 
(kun. A. Rubšys). Jis suima savin 
ir sujungia savimi dvi plotmes: 
gamtinę ir antgamtinę, kuriose 
mes, tikintieji, buvojame ir kurios 
abi mums yra tikrovinės. Užtat 
kaip tik todėl niekur kitur negali
ma taip greitai ‘nusidėti’ arba filo
logijai (gamtinė plotmė) arba teo
logijai (antgamtinė plotmė), kaip 
verčiant Šventraštį apskritai, o 
ypač Naująjį Testamentą. Pras
mės kategorija čia yra vyraujanti, 
nes, reiškiant Dievo žodį žmogaus 
žodžiu, yra galima šiuoju išreikšti 
tik prasmę arba Dievo mintį. Sa
vų žodžių Viešpats neturi. Net jo 
paties varde ieškome prasmės, 
vadinasi, to, ką jis mums juo ta- 
ria(4). Kiekvienas tad vertimas, 
kuris Šventraščio prasmę temdo, 
dilina ar keičia, yra netinkamas, 
nors žodiškai atrodytų esąs pats 
tiksliausias.

Tai nėra reikalavimas “filosofi
nio preciziškumo ir dogmatiško 
tikslumo” (p. 2), kaip Jūs norė
tumėte suprasti manąjį aprašą. Nė

vienas žmogaus žodis — net ir dog
mų apibrėžtyse — nėra preciziš
kas. Preciziška yra tik mokslo for
mulė. Tik moksle vanduo yra H 20. 
Bet kaip tik ne tai manė Kristus, 
tardamas samarijietei, kad ji turė
jusi prašyti jį “gyvojo vandens” 
(Jn 4,10). Gyva kalba, tai teigiate 
ir Jūs patys, “įvairuoja ir turi dau
gybę niuansų” (t.p.). Vertėjo už
davinys bei pareiga yra suvokti šį 
prasminį svetimos kalbos niuan
są ir pasjieškoti jam atitikmens 
savoje kalboje. Todėl kai Jūs savo 
vertime leidžiate Kristui klausti, 
“Argi jūsų tarpe yra asmuo" (Mt
7,9), mes tuojau suklustame, ka
dangi filosofijos istorija mus mo
ko, jog graikai neturėję asmeniui 
nei sąvokos, nei žodžio. Lietuviš
kasis asmuo yra labai naujoviš
kas, ir evengelistas Matas nesie
kia taip aukštai: jis paprasčiausiai 
sako “inthropos ■ žmogus”. Taip 
verčia ir naujoji vulgata (komo) ir 
arkiv. J. Skvireckas, ir kun. C. 
Kavaliauskas. Visiem jiems as
muo yra per atsajus, per filosofi
nis, kad nusakytų žmogaus santy
kį su savo sūnumi.

Tokių‘šūvių viršum galvos’Jūsų 
vertime pasitaiko nemaža (plg. Mt 
21,33; Mk 12,1; Apd 16,35 ir 38...). 
Mes gailimės religinėje musų 
sąmonėje įsišaknijusio A/yuų dar
želio, kurį Jūs pavertėte ūkiu: 
“Tuomet jis ateina su jais į ūkį, 
vadinamą Getsemani“ (Mt 26,36; 
Mk 14,32): tai primena mums ‘že
mės ūkį’, ‘gyvulių ūkį’, ‘Lietūkį’ ir 
net ‘kolūkį’. Taip pat gailimės ir 
Cedrono upelio, kuris Jūsų ver
time virto srautu, vadinasi, ūžian
čia bei putojančia srove ar kriok
liu: “Jėzus išėjo su savo mokiniais 
j anapus Kedrono srauto" (Jn 
18,1). Visi kalnuotų vietų upeliu
kai yra, tiesa, sraunūs. Bet ar jie 
yra srautai? Tad ir arkiv. J. Skvi
reckas, ir kun. C Kavaliauskas va
dina Kedroną upeliu, ir mes esa
me jiem dėkingi už šį seno 
religinio įvaizdžio saugojimą.

Tai miniu ne todėl, kad mano 
pastabos būtų “paskutinis žodis” 
ar “aukščiausias autoritetas”, 
kaip Jūs pašiepiamai vadinate 
mano aprašą (t.p.), o todėl, kad 
nereikalingos ir net neprasmin
gos pakaitos jaukia tikinčiojo 
sąmonę. Nei Jūs, nei kas kitas ne
laiko, sakysime, K. Rahnerio SJ 
atžagareiviu teologijos srityje. O 
vis dėlto ir jis pataria „iš principo 
laikytis to, kas įprasta (das Vorge- 
gebene), kol pakaitos bus įrody
tos; kitaip žmogus neteks pats sa- 
vęs”(5). Ir iš tikro, skaitydami 
Jūsų vertimą, mes daugiur aps-
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tulbstame žodžio sėklumu, paver
čiančiu nuodėva dieviškąją mintį. 
Apsimetėliam išsisukinėjant, esą 
jie Viešpaties vardu pranašavę ir 
išvarinėję velnius, Jėzus Jūsų ver
time taria: “Ir tada aš jiems pa
reikštų: Niekada Jūsų nepažinau” 
(Mt 7,23). Tai terminas, varto
jamas teismuose, susirinkimuose, 
atsišaukimuose. “Sinonimų žody
nas” (Vilnius 1980) tapatina jį su 
paskelbti, pagarsinti, apskelbti, 
vadinasi, ką nors oficialiai pra
nešti. įdėtas į Kristaus lūpas, jis 
virsta retorika. — Atėjus Kristui į 
vienus namus Kafarnaume, “susi
rinko tiek daug žmonių, kad nebu
vo vietos net prie durų” (Mk 2,2). 
Ką tad darė Išganytojas? Jūsų 
vertime “jis jiems pasakė kalbą" 
(t.p.). Tai posakis, tinkąs poli
tinėm ar visuomeninėm sueigom, 
bet visiškai netinkąs gelbsti-' 
majam Kristaus žodžiui, kuriuo jis 
tame pačiame Kafarnaume iš
varinėjo velnius, gydė raupsuo
tuosius bei paralyžuotuosius (plg. 
Mk 1,25; 1,41; 2,5). — Kalbėdamas 
apie save kaip gerąjį Ganytoją, ku
ris guldo gyvybę už savo gano
muosius, Kristus sako: “Tokį pot
varkį gavau iš Tėvo” (Jn 10,18), 
tarsi dangiškasis Tėvas būtų koks 
miestelio burmistras ar policijos 
viršininkas, leidžiąs potvarkių: šis 
žodis temdo ir Dievo Tėvo galią, ir 
Dievo Sūnaus pasiuntinybę. — To
kios pat temdomosios ir net klai
dinančios prasmės turi ir žodis pri
vačiai, ne sykį pasitaikąs Jūsų 
vertime, aprašinėjant Kristaus ir 
jo mokinių tarpusavius santy
kius. Kristui pranašaujant, kad iš 
Jeruzalės šventyklos neliks ak
mens ant akmens, “prisiartino jo 

mokiniai, privačiai tardami: 
Sakyk mums, kada tai įvyks” (Mt 
24,3). Arba: Kristus kalbėjo pana- 
šybėmis. “be panašybių jis jiems 
nekalbėjo. Privačiai tačiau savo 
mokiniams visa išaiškindavo” 
(Mk 4,34). Negalėdami išvaryti 
vienos piktosios dvasios, “jo moki
niai privačiai jį paklausė: Kodėl 
mes negalėjome jos išvaryti?” (Mk 
9,28). Šitoks vertimas, Prelate, ske
lia santykį tarp Kristaus ir jo mo
kinių į oficialią ir privačią plotmę, 
žadindamas įtarimą, esą Kristus 
viena kalbėjęs oficialiai, o kita — 
privačiai. Taip manė ir gnostikai: 
Kristus palikęs apaštalam kažko
kį privatų mokslą, kurį gnostikai 
žiną, todėl išrinktiesiem ir skel
bią. Iš tikro betgi tai neatitinka 
nei Kristaus elgesio, nei galop 
teksto: mokiniai klausė Kristų ne 
privačiai, o patylomis (secreto; gr. 
kat’ idian), o Kristus aiškindavo 
jiem, kai jie būdavo vieni skyrium 
nuo kitų (seorsum; gr. irgi kat’ 
idian).

Visi šie žodžiai bei posakiai (ir 
daugybė kitų, pav. asilinės gir
nos, jaunuolis, jaunuolė, klasė, 
liaudis, nuožiūra, policininkai, 
redaguoti, sąlytis, ūkininkai, vie- 
sulinis vėjas, visuomenė...) pada
ro kalbą laikraštinę, nutraukdami 
ją į nuvalkiotą kasdienybę. Euro
poje ir Amerikoje žinomas Muens- 
terio filosofas J. Pieperis regi ly
giagretę tarp polinkio kasdieninti 
religinę kalbą ir polinkio biologin- 
ti seksualinę kalbą: abi šios žmo
giškojo gyvenimo plotmės, bu
vusios pridengtos tam tikru 
slėpiningumu, esti grubiai išvel
kamos banalion švieson(6). Var
gu tad yra teisingi Jūsų, Prelate, 
teiginiai: “Man atrodo, kad kal
bantieji, ne rašantieji, kuria kalbą 
ir nustato jos dvasią (p.2)... Jos ki
timą lemia ne profesoriai, o kas
dienis įvairių klasių žmonių nau- 
dojimas”(p.3). Mūsų tautos istorija 
paneigia šiuos Jūsų teiginius visu 
akivaizdumu. Mes juk visi gerai ži
nome, kurlink ėjo lietuvių kalbos 
kitimas 18-19 šimt., patekęs į to
kių klasių, kaip bajorija ir dvasiš- 
kija, lūpas. Mes taip pat žinome, 
kaip kinta mūsų kalba dabartinė
je Lietuvoje, vartojama ‘pro
letariato klasės’. Antra vertus, 
mes irgi žinome, kas pakėlė bei iš
vystė mūsų kalbos kultūrą ligi da
bartinio jos aukščio: Jaunius, Bū
ga, Jablonskis, Balčikonis, 
Skardžius, Salys, Dambriūnas 
(miniu tik mirusiuosius) — visi 
profesoriai. Kartu su jais ir jų 
padedami kūrė mūsų kalbą mūsų 
rašytojai — pagal gražų V. Myko
laičio - Putino posakį: “Literatū
ros meno kūrėjas yra kartu ir tau
tinės kalbos kūrėjas” (Raštai 
VIII, 18). Šių tad rašančiųjų ‘kla
sių’ dėka turime šiandien tokią 
kalbinę kultūrą, pro kurią ir Jūs 

praeiti negalite, pripažindamas, 
jog “versti Šv. Raštą reikia ir kal
binės kultūros” (Jūsų vertimo įva
das, p. 10). O kaip kalbantieji “ku
ria kalbą ir nustato joe dvasią”, 
girdime tremties porengiuose. 
Teapsaugo mus Viešpats nuo to
kios ‘kūrybos’ ir nuo tokios ‘dva
sios’! Kalbantieji kuria kalbą tol, 
kol tauta neturi rašomosios kal
bos. Šiai gi susikūrus (pas mus tai 
įvyko 20 šimt.), ji virsta normine ir 
pagal ją stengiamasi kalbėti. Net 
ir tarmės vienodėja, rašomosios 
kalbos įtaigaujamos. Be to, Jūsų 
vertimas priklauso ne šnekamo
sios, o irgi rašomosios kalbos kate
gorijai. Todėl rašomosios — ir tai 
dabartinės — kalbos mastu jis te
gali būti matuojamas.

Šį mastą aš ir esu taikęs sava
me Jūsų vertimo apraše. Ankstes
nieji ir dabartiniai pavyzdžiai ro
do, jog Jūsų vertimo kalbinė 
kultūra nėra tokia, kokios jau esa
me pasiekę savo raštijoje. Ji yra 
atkritusi į 19 šimt lygį — tuo tik 
skirtumu, jog ano meto lietuvių 
kalba buvo nelietuviška leksiškai 
(lenkybės), o Jūsų vertimas yra ne
lietuviškas sintaksiškai (graiky- 
bės). Tik paskaitykite, Prelate, 
kiek atidžiau tokius savo saki- " 
nius:

1. “Su Dievo karalyste yra 
taip, kaip jei žmogus pasėtų 
dirvoje sėklą, ir jis miegotų 
ir keltųsi naktį bei dieną, o 
sėkla dygtų ir augtų, jam ne
žinant kaip” (Mk 4,26-27);

2. “Nes, sakau jums, jog 
tai, kas parašyta — Su pik
tadariais paskaitytas — tu
ri išsipildyti manyje. Mat, 
tai, kas mane liečia, eina 
prie išsipildymo” (Lk 22,37);

3. “O atsitiko, kad jam be
einant savo eilėje kunigiš
kos tarnybos pareigas, teko 
burtu, kaip tai buvo įprasta 
kunigiškoje tarnyboje, įė
jus į Viešpaties šventyklą, 
aukoti smilkalus” (Lk 1,8-9).

4. “O kaip kai kurie užsi
kirto ir prieštaravo, piktžo
džiaudami Keliui daugybės 
akivaizdoje, jis, atsitraukęs 
nuo jų, atskyrė mokinius, 
mokindamas kasdien Ti- 
rano mokykloje” (Apd 19,- 
9);

5. “O kai tatai buvo 
įvykdyta, Paulius įsidėjo į 
mintį, apkeliavęs Makedo
niją ir Achają, vykti į Jeru
zalę, tardamas: Kai būsiu 
ten buvęs, turiu pamatyti ir 
Romą” (Apd 19,21).

Visų šių sakinių žodžiai yra lietu
viški, tačiau patys sakiniai yra ne
lietuviški, kadangi suręsti pagal 
svetimą (graikiškąją) sintaksę. Ne 
ta čia sunkenybė, kad “vargu ar 
kuris Šv. Rašto vertėjas yra pasie
kęs ar pasieks bent reliatyvaus to
bulumo” (p. 2), kaip Jūs lyg ir no
rėtumėte teisinti savo vertimo 
silpnybes. Sunkenybė čia ta, kad 
Jūs pasirinkote klaidingą metodą, 
norėdami vesti skaitytoją prie ori
ginalo; klaidingą todėl, kad buvo
te įsitikinę, jog graikiškąsias kal
bos formas — gramatines, 
stintaksines ir net leksines — ga
lima pateikti lietuviškai tomis pa
čiomis formomis (plg. Jūsų ver
timo įvadą, p. 16-17). štai kur Jūsų 
vertimo negalių šaknys, kurių iš
ravėti nebeįmanoma. Kalbos ydas 
galima pašalinti. Stiliaus nely
gumus galima ištiesinti. Bet ne
galima pataisyti metodo, jo iš es
mės nekeičiant. O jį pakeitus, 
reikia versti iš naujo. Sakysime: 
posakius “joks pranašas nėra pri
imtinas savo tėviškėje” (Lk 4,24) ar 
"ateisimame pasaulyje” (Mk 10,30) 
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Šiame numeryje: /
Ar galima apginti turtingo žmogaus 
garbę?
Brangus Aloyzo Barono laikas — ro
mano „Mirti visada suspėsi“ aptari
mas.
Česlovo Grincevičiaus novelė „Vil
niaus laikrodis“.
Henry Wadsworth Longfellow eilėraš
čiai.
Žmogus po Sakalo sparnais — Antano 
Kniūkštos, Sakalo leidyklos vadovo, 90 
metų sukakčiai paminėti.
Rašytojui Vytautui Alantui 80 metų. 
Nauji leidiniai.

Ar galima apginti 
turtingo žmogaus garbę?
Tai yra pats svarbiausias 

klausimas, kurį Šiandien žmo
nijai yra iškėlęs komunizmas. 
Šiandien turtingo žmogaus do
rinis lygis yra žemai kritęs. 
Turtingas žmogus yra sunai
kintas ne tik komunistinėse 
santvarkose, kur jis yra palik
tas be jokio vaidmens visuo
menėje ir ekonominėje struk
tūroje. Jis yra netekęs dorinės 
vertės ir laisvo ūkio visuome
nėse, kuriose jis vaidina vaid
menį. Vakarų kultūros kraš
tuose jau ne nuo šiandien jis 
visuomenėje yra netekęs gero 
vardo. Vakarų visuomeniniai 
mokslai yra susirūpinę, kaip 
apsisaugoti, kad turtingas 
žmogus nedarytų daug blogo 
visuomenėje, norima kiek ga
lint labiau susiaurint jo tei
ses.

Tai yra viena forma, kuria 
šiandien kyla turtingo žmo
gaus klausimas. Bėt tas pat 
klausimas kyla ir kitomis for
momis. Štai, anksčiau ar vėliau 
atsitiks, kad viena ar kita ko
munistinė sistema žlugs, su
smuks, išgyvenusi savo pa
čios negalią. Bet pats 
žlugimas išsigelbėjimo neat
neš. Tada labai skubioje for
moje kils klausimas, kaip rei
kia tvarkytis ekonominėje 
srityje toliau. Ir tada piršis du 
keliai: vienas bus bendruome
nės pastatymas ūkinio veikė
jo vietoje, o kitas bus pripaži
nimas principo, kad 
ekonominis veikėjas iš tikrųjų 
yra ne kas kitas, kaip atski
ras žmogus, kuris kartais va
dinsis savininku, kartais tur
tingu žmogumi. Tai bus tokia 
dilema, kurios negalės išveng
ti naujos santvarkos kūrėjai ir 
kuri ir šiandien vargina socia
linių teoretikų galvas. Be 
abejo netruks žmonių, kurie 
sakys, kurie ir dabar sako, kad 
bendruomenė turi valdyti tur
tą; kad komunizmas šiaip jau 
būtų gera ekonominė sistema, 
jei ji nebūtų bedieviška. Ko
munizmo blogybė ir jo prie
varta kyla iš jo bedievybės. 
Dėl to ūkinis gyvenimas turi 
būti komunalinis. Tačiau kiti 
sakys, remdamiesi komunisti
ne praktika, kad bendruome
nė ūkiškai nėra kūrybinga ir 

siūlys grįžti prie natūralaus 
ekonominio veikėjo, paprasto 
asmens, turto savininko, ku
ris savo vertybėmis keičiasi su 
kitais žmonėmis.
šv. Pranciškus Asyžietis 
— turto klausimo kėlėjas

Kai turime prieš akis šią 
problemą, verta yra atkreipti 
dėmesį į vieną šventąjį, kuris 
savo laiku bandė rasti atsaky
mą į turto ir neturto klausi
mą, būtent į šv. Pranciškų 
Asyžietį. Viso pasaulio viešoji 
opinija rengiasi šiais metais 
minėti jo gimimo 800 metų su
kaktį. Pasaulis domisi Pran
ciškum galbūt dėl to, kad są
moningai jaučia, jog mūsų 
laikai šiandien stovi prieš pa
našų uždavinį, prieš kurį sto
vėjo ir šv. Pranciškas.

Dvylikto šimtmečio pabai
goje ir trylikto pradžioje Va
karų krikščionybė susitiko su 
perdėto dvasingumo sąjū
džiais, kurie niekino natūralų 
žmogaus gyvenimą. Tokių są
jūdžių vardai, kaip Veldensai 
ir Albigensai, yra šiandien ži
nomi, tačiau nelabai yra su
vokiamas jų grėsmės pobūdis. 
Jie niekino ne tik vedybas, 
bet ir bet kokio turto turėjimą. 
Šis dvasingumas Vakarų 
krikščionybę ištiko, atei
damas iš Rytų. Jo kilmės 
pėdsakai šiandien yra atseka
mi iš perdėto dvasingumo, ku
rio vadas buvo Bugomilas 
(pal. J. Sumption, The Albi- 
gensian Crusede, 1978 ., Fa- 
ber and Faber, London 35 
psl.). Šv. Pranciškus neturto 
nejungė su šitokiu dvasingu
mu. Nesileidžiant plačiau į 
Pranciškaus dvasingumą, ten
ka priminti tik jo Saulės gies
mę su jos optimistišku žvilgs
niu į pasaulį, kad ne
suprastame šv. Pranciškaus 
vienašališkai.

Žinoma, techniško atsaky
mo į mums kylančią turto pro
blemą iš šv. Pranciškaus mes 
galime ir nesitikėti. Tačiau iš 
jo mes galime mokytis pačios 
problemos supratimo ir jos 
realumo įvertinimo. Jis neuž
simerkė prieš konkretaus žmo
gaus problemą ir nepasiliko 
savo tėvo parduotuvėje. Jis bu-

BRANGUS ALOYZO BARONO LAIKAS
AUŠRA LIULEVlClENE

Aloyzas Baronas, MIRTI VI
SADA SUSPĖSI. Romanas. 
Išleido Į Laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti 1981 
metais. Aplankas ir viršelis Nijo
lės Vedegytės-Palubinskienės. 
Spaudai paruošė Aloyzo Barono 
bičiuliai. Spaudė „Draugo“ spaus
tuvė Chicagoje. Knyga 264 psl., 
kaina kietais viršeliais — 10 dol., 
su persiuntimu — 10 dol. 95 
centai, Illinojaus gyventojai dar 
prideda 70 centų valstijos mokes
čių; minkštais viršeliais — 8 dol., 
su persiuntimu — 8 dol. 95 centai, 
Illinojaus gyventojai dar prideda 
56 centus valstijos mokesčių. 
Leidinys gaunamas „Drauge“.

*
Aloyzas Baronas buvo labai 

jautrus kūrybos, o ypač 
literatūros, ryšiui su gyveni
mu ir rašytojo ryšiui su skai
tytojais. Šis jo įsitikinimas, 
kad rašytojai ir skaitytojai yra 
vieni kitų gyvybiniai reikalin
gi, galiojo ne vien jam pačiam, 
tartum dalis jo kūrybinio cre
do, bet jis siekė jį giliau įdieg
ti ir mūsų visuomenėje. Jis 
neretai ėjo ginti kitų lietuvių 
rašytojų prieš, jo manymu, 
negailestingą, tegul objekty
viai ir teisėtą kritiką, svariu 
argumentu pateikdamas 
faktą, kad kritikuojamas rašy
tojas vis dėlto turi jų mėgstan
čių ir vertinančių skaitytojų. 
Viename tokiame straipsny, 
pavyzdžiui, Baronas cituoja 
Arthuro Koestlerio prisipa- 

vo iš jos išmestas klausimo, 
kaip reikia rūpintis konkrečiu 
žmogumi.

Visa tai turėdami prieš akis, 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, ateitininkai sendrau
giai ir Moterų federacija ruo- 

Kaiuba , Sv. PranciSkus Asyžieti. (Nuotr. V. Maželio)

žinimą: „Aš nežinau, ar kas 
nors po penkiasdešimt metų 
skaitys mano knygas, bet aš 
turiu vieną įsitikinimą, kas 
mane kaip rašytoją jaudina. 
Aš šimtą dabartinių savo kny
gos skaitytojų iškeisčiau į 
dešimtį skaitytojų po dešimt 
metų ir į vieną skaitytoją po 
šimto metų“. („Dviejų recen
zijų paraštėje“, Aidai, 1971 Nr. 
8, p. 373). Ir labai būdingai 
jam pačiam, Baronas prideda: 
„Galima sutikti su tuo teigi
mu, bet niekas neužginčys, 
kad reikalingas ir šiandieni
nis skaitytojas, o tokių rašy
tojas (X) turi“. Pirmu žvilgs
niu, mums gali atrodyti, kad 
čia nieko stebinančio — savai
me aišku juk, kad rašytojas 
rašo mums skaitytojams ir 
kad jo darbas jokio kito 
pateisinimo nė neturi. Bet vis 
dėlto nėra taip paprasta. Kaip 
žinoma, šiandieninėje lite
ratūros kritikoje rašytojo ir 
skaitytojo santykis didžia 
dalim yra išslydęs ir sąmonin
gai pašalintas iš svarstymų 
apie literatūrinį meną lauko. 
Nei rašytojo asmenybė — jį 
kankinantys klausimai, jo 
džiaugsmai bei skausmai, nei 
skaitytojo prie knygos 
atsinešami žmogiški' lūkes
čiai, jo baimės bei troškimai 
nebelaikomi teisėtais ir vaisin
gais išeities taškais bei priė
jimais prie kurio nors litera
tūrinio veikalo.

šia šv. Pranciškaus akademiją 
š. m. lapkričio 21 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Kalbėti aka
demijoje apie šv. Pranciškų su
tiko lietuvių pranciškonų pro
vinciolas Paulius Baltakis.

V. Bgd.

Rašytojas Aloyzas Baronas (1817-1980)

Struktūralizmo poveikyje 
literatūros mokslas nusibrė
žęs sau uždavinį svarstyti 
atskirus veikalus kaip visiš
kai atsietus nuo žmogiškojo 
subjekto, nuo asmens gyvena
mos tikrovės — tiek rašytojo, 
tiek ir skaitytojo, ir egzis
tuojančius tik kaip žodines są
rangas. Metodine prasme tai 
neužginčytinai reikalinga, ir 
pažintine prasme literatūros 
mokslas yra daug laimėjęs iš 
šitaip vykdomo tyrinėjimo. Bet 
tai nekliudo, ir net savotiškai 
paskatina, retkarčiais 
atsiminti, kad nuoseklus 
formalistinis tyrinėjimas dar 
neišsemia nei rašytojo kūry
binio pasaulio, nei jo kūrinių, 
nei mūsų santykio su tais kūri
niais reikšmės.

Aloyzo Barono per anksty- ieškojimo darbą. Tik prisimin- 
va mirtis ir jo staigus 
pasitraukimas iš mūsų tarpo 
kaip tik ir yra tokia proga 
pajusti ir patvirtinti tą rašy
tojo ryšį su savo skaitytojais, 
kurį jis pats savo asmeniu, 
savo kūryba ir visu savo 
gyvenimu įstengė Bukurti. Tad 
ir mūsų dėmesys į jo išleistą 
pomirtinę kūrybą šiuo metu 
krypsta ne tiek kaip į ati
trauktą, iš lietuviškų žodžių 
susidariusį literatūrinį objek
tą, bet kaip ir į daugumą 
ankstesnių jo veikalų — kaip į 
simbolinę erdvę, kurioje tiki
mės galėsią rasti tam tikrą 
gyvenimo konfigūraciją, jo 
suklostymą į kokiu nors būdu, 
tegul ir baisiu, prasmingą 
pavidalą, kurio pagalba mes 
tada ir savo pačių gyvenimo 
sujauktus kelius geriau galė
tume atsekti, suprasti ir patei
sinti. Taip yra todėl, kad 
literatūroje, tegul ir realis- 
tiškiausio pobūdžio, neieško
me vien tik apibūdinimo kas 
pasaulyje vienu ar kitu metu, 
vienoj ar kitoj vietoj, gali 
atsitikti. Mūsų giliausias

troškimas tai užtikti užuo
minų, patvirtinti savo nuojau
tą, kad ir mūsų gyvenimas 
savo visumoje turi tam tikras 
linijas ir kontūrus, kurie 
patenkinamai tiksliai, nesvar
bu ar laimingai ar tragiškai, 
užsibaigia, susieina, visumą 
užsklendžia.

Kad Aloyzas Baronas šią 
egzistencinę literatūros paskir
tį jautė ir suprato geriau už 
daugelį kitų rašytojų ir publi
cistų, liudija jo visas kūry
binis kelias ir indėlis, dabar 
jau virtęs jo kūrybiniu paliki
mu mums išeiviams ir visai 
mūsų tautai. Jis tarytum buvo 
ėmęsis visos savo kartos lietu
viams, ištiktiems netikrumo, 
nerimo ir tragikos, atlikti šitą 
kelių ir gyvenimo linijų 

kime, kad beveik visuose jo 
veikaluose veikėjai kelia ir vis 
grįžta prie paskutinių savo 
egzistencijos klausimų: kur 
mus veda mūsų keliai, kokia 
mūsų galutinė paskirtis, mūsų 
gyvenimo prasmė, kaip išbri- 
sime iš sujaukties ir ko vertas 
visas mūsų gyvenimas? Ne 
atskiromis moralinėmis 
problemomis jis rūpinosi ir ne 
vienų ar kitų etinių ar visuo
meninių idealų nusmukimu jis 
sielojosi, o labiau aplamai 
prasmės galimybėmis konkre
čiose mūsų gyvenimo sąly
gose ir istorinėje mūsų tautos 
būklėje. Krypties klausimas 
jam buvo svarbesnis.

Kai dabar žvelgiame į visą 
jo surinktą kūrybą, Baronas, 
nors to gal sąmoningai ir 
neužsibrėžęs, tampa ištikimu 
ir darbščiu dvidešimto 
amžiaus vidurio mūsų tautos 
istorijos kronikininku, tary
tum savotišku metraštininku. 
Jo kūryboje atsispindi visi 
svarbieji to meto mūsų žmonių 
istorijos tarpsniai: 
nepriklausomybės laikotarpis

nuspėti tolimesnę 
jo eigą, renkasi sau

ypač pabrėžtina, kad 
išleistame 

„Mirti visada suspė-

lietuvių nuėjimas 
komunistinei 
dalies lietuvių 
prisitaikymas, 

lietuvių ginkluotas

— viename iš jo geriausių 
romanų „Sodas už hori
zonto“; rusų ir vokiečių okupa
cijos, karo metas ir tremtis 
Vokietijoje — daugelyje nove
lių ir romanų, kaip „Žvaigž
dės ir vėjai“, „Debesys plaukia 
pažemiu“, „Užgesęs sniegas“, 
„Lieptai ir bedugnės“, „Vėjas 
lekia lyguma“, „Mėnesiena“, 
„Trečioji moteris“; benamių 
kūrimasis Amerikoje — 
„Antrasis krantas“, „Saulės 
grįžimas“, „Išdžiūvusi lanka“, 
„Šilko tinklai“, „Pavasario 
lietus“, „Abraomas ir sūnus“, 
„Laivai ir uostai?. Pagaliau 
net ir įsivaizduojama ateities 
Lietuva {rikiuojama vieninte
liam tokio pobūdžio romane 
„Vieniši medžiai“. Visuose 
šiuose kūriniuose lietuviai, 
įsukti viešo pasaulio gyveni
mo sūkuriuose, neramūs 
dvasioje žmonės, ieško savo 
gyvenimui pavidalo, bando 
išmatuoti savo nueitą kelią, 
mėgina 
galimą 
krytį.

Todėl
paskutiniame 
romane, 
si“, visas ligtolinėje Barono 
kūryboje vaizduotas įvairiai 
išsišakojantis Lietuvos liki
mas susumuojamas. Visi 
svarbieji įvykiai surenkami 
draugėn: nepriklausomybės
praradimas, rusų okupacija, 
suėmimai, pogrindžio spauda, 
rezistencija, tardymo kame
ros, dalies 
tarnauti 
santvarkai, 
baimingas 
dalies 
pasipriešinimas, trėmimai į 
Sibirą, vokiečių okupacija, 
traukintasis į Vakarus, įsikū
rimas Amerikoje, kolūkiai, 
nacių įvestas žydų žudymas, 
ilgi tremties metai Sibire, 
Sibiro tremtinių — kai kurių
— sugrįžimas į Lietuvą, nau
jas jų vargas rastoje sant
varkoje, kurioje jiems nėra 
vietos, ir neužgijusios žmonių 
žaizdos visame krašte. 
Romanas įgauna enciklope
dinę formą. Ir šitas susuma
vimas visų šitų įvykių ir 
procesų, palietusių visą mūsų 
tautą, apjungimas pasirodo 
kaip tikras meninis šio 
romano laimėjimas. Nes jis 
įvykdomas ne kokiu žurnalis
tiniu vaizdavimu, bet epiškai. 
Autorius veda tik vieną 
pagrindinę pasakojimo tėkmę 
ir pristato tik vieną pagrin
dinį veikėją.

Kaip pasakojimo tėkmės 
paprastumas ir plati romano 
skalė santykiauja,vienas kitą 
paremdami, matyti jau vien 
pažvelgiant į pagrindines 
veiksmo linijas. Pokario 
metais, antrosios okupacijos 
pradžioje, du partizanai Vytas 
ir Alfonsas, ištrūkę po nepavy
kusio susirėmimo su enkave
distais, bando prisiglausti 
Vytauto tetai priklaususiame 
ūky, kuris dabar nuomojamas 
pagyvenusios poros, pavarde 
Sutkai. Juos priima į daržinę 
nakčiai, bet tada išduoda rusų 
kareiviams. Vis dėlto Vytau
tui ir Alfonsui pasiseka išsi
vaduoti, ir jie pasiekia miške 
savo būrio slėptuvę. Iš ten 
jiedu vyksta tolyn pas ryšinin
ką, kur sužino apie netoliese 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ką eilėraštis reiškia?
Dinamiško kultūrininko sukakčiai: 
Juozui Keliuočiui, buv. „Naujosios 
Romuvos“ redaktoriui, 80 metų. 
Adolfas Valeška apie savo kontaktus 
su Juozu Keliuočiu ir jo veikla. 
Rašytojas John Cheever (1912-1982). 
Prano Visvydo eilėraščiai.
Ką Ernestas Renan pasakė Gustavui 
Flaubert: žodis nepasakytas lietuvių 
rašytojų suvažiavime, Clevelande. 
Nauji leidiniai.

Ką eilėraštis reiškia?
Taip daugiausia klausia ge

rų intencijų žmonės, bet ir 
poezijos priešai, sako M. Boul- 
ton “The World of Poetry”. To- 

t Itiė žmonės nori lyg išplėšti ir 
‘ rasti vieną mintį ar jos formą 

eilėraštyje iš viso originalaus 
eilėraščio, kuris dažniausiai 
susidaro iš gausybės proto, 
jausmo ir fizinių elementų. 
Poezijos gal net negalima iš
mokyti, įdomiai ir kategoriš
kai teigia australų poetas W. 
Stafford (“The Writer” vas. 
82), nors poezijos mokytojas ir 
mato kaip eilėraštis yra 
“padarytas”. Ir kritikai anali
zuoja juos, jų veikimą į skai
tytoją ir padeda Suprasti apie 
ką šnekama. Bet pats eilėraš
čio kūrėjas, sako W. Stafford, 
žiūri visai į kitą pusę, ne kaip 
eilėraštis padarytas, bet “ko
kie nauji galimumai man atsi
tinka? Kas būtų, jei.,.?”

Ne tik poetų, bet ir visų 
menininkų galvosena yrą pa
naši, jis išveda, bet ypač poetai 
nukenčia nuo tiesioginio klau
simo “kaip tą eilėraštį para
šei?” Poetai turi branginti šį 
požiūrį ir protavimo būdą, ka
dangi nėra jokio “kaip”, o tik 
kūrybos arena. Jie dalyvauja 
joje per daug teoretiškai neiš
lavinti ir vis iš naujo pasiruo
šę būti “ne per daug žinan-

tvorų savo šokyje? Bet jį sun
ku tame žaidime pagauti. Jis 
yra vikrus savo vaizdų ir for
mos efektuose, miklus statyti 
savo keistas pilis su savo kal
ba.

Si poezijos galimybių arena 
yra jam, ir gal kiekvienam, vi
suomet prieinama tada, kai 
žmogus galvoja, stebi kitą 
žmogų, gamtą, daiktus ar sa
ve ne tiesiog, bet “pro akių 
kampelį”. Per didelis žinoji
mas ir pasiruošimas poezijai 
yra negeras , sako W. Staf
ford, — blogesnis už nesi- 
domėjimą poezija. Kaip ameri
kiečių poetas Robert Frost yra 

pasakęs: poezija yra kaip vos 
matoma žvaigždė danguje. 
Jei žiūrėsi į tą žvaigždę tie
siai, jos nematysi. Bet jei žiū
rėsi truputėlį kiek iš šono — ir, 
štai, ji pasidaro matoma.

Eilėraštis kartais gali atro
dyti ir kaip rimtas “anekdo
tas” ar “tiesa”, kuri išmoko 
kaip lanksčiai sportuoti, bet ei
lėraštis nei per jėgą, nei lai
mingai, nei labai lengvai nea
teina į galvą — poetas tam 
turi būti atidus ir labai imlus. 
Poezija gali būti ir bet kas pa
sakyta ir užrašyta ant lapo to
kiu būdu, kad ji patraukia 
skaitytojo ar klausytojo dėme- 

____ sį ne savo tema, savo forma,
tys”, su tam tikru atsargumu, bet savo specialiom aplinky- 
Per didelis žinojimas lyg 
pakenkia poezijai.

Kasdieninė kalba ir straips
niai mums teikia informaci
jos. Joje yra temos, reikšmės 
sakiniuose ir paragrafuose, ir 
mes tai žinome. Bet ir tokia 
kalba teikia ne tik informaci
ją: ji yra ir gan meniška infor
macinių žinių gamintoja, skai
tytojas šokinėja kaip šokyje 
pro tos prozos sakinius, kurie 
jį informuoja. O poezijoj pro ei
lutes, sinkopes, keistus kalbos 
pasisukimus ir šen bei ten pro 
keisčiausias deformacijas. 
Poezijoj šis kalbos pleveni
mas, sklandymas, skrajo
jimas, slampinėjimas ir bas
tymasis yra kaip tik poezijos 
ir poetų ypatumas. Jie tuo gy
vena ir todėl atrodo gal net 
keisti masėms. Net val
džioms, kurios stengiasi įžiū
rėti eilėraštyje įtartinų pras
mių: ar kartais poetas nėra 
peršokęs jų pastatytų sienų ir

bėm, savo sąlygom, savo 
smulkmenom. Skirtumas tarp 
svarbių esminių dalykų (pro
za) ir smulkmenų (poezija) 
dažnai parodys ir pabrėš, kur 
yra proza ir kur poezija.

Poezija ateina ir gimsta iš 
nuolatinės avantiūros, ieš
kant sau tokių galimybių, ku
rios iškyla paviršiun su jaus
mais, prisiimant naujas, 
niekad nesutiktas idėjas. 
Poezija nežengia atgal, ji eina 
į priekį, ir ji visuomet buvo 
atskiras patyrimų krioklys, 
nuolat ‘ pralenkiantis tai, kas 
buvo realybėje įvykę, sako W. 
Stafford.

Taigi, primena W. Stafford, 
poezija yra ir tokios rūšies 
rašymas, kurios redaktoriai 
beveik neliečia ir netaiso. Jie 
gali turėti daug idėjų, kaip fak
tus pataisyti straipsnyje, kaip 
ką jame pridėti, sutvirtinti, pa
grįsti, proporcijas pakeisti. 
Grožinėj prozoj yra nau-

Bern. Brazdžionis
1902-ji metai mums yra da

vę keletą žymių kultūros žmo
nių, literatūros kūrėjų: šiais 
metais švenčiame net tris aš
tuoniasdešimtus * gimtadie
nius: Stasio Santvaro, Vytau
to Alanto ir Juozo Keliuočio. 
Visi jie tebėra gyvi ir kūrybin
gi, du plačiajame pasauly, vie
nas — Juozas Keliuotis — žur
nalistas, redaktorius, plataus 
masto kultūrininkas gyvena 
Vilniuje. Nestiprios sveikatos, 
fiziškai kankinamas įvairių 
negerovių, keletą ar keliolika 
metų atkentėjęs ištrėmimus Si-1 
bire, paskutiniu laiku gau
damas mažytę senatvės pen
siją, skursta viename Vilniaus 
priemiesčių, Antkainyje, vien
gungis išlikęs visą gyvenimą. 
Vienišas ir dabar, užmirštas 
net tų, kuriuos jis kėlė, rėmė. 
Kadangi kurį laiką turėjo ge
rus ryšius su užsieny gy
venančiais lietuvių kultūri
ninkais, net su dabartiniu 
Nobelio premijos laureatu C. 
Milošu (Paryžiuje), gaudavo 
nemažai meno ir literatūros 
naujienų, buvo lankomas jau
nųjų šio meto dailininkų. Pas 
Keliuotį jie tikėjosi gauti nors 
menką žiupsnį gaivaus laisvo 
pasaulio kultūros padvelkimo. 
Vienas dailininkas nupiešė 
Keliuočio portretą, kitas — 
skulptorius — sukūrė skulptū
rą... Aplankydavo jį ir iš už
sienio atvykę lietuviai, nuvež
davo naujienų iš menininkų 
gyvenimo, vieną kitą seno bi
čiulio dovaną.

Bet oficialioji spauda įkinkė 
jį į savo propagandą, privertė 
daug nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo reiškinių pa
smerkti, pasisakyti už tarp 
“dorų išeivių” ir “tarybinės 

. Lietuvos” kultūrinių ryšių “til
tų statymą”, atsiriboti nuo tų 
išeivių, kurie rūpinasi Lietu
vos likimu, vadinamų “vaduo
tojų”. Jeigu ir lanko kas, tai 
kaip „muziejinę retenybę“. Jo 
paties žodžiais sakant, “net 
svečių garbės knyga guli ant 
stalo ir laukia parašų. O per
nai nusiskundė: “Iš užsienio 
šiemet niekas manęs neaplan
kė”. Kur aplankys, kad anks
čiau apsilankiusieji buvo tar
dyti ir persekioti. Mat, 
Keliuotis esąs “persona non 
grata”.

Vis labiau varginamas ne
sveikatą, jis lietingais sezo
nais net ištisus mėnesius neiš
eina iš namų. Tačiau dvasia, 
atrodo, išlikęs laisvas ir nepa
laužtas — su plunksna rankoj 
ir su popieriaus lakštu ant

dingas reagavimas, nes ra
šantis dažnai nežino kada sus
toti. Bet poetui? Poetas 
neklausia, kokie pakeitimai 
gali daugiau patraukti skai
tytoją. Skaitytojui reikia tik 
įsitraukti į poezijos “dievišką 
prasmę” ir prisitaikyti 
neįprastai išspausdinto 
rijos puslapio.

Tokios mintys gali
vienam mūsų praversti ne vien 
Poezijos dienų, poezijos rečita
lių bei literatūros vakarų 
progomis, bet ir kasdieninėse 
literatūrinio 
valandose.

prie 
poe-

kiek-

nusiteikimo 
P. Melnikas

dinamiškos veiklos kultūrininkas, gyvastingas 
publicistas. Juozui Keliuočiui š.m. rugpjūčio 22 d. 
sueina 80 metų. Sukaktuvininkas gyvena Vilniuje.

Juozas Keliuotis, nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpiu itakingiausio kultūros savaitinio žurnalo 
„Naujosios Romuvos“ steigėjas ir redaktorius,

venimo faktais. Šie asmenys 
“tarybinėje” spaudoje jau 
minimi, bet jie turi būti tik 
traktuojami pagal socialistiš- 
ką marksistinį metodą, ir kito
kioje spalvoje nušviesti jie ne
turi teisės viešumoje rodytis. 
Tie rankraščiai iš autoriaus 
nuperkami bibliotekų rank
raštynų ir padedami ad calen- 
das graecas. Daug reikšmin
gesnis jų poveikis būtų 
skelbiant juos šiandien, kai 
jaunoji karta yra tiesiog iš
troškusi atviro žodžio apie sa
vo tėvų laikotarpio žmones, 
kūrusius dabartinės Lietuvos 
kultūros, mokslo ir meno pa

tingus charakterius (net su. grindus...
detalėmis) ir kad pajėgia dar Gimęs 1902 m. rugpjūčio 22 
visa tai atpasakoti gyvybe d. Rokiškio apskrityje, impul- 
pulsuojančiu keliuotišku stin (.syvus ir jautrus kaip ir visi ro- 
lium, nepavargusiu talentin
gos plunksnos žodžiu.

Rankraštyje likę atsimini
mai apie Vincą Krėvę, V. 
Mykolaitį - Putiną, Sofiją 
Čiurlionienę, dail. J. Vieno- 
žinskį ir kitus neabejotinai yra 
nemenkesni. Gal dar sodresni 
asmenybių spalvomis ir gy-

rašomo stalo praleidžia dienų 
dienas — verčia iš svetimų 
kalbų, rašo dramas, atokvė
piui kuria poeziją ir atgaivina 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimo kultūrininkus, rašy
tojus ir savo amžiaus veikėjų 
portretus. O bendradarbiavo ir 
bendravo jis su daugeliu labai 
žymių ir spalvingų asmenų, 
turėjusių didelę įtaką, įžymius 
vardus, užėmusių aukštas vie
tas. Kai kurie atsiminimų 
pluoštai apie J.A. Herbačiaus- 
ką, J. Tumą - Vaižgantą, Faus
tą Kiršą ir kt. rodo, kad auto
rius turi išlaikęs gyvus jų 
sielos veidus, ryškius ir skir-

' kiškėnai, gim. lankė Biržuose, 
Rokišky ir baigė Panevėžyje 
1922 m. Iki 1926 m. studijavo 
Lietuvos un-to Teol. — Filo
sofijos fakultete, kurį baigęs 
Lietuvos katalikų mokslo aka
demijos buvo pasiųstas gilinti 
studijų į Paryžių.

Sorbonoje studijavo filosofi-

ją, literatūrą, meną, sorialo- 
giją ir žurnalistiką (1926-29 
m.). Studijų metais lankėsi 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje, 
Jugoslavijoje ir Vokietijoje. 
Grįžęs tik po kelių metų (1935) 
buvo pakviestas dėstyti žur
nalistiką.

Dar studijuodamas Kaune, 
jis pasireiškė kaip sumanus, 
pilnas naujų idėjų redakto
rius. Gavęs redaguoti jaunimo 
žurnalą “Pavasarį” (1924-26), 
J. Keliuotis tuojau išjudino jį 
iš įprastinių formų, — straips
niai pagyvėjo, turinys suak- 
tualėjo, įvedė naujų skyrių, to
kių, kurie vieną skaitytojų dalį 
švietė ir žiniomis turtino, o ki
tą — intrigavo: atsirado raši
niai “tik mergaitėms”, o “vy
rams neskaityti”. Kur tau 
neskaitys! Skaitė ir vieni ir ki
ti. Žurnalas išpopuliarėjo ir ne 
pavasarininkų tarpe. Jame 
mielai bendradarbiaudavo 
jaunieji literatai ir universite
to studijų kolegos.

Kai po studijų ir plačių ke
lionių po Europą J. Keliuotis 
grįžo į Kauną, iš karto su juo

siūbtelėjo nauja moderniosios 
Europos dvasia. Likę savoje 
žemėje kolegos ir jaunesni, po 
jo raštijon atėję žmonės, ne
kantriai laukė europietiško 
žurnalisto, Paryžiuje. išėjusio 
aukštuosius spaudos mokslus, 
veiklos ir žodžių. Pakviestas į 
“Ryto” vyr. redaktoriaus kė
dę, atrodo, J. Keliuotis neiš- ' 
siteko. Jį troškino partijų ru
tina. Prieš akis jis turėjo • 
savojo kelio viziją. Pradėjo or
ganizuoti naują kultūros žur
nalą, kokio Lietuvoje dar ne
buvo buvę, — “Naująją 
Romuvą” — iliustruotą įvai
rų meno ir mokslo populiari-* 
žarijos bei visuomeninio gy
venimo savaitini žurnalą. 
Sutelkė būrį pačių įžymiųjų to 
meto visuomenininkų ; moks-, ■ 
lininkų, rašytojų ir dailinin
kų-

Bodėdamasis telkšančia 
susitaikymo — prisitaikymo 
ramybe, nepakęsdamas rytie
tiškų nihilistinių tendencijų, 
kabinetinio kultūr — bolševiz
mo, saviškiuose augančio kar
jerizmo, J. Keliuotis kaip savo 
raštuose, taip ir savo redaguo
jamame žurnale kėlė iš tautos 
gelmių kylančią kūrybą, kurs
tomą jaunatviško entuziazmo 
ir europietiškos dinamikos. J. 
Keliuotis savo žurnale skyrė 
daug vietos mūsų meninin
kams, grįžusiems iš Pary
žiaus, reikštis kūryba ir disku
sijomis, atveriant Lietuvos 
jaunam menui vartus į Euro
pos laimėjimų lobius ir tie
siant naujus lietuviškos kūry
bos, horizontus. Dailės parodų 
progomis pasigirdo drąsus kri
tikos žodis, o teatro, .operos pa: 
statymai ir literatūros Veika- .* ’ * 
lai susilaukė y* reiklaus . ir , . 
įžvalgaus įvertinimo. ‘'Naujo- • 
ji Romuva”, didėlio formato, 
gero popieriaus (to meto sąly
gomis) gausiai iliustruota me
no reprodukcijomis, pasidarė 
įdomus ir būtinas inteligento 
žurnalas. Jis drąsiai kėlė dau
gybę aktualių visuomeninio 
gyvenimo, kultūros, moralės, 
estetikos klausimų, lietė reikš
mingus Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo įvykius, dėjo žy
miųjų užsienio rašytojų ver
timų, apžvalgų, kronikos. Žur
nalas netarnavo jokiai 
partijai, jis tik rūpinosi, “kad 
mūsų kultūra būtų modemiš-

• ka ir europietiška, krikščioniš
ka ir lietuviška”. Tatai im
ponavo ir kūrėjus ir plačiąją 
visuomenę.

Žurnalas nesinaudojo jo
kiom finansinėm paramom, 
nei subsidijom: jį išlaikė pre
numeratoriai.

Nedidelė patalpa Laisvės 
alėjos namų kieme talpino re
dakciją ir administraciją, kur 
parvykęs iš Paryžiaus laikiną 
pastogę gavo ir aktorius J. 
Miltinis, artimas Keliuočio 
draugas, kur savo rankraš
čius nešė ir Vaižgantas ir Vai
dilutė, ir Turauskas, ir Tu- 
lauskaitė, ir A. Miškinis, ir 
Jonas Kossu - Aleksandravi
čius, ir M. Vaitkus, ir J. Vieno
žinskis...

J. Keliuočio ir žurnalo veik
los idėjos kunkuliuote kunku
liavo ir nei siaurose patalpo
se, nei žurnalo rėmuose 

(Nukelta į 2 psl.)



RUGPJŪČIO MĖN. 28 d. / AUGUST 28, 1982 

PART TWO - Nr. 178 (31)rrPks^s^mengjS literatu^
II

Biržiška
Šiame numeryje:
Šiemet taipgi verta prisiminti. 
Nepamirštamas profesorius Mykolas 
Biržiška: dvigubą sukakti minint. 
Stratfordo festivalio trečiojoj scenoj. 
Ispaniškosios Pietų Amerikos poezijos 
antologija „Atogrąžų saulė“.
Iš Pietų Amerikos ispanų poezijos. 
Nelengva ištrūkti iš savojo kevalo. 
Amerikiečių dėmesys tautotyrai. 
Prasiveržimas su knygomis.
Galerijų naujienos.
Nauji leidiniai.
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PaAjcuftž,

ANTROJI DALIS / 1982

Šiemet taipgi verta prisiminti
Šių metų išeivijos kultūrinė

je veikloje gražiai minimos 
Maironio gimimo ir mirties su
kaktys. Prisimenami Krėvės ir 
M. Biržiškos šimtmetiniai gim
tadieniai. Tačiau nereikėtų 
praeiti negirdomis ir pro kitas 
dvi sukaktis, ypač reikšmin
gas mŪBų dailės istorijai. Šie
met kaip tik sukanka 75 metai 
nuo Pirmosios lietuvių dailės 
parodos Vilniuje ir nuo Lietu
vių dailės draugijos įkūrimo 
taipgi Vilniuje.

Anuos du 1907 metų mūsų 
kultūrinio gyvenimo faktus ga
lima laikyti naujosios, moder
niosios Lietuvos meno istori
jos pradžia, naujuoju mūsų 
meno renesansu, tampriai sie
jamu ir su politiniu Lietuvos 
atbudimu, su Didžiuoju Vil
niaus seimu 1905 metais, su 
gyvenimiškąja lietuvių daili
ninkų ir kitų kultūrininkų bi
čiulyste Krokuvoje, Krokuvos 
Meno akademijoje ir kitur pa
saulyje, su Čiurlionio apsis
prendimu lietuviškosios kultū
ros labui, žodžiu su tuo 
kultūriniu kilimu, kurio, spau
dą atgavus, jau neįmanoma 
buvo sustabdyti.

*
štai būdingas ano meto nuo

taikų ir užmojų vaizdas. “Rū
tos” draugijos Krokuvoje na
riai, studentai Petras Rimša, 
Adalbertas Staneika ir Ado
mas Varnas 1905 metais išvy- 
ko Lietuvon dailės reikalais, iš
vyko pasikalbėti su žmonėmis 
kraSte, užmegzti su jais ryšius 
ir bandyti įsteigti Lietuvių dai
lės draugiją, kuri judintų kul
tūrinį gyvenimą ir padėtų la
bai sunkioje materialinėje 
būklėje lietuviams studen
tams užsienyje. Krokuviškiai 
pėsti apkeliavo visą Lietuvą, 
apsistodami pas ūkininkus ir 
kitur. Lietuvių studentų lan
kymasis visur kėlė nuotaikas 
ir teikė vilties. Studentai lankė 
istorines vietas, rinko liaudies 
meną. Jie perėjo Dzūkiją, Su
valkiją, Žemaitiją, Aukštaitiją 
ir pasiekė Vilnių. Rudenį A. 
Staneika ir A. Varnas grįžo 
Krokuvon.

A. Staneikai tai buvo, gali
ma sakyti, pirmi kontaktai su 
tėvų žeme. Įspūdžiai buvo ne

paprasti. Kai keliauninkai ap
sistodavo pas ūkininkus, ten 
būdavo tikra šventė: buvo su
kviečiami kaimynai, jauni
mas dainuodavo lietuviškas 
dainas per ištisus vakarus. Iš
einant jie buvo apdovanojami 
maisto produktais, vaisiais ir 
kt. Tai akivaizdžiai rodė, kaip 
ūkininkai džiaugėsi, matyda
mi lietuvius studentus, ir iš jų 
daug tikėjosi savo ir visos tau
tos labui. A. Staneika po to sa
kė, kad lietuviai ūkininkai, ste
bint jų elgesį, jų galvojimo 
būdą, jų kilnumą, buvo tikrieji 
Lietuvos aristokratai.

Petras Rimša pasiliko Lietu
voje. Iškeltos mintys tačiau ne
nuėjo veltui. 1907 sausio 9 d. 
Vilniuje buvo surengta Pirmo
ji lietuvių dailės paroda, o tų 
pat metų rugsėjo 2 d. Vilniuje 
įsteigta Lietuvių dailės drau
gija. Tada lietuvių visuomenė 
šiems įvykiams pagrįstai sky
rė didelės reikšmės, buvo su
prasta, kad lietuvių tauta jau 
rikiuojasi į pasaulio kultūrin
gų tautų gretas.

1910 m. Dailės parodą iš Vil
niaus perkėlus įKauną jičia vir
to tiesiog tautine švente, kur 
suruoštame koncerte savo kū
rinius skambino M. K. Čiurlio
nis, o solistas Kipras Pet
rauskas atliko lietuvių liaudies 
dainas bei operų arijas.

•
Netrukus prasidedantis šių 

metų mūsų kultūrinės veiklos 
rudens sezonas, dar galėtų bū
ti puikiai panaudotas, bent di
desnėse lietuvių kolonijose, ku
ria nors forma prisimenant 75 
metų sukaktį ir nuo Pirmosios 
lietuvių dailės parodos 
Vilniuje ir nuo Lietuvių 
dailės draugijos įsistei- 
gimo. Tuo rūpintis turėtų 
čionykščiai mūsų dailininkų 
sambūriai ir šiaip kultūrinio 
pobūdžio organizacijos bei Lie
tuvių Bendruomenė. Sakysim, 
labai praverstų šiam tikslui 
skirtoje kultūrinėje vakaronė
je žvilgterėti į ano meto mūsų 
kultūrinę situaciją, į išskirti
nių pavardžių, kaip Čiurlionio 
ir kitų.reikšmę ir į ano meto 
jaunatvišką kūrybinį entu
ziazmą, kurio išeivijoje šian
dien jau pradedam pasigesti.

F. Andriūnaa

Nepamirštamas profesorius Mykolas 
Dvigubą sukaktį 

minint
Žvelgiant retrospektyviai į 

senam žmogui dar netolimą, o 
jaunam jau į užuomaršos mig
la aptrauktą praeitį — į Nepri
klausomos Lietuvos kūrimosi 
laikotarpi — tenka stebėtis, ko
kių didelių asmenybių buvo da
vusi tai epochai mūsų tėvynė. 
Prie jų priklauso ir profesorius 
Mykolas Biržiška, kurio dvi
gubą jubiliejų šiemet minime: 
100 metų nuo gimimo (g. 1882. 
VIII.24) ir 20 metų nuo mirties 
m. 1962. VIII.24) — tą pačią rug
pjūčio mėn. 24 dieną.

Prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą, dar pačioje jaunystėje, jis 
tapo karštu lietuvybės apašta
lu. Nepamirškime, kad tai bu
vo laikai, kada rusų okupuoto- 
je Lietuvoje , dvaruose, 
miestuose ir miesteliuose, dau
giau skambėjo ne lietuvių, bet 
lenkų kalba. Vasaros atostogų 
metu pro Biržiškos gimtuosius 
Viekšnius lėkė iš Varšuvos į 
Palangą trukiniai, pilni lenkų, 
vykstančių “do Polągi”. Kaip 
dabar rusai, taip tada varšu- 
viokai buvo įsiviešpatavę Bal
tijos paplūdimiuose. Sunku da
bar patikėti, bet dar 1930 m. 
viena ponia Lenkijoje atkak
liausiai tvirtino: „Esu gimusi ir 
augusi Marijampolėje, bet nie
kad jokios lietuvių kalbos ne
girdėjau. Ir tokios kalbos iš viso 
nėra. Tai tik maskolių ir vokie
čių prasimanymas“.

Mykolas Biržiška, dar stu
dentu būdamas, giliai jautė 
žmonių vargą, socialinę ir tau
tinę neteisybę, tapo socialde
mokratu ir aktyviu revoliucio
nierium. Pats kilęs iš į Lenkiją 
orientuotos šeimos, tapo są
moningu lietuviu patriotu ir at
vertė į lietuvybę ne tik savo tė
vus, bet ir daug jaunimo 
plačiose apylinkėse. Kovoto
jas už demokratinius princi
pus, už lietuvišką žodį, už lie
tuvio teises buvo rusų 
persekiojamas, kalinamas. Di
džiojo Vilniaus seimo dalyvis. 
Jis man iš pat vaikystės pali
ko gilų, šviesų vaizdą. Jo žo
džiai buvo didžiai autoritetin
gi, priimami be rezervų. Ir ne 
tik mano šeimoje, kurią su juo

ir jo tėvais rišo kelių generaci
jų artimi saitai.

Nepaprastai buvo didelis 
įspūdis mums, lietuviams, iš
blaškytiems po Rusijos plotus, 
kai, nepaisant karo fronto, mus 
pasiekė žinia: 1918. II. 16 Lie
tuva paskelbta nepriklausoma 
valstybe, o aktą pasirašiusių 
tarpe yra ir Mykolas Biržiška. 
Sužinojome apie jo energingą

lWįt?Į

jusi už Mykolo Konstantino Čiurlionio). Antroje eilė
je iš kairės į dėžinę: Adomas Varnas, Juozas Her- 
bačiauskas, Zigmantas Skirgaila ir Adalbertas 
Staneika.

Lietuviai studentai (dailininkai, rašytojai, muzikai), 
„Rūtos“ draugijos nariai, 1905 metais Krokuvoje. 
Pirmoje eilėje iš kairės i dešinę: Petras Rimša, Ignas 
Šlapelis ir Sofija Kymantaitė (1909 metais ištekė-

Prof. Mykolas Biržiška (1882.VIII.24-1962.VIII.24)

veiklą Lietuvių Komitete, kai, 
baigęs universitete teisių 
mokslus, karo metu jis buvo 
pasilikęs Vilniuje, žavėjomės 
jo spaudos darbu lietuvių, len
kų ir rusų kalbomis. Vis polici
jos sekamas, bet vis drąsiai ko
vojantis!

Grįžom į Lietuvą. Mykolą ra
dom politinio ir kultūrinio gy
venimo sukūryje, organizuo-

Nuotr. L. Kanto

t

jantį Švietimą, parūpinantį 
pirmuosius lietuviškus vado
vėlius... pirmosios lietuviškos 
gimnazijos direktorių, Lietu
vos švietimo ministerį... Kartu 
jisai vadovavo kovai su len
kais, nenuilstamai stovėjo Vil
niaus sargyboje. Aukštai kul
tūringa, kad ir kieta, buvo ta 
kova su lenkais; persekioja
mas, baudžiamas, teisiamas. 
Pagaliau, būdamas Lietuvos 
vyriausybės generaliniu įga
liotiniu Vilniuje, kartu su savo 
vadovaujama lietuvių gimna
zija lenkų policijos brutaliai iš
mestas į gatvę, suimtas, gra
sintas mirties bausme; 
pagaliau kartu su 32 lietuviais 
(įsikišus Tautų Sąjungai) 1922 
m. iš Vilniaus ištremtas į ne
priklausomą Lietuvą; vienas iš 
kelių dalyvavusių derybose su 
lenkais Suvalkuose ir pasira
šiusių čia pat lenkų sulaužy
tą sutartį.

Moralinis Mykolo autorite
tas dar išaugo. Mūsų jaunutės 
valstybės gyvenime jisai tapo 
Lietuvos sąžine (tai, berods, 
Vlado Putvio suformuluota są
voka).

Mykolas Biržiška Kaune — 
laikraščių redaktorius, ilga
metis “Aušros” gimnazijos di
rektorius (1922 —1930). Tylus, 
teisingas, visų gerbiamas. Jau
nimas mokėsi iš jo raštų pa
žinti ir mylėti Lietuvą, ypač 
veikė jo gyvas žodis.

Jei ne Mykolas ir Vaclovas 
Biržiškos — ką mes būtume ži

noję apie senąją lietuvių lite
ratūrą? Tai jų iniciatyva pra
sidėjo tyrinėjimai, tai jie 
pirmieji atskleidė daugybę 
XVI, XVII šimtmečių mūsų ra
šytojų vardų, parodė, kad to 
laikotarpio literatūra Lietuvo
je buvo kur kas aukštesnio ly
gio negu ano meto Rusijos raš
liava, kad tikrai aukštas buvo 
to laiko Lietuvos kultūros ly
gis ir kaip darniai jis pulsavo 
drauge su Vakarų Europos gy
venimu.

Vytauto Didžiojo universite
to profesorius ir Latvijos uni
versiteto garbės daktaras, Hu
manitarinių mokslų fakulteto 
dekanas, profesorius ir rekto
rius — Mykolas Biržiška ir čia 
išliko santūrus, kuklus, pap
rastas. Nors nedaug tesileido į 
kasdieninį bendravimą su stu
dentais, nes skendo tarp kny
gų, dirbo, tyrinėjo, rašė, važi
nėjo ir politikos reikalais į 
užsienius.
“Kai rašai, tikrink ir dar kar

tą tikrink!” — tai nepamiršta
mas patarimas, profesoriaus 
duodamas visiems jaunie
siems ir šias eilutes rašančiai. 
Kiekvienam, parodžiusiam no
rą rimtai dirbti, negailėjo nu
rodymų, paaiškinimų, litera
tūros. Dirbo užmiršdamas 
Bave, savo šeimą, ilgomis nak- _ 
ties valandomis, tuo sukelda
mas nemažo rūpesčio artimie
siems, nes kiek jo dvasia buvo 
tvirta, tiek jo kūnas visada at
rodė trapus. Jo kruopštumas, 
sąžiningumas, pasišventimas 
lietuviškam darbui prilygo gal 
tik jo brolio Vaclovo "Arbeita- 
besesseinheit", (versti gal rei
kėtų — darbo apsėstasis).

Pagaliau vėl Vilniuje 1939 — 
1944 m. Mykolas Biržiška — 
Vilniaus universiteto rekto
rius. Jam tada gal daugiau ne
gu kam kitam derėjo Magnifi- 
cencijos titulas: senosios mūsų 
sostinės mylėtojas, jo Alma 
Mater istorikas, Adomas Mic
kevičiaus, tos aukštos mokyk
los garbintojas ir jos idėjų tę
sėjas, mokslininkas ir visa 
siela atsidavęs Lietuvai.

Tačiau sunkiu laiku teko tas 
pareigas eiti. Pirmoji bolševi
kų okupacija — teroras, išnie
kinimas viso, kas lietuvio šir
džiai šventa, naikinamas 
gražaus darbo vaisių, trėmi
mai, egzekucijos... Po to vėl 
žiauri vokiečių okupacija su to
kiu pat niekinimu, fiziniu ir 
dvasiniu žudymu... Kiek takto, 
kiek apdairumo, orientacijos 
reikėjo Rektoriui, kad ne tik 
garbingai atsilaikytų, bet ir 
gelbėtų tai, kas dar buvo gel- 
bėtina...

Antrosios bolševikų okupa
cijos katastrofa. Tremties tra
gedija. Niekad neteko iš profe
soriaus išgirsti nors vieną žodį, 
kuriuo jis apgailestautų asme
niškus nuostolius. O pasiliko 
pinigais neįkainojama retų 
leidinių biblioteka. Tačiau jo 
turto nepavydėtų jam nė seno
sios kartos lietuvis ateivis JAV 
darbininkas: net nuosavo na
mo “Rektorius nebuvo įsigi
jęs, o iš valdžios gautą už 
nuopelnus kaip signataras 
mišką pardavęs ir pastatęs 
Viekšniuose ligoninę. Sielojosi 
tik bendra Lietuvos nedalia.

Daug vargo, paniekos teko 
pakelti Vokietijoje, bastytis po 
Austrijos miestus, evakuotis iš 
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Šiame numeryje:

Šepetys, modernizmas ir lietuvių 
menas.
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios.
Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių“ 
antrasis tomas.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Kas buvo Juozui Paukšteliui.
Puikybė ir magikos mitai. 
Nauji leidiniai.

Šepetys, modernizmas
IR LIETUVIŲ MENAS
Ir vėl nepavyko klastingas 

kapitalistų sąmokslas! Nesi
gailėdami lėšų, „ideologiniai 
priešininkai, monopolijos, 
buržuaziniai emigrantai” 
mėgino įšmugeliuoti „išsi
gimusi modernizmą“ ir juo 
užkrėsti „tarybinį, vadinasi, ir 
Lietuvos meną“. Bet juos be
matant susekė ir nukaukavo 
budri kultūrinių staliniečių 
akis. Lionginas Šepetys iš Vil
niaus dailės meistrų ekspo
zicijos drobių 
slėpusius 
hiper-realistus 
suklydėlius. 
triumfuoja ir
tvirtina šepetys — bet priešai 
nesiliauja dirbę juodą darbą, 
tebemėgina modernizmu 
„apnuodyti Lietuvos dvasinį 
gyvenimą“. Kova tebesitęsia!

ištraukė pasi- 
kubistus, 

ir panašius 
Socrealizmas 
triumfuos —

Taip „Sovietskaja Kultūra“, 
o vėliau ir „Literatūros ir 
meno“ skiltyse šįmet bylojo 
lietuvių kompartijos CK sekre
torius, kurio nuomone ne tik 
nacionalizmas, ne tik religija, 
bet ir klaidingas menas pa
vojingi „tikrojo socializmo“ tė
vynei. Tuos žodžius girdime 
jau nebe pirmą sykį. Stab- 
telkime panagrinėti šepečio 
„dvasines ištakas“.

Ankstyvaisiais pokario 
metais, kai dar buvo gyvas 
visų laikų didžiausias meno 
žinovas, Josifas Visarijonovi- 
čius Stalinas, panašiais 
žodžiais Vakarų „moder
nizmą” kapojo Andriejus 
2danovas. Tarybinė litera
tūra, trimitavo jis 1946-ais 
metais, turi „ryžtingai plakti ir 
atakuoti marazmo ir korup
cijos apsėstą buržuazinę kul
tūrą“. Kai kurie Sovietų Są
jungos rašytojai ir dailininkai 
buvo primiršę įsipareigojimą 
socrealizmui — Ždanovas 
priminė jiems jų pareigą. Kai 
kuriems, kai Mandelštamui ar 
Mejerholdui ir daugeliui kitų, 
ši pareiga buvo priminta kraš
tutinėm priemonėm. Stalino 
laikais „geriausias moder
nistas“ buvo negyvas moder
nistas.

šepečio galvosena ir termi
nologija primena ir kitus di-

džiuosius meno „švarintojus". 
Modernųjį meną savo knygoje 
„Mein Kampf“ panašiai api
būdino Adolfas Hitleris. „Tai 
liguistas pamišėlių produk
tas“, kalbėjo fiūreris. „Pasi
gailėjimo verti tie, kurie nebe
sugeba kontroliuoti tos ligos“. 
Hitleris pašventė savo gy
venimą kovai prieš modernųjį 
meną, kurį jis, kaip šepetys, 
vadino „išsigimusiu“. Vokie
čių modernistai buvo nutildyti 
ar turėjo emigruoti, kaip Klee, 
Kokoschka Beckmannas ir 
kiti. Kaip ir sovietinėje santvar
koje, tokiems „išsigimėliams“ 
buvo uždrausta dėstyti mokyk
lose, išstatyti savo paveikslus, 
ar tapyti: „Lehrverbot“, 
„Ausstellungsverbot“, „Mahl- 
verbot“. Hitleris buvo pasi
ryžęs išvalyti Vokietiją nuo 
dekadentiško meno ir jį pakeisti 
„sveiku, germanišku menu“. Ne 
be reikalo socrealistinis ir nacių 
menas atrodo kaip dvyniai. I 
Vakarų Europą emigravęs 
meno istorikas Efim Etkind 
pasakoja, kaip jis savo studen
tams Maskvoje parodė nacių 
meno albumą, jo neidenti- 
fikuoodamas. Studentai be
matant tą meną pažino. „Visai 
kaip mūsų“, komentavo jie.

Be abejo, moderniuoju va
dinamame mene gali visko bū
ti — nuo įdomių ieškojimų ir 
atradimų iki madingo mai
vymosi. Bet Šepečiui jau pat
sai modernizmo terminas atsi
duoda šėtonu. Ir taip jis kalba 
apie modernizmą, realizmą, 
neaptardamas terminų, nepa- 
nagrinėdamas pačios 
„tikrovės“ sąvokos, su kuria 
turėtų prasidėti „tikroviš
kumo“ mene nagrinėjimas.

Lietuvių dailininkai su mo
derniuoju menu susidūrė vos 
tik atkūrus nepriklausomą 
Lietuvą. Apie tą meną jie patys 
padarė savo sprendimą, nes 
tada nebuvo visažinės partijos, 
meno prievaizdų, socrealizmo 
įstatymų. Lietuvių meni
ninkai nepasimetė, netapo mo
dernizmo epigonais — dau
guma jų sugebėjo atskirti pelus 
nuo grūdų. Jie panaudojo 
modernaus meno žodyną 
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Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios
JURGIS GLIAUDĄ

Bronius Kviklys, LIETU- tas pradaro kartu jam gresian- 
VOS BAŽNYČIOS - VILKA- čio kalėjimo duris. Ir vis dėlto 
VISKIO VYSKUPIJA.Išleido religinė praktika žydi. Ir lietu

viškame gamtovaizdyje, tai 
ant kalvos, tai puošnių gojų 
apsupti, bažnytiniai pastatai 
puikuojasi kaip žiedai, kaip bi
jūnai darželyje...

Tas nuostabusis miražas to
limoje išeivijos padangėje “Vil
kaviškio vyskupijos” tomas 
yra kietas, nepalyginamasis 
dokumentas, realybė, įrody
mas — štai lietuvių tautos įna
šas į krikščioniškojo gyveni
mo būdą! Tai gyvoji istorija. 
Tai dinamiškoji dabartis. Ji 
neklysta, neperdeda, neįrodi- 
nėja teisimo kazuistikos meto
du. “Vilkaviškio vyskupijos” 
tomas rodo: taip dabar yra! 
Taip dabar, teroro žaizdre, yra!

Ir laiškų rašytojai į įvairias 
mūsų redakcijas, pažinę pir
mąjį serijos tomą “Telšių vys
kupija”, ir gavę jau antrąjį to
mą “Vilkaviškio vyskupija”, 
atvirai ir sujaudintai prisipa-

Amerikos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla Chicagoje 1982 m. Leidinys 
didelio formato, 480 psl. Kietais 
viršeliais; įrišo Zonne rišykla. Ti
ražas 2000 egz. Spausdino Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
Knyga gaunama ir “Drauge”. Kai
na — 23 dol., su persiuntimu — 25 
dol.

♦

Nepalyginamasis 
dokumentas

Atsišvietusi praeitis bele
tristiniame veikale yra pro kū
rėjo vaizduotę perkošta istori
nė realybė. Tai vaizduotės 
sukurtos aplinkos miražas. Tai 
realus nerealios aplinkos at
švaistes, kuris žavi ir masina 
stebėtojus. Toli už jūrių marių, 
geležinės uždangos atskirtas, 
žiaurių muitinių ir režimo sar
gų nuo santykių su laisvuoju 
pasauliu sergimas yra kraš
tas, kurio meilės syvais tebe
gyvena išeivija. To krašto pra- žįsta besijaučią atsilankę gy- 
eities, nūdienos ir net ateities 
miražais minta nostalgija ir 
viltis.

Kaip pirmasis “Lietuvos 
bažnyčių” serijos tomas “Tel
šių vyskupija”, taip ir antrasis 
tos serijos tomas “Vilkaviškio 
vyskupija”, šiomis dienomis iš
leistas iš spaustuvės, iškyla iš
eivijos visad nostalginėje pa
dangėje kaip nuostabus 
tolimos, visad išsiilgtos tėvy
nės gamtovaizdžio miražas.

Varpinių siluetai, religinių 
procesijų šešėliai, fantastiškos 
formos kryžių kontūrai, tikin
čiųjų ir kunigų veidai... Istori
niai padavimai, istoriniai fak
tai, nūdienos religinės 
praktikos heroizmas, antireli
ginis teroras. Kas su malda šir
dyje pradaro bažnyčios duris,

voje ir tragiškoje Lietuvos nū
dienoje. Taip įtaigiai ir plačiai 
byloja šis dokumentinis mira
žas apie tėvynės iškenčiamą ir 
gyvenamą tikrovę.

Susitinkame su šia knyga 
kaip iškyla į didelę ir mums 
brangią teritoriją.

Šešiatomio dalis

Serijinių apžvalginių leidi
nių projektas yra brangus su
manymas. Reikia genialaus iš
radingumo atrasti sunkiausiai 
prieinamus šaltinius, jeigu tie 
šaltiniai bėga ir čiurlena at
šiauraus režimo užgožtoje tė
vynėje. Tačiau serijinio leidi
nių projekto įvykdymas jau 
panešamas išeivijai. Tai tik
ras talkininkavimas tikroviš
kai informacijai, kuri tėvynėje

Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių — Vilkaviškio vyskupijos“ 
viršelis su Vilkaviškio katedros nuotrauka.

neįmanoma. Tai išeivijos re
sursų investavimas kuo stam
biausiais procentais: praeitis 
atgyja, dabartis įamžinama, 
informacija — tikra, neklasto
ta — žydi.

Milžiniškas informacinis 
projektas, kurį pasiaukojan
čiai vykdo Bronius Kviklys su 
savo gausių bendradarbių gru
pe, su Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidyklos talka, nu
žengė dar vieną įspūdingą 
žingsnį pirmyn šešiatomio pro
jekto realizacijos linkme. Ant
rasis šešiatomio milžino to
mas “Vilkaviškio vyskupija” 
skaitytojų rankose.

1980 metais buvo ryžtingai ir 
įspūdingai pradėtas “Lietuvos 
Bažnyčių” serijinis leidinys. 
Pasirodė “Telšių vyskupija”. 
Šis, pirmasis, tomas parbloškė 
rėmėjus ir skaitytojus plačiu 
užsimojimu, retos medžiagos 
atradimu, medžiagos atranka, 
dėstymo logika ir struktūra, is
torijos ir dabarties sankryža, 
kas teikia reljefą iliustracijai ir 
tekstui.

Telšių

skaičiumi bene Lietuvos gau
siausioji: 142 bažnyčios. Gal 
todėl su Telšių vyskupija ir 
pradėtos “Lietuvos bažny
čios”? Keturių šimtų puslapių 
tomas “Telšių vyskupija” ir 
toks pat sekantysis “Vilkaviš
kio vyskupija” — dosniai 
iliustruoti, su geografinių, is
torinių, politinių aiškinimų pa
lyda, teikia skaitytojui retų re
čiausių progų nuodugniai 
susipažinti su įdomiausia lie
tuvių kultūrinio ir religinio gy
venimo panorama. Tai veika
las, kuriame — kaip 
gyvenamoje realybėje — susi
kryžiuoja geopolitika, etnogra
fija, istorija ir medžiaginės re
liginio gyvenimo buveinės — 
šventovių pastatai.

Padavimų, kurie išliko isto
rijos tėkmėje, gyvumas — čia 
liūdnoki, o čia ir anekdotiški — 
džiugina gaiviu optimizmu. 
Tekstai apie nuožmius istori
nius įvykius demonstruoja 
nuostabų lietuviškos prigim
ties atkaklumą, nepasidavimą 
smurtui.

Šie esminiai dėstymo požy-vyskupija bažnyčių

Uždarytos
Kybartų bažnyčia 1981 metaisFredo* bažnyčios detalė, nuotrauka 1981 m.

miai, serijos savybės, atiden
gia ir tolesnių tomų prigimtį — 
optimizmas ir tikėjimas lietu
vio ištverme.

Dovana Lietuviškų 
parapijų metų idėjai

Šie 1982-ieji metai idealistų 
iniciatyva pavadinti Lietuviš
kųjų parapijų metais. Tai idea
listinis ir galbūt naujas mu
myse sąjūdis, kurio pirmieji 
grūdai paberti į indeferentiz- 
mo sausros paliestą dirvą. Jau 
per daug praradimų, per maža 
laimėjimų.

Šiais istoriškais metais sa
vos tautinės parapijos sąjūdis 
sulaukė didžiulės talkos: pasi
rodė “Vilkaviškio vyskupi
jos” tomas, įgaliojantis 
meilę ir prisirišimą savo re
liginei, tautinei šventovei. Juk 
tuo prisirišimu pagrįsti visi lie
tuvių veiksmai — statant baž
nytinius pastatus, ginant sa
vo kalbą religiniame rituale. 
Tokios kovos dėl savo tautinio 
identiteto pilni “Vilkaviškio 
vyskupijos” tomo puslapiai.

Tai įtaigus atsiliepimas į 
Lietuviškų parapijų metų vie
ną itin esminę svarstybų te
mą: Lietuvių katalikų misiją 
Bažnyčioje. Tai pavyzdinė pa- ’ 
įorama, demonstracija, įtiki
nimas — kaip, kuriuo būdu, ko
kiomis formomis prieš šešis 
šimtus metų pakrikštytoji tau- 
ta suvokė ir įsisąmonino savo 
pareigas krikštui. Žmonės, ku
rie statė šventoves, seniai po 
žeme, bet jų idėjingumo pada
riniai, šventovių pastatai, ir 
dabar, ir visad nėra negyvos 
piramidės, bet religinio gyve
nimo įkvėpėjai ir dinamiški pa
skatai. “Lietuvos bažnyčių” se
rija savo šešiatomiu susumuo
ja tautos religinio ir kultūri
nio gyvenimo faktus. Tai yra 
tos specifikos enciklopedija.

Kaip tragiškai skamba Lie
tuviškų parapijų metų organi
zacinio būrelio atsišaukimo 
posmas: sugrąžinti visus lietu
vius į savas parapijas ... Kaip 
efektingai rodo pavyzdį platūs 
“Lietuvos bažnyčių” serijos 
skaitiniai: lietuviai neatiduo
da savo šventovių,net ateisti
nio režiminio smurto kertami 
ir linčuojami. Pavyzdžiai pa
traukia, pavyzdžiai ir moko. 
Tai viena didaktinė detalė, 
įmatoma šio šešiatomio struk
tūroje, leidinio prigimtyje.

Numatyti dar šie tomai: Pa
nevėžio, Kauno, Kaišiadorių ir 
Vilniaus vyskupijų. Tešių ir 
Vilkaviškio vyskupijos — seri
jos trečdalis — jau pasirodė 
stambių albumų viršeliuose. 
Informacinė ir didaktinė — 
auklėjamoji šių leidinių reikš
mė yra už diskusijų ribų.

Kovos dėl tautinio identite
to itin kietos Vygrių — Seinų 
— Vilkaviškio vyskupijoje. Čia 
juk pirmoji fronto linija, kur 
atakuoja lenkų kalboB įtaka. 
Metams ir šimtmečiams ei
nant, religinės bendruomenės 
teritorinės sienos įgavo dabar
tinį pavidalą. Jos nėra logiš
kos nė dabar, nes nepasiten
kinimas Suvalkų trikamppio 
problemomis vis eina aštryn.

Geopolitinės savybės 
religinėje praktikoje

Tautų, kalbų, kultūrų susi
kryžiavimas yra skaudus reiš- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Redaktoriui atsisveikinant.
Vilniaus mylėtojas dail. M. Dobužins
kis.
M. Dobužinskis apie M. K. Čiurlionį* 
Pokalbis su soliste Lilija Šukyte. 
Kazio Bradūno eilėraščiai.
Ką Česlovas Milošas sako apie savo 
gimtinę.
Viktoro Petravičiaus Paryžiaus prisi
minimų temos.
Nauji leidiniai.
Nauja opera Chicagoje. »

Redaktoriui atsisveikinant
Kada daugiau kaip prieš dvi

dešimt vienerius metus 
lietuviai marijonai mane pa
kvietė redaguoti „Draugo“ 
kultūrinį priedą, būtų buvę 
sunku patikėti, kad tiek metų 
šiame darbe užsibūsiu. Ir ne 
dėl to, kad būčiau darbui aler
giškas tinginys ar koks bėgū- 
nas iš vienos darbovietės į 
kitą. Ano meto mano amžiuje 
metai paprasčių papras
čiausiai slinko dar kur kas lė
čiau, ir net vieneri ar dveji 
mėtai atrodė gana netrumpas 
laikotarpis. Tad ir galvoti 
dešimtmečių kategorijomis 
kažkaip buvo tiesiog neįpras
ta. Dabargi išeinant į pensiją, 
attodo, jog ir tas dvidešimt
metis su kaupu pralėkė šuo
liais, o dabarties dienos jau 
skuba kone sprausminiu grei
čių.

Suprantama, 1961 metais 
man su visa šeima persikelti iš 
jau apsiprasto gyvenimo Balti- 
morėj į Chicagą buvo neleng
va. Tačiau žengto žingsnio 
nesigailiu. Nerūgoja ir šeima: 
visi turėjom progos dirbti ir 
mokytis pasaulio lietuvių sos
tinėje, savųjų tarpe ir didžia 
dalimi saviškių labui. Ypač tai 
daug reiškė jaunimui, augant 
ir' bręstant Marąuette Parko, 
Jaunimo centro bei Dainavos 
stovyklų aplinkoje.

Ir savo paties redakciniu 
darbu negaliu skųstis. Lie
tuviai marijonai sudarė palan
kiausias sąlygas. Savo kultū
rinio priedo puslapiuose 
turėjau laisvas rankas, ir leidė
jai suprato šių puslapių reika
lingumą išeivijos kultūriniam 
klodui. Ar aš pats padariau, ko 
iš manęs buvo tikėtasi ir ko 
visuomenė pageidavo, ne man 
čia spręsti. Tačiau dariau 
viųką, kas buvo įmanoma išei
vijos sąlygose. Jeigu daugiau 
kaip dvidešimtmetį mano reda
guotieji puslapiai bent kiek 
informavo ir formavo čionykš
tį kultūrinį interesą ir jeigu 
kada nors jie galės būti pati
kimu šaltiniu išeivijos kul
tūros istorijai, tai nieko 
daugiau ir negaliu norėti.

Tačiau jeigu kas nors pozi
tyvaus yra padaryta, tai tik 
maža dalimi mano paties dėka. 
Didžiausias nuopelnas čia

I

♦

Vilniaus mylėtojas dail. M. Dobužinskis

tenka „Draugo“ kultūrinio 
priedo kūrybingiems bendra
darbiams. Gausus jų būrys, ir 
savo iniciatyva, ir redak
toriaus angažuoti, nuolat ir 
nuolat savo plunksna atsiliep
davo į labai šakotas mūsų kul
tūrinio gyvenimo aktualijas, 
jas vertino, kėlė sugestijas 
naujiems prasiveržimams, 
neleisdami kultūriniams 
barams dirvonuoti. Bendra
darbiai tad ir buvo tikrasis kul
tūrinio priedo veidas ir tikrieji 
mūsų kultūrinių laukų artojai. 
Be jų redaktorius, nors ir bū
čiau buvęs stebukladaris, 
nieko būčiau negalėjęs 
padaryti. Jiems čia tebūna 
nuoširdžiausia mano padėka 
už ilgametę ir nuolatinę talką.

Gal kas nors dabar čia pa
klaustų: tai kodėl išeini? Atsa
kyčiau labai paprastai: ne vien 
tik solistas turi susiprasti, 
kada nueiti nuo scenos, bet ir 
etatinis redaktorius. Žinoma, 
būdamas pensijoje, dar palik
tu man Dievulio laiku nebūsiu 
„atsižegnojęs“ nuo Draugo 
kultūrinio priedo puslapių, 
reikalui esant, visaip talkinsiu. 
To prašau ir kitus ligšiolinius 
kultūrinio priedo bendradar
bius.

Suprantama, užbaigus kurį 
nors savo gyvenimo etapą, 
žmogų apima ir kažkoks nos
talgiškas gailumas. Man šiuo 
atveju būtų net sunku pasaky
ti, ar daugiau čia to gailumo, 
ar džiaugsmo? Daugiau gal net 
džiaugsmo, kai kultūrinis prie
das bus leidžiamas ir toliau ir 
kai jį redaguos skaitytojams 
jau gerai savo įžvalgiais 
straipsniais pažįstama Auš
ra Liulevičienė. Jai linkė
damas sėkmės, džiaugiuosi dar 
ir dėl to, kad tuo pačiu tolimes
nė kultūrinio priedo egzisten
cija perkeliama jau ant šiame 
krašte išsimokslinusios kartos 
pečių. Ir ne tik redakcine pras
me, bet ir uolesniu šios kartos 
bendradarbiavimu kultūrinio 
priedo puslapiuose. Vyresnieji 
taipgi ir toliau nenusigręšime. 
Tačiau kultūrinio priedo naujų 
dešimtmečių šviesi ar tamsi 
ateitis vis tiek jau priklausys 
nuo vadinamos viduriniosios 
išeivijos kultūrininkų kartos. 
Tai bus, galima sakyti, jos są-

V. DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ

kietis Georgas Sauerveinas para
šė mažlietuviams himną 
“Lietuviais esame mes gimę”, ku
ris nūdien yra kone pavergtos Lie
tuvos himnas.

Ne visi, kurie nutauto, visai 
nusigręžia nuo savo krašto. Yra 
svetur gimusių trečios, ketvirtos 
kartos išeivių, sugrįžusių prie sa
vo tautos ir jos kalbos, dovanoju
sių jai savo kūrybą,

Prie tokių priklauso Jurgis Bal
trušaitis, vienas iš didžiausių šio 
amžiaus rusų poetų ir M. V. Dobu
žinskis. Nors pastarojo šeima dau
giau kaip prieš 100 metų buvo 
atsiskyrusi nuo Lietuvos, šis ru
sas savo darbais yra įleidęs gilias 
šaknis į Lietuvą, jos meną ir kul
tūrą.

M. Dobužinskis savo “Atsimini
muose” * teigia, kad pagal šeimos 
tradiciją Dobužinskiai gyveno Lie
tuvoje nuo pat žilos senovės. Lie
tuvos Metrikos duomenimis herbo 
“Lubič” Januškevičiai — Dobu
žinskiai jau 1632 m. buvo sėslūs 
Dabužių ir kitų Anykščių vietovių 
gyventojai. Kaip bajorai — rite
riai jie turėjo per amžius lieti krau
ją, ginant Lietuvą nuo maskvėnų, 
vokiečių, švedų. Ttfėiau 19-jo am
žiaus įvykiai, jungtinės Lietuvos 
— Lenkijos valstybės padalini
mai, vėliau sukilimai, skaudžiai 
paveikė į visus gyventojų sluogs- 
nius, daugelį nubloškė į Rusijos gi
lumą, Sibirą. Ten jie patys ir jų 
vaikai, nenorėdami iš masės išsis
kirti, ypač per mišrias vedybas, 
nutauto, lygiai kaip dabar mato
me jaunąją mūsų kartą asimiliuo
jantis į svetimą aplinką. Taip su
rusėjo ir Dobužinskiai.

Dailininko senelis P. Dobužins
kis buvo aukštas valstybės parei- 

Praėjo 25 metai nuo dailininko 
prof. Mstislavo Dobužinskio (1875- 
1957) mirties — proga visuomenei 
priminti ir pagerbti jį už taip sva- 

Irų įnašą į mūsų kultūrą. 
I Nepriklausomos Lietuvos inteli
gentai, ypač kauniečiai, kurie jį 

I sutikdavo Kaune, Laisvės alėjoje, 
Meno mokykloje, teatre, negali jo 
pamiršti. Profesoriaus išvaizdoje 

'buvo kažkas patrauklaus, nepa- 
1 prasto, įkvepiančio pagarbą; o 
tiems, kurie turėjo laimės su juo 

I asmeniškai susitikti, jis liko gi
liai atmintyje: aukštas, lieknas, 
elegantiškas, nors jau tada nebe 
jaunuolis, mandagus su visais, ge
ro išauklėjimo, santūrus ir estetas 
iki kaulo smegenų. Tačiau mūsų 
išeiviai, čia susitelkę iš įvairių Lie- 
tuvos kampų ir daug jaunesni, jau 
apie jį mažai tegirdėjo, retai kas 
juo domisi. Sielojamės, kad kita
taučiai yra atėmę iš mūsų daug ta
lentingų žmonių, kaip Adomą Mic
kevičių, Česlovą Milošą, net E. 
Kantą. Mes, lietuviai, nesame 
išimtis. Lenkų rašytojo J. Ko- 
ženiovskio sūnus virto vienu iš žy
miausių anglų prozaiku Joseph 
Conrad’u. Airis S. Beckett ir ru
munas Eugene Ionescu pracūziš- 
kai propaguoja absurdo teatrą. Žy
dai B. Pasternakas ir O. 
Mandelštamas atstovauja geriau
siai šių laikų rusų poezijai. Skotų 
kilmės Lehrmont, žinomas Ler
montovo pavarde, lygiai kaip Abi
sinijos juoduko palikuonis Alek
sandras Puškinas sukūrė 
iškiliausią rusų literatūros — auk
so amžiaus poeziją. Retas rašy
tojas tokiu įkvėpimu ir vaizdin
gumu perteikė gamtos grožį kaip 
rusų klasikas N. Gogolis — poetiš
ka proza Ukrainos Dniepro, jos 
stepių aprašymus, nors ne ukrai- gūnas: civilinėje tarnyboje pasie- 

niškai, o tik rusiškai rašė. O pats 
buvo atsibasčiusių prie Poltavos 
lenkų vaikaitis, tikrąja pavarde 
Janowski.

Tokių pavyzdžių rasime daugy
bę. Ir mūsuose pasitaikė, kad vo-

kęs generolo laipsnį. Jis buvo taip 
visų gerbiamas, kad jis ir caro 
Aleksandro III-jo juodosios reak
cijos metu galėjo likti kataliku; net 
savo namuose kalbėjo lenkiškai 
kaip to laiko daugumas Lietuvos 
dvarų ir miestų — miestelių gy
ventojų. Salone laikė didelį Tado 
Kosciuškos portretą, 1863 m. 
sukilėlių nuotraukas ir laikėsi vi
sų senų Lietuvos tradicijų, švęsda- 

moningumo ir lietuviškojo kul
tūrinio gajumo egzaminas.

Ašai pats, baigęs šį tikrai 
įdomiausią savo gyvenimo eta
pą, norėčiau čia asmeniškai 
paspausti ranką ir atvira širdi
mi padėkoti visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjo, kad tie dvidešimt vieneri ____
metai pasiliktų man nepamirš- :i0025. — Šio rašinio autorė remia- 
tami. Ačiū. gi tais atsiminimais, Liet. Enciklo-

Kazys Bradūnas pedija ir savo asmens patyrimais.

* M.D. atsiminimai išleisti rusų 
kalba: M. Dobužinskį j, Vos- 
pominanija, tom I, New York, 
1976, Put’ Zhizni, St. Serphim 
Fund., Ine. 322 W. 108 Str., N.Y.

M. Dobužinskis Aušros Vartai Vilniuje.
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Dailininkus Mstislovas Dobužinskiu (1875—1057)

mas Kūčias, Kalėdas, Velykas. P. 
Dobužinskio žmona Šostakaitė 
taip pat buvo kilusi iš Lietuvos. 
Jo sūnus, dailininko tėvas V.P. 
Dobužinskis, rusų armijos genero
las, jau buvo stačiatikis, bet taip 
pat turėjo gilius ryšius su Lietuva.

Mstislavas Dobužinskis gimė 
1875.VIII.2 Didžiajame Naugar
de, ir ten praėjo jo vaikystė moti
nos giminių tarpe. Vėliau jis gy
veno Peterburge, Maskvoje, 
lankėsi Tambove, Kaukaze ir kito
se Rusijos vietovėse. Jautrią meni
ninko sielą giliai veikė jį supusi 
aplinka — istoriniai rūmai D. 
Naugardo ir Maskvos kremliai, 
puošnios cerkvės, rusų tautosaka 
bei tautodailė, ypač inteligentija, 
kuri pasižymėjo aukštu kultūros 
lygiu, patriotizmu.

Būdamas 7 metų amžiaus ber
niukas, pirmą kartą susipažino su 
Lietuva, 1884 m. ir vėliau lankęs 
Vilniuje dėdę teisininką. Pasinau
dojant maloniu autoriaus įpėdi
nių leidimu, čia duodamos ištrau
kos iš M. Dobužinskio minėtų 
atsiminimų.

“Čia jau buvo mėlyno dangaus 

pavasaris ir po geometrinio ir rūs
taus Peterburgo staiga pamatėm 
siaurutes, kreivas gatveles, įvai
riaspalvius namus su stačiais, čer
pėmis dengtais stogais, ties ku
riais kilo į dangų aukšti bažnyčių 
bokštai ir bokšteliai. Viskas atro
dė šventiškai, saulė linksmai šil
dė, ir oras buvo prisisotinęs ne
paprastai džiaugsmingo velykinių 
varpų skambesio. Tai nebuvo rit
mingas pravoslavų bažnyčių var
pų gaudesys, kokį aš girdėjau pa
čioje vaikystėje Naugarde, arba 
linksmai pašėlęs visų varpų dun
desys. Čia varpų garsai plaukė 
bangoms, ypatingai džiaugsmin
gai ir iškilmingai, — katalikų 
bažnyčių varpų garsus išgirdau 
pirmą kartą”.

Dobužinskiu šeimos tradicijos 
buvo tvirtai susijusios su Vilniu
mi. Dailininko tėvas mokėsi Vil
niaus kadetų korpe, kuris po 1863 
m. sukilimo buvo uždarytas. Jo 
trys broliai taip pat čia mokėsi. 
Kai sūnus išlaikė egzaminus į 2-ą 
klasę, tėvas labai stengėsi per
sikelti tarnauti “į artimą mums 
Vilnių... Vilnius mūsų šeimos ir vi
sos giminės buvo vadinamas ‘mū
sų’ miestu: apskritai, apsigyven
ti... mūsų protėvių žemėje... buvo 
nuolatinė tėvo svajonė”.

Si svajonė įvyko 1888-9 metais.
“Susijaudinęs laukiau, kada vėl 

pamatysiu miestą, kuris man la
bai patiko, bet nežinojau, kad atei
ty atsiras toks jam artimas jaus
mas: tarytum “kraujo balsas’... Už 
sodo buvo pakriaušė, tušti skly
pai, daržai ir ‘tręšiamieji laukai’ 
iki paslaptingo miško — ‘Zakreto’ 
(Užvingio, V.S.), kuris tęsėsi iki su
pančios jį Neries. ‘Zakrete’ įsi
braudavau į didžiausią miško tan
kumyną, kur tarp šimtmečių pušų 
ir senų kamienų išvartų viešpata
vo tarytum senovinė tyla ir mane 
apgaubdavo poetinė nuotaika: aš 
žinojau senus lietuvių padavimus 
(tėvas man skaitydavo Kraševs
kio ištraukas) ir man vaizdavosi, 
kad staiga tarp medžių pasirodys 
eisena — vaidilos baltais apda
rais bu ąžuolo vainikais ant gal
vų.

...Užsikabinęs ant peties knygų 
ir sąsiuvinių kuprinę, kuri pritiko 
gimnazisto uniformai, žingsniuo
davau iš namų į gimnaziją, o no
rėdamas sutrumpinti kelią, ėjau 
per daržus ir tuščius sklypus tie

siai iki Vingrių skersgatvio, kuris 
vedė mokyklon. Mūsų priemiesty
je, ‘Pieski’, (Smėlynai, V.S.) tik ką 
prasidėjo statyba: jau buvo pažy
mėtos gatvės, bet stovėjo tik tvo
ros, pabaltintos ar nudažytos gel
tonais arba juokingai ružavais 
dažais, kažkodėl Vilniuje mėgia
ma spalva. Būsimųjų gatvių kam
puose jau buvo prikaltos mėlynos 
lentelės su pavadinimais: Tambo- 
vo, Jaroslavlio, Voronežo, Kostro
mos — aiškus noras ‘rusinti’ tą 
vietą. Man jau tuomet tas reiški
nys buvo nemalonus.

Pakely vienoje vietoje nuo kal
nelio atsiskleisdavo vaizdas į 
‘Šventragio slėnį’, žavingą Vil
niaus panoramą su raudonais čer
pių stogais, daugybe bažnyčių ir 
varpinių. Ypač žiemos metu sau
lėtą dieną rausvuose saulės spin
duliuose, kada dūmai kilo iš visų 
kaminų, o viskas aplinkui buvo 
balta, tik juodavo tolimi miškai 
kalvelėse, o apačioje Bernardinų 
sodo medžiai. Viskas buvo kitaip 
vasarą, bet nežinia, kada gra
žiau.

Antroji gimnazija, į kurią aš 
įstojau, buvo siaurutėje, labai jud
rioje Pilies gatvėje, pačiame mies
to centre, ir naudojosi ilgu už
darytojo universiteto priestatu 
(fligeliu)...

Senovė Vilniuje mane visą lyg 
apgaubdavo, ir gyvenau pasinė
ręs legendose, kaip ir vaikystėje 
Naugarde. Buvo daugybė vietų, 
apie kurias buvo sekamos paslap
tingos istorijos: esą po miestu te
kanti požeminė upė, esą iš Pilies 
kalno eina kažkokie seni požemi
niai koridoriai net iki pat Trakų 
pilies. Kalnas su Gedimino pilies 
ir bokštų griuvėsiais visą laiką 
stūksojo prieš akis ir primindavo 
lietuvių ‘Geležinio Vilko’ pada
vimą, pranašingą pusiau legen
dinio Lietuvos didvyrio sapną. 
Kalno papėdėje, vidury aikštės, 
nuošaliau nuo kitų pastatų stovė
jo aukšta katedros varpinė ir jos 
griozdiška keistos formos bazė ir
gi bylojo apie žilą senovę. Pagal 
padavimą, kuriuo norėjosi tikėti, 
šitas masyvus akmens blokas bu
vęs tas pats pagonių altorius — ži- 
nyčia, kur degė negęstanti vaidi
lų ugnis. Tuo laiku Vilnius buvo 
mažai ištirtas, bet visą laiką vy
ko netikėti atradimai: kaip antai 
— rasta vieno panaikinto vienuo
lyno rūsy daugybė kaukolių, pa
ženklintų kaktose raudonu kry
žiumi.. Šis paslaptingumas visus 
stebino.

... Lyg gyvoji legenda Vilniuje 
buvo visų garbinamas stebuklin
gasis Aušros Vartų Marijos pa
veikslas. Koplyčioje ties miesto 
vartais su Lietuvos herbu — Vy
timi, spindėjo kuklus Madonos 
veidas, apsuptas sunkiu auksiniu 
dangalu, papuoštas vainiku ir 
nimbu, tarp žvakių ir lempučių 
tankiai apkabintas, lyg karolių 
vėriniu, sidabriniais Ex vota — 
širdimis, rankomis, kojomis, kry
žiais. O apačioje siaurutė gatvelė, 
einanti po vartais, visad pilna 
klūpančiųjų minios. Miestą bran
gino didingoje katedroje buvę Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių ir 
kunigaikštienių kapai. Net patsai 
karingasis Vytautas čia palaido
tas; viskas Vilniuje atrodė pa- 
salptinga, herojiška ir šventa. Iš 
pat pradžių ir per visus metus, kai 
gyvenau šiame mieste, jis buvo 
man mielas, lyg giminingas, ‘sa
vas’, net lankant gimnaziją, ku
rios nemėgau. Šis jausmas pasili
ko visą gyvenimą

...Veikiamas įvairių senovės 
įspūdžių ir tuo gėrėdamasis, pats 
to nepastebėdamas ‘mokiausi’ 
architektūros ir stilių. Daugumas 
Vilniaus grakščių ir elegantiškų 
bažnyčių pastatytos 18-me amžiu
je, ir šio amžiaus dvasią pažinau 

(Nukelta į 2 psl.)



IGN. URBONAS NEMARUS MIRTINGASIS:
Šiame numeryje:
Keltiška airių kova.
Nemarus mirtingasis: Arkivyskupas 
Teofilius Matulionis.
Premijuotoji Jurgio Jankaus knyga 
„Paparčio žiedas“.
Apie svetimųjų tikrinių vardų rašymo 
norminimą.
Iš anglų religinės poezijos.
Stratfordo festivaly reti svečiai: Friel, 
Schiller, Shaw.
Ringailės Zotovienės akvarelės

Keltiška airių
Siaurinės Airijos konfliktas 

yra didelė mūsų šimtmečio 
keistenybė, nes ji netelpa į 
mūsų šiolaikines kultūrines, 
karines ir dorines sampratas. 
Ji yra kažkas anapus mūsų lai
kų, papročių ir net sąvokų. 
Norėdami suprasti šią keis
tenybę, pažiūrėkime į ją kultū
rų istorijos požiūriu.

Pradžiai paimkime vieno 
modernaus airių romanisto 
požiūrį, kaip jis charakteri
zuoja airį. Flann O’Brien savo 
romane „At Swim-Two-Birds“ 
rašo apie keliaujantį airį ir 
apie jį sako, kad jis gali 
,jump“. Sunku yra šį žodį 
išversti lietuviškai. Jo nega
lima versti žodžiu šokti, nes 
šokti greičiau sako šokti valsą 
ar kurį kitą žaidimą. “Jump-t 
ing” greičiau galima būtų, 
versti žodžiu šuolis. Pasak šio 
autoriaus, sugebėjimas šuo
liuoti „yra vienintelis dalykas, 
už kurį airių tauta yra ger
biama. Nepaisant to, kur airis 
nueina ir kur jį sutinki, randi ir 
šuoliavimą“ (119 psl.).

Tuo autorius nori pasakyti, 
kad airiui yra būdinga daryti 
savo paties iniciatyva drąsius 
paėjimus. Tai yra keltiškos 
rasės žmogaus bruožas. Jį yra 
pastebėjęs jau Aristotelis. Tai 
jis yra pažymėjęs savo Nicho- 
machinėje etikoje, kalbė
damas apie tvirtybės dorybę. 
Jis ten rašo, kad keltas yra 
besaikiškai drąsus tiek jūroje, 
tiek sausumoje. „Niekas, nei 
žemės drebėjimas, nei jūros 
bangos šio pamišėlio nesu
laiko“ (III knyga, 7 skyrius, 21 
posmas).

Taigi šiame airių-anglų 
konflikte turime reikalo su 
visiškai savita žmogaus elge- 
sro samprata, kuri yra sveti
ma mūsų galvosenai. Mes esa
me nuobodžiai ramūs, 
palyginus su tokiu žmogumi, 
kurį galima pavadinti šuo
lininku. Jis į kovą žiūri kaip į 
savarankišką vyro užsiėmi
mą. Šitokio žmogaus pėdsakų 
sutinkame tautosakoje. Jo 
pavyzdžių galima rasti pasa
kos „Dvylikos brolių, juodvar
niais lakstančių“ variantuo
se. Ten pasakojama, kaip 
sesuo randa brolius, kurie, tam

kova
tikram dienos laikui atėjus, 
pradeda tarp savęs kautis. Šitą 
kovos ritmiką užmena ir minė
tas O’Brien savo sakiniu: 
„Kova turi liautis su saulėlei
džiu, ir niekas neturi būti 
užmuštas, ligi kova vėl nebus 
leista“ (91 psl.).

Šios kovos sampratos ryški 
liekana ligi mūsų laikų yra 
bokso rungtynės. Mums, vidu
rio Europos žmonėms, bokso 
rungtynės atrodo nenatūrali 
svetimybė, kai tuo tarpu 
angliškos kultūros žmogui tai 
yra natūralus reiškinys. Bok
so rungtynės ar imtynės anglų 
kaime vyrų tarpe yra natū
ralus žaidimas, iškilus kokiam 
reikalui, ar ir visai be reikalo.

Norint suprasti šiaurinės 
Airijos kovas, reikia pasi
savinti kultūrų istorijos tiesą, 
kad organizuotos kariuo
menės yra palyginti vėlybas 
reiškinys žmonijos gyvenime. 
Jos nėra senesnis reiškinys, 
negu didžiosios imperijos. 
Prieš tuos laikus žmogus kovo
jo daugiau sava iniciatyva 
arba laisvu susiorganizavimu, 
o ne valdovo įsakymu.

Laisvus ir įsakytus kovo
tojus atliepia ir Aristotelio 
svarstymai apie tvirtybės 
dorybę. Jis žino dvejopus 
karius: tuos, kurie jaučia gilią 
pareigą kovoti ir kurie bijo 
susilaukti paniekos, kad neko
vojo, ir tokius, kurie yra su
telkti kovai valdovo. Techniš
kai šie pastarieji esą geresni už 
pirmuosius, tačiau tvirtybės 
dorybei pirmieji atstovauja 
geriau negu antrieji (Pal. 3 kn. 
8 ir 9 persk.).

Atrodo, kad Šiaurinės Airi
jos kovotojų atveju mes turime 
liekaną tokių kovotojų, kurie 
kovoja sava iniciatyva. Jie 
taip giliai išgyvena Airijos 
padalinimą, kad laiko vyro 
garbę pažeidžiančiu dalyku 
prieš tai nekovoti. Jie patys lai
kytų save nevertais vyriškos 
pagarbos, kad į šią kovą nesi- 
jungtų. Mes čia nesvarstome 
Šiaurinės Airijos kovos do
riniu atžvilgiu ar politiniu 
atžvilgiu, bet norime tik atsek
ti šitokio pobūdžio kovotojo 
psichologinę kilmę. Ji yra kaž
kas labai seno ir ne visose 
kultūrose išlikusio. Ji yra žmo-

Pranas Gaida, NEMARUS 
MIRTINGASIS: Arkivysku
pas Teofilius Matulionis. Gany
tojas, kalinys, kankinys ir laimė
tojas. Išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija 1981 m. Romoje. 
Veikalas įrikiuotas į LKM Aka
demijos „Negęstančių žiburių“ 
seriją. Knyga didesnio formato,370 
psl., iliustruota nuotraukomis, 
kaina 12 dol. Knygos viršelis—dail. 
V. Žilius.
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Neseniai iš spaudos išėjo 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos didelės apimties leidi
nys — mūsų tautos ir Bažny
čios kankinio arkiv. Teofiliaus 
Matulionio monografija. Jinai 
parašyta dviejų autorių: vie
no, gyvenančio okupuotoje Lie
tuvoje, kuris yra neskelbia
mas, ir antrojo žinomo filosofo 
ir žurnalisto kun. dr. Prano 
Gaidos, kuris gyvena Kanado
je.

Pr. Gaida savo knygos įva
diniame žodyje pirmu sakiniu 
labai tiksliai aptaria arkv. Ma
tulionio asmenybę: “Velionio 
arkivyskupo Teofiliaus Matu
lionio asmuo sušvito Lietuvos 
gyvenime labai savita švie- 

į sa... spindinti krikščioniško
mis vertybėmis. Ji išsikrista
lizavo ilgoje kančioje ir 

• atskleidė žmogų, tyliai, ryžtin- 
į gai einantį erškėčių keliais, bet 
i matantį plačiąją gyvenimo vi

ziją, kurios galutiniame hori- 
i zinte spindi nenugalima Gėrio 
i pergalė”. Ta šviesa neužgęsta, 

kankiniams ir šventiesiems 
i mirštant. Jiems mirus, jie pra

deda gyventi gyvųjų žmonių 
širdyse, kaip Šekspyras savo 
sonetuose gražiai išsireiškia:

■ / Tu mielas būsi lūpoms ir šir- 
1 dims,

Kurios šiame pasaulyje dar 
i gims,.

Knyga yra padalinta į tris 
i dalis. Pirmoje dalyje iškelia

mas reljefinis arkiv. T. Matu- 
> lionio vaizdas, nušviestas įvai-

Lietuvių tremtinių grupė Invalidų namuose, Mordovijoje, 1955—1956 
m. Stovinčių viduryje vysk. Teofilius Matulionis.

gaus asmeninio apsispren
dimo ir įsipareigojimo apraiš
ka. Turime prisipažinti, kad 
daugeliui iš mūsų šitokia žmo
gaus tvirtybės samprata yra 
psichologiškai visiškai nepa
sisavinamas dalykas.

Tas pat O’Bnen, iš kurio 
knygos paėmėme aptarti airio, 
kaip šuoliuojančio žmogaus, 
turi ir modernaus žmogaus 
abuojumo sampratą, išreikštą 
trumpu sakiniu: tai yra žmo
gus, „kuris yra suėstas abe
jonės savo paties tapatybe“ (57 
psl.). Žmogus, kuris neturi tvir
tos savęs sąmonės, negali jaus
ti ir tokios atsakomybės, kuri, 
jį taip giliai įpareigotų.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis
riais požiūriais pagal visą 
turimą medžiagą. Antroje da
lyje duodami velionį pažinu
sių bei artimų liudininkų pasi
sakymai ir atsiminimai. 
Trečioje dalyje — būdingesnie- 
ji velionio laiškai.

Gyvenimas pilnas 
kančių ir dvasinės 

giedros.
Būsimasis arkivyskupas gi

mė ir augo Aluntos parapijoje, 
Kudoriškių kaime. Mokėsi 
Daugpilyje ir Petrapilyje. Ku
nigo pareigas ėjo Latvijoje ir 
Petrapilyje. Gyveno svetur, bet 
išliko stipriu lietuviu. Petrapi
lyje 1929 m. slaptai konsek
ruojamas vyskupu. Prasideda 
areštai, sovietų kalėjimai, šiau
rės jūroje Solovkų salos. Čia vi
sur vysk. Matulionis šviečia 
savo draugams kaliniams di
dele ramybe ir dvasine giedra. 
Lietuvos vyriausybė 1933 m. 
išlaisvina jį su kitais lietu
viais kunigais. Tik prie Latvi
jos sienos paaiškėja, kad Ma
tulionis yra vyskupas. Kaune 
įvyksta triumfališkas jo suti
kimas. Si staigi garbė jo neap
svaigina — jis pasilieka pap
rastas kuklus, nusižeminęs ir 
skleidžiąs meilę visiems, net ir 
savo kankintojams. Jokio blo
go žodžio apie juos.

Siek tiek fiziniai atsigavęs, 
vysk. Matulionis 1934 m. išvy
ko aplankyti Sv. Tėvą Romoje 
ir lietuvius Amerikoje. Apie jo 
sudarytą įspūdį Amerikoje, čia 
rašančiam vienas lietuvių žy
mus veikėjas dar prieš karą 
1939 m. New Yorke pareiškė: 
“Mus lankė čia daugelis iš Lie
tuvos, bet tik trys paliko mums 
didelį įspūdį. Tai J. Vailokai
tis, kuris pirmas atvykęs iš Lie
tuvos nerinko aukų, o pats čia 
aukojo mūsų reikalams. Ant
ras — adv. R. Skipitis, atvežęs 
mūsų mokykloms lietuviškų 
vadovėlių. Ir trečias — palikęs

Dar kartą reikia paminėti, 
kad šiuo svarstymu neska
tiname nei panašiu pavyzdžiu 
sekti, nei norime teisti vieną ar 
kitą čia kovojančių pusių, šio 
pasvarstymo uždavinys yra 
tik. pasinaudojant sunkiai 
suprantama kovos forma Šiau
rės Airijoje, pasvarstyti, ką ši 
apraiška atidengia žmogaus 
savęs sampratos reikalui. Ji 
liudija, kad žmogus gali kar
tais save suvokti kaip labai 
giliai įsipareigojusį. Atrodo, 
kad anglai ir airiai, eidami 
sena savo tradicija, šį kovos 
metodą supranta geriau, negu 
mes prašalaičiai.

V. Bgd.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873.VI.4—1962.VHI.20)

gražiausią įspūdį — tai vysk. 
Matulionis, kuris mūsų nemo
kė, nenurodinėjo kaip mes ir 
Amerika turi tvarkytis, bet tik 
tyliai savo šventu pavyzdžiu 
mums švietė. Ši šviesa mus ža
vėjo ir darė garbę būti lietuviu. 
Amerikos vyskupai laikė sau 
garbe jį priimti ir suteikė jam 
visas ‘facultates’. Spauda 
(Amerikos) dėjo pirmam pus
lapyje apie jį žinias ir nuotrau
kas”. Grįžęs į Lietuvą, buvo pa
skirtas vyr. kariuomenės 
kapelionu, o vėliau — Kaišia
dorių vyskupu.

Kaišiadorių vyskupas 
ir antra sovietinė 

okupacija
Tik pradėjus eiti Kaišiado

rių vyskupo pareigas, tuojau, 
tuojau artėjo antroji sovietinė 
okupacija. Jam buvo siūloma 
trauktis iš Lietuvos, bet jis 
griežtai atsisakė. Jis net nepa
sitraukė iš namų ir tą naktį, 
kada Kaišiadorys buvo smar
kiai bombarduojami ir pusė 
miesto sudegė. Jis tik nusilei
do į namo rūsį ir ten meldėsi. 
Atėjus bolševikams, vysk. Ma
tulionis drąsiai eina savo pa
reigas. Tuojau rugsėjo pra
džioje, dar frontui dundant, jis 
sukvietė vyskupų konferenciją 
Ukmergėje. Atvyko — Vil
niaus arkiv. M. Reinys, Pane
vėžio, vysk. Paltarokas, vysk. 
Matulionis, o Kauno ir Vilka
viškio vyskupijoms atstovavo 
kun. dr. St. Gruodis. Konferen
cija buvo išvaikyta, bet dar su
sirinkusieji spėjo nustatyti gai
res jaunimo religijos mokymui 
ir paskyrė kun. seminarijos va
dovybę: kun. dr. Gruodis — 
rėkt., kan. Rauda — vicerekt. ir 
kun. J. Meidus — prefektas. įs
tojo seminarijon daugiau kaip 
400 klierikų, tarp jų ir keli žy
dai. Vysk. Matulionis įsakė 
vyskupijos kunigams mokyti 
jaunimą religijos bažnyčiose. 
Komisaras Gedvilą, pakvietęs 
vyskupą į Vilnių, reikalavo pa

sirašyti atsišaukimą į partiza
nus, kad jie išeitų iš miškų. 
Taip pat reikalavo pasirašyti 
padėką Stalinui už Lietuvos 
“išlaisvinimą”. Vysk. Matu
lionis atsakė: “Pirmiausia pa
šalinkite tas sąlygas, kurios 
juos nuvedė į miškus, o antra 
— aš netikiu Jūsų žodžiu, kad 
jie nebus nubausti. Dėl padė
kos Stalinui — čia yra politi
nis dalykas, o aš politikoj ne
dalyvauju”. Pasirašyti 
atsisakė. Gedvilą pagrasino, 
kad jis gailėsis kada nors šio 
savo atsisakymo. Žinoma, tai 
greit ir atėjo. 1946 m. gruodžio 
18 d. vysk. Matulionis areštuo
jamas trečią kartą, nuteisia
mas 7 metams, bet išbuvo ka
lėjimuose ir stovyklose 10 
metų. 1956 m. grįžta Lietuvon, 
bet jam nebuvo leista eiti Kai
šiadorių vyskupo pareigų ir net 
apsigyventi Kaišiadoryse. Jis 
gavo kambarėlį pas kun. Jonį 
Birštone. Iš čia jis vėl pradėjo 
valdyti vyskupiją. Paskyrė 
naujus kapitulos narius ir 
konsekravo kun. V. Sladkevi
čių vyskupu. Vysk. Matulionis 
areštuojamas ketvirtą kartą ir 
naktį, sergantis, sunkvežimiu 
išvežamas į Šeduvos namų 
areštą, kur jo name už sienos 
gyveno komunistas “daboto
jas”. Čia namų arešte vysku
pas ir baigė savo garbingą, 
šventą, pilną kančių gyveni
mą.

Šventojo kančia 
ir aidas

Pasaulyje buvo ir yra daug 
kenčiančių žmonių, bet ken
čiančių su meile kančiai yra 
maža. Dėl to ir Kristaus kan
čia yra didinga, kad Jis nuo 
kryžiaus meldėsi už tuos, kurie 
Jį prikalė. Arkiv. Matulionis 
kentėjo daug, bet niekad nesis
kundė, niekad nieko nekeikė, 
net blogu žodžiu neminėjo tų, 
kurie jį kankino. Jis kentėjo ne 
už savo asmeniškus nusikalti
mus, bet už Dievą, religiją, tė

vynę. Kentėjo už tai, kad jis 
buvo l^unigas, vyskupas, 
lietuvis. Iš jo veido visada bu
vo galima išskaityti, jog jis bu
vo net laimingas, kad galėjo 
kentėti! Tai šventojo kančia. 
Tą šventojo aidą pabrėžė ant
roje šios monografijos dalyje 
dauguma liudytojų apie arkiv. 
Matulionį. Žinomas Lietuvos 
istorikas kun. dr. J. Stakaus- 
kas, smulkiai aptaręs arkivys
kupo charakterį, jo artimo mei- 
lę visiems, kuklumą, 
paprastumą, sako: “Jame ne
buvo nė krislelio tos gudrios 
diplomatijos, kuri moka pa- į 
naudoti kito neapsižiūrėjimą, o 
silpnumą ir klaidą. Jis nesi
džiaugė kitų klaidomis, neiš
naudodavo susidariusios iš to ... 
situacijos. "Neabejotinai mes 
turime reikalą su šventuoju. Ši 
nuomonė yra visuotinė.

Išvada v
Kokia gi šios monografijos 

vertė? Mano kukliu išmany- 
mu, jos vertė yra labai didelė ir -7 
ji parašyta kruopščiai su rašy
tojo talentu ir filosofo minties 
gilumu (įvadas — Užsklanda). 
Kai kas pasiges, ką ir autorius 
pastebi, išsamaus vientisinio 
veikalo apie šį didijį mūsų kan- 
kinį vyskupą, bet visi tie, kurie 
turi reikalų su istorijos moks
lu, bus autoriams dėkingi už is
torinius šaltinius. Šaltiniai gi 
yra pirminiai, nes Lietuvos au
torius, atrodo, šaltinius yra 
ėmęs iš paties arkivyskupo.

Todėl esame dėkingi mielam 
nežinomam autoriui Lietuvoje 
ir dr. Pranui Gaidai už puikų 
parašymą ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai už išleidi
mą šios pirmųjų šaltinių mo
nografijos. Ji ir bus kertinis 
akmuo būsimojo Lietuvos 
šventojo paminklui.

Pastabos
Pabaigai pora pastabėlių. 

Įdomu būtų žinoti, kuriais šal
tiniais autorius remiasi tvir
tindamas, kad arkiv. Matulio-' 
nis nebuvo kardinolų “in 
pectore” sąraše? Priešingai ki
ti šaltiniai teigia, kad jis ten 
buvo. Tame sąraše buvo: Pra
hos arkiv. Baran, ukrainiečių 
arkiv. Slipy ir arkiv. Matulio
nis. Anie pirmieji buvo iš kalė
jimų išlaisvinti ir savaime — 
jie buvo paskelbti kardinolais, 
o Matulionis nebuvo išlaisvin
tas ir jis liko nepaskelbtas.

Dėl kun. Jono Kuzmickio pa
reigų Merkinėje. Čia yra 
smulkmena, bet kadangi a. a. 
kun. Kuzmickis paėmė tai “į 
širdį” ir vos kelias dienas prieš 
savo mirtį prašė, kad tai būtų 
pataisyta, todėl gal nors šioje 
vietoje reikia paskelbti. Kun. 
Kuzmickis kiekvieną sekma
dienį Ilgininkų km. (10 km nuo 
Merkinės) mokyklos patalpose 
laikė pamaldas. Jo gražūs pa
mokslai sutraukdavo į jas 
daug jaunimo. Nežinomasis 
autorius šios smulkmenos ga
lėjo ir nežinoti.

Dėl tų autoriaus lietuvių kal
bos naujadarų jau kilo ginčas 
ir spaudoje. Mano nuomone, 
reikia lietuvių kalbą lietuvinti, 
bet ne visi naujadarai yra tin
kami ir žmonių priimami. To
dėl mes juos galime bandyti pe- 
riodinėje spaudoje, bet 
knygoje, ir dar tokio masto 
kaip ši, gal vis dėlto derėtų var
toti kalbininkų ir visuomenės 
priimtą žodyną.
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Žvilgsnis į „Aušros”

Šiame numeryje:
Taurių idealų nuskurdinimas.
O jeigu kartais po daugio metų: žvilgs
nis į „Aušros“ gimnaziją, aušrokų 
suvažiavimo proga.
Fantazija, intriga ir humanizmas vie
name asmeny.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. . 
Santaros-Šviesos suvažiavimas. 
Žibuntas Mikšys Chicagoje.
Nauji leidiniai.
Nuomonės ir pastabos.

Taurių idealų nuskurdinimas
Ne kur kitur, o valstybėje, 

kuri su pasididžiavimu vadi
nasi Tarybinių Socialistinių 
Respublikų Sąjunga, socia
lizmo idealai šviečia, kaip 
grūdai peluose. Šviesdami 
laukia, kad kas nors atskirtų 
nuo pelų. Deja, niekas ligi šiol 
to nėra padaręs.

Sovietų valdžia per 60 metų, 
nežiūrint nesuskaičiuojamų 
aukų, nepajėgė įgyvendinti 
pačios socializmo esmės — 
socialinio teisingumo. Iš viso 
triūso išėjo grubiai nevykusi 
socializmo kopija, užgožta 
grėsmingo karinio koloso, 
nuolat ryjančio pagrindinius 
gyvenimo išteklius. Konstitu
cijoje pabrėžtas dėmesys 
kiekvienam socialistinės 
visuomenės nariui iš tiesų tapo 
dėmesiu partijai ir ją palaikan
čiai galingai kariaunai.

Jei kas apie tai pabando 
rašyti išeivijos ar Lietuvos 
pogrindžio spaudoje, bema
tant yra apšaukiamas „socia
lizmo priešu“, „tarybinio 
gyvenimo juodintoju“... O iš 
tikrųjų, sveiku protu sveriant, 
didžiausi socializmo priešai 
yra patys bolševikijos vadovai 
ir jų artimiausi talkininkai, 
pažaboti įvairiomis lengva
tomis. Jie dažnu atveju paker
ta socializmo šaknis, nepri
pažįsta tolerancijos, kumščio 
argumentais užpuola kritikus.

Išeivių už antitarybinę kri
tiką į teismą nepatrauksi. Juos 
galima tik, suklastojus mintis 
bei faktus, agitatoriškai išplūs
ti. Kas kita su pogrindžio 
autoriais. Saugumo iššifruoti, 
už parašytą tiesą jie yra 
tampomi po teismus, baudžia
mi kalėjimu, tremtimi. Jų 
šeimos persekiojamos. Taip 
daroma pagal „teisingiausią“ 
pasaulyje Konstituciją, kurią 
poetas E. Mieželaitis pava
dino „klodais, gimdančiais 
poeziją“. Tas prityręs režimo 
liaupsintojas LTSR Aukščiau
siosios Tarybos sesijoje kalbė
jo: „Mūsų valstybės idealai 
sutampa su kiekvieno atskiro 
doro žmogaus idealais. Mūsų 
valstybė siekia tokio tikslo, 
kuris patenkintų kiekvieno 
atskiro žmogaus gėrio, tiesos ir 
grožio idealus“.

Tuo metu, kai Lenino premi
jos laureatas E. M. įkvėptai 
užakcentavo „kiekvieno atski
ro žmogaus“ konstitucines 
teises, sovietų saugumas 
suiminėjo piliečius disidentus, 
„nusikaltusius“ tuo, kad 
savaip (be jokio smurto — 
žodžiu bei raštu) gynė gėrio ir 
tiesos idealus. Jei humanistas 
E. Mieželaitis teiktųsi įsigilin
ti į socializmo žmogiškuosius 
pagrindus, tikriausiai poeto 
pašaukimą dergiančių prakal
bų sesijose nesakytų. Nema
nau, kad malonios kelionės ir 
lengvatos jam yra svarbesnės 
už jautrumą skriaudžiamam 
žmogui. O gal?

Gražaus tarptautinio 
bendravimo tikslu buvo 
pasirašyta Helsinkio sutartis. 
Atrodė, šis dokumentas atneš 
šiokį tokį pragiedrėjimą 
žmogaus teisių srityje. Tačiau 
sovietai sutartį „patvirtino“ 
per keletą metų klastingai 
įkalindami beveik visus pasi
šventėlius žmogaus teisių 
gynėjus. Dalis turėjo 
pasitraukti į užsienį. Bet ar po 
šio valymo tenykštis socializ
mas pagražėjo? Anaiptol. 
Pasidarė bjauresnis: šašuotas, 
ligotas, apskretęs, kaip visų 
ujamas benamis šuo. Šiandien 
jo ligotumas toks akivaizdus, 
kad neįmanoma tylėti. Net 
patys partpareigūnai susirūpi
no. Vis dažniau, šalia įkyrė
jusių išpūstų, optimistinių 
antraščių, Lietuvos spaudoje 
randi drąsesnį pokalbį ar 
sodrų, tarybinę korupciją 
demaskuojantį rašinį. 
Suprantama, gelianti publi
cistika spausdinama tik su 
valdžios palaiminimu, visuo
met prikergus antikapitalis- 
tinę pastraipą (destis, ten kur 
kas blogiau).

Š.m. liepos 10 d. „Lit. ir 
meno“ savaitraštyje skaitome 
įdomų rašinį „Taisome sveika
tą, gadiname gydytojus...“, 
kuriame Filomena Taunytė 
parodo, kaip dabar veikia 
nemokamas gydymas Lietu
vos respublikoje. Prieš akis 
atsiskleidžia tikra socializmo 
parodija. Nuo kyšio priklauso

(Nukelta į 2 psl.)

gimnaziją aušrokų 
suvažiavimo proga
ALINA SKRUPSKELIENĖ

Suvažiavimo pakvietimuose 
pažymėta, kad susirenkame*) 
senos draugystės atnaujinti ir tam 
įvykiui motto parinkta aušroko 
Jono Aisčio „Draugystės“ žodžiai: 
„O jeigu kartais po daugio metų“.. 
Tikrai, tų metų jau labai daug 
nuriedėjo į praeitį, kai kurie iš 
mūsų gimnaziją baigė prieš šešias
dešimt metų ar dar anksčiau. 
Toliau Aisčio eilėrašty skaitome, 
kad širdis vis pasiliks jauna. 

I Manau, kad ta jauna širdis, neno
rinti ir kažkaip nemokanti pasen
ti, ir bus suvedus čia pilną salę 
senų draugų. #

Daug gražių žodžių yra parašy
ta ir pasakyta apie draugus ir 
draugystę. Man labai patinka 18 
a. anglų rašytojo Samuelio John- 
sono su anglišku humoru tartas 
žodis, kad žmogus savo draugystę 
turįs nuolat pataisinėti, vadinas, 
neleisti jai suirti, vis laikyti ją 
geros formos. J. G. Herderis, vokie
čių istorikas ir filosofas, kartą 
gražiai išsireiškė: Pasaulyje ant 
apnuoginto medžio, pilno karčių 
vaisių, žydi du žiedai... antrasis 
yra draugiškumas, kuris stiprina, 
gaivina, gydo širdį. Ir antikinėje 
graikų mitologijoje rasime daug 
gražių draugiškos ištikimybės 
pavyzdžių. O jei kuris iš mūsų 
norėtų šia iškilminga proga 
prisiminti romantinės literatūros 
laikus — dabar jau nemadingus — 
ten galėtų paskaityti, kad kūrėjas 
dažnai savo poezijos pradžią, savo 
dainos pradžią išgirsta draugo 
širdyje. Tokiam širdingam pokal
biui viens su kitu mes čia ir 
susirinkome. Kalbame apie Kauno 
„Aušros“ gimnazijas.

Trečiojo Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalinimo metais 
(1795) Kaunas buvo turtingas 
miestas ir turėjo gerai sutvarkytą 
švietimą. Bet okupantai rusai tą 
miestą numatė panaudoti savo 
kariniams tikslams, įrengė tvirto
vę, kaip strateginį punktą kovoje 
su vokiečiais. Netrukus prasidėję 
Napoleono karai, kilęs vėliau 
didžiulis gaisras ir sausra išvar
gino gyventojus, jų skaičius 
nuolat mažėjo. Nyko kultūrinis 
gyvenimas, menkėjo švietimas, 
ypač po 1831 metų sukilimo. Bet 
kai Kaunas virto gubernijos 
miestu, jis vėl imtas tvarkyti, 
pagaliau 1843 m. Kaunan buvo 
atkelta Kražių mokykla.

Ta mokykla ir yra mūsų „Auš
ros“ prosenelė. 1616 jėzuitų įkur
ta, Lietuvos didikų remiama ir 
dosniai aprūpinama, kolegija 
išaugo į rimtą mokslo įstaigą. Ji 
pajėgė kviestis geriausius ano 
meto mokytojus, joje dėstė tarp 
kitų ir poetas Sarbievius, ir isto
rikas Vijūkas Kojalavičius. Jėzui
tams iš Lietuvos išsikėlus, kole
gija paliko dirbti ir toliau, kitų 
vadovybių rankose, pagaliau rusų 
valdžia paskyrė jai pasaulietį 
viršininką ir pasauliečius mokyto
jus. Čia verta prisiminti viena 
įdomi smulkmena. Kai kurie 
pasauliečiai mokytojai buvo vedę 
ir tai sukėlė pasipiktinimo tėvų 
tarpe: jų nuomone, vaikus tegalėjo 
mokyti vienuoliai, o ne vedę 
pasauliečiai! Kolegija buvo 
pavadinta gimnazija ir perkelta, 
kaip sakiau, į Kauną. Tai šioje 
gimnazijoje ir mokėsi nemaža 
lietuvių, pirmoji mūsų šviesuome
nės karta. Pradžioje dirbta jėzuitų 
namuose, Rotušės aikštėje, vėliau

*) Čia spausdinamas straipsnis yra 
Alinos Skrupskelienės paskaita, 
skaityta aušrokų suvažiavime Jauni
mo centre, Chicagoje, š.m. gegužės 
mėn. 29 d.

Nuotrauka Vytauto MaželioKaro muziejaus liūtai ir bokštas nepriklausomybės laikais Kaune.

gimnazija pasistatydino nuosa
vus rūmus domininkonų viertuo- 
lyno sklype, gatvėje, kuri buvo 
pavadinta Seimo gatve. Tai buvo 
vyrų gimnazija, mergaitėms rusų 
gimnazijos rūmai buvo pastatyti 
pora dešimčių metų vėliau, 
Laisvės alėja 55.

Vyrų gimnazijos rūmų statyba 
buvo baigta 1863, sukilimo, bruz
dėjimų, neramumų metais. 
Neišvengta susidūrimo su rusų 
vyriausybe, nė gimnaziją atida
rant. Prieš prasidedant mokslo 
metams, mokyklos rūmus reikėjo 
pašventinti. Tai atliko pravosla
vų dvasininkas pirmąją atida
rymo dieną. Rytojaus dieną buvo 
pamaldos moksleiviams katali
kams, jas laikė kunigas Klemen
sas Kairys. Vyskupo ir poeto 
Antano Baranausko draugas. 
Kun. Kairys ir pats turėjo neabe
jotiną poetinį talentą, rašė ano 
meto lietuvių spaudoje, taigi lietu

Kauno „Aušros“ gimnazijos suvažiavime š. m. gegužės 28— 30 d. Chicagoj. Po 45 metų dešimtos 
laidos „A“ klasės aušrokės susitikusios su savo auklėtoja mokyt. A. Skrupskeliene (pirmoj eilėj, 
viduryje). Nuotr. H. Bagdonienės

kryptim. Šviečiamojo amžiaus idė- 
jos ir jo liberalizmas tebeveikė H oj 
Lietuvos šviesuomenę, Eduka- )įr»l 
cinės komisijos laikais paža- 
dintas domėjimasis istorija, 
geografija, savo valstybe tebe- ,'į 
buvo stiprus. Šalia to budo ir 
tautinis susipratimas. Visos šios 
nuotaikos vertė nekęsti carizmo, 
okupacijos, rusų valdininkų. Dėl 
to per visą laiką nuo gimnazijos 
įsteigimo administracijai teko 
kovoti su mokiniais ir mokytojais. 
Kartais griebdavosi ir labai griež-. oįtb 
tų priemonių: neklusniuosius uaT
šalindavo iš mokyklos be teisės ėst 
įstoti kitur, buvo ir trėmimų į nsn 
Rusijos gilumą. ,iukL

Vis dėlto pasiturintieji lietuviai 
siųsdavo savo vaikus čia mokytis. I(i 
Vienas iš pirmųjų lietuvių buvo Jį" 
poetas Jonas Mačiulis-Maironis, 1 
aušrokės Danutės Augienės dėdė, ’’’ 1 
baigęs gimnaziją 1883 m. Jam 1 
pagerbti „Aušros“ 'laikais buvo 8P<I 
prikalta lenta su atitinkamu įrašu įsib

vių visuomenei jau buvo žinomas. 
Nenorėdamas laikytis gautųjų 
instrukcijų, kurios labai varžė 
pamaldų eigą, kunigas ne tik atlai
kė pamaldas savo nuožiūra, bet ir 
pašventino visus rūmus. Carinės 
okupacijos valdininkams 
elgesys pasirodė įžūlus, įžeidžian
tis valdžią. Kunigas Kairys buvo 
tuoj atleistas iš kapeliono parei
gų. Jis ir anksčiau turėjo 
nesusipratimų su administracija, 
šį kartą valdininkai pasiryžo elg
tis dar griežčiau: jis buvo ištrem- 
tasgyventi prie Uralo, Sibiro pusė
je. Silpna sveikata neatlaikė, ir 
kunigas Kairys mirė tais pačiais 
metais.

Tuos gimnazijos rūmus Seimo 
gatvėje daugelis mūsų gerai 
atsimena. Tai buvo trijų aukštų 
namai, švarus kiemelis su gražiai 
suaugusiais medžiais, šalia senas 
vienuolynas ir bažnyčia, siaura J. 
Jablonskio gatvelė skyrė gimna
ziją nuo senamiesčio, iš vakarų

pusės turgavietė, trukdžiusi 
praplėsti gimnazijos sklypą. Malo
nu pastebėti, kad dabar ten yra 
sodelis su fontanu. Kun. Kairiui 
juos šventinant, jie atrodė taip 
pat, tik mums ten dirbant, jau ėmė 

toks rodyti amžiaus žymes: laiptai 
buvo gerokai nudilę. Suprantama, 
juk tuos laiptus mynė jaunų vyrų 
kojos visą pusšimtį metų. Man 
pasakojo, kad priešais gimnaziją 
buvo smulkių prekių krautuvėlė 
rusų laikais, ir gimnazistai suge
bėdavo nusipirkti ten sau cigare
čių — jų parduodavo jiems po 
vieną. Aš nežinau, ar tais laikais 
mokytojams buvo taip pat sunku 
kovoti su mokinių rūkymu, kaip 
mūsų laikais, bet karceris neklus
niems izoliuoti buvo. Mano darbo 
metu ten buvo įrengtas gimna
zijos gydytojos kabinetas.

Gimnazija turėjo vykdyti rusų 
politikos tikslus — rusinti. Svarbu 
buvo pradėti nuo jaunimo, bet 
buvo nelengva jį palenkti norima

didžiojoje gimnazijos salėje. Kiek noi 
vėliau, 19 amžiui baigiantis, irinle 
aušrokės Švarienės tėvelis čia taip .rnS 
pat mokėsi,, o dar vėliau ir Salome- , ris> 
jos Nasvytytės-Valiukienės ir 
Giedros Gudauskienės tėvelis, 
taigi turime ir antros generacijos_ 
aušrokių! Buvo ir daugiau mokv 
nių lietuvių, ir gimnazija darėsi po 
truputį vis lietuviškesnė. 1904 
metais leista dėstyti tikybą lietu- 'į 
viškai, 1906 — turėti ir lietuvių 
kalbos pamokas, pirmoji pamoka ' 
buvo tų metų rugsėjo mėn. 15 d. / 
Užsirašė 40 mokinių (iš viso 
gimnazijoje mokinių buvo pe»£ 
400), mokė žinomas pedagogas it-->^n 
patriotas Tomas Žilinskis, o jam , 
pasitraukus, Aleksandras 
Stulginskis, busimasis prezi
dentas. Tas faktas galėjo patrauk
ti ir daugiau lietuvių stoti į šią 
gimnaziją, juo labiau, kad Kaune " 
jau kūrėsi lietuviškas sąjūdis/’ 
bruzdėjo lietuviai moksleiviai. Jie’l'i^' 
rinkdavosi pas advokatą Leoną, 
ar pas kunigą Dogelį, ar pas prela- 
tą Jakštą-Dambrauską, skaitė 
„Aušrinę“, „Ateitį“, nes buvo ir ig 
moksleivių lairaštėlių. 20 a.„ )rf
pradžioje gimnazijoje mokėsi jau, 
nemažas skaičius mums gerai ,)?j 
pažįstamų asmenų, k.a. kompo- „ 
zitorius K. V. Banaitis, Kazimie
ras Bizauskas, vėliau Nepriklau
somybės akto signataras, 
ministeris ir Lietuvos atstovas " 
daugely valstybių, taip pat ir JAV, r 
komunistų areštuotas, ir jo liki-- - 
mas nežinomas. Mokėsi visuo- ”
menininkai Antanas Milčius, Zig- r? 
mas Toliušis, Mykalojus Lipčius, d 
dr. Motiejus Nasvytis, Stasys 
Lozoraitis — ministeris ir Lietu- m 
vos atstovas, dabar gyvenąs 
Romoje. Baigę gimnaziją, jie visi J Jį 
vienokiu ar kitokiu būdu įsijungė į >r 
Nepriklausomos Lietuvos kūrimą. 
Vadinas, tie vyrai mokėjo 
pasinaudoti mokslu, kad ir gauna
mu per rusišką prizmę. Gimnazija 
baigė savo dienas su Pirmuoju 
pasauliniu karu.

Nukėliau klausytojus į „proisto- 
rę“, nes man ji pasirodė įdomi savo 
lietuviškais dvasios sproginė, 
jimais, prasiveržimais. Bet tai vis 
dėlto buvo rusų gimnazija.

Lietuviškos Kauno gimnazijos 
pradžios reikia ieškoti 1915 
metais. Kaunas tebebuvo vokiečių 
okupuotas, karas dar nepasi
baigęs, taikos perspektyvos toli
mos ir labai neaiškios, daug 
gyventojų pasitraukė į Rusiją. Bet 
Kaunas jau buvo įpratęs turėti 
savo gimnaziją, buvo ir jaunimo, 
kuris norėjo mokytis. Tad Kaune 
likusio nedidelio lietuvių šviesuo- , 
menės būrelio susirūpinta švie- , 
timu. Saliamonas Banaitis, akty
vus ano meto visuomenininkas, 
turėjęs Kaune savo spaustuvę, 
Nepriklausomybės aktd 
signataras, išsirūpino iš okupaci- 1 
nės vokiečių valdžios leidimą •* 
gimnazijai steigti ir 1915 rugsėjo 
mėn. darbas prasidėjo. Finansavę 
pradžioje Draugija nukentė- 
jusiems nuo karo šelpti, netrukus
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Rytų Europos rašytojų dilemos
Rytų Europos kultūrinė tra- 

dĮeijakelia rašytojui ypatin- 
gLfe' fėikalavimus — būti “tau
tos sąžine”, skelbti tiesą melo 
akivaizdoje, priešintis ne
teisingumui. Kai kurie rašy
tojai išliko ištikimi šiai tra
dicijai ir sunkiaussiomis 
sąlygomis.

Vienas tokių rašytojų yra 
vengrų poetas, esejistas ir fil- 
n|ų scenarijų autorius Sandor 
Clsoori. Gimęs ir užaugęs 
nepasiturinčių ūkininkų šei- 
nĮoje, jis priklauso kartai, kuri 
subrendo 1956-ųjų metų revo
liucijos žaizdre. Csoori daly
vavo revoliucijoje ir, ją su
triuškinus, kaip daugelis jo 
bėndralaikių, padarė paliau
bas su porevoliuciniu Kadaro 
rėžimu. Tačiau jis niekad 
nenustojo kritikavęs komunis
tinės santvarkos. Už savo 
sociologines studijas apie 
vengrų žemdirbių išnaudoji
mą ir persekiojimą jis buvo 
baudžiamas laikinu draudimu 
spausdintis, ir kai kurios sutar
tys su kino studija buvo nu
trauktos (daug švelniau kaip 
panašių straipsnių autoriai lie
tuvių savilaidoje). Po kiek 
laiko jo balsas vėl pasigirsda
vo, ir pastaraisiais metais jis 
buvo apdovanotas pora lite
ratūrinių premijų. Csoori nuo
lat stengiasi sumobilizuoti 
vengrų rašytojų kolektyvinę 
sąžinę: 1968-ais metais jis or
ganizavo protestą prieš Čekos
lovakijos invaziją, o pernai vie
šai pasmerkė čekų Čhartos — 
7j sąjūdžio narių nuteisimą.

į Šįmet daug triukšmo sukėlė 
vęngrų jaunųjų rašytojų žur- 
nple Mozgo vilag išspausdin
tas Csoorio straipsnis apie 
vengrų intelektualus ir Veng
rijos politinę santvarką. Jo pa
stabos atrodo labai aktualios ir 
Lietuvai. Anot Sandor Csoorio, 
“vengrų intelektualams ne
trūksta nuomonių apie poli
tinę padėtį, kurias jie atvirai 
reiškia draugų rately. Bet kai 
reikia apie savo įsitikinimus 
viešai pasisakyti, jie pasisle
pia. Jie pamiršta, kad jei žmo
gus nesidalija savo žinojimu, 
jo intelektas sustabarėja. 
Socializmas pasidavė ap
gaulingam įsitikinimui, kad 
viešas tiesos išpažinimas yra

pavojingas. Ir taip mes 
pasakom daug ąaažiau, negu 
galvojam”.

Csoori kviečia savo skaity
tojus įsivaizduoti žmogų, “ku
ris parašo sociologinę studiją 
ne apie tekstilės pramonę, bet 
apie valdžią, apie politinę ga
lią. Į jo rankas gali trenkti žai
bas, nes jis susidurs su tokiais 
jautriais klausimais, kaip: 
‘Kiek asmenų šiandien vairuo
ja Vengrijos politiką? Ar jų 
skaičius nėra per mažas?” 
(toksai žaibas Lietuvoje tren
kė į Vytautą Skuodį, kuris 
mokslinėje studijoje išdrįso iš 
pagrindų panagrinėti ateis
tinės propagandos pamatus). 
CBoorio išvada: “Kur intelek
tualinis gyvenimas, mokslas, 
menas ir politinė filosofija ne
turi autonomijos, nuoga galy
bė reguliuoja žmonių jausmus, 
duonos kainą ir istorijos šmėk
las”.

Vengrų rašytojas pripažįs
ta, kad jo tėvynėje daugiau me
džiaginės gerovės, negu kai
myniniuose, “socialistiniais” 
vadinamuose kraštuose. Jisai 
sutinka, jog pakilo vengrų 
valstiečių gyvenimo lygis. Ta
čiau jis nurodo ir į “neįtikėtiną 
eikvojimą, vagystes, Budapeš
te ir provincijoje viešpataujan
tį cinizmą. Vyksta didelė sta
tyba, bet drauge mažėja 
Vengrijos gyventojų skaičius, 
aliarmuojančiai plinta savi
žudybės, psichinės ligos, alko
holizmas.... Tautai reikia duo
nos ir mėsos, bet jai nemažiau 
reikia sąmoningumo, perspek
tyvos, reikia žinoti, kokie pa
vojai jai gresia ir kokios tak
tikos ji turi imtis”.

Ūkinę pažangą reikia derin
ti su tautiniu sąmoningumu, — 
perspėja Csoori. Ten, kur vie
nas iškeliamas kito sąskaiton, 
iškyla ypatingi pavojai: “O 
kas bus, jei mūsų ūkinė gero
vė pasirodys trapesnė, 
negu mums atrodo, ir staiga 
pradės smukti? Mūsų pareiga 
buvo ne tik užsitikrinti duoną, 
kurios praeityje trūko, bet ir 
puoselėti tautinį sąmonin
gumą. Mes to nepadarėm, ir iš
dava: mūsų jaunosios kartos 
galvose siaučia liūdnas chao
sas. Todėl tiek daug jų nori 
emigruoti. Ir todėl pas mus tiek

I. STEIGIMAS
Lietuvos Taryba priėmė 

pirmąjį Vilniaus universiteto 
įstatymą 1918 m. gruodžio 5 d. 
Įstatyme buvo paskelbta, kad 

' „Vilniaus universitetas atgai
vinamas nuo 1919 m. sausio 
mėn. 1 d. Jis yra mokslo ir 
mokymo įstaiga, 1832 m. už
daryto Vilniaus universiteto 
turtų paveldėtojas“.(l)

Taryba nustatė, kad atgai
vintame Vilniaus universitete 
veiks keturi fakultetai: teolo
gijos, visuomeninių mokslų 
(filosofija, teisė, istorija, filo
logija, literatūra), mokslų ir 
medicinos.(2) Buvo numatyta 

i universitetą ateinan
čių metų pradžioje.

Tačiau Raudonoji armija už
ėmė Vilnių, ir Lietuvos val
džios vyriausybė turėjo pasi
traukti į Kauną 1919 m. sausio 
2 d. Bolševikų vyriausybė 
nutarė atidaryti Darbo uni
versitetą Vilniuje. Įsakymas 
buvo Lietuvos ir Baltos Rusijos 
Komisarų Tarybos paskelbtas 
1919 m. kovo 14 d.(3) . -

Bolševikų sprendimas nega
lėjo būti įvykdytas, nes lenkų 
kariuomenė, vadovaujama 
maršalo Jozef Pilsudskio, 
užėmė Vilnių. Pilsudskis 
paskelbė dekretą 1919 m. 
rugpjūčio 28 d.,(4) kuriame 
buvo įsakyta, kad universi
tetas yra atgaivinimas lenkų 
valdžios ir jam suteikiamas 
Stepono Batoro vardas. Lenki
jos karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Batoras mat buvo 
paskelbęs Vilniaus universi
teto įkūrimo dekretą 1579 
metais. Pilsudskio dekretu ati
darytas universitetas pradėjo 
veikti 1921 metais, kai nepri
klausomybės karai pasi
baigė.^)

I atidaryti 
čių metų ]

II. BENDROJI APŽVALGA
Universitete, pavadintame 

Universytet Stefana Batorego, 
veikė šeši fakultetai: humani
tarinių mokslų, teologijos, 
teisės ir visuomenės mokslų, 
matematikos ir gamtos, medi
cinos ir dailės.(6) 1924 metais 
matematikos ir gamtos fakul
tete buvo įsteigtas agronomi
jos skyrius. 1938 metais šitas 
skyrius pasidarė savarankiš
kas agronomijos fakultetas.(7) 
Teisės ir visuomeninių mokslų 
fakultetas visuomet turėjo dau
giausia studentų.(8)

Mokslo metai tęsėsi nuo 
spalio 1 d. iki liepos 1 d. Buvo 
trys trimestrai po dešimt 
savaičių. Pagal taisykles, turė
jo būti nors 180 paskaitinių

“disidentų”: valkatų alkoholi
kų, tik pusinį gyvenimą tegy
venančių jaunuolių. Aš atkak
liai tikiu, kad mūsų rūpestis 
tautos sąmoningumu stovi 
aukščiau bet kokių politinių 
manevrų. Ir jei politikai 
pavyksta nustelbti mūsų rū
pestį, tada pereini į užsispyru
sią opoziciją ir visu atkaklu
mu imi kovoti prieš tai, kas 
tave nori sutrinti į dulkes”.

Tai rūpesčio kupini žodžiai 
skamba iš Vengrijos, kurioje 
šiandien daugiau duonos ir 
daugiau laisvės negu Lietuvo- 
je' K. 2.
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Senojo Vilniaus universiteto Didysis kiemas.
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dienų.(9) Paskaitos buvo skai- Vyriausias universiteto or- 
tytos lenkų, lotynų ir rusų kai- ganas buvo senatas. Senatą 
bomis.(10)

Universitetui vadovavo 13
rektorių:

LENTELĖ NR. 1: STEPONO 
BATORO UNIVERSITETO 

REKTORIAI

M. Sedleckis
V. Stanevičius
A. Parčevskis
V. Dzevulskis
M. Zdzechovskis 
S. Pigonis
C. Falkovskis
A. Januškevičius
K. Opočinskis
V. Stanevičius
V. Jakovickis
A. Vuicickis
S. Erenkroicas

1919—1921
1921— 1922
1922— 1924
1924— 1925
1925— 1927
1927— 1928
1928- 1930 
1930-1932
1932- 1933
1933— 1936
1936- 1937
1937— 1939 
1939

sudarė: rektorius, prorektorius 
ir dekanai. Dekanus kasmet 
rinko fakulteto taryba. Fakul
teto taryba susidarė iš to fakul
teto profesorių ir dviejų do
centų. Fakultetų tarybos 
atstovai rinkdavo rektorių. Iš 
pradžios rektorius buvo renka
mas vieneriems metams. Nuo 
1933 metų jis buvo renkamas 
trejiems metams. Buvo dviejų 
rūšių profesorių: ordinarinių ir 
ekstraordinarinių.(11)

Daugelis mokslo personalo 
narių buvo kviečiami iš Len
kijos. Didžiausias skaičius 
buvo pakviestas iš Lenkijos 
Galicijos. Iš jų buvo pradinių ir 
vidurinių mokyklų moky
tojai.^) Specialistų - moksli
ninkų tarpe retai pasirodė

lietuvis. Pvz. 1928 -1929 moks
lo metais buvo 195 mokslo' 
personalo narių. Tačiau 
nebuvo nė vieno lietuvio.(13)

Pradžioje universiteto bai
gimui buvo būtinas daktaro 
laipsnis. Bet ntio 1920 m. liepos 
15 d. studentui pakako išlai
kyti magistro egzaminus ir 
pateikti magistro mokslo dar
bą, kad galėtų įsigyti mokslo 
diplomą.(14)

Iki 1939 metų humanita
rinių mokslų fakultetas išdavė 
599 filosofijos magistro laips
nius dešimties specialybių: 
lenkų filologijos, klasikinės 
filologijos, slavų filologijos, 
vokiečių filologijos, prancūzų 
filologijos, indoeuropiečių 
kalbotyros ir etnologijos, filo
sofijos ir pedagogikos. Tas 
fakultetas irgi išdavė 42 dak-

Vilniaus universiteto Sarbievijaus vardo kiemas.

taro diplomus ir 4 habilita
cijas.

Matematikos ir gamtos 
fakultetas išdavė 793 aukštojo 
mokslo ■ diplomus dešimties 
specialybių: matematikos, 
fizikos, chemijos, astro
nomijos (senoji universiteto 
observatorija veikė),(15) geo
grafijos, botanikos, geologi
jos ir minęralogijos. Tas 
fakultetas irgi išdavė 606 filo
sofijos magistro diplomus, 69 
mokslo daktaro diplomus ir 17 
habilitacijų.

Iki 1938 metų medicinos 
fakultetas išleido 1185 gydy
tojus, 442 farmacijos magist
rus ir 56 mokslo daktarus. 
Venia legendi (teisė skaityti 
paskaitas) išduota 14.

Teisės ir visuomeninių 
mokslų fakultetas išdavė 1577 
teisės magistro diplomus, 37 
daktaro diplomus ir 12 habi
litacijų.

Teologijos fakultetas išdavė 
82 magistro diplomus, 8 dakta
ro diplomus įr 2 habilitacijas.

Iki 1937 metų dailės fakul
tetas išdavė 19 „dailininko 
tapytojo“ diplomų.(16)

„Lenkijos universitetų tarpe 
Vilniaus universitetas turėjo 
mažiausiai... darbuotojų ir 
studentų“.(17) 1924 - 1925
mokslo metais buvo 2238 stu
dentai. Iš jų 414 buvo laisvi 
klausytojai.(18)

1932 - 1933 mokslo metais 
universitetas turėjo 96 kated
ras su 101 institutu, klini
komis ir seminarais. Tuo laiku 
buvo 80 profesorių, 21 docen
tas, 19 adjunktų, 188 vyresnių 
ir jaunesnių asistentų ir jų pa
vaduotojų, 14 laborantų. Buvo 
įsirašę 3923 studentai(19) ir 44 
laisvieji klausytojai. Nuo tų 
mokslo metų studentų skai
čius pradėjo mažėti, nes mo
kestis kilo. 1932 metais vien
kartinis studento įnašas buvo 
30 zlotų, o per metus reikėjo su
mokėti 50 zlotų. Paskui, be 
vienkartinio įnašo, reikėjo 
mokėti mokslo metų eigoj I-am 
kurse 270 zlotų; II-am kurse 
250 zlotų; III-am kurse 220 
zlotų. Už kiekvieną egzaminą 
dar reikėjo pridėti 10 zlotų.

1937 - 1938 mokslo metais 
liko tik 3110 studentų ir 29 
laisvi klausytoj ai,(20) o 1940 
rudens semestrui liko tik 2274 
studentai.(21) Pastaba: Jau II 
pasaulinis karas buvo pra
sidėjęs, dėl to skaičius taip 
sumažėjo šiuo laiku.

Nors Stepono Batoro uni
versitete buvo mažiausias 
mokslo personalo skaičius iš 
visų lenkų valdžios universi
tetų, Vilniaus universitetas 
išleido labai daug leidinių, 
palyginus su kitais lenkų uni
versitetais. Visi fakultetai 
spausdino įvairius mokslo 
darbo rinkinius, metraščius, 
žurnalus, knygas ir t.t. Ignas 
Končius, kuris trumpai buvo 
universiteto valdytojas, perė
mus universitetą lietuviams, 
sakė, kad „iš Vilniaus ėjo visa 
lenkų mokslinė perio
dika“.^)
III. UNIVERSITETINIS 

GYVENIMAS

Universiteto atmosfera buvo 
aplamai nepalanki lietu
viams. Lenkų valdžios nuosta
tais universitetas turėjo lai
kytis denacionalizacijos.(23) 

(Nukelta į 2 psl.)
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Česlovas Milošas apie 
totalitarizmo sąvoką

Totalitarizmo sąvokos tema 
šiandien karstai tebesigin- 
čijaria. Sovietinėje literatū
roje totalitarizmo etiketė pap 
rastai prisegama itališkajam 
fašizmui ir vokiškajam naciz
mui^ nutylint paties bolševiz
mo totalitarinę prigimtį. Vaka
ruose nesutariama, ar 
totalitarizmas šio šimtmečio 
kūdikis, nauja apraiška isto
rijoje — ar tik tradicinė des
potizmo forma su modernios 
technologijos priedėliu? Ir na
cių, ir bolševikų valdymą paty- 
rusieji paprastai tvirtina, kad 
totalitarizmas nauja, praei
tyje nepatirta sistema.

Viena ryškiausių pokario 
knygų apie ypatingąją totali
tarizmo prigimtį yra prieš tris
dešimt metų pasirodęs Česlo
vo Milošo veikalas 
“Pavergtasis protas”. Nobelio 
literatūrinės premijos laurea
tas parašė šią knygą, nutrau
kęs savo ryšius su Varšuvos 
komunistine vyriausybe ir 
pasirinkęs politinio pabėgėlio 
dalią. Minties kontrolė Milo
šui yra esminė tarybinio totali
tarizmo dalis, o “socialistinis 
realizmas”- parankus tos kont
rolės įrankis. Štai kaip Milo
šas apibūdina “socialistinį 
realizmą”:

“Jis literatūrai uždraudžia 
tai, kas visais laikais buvo 
rašytojo pagrindinis uždavi
nys — žiūrėti į pasaulį iš savo 
nepriklausomo taško, byloti 
teisybę, kaip ji jam atrodo, ir 
taip stovėti sargyboje visos vi
suomenės labui. Visos verty
bės pajungiamos diktatūros in
teresui. Žmonių kančią 
nustelbia oficialus trimitavi
mas: orkestras konclageryje”.

Milošas pabrėžia glaudžią 
nacinio ir bolševikinio totali
tarizmo giminystę. Jo nuomo
ne, totalitarizmas nemirė su 
Hitleriu ir Stalinu, kaip tai aiš
kina kai kurie žmonės Vaka
ruose. Savo įvade į pernai iš
leistą naują “Pavergtojo 
proto” laidą anglų kalba, Milo
šas tvirtina, kad totalitarizmo 
problema tebėra tolygiai ak
tuali šiandien. Jo žodžiais:

“Ši knyga buvo parašyta 
prieš trisdešimt metų Paryžiu
je, kai dauguma prancūzų 

intelektualų dėjo savo viltis i 
naująjį pasaulį Rytuose, kurį 
valdė nepaprastos išminties ir 
dorybės vadas Stalinas. Tie jų 
tautiečiai, kurie, kaip Albert 
Camus, išdrįsdavo paminėti 
konclagerių tinklą — tariamos 
socialistinės sistemos pačią es
mę — būdavo plūstami ir atstu
miami”.

“Kai mano knyga išėjo iš 
spaudos”, tęsia Milošas, “ji 
papiktino beveik visus. Sovie
tinio komunizmo gerbėjams ji 
buvo įžeidžianti, o antikomu- 
nistai apkaltino ją miglota 
politine pozicija ir įtarė auto
rių, kad jis širdyje marksistas. 
Nuo to laiko šią knygą patvir
tino faktai. Knygos tema yra 
proto pažeidžiamumas 20-ame 
amžiuje. Jį lengvai suvedžioja 
visuomeninės — politinės dok
trinos, ir jis noriai pateisina 
totalitarinį terorą, dėlei žada
mos ateities. Todėl “Paverg
tasis protas” pakyla virš vie
tos ir gyvenimo laiko ribų — ši 
knyga stengiasi tirti gilesnes 
priežastis, kodėl šiandien taip 
ilgimasi kad ir iliuzinio tik
rumo”.

“Nors ‘Pavergtasis protas’ 
buvo išspausdintas ne Lenki
joje”, rašo autorius, “šią kny
gą pastaraisiais dešimtme
čiais daug kas skaitė 
Lenkijoje, kur ji vaidino lais- 
vintojos vaidmenį. Galbūt 
manosios Europos dalyje kai 
kurios mano analizės atrodo 
savaime suprantamos, bet kai
riosios ar dešiniosios totali
tarinės galvosenos magnetiz
mas nėra praeities dalykas.... 
Nors šiuose puslapiuose aš ap
rašiau totalitarizmo istorijos 
'klasikinį tarpsnį’, pačios gi
liosios šio reiškinio gajumo 
priežastys tebėra gyvos ir po 
trisdešimties metų”.

Įvadą į naują “Pavergtojo 
proto” laidą Milošas parašė 
praėjusių metų vasario mėnesį 
prieš savo triumfalinį apsilan
kymą laisvėjančioje Lenkijoje, 
kur jo knyga jau buvo pasiro
džiusi savilaidoje ir buvo lau
kiama oficialios laidos. Kari
nės padėties įvedimas dar sykį 
patvirtino autoriaus teiginius 
apie totalitarizmo gajumą.

J. P.

Steinbecko gimtosios nuodėmės ir kaltės
atleidimo 
mokslas
VYT. BAGDANAVlClUS~

Steinbecko epopėja “Į rytus 
nuo Edeno“ turi gilią nuodėmės 
sampratą ir krikščionišką jos 
nugalėjimo mokslą.

Centrinis šios labai turtin
gos epopėjos epizodas bus tas, 
kai vyriausias protagonistas, 
Kalifornijos gydytojas, Ado

mas kalbasi su savo draugu ir 
su virėju kiniečiu, apie tai, ko
kiais vardais reikia pakrikštyti 
jo dvynukus kūdikius. Jų po
kalbis vyksta tada, kai Adomo 
žmona, pagimdžiusi dvynukus 
berniukus, nei nepažvelgusi į 
juos, tiek juos, tiek vyrą palie
ka. Kai vyras bando sukliudyti 
jos pasitraukimą, ji jį pašauna.

Esant šitokiai situacijai, po
kalbio dalyviai varto Šv. Raš
tą, norėdami išrinkti vaikams 
vardus. Jie sustoja prie S. Tes
tamento epizodo, kuriame Kai
nas, nužudęs Abelį, išeina į pa
saulį, o Dievas tačiau 
uždraudžia jį nužudyti. Dievas
tarė: “Jei kas nužudytų Kainą, 
septyneriopų būdu jis bus nu
baustas. Dėl to Jahvė paženkli
no Kainą, kad kas su juo susi
tiks, jo neužpultų. Kainas 
pasišalino nuo Jahvės ir įsikū
rė Noed šalyje, į rytus nuo Ede
no” (Pr. 4,15 — 16).

Visokių minčių ateina pokal
bininkams į galvą, perskaičius 
šį epizodą. Vienas iš jų sako, 
kad be reikalo dabar didžiuoja
si koks nusikaltęs jaunuolis, 
kad jis išrado nusikaltimą. Kal
tė yra visų mūsų dalis. Ji yra 
mūsų paveldėjimas. Iš kitos ta
čiau pusės, jis mano, kad Dievas 
Kaino nėra pasmerkęs. O 
Adomas prieina išvados, kad 
Kainas gyvena jo vaikuose. 
Tačiau, nepaisant pasmer
kimo, Kaino vaikai turi juos 
apsaugoj antį Dievo duotą 
ženklą (Penguin Books, 1981, p. 
307 - 310).

Toliau visas šis labai turtin
gas pasakojimas, į kurį yra 
įjungta trijų kartų asmenys, yra 
persunktas minties, kad kal

Rudenėjant Nuotr. Vytauto Maželio

tės apraiškos žmonių gyveni
me yia labai garsios, tačiau 
kaltė čia nėra visagalė. Nepai
sant kaltės tragikos, šioje epo
pėjoje alsuoja kaltės atleidimo 
dvasia.

Jonas Steinbeckas yra gimęs 
1902 metais Šalinas mieBte, Ka
lifornijoje. Jis mirė 1968 me
tais. Taigi jis yra mūsų kartos 
žmogus. 1962 metais jis už savo 
kūrybą gavo Nobelio premiją. 
Visuose savo romanuose jis 
rungiasi su dorine problema. 
Labai populiarus šiais laikais 
jis nėra. Nes mūsų laikų visuo
menė yra linkusi apsieiti be do
rinės problemos svarstymo. Ji 
yra linkusi į mūsų kaltę žiūrėti 
kaip į tokį paslaptingą reiškinį, 
kurį tenka patalpinti žmogaus 
pasąmonės gelmėje ir ten jį pa
likti. Steinbeckas tuo tarpu su 
kalte rungiasi jos moderniose 
kasdieninėse apraiškose, ta
čiau į jas žiūri pirmųjų švent
raščio puslapių fone.

Epopėja “į rytus nuo Edeno” 
yra labai turtinga savo gyve

nimiškomis apraiškomis, taip 
kad nėra įmanoma jų čia pilnai 
atpasakoti. Šeimyniniai, poli
tiniai, ekonominiai, kariniai ir 
erotiniai reikalai, tarsi laikraš
čio iškarpos, slenka pro akis, 
skaitant šį romaną. Steinbe
ckas tarp kitko buvo anksčiau 
žurnalistas; dėl to žurnalistinis 
bruožas čia yra ryškus. ,

Ryškiausias blogybės repre
zentantas šioje epopėjoje yra 
pabėgusi Adomo žmona Kate. 
Ji pasidaro ištvirkavimo namų 
dalininkė, ir netrukus nužudo 
šių namų savininkę, tuo būdu 
pasidarydama jų savininkė. Ji 
yra šaltai valinga moteris, ku
riai paduoti kam nors nuodų ar 
ką nors išduoti teismui yra toks 
paprastas dalykas, kaip suval
gyti pusryčius.

Adomo vaikai nežinojo, kad 
ištvirkavimo namų savininkė 
yra jų motina. Jiems buvo sako
ma, kad jų motina yra mirusi. 
Tačiau, kai vienas ir kitas iš jų 
sužinojo, kas yra jų motina, jų 
reakcija buvo skirtinga. Kale- 

bas pasekė paslaptingą ponią, 
nuėjo pas ją ir turėjo su ja pasi
kalbėjimą Jis paklausė jos, ar 
tiesa, kad ji norėjo nušauti jo tė
vą; ji prisipažino iš dalies, sa
kydama, kad ji norėjo tik atsi
ginti nuo jo. Kalebas tarp 
kitko, pradėjo jos klausinėti,ar 
ji nejunta, kad jai ko nors trūks
ta, ko turi kiti žmonės. Užuot at
sakiusi į tai, ji perspėjo save, ko
dėl ji kalbasi su vaikais. Ir kai 
Kalebas pastebėjo, kad ne jos 
akys bijo šviesos, kaip ji sakėsi, 
bet apskritai ji gyvena baimėje, 
jinai jį išvijo.

Jeigu Kalebo reakcija į moti
nos kaltę buvo rami ir dalykiš
ka, tai kito sūnaus Arono reak
cija buvo karšta ir tragiška. Jis 
ilgiau nežinojo savo motinos. 
Jis draugavo su episkopalų kle
bonu ir pats rengėsi tapti kuni
gu. Jis turėjo mylimą mergaitę. 
Kai jis sužinojo, kas yra jo moti
na, visas jo gyvenimas sugriu
vo. Jis metė kolegijos studijas, 
paliko savo draugę, laikyda
mas save jos nevertu, įsirašė į 

kariuomenę, dalyvavo I pasau
liniame kare ir ten žuvo. Kaltės 
kaip kažko paveldėto išgyveni
mas jam buvo nepakeliamas.

Kai jis buvo dar jaunas ber
niukas, klebonas kalbėjosi su 
juo apie kaltę ir kaltės atleidi
mą. Jie išsikalbėjo apie išpa
žinties reikšmę. Klebonas sakė: 
“Tegul niekas man nesako, kad 
išpažintis yra mažiau reikšmin
gas dalykas negu komunija. Ir 
įsidėmėk mano žodžius, aš grą
žinsiu ją atgal, bet atsargiai ir 
palaipsniui” (Suprantama į 
episkopalų bažnyčią). Berniu
kas naiviai atsakė: “Ir aš tai pa
darysiu, kai turėsiu savo baž
nyčią”. — “Bet tam reikia 
takto” — pastebėjo klebonas. 
Toliau klebonas pradėjo jam pa
sakoti apie paslaptingą ponią, 
kuri kartais lankosi bažnyčio
je. Jis kalbėjo apie jo motiną, 
tačiau berniukas to nežinojo. 
„Jau penkios savaitės, kaip vie
na moteris vakarais ateina į pa
maldas. Iš choro tu jos negali 
matyti. Ji atsisėda paskutinia
me suole kairėje pusėje, taip ir tu 
gali ją pamatyti. Ji nešioja vu
alį. Ji išeina pirmiau, negu aš 
galiu ją sutikti, pasibaigus pa
maldoms”. Kai berniukas pa
klausė, kas ji per viena, kuni
gas atsakė: “Ji gėdos namų 
savininkė”. — “Ko ji čia nori?”, 
paklausė berniukas. — “Gal
būt to, ką mes galime pasiūlyti, 
būtent išganymą. Tam reikia 
didelio takto. Aš nežinau, kaip 
tai bus. Įsidėmėk mano žo
džius: tie žmonės yra baimingi. 
Vieną dieną bus pasibelsta į 
mano duris, ir ji bus pakviesta 
įeiti. T ada, Aronai, melskis, kad 
aš būčiau protingas ir kantrus 
Tu tikėk manim, kai tai atsitin
ka, kai liguista siela ieško švie
sos, tai yra aukščiausia ir gra
žiausia patirtis, kurią kunigas 
gali išgyventi” “Tam mes ir 
esam”, atsakė berniukas. O ku
nigas pridūrė: “Aš prašau Die
vo, kad aš nesuklupčiau” (p. 
559 - 560).

Kai kam, skaitant šį romaną, 
ateina galvon mintis, kad šios 
nusidėjėlės asmeniu autorius 
norėjo pavaizduoti Ievą. Man, 
tiesą sakant, ši mintis nekilo,

(Nukelta į 2 psl.) •
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Ar ekonominė veikla nėra 
‘“humanistinė?

c Sj,Svąrstąnt turtingo žmo- 
.( rehabilitacijoB galimybę

ir jos reikalingumą, verta pri
siminti kitą giminingą sąvo- 

, ką. kuri taip pat yra reikalin- 
( ga pakilninimo. Tai yra 
| ekonominio veikėjo sąvoka. Ji 

per paskutinius Šimtmečius 
(taip pat yrą doriškai nukentė

jusi. Nors įvairi ūkinė ir tech- 
!—winfr pažanga ūkinį veikėją 

stipriai iškilo į visuomenės 
i priešakį, tačiau pats šio veikė

jo asmuo pasidarė bedvasis.

! Progą Šiam svarstymui su
daro Šiais metais švenčiamas

A šv. Pranciškaus Asyžiečio 800
— metų gimimo jubiliejus. Šv. 

Pranciškus, artimo meilės ve
dinas, ėjo žmogaus mokyti ne 
atitrauktos nuo gyvenimo mis
tikos, bet paprasčiausiai aprū
pinti jį trūkstamais reikmeni- 

_ mis. Šita prasme šv. 
Pranciškus yra ūkinis žmo- 

.11 gus. Žinoma, jo ūkiškumas yra-"' tampriai susijęs su jo religin- 
p“* gurnu ir šio pastarojo yra 
v įkvėptas.

Šv. Pranciškaus atstovau-
• — jamas žmogus nėra suskilęs į
• Į( dvasinį ir medžiaginį žmogų.

Žmogaus skilimas vakarų kul- 
•jj tūroje prasidėjo vėliau, kada 
J* buvo prarastas ryšys tarp reli- 
; gijos ir proto. Ir tas praradi- 
j 3;mas tebesitęsia. Prasidėjęs ski- 
{•limas tarp dvasinio ir 
J ” praktiško žmogaus naujųjų 
j" amžių pabaigoje sudarė progą
• n ateiti marksizmui tą skilimą 
j įgrįsti. Jis tačiau šį skilimą 
j bandė prašalinti tuo būdu, kad 
b 

f 
:
I -
• p-

'pasiliko vien tik prie medžia
ginio žmogaus sampratos. Šios 

'naujos, komunizmo sukurtos, 
^situacijos mes neturime pralei
sti iš akių, kai švenčiame šv. 
jPranciškaus jubiliejų.

— Mes, modemus krikščionis, 
/psarne suplyšęs žmogus Mes 
esame dvasingi ir mylintys sa- 

_vo religiniame mąstyme, bet
•mes esame kapitalistiškai ne- 
paisantys savo artimo savo 

“ekonominiuose apsisprendi- 
_ muose. Šis suskilimas yra ne-

!'"pateisinamas ne tik krikščio- 
{'■''nišku, het ir humanistiniu 
J Jtvilgniu. Ekonominė veikla
• k yza būdingas žmogiškumo 
JlriP-ju?>rfiiškima8 nuo pat žmoni

jos gyvenimo pradžios. Tai 
ypač yra iškėlusi moderni et
nologija, tyrinėdama žmoniją 
kultūros istorijos metodu. Ji 
randa, kad pirminis žmogus 
yra ne tik savo dvasingumo 
atstovas, bet ir savo ekonomi
jos kūrėjas.

Vienas iš vadovaujančių 
šiais laikais etnologų Wil- 
helm Koppers šitaip aptaria 
žmogaus ir ekonomijos santy
kį: “Tik žmogus turi ekono
miją ir ją turi visada” (Die 
ethnologische Wirtschaftsfor- 
schung, Anthropos, 1915 - 
1916, Wien, psl. 613. Pabrauki
mai jo). Ir toliau paaiškin
damas, jis sako, kad ekonomi
ją turi pirminės kultūros 
žmogus ir apskritai pirminis 
žmogus, tiek kiek proistorija ir 
etnologija šiandien jį mums 
atidengia (p. 613).

Žmonija save išlaiko tam tik
ra prasme sukurdama ir tobu
lindama savo gyvenimo prie
mones, maistą ir gyvenamąją 
aplinką. Ir šia prasme žmoni
ja yra panaši į Dievą. Tačiau 
šiandien mes, naudodamiesi 
įvairiais gyvenimo patobulini
mais, į juos žiūrime kaip į kaž
ką pažeminančio, mažiau ver
tingo.

Savo ekonomine veikla žmo
gus skiriasi nuo gyvulio. Tei
singai yra pasakęs M. 
Moszkovski, kad “gyvulys ė- 
da, kai yra alkanas, o žmogus 
valgo, kad nebūtų alkanas”. 
Dėl to, pasak jo, gyvulys yra 
žemėje svečias, o žmogus yra 
šeimininkas (Pgl. Koppers, p. 
616).

Einant etnologų pažiūra, 
ūkinės žmogaus pažangos ne
galima atsieti nuo dvasinės jo 
pažangos. Atkreipę į tai dėme
sį, mes turime pagrindo per
žiūrėti savo pažiūrą į ekonomi
nį žmogų. Tas persvarstymas 
galėtų sudaryti progą ekono
miniam žmogui atrasti savo 
vertingumą. Nėra reikalo duo
tis suklaidinamiems neteisin
go dvasingumo. Krikščionybė 
nėra atitrauktas nuo gyveni
mo dvasingumas, bet žemės 
gyvenimo pašventimas. Tei
singai belgas teologas Fran 

(Nukelti į 2 psl.)

S v. Pranciškaus 800 m. gimimo 
sukakties ir šventės proga 

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.

šv. Pranciškus Asyžietis, pa 
Biturinčio Asyžiaus audinių 
pirklio Petro Bemardone sū 
nūs, gimė 1182 m. Motinos pa
geidavimu pakrikštytas Jonu, 
vėliau tėvo pramintas Pran
ciškum. Lotyniškai skaityti ir 
rašyti jį išmokė Šv. Jurgio baž
nyčios kunigai, o iš motinos 
šiek tiek pramoko prancūziš
kai. Jaunystėje Pranciškus mė
go linksmą gyvenimą: kėlė 
puotas, dainavo ir troško pasi
žymėti karo žygiuose. Daly
vaudamas asyžiečių kovoje su 
perugiečiečiais, pateko nelais
vėn ir iš jos išpirktas, grįžęs 
namo susirgo. Po ligos pradėjo 
tolti nuo savo ankstesnių pap
ročių, bet troško tapti kavalie
rium — ritieriu. Dėl to stojo sa
vanoriu į Gualtiero Brienne 
kariuomenę ir vyko į Pulią gin
ti popiežiaus teisių prieš impe
ratorių, bet Spoleto mieste sap
ne įspėtas grįžo Asyžiun ir 
atsidavė maldos ir atgailos gy
venimui.

Šis sapnas ir namo grįžimas 
yra laikomas Pranciškaus at
sivertimu. Tačiau Pranciš
kaus atsivertimo negalima su
prasti kaip nuodėmingo 
gyvenimo pakeitimą, bet kaip 
tobulesnio gyvenimo pradžią. 

Giotto (italas, 1268—1336 Sv. Pranciškus priima stigmas

Jo keitimasis vyko pamažu. 
Jis galbūt jau prasidėjo Peru- 
gijos nelaisvėje, bet lemian
čios reikšmės turėjo Spoleto 
sapnas. Grįžęs Asyžiun, jis pa
sislėpęs melsdavosi kalnų olo
je ir tapo dosnesnis vargšams. 
Paskui jo kelionė Romon ir ten 
pasikeitimas su elgeta drabu
žiais bei išmaldos prašymas 
prie Šv. Petro bazilikos durų jį 
užgrūdino nusižeminime, o pri
sivertimas pamilti raupsuo
tuosius padėjo jam save nuga
lėti.

Pašaukimas pradėjo ryškėti, 
kai, jam besimeldžiant Šv. Da
mijono bažnytėlėj, iš kryžiaus 
prabilęs Kristus liepė atnaujin
ti griūvančią bažnyčią. Tada jis 
dar nesuprato tikrosios savo mi
sijos prasmės, dėl to bandė at
statyti griūvančią Šv. Damijo
no bažnytėlę tėvo pinigais, 
gautais už parduotas gelumbes 
ir arklį. Tuo metu Pranciškus 
pradėjo tolti nuo draugų ir na
mų ir apsigyveno prieš v. Dami
jono bažnytėlės, bet nedrįso pa
sirodyti jo iešk o, kčiam tėvui ir 
jam pasisakytsavo pašaukimą. 
Paskui, apkaltinęs save nedrą
sa. ėjo namo, kad atskleistų tė
vams savo pašaukimą. Atsis
kyrėlio gyvenimas buvo

pakeitęs jo išvaizdą. Vaikai pa
laikė jį pamišusiu ir šaukdami 
mėtė jį akmenimis. Vaikų išjuo 
kiamą sugavo jį tėvas ir, užda
ręs rūsyje, geruoju ir piktuoju 
bandė sugrąžinti į normalų gy
venimą. Kadangi Pranciškus 
buvo neperkalbamas, tai, tėvui 
išvykus, paleido jį motina, o jis 
vėl tęsė atsiskyrėlio gyvenimą.

Tada tėvas, netekęs kantry
bės, sumanė teismo keliu atim
ti jam paveldėjimo teises ir iš
vyti iš miesto. Viskas veltui, 
nes Pranciškus 1207 m. žiemą, 
grąžinęs tėvui pinigus ir dra
bužius, nuogas vyskupo ap
siaustu pridengtas, tarė: “Nuo 
dabar aš nesi vadinsiu Pietro 
Bernardo sūnumi, bet į savo tė

Sv. Pranciškus
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vą kreipsiuos — Tėve mūsų, 
kuris esi danguje”. Tai buvo 
paskutinis Pranciškaus perga
lės žingsnis. Nuo tada jis pra
dėjo tikrojo beturčio atsiskyrė
lio gyvenimą. Tada jis savo 
rankomis ir surinktomis auko
mis atnaujino Šv. Damijono, 
Šv. Petro ir Porciunkulės baž
nytėles.

Taip jam besidarbuojant, 
prabėgo dveji metai. Pagaliau 
1209 m. vasario 24 d., šv. Mo
tiejaus apaštalo šventėje, Por
ciunkulės bažnytėlėje Mišių 
metu išgirdo Evangelijos žo
džius apie apaštalų siuntimą ir 
pajuto tikrąjį savo asmeninį 
pašaukimą apaštalavimo dar
bui. Tada, viską metęs, išėjo 

sakyti pamokslų. Netrukus 
Pranciškaus gyvenimu ir pa
mokslais ėmė žavėtis jaunuo
liai ir panoro juę sekti. Pirmie
ji jo sekėjai buvo Bernardas iš 
Quintavalle^ aukštos kilmės 
asyžietis, ir Petras Cattani, 
mokytas kanauninkas, bet ne 
kunigas. Kiek vėliau prie jų 
prisidėjo ir kiti. Sulaukęs 11 se
kėjų, Pranciškus parašė trum
pą regulą, kuri susidėjo iš 
Evangelijos patarimų ir reika
lingiausių vienuolinio gyveni 
mo nuostatų. Tada 1210 m. pa 
vasąrį su savo sekėjais nuvyko 
į Romą .ir iš popiežiaus Inocen
to III gavo žodinį vienuolijos 
patvirtinimą. Popiežius Pran
ciškui ir jo broliams suteikė 
tonsuras, leido šaky ti pamoks
lus ir pažadėjo savo globą. P > 
šio patvirtinimo brolių skai
čius. pradėjo greitai įaugti; Ta
da Pranciškus savo,brolius' pa
vadi nar.'. M a ž e s n>i a i s i a i s 
Broliais.

Pranciškaus pamokslais ir 
gyvenimu susižavėjusios pa
noro juo sekti ir mergaitės. Pir
moji buvo šv. Klara, aukštos 
kilmės ir turtingoš šeimos asy
žietė, kurią 1212 m. Verbų sek
madienio naktį, pabėgusią iš 
namų, Pranciškus apvilko at
gailos drabužiu. Atsiradus 
daugiau kandidačių, Pranciš
kus padėjo Klarai parašyti re
gulą ir įkurti seserų klarisių 
vienuoliją, oficialiai vadina
mą antruoju šv, Pranciškaus 
ordinu.

Pranciškaus apaštalavimo 
išdava buvo ir trečiasis pasau
liečių pranciškonų ordinas. 
Juo ir jo pamokslais žavėjosi 
visi: jauni ir senį, yų^ę yyrai ir 
ištekėjusios motaęys^,,kilmin
gieji ir paprasti žmonės. Visi 
norėjo juo sekti, dėl to Pranciš
kus parašė trečiąją regulą ir, 
gavęs, popiežiaus patvirtini
mu, įkūrė pasaulyje gyvenan
čių; žmonių ordiną.

Greitas Mažesniųjų Brolių 
vienuolijos augimas pareika
lavo geresnėj, organizacijos. 
Dėl to Pranciškus nuo 1217 m.

(Nukelta į 2 psl.)
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Milijonas lietuvybei išlaikyti
•Entuziastas jaunas gydytojas 

Antanas Razma, prieš dvidešimt 
metų pasiūlė įsteigti milijoninį 
fcjndą, kurio palūkanomis būtų 
Krutinamas lietuvybės išlaiky
mas. Mestas grūdas pateko į der
lią dirvą, ir pradininkas dr. Anta
nas Razma su žemaitišku 
atkaklumu stūmė darbą pirmyn. 
Spauda parėmė jo pastangas, susi
domėjo JAV LB Krašto valdyba, 
pirmininkaujama Stasio Barzdu- 
k<>, ir surado bendrą išeitį. 1962 m. 
buvo įsteigta savarankiška or
ganizacija — Lietuvių Fondas, 
tfarkomas rinktų tarybos narių. 
Jfui prieš priimant įstatus, dr. A. 
Razmos ir pritarėjų pastangomis 
buvo suaukota 20.000 dol. suma.
.Lietuviškoji visuomenė plačiai 

atidarė pinigines, ir aukos pradė
ję plaukti. Pirmąsias tūkstantines 
paklojo gydytojai ir daugiau pasi
turintieji, o šimtinėmis įsijungė ir 
plačioji lietuvių visuomenė. Di
delė talka atėjo iš LB apylinkių, 
p!rie kurių buvo sudaryti vajų ko
rtu tetai ar paskirti įgaliotiniai. Vi
rt buvo pagauti entuziazmo ir dir- 
l?o nemokamai. Jau pirmaisiais 
1962 veiklos metais buvo paskirta 
pirmoji 1.200 dol. paramos suma. 
Šiandieną skirstoma pelno suma 
jįau pasiekė 150.000 dol., o nuo L. 
fondo įsisteigimo bus išdalinta 
IJetuvybės išlaikymo reikalams 
iienas milijonas dolerių.
• Reikėjo 20 metų, kad lietuviš
kiems reikalams būtų atiduota mi
lijonas dolerių, pagrindinį kapita
lą paliekant nepaliestą. 
Investavimo komisijos pirm. P. Ri
fus žada milijoną dolerių sutelkti 
per 5 metus, kuriuos pelno skirs
tymo komisija, padalins paramos 
reikalingiems. 
L Iki šių metų L. Fondo tarybai 
pasikeisdami pirmininkavo 4 
gydytojai (dr. A. Razma, dr. G. 
Balukas, dr. K. Ambrozaitis ir dr. 
B. Valaitis), bet šiais metais vado- 
Vavimą perėmė finansininkas Sta
tys Baras, įnešdamas naujų idėjų 
Jr suaktyvindamas pastangas už
baigti trečią milijoną.

Pelno skirstymo komisija turi 
Siažesnių ar didesnių problemų 

ėl teikiamos paramos tikslingu
mo. Iki šiol daugiausia buvo re- 
(rniami einamieji reikalai, ypatin
gą dėmesį skiriant lituanistiniam 
Švietimui, kultūrai ir jaunimui. 
{Pradedama ieškoti kelių ilgalai- 
jkiams, išliktiniams projektams fi- 
•nansuoti. Tuos klausimus plačiai 
•nagrinėja Pelno skirstymo ko- 
įmisijos pirm. dr. K. Ambrozaitis. 
j L. Fondo taryba 1980 m. įsteigė 
{Meno puoselėjimo komisiją, vado

vaujamą valdybos pirm. dr. G. 
Baluko, kuri, finansuojant Lietu
vių Fondui, įsigijo Mažosios Lie
tuvos sūnaus dail. Prano Domšai- 
čio kūrinius. Šis posūkis atidaro 
duris ir kitiems dailės kūriniams 
išlikti lietuvių rankose.

Svarbus yra 1981 metais įsteig
tas Lietuvių Fondo Federalinis 
kredito kooperatyvas, per pirmus 
veiklos metus surinkęs du milijo
nus dolerių indėlių. Ateityje gautu 
pelnu galės paremti lietuvišką 
veiklą ir išlaikyti kai kurias ins
titucijas. L.F. Fed. kredito koope- 
tyvo kūrėjas ir iždininkas yra 
adv. Povilas Žumbakis, o direkto
rių tarybos pirm. dr. A. Razma.

Lietuvių Fondas įsikūrė, įsitvir
tino ir išaugo dėka lietuviškos 
spaudos ir lietuviškų radijo laidų. 
Lietuvių Fondo vadovybė labai 
vertina ir remia rašytą bei gyvą 
žodį. Pirmuosius ir dabartinius 
talkininkus verta paminėti: a.a. 
rašytojas A. Baronas, žurnalistai 
— Vladas Butėnas - Ramojus, kun. 
Juozas Prunskis, Jurgis Janušai- 
tis, Petras Petrutis, P. Viščinis ir 
daugelis kitų. Ypatinga padėka 
lietuviškų laikraščių redakto
riams, kurie ir patys rašo ir kitų 
parašytus straipsnius apie L. Fon-

Lietuvių fondo idėja ir pirmieji žingsniai
DR. A. RAZMA

Šiandien ne vienam kyla mintis 
— jeigu nebūtų buvęs sukurtas 
Lietuvių Fondas, kokį nuostolį tu
rėtų lituanistinis švietimas, kultū
riniai darbai, lituanistikos moks
liniai planai ir lietuvybės 
skiepijimas jaunimo tarpe.

To nereikia įrodinėti, nes tai liu
dija patys faktai. LF jau yra su
kaupęs neliečiamo kapitalo apie 2 
milijonus ir 300 tūkstančių dol.; jis 
yra investuotas ir jau davė apie 
1,300,000 dol. pajamų, kurių apie 1 
milijonas padalytas lietuvybės iš
laikymo ir ugdymo darbams pa
remti. Dabar LF gali garantuoti 
kasmet 200 tūkstančių pajamų lie
tuviškai veiklai stiprinti išeivijo
je. Ar tai nėra verta didžiuotis to
kiu LF pajėgumu?

Prieš 22 metus daug kas abejojo 
ir net juokėsi, kai aš paskelbiau 
“Drauge” 1960 m. gruodžio 8 d. 
straipsnį — “Milijono dolerių fon
das lietuviškiems reikalams ir to 
fondo parlamentas”. Tačiau pozi
tyviai ir optimistiškai nusiteiku
sių fondo iniciatorių būrys nu
sprendė, kad tai lietuviams yra 
įmanoma ir tuoj pradėjo fondo or
ganizavimo darbą. Alicija Rūgy
tė, pirmoji iniciatorių sekretorė, 
pasiūlė savo vaišingumą ir butą 
pirmiesiems posėdžiams. Pirma
jame posėdyje 1961 m. sausio 8 d. 
tebuvo tik keturi: dr. A. Razmą, A. 
Rūgytė, dr. R. Sidrys, J. Pabedins
kas, bet kitas posėdis jau buvo 
gausesnis. O tų posėdžių būta ne
mažai. I Fondo idėjos rėmėjų gre
tas įsijungė šie asmenys: dr. G. Ba
lukas, dr. P. Kisielius, inž. V. 
Naudžius, V. Ignaitis (Kanada), 
dr. J. Valaitis, dr. F. Kaunas, prel. 
M. Krupavičius, rašytojas B. Bab- 
rauskas, rašyt. A. Baronas, V. 
Šmulkštys, dr. K. Ambrozaitis, dr.

B. Poškus, St. Barzdukas ir daug 
kitų.

Pirmiausia teko derinti skirtin
gus fondo organizavimo siūlymus 
ir suredaguoti tinkamus fondo įs
tatus. Vieni norėjo visiškai sava
rankiško fondo, kiti siūlė susi
jungti su JAV LB Geležiniu fondu, 
kurio idėja jau 10 metų gulėjo stal
čių bylose ir neprasiveržė iš pla
navimo stadijos į organizacinę 
realybę.

Prašomam advokatui parašyti 
fondo įstatus pastačius keistas są
lygas, iniciatoriai surado kitą jau
ną advokatą Algimantą Rėželį, 
kuris suredagavo puikius fondo įs
tatus, ir jie su mažais pakeitimais 1 
tarnauja LF iki dabar. Advokatas 
A. Rėželis LF inkorporavo Spring- 
field’e, III. 1962 m. kovo 14 d. (Nr. 
17755) ir po to jis stengėsi išgauti1 
LF “tax exempt” statusą, kuris ir 
buvo gautas 1964 m. gruodžio 7 d., 
(Nr. CHI - EO - 64 - 272, group I 
24) su adv. Vyt. Yaso pagalba. Da
bar jau daug metų LF teisinius rei
kalus tvarko adv. P. Žumbakis.

1962 m. kovo mėn. pirmojoje LF 
taryboje buvo šie asmenys: dr. A., 
Razma, pirm., dr. G. Balukas, B. 
Babrauskas, St. Barzdukas, T. 
Blinstrubas, Z. Dailidka, A. Ra- 
reiva, dr. F. Raunas, dr. B. Poš
kus, A. Rūgytė, V. Šmulkštys ir J. 
Švedas. Pirmąją LF valdybą su
darė šie asmenys: T. Blinstrubas, 
pirm.; St. Rauckinaa, sekr.; dr. VI. 
Šimaitis, ižd.; J. Vaičekonis ir A. 
Rūkštelė, nariai.

Žvilgsnis į praeitį 
ir ateitį

Žiūrint praeitin, man atrodo, 
kad keli faktoriai teigiamai nulė
mė LF idėjos realizavimą. Pirma
sis jų — laikaB buvo jau pribren-

Vincas Krėvė (1882-1954) Nuotrauka B. Raugo
Nuo didžiojo mūsų literatūros klasiko Vinco Krėvės gimimo š.m. spalio 
mėn. 19 d. suėjo 100 metų. Reikšminga sukaktis „Draugo“ kultūriniam 
priede bus plačiau prisiminta lapkričio mėn., išleidžiant Vincui Krėvei 
skirtąjį numerį. >

dą spausdina. Taip pat dėkojame 
“Draugo” kultūrinio priedo redak
toriui poetui Kaziui Bradūnui, ku
ris visada šiltai rėmė L. Fondo 
veiklą savo puslapiuose. Išeinan
čiam į poilsį redaktoriui K. Bradū
nui linkime ramaus kūrybingo gy
venimo ir geros sveikatos, bet 
kartu prašome ir toliau remti L. 
Fondo veiklą.

Lietuvių Fondas yra gyvastin
gas ir nuolat pasipildo naujais na
riais, o vadovybė nepraranda pir
mūnų entuziazmo, skirdama 
fondiniam reikalui savo poilsio va
landas ir dienas. Pažymėtinas

’• Ant«nan Razma. Nuotr. P. Malėtoa

gydytojų nemokamas įsiparei
gojimas ir savo brangių valandų 
skyrimas L. Fondo veiklai.

Pažymėtini tie lietuviai, kurie 
savo santaupas palieka Lietuvių 
Fondui ir po savo mirties daly
vauja lietuvybės išlaikymo veiklo
je. Gerbiami mirusieji L. Fondo 
nariai ir branginami gyvieji, pri
sidėję savo auka prie L. Fondo au
gimo ir lietuvybės išlaikymo. Tik 
visų pasišventimu, darbu ir auka 
pasiekėme pasigėrėtinų rezultatų. 
Gyvoji lietuvybė laikosi visų bend
romis pastangomis, todėl ir toliau 
vieningai dirbkime. Daugelio lie
tuvių visuomenininkų svajonė tu
rėti milijoninį fondą lietuvių kul
tūrai ir švietimui . remti tapo 
realybe ir pagrįstai galime tuo di
džiuotis. Lietuvių Fondo kapitalo 
augimas niekad nesustos, nes jį re
mia gyvieji ir mirusieji lietuviai 
testamentiniais palikimais.

Nepriklausomoje Lietuvoje išau
gę ir subrendę lietuviai, pasigėrė
tinai gausiai įsijungė į Lietuvių 
Fondo kūrimą ir ugdymą. Vyres
nioji lietuvių karta nuostabiai gra
žiai atlieka savo pareigą. Vieni 
dirba visuomeniniame darbe, kiti 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu, tre
ti ieško ekonominio pagrindo 
šiems darbams paremti. Atliktieji 
darbai bei pasiekti darbo vaisiai 
džiugina ne vieno lietuvio širdį.

Jaunoji ir jauniausioji lietuvių 
kartos kviečiamos jungtis į Lietu
vių Fondo eiles ir perimti vado
vavimą, nes augantis kapitalas ir 
gaunami jo vaisiai pasiliks jiems 
tvarkyti ir naudoti.

Lai mūsų auka, darbas ir pa
stangos palengvina tautai ver
gijos naštą ir priartina Lietuvai 
laisvės atgavimą ir jos kultūrinį 
klestėjimą.

Visa tai turint minty, šio ir kito 
šeštadienio “Draugo” kultūriniai 
priedai didžiąja savo medžiagos 
dalimi yra skiriami Lietuvių Fon
do temoms.

dęs tokiam fondui, nes vyresnieji, 
kurie buvo nepaprastai dosnūs, 

■ norėjo užtikrinti finansinę para
mą lietuviškai ateities veiklai. Jie 
ne tik gyvi būdami aukojo, bet ir 
testamentuose paliko dideles su
mas L. Fondui. Jau dabar 600 
tūkstančių dol. pastovaus kapita
lo susidaro iš mirusiųjų palikimų. 
Antrasis — spauda ir joje rašan
tieji bei radijo valandėlės rėmė 
fondo idėją šimtaprocentiniai. Tre
čias — milijoninio fondo sujungi
mas su JAV LB mėgintu įkurti Ge
ležiniu fondu labai teigiamai 
nuteikė mūsų aktyviąją visuome
nę. Reikia pripažinti, kad tuo rei
kalu svarbią rolę suvaidino LB 
garbės pirm. St. Barzdukas, nes jo 
JAV LB Krašto valdyboje buvo la
bai stiprių oponentų prieš LF. Ket
virtasis — prisidėjimas prie LF 
steigimo grupės gerų organizato
rių iš įvairių lietuvių visuomenės 
sluoksnių ir skirtingo amžiaus. 
Penktasis — LF-dui paaukotų au-

kų neliečiamumas, aukotojų valia 
tvarkyti fondą ir skirstyti sumas 
būtiniausiems lietuviškiems rei
kalams.

L. Fondo ateitis yra šviesi, nes j 
fondo valdybą ateina nauji orga
nizatoriai įvairaus amžiaus (nuo 
24 iki 75 metų) su nepaprastu en
tuziazmu ir naujais organizaci
niais metodais.

Nors pradžioje, organizuojant 
LF, ir buvo abejojančių, bet dabar 
visi esame įsitikinę, kad LF yra ta
pęs vienu iš stipriausių stulpų lie
tuviškajai veiklai paremti. Mūsų 
sudėtos aukos, atlikti darbai lais
valaikiu ar savaitgaliais, nors kar
tais ir buvo susilaukta neužtar
nautos neigiamos kritikos, pasiekė 
to, kad Lietuvių Fondas pasidarė 
neišsenkamas šaltinis visiems bū
tiniems lietuviškiems reikalams fi
nansuoti. Tuo būdu jis padeda 
kenčiančiai ir kovojančiai Lietu
vai, kad ji greičiau susilauktų lais
vės dienų.

Lietuvių Fondo 
valdybos veikla

DR. GEDIMINAS BALUKAS
Lietuvių Fondo Valdyba yra LF 

Tarybos vykdomasis organas, ku
ris prižiūri LF Tarybos planų bei 
nutarimų vykdymą. •

L. Fondo Taryba renka LF Val
dybos pirmininką, kuris parenka 
valdybos narius ir pasiūlo juos LF 
Tarybai patvirtinti.

1982 metų LF Valdybą sudaro: 
pirm. dr. G. Balukas, sekr. K. A. 
Girvilas, 4 vicepirmininkai — dr. 
M. Vygantas, dr. A. Gleveckas, J. 
Kučėnas, adv. S. Kuprys, sekr. — 
ižd. K. Barzdukas, kontrolierius P. 
Želvys, renginių vadovė M. Re
mienė, informacijos vad. A. Juod
valkis, ūkio reikalams Pr. Mažri
mas ir knygos “Liet. Fondas” 
redaktorius A. P. Bagdonas.

Visa tai šiandien, žvelgiant į 
tuos tebegyvus Lietuvių Fondo 20- 
ties metų veiklos atsiminimus, ten
ka pastebėti, kad LF Valdybos 
darbas buvo visą laiką sunkus, at
sakingas ir komplikuotas. Patir
ties stoka pradžioje buvo labai jau
čiama, nes panašios finansinės

organizacijos išeivijoje mes netu
rėjome. Dirbome tiek, kiek mūsų fi
zinės ir dvasinės jėgos leido — va
landų neskaičiavome. Tuo pačiu

bijojome padaryti klaidų, kurios’- 
galėtų būti fatališkos LF ateičiai, a

Ta proga norėčiau paliesti vie
ną L. Fondo pirmųjų metų laiko- 
tarpio aspektą.

Antrasis pasaulinis karas, ne
priklausomybės praradimas, ko
munistų ir nacių okupacijos, bar
bariški mūsų tautiečių trėmimai į' 
Sibirą, 1941 metų visuotinis ištari-' 
nis sukilimas prieš komunistinę 
rusų okupaciją, didvyriškos mūsų 
partizanų kovos... irius visus, atsi
dūrusius laisvajame pasaulyje, ne
paprastai jaudino; Karo griuvė- z 
siuose deganti mūsų Tėvynė 
Lietuva, kurią palikome,, ir tie mū
sų pergyventi įspūdžiai buvo dar - 
neišblėsę. Tad kaip tik tuo metu iš
kilo ir Lietuvių Fondo idėja — su
rinkti milijoną dolerių ateities ne
priklausomam tėvų kraštui, o 
palūkanas skirti lietuvių išeivijos 
menui, mokslui, jaunimui ir kartu 
šaukti pasauliui — “Laisvės Lie
tuvai!” '• ■ ■

Dabar grįžtame prie finansinių 
apyskaitų. 1962 metais įnašų turė-1 
jome 44,505.dol. Visi pinigai buvo 
banke, todėl didelių finansinių 
galvosūkių neturėjome. Pirmieji 
keleri metai buya LF vajų organi
zavimo metai. Kartu su JAV 
Lietuvių Bendruomene steigėme, 
LF vajų komitetus Šiaurės Ameri- ’ 
kos lietuvių gyvenamose vietovė- ' 
se, rašėme laiškūs mūsų išeivijos 
organizacijoms ir kreipėmės as
meniškai į prekybininkus, gydy
tojus, kunigus, profesionalus, in- 
žinierius ir t. t. .q

Lietuvių Fondo tikslus laisvojo' 
pasaulio lietuviai suprato ir stip
riai jj rėmė ir teberemia. L. Fon
das tvirtai žengia trečiojo milijo
no link. Kapitalui augant, ir LF, 
Valdybos darbai padidėjo. Di-.1 
džiausią naštą neša sekretorius ižrĮ 
dininkas K. Barzdukas, kontrolie-’ 
rius P. Želvys ir protokolų 
sekretorius K. A. Girvilas. Visi jie 
priklauso mūsų būstinės štabui — 
atvykę į LF įstaigą — vieną jų vi
sada rasime. Sekretorius iždinin
kas tvarko LF finansus ir finansi
nius raštus, kartu su pirmininku 
pasirašo čekius, yra atsakingas už 
LF Tarybos Pelno skirstymo ko-, 
misijos išmokėjimus. Taip pat jam, 
priklauso ir gausus susirašinėji
mas.

LF kontrolierius paruošia labai 
profesionalius ir rūpestingus fil 
nansinius pranešimus. Be to, kas
met išleidžia metinę LF apys
kaitą. Ypač puikiai ir dalykiškai 
yra parengta LF 20-ties metų su
kakties finansinė apyskaita. Mes, 
fondininkai, kontrolieriaus Petro 
Želvio išleistas finansines apys
kaitas vadiname “Biblijomis”.

LF renginiams vadovauja Ma
rija Remienė, kurios darbai taip 
pat užima svarbią poziciją mūsų 
organizacijos gyvenime. Ji kas
met surengia LF vajaus pokylius, 
kurie Chicagoje yra labai populia
rūs, o ta proga į Liet. Fondo kasą 
suplaukia tūkstančiai dolerių.

Informaciją tvarko žurnalistas 
(Nukelta į 2 psl.)

*1

' LF 1966 metų Tarybos pirmininkas dr. G. Balukas, Valdybos pirminin
kas dr. A. Razma ir Tarybos narys dr. K. Ambrozaitis.
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Lietuvių Fondo temom 
skirtas numeris (II)
Lietuvių Fondas ir Lietuvių Bendruomenė.
Lietuvių Fondas — svarbiausias lietuvių 
kultūros rėmėjas.
Lietuvių Fondo Meno puoselėjimo komisija. 
Lietuvių Fondo Fed. kredito kooperatyvas.
Lietuvių Fondas ir testamentai.
Leidinys — Lietuvių Fondas.
Ką galvojau apie lietuvių Fondą prieš 20 
metų ir ką galvoju dabar.
Maironio 120 metų gimimo sukakčiai. 
Naujų narių verbavimo ir vajų komisijos 
paskirtis ir darbas.

♦

Manigirdo Motekaičio rečitalis.
Anastazijos Tamošaitienės gobelenai. 
Dailininkas Viktoras Petravičius.
Nauji leidiniai.

PaAAAt&
Lietuvių Fondas ir 
Lietuvių Bendruomenė

Lietuvių Fondas — svarbiausias liet, kultūros rėmėjas

Gražių idėjų įgyvendinimui rei 
kia"t*yžto, užsispyrimo, sugyveni
mo ir daug darbo. JAV Lietuvių 
Bendruomenei nuo pat įsikūrimo 
dienų reikėjo stiprios finansinės 
jėgainės jos dideliems planams 
įgyvendinti, nes sauso niekas ne
klauso. Net jau paruošto vadovė
lio šeštadieninėms mokykloms 
niekas veltui neleido. O kur dau
gybė kitų darbų. Posėdžiuose, su
važiavimuose ir seimuose pradėta 
kalbėti apie Geležinio Fondo stei
gimą. Tačiau tie gražūs planai 
taip ir pasiliko tik popieriuje, kol 
atsirado jaunas ir energingas 
daktaras Antanas Razma, kuris 
su savo bendraminčiais, daugiau
sia medicinos daktarais, greitai 
paruošė Lietuvių Fondo įstatus, 
aptarė juos su tuometine JAV Lie
tuvių Bendruomenės vadovybe ir, 
gavęs jos pritarimą, ėmėsi darbo. 
Keliasdešimt daugiausia lietuvių 
daktarų sumetė po tūkstantinę, o 
tuo metu 1,000 dol. buvo didelis 
pinigas, ir taip prieš 20 metų Lie
tuvių Fondas įsipilietino ir pa
lengva augo. Darbas buvo neleng
vas. Kaip paprastai, pradedant 
naują darbą, susilaukta kur kas 
daugiau bauginančios kritikos, ne
gu pagalbos. Net kai kurie mūsų 
kultūrininkai galvojo, kad tuos 
pinigus geriau tuoj naudotume 
kultūriniams reikalams, bet neuž- 
šaldytumėme bankuose.

Šiandien visi Lietuvių Fondo 
reikšmę ne tik labai gerai supran
tame ir jo konkrečią paramą ma
tome. Jis jau kala trečią milijoną, 
o apie vieną milijoną pelno jau ati
davė lietuvių kultūros ir švietimo 
reikalams.

Geriausiai Lietuvių Fondo reikš
mę jaučia lietuvių Bendruomenė. 
Tiesiog sunku įsivaizduoti, kiek 
dabartinių darbų negalėtų atlikti 
JAV Lietuvių Bendruomenės Švie
timo ir Kultūros Tarybos, jeigu ne
gautų paramos iš Lietuvių Fondo. 
Paskutiniu laiku ir kiti kraštai per 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
gauna finansinę paramą iš Lietu
vių Fondo. Juk vien tik per minė
tų JAV LB Tarybų rankas perėjo 
apie 70u,000 dol. gautų iš lietuvių 
Fondo Pagaliau ar be Lietuvių 
Fondo pagalbos mes būtume galė
ję įsigyti garsaus lietuvio dai
lininko Prano Domšaičio, kuris ri- 
kiuojamas su garsiausiais 
Europos ir Afrikos dailininkais, 
daugiau kaip 700 paveikslų.

JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Fondas labai glaudžiai 

bendradarbiauja. Pagal Lietuvių 
Fondo įstatus jos abi skiria po tris 
narius į Pelno skirstymo komisi
ją, o JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba tvirtina visus Lietuvių 
Fondo įstatų pakeitimus. Tai tik 
formalūs ryšiai. Tačiau kasdieni
niame gyvenime lietuvių Bend
ruomenės ir Lietuvių Fondo vado
vybės drauge aptaria svarbiausias 
Lietuvių Bendruomenės proble
mas. Lietuvių Bendruomenės apy
linkės talkina Lietuvių Fondui, 
renkant pagrindinį kapitalą.

Lietuvių Bendruomenė sveikina 
savo jaunesnįjį brolį Lietuvių Fon
dą, minint 20 metų veiklos sukak
tį, o jos darbuotojams linki niekad 
nepavargti ir kiek galima greičiau 
surinkti penkis milijonus dolerių.

Garbė Lietuvių Fondo darbuo
tojams už jų atliktus darbus!

Vytautas Kutkus,
JAV LB Krašto Valdybos 

pirmininkas

Po Lietuvių Fondo surengto L. Šukytės koncerto Chicagoje š.m. IX. 18 
moterys džiaugiasi solistės pasisekimu. Iš kairės į dešinę: M. 
Lenkauskienė, V. Balukienė, gen. konsulė J. Daužvardienė ir M. Ambro- 
zaitienė.

Pokalbis su pianistu Antanu Smetona po L. Šukytės koncerto Chicagoje. 
Iš kairės i dešinę: Lietuvių operos Chicagoje dirigentas Alvydas ir dr. 
Vitalija Valaičiai, A. Smetona ir JAV LB Krašto v -bos pirm. Vytautas 
Kutkus. Nuotr. P. Malėtos

DR. KAZYS AMBROZAITIS

Nereikėjo laukti nė 20 metų, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai pripa
žintų Lietuvių Fondą, kaip labai 
patikimą organizaciją, labiausiai 
remiančią lietuvių kultūrinius 
reikalus. Tai liudija LF narių 
gausumas ir gana dažni paliki
mai. Paskutiniame dešimtmetyje 
LF sumos, skiriamos liet, kultū
rai remti ir ugdyti, lietuvybei 
išlaikyti ir lituanistiniam švie
timui skleisti žymiai pralenkė 
kitas organizacijas. Lietuvių Fon
do metinės sumos, skiriamos 
kultūriniams reikalams, jau 
dažnai prašoka kitų fondų sumas, 
skiriamas politiniams ir šalpos 
reikalams. Lietuvių Fondo organi
zacija yra viena demokratiškiau
sių ir su stipriais pagrindais. Jo 
veikla projektuojama tolimon 
ateitin.

LF laimėjimai
Paskutinioji išeivija ir jų 

organizacijos jau pradeda 
išsikvėpti, pavargti, naujais 
nariais beveik nepasipildo. LF — 
priešingai, net po 20 savo gyva
vimo metų vis stiprėja, gausėja 
nariais, kapitalu ir palikimais. 
Tai ateities organizacija. Tačiau 
didžiausias laimėjimas yra tai, 
kad, įskaitant šių metų LF pelną, 
jau atiduota lietuviškai visuo
menei milijonas dolerių jų kultū
riniams reikalams paremti, visiš
kai nepaliečiant pagrindinio 
kapitalo, kurį nuoširdūs lietuviai 
sudėjo. Lituanistinės mokyklos 
nepritrūko aukštos kokybės vado
vėlių, rašytojai užsakymų ir 
premijų, organizacijos gavo 
paramos žymesniems kultū
riniams parengimams ir dar
bams. Daugelis vertingų knygų 
išėjo su LF parama, pratęsta 
gyvybė kai kurių institucijų, 
daugelis studentų pasinaudojo LF 
negrąžinamomis stipendijomis. 
Tai laimėjimai, kuriais šios 
sukakties proga gali pasidžiaugti 
ne tik šio krašto lietuviai, bet ir 
viso laisvojo pasaulio išeivija. LF 
rezultatus vertina ir okup. 
Lietuvos patriotai, nes buvo 
atlikta daugelis darbų, kurie ten 
vergijoj neįmanomi.

LF pelno skirstymas
Pelną skirsto statutu numatyta 

Pelno skirstymo komisija. Ją

Lietuvių Fondo tarybos posėdžio, įvykusio 1968 m. 
sausio mėn. 21d. dr. Antano Razmos namuose Joliet, 
III., dalyviai. It kairės sėdi: dr. V. Šimaitis, S. 
Rauckinas, dr. J. Kazickas, E. Razmienė, dr. G. Balu*

kas, A. Rėklaitis (miręs), dr. A. Razma. Stovi: V. 
Naudžius, dr. J. Valaitis, V. Kutkus, dr. F. Kaunas, 
dr. K. Ambrozaitis, H. Daras, dr. P. Kisielius, dr. B. 
Poškus, A. Motuzas (miręs) ir J. Bagdanavičius.

Nuotr. V. Noreikos

sudaro 6 asmenys: tris išrenka LF 
Taryba ir tris deleguoja JAV LB 
Centro valdyba. Nors LF yra 
atskira ir savarankiška organi
zacija, tačiau gauto pelno paskirs
tymo atsakomybe dalinasi su kita 
didžiausia išeivijoj organizacija 
— Lietuvių Bendruomene. Tokiu 
būdu į pelno paskirstymą turi 
įtakos labai plati visuomenė. 
Pelno skirstymo komisija posė
džiauja bent penkis kartus per 
metus. Jų sprendimus dar patikri
na LF Taryba, kuri yra renkama 
visuotinio metinio suvažiavimo 
trejiems metams.

Komisija pradžioje metų 
nustato gaires savo darbams ir 
skirstymo krypčiai. Priima prašy
mus ir visus svarsto, tariasi su 
atskirų sričių žinovais, seka kultū
rinį gyvenimą. Kas metai prašo
ma daugiau kaip 300,000 dol. 
Pateikiami ir žodiniai pasiūly
mai. Komisijoj iškyla klausimai ir 
atsakomybė dėl krypties: ar remti 
išliekančias vertybes, ar daugiau 
dėmesio kreipti į laikinus kultū
rinius pasireiškimus? Ar lituanis
tinis švietimas yra svarbiausias 
mūsų pastangų tikslas, ar 
daugiau kreiptinas dėmesys į šiuo 
metu pajėgiausią kūrybiškai vidu
rinę ir vyresnę kartą, kuri dar gali 
ką nors sukurti, nes jau išeivijoj 
vargu ar išsiauginsime tokių 
subrendusių lietuviškoje dvasioje 
kūrėjų. Ar kreipti dėmesio į 
daugybę mažų prašymėlių, ar 
remti tiktai didelius ir tiktai kele
tą kultūrinių projektų? Ar remti 
pavienes lituanistines ir vargo 
mokyklas, ar imtis išlaikyti insti
tucijas, kaip archyvus, galerijas, 
institutus, organizuoti kultūros 
namus? Šiuo metu PSK svarsto 
visus gautus prašymus ir žiūri, 
kad LF parama pasiektų kiek 
galint platesnius sluoksnius, 
nesiima didelių projektų rėmimo 
ar išlaikymo.

PSK daugelį metų lituanistinio 
švietimo reikalams skyrė bent 
50% gauto pelno. Švenčiant LF 
dešimtmetį, metinis suvažiavi
mas šį procentą patvirtino ir 
užgyrė. Pagyvėjus kultūrinių dar
bų planavimui ir radus reikalo 
skirti daugiau lėšų studentų 
stipendijoms, prieš trejus metus 
buvo nutarta švietimo reikalams 
skirti tik 30%. Pasinaudojant 
profesiniais patarimais ir 
išvengiant dublikacijų, parama 
skiriama per JAV LB Švietimo 
Tarybą. Kultūriniams reikalams 
irgi skiriama 30% per JAV LB 
Kultūros Tarybą. Kitus 25% 
ypatingiems LF kultūriniams 
projektams ir kitiems bendriems 
kultūriniams reikalams bei tiesio
giai prašantiems. Likusius 15% 
studentų stipendijoms.

Kam paskirta
Šiais metais PS komisija jau 

turėjo du posėdžius ir paskyrė iš 
viso 60,000 dol. Dar maždaug 
tokia suma bus paskirta per 
sekančius du posėdžius. Galu
tinas penktasis posėdis įvyks jau 
metines LF sąskaitas susuma
vus. Kas sudaro tą pelną? Visas 
pelnas, gautas iš investacijų ir 
bankų, gale metų susumuojamas 
ir atimamos administravimo išlai
dos, o likusi suma LF Tarybos 
nuožiūra pavedama Pelno skirsty
mo komisijai išskirstyti. Paskir
tas sumas jau vykdo LF Valdyba 
pagal PSK protokolą. Nuo LF 
pradžios, įskaitant ir dalį šių 
metų pelno, jau paskirta 951,585 
dol., o gale šių metų jau bus 
paskirta daugiau kaip milijonas.

Pažvelkime, kam teko tas 
milijonas? Suglaudus sumas į 
dešimt kultūrinių sričių, tos 
sumos apytikriai atrodo taip:

1. Knygoms paruošti ir leisti — 
148,789 dol.

2. Liet, organizacijų kultūri
niams projektams ir darbams 
paremti, įskaitant laikinus ir išlie
kančius — 142,207 dol.

3. Lituanistinėms mokykloms 
paremti — 118,625 dol.

4. Vadovėlių paruošimui, leidi
mui ir mokslo priemonėms — 
115,375 dol.

5. Studentų stipendijoms — 
negrąžinamoms — 86,918 dol.

6. Aukštesniajam lituanistikos 
mokslui — 66,057 dol.

7. Kitiems kultūriniams spec. 

1964 metų LF valdyba ir taryba savo posėdyje 1964 
m. gruodžio mėn. 16 d. Iš kairės sėdi: dr. G. Batukas, 
A. Rėklaitis (miręs), dr. A. Razma, T. Blinstrubas, 
pirmininkas dr. V. Simaitis ir J. Vaičiūnas (miręs).
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Stovi iš kairės: A. Santaras, dr. K. Ambrozaitis, dr. 
V. Tauras, S. Rauckinas, Z. Dailidka (miręs), J. 
Bagdanavičius, dr. F. Kaunas ir V. Naudžius.

Nuotr. P. Malėtos
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projektams — tiesiogiai — 63,104 
dol.

8. Premijoms: literatūrai — 
20,150 dol.; menui — 10,100 dol.; 
teatrui, dramai — 4,000 dol.; muzi
kai — 6,000 dol.; kitoms premi
joms — 5,000 dol. — viso 46,225 
dol.

9. Liet, spaudai paremti — 
tiesiogiai — 33,685 dol.

10. Lietuvos istorijos veikalams 
ruošti — 27,325 dol.

Likutis daugiau kaip 100,000 
dol. padalintas kitiems smulkiems 
reikalams pagal prašymus. 
Aukštesniajam lituanistikos 
mokslui paskirton sumon įeina tik 
maža dalis 50,000 dol. sumos, 
kurią LF įsipareigojo išmokėti per 
dvejus metus per PLB Lituanis
tikos katedrai. Studentų stipendi
joms lėšos ateina iš penkių specia
lių fondų, svarbiausias ir 
didžiausias yra Krukonio 
stipendijų fondas.

LF nesėkmės
Ne viskas taip sklandžiai vyko, 

kaip buvo tikėtasi LF gimstant ir 
jam augant. Nėra abejonės, kad 

| pasisekė sukurti labai stiprią ir 
pastovią finansinę jėgainę. LF 
augo progresyviai, nors turėjome 
ir ekonomiškai blogų metų. LF 
administravo entuziastai, 
pasiaukoję mėgėjai, profesionalų 
nepajėgėme pasamdyti. Savano
riškas darbas gal ir davė daugiau 
lėšų paskirstymui, tačiau du 

dešimtmečiai palankioje šio kraš
to lietuviškoje dirvoje galėjo 
sutelkti kapitalo dvigubai. 
Administravimui išleidžiama tik 
apie 2%, kai daugelis šio krašto 
panašių, bet didelių fondų išlei
džia administravimui daugiau 
40%. Neįsigijome nuosavų 
patalpų, kur būtų galima lengviau 
administruoti, tvarkyti archyvus 
ir kitą medžiagą, savą galeriją 
meno turtams, priglausti kitas 
organizacijas prieinamom sąly
gom, geriau apsaugoti dokumen
tus, palaikyti geresnį kontaktą su 
visuomene.Neįvykdėm didesnių 
projektų: užsakyti mokslo ir kiti 
veikalai pas žymiausius kultūri
ninkus nebuvo įvykdyti, išskyrus 
P. Naujokaitį. Neturėjom sėkmės 
su Lietuvos istorija, nors ir buvom 
vienintelė organizacija, kuri pir
moji sudarė sutartis su žymiau
siais istorikais. Paskutinė sutar
tis buvo pasirašyta su 
Lituanistikos institutu, tikimės, 
kad grupė autorių Lietuvos isto
riją parašys, tik dar ją reikės 
išleisti. Aktyviai nesiėmėme 
Lietuvių kultūros namų organi
zavimo ir finansavimo, o kitos 
organizacijos to nepajėgė. Gal tuo 
būdu būtų išspręsta centrinio 
archyvo ir lietuviškų studijų cen
tro problema. Vis dar guodžia
mės: Lietuvių Fondas dar jaunas, 
dar gal pasistatysime sau 
paminklą, kurio laikas nesu- 
grauš...

Visuomenės kritika 
ir parama

Tiek pavienių asmenų, tiek 
spaudos pastabomis pasinau
dojame. Yra nusiskundimų, kad 
LF, įsikūręs Chicagoje, mažiau 
kreipia dėmesio į periferiją ir 
mažiau supranta jų kultūrinius 
reikalus. LF turi savo įgalio
tinius, tačiau niekad neįsteigė 
formalaus skyriaus, pvz. New 
Yorke. LF visi metiniai suvažia
vimai vyksta tiktai Chicagoje, 
New Yorke yra buvusi tik viena 
LF konferencija. Daug pastabų 
buvo daroma dėl investavimų, 
tačiau dvidešimties metų veikla 
įrodė, kad didesnių klaidų nebuvo 
padaryta. Nuo pat pradžios 
žymus ekonomistas dr. J. Kazic
kas įvedė LF į tiesią vagą savo 
patarimais. Jo rekomendacijomis 
buvo susirišta su aukšto lygio 
profesinėm investavimo firmom, 
kas padidino pasitikėjimą ir 
visuomenės pritarimą. Vėliau į 
LF Tarybą įsijungė jaunesni

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
“Nusidawimų” 1501 metų sukaktis.
Pasauliui sugriuvus.

Laiškas iš Rochesterio — Magdalenos 
Stankūnienės tapyba.
Ateities akademinis savaitgalis — 
pogrindžio spauda.
Lidijos Šimkutės eilėraščiai.
Vienuoliktoji fotografų paroda. 
Vakaras su Anastazija Tamošaitiene. 
Miško burtai — Petravičiaus kūryba.

„Nusidawimų“ gimtadienio
150 metų sukaktis
Ruošiamės visu smarkumu 

minėti ateinančiais metais 
„Aušros“ Šimtmetinę sukaktį. 
Jau planuojama visa serija 
straipsnių, kuriuos parašys 
dalyko specialistai. Tai puikus 
užmojis! Tarsi introdukcija į 
tą minėjimą yra Šįmet 150 
metų sukaktis, kai pradėtas 
leisti laikraštis „Nusidawimai 
apie Ewangelijos Praplatini
mą tarp Žydu ir Pagonu“, J. F. 
Kelkio redaguojamas. Laikraš
tis 1832 metais pasirodė 
Klaipėdoje, bet greit (tais pa
čiais metais) buvo perkeltas 
į Tilžę, o vėliau (1837 m.) — į 
Karaliaučių. Iki 1901 m. ėjo 
kiekvieną mėnesį, bet vėliau 
pradėjo retėti. Apie šio laikraš
čio pasirodymo sukaktį berods 
bus pirmasis laikraštis „Lietu
vos Pajūris“ mums priminęs 
šių metų 8 nr. pirmuoju 
straipsniu.

„Nusidawimai“ savo tikslu 
buvo religinis laikraštis, bet 
buvo rašoma jame ir kitais 
klausimais. Skaitė jį mažlie- 
tuviai. Jis buvo spausdi
namas gotinėmis raidėmis, 
taigi Didžiosios Lietuvos lietu
viams nepriimtinas dėl raidy
no. Be to, jis gvildeno protes
tantiškus reikalus, todėl 
lietuviams katalikams buvo 
svetimesnis. O mažlietuvių jį 
skaitė didelis skaičius, nes 
2000 tiražas kai kada turėjo 
būti atkartotas.

Šio laikraščio pasirodymas 
iššaukė ir kitus laikraščius, 
tuoj po jo pasirodžiusius 
Mažojoje Lietuvoje, net pačią 
„Aušrą“.

Pagal „Lietuvos Pajūrio“ 
straipsnio žinias, „Nusida- 
wimų“ komplektų galima rasti 
karališkoje bibliotekoje Londo
ne ir dar esą galima rasti 
periodinių leidinių bibliote
koje ar institute Vokietijoje.

„Nusidawimų“ redaktorius 
J. F. Kelkis buvo gimęs 
Mažojoje Lietuvoje vokiečių 
kolonistų šeimoje. Užtai 
pradžioje lietuvių kalba rašy
mas jam sudarė sunkumų. Jo i 

raštų kalbą ištaisydavo 
kalbininkas Fridrichas 
Kuršaitis. Bet vėliau, bendrau
damas su lietuviais, pats išmo
ko, net sulietuvėjo. Tada ir 
savo pavardę iš Kelch pakeitė 
į Kelkis.

J. F. Kelkis, sulaukęs 16 
metų, įstojo į karalienės moky
tojų seminariją Įsrutyje. Ją 
baigęs, mokytojavo vienoje 
parapinėje mokykloje. Turėjo 
gausią šeimą, tačiau įstengė ir 
redaguoti „Nusidawimus“. 
Redagavo iki 1875 metų. Tais 
metais laikraštį perdavė 
Fridrichui Kuršaičiui. Vėliau 
,,Nusidawimus“ redagavo 
kunigai: Pipirs iš Klaipėdos, 
Penschukas iš Mielaukių, 
Endrulaitis iš Priekulės ir 
Šuišelis iš Natkiškių. Su 
mažais pertraukimais 
„Nusidawimai“ ėjo iki Pirmo
jo Pasaulinio karo.

„Lietuvos Pajūryje“ tilpu
siam straipsniui parašyti 
nepasirašęs autorius panau
dojęs šiuos šaltinius: D. 
Kaunas — „Periodinės 
spaudos pradininkas“, dr. K. 
Gudaitis — „Periodinės spau
dos kūrimas“ („Lietuviai 
Evangelikai“), Pr. Klimaitis — 
„Maž. Lietuvos periodinė 
spauda“ („Kovos Keliais“) ir 
„M.D.“ — „Didysis 1854 m. 
Klaipėdos miesto gaisras“. 
Norintieji plačiau susipažinti 
su „Nusidawimais“ bei jo 
redaktoriumi Kelkiu tepasęka 
anksčiau minėtąjį laikraštį 
(„Lietuvos Pajūris“) ir čia 
suminėtus šaltinius, įjungiant 
Vaclovo Biržiškos „Aleksand- 
ryną“ bei Lietuvių Enciklope
diją.

Mes esame dėkingi mažlietu
vių iniciatyvai sukurti lietu
višką laikraštį. Tas įvykis 
buvo vienas iš daugelio aksti
nų ir didlietuviams pradėti 
rūpintis savajam kraštui 
tinkamu laikraščiu, ką 1883 
m. ir padarė, sukurdami 
„Aušros“ žurnalą.

P. Kryželiūnas

Pasauliui sugriuvus
Jurgio Jankaus knyga 

“Paparčio žiedas”
MARIJA STANKUS - SAULAITĖ

lauksiąs, nes žinojo, kad jis yra 
stabdis veiksmui, o be jo šei
ma galės eiti tolyn. Šeima va
žiuoja, ir kai vėliau sūnus 
Kęstutis “pakėlė rankas. Jos 
buvo kruvinos tėvo krauju” 
(23). Upelyje jis nuplauna nuo 
jų „paskutinę tėvo dalį“, ir jievėl 
juda. Sis apsiplovimas, tačiau, 
jo neatnaujina, kaip būna įves
dinimo mituose, pereinant per 
vandenį. Sūnus pereina į kitą 

| būklę ne šviežias ir lengvas, bet 
sunkia širdimi. Kraujo dėme 
tėvas ir praeitis, praeities pa
saulis sugrįžta, bet kelias jau 
veda kitur, kur nfe išoriniu šei
mos ženklu, bet sąmone ir 
atmintimi priklausomumas at
pažinsimas.

Nuo pirmojo tylaus ir bau
gaus laukimo paragrafo iki pa
skutiniojo daug kas pasikeitę. 
Gale sakiniai paprasti, ne
poetiški, aprašant atsiskyru
sius nuo tos aplinkos, kuri 
jiems buvo poezija. O patys 
veikėjai tylūs ta tyla, kuri se
ka kataklizmą. “Moterys ty
lėjo” (23). Tik Kęstutis bando 
išsiaiškinti, kaip gali taip grei
tai, priešui net nesidomint, 
dingti geras žmogus. Vėliau jis 
dar suabejos vieno asmens 
mirties svarba pasauliui, kaip 
paskutinysis sakinys parodo.

Kol tėvas žiūri, viskas šiaip 
taip išsilaiko. Kai tėvas neten
ka kaktos ir akių, suyra ryšys 
su žeme, sutrupa gyvenimas, ir 
pati žmogaus sąvoka sužaloja
ma.

Paskutinysis knygos pasa
kojimas “Teta Domincė” ku
ria kiek kitus vaizdus. Koplyt
stulpio figūros — gyvų žmonių 
atvaizdai. Dzidorius panašus į 
šeimos tėvą, Šiluviškė — į mo
tiną, šventa Agota — į tetą Do-

Šeimos gyvenimą perskro
džia kulkosvaidis. Nežinota, 
ką daryti: ar, palikus pasiry
žusį namų neapleisti tėvą, gel
bėtis, ar likti namie su juo, bol
ševikams artėjant. Statiškas 
paveikslas. Tėvas Andrius 
Blažys “rymojo ant statinių 
tvoros ir žiūrėjo į pamiškę” (ps. 
11). Visur buvo visai tylu. 
“Dulkė smulkutėlė migla” (11). 
Jurgio Jankaus pasakojimo 
“Iš namų” pirmasis paragra
fas šiurpus tuo, kad muzikalūs 
sakiniai ir švelnios detalės iš
ryškina tą klaikią laukimo ty
lą. Gamta, paukščiai ir gyvu
lėliai tiek pat tylūs, kaip iš 
tėviškės besitraukią žmonės. 
Jų tylą stebi Blažys. “Lyg kris
taliniu gaubtu apgaubusi” 
(11), ši tyla nėra nei rami, nei 
sveika; ji ir gąsdina, ir guo
džia. Gal tuoj sutrenks, ir rei
kės veikti, bet gal kas pasi
keis, grįš įprasta gamtos 
tvarka, grėsmei atitolus, nesu
naikinus šito kampo.

Blažio pirmasis portretas — 
jis stovi ir stebi; paskutiniaja
me jis negali nei stovėti, nei 
stebėti. Be akių ir be viršugal
vio jis guli sūnaus rankose. 
Vienas taiklus šūvis, ir veiks
mas prasideda.Nebematoma, 
nes nėra kuo matyti, bet taip 
pat nebėra ko matyti. Vienas 
pasaulis išnyksta, o naujam 
pasauliui reikia naujų akių. Iš
nyksta įprastas žmogus ir že
mės ryšys; keičiasi šeimos na
rių vaidmenys, sūnui staiga 
perėmus tėvo vietą; visiškai 
pasikeičia pasaulio samprata.

Pasakojimas baigiasi jude
siu: tėvą ir vyrą palaidojusi, 
šeima bėga iš namų. Gal tėvas 
dėl to rizikavo paruošti duobę, 
kurioje, sakė, išsigelbėsiąs, iš

Nuotrauka Daivos Blynaitės
archvv^8 II premiją spalvotoms nuotraukoms Lietuvių foto
aS£nio^e?^t°,e. “etinėje Paroda tebevyksta

1.5S m£ S^d. **ntPe Chicag°Je “and‘en *

Jurgis Jankus Nuotrauka Almio Jankaus

mincę, šv. Jurgis — į kleboną, 
šv. Juozapas — į meistrą Ma
mertą, o jam padedąs šeimos 
sūnus Domukas — į kūdikėlį 
Jėzų. Čia dar anie laikai, 
kada vaizduotė galėjo perkelti 
Naujojo testamento veikėjus ir 
Valančiaus šventuosius į šiuo
laikinę aplinką. Klebono klau
siamas, ar tvarkoj, kad Jėzus į 
jį patį panašus, Domukas kar
toja girdėtas suaugusiųjų fra
zes: “... Dievas žmogų sutvėrė 
panašų į save”, ir žmogus tu
rėtų būti panašus į Dievą, tai 
yra — šventas (331). Pasaulis, 
kuriame ši galimybė svarsto
ma ar net artima, yra šviesus 
ir jaukus, nors jame ir yra 
skausmo, pagiežos ir blogio. 
Šio pasaulio žmonių bruožai, 
kaip ir jų gyvenimai, sveiki, ir 
jų sunkumus galima išspręsti.

Koplytstulpis bolševikmečiu 
bus nugriautas, bet tuo tarpu 
jis atrodo tiek pat nepajudina
mas, kaip Lietuvos kaimo gy
venimas. Tai, ko šie asmenys 
siekia, apie ką jie galvoja ir ko 
jie meldžia, kuo jie pasitiki ir 
kam jie dėkingi, ko jie bijo ir 
saugosi, yra meistro Mamerto 
Dievo įkvėptomis rankomis 
įamžinta medžio dirbinyje. 
“Tai Tu, Mamertai, laimingas 
tokiom rankom Pono Dievo ap
dovanotas. Kaip gyvi. ■ Rodos 
tuoj išeis iš medžio ir gyvens 
tarp mūsų nevertų”, sako mo
tina (305). Tarp dangaus ir že
mės yra ryšys, suprantamas ir 
išreiškiamas. Tai nuostabu, 
bet natūralu. Bet šitoks pasau
lis pirmajame pasakojime kul
kosvaidžio susprogdinamas.

Pirmajame pasakojime “Iš 
namų” šovinys žeidžia, o šia
me trenkia ugnies kamuolys, 
bet nekenksmingai. Per aud
rą žaibas pataiko į šimtametį 
ąžuolą, po kuriuo pasislėpęs 
Domukas. Partrenktas, jis atsi
gauna. Gamtos reiškiniai Die
vo rankose, ir vaikas išlieka 
gyvas. Anot tetos Domincės, 
“ ‘Matai, Dievas tave vienu 
pirštu palietė, bet paliko. Maty
ti, Jam dar čia būsi reikalin
gas...’ ” (292). Perėjusio per 
valančią ugnį vaiko veidas 
tampa vaikelio Jėzaus veidu 

koplytstulpy. Bet tas veidas ir 
tas paminklas, kaip ir toji pra
eitis, vėl pasikeičia po daugel 
metų, bolševikams sudeginus 
koplytstulpį.

Dievdirbys Mamertas tikė
josi, kad “Mano ir kaulai bus 
seniai sutrūniję, o jis čia sto
vės” (319). To nebus. Stribai ir 
enkavedistai, teta Domincė 
brolio anūkui Kęstučiui sap
ne aiškina, “susimetė versti 
kryžių” (390). Jį visaip naiki
no: tanku pervažiavo, jį nu
griovę, supjaustė, sudegino.

‘'Jie taip sunaikino didelio ta
lento viso amžiaus svajonę, su
dėtą į paties Dievo į rankas pa
duotą ąžuolą, bet nesunaikino 
kryžiaus. Jo dvasia, kaip dide

Nuotrauka Daivos Blynaitės

lis paukštis apglėbė sparnais 
visą apylinkę ir toli už jos. Jei
gu būtų stovėjęs, būtų buvęs 
tik kryžius. Didelis, gražus, bet 
tik kryžius, o išverstas ir sude
gintas tapo nebesunaikinama 
dvasia. (390).”

Ši piktų žmonių sukurta ug
nis vistiek tarnauja tikslams 
Dievo, kuriam priklauso ir gy
vas ąžuolas, ir iš jo pastatytas 
koplytstulpis. Iš šios ugnies, 
kaip feniksas, kyla nauja gy
vybė, bet tik Lietuvoje.

Novelė priešpastato šiuos du 
vaizdus: iš naikinančios ug
nies kyla dvasinė stiprybė, pa
skata, kunigo Jono kitose ap
linkybėse Sibire sakytais 
žodžiais, “išaugti į milžinus. I 
dvasinės jėgos milžinus” 
(380). Bet ta ugnis sudegina 
veidą Jėzaus, panašaus į Do
muko. Ir tas veidas tikrai pra
rastas, nes mes matome ir gir
dime Domą po daugel metų 
Amerikoje. Lietuvoje buvęs 
agronomu, jis dabar dirba po
pieriaus skyriuje. Bet ne tai 
baisu, nes ir Lietuvoje tokie ir 
dar didesni pasikeitimai įvy
kę. Seserėno Kęstučio laiškas 
nurodo, kad ten yra ar gali bū
ti milžinų, o čia anas vaikas, 
anie vaikai perdirbti ne į ką di
dingo, bet į paviršutiniškus 
žmones: "... mes tampam did
vyriais kada ne kada šimtinę 
numetę, ar tik tuštoką žodį pa
sakę,” Domas išveda (393).

Ne vien šventas kryžius, bet 
ir pati teta Domincė sujungia 
praeitį ir dabartį ir iš praeities 
stiprybės duoda dabarčiai. Te
ta Domincė pajėgia jaunam 
Domukui, o vėliau jo sūnėnui 
Kęstučiui praverti ateitį. Do
mukui per ją ateina mintis ir 
galimybė mokytis: Sibire ir 
Lietuvoje ji vizija stiprina Kęs
tutį, jam primindama viršmir- 
tinę tikrovę. Anų laikų lietu
vius stiprino koplytstulpyje 
įrėžti Naujojo testamento ir 
Valančiaus šventieji; šių laikų 
lietuviai stiprinami savo drą
sių giminių bei draugų. Taip ir

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Grafiškai padailinta laimė.
LKMA 60 metų sukaktis.

Krėvės šimtmetis Pennsylvanijos uni
versitete.
Valės Marcinkonytės „Tiltas per Nerį“.

Pogrindžio spauda ir išeivija.
Rimos Puniškaitės eilėraščiai.

Dainaviečių „Vilniaus pilies legenda“.

Antras Kaimas šiemet.

Grafiškai padailinta laimė
Taip ilgai nesilankiusiam 

Lietuvoje gal ir negražu kitus 
įtikinėti, jog ten ne viskas 
tvarkoj, gal verčiau pasikliau
ti iš ten gaunamos spaudos 
antraštėmis, labai jau dailiai 
apibūdinančiomis sovietinį 
gyvenimą. Į kokį puslapį 
pažvelgsi, taip ir šviečia: 
kultūra, kūryba, laimėjimai, 
ryžtas, pažanga, darbas, 
duona, prasmė, laisvė, laimė... 
Ak, laimė — tokia trapi 
visame pasaulyje, ten, po 
raudonu dangumi, tvirta, kaip 
priekalas.

Neseniai tarybinė laimė 
apkerėjo išeivijos veteraną 
dailininką V. K. Jonyną. 
Viešėdamas „Literatūros ir 
meno“ svetainėje, jis susijau
dinęs pasakė: „Laimingas 
galiu būti tik su laimingais“. 
Redaktoriams jo posakis labai 
patiko. Todėl „L ir M“ 
savaitraštyje 1982 m. rugsėjo 
18 reportažo antraštė tapo 
„Laimingas tik tarp laimin
gų“. Geresnės ir nesugalvosi.

Kad V. K. Jonynas, tris 
mėnesius galėjęs praleisti 
tėvynėje, jaučiasi laimingas, 
nė kiek neabejoju. Jausčiausi 
ir aš. Tik man neaišku, ar jis 
„laimingais“ vadina visus ten 
sutiktus lietuvius, ar tik 
valstybės išlaikomus dailinin
kus, su kuriais teko artimiau 
pabendrauti. Iš tikrųjų tai 
nesvarbu. Gerai suprantame 
— dailininkai mėgsta 
padailinti tikrovę. Prie to veda 
ir V. K. Jonyno stiliaus 
sentimentai.

įdomu, kad tame pačiame 
„L ir M“ numeryje spausdina
mos visiškai kitokios mintys 
apie Lietuvos dabartinę laimę. 
Pavyzdžiui, skiltyje „Septy
nios dienos“ rašo Laima Zulie- 
nė, per visą vasarą bandžiusi 
savo sūnų, būsimą pirmoką, iš 
anksto aprūpinti mokyklos 
reikmenimis. „Ak, mielos būsi
mos pirmokėlių mamos, nebū
kite pavyzdingos. Birželį 
nupirksite uniformą, kuprinę, 
bet nerasite dar keliasdešim
ties smulkmenų. (...) laksty
site visą liepą ir rugpiūtį, bet 
smulkmenų sąrašas kaip 
užburtas ne ką sutrumpės. (...) 
Aš, penkis kartus čia 

apsilankiusi, negaunu pirmai 
klasei nei rašymo, nei 
matematikos sąsiuvinių“.

Ir taip per visą rašinį 
rūpestingoji mama priekaiš
tauja tarybinei prekybai, 
nesirūpinančiai mokyklų 
poreikiais. Laima Zulienė, be 
abejo, net neišdrįso pagalvoti, 
kad jos nelaimingumo tikroji 
priežastis — tai besaikis Tary
bų Sąjungos ginklavimasis, 
suvirškinąs visus pramo
ninius išteklius.

Kitame savaitraščio 
puslapyje kritikas Vytautas 
Kubilius, diskutuodamas apie 
dabartinį romaną, atveria 
išsamų Lietuvos „Laimės“ 
žemėlapį. Siūlo jis romanis
tams gerai įsigilinti į šio žemė
lapio procesus: „Kokios susi
darė Lietuvoje naujos 
socialinės grupės? Kaip pakei
tė žmogaus gyvenimo būdą ir 
psichiką krašto industrializa
cija? Kokios yra nugriautų 
kaimo sodybų ūkinės ir 
psichologinės pasekmės? 
Kodėl tiek irstančių šeimų? 
Kuo paaiškinti jaunų vyrų 
savižudybes mūsų ramiuose 
miesteliuose ir kolūkių gyven
vietėse? Kodėl taip prastėja 
mūsų inteligentija, įklimpusi į 
gerovės rūpesčius, sėkmingai 
ūkininkaudama sodo sklype
liuose ir taip dažnai aklinai 
abejinga intelektualiniams 
interesams, kultūros padėčiai, 
savo genties likimui? Iš kur 
mūsų socialinės lygybės visuo
menėje turtuolių kasta, kuriai 
prieinami geriausi gydytojai, 
pelningiausių profesijų fakul
tetai, net šamotinės plytos?“

Tuos aktualius klausimus 
perskaitęs, sutvirtinu savo 
įsitikinimą, kad tarybinamai 
Lietuvai dar ilgai reikės 
pavargti keliaujant į laimin
gesnę ateitį. Apie tai jauni
mas net dainuoja estradoje: 
„Aš tikiu dar viskas ateity, 
nežinau tiktai, ar tu tiki, ar tu 
tiki“.

Tad, ir neaplankę Lietuvos, 
aiškiai regime sovietizacijos 
menkybę, išnaudotojų kastos 
suktą veržlumą. Daug ką 
matome. Įspūdingų sąvokų 
kaišiojimas šūkiuose ir an
traštėse nykios tikrovės

Lietuvių katalikų mokslo akademijai 60 metų
JUOZAS PRUNSKIS

Įžangos vietoje

Mokslo ir religijos santykį 
yra nagrinėję įvairūs minty- 
tojai. Jėzuitas Kari Kneller yra 
parašęs stambią knygą “Das 
Christentum und die Vert- 
raeter der Neueren Natur- 
wis8enschaft” (Krikščionybė ir 
naujojo gamtamokslio atsto
vai). Kitas jėzuitas — S. Sara- 
sola davė veikalą ispanų kal
ba: “La obra de los Catholicos 
croyentes” (Katalikų mokslo 
darbai). Daug ką pasako ir 
amerikiečių Severin ir Lamp- 
ing veikalas: “Through Hund- 
red Gatės”, kuriame pateikia
mi aprašymai 40 garsiųjų 
žmonių, pasirinkusių katali
kybę. Šių eilučių autorius yra 
parašęs knygą “Mokslas ir 
religija”, kuri paskutiniu metu 
buvo okupuotos Lietuvos po
grindžio perspausdinta ir, ro
dos, net didesniu tiražu, negu 
pirma laida Amerikoje.

Visų šių autorių duomenys 
sutinka su mintimi, kurią pir
maujantis tolimųjų erdvių tyri
nėtojas Wemer von Braun 
išsakė žodžiais: “Mokslas ir 
religija nėra nesuderinami. 
Priešingai, mokslas ir religija 
yra labai artimai giminingi, 
kaip broliB su seserimi. Nega
lima mąstyti apie kosmoso gro
žį ir tvarką, nepripažįstant die
viškojo Kūrėjo buvimo. Ar 
reikia užsidegti žvakę, norint 
pamatyti saulę? Kuo labiau 
žmogus pažįsta visatą ir jos su
dėtingumą, struktūrą, tuo la
biau su didesne nuostaba turi 
pripažinti Kūrėjo didybę.

Tai labai derinasi su didžio 
gamtamokslio atstovo prof. Al
berto Einšteino mintimi: 
“Mokslas be religijos luošas, 
religija be mokslo akla”.

1979 metais Cambridge, 
Mass. įvyko mokslo ir religijos 
atstovų konvencija. Suvažia
vo apie 350 įtakingų moks
lininkų. Jie įvairius šios rūšies 
klausimus diskutavo dvi sa
vaites. Priėjo išvados, kad yra 
reikalingas kaip mokslas, taip 
ir religija. Jie nusprendė, kad 
religija yra taip svarbi, kad jos 
negalima palikti tik bažnyti
niu reikalu, o mokslas lygiai 

Profesorius prel. Pranas Kurai
tis, būdingas Nepriklausomybės 
laikų filosofas — LKMA narys.

Arkivysk. Mečislovas Reinys, 
uolus LKMA veiklos judintojas 
Nepriklausomybės laikais.

Arkivysk. Juozapas Skvireckas, 
LKMA pirmininkas 1922—1925 
metais.

Prel. Adomas Jakštas-Damb- 
rauskas, LKMA pirmininkas 
1925-1938 metais.

turinio nepakeičia. Grafiškai 
padailinta laimė nieko nereiš
kia. Tikėti ateitimi, būti 
optimistu yra gera, tačiau 
pravartu ir įsigilinti į paverg
tos Lietuvos padėtį.

Pr.V. 

taip pat svarbus, kad jo ne
galima palikti vien mokslinin
kams

Profesorius Henry šia tema 
yra pasakęs: “Asmuo, kuris 
mano, kad religija ir mokslas 
yra vienas antram priešingi, 
turi būti arba labai jaunas 
moksle, arba didelis ignoran- 
tas religijoje”. Italas profeso
rius Antoninas Zichichi 1981 
m. spaudai duotame išsikal
bėjime tvirtino: “Mokslas ir 
religija yra dvi atskiros sritys, 
kurias šiuolaikinis žmogus tu
ri išmokti suderinti. Mokslas 
gamtinėje Brityje ir religija 
antgamtinėje srityje yra dvi 
aukščiausios žmogaus gyveni
mo plotmės, kurios išgelbės pa
saulį nuo katastrofos. Čia aš 
matau Dievo rankos veikimą. 
Europa ir pasaulis galės išsi
gelbėti tik tada, kai seks mei
lės ir laisvės vėliavą, kurią yra 
iškėlusi katalikų Bažnyčia. 
Šiam įsitikinimui mokslinin
kų tarpe radau visuotinį prita
rimą”.

Truputėlis iš 
akademijos istorijos

Šitokiomis mintimis — apie 
mokslo ir religijos artimą ryšį 
— vadovaudamiesi Lietuvos 
katalikai sukūrė Katalikų 
mokslo akademiją .Jos įsikūri
mą ir vystymąsi yra dokumen
tuotai aptaręs prof. Stasys Yla 
savo studijoje “Lietuvių kata
likų mokslo akademija. Bend
ras žvilgsnis į praeitą kelią”; 
išleista atskiru atspaudu iš 
L.K.M. akademijos “Suvažia
vimo darbų” V tomo. Tokios 
mokslo draugijos mintį jau 
1908 m. ėmė kelti prof. Pran
ciškus Būčys. Tiesa, anksčiau 
įsikūrė dr. Jono Basanavi
čiaus vadovaujama Lietuvių 
mokslo draugija, tačiau ėmė 
ryškėti, kad mūsų tautai kul
tūriškai bręstant nebus gali
ma pasitenkinti tik viena to
kia institucija. Lietuvos 
katalikai dar sunkiais caristi- 
nės ir vokiečių okupacijos me
tais Pirmojo pasaulinio karo 
laikotarpyje ėmė plėsti savo 
švietimo draugijas: Saulę, Ži
burį, Rytą, kurios įkūrė gal net 
daugumą Lietuvos vidurinių 
mokyklų ir gimnazijų. Ėmė 
bręsti mintis ir katalikų aukš
tosios mokyklos steigimo, bet 
greičiau susikristalizavo reika
las steigti Lietuvių katalikų 
mokslo draugiją, šalia Basa
navičiaus įsteigtos. Apie 
Basanavičiaus draugiją girdė
josi balsas Adomo Jakšto:
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LKMA pradininkas vyskupas Pranciškus Būčys. 
Nuotrauka Tony Matulonis

“Lietuvių Mokslo draugija kai 
ko jau nebeužgriebia, nebeima 
domėn, ne vieną svarbią moks
lo sritį palieka už savo apy- 
siaurių ribų“. Ir taip Lietuvių 
Katalikų mokslo akademija 
buvo įkurta 1922 m. rugpjūčio 
12 d. (tada buvo įregistruoti jos 
įstatai valdžios įstaigose). Tai
gi ji įsikūrė tik pusmečiu vė
liau negu Lietuvos universite
tas, kurio pradžia buvo 1922 m. 
vasario 16 d. Apie pirmuosius 
jos steigėjus prof. Yla rašo: 
“Pr. Būčys buvo pirmasis 
Katalikų akademijos ideolo
gas, derinęs mokslų visuotinu
mą su tautinių mokslų par- 
tikuliarumu ir nubrėžęs to 
derinio gaires. Antrasis ideo
logas — A. Jakštas.”

Siekimai ir darbai

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija pasiryžo apjung
ti katalikus mokslininkus, su
daryti palankesnes sąlygas jų 
darbui, rūpintis naujų moks
lininkų prieaugliu, kelti mūsų 
tautoje mokslinį lygį, apskri
tai kultūrą. To siekiant, buvo 
numatyta steigti bibliotekas, 

t

įvairias mokslo institucijas, 
ruošti kursus, paskaitas, leisti 
knygas, metraščius. Tiems 
užmojams finansuoti — turėti 
savo fondą.

Pirmasis užmojis buvo 
įsteigti Kaune didžiulę biblio
teką. Buvo planuojama stam
bią pradžią sudaryti apjun
giant kunigų seminarijas ir 
kapitulos bibliotekas, kurios bu
vo turtingos knygomis, rank
raščiais, archyvine medžiaga. 
Tačiau trūko lėšų patalpoms, o 
ir šių bibliotekų savininkai 
nenorėjo su jomis skirtis. Vis 
dėlto buvo nupirkta prof. Pr. 
Brenderio biblioteka, paliko 
savo biblioteką A. Jakštas, 
taip kad prieš okupaciją bib
lioteka jau išaugo iki kokių 
12,000 tomų.

Vyskupui Pr. Būčiui buvo 
pavykę gauti lėšų iš Amerikos 
Katalikų federacijos. Susidarė 
42.500 dol. fondas, kurio palū
kanos buvo naudojamos ruoš
ti būsimus mokslininkus, fi
nansuojant jų studijas 
užsienio aukštosiose mokyklo
se ar bent teikiant jiems finan
sinę paramą. Net ir pirmos bol
ševikų okupacijos metu pabėgę 

mūsų kai kurie intelektualai 
susilaukė, nors ir kuklios, pa
ramos, susidariusios iš laiku iš 
banko išimtų dalelės to fondo 
lėšų.

A. Jakštui pasiūlius, buvo 
suskasta ruošti “Lietuvos žy
menybių žodyną” — savotišką 
tautai ir mokslui nusipelniu
sių asmenų enciklopediją. Ją 
redaguoti iš pradžių buvo pa
kviestas Tumas - Vaižgantas, 
vėliau — Pr. Penkauskas, pa
galiau prof. J. Eretas. Į tą dar
bą buvo įtraukti ir kai kurie 
Kauno kunigų seminarijos 
klierikai. Teko šiek tiek įsi
jungti ir šių eilučių autoriui. 
Tam reikalui iki 1939 m. buvo 
išleista 13,000 litų. Buvo suda
ryti 5 tomai po 600-700 pusla
pių, rankraštis paruoštas 
mašinėle, bet okupacija su
trukdė išleidimą. Bent gi išėjo 
A. Jakšto paruošti “Užgesę ži
buriai” — apie mirusius įžy
miuosius katalikus. Tai pir
mas akademijos leidinys, 
redaguotas J. Tumo - Vaižgan
to. L.K.M. akademija buvo 
įtraukta ir į Spaudos fondo lei
džiamą Lietuviškąją enciklo
pediją, kurios redakcijai aka
demija davė prof. Pr. 
Dovydaitį ir prof. BĮ. Cėsnį.

Suvažiavimai

Toliau akademijos veikla 
daugiausiai reiškėsi suvažia
vimais bei leidiniais. Pirmasis 
suvažiavimas įvyko 1933 m. 
Kaune. Buvo nusistatyta juos 
daryti kas treji metai. Antras 
suvažiavimas įvyko 1936, tre
čias — 1939 m. Ketvirtasis bu
vo planuojamas šaukti Vilniu
je, bet kilus karui ir užplūdus 
okupacijoms, nebegalėjo įvyk
ti ir tebuvo sušauktas 1957 m. 
Romoje, jau akademijai atsi
kūrus išeivijoje. Suvažiavimai 
buvo turtingi paskaitomis, 
vykdavo mirusių akademijos 
narių pagerbimas, naujų na
rių priėmimas. Darbą imtasi 
skirstyti, ypač suvažiavimų 
metu, į sekcijas: teologų, fi
losofų - pedagogų, kalbos - lite
ratūros, istorikų, teisininkų, 
sociologų ir kraštotyrininkų. 
Akademijos pirmininkais bu
vo arkiv. J. Skvireckas — iki 
1925 m., tada prel. A. Damb
rauskas — Jakštas iki savo 
mirties 1938 m., trečias — prof. 
St. Šalkauskis iki okupacija 
nutraukė akademijos veiklą. 
Lietuvių enciklopedija, aptar
dama L.K.M. akademijos veik
lą, rašo, kad “daugiausia J. 
Eretui vadovaujant buvo su
šaukti Kaune trys lietuvių 
katalikų mokslininkų ir moks
lo mėgėjų suvažiavimai, kurie
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Profesorius Stasys Šalkauskis, 
LKMA pirmininkas nuo 1938 iki 
sovietinės okupacijos.



Šiame numeryje:
Duodantis, o ne reikalaujantis žmo
gus.
Sukaktuvininkas kun. dr. Juozas 
Prunskis.
Viktoro Petravičiaus paroda Chi
cagoje.
Persekiojamo žmogaus psichologija.
Česlovo Milošo eilėraštis Lechui Wa- 
lensai.
Vokiškai apie istorinę Lietuvos archi
tektūrą.
Danguolės Stončiūtės-Kuolienės pa
roda Bostone.
Rožė tarp ąžuolų — Clevelando Vyrų 
okteto koncertas.
LKMA suvažiavimo darbotvarkė. 
Nuomonės ir pastabos.

Duodantis, o ne reikalaujantis 
žmogus
Oskaras Milašius šio 

šimtmečio pradžioje atsisakė 
eiti kovon už neturtingą žmo
gų, kai tai daryti buvo mada. 
Jis yra pasakęs, kad neturtėlis 
pats paims lazda ir išsi
reikalaus tai, ko jis nori, ir bėjo 
pagalbos. Šie jo žodžiai šiame 
šimtmety yra išsipildę. Šian
dien komunistinis žmogus sau 
duoklę išsireikalauja daugely 
pasaulio kraštų. Tačiau kai 
reikalavimas visuomenėje yra 
taip sustiprėjęs, reikia, kad 
sustiprėtų būklė ir to žmogaus, 
iš kurio galima ko nors 
reikalauti ir kuris gali ką nors 
duoti. Kai nėra stipraus 
duodančio, tai ir reikalau
jantis ilgainiui pasijunta be 
laukiamo gavimo.

Komunistinės santvarkos 
ūkinis nepajėgumas ir nesuge
bėjimas net išmaitinti savo 
žmonių yra gyvas liudijimas, 
kad vien reikalaujančio 
žmogaus negana visuomenės 
ūkinėje santvarkoje. Reikia ir 
duodančio žmogaus. Šitokio 
žmogaus principinis prašalini- 
mas iš komunistinės visuo
menės yra atsakymas į klausi
mą, kodėl komunistinė 
santvarka neišsilaiko. Iš 
tikrųjų reikalingesnis visuo
menei yra duodantis žmogus, 
negu reikalaujantis. Galbūt tai 
turėjo mintyje O. Milašius, taip 
nepopuliariai išsireikšdamas 
apie pagalbą stokojančiam 
žmogui. Jo pasisakymas yra 
kartu akivaizdus priminimas 
mums, kad šiandien mes stovi
me ne tiek prieš stokojančio 
žmogaus problemą, kiek prieš 
turtingo žmogaus problemą. 
Mums reikia turtingo žmogaus 
— žmogaus, kuris būtų dosnus. 
Ir šv. Pranciškus Asyžietis, 
kurio gimimo 800 metų jubilie
jų šiemet švenčiame, mums 
yra vertingas ne tiek tuo, kiek 
jis yra reikalaujantis, kiek tuo, 
kad jis yra daug duodantis.

Žmogaus polinkis būti 
dosniu yra gilus žmogaus 
prigimties bruožas. Deja, jis 
mūsuose nėra pakankamai 
išvystytas ir ne kartą net visai 
nustelbtas. Aukšto lygio 
dosnaus žmogaus liudijimą 

mes sutinkame ten, kur 
mažiausiai jo tikimės, būtent 
pirminio žmogaus dorinėje 
charakteristikoje.

Žmogaus palinkimas būti 
dosniu yra vienas pirminių 
žmogiškumo bruožų. Tai liudi
ja pro-pirminių kultūrų ty
rinėjimai, surinkti ir susiste
minti W. Schmidto. Pasak jo, 
pro-pirminėje kultūroje 
„žmogaus palinkimas būti 
dosniu yra vienas iš pirminių 
žmoniškumo bruožų, nes 
beveik visose pirminėse tauto
se turime liudijimų apie šio 
reiškinio gausumą“ („Das 
Eigentum auf den aeltesten 
Stufen der Menschheit“, Band 
I, Muenster Westfallen, 1937, 
psl. 299).

Žinoma, ši žinia atrodys 
ypač nepatikima tiems, kurie 
nėra išsilaisvinę iš mito, kad 
pirminis žmogus nedaug sky
rėsi nuo gyvulio. Tačiau, perė
jus su Schmidtu per visus 
pasaulio žemynus visuose 
trijuose šios studijos tomuose, 
abejonės nelieka. W. Schmid- 
tas iš dovanojimo dažnumo 
pro-pirminėse tautose daro toli 
siekiančias humanistines išva
das: „Ši nuosavybės teisės 
tvarka reikalauja, kad kiekvie
nas Aš išvystytų išvidinį 
nusiteikimą dovanoti kitam 
žmogui. Tokiu būdu Aš yra 
laisvinamas nuo savimylės ir 
jame ugdomas simpatijos 
nusiteikimas gretimam žmo
gui, kas yra būtina sąlyga 
doriniam ir intelektualiniam 
(žmogaus) išsivystymui“ (316- 
317 psl.). Savo ruožtu, šis 
nusistatymas ugdo gaunan
čiojo asmenyje dėkingumą ir 
nusiteikimą būti dovanų ver
tu ir tokiu būdu pasidaryti ne 
tik turtingesnių, bet ir geres
niu (ten pat, psl. 321). Šalia to, 
plačios Schmidto studijos 
pastebi pirminėse tautose 
pasikeitimo vyksmą, kada 
įrankis, kuris anksčiau buvo 
laikomas Dievo nuosavybe, 
pradedamas laikyti veikian
čiojo nuosavybe (ten pat, psl. 
329).

Apskritai, Schmidtas yra 
(Nukelta į 2 pbI.)

Kun. dr. Juozas Prunskis50 metų Dievo
ir tėvynės tarnyboje

JONAS GENYS

Šiemet minime 50 metų, kai 
kun. dr. Juozas Prunskis pasi
šventė Dievui kaip kunigas, ir 

1 tėvynei, kaip rašytojas ir 
visuomenininkas. Kadangi 
kun. Prunskis visur daly
vauja, visur dirba, skaitom jo 
knygas ir jo straipsnius, daro
si įspūdis, kad Chicagoje yra 
bent šimtas kunigų Prunskių. 
Sunku patikėti, kad tą visą 
gali atlikti tik vienas žmogus.

I

,j Iniciatyva
nuo jaunų dienų

Tikrumoje jis buvo pilnas 
iniciatyvos nuo jaunų dienų. 
Rašytojas Anatolijus Kairys 
pažino kun. Prunskį dar jo 
tėviškėje Žvilbučiuose, gražio
se Utenos apylinkėse. Jau ten 
jaunas Prunskis vienas pirmų
jų įsigijo naują dviratį ir „lyg 
gyvasis sidabras siuvo apylin
kėse (pavasarininkų kongre- 
sėliuose) žavėdamas jaunimą... 
nepaprastais idealais“.

1925 metais jaunas Prunskis 
baigė Rokiškio gimnaziją ir, 
trumpą laiką padirbęs 
mokykloje, įstojo į Žemaičių 
kunigų seminariją Kaune. 
Taip pat studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto Teolo
gijos-filosofijos fakultete ir 
1932 metais gavo bažnytinių 
teisių licenciatą. Tais pačiais 
metais buvo įšventintas kuni
gu. Tad šiemet mums yra 
malonu paminėti ne tik kun. 
Prunskio 75 metų gimtadienį, 
bet ir jo 50 metų kunigystės 
sukaktį.

Nuo jaunų dienų kun. 
Prunskis rašė straipsnius spau
dai ir atkreipė dėmesį savo 
žurnalistiniais gabumais. 
Todėl būdamas tik 28 metų jau 
buvo pakviestas redaguoti 
„Mūsų laiškraščio“ religinį — 
ideologinį skyrių. O būdamas 
tik 29 metų jau redagavo 
didžiausią Lietuvos katalikų 
dienraštį „XX Amžių“. Atosto
gas dažnai praleido užsieniuo
se ir rašė daug įdomių straips
nių. Vyriausio redaktoriaus 
pareigose turėjo ir įdomių 
nuotykių. Kun. Prunskis taip 
pat bendradarbiavo laikraš
čiuose „Rytas“, „Skautų 
aidas“, „Panevėžio balsas“, ir 
buvo Lietuvos katalikų spau
dos biuro direktorius.

Kelionėje 40 metų
Kai 1940 m. Lietuvą užėmė 

Rusijos komunistai, jiems 
buvo svarbu kuo greičiau 
sunaikinti lietuvių tautos 
vadus. Žinoma, kun. Prunskis 
buvo įrašytas į vadinamą 
„liaudies priešų“ sąrašą ir 
turėjo būti areštuotas. Vieną 
liepos mėnesio naktį išgirdo 
beldimą prie durų. Tikėjo 
matyti miliciją ir politrukus, 
bet ten buvo moterėlė, kuri tik 
ištarė žodžius: ,Jus areštuos, 
bėkit'“ Buvo likę laiko tik 
pasiruošti kelionei, kuri tęsiasi 
jau daugiau 40 metų. Prade
dant nuo Rytprūsių, kur pate
ko į koncentracijos stovyklą, 
per Berlyną, Ispaniją ir Portu
galiją atvyko į Ameriką ir 
Chicagą. Čia kun. Prunskis 
buvo vienas iš pirmųjų ateivių 
pasakoti apie Lietuvos okupa
ciją. |

faktai. Buvo

Ketverius metus dirbo Šv. 
Jurgio parapijoje. 1944 metais 
išvyko į Washingtoną, į Katali
kų universitetą. Ten 1945 
metais įgijo bažnytinių teisių 
daktaro laipsnį. Po to grįžo į 
Chicagą, dirbo dienraščio 
„Draugo“ redakcijoje, reda
gavo žurnalus „Laivą“ ir „The 
Marian“, atsidavęs spaudos ir 
visuomenės darbui. Ligi šiol 
yra direktorius informacijos 
reikalams Amerikos Lietuvių 
Taryboje.

Tokie yra kun. dr. Prunskio 
biografiniai bruožai. Tačiau 

■ juose liko nepaminėti visų 
svarbiausi 
nepaminėti milžiniški darbai, 
kuriuos kun. Prunskis atliko 
kaip žurnalistas, kaip kuni
gas, kaip redaktorius, ir kaip 
visuomenininkas.

Rašantysis kun. Prunskis

Sunku įsivaizduoti, kad kun. 
Prunskis parašė virš 10,000 
straipsnių, reportažų. Parašė 
ar suredagavo 36 knygas ir 
brošiūras. Paskelbė ir finan
savo 35 premijas lietuvių 
menininkams, rašytojams ir 
visuomeninkams. Šalia to, 
mažai kas ir žino, kad kun. 
Prunskis išsiuntė dideles 
sumas pinigų misijoms. O kas 
suskaitys jo pamokslus ir kal
bas, pasakytas lietuvių 
suvažiavimuose ir minėjimuo
se? Jis rašė ne tik lietuviškai, 
bet ir Amerikos spaudoje, 
stodamas ginti Lietuvos reika
lus ne ginklais, bet plunksna, 
knygomis ir straipsniais. Čia 
tinka Maironio žodžiai — „Pa- | 
imsim arklą, knygą, lyrą ir 
eisim Lietuvos keliu...“. Dr. 
Prunskis paėmė knygą ir ėjo 
ginti, lietuvių reikalus šiuo 
efektingu ginklu. Anglų kalba 
parašė „Lithuania under 
Soviet Occupation“, „Lithua
nia’s Jews and the Holo
caust“, „Lithuania“ ir kitus 
rašinius. Dauguma šių rašinių 
pasirodė tada, kai buvo labai 
reikalingi, kai kitataučius 
reikėjo informuoti apie Lietu
vą ir kai jie pradėjo mus 
kaltinti, neturėdami faktų... 
Knyga apie Lietuvos žydus 
buvo įteikta Izraelio konsului 
Moshe Gilbua, kuris po to kelis 
kartus jį pasikvietė į svečius.
Tik neseniai, š.m. rugpjūčio 

mėnesį kun. Prunskio straips
nis „Rights versus Oppres- 
sion“ (Teisės prieš priespau
dą), buvo įdėtas didžiausiame 
Chicagos dienraštyje 
„Chicago Tribūne“. Čia buvo 
cituoti Lietuvos pogrindžio 
laikraščiai ir taip Lietuvos 
žmonių skundas pateko į 
pasaulinę spaudą. Berods, 
mūsų kartos atmintyje nėra 
buvę kito atvejo, kad šis didy
sis dienraštis būtų išspausdi
nęs ištisą lietuvio straipsnį. 
Tad ir čia kun. Prunskis buvo 
pirmas pralaužęs spaudos 
ledus. Taip pit neseniai 
laikraštis „The Nevv Star“ 
atspausdino kun. Prunskio 
straipsnį apie Billy Graham 
vizitą Maskvoje, pavadintą 
„An Evangelist in the Service 
of Atheists“.

Kunigas ir 
visuomenininkas

Jo pasirinktos temos aiškiai

Kun. dr. Juozas Prunskis

liudija, kad kun. Prunskis yra 
kartu ir gilus dvasininkas, ir 
lietuvis — visuomenininkas. 
Būdamas už jį jaunesnis, 
neturėjau progos kun. 
Prunskio iš arčiau pažinti. Tik 
iš šalies stebėjau jo aukšto 
lygio taktiškumą. Jau seniai 
jis mano dėmesį atkreipė, 
sakydamas: „Ar pastebėjai, 
kad aš, redaguodamas Lietu
vių Tarybos pranešimus, 
niekada neužgaunu jiei Lietu
vių Bendruomenės, nei kitos 
bet kurios organizacijos?“ 
Sakau, taip, tą pastebėjau. Kai 
buvome Madride Europos 
saugumo konferencijoje, turė
jau progą matyti kun. Prunskį, 
kaip visuomenininką ir kaip 
aktyvų žurnalistą. Tačiau jis 
neleido mums užmiršti, kad 
yra gilus, Dievą mylintis 
dvasininkas, kunigas. Sekma
dienio rytą tame name, kur 
buvome apsistoję, kun. Pruns
kis įruošė „altorių“, sustumdė 
kėdes „parapiečiams“, ir mus 
pakvietė į šv. Mišias. Tolimoje 
Ispanijoje girdėjosi mūsų lietu
viškos maldos žodžiai. Pabai
goje sugiedojome „Marija, 
Marija“. Dr. K. Bobelis ir aš 
patarnavome šv. Mišiom. 
Dalyvavo dr. Šidlauskas, dr. 
Jurgėla ir kiti. Prašėm Dievo 
pagalbos Lietuvai... Nuo to 
laiko praėjo tik dveji metai. 
Amerikos delegacijos 
pirmininkas Madride, ambasa
dorius Kampelman pasidarė 
nuoširdus Lietuvos reikalų 
gynėjas ir Lietuvos žmonių 
skundą bando perduoti į 
pasaulinę plotmę. Jis net atvy
ko į mūsų Baltijos tautų „de 
jure“ pripažinimo minėjimą 
Washingtone ir tapo kun. 
Prunskio ir mūsų visų drau
gas. O gal Dievas ir išklausė 
mūsų maldoB ir giesmės 
žodžių.

Kalbant apie kunigą Pruns
kį kaip dvasininką, reikia 
prisiminti ir jo labai vertingas 

knygas: „Prie vilties kryžiaus“ 
(1949), „Aušros Vartų Marija“ 
(1950), „Motina gailestingoji“ 
(1957), „Amžinybei ir tėvų 
žemei“ (1957), „Metai su 
Dievu“ (1958), ir daug kitų. Čia 
Chicagoje, kun. Prinskis yra 
katalikų arkivyskupijos veikė
jas ir buvo išrinktas į arkivys
kupijos senatą.

Knygų autorius

Apie dešimt kunigo Prunskio 
knygų yra visuomeninėm 
temom. Ypač paminėtinos yra 
„Lietuva nacių ir bolševikų 
vergijoje“ (1944), vėliau išleis
ta „Lietuva bolševikų okupa
cijoje“, „Bėgome nuo teroro“, 
„Lietuviai Sibire“. Dar vaikas 
būdamas, skaičiau knygą 
„Maskva be kaukės“, parašy
tą J. Douillet. Ją išvertė į 
lietuvių kalbą kun. Prunskis 
kartu su kun. Sušinsku. Apie 
kun. Prunskio veiklą ir gyveni
mą yra rašę kitų tautų auto
riai anglų, lenkų ir ukrainiečių 
laikraščiuose. Taip pat kun. 
Prunskis yra rašęs straipsnius 
apie Lietuvą lenkų laikraštyje. 
Tik neseniai pasirodė knyga 
„Lithuania under Soviet 
Occupation“. Suredagavo 
„Rinktinės mintys“ (1958), 
„Mano pasaulėžiūra“ (1958).

Premijų dalintojas

Svarbu paminėti ir kun. 
dr. Prunskio konkursines pre
mijas. 1954 m.: „Draugo“ 
romanui (laimėjo B. Pūkele
vičiūtė), Lietuvių rašytojų 
draugijai (H. Radauskas), 
jaunimo kūriniui (B. Zumeris), 
religiniam menui (V. Kasiulis 
ir P. Augius). Premijos laikraš
tiniams konkursams paskir
tos 1954 m. devyniems lietu
viškiems laikraščiams. Taip 
pat paskyrė už mokslo darbus 
5 premijas (5,000.00 dol.), už 
religinius veikalus 5 premijas 
(6,000.00 dol.), už visuomeninį 

darbą 9 premijas (4,500.00 
dol.). Nuo 1972 viso paskyrė 35 
premijas — 27,000.00 dol.

Gyvendamas toliau nuo 
Chicagos, seniai domėjausi 
kun. dr. Prunskio veikla, 
skelbiamais konkursais, 
spaudiniais, knygomis ir jo 
nepaprastu atsidavimu Lietu
vos labui. Dažnai pagalvojau 
— ar žmonės tą viską pastebi, 
ar ateis laikas, kad kun. dr. 
Prunskis bus pagerbtas už jo 
didelius nuopelnus. Jis skiria 
premijas visiems kitiems. Ar 
mes galėsime paskelbti jį patį, 
kaip konkurso laimėtoją?

Jis priklauso visuomenei

Dabar turim progą pareikšti 
kun. Prunskiui savo padėką ir 
pagarbą už viską, ką jis mūsų 
tautai yra padaręs. Taip pat 
už darbui pašvęstas nemigo 
naktis, paaukotas sutaupąs ir 
už visuomenei atiduotus 
gražiausius gyvenimo metus. 
Žvelgiant į kun. Prunskio 
veiklą, reikai pripažinti, kad 
jis priklauso ne tik dvasinin
kams, ne tik rašytojams, ir ne 
tik žurnalistams; jis priklauso 
visai visuomenei.

Noriu išpildyti savo pažadą 
ir papasakoti apie kun. Pruns
kio „išdaigas“ „XX Amžiaus“ 
redakcijoje. Iš tik’-n, jis pats 
apie tai yra •ris, pažinęs 
spaudoje, skirsneli pavadinęs 
„Kaip aš numarinau Kunigą“. 
Esu kilęs iš Linkuvos 
(Pamūšio), tad buvau viso to 
nuotykio liudininkas. Staiga 
Linkuvos miestelyje pasipylė 
daugybė studentų, kurie atsku
bėjo iš Kauno. Pilnos gatvės 
studenčių su raudonom korpo
racijų kepuraitėm... gražu net 
žiūrėti. Mes, vaikai, nežino
jom, kas atsitiko. Vėliau 
paaiškėjo, kad iš visos Lietu
vos žmonės važiavo į Linku
vos kun. Jurgio Danio laido
tuves. Kai pasibeldė į 
klebonijos duris, tarpdury juos 
pasitiko pats „nabašninkas“ 
kun. Jurgis Danys... Žinoma, 
visi labai išsigando... Vos pro 
dantis iškošė: „Mes atvažia
vome į jūsų laidotuves...“.

Tik po ilgoko laiko kun. 
Prunskis spaudoje prisipa
žino, kad jis buvo viso to įvykio 
dalinis „kaltininkas“, nes 
redagavo ,,XX Amžių“. 
Laikraštyje buvo įdėta 
maždaug sekanti žinutė: „Kun. 
Jurgiui Daniui mirus, jo tėve
liui reiškiame užuojautą“. 
Kablelis turėjo būti prieš žodį 
„mirus“, tai yra „Kunigui 
Daniui, mirus jo Tėveliui, 
reiškiame užuojautą“.

Gal kun. Prunskis man 
atleis, kad atskleidžiu jo 
„blogus“ darbus. Prižadu čia 
pat ir baigti su paaiškinimu, 
kad originalioje žinutėje kable
lio visai nebuvo... kažkas įdėjo 
blogoje vietoje.

Reiškiame kun. dr. 
Prunskiui gilią pagarbą už jo 
atliktus milžiniškus darbus 
lietuvių tautos labui. Rašytojo 
Kairio žodžiais, kun. dr. Pruns
kis yra „trupinėlis žemės, 
trupinėlis dangaus, ir trupinė
lis angelo prakaito lašų“. 
Švenčiant 50 metų kunigystės 
sukaktį ir 75 metų gimimo 
dieną, linkime kun. dr. Juozui 
Prunskiui dar daug produk
tyvių metų tarnaujant Dievui 
ir dirbant mūsų tautos labui; 
čia tinka prisiminti jo knygos 
antraštę — „Amžinybei ir tėvų 
žemei“.

i.
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Vinco Krėvės Simtojo 
gimtadienio sukakčiai 
skirtas numeris (I)
Šimtmetis su Vincu Krėve.
Vincas Krėvė-Mickevičius: gimties 
šimtmečio proga.
Dievulis Vinco Krėvės kaime.
Vinco Krėvės laiškas prof. M. Biržiškai. 
Vinco Krėvės žodis Lietuvai.

♦

Vinco Krėvės vardo literatūrinė premi
ja paskirta Eduardui Cinzui.
Nauji leidiniai.

Šimtmetis su Vincu Krėve
Šimtmetis ilgaamžių tautų ir 

tūkstantmečių kultūrų istori
joje yra neilgas laikotarpis. 
Lietuviai esame taipgi ilgaam
žė tūkstantmetės kultūros tau
ta. O vis dėlto pastarasis šimt
metis, laiko prasme nors ir 
nepailgėjęs, bet jame atliktų 
lietuviškųjų darbų svoriu yra 
milžiniškas. Su tautiniu atgi
mimu ūžtelėjusi politinio są
moningumo ir kultūrinio dina
mizmo banga nunešė lietuvių 
tautą iš ilgoko snūdžio tiesiog į 
europinio pločio ir gylio kultū
rinius bei politinius srautus.

Bet labiausiai pabrėžtina 
tai, kad moderniosios kultūros 
sritis lietuvių tauta sugebėjo 
perkąsti, įsisavinti ir palikti jo
se savitus bruožus tokiu trum
pu laiku: dešimtmečiais buvo 
sukurta tai, kam įprastinėj is
torinėj raidoj būtų reikėję šimt
mečių. Ir šitame lietuvių tau
tos etape, ribojantis vien tik 
literatūros sritimi, lyg kokiu 
stebuklu iškyla didžiųjų mūsų 
klasikų kontūrai dar spaudos 
draudimo dešimtmečiais: Va
lančius, Maironis, Kudirka ir 
kiti. Vargu ar kultūros istorijo
je yra dar ir antras toks pavyz
dys, kada tauta, ir spaudą jai 
uždraudus, literatūroje pasie
kia klasikinio jos lygio.

Prie panašių, kone stebuk
lingų fenomenų priklauso ir 
šiemet visų išskirtinai mini
mas Vincas Krėvė — Mickevi
čius. Dvidešimto amžiaus pra
džioje jis į mūsų bruzdantį 
kultūrinį gyvenimą nukrito 
kaip žaibas iš dangaus. Nuo 
spaudos draudimo atšaukimo 
buvo praėję tįk penkeri me
tai, kai pasirodė Vinco Krėvės 
“Gilšė” ir kiti “Dainavos ša
lies senų žmonių padavimų” 
kūriniai. Tik šešeriems me
tams praėjus nuo spaudos at
gavimo išleidžiamas Vin
co Krėvės “Šarūnas”. Tai 
veikalai, kurie kaip stulpai 
dunkso visos mūsų literatūros 
akiratyje. Tie, kurie nepriklau
somybės metais perėjo Lietu
vos mokyklas, manau, puikiai 
žino ir prisimena, kiek jų jau
nystei reiškė ^'Dainavos šalies 
senų žmonių 
tų Vinco Krėvės veikalų skai
tymai.

padavimų” ir ki-

VINCAS KRĖVĖ - MICKEVIČIUS
Gimties Šimtmečio proga

Stasys Yla
“Mažasis Mickevičius” — taip jį 

kartą pavadino J. Herbačiaus- 
kas, lygindamas su didžiuoju 
Adomu. Krėvė iš tikro buvo “ma
žutis..., kuklus ir santūrus, iš lėto 
ir nedaug kalbąs, bet daug žinąs 
ir stipriai jaučiąs” (M. Vaitkus, 
Atsiminimai VII, 1969, 236).
“Paprastas, nuoširdus, atviras, 
kiek svajingas, bet kietas atkak
lus dzūkas” (P. Skardžius, Aidai 
1954, Nr. 10,459).

Šis mažas dzūkas tapo didžiuo
ju lyriku, epiku ir dramaturgu vie
name asmenyje, romantiku ir re
alistu, stiliumi liaudišku ir 
inteligentišku, problemom bei 
charakteriais tautišku ir univer
saliu. “Nė vienas lietuvių rašy
tojas ligšiol neapėmė universalių 
kūrybos sričių ir nė vienas tiek 
neįsigilino į lietuvio sielą ir buitį, 
kaip jis” (V. Mykolaitis Putinas, 
Raštai X, 1969, 259).

Krėvė, pasak A. Vaičiulaičio, iš
kilo tokion vienišon viršūnėn, 
kaip šio šimtmečio literatūros mil
žinai — Andrž Gide, Paul Clau- 
del, Maurice Maeterlinck, Tho- 
mas Mann, Eugene O’Neill, 
Giovanni Papini, Sigrid Undset 
(Naujoji Aušra, 1948, Nr. 2, 19). 
Kaip ne vienas anų, jis buvo ver
tas Nobelio premijos ir jos nega
vo dėl to, kad nebuvo išverstas į 
Vakarų kalbas.

Kaip jis išaugo — kokioj aplin
koj ir kokių įtakų veikiamas?

Gal šiandien kas nors iš jau 
čionykščių jaunesniųjų galėtų 
šaltai ir abejingai tarti: bet tai 
jau yra gana tolima praeitis, 
sunkiai surišama su šia diena. 
O vis dėlto ir šiai dienai Krėvė 
gali būti ne vien tik žėrinčiu li
terato klasiko pavyzdžiu, bet ir 
tautinio apsisprendimo kelro
džiu tarptautinėse kryžkelėse. 
Juk ir Vincas Krėvė — Micke
vičius savo jaunystėje moksli- 
nosi, o paskui ir dirbo sveti
muose pasviečiuose, kur aplin
ka buvo visai nelietuviška. Tai 
Kijevo, Lvovo ir Vienos uni
versitetai — ukrainiečių, rusų,, 
lenkų ir austrų kultūros cen
trai. Bet Krėvė šiuose mokslo ži
diniuose nepasimetė ir savo 
šaknų iš Dainavos žemės po
dirvio neišrovė. Tačiau nebuvo 
užsisklendęs ir nuo pasaulinio 
kultūros įvairumo. Ypač, il
giau gyvendamas Kaukaze, 
domėjosi Artimųjų Rytų kultū
romis. Visa tai Vinco Krėvės ne 
tik nenutautino, bet buvo pro
ga lietuvių literatūros panora- skerdžiumi ir nuosavu kalviu žy
mą papildyti ir visai naujais at- 
švaistais. Tad ir šių dienų mūsų 
išeiviškoje situacijoje minėto
mis prasmėmis Krėvė galėtų 
būti daug kam pasektinu 
pavyzdžiu bei moraline atra-.
ma.

Kaip ir kiekvienas žmogus, 
Vincas Krėvė turėjo ir savo nu
sistatymų. Tačiau ir kitokius 
kitų žingsnius ir pastangas 
vertino ir svėrė grynai visos 
tautos išlikimo svarsčiais. Nė
ra paslaptis, kad Krėvė nebu
vo koks nors klerikalas ar dog
minės katalikybės žmogus. 
Tačiau pirmojo bolševikmečio 
metais uždarame profesoriaus | šiško įžvalgumo, 
kambarėlyje, Vilniuje, egza
minuodamas savo studentus ir 
studentes ir žinodamas ar kaip 
nors kitaip nujausdamas, kad 
egzaminuojamasis ar egzami
nuojamoji yra katalikiškos pa
žiūros, pravesdavo kone reko
lekcijas, kad studentas ar 
studentė ir toliau liktų tokie pa
tys savo įsitikinimuos, kokie 
buvo ligi šiol. Ne vienas ano 
meto studentų galėtų paliudy
ti daugeliui ištartus Krėvės žo
džius: Taigi, Tamista, žinoki, 
kad katalikybė jau kartą yra 
Lietuvą išgelbėjusi, tai išgel-

Nebuvo jam užeigos 
gimnazijoj...

Krėvės aplinka “visų gražiau
sia ir garsiausia Dainavos šalis” 
— Dzūkija, konkrečiai Merkinės 
apylinkės. “Krašto gamtovaizdis 
su aukštokais kalneliais, slėniais 
ir ežerais, su toli atsidarančiais 
reginiais į mėlynuojančius šilus 
yra labai nuotaikingas, lyrinis, 
sugestyvus. Herojinį pobūdį duo
da jam visa eilė istorinių vieto
vių... Šios vietos turtingos dar ir 
žmonių padavimų ... Toks gim
tojo krašto pobūdis iš pat mažens 
įspaudė neišdildomą žymę į Dai
navos šalies padavimų autoriaus 
sielą ir apipavidalino jo kūrybinę 
vaizduotę” (V. Mykolaitis Puti
nas, tp. 471).

Artimoji aplinka buvo Subarto- 
nys — 60 sodybų, daugiausia pus
valakinių ūkininkų kaimas, pat
riarchališkas savo gyvena, su 
bendrom ganyklom, samdomu 

du. Tarp pusvalakinių buvo ir 
Kinderiai, auginę vienturtę duk
rą Rožę — gerą dainininkę, 
prisiklausiusią iš motinos visokių 
pasakojimų, pamaldžią, švelnią 
šatenę, mėlynakę. Jai buvo tik 16 
metų, kai pasipiršo iš Nedzingės

bės ir dabar. Anuo metu iš Krė
vės lūpų tai buvo kone kvapą 
mums užimantys žodžiai. 
Šiandien jie, kai tėvynėje di
džiąja dalimi katalikiškasis 
pogrindis ir jo leidiniai stebi
na mus ir pasaulį, anie Krėvės 
žodžiai įgauna tiesiog prana

Kiekvienas koks nors su
kaktuvinis minėjimas vis dėl
to linkstama supirkti vien su 
praeitimi. Ar šimtmetis su 
Krėve irgi jau tik praeitis? _____________ _________
Anaiptol! Ir savo likiminiu' kyklą, kur buvo mažiausias už vi- 
įžvalgumu ateitin ir savo lite
ratūrine kūryba Krėvė yra if 
labai šiandieninis žmogus. O 
vieno šimtmečio jam tikrai ne
užteks. Krėvė bus gyvas ir vi
suos ateities šimtmečiuos, kol 
bus gyva lietuvių tauta ir lie
tuvių kalba kuriama literatū
ra.

k. brd.

Vincas Krėvė-Mickevičius (1882.X.19 - 19S4.VII.7)

parapijos, Savulkų kaimo jau
niausias Mickevičių sūnus Juo
zas, 25 metų vyras, kieto ir užda
ro būdo, labai nagingas ir 
darbštus, nerūkąs ir negeriąs, be 
kitko, mėgstąs pagroti smuiku. 
Atėjęs į žentus, jis tuoj užveisė so
dą, įsigijo bičių, po kiek laiko pa
statė naujas trobas ir gyvenamoj 
gryčioj sudėjo grindis.

Savulkuose Mickevičiai dar bu
vo vadinami Krėvėmis, o čia Su- 
bartonyse naująjį užkurį žmonės 
praminė Mickeliu. Jo nelabai mė
go, o gal ir pavydėjo, nes jo ran
kose tirpo bet koks darbas ir ge
rai užsilaikė pinigas. Pavyduoliai 
džiaugėsi, net šaipėsi, kai jam ne
sisekė su šeimos prieaugliu. Šeši 
vaikai — berniukai vienas po kito 
mirė maži. Vincas, gimęs 1882 
spalio 19 (s.st.7), buvo pirmasis, 
kurio nepalietė mirtis. Po to gimė 
Jonas ir keturios mergaitės — 
Ona, Monika, Marija, Veronika, ir 
visi išaugo.

Tą pirmąjį vaiką, o paskui ir ki
tus motina mokė rašto iš maldak
nygės — lietuviškai, gal kiek ir 

I lenkiškai, nes mokėjo ir šią kalbą. 
Po to jis lankė rusišką kaimo mo- 

šus, bet geriausiai sprendė už
davinius. Tėvas jį stūmė aukščiau 
į mokslą. Pirmiausia išvežė į Mer
kinės mokyklą ir apgyvendino 
klebonijoje pas kun. Adomą Šle- 
pavičių, Krėvės aprašytą “Žemai
tuką”. Baigęs mokyklą, paliko to
liau klebonijoje ir, gavęs 
samdomą korepetitorių, ruošėsi 
egzaminams iš dviejų klasių.

Pasiruošęs, tėvo lydimas, išvy- 

ko Vilniun laikyti egzaminų į tre
čiąją klasę. Gimnazijos direkto
rius, apžvelgęs smulkų berniuką 
kaimietį, egzaminų laikyti nelei
do. Tėvo ambicija buvo užgauta, 
ir jis paliko vaiką Vilniuje, pa
samdė mokytoją ir liepė ruoštis 
privačiai iš keturių klasių. Papra
šė kun. Julių Račkauską, dirbusį 
prie Aušros Vartų, kad vaiką pa
globotų.
Kartą neprileistas prie egzaminų, 

Vincas nė nebandė antrą sykį Vil
niuje. Išsiruošė Petrapilin ir ten, 
prie I gimnazijos, egzaminus iš
laikė. Prašėsi priimamas penkton 
klasėn Šv. Kotrynos gimnazijoj, 
bet ir čia buvo nepriimtas. Po ant
ros nesėkmės nebežinojo ką to
liau daryti ir, grįžęs Vilniun, krei
pėsi į kun. Račkauską. Šis patarė 
stoti į Vilniaus kunigų semina
riją. Buvo tada nepilnų 16 metų, 
tad ne ką suvokė apie kunigo pa
šaukimą, tačiau įteikė prašymą ir 
(1898) buvo priimtas.

Seminarijoje išbuvo dvejus me
tus ir per tą laiką jam daug padė
jo kun. A. Šlepavičius, Merkinės 
klebonas (Merkinė 1970, 370). Po 
dvejų metų seminariją apleido vie
nų teigimu “dėl kilusių pasaulė
žiūrinių abejonių” (V. Maciūnas, 
LE XIII, 75) arba „dėl abejonių 
tikėjimo klausimais" (V. Mykolai
tis - Putinas, tp 472), kitų tvirtinimu 
— buvęs atleistas, nes „nesugebėjo 
įtikti“ seminarijos vadovybei „gal 
kad buvo lietuvis ir savotiško būdo“ 
(Lietuvos albumas 1921,342).

Po trečios nesėkmės Vincą pri
globė Marcinkonių klebonas Jo
nas Soblickis, didelis patriotas.

Čia Krėvė praleido 1902 metų va
sarą, rašinėjo eilėraščius ir užra
šinėjo liaudies dainas. Rašyti bu
vo pradėjęs 15 amžiaus metų — 
rusiškai, sekdamas Lermontovu, o 
seminarijoje — lenkiškai, sekda
mas lenkų poetais. Lietuvių liau
dies dainomis bei padavimais ėmė 
domėtis 15-16 amžiaus metais, pa
skatintas kito Merkinės klebono 
Juozo Čapliko, išspausdinusio 
(1899) trakiečių dzūkų dainų rin
kinį J. Šimtakojo slapyvardžiu. 
Nuo tada užrašinėjo namiškių ir 
kaimynų dainas, o vėliau rinko 
jas platesnėje Dzūkijos apylinkė
je.

Turbūt kun. Soblickio skatina
mas, apsisprendė ruoštis egzami
nams iš aštuonių klasių ir po me
tų bandė Vilniuje, bet buvo 
neprileistas. Ruošėsi dar metus 
ir, nuvykęs į Kazanę, tenai prie I 
gimnazijos gavo abitūros diplo
mą. Tai buvo metai (1904), kai lie
tuviai, po 40 metų kovų, laimėjo 
laisvę savajai spaudai.

Studijos trijuose 
universitetuose

Tą rudenį Vincas įstojo į Kijevo 
universitetą ir, gavęs stipendiją, 
pradėjo humanitarines studijas 
filologijos - filosofijos fakultete. 
Metus studijavo ramiai. Kitais me
tais (1905) iškilo vadinamoji rusų 
revoliucija — studentai kėlė riau
šes, vyriausybė juos tramdė, pa
galiau uždarė patį universitetą.

— Tais pat metais, rašo Krėvė, ... 
nenorėdamas nustoti laiko, pada
viau prašymą leisti man išvykti 

Austrijon, į Lvovo universitetą su 
mano gaunama stipendija. Gavęs 
tokį leidimą ir aprūpintas PPS 
(lenkų socialistų partijos) reko
mendacija Pilsudskiui, išvykau 
Lvovan.

Lvovas, kaip ir Kijevas, buvo 
ukrainiečių miestas, valdomas 
austrų, bet kultūriškai dominuoja
mas lenkų.

— Ten nuvykęs, rašo toliau, krei
piausi į Pilsudskį, norėdamas gau
ti jo patarimų įsikūrimo reikalu. 
Radau jį sergantį, gulintį lovoje, 
mat buvo nušalęs. Pas jį pagyve
nęs tris dienas, nusikėliau į iš
sinuomotą kambariuką ir, žino
ma, tuojau pradėjau studijuoti... 
Turiu pastebėti, kad Pilsudskis ga
na gerai kalbėjo lietuviškai (Aidai 
1957, Nr.9, 428).

Lvove studijavo filosofiją ir sla
vų literatūrą, be to, gavo darbą 
lenkų socialistų Przyjaciel ludu 
(Liaudies draugo) redakcijoje. Ra
šinėjo straipsnelius ir eilėraščius. 
Talentas buvo pabrendęs, dėl to 
sudomino kitus, besireiškiančius 
kūryboje. Su dviem lenkais jau
nais poetais paruošė poezijos al
manachą Frustra, kuris buvo iš
leistas 1907 metais. Čia tilpo 
keletas jo posmelių, pasirašytų 
slapyvardžiu Wajdelota. Almana
chas buvo socialistinio — revoliu
cinio atspalvio, dėl to cenzūra jį 
konfiskavo.

Tą vasarą grįžo atostogų Dzūki- 
jon ir apsistojo Marcinkonyse pas 
kun. Soblickį. Parsivežė ir Frustra 
almanachą su Wajdeloto eilėraš
čiais. Klebonas susirūpino, kad 
jaunuolis jau pagautas lenkų. Jis 
“padėjo jam tautiškai apsispręsti 
ir pakreipė į lietuvių literatūrą” 
(V. Mykolaitis, tp 472). Buvo pa
dėjęs ta prasme ir Liudui Girai, 
išstojusiam (1905) iš Vilniaus kun. 
seminarijos. “Marcinkonių kle
bonijoje tą vasarą jis (Krėvė) susi
pažino ir susidraugavo... su L. Gi
ra, jau rašinėjusiu ir parašiusiu 
dzūkų tarme dainą Oi, žinau aš 
vienu kraštu" (Liet. albumas, 343). 
Iš tos pažinties kilo sumanymai: 
“Krėvė ir Gira 1907 ketinę netgi 
leisti lietuvišką literatūrinį žurna
lą Dainava" (V. Maciūnas, LE 
XIII, 78).

Po šių atostogų Krėvė persikėlė į 
Vienos universitetą studijuoti in- 
dogermanistikos. J Lvovą grįžo 
1908 pavasarį ir čia, parašęs dar
bą apie indoeuropiečių protėvynę, 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
Gavo jį neįtikėtinai trumpu laiku, 
dėl to, sakoma, nemėgęs apie tai 
kalbėti ar girtis (Liet, albumas, 
342).

Vis dar buvo surištas su Kijevo 
universitetu dėl gaunamos stipen
dijos. Reikėjo ten grįžti ir įteisinti 
savo mokslo rezultatus. Čia 1908 
metais išlaikė reikalaujamus ma
gistro egzaminus ir įteikė darbą 
apie indoeuropiečių protėvynę. 
Darbas buvo įvertintas aukso me
daliu ir atspaustas universiteto lei
dinyje Universitetskije Izvestija. 
(Lietuviškasis vertimas paskelb
tas Tautoj ir žodyje I 1923, II1924, 
III 1925). Universitetas pakvietė jį 
privatdocentu, o jis, ilgai netru
kęs, persikėlė į Kaukazą gimnazi
jos mokytoju. Kodėl?

Yra dvi versijos. Viena, kad jo 
kandidatūros nepatvirtinęs Kije
vo mokslų apygardos viršininkas 
Zilovas: “pastatė jam sąlygą, kad 
priimtų pravoslaviją arba Liute
rio tikėjimą. Mickevičiui nuo to 
atsisakius, jis buvo gavęs vietą Ki- ’ 
jevo komercijos mokykloje, bet ir 
čia nebuvo patvirtintas kaip ‘len
kas’. (Rusų biurokratai tais lai
kais visus katalikus paprastai lai- - - 
kydavo lenkais). Pagaliau gavo 
rusų kalbos ir literatūros mokyto
jo vietą Baku realinėje gimnazi
joje, kur ir išbuvo ligi 1920 metų” 
(Liet, albumas, 342). Kita versija 
paskelbta Vytauto Mykolaičio iš , - ; 
pasikalbėjimų su Krėve jau čia, 
Amerikoje. Krėvė atsisakęs darbo

(Nukelta į 2 psl.)
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Visų lietuvių Krėvė

Vincas Krėvė — Mickevičius šiapus ir. anapus

Okupuotoje Lietuvoje irgi bu
vo plačiai paminėtos Vinco 
Krėvės — Mickevičiaus šimto
sios gimimo metinės. Šių metų 
spalio 18 d. Meno darbuotojų 
rūmuose Vilniuje įvyko iškil
mingas minėjimas su Kosto 
Korsako įžanginiu žodžiu, filo
logo Jono Lankučio kalba apie 
Krėvės gyvenimą ir kūrybą, su 
rašytojo Jono Mikelinsko ir 
poeto Justino Marcinkevi
čiaus kalbomis apie Krėvės kū
rybos palikimą. (Kalbų san
traukos atspausdintos š.m. 
spalio 30 d. “Literatūroje ir me
ne.”) Spalio 22 d. šimtmetis 
paminėtas iškilmėmis Krėvės 
gimtajame Subartonių kaime, 
Varėnos rajone, o spalio 23 d. 
Kaune Literatūros muziejuje, 
kur apie Krėvės gyvenimą ir 
kūrybą kalbėjo Vilniaus uni
versiteto dėstytoja, monogra
fijos “Vincas Krėvė” autorė P. 
Česnulevičiūtė.

Justino Marcinkevičiaus žo
džiais, “neįsivaizduojam Lie
tuvos be Nemuno, neįsivaiz
duojam jos ir be Krėvės”. 
Krėvės kūryba — tai gyvybi
nės tautos ir liaudies šaknys, 
“per kurias susisiekiame su na
cionalinio charakterio mitolo
gija, jo dramatiškom kolizijom 
istorijos apyaušriuose, su liau
dies buitimi ir likimu dvide
šimto amžiaus pirmaisiais de
šimtmečiais”. Bet Krėvė ne 
vien Lietuvos vaizduotojas, pa
sak Marcinkevičiaus, o ir “eu
ropinio lygio mąstytojas su ry
tietiškai ornamentuota 
egzistencine problematika”, o 
jo kūryba — “visuotinis žmo
gaus epas”. Krėvės ypatingą 
sugebėjimą susieti tautiškumo 
ir liaudiškumo tradicijas su vi
suotiniais žmogaus egzisten
cijos klausimais pabrėžia ir 
Lankutis. O Mikelinskas at
kreipia mūsų dėmesį į pačią 
Krėvės kūrybą, kviesdamas 
pajusti joje paties Krėvės am
žiną proto ir širdies nerimą, 
veržimąsi pranokti save patį, 
visa apimantį patosą, gėrio ir 
blogio paradoksus.

Jeigu šis Krėvės kūrybos ver
tinimas yra ir įžvalgus ir tei
singas, o tuo neturime jokio pa
grindo abejoti, kaip tada 
keistai skamba tų pačių meno 

darbuotojų pastangos aiškinti 
Krėvę kaip žmogų - kūrėją, 
kaip istorinę asmenybę — pasi
rinkusį ne sovietinę santvar
ką, o išeivio kelią. Ar Korsa
kas, pabrėždamas, kad Krėvė, 
kaip ir dauguma išeivijos kū
rėjų “skausmingai ilgėjosi Lie
tuvos”, tuo pačiu neprimena, 
visai netyčiomis, kad Lietuva 
iš jų buvo atimta? (Dėka, 
aišku, istorinių procesų, vyks
tančių visuomenės organiz- 

i mo gelmėsej apie kurių 
“neišvengiamybę” likęs pa
saulis dar vis slepia kai kurių 
abejonių.) Ir ar ne šitie patys 
išeivijos kūrėjai taip pat yra es
minė dalis Lietuvos, ar ne jie 
sava kūryba kaip tik yra padė
ję tą Lietuvą sukurti, kurios 
svetur ilgimasi — taip kaip 
Krėvė “iš amžių miego prikėlė 
Dainavos šalį” (Lankutis), 
“pripildė mus Lietuvos” (Mar
cinkevičius)? Pirštu besti į jų 
geografinės savo tėvynės ilge
sį, lyg jis, kažkokia keista logi
ka, įteisintų dabartinę Lietu
vos padėtį, tai ne taip jau 
garbingas menininko as
meniškos tragedijos išnaudoji
mas ideologiniams tikslams. 
Koks didžiadvasis “sūnaus pa
laidūno” po jo mirties susigrą
žinimas! Bet ar jis uždengs fak
tą, kad, nežiūrint kiek Krėvė 
buvo nusivylęs “buržuazine 
santvarka Lietuvoje ir kurį lai
ką buvo aktyviai įsijungęs į 
antifašistinį judėjimą, bendra
darbiavo su pažangiaisiais ra
šytojais”, jis pats pasirinko to
liau kurti įr mirti “jam 
atgrasiai svetimoje šalyje“ 
(Korsakas)? Tai irgi ką nors 
apie Krėvę pasako — ir jokios 
frazės, kad jis “praėjusio karo 
sumaištyje nenumatęs teisin
go kelio”, to neužglostys. To 
nepadarys nė primygtinas žo
džio “atsidūrė” (“už gimtojo 
krašto ribų”) naudojimas — 
bent Vakarų pasaulėjautoj as
muo ne “atsiduria”, bet pats 
įžengia į naujus, lemtingus sa
vo gyvenimo tarpsnius.

Aptardamas Krėvės kūrybą, 
Lankutis trumpiausiai palie
čia Krėvės darbingiausią gy
venimo etapą — Nepriklauso
mybės dvidešimtmetį, o 
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spygliuotos tvoros
ANTANAS GUSTAITIS

Manau, kad kalbėti apie Vin
cą Krėvę - Mickevičių ir dar jo 
gimimo lOO-siose metinėse tu
rėtų būti pašvęstas koks nors 
profesionalas literatūros is
torikas ar kritikas, kokių ir 
išeivijoje turime. Taigi toks, 
kuris į šį įžymųjį mūsų kūrėją 
ir jo literatūrinį lobį pažvelgtų 
su mokslininko mikroskopiniu 
pastabumu, o ne pro atbulą 
teleskopo galą. O gal ir pasi
rinkęs daug įdomesnę temą, 
pavyzdžiui: “Aš ir Vincas Krė
vė - Mickevičius”, kur būtų pro
ga ir prelegentui aukščiau 
pasistiebti.

Deja, nors šis garbingasis 
jubiliatas kelerius metus ir bu
vo mano profesorius, o vėliau 
istorinių vėtrų dienomis kar
tais ir labai lemiama atrama 
pavojaus grėsmėje, čia norė
čiau apsiriboti tiktai žurnalis
tine apybraiža, daugiau kitų 
autoritetų nuomone ir jų įžval
gių studijų išvadomis.

Be to, neturiu ir tikslo bei no
ro Vinco Krėvės nuoginti iki 
kūno gyvaplaukių ar karpos 
ant nugaros, nes visada yra 
mažiau galimybių suklysti, 
kalbant apie bet kurio rašy
tojo kūrybą, negu išrenginė- 
jant iš marškinių patį auto
riaus asmenį, kurio sielos 
gelmes visada dengia net jo pa
ties introspekcijos neperve- 
riama atklanių prieblanda. 
Taigi tuo tarpu tegul jis mūsų 
akyse lieka nors ir toks, kokį jį 
daugelis atsimena tiktai ma
tytą Laisvės alėjoje: siekiantį 
skrybėle tik iki savo geriausio 
draugo prof. Balio Sruogos pa
žasties ir visada su ilgu cigare
tės kandikliu, nukreiptu į dan
gų. Nors, kaip vėliau 
matysime, yra jį ir kitokį pa
žinusių.

Svarbiau tai, kad jis, jau ir 
ilsėdamasis po svetimo krašto 
velėna, mūsų tautai vis tiek nė
ra miręs, o mūsų literatūroje iš
liks tol, kol dar bus gyvas lie
tuvio kūrybinis žodis.

Žinoma, gal čia nereikėtų 
kartoti nei Vinco Krėvės bio
grafijos. Juk sukaktuvinių iš
kilmių pakilioj nuotaikoj net ir 
nejučiom gresia pavojus nu
suokti taip, kaip ir Vasario 16- 
sios minėjimų prakalbininkai, 
kurie salėje sėdintiems žiliems 
nepriklausomybės kovų sava
noriams kasmet vis iš na^jo 
primena, kada Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, kas buvo jos 
priešai, koks vardas ir pavar
dė pirmojo, antrojo ir trečiojo 
prezidentų, kada tą nepriklau

somybę praradome ir kada 
atsiradome Amerikoje, už
baigdami savo kalbą pranaša
vimu, kad vėl pergalingai grį
šime į Vilnių. Bet vis tiek 
prisiminkime bent keletą svar
besnių Krėvės gyvenimo datų.

Vincas Krėvė yra gimęs 1882 
m. spalio 19 d. Subartonių kai
me, netoli Merkinės, senovėje 
buvusių Liškiavos, Punios, 
Nemunaičio ir Merkinės pilių 
srityje, gausių legendų ir ne
paprasto gamtos grožio Lietu
vos kampelyje.

Pats pasimokęs, Petrapilyje 
išlaikė 4 klasių egzaminus, 
1898 m. įstojo į Vilniaus kuni
gų seminariją, po poros metų iš 
jos pasitraukė, 1904 m. Kaza
nėje eksternu įsigijo brandos 
atestatą ir įstojo į Kijevo uni
versitetą. 1905 m. kilus tame 
universitete revoliuciniams 
neramumams, Krėvė persikėlė 
į Lvovo universitetą (tada Aus
tro - Vengrijos ribose), kuria
me 1909 m. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Norėdamas 
turėti teisę darbuotis Rusijoje, 
tais pačiais metais Kijevo uni
versitete aukso medaliu išlai
kė ir jo baigiamuorius egzami
nus ir buvo paliktas ruoštis 
profesūrai. Bet dėl nesutarimų 
su administracija iš universi
teto pasitraukė ir persikėlė į 
Baku, kur realinėje gimnazi
joje dėstė rusų kalbą ir litera
tūrą.

1920 m. Krėvė grįžo į Lietu
vą, 1922 m. buvo paskirtas 
Kauno universiteto profesoriu
mi ir beveik be pertraukos Vy
tauto Didžiojo ir vėliau Vil
niaus universitetuose 
profesoriavo iki 1943 m.

Čia reikia įterpti, kad 1940 
m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą. V. Krėvė iki Liaudies 
seimo įstatymo paskelbimo bu
vo Tarybinės Lietuvos minis- 
teris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris ir dar tikė
josi išgelbėti Lietuvos nepri
klausomybę. Deja, tuo reikalu 
nuvykęs į Maskvą, pokalbyje 
su Molotovu patyrė, kad Lietu
vos ir viso Pabaltijo likimas 
Stalino jau žymiai anksčiau 
yra nepakeičiamai nuspręs
tas. Dar pridėkime, kad jis bu
vo ir Liaudies seimo deputa
tas.

O kaip turbūt ir jauniausioji 
išeivijos karta žino, 1944 m. šis 
mūsų įžymusis rašytojas pasi
traukė į Vakarus, 1947 m. at
vyko į JAV-bes, profesoriavo 
Pennsylvanijos universitete ir, 
sulaukęs pensininko amžiaus, 
1954 m. liepos 7 d. Philadel- 
phijoje mirė.

Vincas Krėvė (1882—1954) Portretas tapytas J. Vienožinskio

Na, o gal jau nereikėtų nė įti
kinėti, kad tikrai Vincas Krė
vė, bet ne Genrikas Zimanas 
parašė “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus”, dramas 
“Šarūną”, “Skirgailą”, “Žen
tą”, “Šiaudinės pastogės” 
realistinius apsakymėlius, 
biblinėm temom “Dangaus ir 
žemės sūnus” ir daug kitų li
teratūrinių vertybių. Taip pat 
turbūt visi žinome, kad re
dagavo leidinius “Tauta ir žo
dis”, “Darbai ir dienos”, “Mū
sų tautosaka”, literatūros 
žurnalus “Skaitymai”„Gaisai*,' 
“Baras”, “Skynimai”, “Dieno
vidis”, “Literatūra” ir kt. Visa 
tai yra tos intelektualinio ir li
teratūrinio darbo plytos, ku
rios sudaro šio mūsų rašytojo 
svorį, kuris pagal gausius ki
tus pavyzdžius turėtų būti la
bai skirtingas išeivijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje.

Bet šiuo savo žodžiu kaip tik 
noriu atkreipti jūsų dėmesį į re
tą faktą, kad ne tik Vinco Krė
vės kūryba, o ir jos autorius po 
mirties ir po ilgesnio girgždan
čių politinių svarstyklių svy
ravimo šiandien jau beveik ly
giai sveria šiapus ir anapus 
mus atitvėrusios spygliuoto
sios tvoros.

Gal būtų visai nenuostabu, 
jeigu tai konstatuotume, kal
bėdami apie Maironį, Vaiž
gantą ar kurį kitą jau seniai į 
kapų smėlį grįžusį mūsų lite
ratūros kūrėją, kuriem pristi- 

i go amžiaus ar palankus liki
mas neleido padalyvauti mūsų 
dienų Lietuvos tragedijoje ir 
neteko prievarta rinktis tiesą 
ar melą, Dievą ar ciesorių, bau
džiavą ar laisvėje senatvės 
vargą ir nostalgijoje mirtį sve
timoje žemėje. O Vincas Krėvė, 
vaidindamas dar ir aktyvų mū
sų politinės dramos vaidmenį, 
ne kartą net savo tautiečių bu
vo stumdomas iš garbės į pa
nieką, iš saugios mokslininko 
aplinkos į pavojų, kol savųjų ir 
svetimųjų totalitarininkų su 
krepšeliu rankoje buvo išvytas 
į emigraciją. Tad nors jis ir vėl 
iškilo “per skausmus į šlovę”, 
bet vis tiek amžinai atsisvei
kino su mumis liūdnu žvilgs
niu ir turbūt kupina širdimi 
kartėlio.

O koks gi yra tasai mažasis 
dzūkas Vincas Krėvė su savo 
nepaprastai didžiu kūrybos lo
biu šiandien mūsų išeivijos lū
pose? Na, gal jau ir “patrio
tinėse galvose” tų, kurie 
kadaise pasistengė paaitrinti 
ir jo sielvartą?

Dabar turbūt jau visi prisi
dėsime prie tos nuostabios pa
garbių balsų sutartinės, ko
kios gal joks kitas mūsų 
dailiojo žodžio meistras nėra 
susilaukęs. Pavyzdžiui, leiski
te čia pacituoti tik pagrindines 
Krėvės vertintojų išvadas.

Štai išeivijoje mūsų literatū
ros kritiko Antano Vaičiulai
čio tvirtai pagrįsta nuomonė.

“Vincas Krėvė lietuvių kūry
bos pasaulį praturtino gau
siau, negu kuris kitas mūsų au
torius”.

Jis — “savo žvilgsnį meta 
nuo senųjų mūsų tautos gady
nių, nuo priešistorinių laikų, 
ligi dabartinių dienų”.

“Jo raštuose praeina ęiūsų 
padavimų karžygiai, senovės 
dainų berneliai, iškyla kuni
gaikščiai ir karaliai. Jo knygo
se betgi randame ir paprastą 
bobulę, vaikutį Antanuką, se
nį skerdžių”.

“Tačiau Vincas Krėvė išei
na ir už Lietuvos sienų ir pasi
neria į orientalinį pasaulį”.

“Savo dramose jisai yra 
pajudinęs ir sprendęs pačias 
didžiąsias tiesas, kaip jos atsi
mušė jo veikėjų širdyje: ten jis 
palietė ir valstybės, ir tautos, ir 
religijos, ir žmogaus likimo ke
lius”.

“Vincas Krėvė, šių dienų vai
dila, [...] yra nesudaužomai 
įaugęs į lietuvių tautą ir į dva
sinį jos lobyną”.

Literatūros istorikas Vincas 
Maciūnas, lyg pritardamas 
Antanui Vaičiulaičiui, sako:

“Krėvė panoro duoti savo
tišką mūsų išnykusių karžy
gių epo pakaitalą”.

“Ir nė vienas iš mūsų rašy
tojų nėra taip iškėlęs savo gim
tinės grožio, kaip dzūkas Krė
vė...”

“Tokios skambios, tikrai 
muzikališkos prozos ligi tol lie
tuvių literatūra dar nebuvo tu
rėjusi”.

“Didelio svorio Krėvės kūry
bai teikia jo keliamųjų psicho
loginių, istoriosofinių, etinių 
problemų gilumas”.

O dramaturgas Kostas 
Ostrauskas, buvęs Krėvės stu
dentas ir jo paskutiniųjų am
žiaus dienų liudininkas, aptar
damas šio rašytojo tematikos 
ir žanrų įvairumą, pastebi, kad 
Vincas Krėvė —

"... nuolatinio kūrybinio ieš
kojimo ir nepasitenkinimo ei
goje neužsidaro vienos ar vie
nodos tematikos bei jos 
variacijų kiaute, nekartoja ki
tais žodžiais ar situacijomis 
tos pačios temos, tačiau nuo
lat ' ieško naujos medžiagos, 
naujos minties, žodžiu — nau
jų temų. Ir ne tik ieško, bet ir 
pajėgia surasti”.

Prie daugelio kitų čionykš
čių Vinco Krėvės kūrybos ger
bėjų galėtume atsiminti dar ir 
nepriklausomybės laikais pa
reikštą V. Mykolaičio-Putino 
kone visos literatų šviesuo
menės nuomone, kad šį mūsų 
klasiką visa galva iškelia iš kitų 
kūrėjų tarp ir „jo lanksti liau
dies dainos ritmika, jos kalba ir 
stiliaus švelnumas, fantazijos 
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Dar vieną premiją?
Vienatvė — vidiniai pasauliai Amerikos 
mene.
PEN klubo kalinamų rašytojų komiteto pra
nešimas.
Nauja Algimanto Kezio nuotraukų knyga. 
Rašytojus liečiantis pokalbis.
Lietuviai De Paul konservatorijos scenoje: 
Rūta Pakštaitė ir Carmen Valenčiūnas-De 
Michael.
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraščiai. 
Lietuvių religinė poezija.
Kęstučio Zapkaus paroda New Yorke.
Vinco Krėvės minėjimą prisiminus.
Šv. Pranciškaus. Asyžiečio minėjimas Chi
cagoje.
Užtemimai ir kitokia padangių veikla.

Dar vieną premiją?
O kodėl gi ne? Nors kai kurie 

santūresni kultūrininkai jau 
pradeda baugintis premijų 
infliacija, dar vienas šiaudas 
vežimo nesulaužys.

Tad kodėl gi ne? Premijuo- 
jam ir rašytojus, ir daili
ninkus, ir mokslininkus, ir žur
nalistus, ir kultūrinio darbo 
organizatorius, ir jaunus, ir 
senus. Konkursus ir premijas 
skelbia ne tik didžiosios orga
nizacijos, bet ir laikraščiai, 
žurnalai, radio programos, 
gydytojai, medžiotojai, mo
terys, žemaičiai, na, ir šiaip 
geros valios turtingesni 
lietuviai. Atrodo, kad premi
juoja visi ir visus. Bet taip tik 
atrodo, nes be pažymėjimo ir 
pagarbos lieka dar viena kul
tūros darbuotojų kategorija.

Siūlome premijuoti knyg
nešius. ,

Knygnešius? Tiesa, forma
liai žiūrint, šioji profesija iš
nyko jau 1904 metais. Bet gy
venimiškai paėmus, kas gi jei 
ne knygnešiai yra tie žmonės, 
kurie kas savaitgali ar tai prie 
parapijos, ar prie klubo susi
stato stalus ir apkloja juos 
lietuviškom knygom? Tai jų 
dėka mūsų leidyklų tiražai dar 
kol kas nenukrito žemiau šim
tinės. Jie nusipelno dėmesio, 
pagarbos, o gal net ir daugiau.

Juokai juokais, premijos pre
mijom. Tačiau kultūrinis dar
bas (tegu ir pagelbinis), kurį 
atlieka mūsų lietuviškos pro
vincijos knygų platintojai, yra 
ne mažiau svarbus už daugelį 
kitų, kuriuos viešu žodžiu 
giriame. Pagyrimo ir paska
tinimo verti ir šie, knygnešiais 
pavadinti, asmenys, kurių 
dėka lietuviška knyga dar 
kartais suranda skaitytoj ą- 
pirkėją.

Išsibarsčius mums po visus 
Amerikos priemiesčius, knygų 
platinimas darosi kaskart sun
kesnis. Gal tai mažiau jaučia
ma tokiam Marųuette Parke, 
kur apsirūpinimas lietuviš
kais gaminiais (ir kultūriniais 
ir kulinariniais) vis tik dar šiek 
tiek panašus į normalų. Tiesa, 
ir ten nėra lietuviškų knygų 
krautuvės, bet kas nori, 
eidamas apsipirkti, knygų gali 

užsukti ar pas Vaznelį, ar į 
Marginius, ar, pagaliau, ir į šio 
dienraščio redakcijų. Gi 
provincijoje, kur nėra net lietu
viškos duonos bei dešrų 
parduotuvės, apie knygynus 
negalima nei sapnuoti. Kur 
tada žmogus gali įsigyti ar tai 
naują romaną, ar poezijos 
rinkinį, ar memuarų knygą?

Žinoma, gali užsisakyti 
tiesiai iš leidyklos ar redak
cijų. Bet tai padarys tik tada, 
kai jam knygos nežmoniškai 
reikės. Šiaip jau per didelė 
bėda. Amerikietiška ko
mercija mus jau galutinai at
pratino eiti pačiam prekės ieš
koti, o įpratino laukti, kol ateis, 
pasiūlys, įpirš. Jei prekės 
nekiša po nosim, reiškia, be jos 
galima apseiti. O be lietuviš
kos knygos apseiti nesunku, 
kai nuolat gražiai čirškia 
spalvota televizijA, kai vais
tinių lentynos pilnos kišen- 
knygių, papuoštų kviečian
čiais viršeliais ir pavadi
nimais.

Kiek kitaip kai lietuviška 
knyga, tegu jau ir ne tokiais 
dirginančiais aplankais pa
puošta, atsiduria žmogui prieš 
akis. Taip atsitinka sekmadie
niais, kai knygom apkrauti 
stalai pasitinka parapijos 
„šventoriuje“ žmogų, trau
kiantį po mišyi kavos puodu
kui ir savaitiniam patauškėji- 
mui su tautiečiais. Sustoja, 
pavarto, pažiūri kas naujo, 
kartais net nusiperka. O jei ir 
nenusiperka, tai bent pamato, 
kad lietuviška knyga dar yra, 
kad ji rikiuojasi dideliu, margu 
būriu ir prašosi skaitoma.

Tie stalai patys knygomis 
neapsikrauna. Reikia pasi- 
šventusio žmogaus, kuris kas 
savaitę jas išrikiuotų. Bet čia 
tik darbo dalis. Juk reikia kny
gas užsakyti, nenupirktas iš
siųst, susirašinėti ir atsi
skaityti su dešimtimis lei- 
dyklų-leidyklėlių. O sunkiau
siai, kad tie visi darbeliai 
yra nuolatiniai — jie niekad 
nesibaigia, jie žmogų pririša ir 
reikalauja ilgalaikio pasi
šventimo.

Žodžiu, mūsų provincijos 
knygnešių darbas ir svarbus ir 
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Vienatvė — vidiniai pasauliai Amerikos mene
DALIA KOLBAITĖ

Šių metų rugsėjo mėnesio pa
baigoje Terra Museum of 
American Art, Evanston, III. 
atidaryta paroda pavadinta 
“Solitude — Inner Visions in 
American Art”. Parodoje atsto
vaujama 51 menininkui iš 
1840-1979 metų laikotarpio. 
Parinkta parodos tema — „Vie
natvė“ yra itin drąsi, nes pati 
sąvoka yra išsami ir sunkiai 
vaizdiniai išreiškiama. Išsta
tytieji 67 darbai kiekvienas ki
taip vienatvę interpretuoja (ir 
nevienodai vykusiai), tačiau ją 
pristato tarp dviejų polių: 
vienatvę suprantant teigiama 
prasme arba neigiama. Tarp tų 
dviejų polių yra visa gradacija 
tarpsnių, todėl derėtų juos ap
tarti, prieš apžvelgiant būdin
giausius darbus.

Dvasinė vienatvė įprastąja 
prasme yra žmogaus svetimy
bė, tolimybė kitam žmogui, jį
supančiai gamtai, Dievui. 
Negalimybė kitą pasiekti dėl 
įvairių priežasčių, neradimas 
dvasinio tilto sudaro benamio 
buvimo padėtį. Tai gali būti 
pati giliausia žmoguje žaizda. 
F. Mauriac’o žodžiais: “Yra 
aišku, kad esame beviltiškai 
vieniši ir kiekvienas mūsų turi 
kovoti su šiuo likimu iki mir
ties, tos paskutinės vienatvės, 
nes galutinėje sąskaitoje — tu
rėsime mirti vieniši“. Ši 
vienatvė gali gyvenimą ardyti 
ir žmogų kankinti, nes jis nesu
tinka su likimu. Ji gali būti fi
zinė vienatvė, arba jaučia
ma žmonių tarpe, kurie svetimi 
dėl vienos ar kitos priežasties. 
Iš kitos pusės, teigiama, įpras
minta vienatvė, (ar ji būtų dva
sinė ar fizinė, ar abi kartu), 
žmogų brandina ir dvasiniai 
turtina. Ji paprastai savano
riškai pasirinkta, susitaikius
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su likimu. Thoreau savo Wal- 
den rašo: “Išėjau į mišką to
dėl, kad norėjau atidžiai gy
venti, veidu stoti prieš esminį 
gyvenimo veidą, idant pama
tyčiau, ką mane galėtų pamo
kyti, nes prieš mirtį nenorėjau 
sužinoti, kad nesu gyvenęs”. 
Emersonas rašė! “Kad įeitų į 
vienatvę, žmogus turi atsi
traukti tiek nuo Bavo kamba
rių, tiek nuo visuomenės. Aš 
nesu vienatvėj, kai rašau ir 
skaitau, nors nieko nėra su ma
nim. Bet jei žmogus siekia 
vienatvės, težiūri į žvaigždes”. 
Toliau jis rašo (“The Ameri
can Scholar”): “Poetas, vis
pusiškoj vienatvėj atsiminda
mas savo spontaniškas mintis 
ir jas užrašydamas, užrašo tai, 
ką sausakimšai prigrūstuose 
miestuose žmogus randa tie
sos”. Mąstančiųjų tarpe, kūry

bingam žmogui, fizinė bei dva- 
sinė vienatvė būtina. 
Vienatvės tyloje, tylėjime, pa
junti tobulesnio gyvenimo il
gesį ir pamatai, kuo gali tapti; 
įsimąstymas į dvasios būklę, į 
viską įsijaučiant, padeda su- 
bręst asmenybei, sako A. 
Grauslys savo knygoje "Švie
sa tamsoje“. A. Maceina: „As
menybė išsivysto ir subręsta 
tik vienatvėje”. Tikroji vienat
vė, pagal Thomas Merton, “tai 
dalyvavimas Dievo, kuris yra 
visame, vienatvėje ( Sign of 
Jonas ).

Tarp šių dviejų priešingybių 
yra eilė dvasinių būklių — 
dvasinis skaidrumas arba rū
pestis savim; džiaugsmas ar 
liūdesys; regėjimas — jautrus 
vidinio pasaulio išbujojimas 
arba skaudi introspekcija.

Teigiamai suprastą vienat
vę randame daugiau 19 šimt. 
bei 20 šimt. pradžios kūryboje, 
nes Amerika tuo metu nepaty
rė didelių politinių, socialinių 
ekonominių krizių. Nedaug yra 
nerimo, vidinės kančios, su
krečiančių socialinių implika
cijų. Tai vienatvė be per dide
lio vienišumo. Gi 20 šimt. 
antroj pusėj, dvasia tampa ne
rami nuo egzistencinių trau
mų, kurios tylomis užaugo, in
dustrializacijos ir miesto 
nužmogintos egzistencijos iš

Richard Pousette-Dart 
(gimęs 1916) 

dava. Ji įgyja tikro vidinio 
pasimetimo bei kančios di
mensiją. Čia pirma žvilgterė
sim į šiuos vėlyvesniuosius 
darbus (kurių parodoje didžiu
ma), po to sugrįšime prie anks
tyvesniųjų kūrinių tik todėl, 
kad jie labiau įprasmina žmo
gaus vienatvę ir tuo gal parodo, 
ko šių dienų dailininkas nepa
jėgia sukurti, būtent, pakreipti 
vienatvę nuo griaunančių jėgų 
į aukštesnę dvasinę sintezę.

Iš būdingesnių neigiamos 
vienatvės vaizduotojų ran
dame Albright, Hopper, Too- 
ker, Marsh. Jiems bendra, kad 
jie yra figūratyviniai dailinin
kai, ir jų darbų dvasia lengvai 
pagaunama. Albright tapo 
vyresnio amžiaus žmones, pa
liestus egzistencinės traumos. 
Jiems gyvenimas trumpas ir 
baigiasi beviltiškai. Jo techni
ka rodo kūno, drabužių, daik
tų, aplinkos disintegraciją. 
Žmogaus kūnas tampa lygiai 
tokia pat medžiaga. Atsiranda 
baimė artumo, nusivylimas 
vienas kitu. Atsisveikinimai — 
tai žmogaus gyvenimo pagrin
dinis bruožas. Hopper rodo 
žmogų kasdieninėj aplinkoj — 
restorane, prie gazolino sto
ties, arba miesto stotį be žmo
gaus. Aplinkos svetimumas, 
neprieteliškumas virsta nusi
vylimu. Žmogaus žvilgis at-
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kreiptas į save. Aplinka at
spindi jo vienumą savo 
tuštume, nepaliečiamume. Lai
ko tėkmė sustojusi — užšalu
siame momente pagautas vie
nišumas. Tooker vaizduoja 
požeminio traukinio korido
rius bei senelių prieglaudą. 
Matome paeiliui sudėstytas lo
vas ar išdėstytus koridorius su 
juose įterptais žmonėmis, ku
rie nužmoginti savo išore. Vei
dai panašūs į šmėklas — bevil
tiški, pagauti baimėje, 
neramume. Minioj žmonės vie
ni, kaip pirštas. Kūnai sustin
gę judesy, nes nėra kur eit, kur 
suktis. Jo stilius, formų pakar
tojimas, kartoja vienatvę ad 
nauseam. Marsh vaizduoja 
miestą — prie kino teatro rek
lamų ir traukinėlio vagone. 
Kuo daugiau žmogus užimtas, 
kuo daugiau tarp žmonių, tuo 
vienišesnis, nes jis atsisako ki
tą matyti. Vagone žmogus išsi 
tiesia ant kelių sėdynių, igno
ruodamas į save įsitraukusią 
moterį. Kiti stovi šalia rekla
mų, laukdami kažko, vispusiš
koj izoliacijoj. Čia iškyla savi
meilė, tik savo interesų 
žiūrėjimas. Problen atiškesnis 
vienatvės vaizdavimas mate 
mas nefigūratyviniuose dar
buose: Pousette-Dari, Martin, 
Rothko. Pousette Dari išblė- 
susiomis spalvomis, impresio
nistiniu teptuko brūkšniu at
vaizduoja “imploziją” — 
sukritimą į centrą. Tai psichi
nis reiškinys traukos į save, 
kuri yra būdinga vienatvės 
jausmui. Martin redukuoja 
vaizdą į lygiagretainių išdės
tymą drobėj — pilką ant pilko 
— tuo pačiu sukurdama labai 
savito, griežtai apibrėžto, su
prastinto pasaulėvaizdžio 
schemą, tik jai pačiai tesu
prantamą. Tai izoliacija nuo 
kitų. Rothko drobė — tamsiai 
žalias keturkampis ant juodo 
fono — pulsuoja liūdesiu. Visa 
paveikslo dvasia kalba apie 
užsidarymą savy. Tik per patį 
kūrybos momentą, tą kūrybi
nės kibirkšties iškėlimą savy
je, apvaldome vidinę kančią. 
(Rothko koplyčia Texas vals
tijoj susidaro iš sienose paka
bintų didelių dvispalvių, tam
sių drobių. Netrukus po to, 
Rothko nusižudė. Tai pavyz
dys jautraus žmogaus, kurs 
nors ir žmonių apsuptas, nepa
kėlė vienatvės ir savo gyveni
mo atbaiga savo kūrybai uždė
jo tragiškumo ženklą).

Parodoj yra trys drobės, ku
riose žvilgis į vienatvę kreipia
mas iš religinio (tradiciniai su
prasto) taško. Tai Inman 
vienuolijos vidus, Tanner — Iš
ganytojas ir Rauchenberg — 
kryžius. Inman gotiško vitra
žo rėmuose ir šaltų mūro sienų 
aplinkoj rodo suklupusį vie
nuolį ties kryžiumi. Bendra 
nuotaika atšiauri tikram susi
kaupimui, kur jaučiamas Die
vo artumas. Čia vienatvė toli
mo Dievo šaltoj tuštumoj. 
Tanner vaizduoja ne tiek ken
čiantį, kiek vienišą, melancho
lišką Kristų kurio žmogišku
mas, ribotumas, nustelbia 
antgamtinį momentą. Rau
chenberg kryžius — vienos 
spalvos su fonu. Ta pati “me
džiaga” panaudota ir kryžiui ir 
fonui padaro jį nebe ikona, o 
sudaiktina.

Teigiamesnį žvilgį į vienat
vę pateikia ankstyvesnieji dar
bai, mažiau ar daugiau įkvėpti 

(Nukelta į 4 psl.)
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“Mėlynieji žirgai” ir Lenino 
ikona Kauno scenoje

Kauno dramos teatro sceno
je girdėti ideologinių kanopų 
bildesys — šuoliuoja rusų dra
maturgo Šatrovo “Mėlynieji 
žirgai raudonoje pievoje”. 
Talentingas režisierius Vait
kus sukūrė dar vieną Lenino 
paveikslo interpretaciją Lietu
vos teatre. Vilniškė spauda šį 
spektaklį traktavo su ypatin
gu dėmesiu ir pagarba, pa- 

, brėždama jo aktualumą da
barčiai; pjesės autoriaus 
žodžiais, 1920-ųjų metų faktus 
kvočiant, jo akys buvo nu
kreiptos į šiandieną. Kokį 
Leniną šį sykį sutinkame Kau
no scenoje? Ir kodėl spauda 

•' taip pabrėžia šio spektaklio 
“ideologinę - auklėjamąją 
reikšmę?”

Iš spektaklio aprašymų ma
tyti, kad pjesės Leninas, tai 
žmogus “įkūnijęs giliausiąjį 
epochos istorinį pažinimą”, pa
siaukojęs “žmonių laimei”. 
Nors konfliktai ir kova yra jo 
gyvenimo esmė, “nė vienoje 
scenoje ar replikoje nėra pyk
čio, įtūžimo, noro pažeminti 
pašnekovą ar jį suniekinti”. 
Apsuptas biurokratų ir “kumš
čio logika” argumentuojančių 
“Marksizmo vulgarizuotojų”, 
Leninas “klausinėja, aiškina, 
įtikinėja“; užuot sprendęs 
problemas kumščiu, jis kan
kinasi “ir dėl vieno žmogaus 
likimo”, ir dėl savo atsakomy
bės ateičiai. Jį supantys buki 
biurokratai yra visiška prie
šingybė Lenino “dvasingu
mui, kilnumui, inteligentišku
mui”.

Toksai Leninas žvelgia į žiū
rovus iš Kauno dramos teatro 
scenos. Ne tik humanistų 
humanistas, daugiau negu pro
metėjiškas viršžmogis, trimis 
galvomis pranašesnis už Al
bertą Šveicerį. Vienoje sceno
je, kaip rašo recenzentas Lozo
raitis, prožektorių šviesa 
nutvieskia Lenino veidą — 
“kaip apaštalo”. Taip, tai 
šventojo ar paties Kristaus 
antrininkas, kokį sutinkame 
tradicinėse pravoslavų iko
nose bei religinėse legendose.

Kitas klausimas, kiek ta 
_ Lenino ikona Kauno scenoje 

turi bendro su istoriniu Lėni-

nu? Kai anglų filosofas Ber- 
trand Russell, kalbėdamasis 
su Leninu, paminėjo jam bol
ševikų aukas, Leninas “gar
džiai nusijuokė”. “Tas juokas, 
kalbant apie nukankintuo
sius, sustingdė mano kraują”, 
rašo RuBsell. Leninas jam pa
liko „gilios neapykantos ir 
mongoliško žiaurumo įspūdį“. 
Maksimas Gorkis tuo metu 
apibūdino bolševikų valdžią, 
kaip “laukinę autokratiją, ku
ri valdo grasindama badu nu
marinti ir išnaikinti žmones”; 
už tuos žodžius Gorkio laikraš
tis bematant buvo uždarytas. 
Apie “totorišką - mongolišką 
laukiniškumą“ kalbėjo ir vie
na vokiečių kompartijos vado
vių, Roza Liuksemburg, kuri 
perspėjo Leniną, kad laisvos 
spaudos užgniaužimas ir lais
vų rinkimų uždraudimas neiš
vengiamai prives prie “biuro
kratijos, despotizmo ir teroro”.

Humaniškasis “Mėlynųjų 
žirgų” Leninas kalba apie “tik
rąjį marksizmą”. Bet jo įkūny
tas teroras toli pralenkė Mark
so samprotavimus. Dar 1908 
metais Leninas reikalavo “tik
ro, visą šalį apimančio teroro, 
kuris suteikia tautai ener
gijos”. 1918 metais jis ragino 
“tuojau pradėti masinį tero
rą”. Leninas ypač skatino įkai
tų ėmimą ir sušaudymą, kuris 
jo valdymo metais virto ru
tina. Lenino politikos vaisiai 
buvo teroras, pilietinis karas, 
badas ir epidemijos. Visa tai, 
tarybinės statistikos duomeni
mis, pareikalavo daugiau kaip 
keturiolikos milijonų gyvybių. 
Visa tai — užtikrint bolševi
kams valdžią. Šį lenininį mo
delį perėmė Stalinas ir jame 
nieko iš esmės nepakeitė.

“Mėlynieji žirgai” Kauno 
scenoje apeliuoja į lietuvių jau
nimą. Žiūrėkit — aiškina pjesė 
— šiandien, kaip ir 1920-aisiais 
metais, siautėja biurokratai, 
pilna negerovių ir trūkumų, bet 
bolševikinė idėja tebėra tyra, 
Lenino pasaulėžiūra — nesu
terštas išminties ir įkvėpimo 
šaltinis. Todėl likit ištikimi 
leninizmui, nepasiduokit 
“nacionalizmo”, religijos,

Jaunimas ir tautinis paveldėjimas
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus Chicagoje šių metų 
rugsėjo mėn. 30 d. gavo JAV 
valdžios fondo National 
Endovvment for the Humani- 
ties 36,000 dol. subsidiją dvie
jų metų projektui, pavadintam 
“The Lithuanian Heritage: the 
Many Views of Youth.” NEH 
jau buvo ir 1981 metais skyręs 

i lėšų šio projekto suplanavimo 
darbams. Projekto tikslas yra 
duoti jaunimui tarp 15 ir 22 me
tų amžiaus progą pasvarstyti 
savo lietuvišką kultūrinį pa
veldėjimą ir antraisiais me
tais paruošti jaunimui skirtą 
lietuvių ir anglų kalba lietuvių 
kultūros vadovą.

Organizaciniame komitete 
dalyvauja Illinois universiteto 
Chicagoje lietuviai studentai. 
Projekto koordinatorė yra čika- 
gietė Eileen Mackevich, globė
jas — Stasys Balzekas, vedė
jas — kun. Antanas 
Saulaitis,SJ., kuriam talkina 
dr. Marija Stankus-Saulaitė. 
Viso projekto būstinė yra Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jus.

Norėdami skaitytojus su
pažindinti su užmoju, iš pažiū
ros daug žadančiu visos mūsų 
tautinės bendruomenės gyvy
bei Amerikoje, kreipėmės žo
džiu į koordinatorę Eileen 
Mackevich, kuri maloniai suti
ko “Draugo” priedo skaityto
jams projektą nušviesti. Po 
šimtamečiais Lietuvos krašto 
žemėlapiais ant sienų, šalia po 
stiklu gulinčių storų senų Lie
tuvos knygų, Balzeko muzie
juje kalbėjomės apie lietuvių 
jaunimą ir ką iš savo tautos 
praeities jie nešis į ateitį.

Ko siekiama dvimečiu „Lie
tuviškojo paveldėjimo" pro
jektu ir kaipjis bus vykdomas? 

Ir tolimesnis lietuviškosios 
kultūros klestėjimas čia ir jos 
įnašas į bendrą Amerikos 
gyvenimą reikalauja sutelkti
nio rūpesčio ir akstinų ją išlai
kyti ir pratęsti. Šito siekiant 
yra būtina, kad lietuvių jauni
mas pajustų, kaip jis pats to
liau formuoja lietuviškąją kul
tūrą ir jos vertybes, o tuo pačiu 
jau nuo mažens jos dvasią sa
vyje nešasi ir gal net nesą
moningai. savo gyvenimo bū
du ją išreiškia. Užsibrėžta yra 
lietuvių jaunimui sudaryti pro
gą giliau persiimti savąja kul
tūra, įvairiais būdais bendrau
jant su lietuviais moks
lininkais, menininkais ir rašy
tojais ir mokantis iš jų. Tai
gi dėmesys kryps pagrin
dinai į lietuvių istoriją ir litera
tūrą. Šie susitikimai su lietu
vių kultūros žinovais ir jos 
kūrėjais vyks įvairiose Ameri
kos vietovėse, kur tik yra di
desni lietuvių susibūrimai. Bus 
panaudojama vasaros stovyk
los, diskusiniai būreliai, rude
nio seminarai, pratybos, įjun
giančios literatūros 
nagrinėjimą, vertimo darbą, 
kūrybinius bandymus, išvy
kos susipažinimui su lietuviš
kos architektūros Amerikoje

“buržuazinės” filosofijos pa
gundoms.

Ar lietuvių jaunimas priims 
Išią Lenino ikoną? Kažin. Ji 
akivaizdžiai suklastota. Ir 
Lenino asmenybės kultas grei
čiausiai susilauks Stalino kul
to likimo. 

K. 2.

pavyzdžiais, skaidrių ir video 
programos, keliaujančios nuo
traukų parodos su garsiniais 
paaiškinimais, žodinės istori
jos iš Amerikos lietuvių rinki
mas bei pirminių dokumen
tinių šaltinių analizavimas, 
apklausinėjimai, siekiant pa
tirti lietuvių pažiūras. Šitaip 
kaupsis medžiaga, kuri bus 
naudojama antraisiais metais 
išleisti knygą — lietuvių kultū
ros vadovą. Turinyje būtų 
atrinktų poezijos, dramos, pro
zos, literatūros kritikos, tauto
sakos, muzikos, istorijos ir 
mokslinių veikalų santraukų. 
Taip pat būtų įtraukta studen
tų darbai, kūrybiniai bandy
mai ir jaunimo diskutuotini 
klausimai apie lietuviškąją 
kultūrą ir jos atskirus vei
kalus. Redakciją sudarys pats 
jaunimas, ją globos moks
lininkai, mokytojai ir organi
zacijų atstovai. Taip pat kny-' 
ga pateiks žodinės istorijos 
rinkimo metodiką, instruk
cijas kaip sudaryti ir pravesti 
etninių studijų programas, ir 
nurodys kaip prieiti ir nau
dotis lietuvių kultūros archy
vais JAV.

Kokie asmeny s yra įsijungę į 
projekto vykdymą?

Daugiau 20 įvairių sričių 
mokslininkų ir menininkų. Jų 
tarpe: rašytojas Algis Budrys; 
istorikas prof. Victor Greene, 
UW-Milwaukee, knygų ir 
straipsnių apie Amerikos etni
nes grupes autorius; slavų kal
bų ir literatūrų prof. Rimvy
das Šilbajoris, University of 
Ohio; tautosakininkė Elena 
Bradūnaitė, Library of Con- 
gress; David Roth, American 
Jewish Committee Institute on 
Pluralism and Group Identity 
direktorius; politinis moks
lininkas dr. Algis Tamošiū
nas, Northwestem Universi
ty; politinis mokslininkas dr. 
Romualdas Misiūnas, Yale; 
lingvistė dr. Janina Rėklaitie- 
nė; istorikas dr. Dovydas Fain- 
hauzas; Arūnas Ališaus
kas, Queens University, 
Kingston, Ontario; Al
gimantas Kezys,SJ., dr. Vio
leta Kelertienė; dr. Benediktas 
Mačiuika; Jonas ir Rimas Mu- 
lokai; kun. William Wolkovich- 

Stasys Balzakas, jaunimo projekto „LietuviSkasis paveldėjimas“ globėjas, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje.
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Valkavitius; dr. Algis Tama
šauskas; dr. sesuo Julie Shai- 
nauskas; kun. dr. Kęstutis 
Trimakas; prof. dr. Birutė Cip- 
lijauskaitė; dr. Jokūbas Stu
kas.

Projektą remti yra pažadėję 
Pasaulio Lietuvių archyvas, 
Pasaulio Lietuvių bendruo
menė, JAV Lietuvių jaunimo 
sąjunga, Lietuvių skautų są
junga, Maria High School, 
Amerikos lietuvių katalikų tar
nyba, Lietuvos vyčiai, Ameri
kos lietuvių taryba, Pedago
ginis lituanistinis institutas, 
Kultūros fondas, Moksleivių 
Ateitininkų sąjunga ir Studen
tų Ateitininkų sąjunga.

Ar jau turite visos tos pla
čiašakės veiklos tvarkarašti?

Kaip tik dabar prie jo dir
bam. Tuo tarpu, jau š.m. gruo
džio 4 d. Balzeko muziejuje bu
vo pakviestas žymus 
mokslinės fantazijos rašy
tojas Algis Budrys pokalbiui ir 
pratyboms su jaunimu apie 
tautiškumą kaip kūrybinio 
įkvėpimo šaltinį. Iki ateinan
čių metų vasario mėnesio bus 
parengta programa, liečianti 
tris lietuvių kultūros aspek
tus:

1) nepriklausomos Lietuvos 
istorija iš politinio, socialinio, 
ekonominio ir kultūrinio taš
ko,

2) gyvenimas šiandieninėje 
okupuotoje Lietuvoje, į kurį 
bus žvelgiama, norint patirti, 
kiek jame yra — daug ar ma
žai — lietuviškos kultūros tęsti
numo su praeitim,

3) Amerikos lietuvių vaid
muo ryšium su tėvyne — čia 
bus akcentuojama tautinė 
jungtis, bet taip pat ryškina
mas ir skirtingas vaidmuo.

Jau pakviesti mokslininkai, 
kurie šiuos klausimus kartu su 
jaunimu gvildens. Po te patys 
studentai, kurie yra gyvenę 
Lietuvoje ar ilgiau lankęsi, 
praves pašnekesius ir suor
ganizuos parodą — nuotraukų 
iš Lietuvos ir įvairių reikšmin
gų prisiminimų objektų.

Norėčiau ypač atkreipti dė
mesį į žodinės istorijos projek
tą, kuriam vadovauja Elena 
Bradūnaitė. Bus serija praty
bų, kuriose jaunimas pats su

darys anketas. Jie patys pra
ves apklausinėjimą, 
stengdamiesi pasiekti kuo pla
čiausius Amerikos lietuvių 
sluogsnius — nuo pirmos iki 
penktos kartos, miestų ir ūkių 
gyventojų šeimas. Kada bus 
leidžiamas vadovas, planuoja
ma įjungti bent 150 lietuvių 
šeimų istorijų, atspindinčių jų 
geografinį pasiskirstymą 
Amerikoje, su duomenimis kaip 
seniai, kokiom sąlygom įsikū
rė šioje šalyje, iš kokių Lietu
vos vietovių kilę. Šitos žinios 
bus bendros amerikiečių kul
tūros praturtinimąs. ,,

Projektas nesiriboja vien lie
tuviškosios kultūros perda
vimu jaunajai kartai. Su
manytas taip, kad suteiktų 
jaunimui retą progą labai ak
tyviai tą lietuviškąją kultūrą 
pasisavinti — o tai reiškia, ga
lėti statyti jai klausimus, at
mesti, kas jiems jau svetima ar 
nebeįmanoma prasmingai pa
naudoti, ir tuo pačiu įžvelgti, 
kad jie patys apsprendžia toli
mesnę lietuviškojo palikimo 
formų raidą čia Amerikoje. 
Tuo netenka stebėtis, tik ši
taip, iš viso, tradicijos išlieka 
gyvos. Tačiau, ar nėra pavo
jaus įsivyraut dirbtiniam nega
tyvumui jaunimo tarpe iš vy
resniųjų ateinančios 
lietuviškos kultūros formų at
žvilgiu? Ar tikrai jaunimo kul
tūriniai poreikiai jau taip la
bai skiriasi nuo jų tėvų, kaip 
projekto konspekte pabrėžia
ma? Dabartinės jaunimo kar

Eileen Mackevich, projekto „The Lithuanian Heritage: the Many Viewa 
of Youth“ koordinatorė. i..,. . ■ ■

tos tėvai patys užaugę ir išsi
mokslinę Amerikoje ir dirba 
tiesioginį Amerikos visuo
menės darbą — universitetuo
se, įmonėse., bendrovėse, val
džios įstaigose. Jie gal 
panašesni į savo vaikus, negu į 
savo pačių tėvus. Net ir iš 
praktiškos pusės, ar projekto 
pasisekimų iš tikro nenulems 
vyresnioji karta? Kitaip sa
kant, tėvai ir seneliai, kurių ži
nioj pinigai,. automobiliai, 
kompiuteriai, bendra namų 
nuotaika kultūros atžvilgiu, 
lietuviškoji spauda ir vieša 
nuomonė. Daug reikš, ar jie 
bus pasiruošę įgalinti jaunimą 
projektuojamas programas 
vykdyti. Jei tėvai susidarys įs
pūdį, kad per daug nutolstoma 
nuo to, kas jiems tebėra bran
gu, vargu ar jie ateis su savo 
visokiariopa parama?

Taip, bet mes tikimės, kad jie 
atsižvelgs į kartų plyšį ir su
pras reikalą jaunimui kritiš
kai vertinti tai, kas gauta iš tė
vų. Antra vertus, vykstanti 
vertybių kaita kaip tik liudija, 
kad tautinė bendruomenė gy
va. Jaunimo tikslas būtų ne 
paneigti jų tautinės kultūros 
vertybes, bet ieškoti platesnių 
šaltinių ir tikslesnių žinių apie 
savo tautos praeitį ir dabar
tinį gyvenimą, nes jaunimui 
kylantys klausimai ryšium su 
Lietuvos istorija ir kultūra yra 
nauji ir gyvi. O žodinės isto
rijos rinkimo projektas kaip tik 
skatins jaunimą savo šeimą 
geriau pažinti ir rūpintis jos 
atminties išsaugojimu. Be to, 
joje galės reikštis įvairūs lie
tuvių nusistatymai savos kul
tūros atžvilgiu ir atsispindės 
įvairių amžiaus grupių pažiū
ros.

Kas nulėmė, Jūs manote, 
NEH subsidijos paskyrimą 
šiam projektui, dar tokiu metu, 
kada visam krašte pasunkėju
si ekonominė būklė?

Valdžios paramą turbūt la
biausiai apsprendė faktas, kad 
buvo pasitelkta projekto vyk
dymui mokslininkų iš labai 
įvairių sričių ir kad projekto 
tikslas nėra vien etniškumu 
pasididžiavimas, o kritiškas, 
istoriškas jo įvertinimas. Daug 
įtakos turėjo ir tai, kad tikrai 
didelis skaičius jaunimo iš 
įvairiausių Amerikos vietovių 
buvo įjungtas į jo planavimą. 
Žinoma, prisidėjo ir aplamai 
JAV padidėjusi pakanta pliu
ralistinės visuomenės minčiai 
ir tikrovei.

Taip, bet tada būtų įdomu 
paklausti, kaip plačiai, projek
to rėmuose, suprantamas lie
tuviškasis palikimas? Juk tai 

(Nukelta į 2 psl.)
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akademijos suvažiavimo St. Peters- 
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Nauji leidiniai

... ir gyveno tarp mūsų
Kalėdos — Viešpaties Jėzaus 

Gimimas yra didžioji Dievo 
įsijungimo į istoriją šventė. 
Dievas prisiima žmogiškąjį 
likimą ir, tai darydamas, jį iš 
esmės pakeičia. Koks vingiuo
tas ir be galo trapus tas mūsų 
likimas, kiekvienas gerai ži
nome, nors galią tai įžvelgti 
galbūt turime semtis iš savo 
poetų kūrybos, kad ir tosios, 
kurią rasime šiame numeryje.

Čia susiduriame su įsikūni
jimo paslaptim. Dogmatinė 
teologija, bent nuo šv. Augus
tino, buvo linkusi Įsikūnijimo 
tiesą palenkti gimtosios nuodė
mės doktrinai. Taip didysis 
viduramžių teologas šv. 
Anzelmas savo traktate „Cur 
Deus homo?“ aiškino įsikūni
jimą — Dievo tapimą žmo
gumi, kaip būtiną žmonijos 
išganymo sąlygą. Pasak jį, 
Dievo didybė ir teisybė, ir todėl 
Bavo ruožtu jas pažeidusi 
žmonijos nuodėmė, esančios 
tokios didelės, kad atsiteisti 
tegalėjo tik toks Asmuo, kuris 
Dievui prilygsta — kitaip 
sakant, pats Dievas. Šitaip 
liko nuspalvuotas krikščionių 
nusiteikimas Viešpaties Gimi
mo atžvilgiu net iki mūsų 
dienų. Jis savotiškai supras
tino įsikūnijimo įvykį, padary
damas jį logine ir teisiška 
prielaida, ir todėl negalinčiu 
kaip nors ypatingai stebinti. 
Kalėdas ėmė stelbti Didžioji 
Savaitė ir Velykos. Reformaci
ja irgi neskatino įsikūnijimo 
paslaptį labiau išgyventi, nes 
jai rūpėjo pirmiausiai pabrėžti 
Dievo atsajumą nuo istorijos, 
išryškinti, kad Jis nesutelpa 
jokiose žmogiškose santvarko
se, kad žmogui Jis visada yra 
„Kitas“.

Bet yra kita, ankstesnė ir 
autentiška katalikiška tradici
ja, ateinanti iš graikų Bažny
čios tėvų, kuriai Įsikūnijimas 
yra ne tiek dogma, kurią 
reikalinga išpažinti, kiek 
nuostabi Dievo santykio su jo 
sukurtu pasauliu paslaptis. 
Jos šviesoje, kaip įžvelgė šie 
graikai tėvai, geriau suvo
kiame ne tik patį Dievą, bet ir 
žmogų. Dievas taip brangina 
ką yra sutvėręs, kad su 
žmogum ir visa kūrinija susi

riša pačiu artimiausiu ryšiu, 
koks tik yra įmanomas. Jis 
pats įžengia į kūriniją ir joje 
dalyvauja, ilgame istoriniame 
procese susigrąžindamas sau 
viską, ką nuodėmė yra 
iškreipusi, nuo Jo atitolinusi, 
užtemdžiusi. Iš žmogaus 
Dievas laukia ir jį kviečia šitą 
visatos tikslą vykdyti savo 
gyvenimu ir veikla pasaulyje. 
Graikai tėvai Įsikūnijimą rišo 
netiek su Atpirkimu, kiek su 
Kūrimu, patį Atpirkimą 
suprasdami, kaip Kūrimo 
nuskaidrinimą. Būti sukur
tiems jau yra dalyvauti Dievo 
šventume ir malonėje, ir Įsikū
nijimu Dievas šį pirmykštį 
pasaulio šventumą tik patvir
tina.

Nesunkiai pastebėsime, kad 
šita giliai katalikiška pažiūra į 
Dievo ir atskiro žmogaus bei 
viso pasaulio santykį yra vers
mė, iš kurios kilo Vatikano II 
suvažiavimui būdingas Gero
sios Žinios skelbimas. Dievo 
rūpestį žmogiška padėtim ir Jo 
užmojį mus atvesti į laimę, 
kūrinijos šventumą ir svarbą 
Dievo plane ir žmogaus 
atsakomybę statant pasaulį 
pabrėžė Vatikane susirinkę 
vyskupai ir teologai ir kvietė 
tikinčiuosius Dievui atsiliepti. 
Lietuviškame kontekste tą 
nuolat yra mums aiškinęs savo 
knygose ir straipsniuose Anta
nas Maceina.

Kad mes, lietuviai, neliekam 
abejingi šitam katalikybės 
kvietimui, ryšku iš skaitytojų 
atsakymų į klausimus apie 
Vatikano II poveikį. Beveik 
visuose pabrėžiama, kad jo 
dėka pagaliau suartėjome su 
Dievu — ar per liturgiją, ar 
geresnę teologinę nuovoką, ar 
pasaulietiškų uždavinių įsisą- 
mininimą. Tačiau tas suartė
jimas anaiptol nėra lengvai 
pasiekiamas. Pas mus, kaip ir 
pas daug kitų žmonių, perdaug 
tvirtai yra įsišaknijusi Dievo 
nuo mūsų ir tikėjimo nuo 
gyvenimo atitrauktumo sąmo
nė. Mes net dažnai dėl jos 
kovojam ir ją bandom apginti 
— neva išgyvenamas Dievo 
artumas sumažins Jo baimę, 
atims iš Jo garbę. Dievo artu- 
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Vatikano II suvažiavimas po 20 metų
Lietuviškomis akimis žvelgiant

Šių metų rudenį suėjo lygiai 20 
metų nuo Vatikano II suva
žiavimo atidarymo — vieno iš 
pačių svarbiausių mūsų gyve
namo laikotarpio įvykių, kurio 
poveikį dar ir dabar jaučia visas 
pasaulis, o taip pat ir mes 
lietuviai. Norint „Draugo“ kultū
rinio priedo puslapiuose šią 
sukaktį tinkamai pažymėti, o tuo 
pačiu ir bendrom jėgom ją giliau 
apmąstyti, kreipėmės į nemažą 
skaičių skaitytojų, prašydami 
atsakyti į trejetą klausimų:

1. Ar gerai, kad Vatikano II 
suvažiavimas įvyko?

2. Kaip pasikeitė mūsų gyveni
mas, asmeninis ir visuomeninis, 
ypač lietuviškuose rėmuose, dėka 
Vatikano II?

3. Į kur dabar, po Vatikano II, 
turėtume savo gyvenimą — 
asmeninėje, visuomeninėje, kultū
rinėje plotmėje — kreipti?

Čia spausdinama gavimo eilės 
tvarka dalis atsiųstųjų pasi
sakymų. Dar neatsiliepusieji tebe- 
prašomi tai padaryti, o ir visi šia 
tema besidomintys skaitytojai, 
kurių negalėjome pasiekti, 
kviečiami į diskusijas įsijungti 
savo laiškais.

Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė (Chicaga):

1. Labai gerai, kad Vatika
nas II įvyko. Jis ir taip pavėlavo 
porą šimtų metų. Bet geriau 
vėliau, negu niekad. Bažnyčia 
buvo jau per daug atsiskyrusi nuo 
savo tikinčiųjų gyvenimo. Pa
sauliečiai tikintieji nebeturėjo 
jokio vaidmens Bažnyčioje, o 
centrinis tikėjimo taškas, šv. 
Mišių auka, pasidarė nesupran
tamų ir todėl nuobodžių apeigų 
pynė. Visa tai Vatikanas II pakei
tė ir pastūmėjo pozityvia linkme 
ne tik reikalingam dialogui su 
kitų religijų tikinčiaisiais ir ne- 
tikinčiaisiais, bet ypač svarbiau
siam dialogui tarp Bažnyčios ir 
jos tikinčiųjų (Jie gi, pagal Kris
taus mokslą, tą Bažnyčią ir 
sudaro. Tačiau, paradoksiškai žio
jėjo plyšys tarp Bažnyčios - dva
siškuos ir Bažnyčios ■ pasau
liečių).

2. Dėka Vatikano II žymiai 
geriau suprantu mišių auką ir jau
čiu, kad esu tos aukos aktyvi 
dalyvė, bet nebe atitolusi apeigų 
stebėtoja.

Geriau suprantu Jėzaus žmogiš
kumą. Tuo pačiu jaučiu, kad jis 
žmogui prieinamas, kaip tobulas 
Draugas ir Artimas, ne vien tik 
majestotiškas suplikacinis Die
vas.

Tačiau nemaloniai veikia po 
Vatikano II paB kai kuriuos dva
siškius ir pasauliečius pasirodęs 
per didelis dievybės supras- 
tinimas ir iš to kylanti nepa
garba, bukas nemandagumas ir 
netinkamas elgesys bei apdaras ir 
maldos namuose, ir kasdienybėje.

Per „lietuviškus rėmus“ Vati
kanas II, man rodos, mažai teper
žengė. Mes esam taip konserva
tyvūs, kad 20 metų per trumpas 
laikas priimt tai, kas kitiems nebe 
naujiena.

Labai didelis lietuvių procentas 
(ypač vyresnio amžiaus) į Vati
kaną II žiūri kaip į kokį išpuolį, 
ne tik nereikalingą, bet ir žalingą. 
Liturginiai pakeitimai sutinkami 
su karčia kritika, lyg tai būtų 
pagrindinių tikėjimo dogmų 
sugriovimas. Amerikiečiai tikin
tieji šiuose dalykuose žymiai ge
riau orientuojasi ir vadovaujasi 
atviresne mintim bei širdim.

3. Į šį klausimą mano atsaky
mas: visose plotmėse savo gy
venimą turėtumėm kreipti į reli
ginį apsišvietimą, t.y. kiek galima 
išsamesnį krikščionybės paži
nimą evangelijų šviesoje.

Nežinomas Lietuvos XVI a. tapytojas Marija su kūdikiu iš Senųjų Trakų

Neretai tenka pastebėti dau
gumos mūsų didelį religinį pri
mityvumą. Daugelio lietuvių Kris
taus - Dievažmogio ir jo mokslo 
samprata tebėra pradžios 
mokyklos vaiko lygyje. Su pirmai 
Komunijai paruošimu Lietuvoje 
(dažniausiai tai atlikdavo labai 
primityvi špitolės davatkėlė) ar 
šio krašto parapijinėj mokykloj, 
mūsų religinis išsilavinimas 
sustojo ir įšalo, kaip muselė gin
tare.

Nei vienam iš mūsų nekyla 
klausimas, kad reikia eit su 
gyvenimu įvairiose profesijose bei 
amatuose, nuolat tobulinantis, 
lankant specialius kursus, semi
narus, skaitant atitinkamą 
spaudą, ir t.t. Tačiau panašiai 
tobulintis krikščionybėje, kuriai 
per krikšto sakramentą priklau
som ir kuri sudaro vieną iš Vaka
rų kultūros pagrindų, daugumai 
lietuvių yra visiškai nesupran
tama. Krikščionybę, kaip 
gyvenimo būdą, daugelis mūsų 
visai išjungėm iš gyvenimo. 

Buffet Viešpaties
Iš Vatikano Šiuolaikinio krikščioniškojo meno muziejaus rinkinio.

Religija mūsuose dažnai 
sutapatinama su Kalėdų, Velykų, 
pirmos Komunijos, vestuvių, 
laidotuvių tradicijom bei tra
diciniais valgiais.

Lietuvišką spaudą skaitančiųjų 
tarpe yra savaime suprantama 
perskaityti įdomesnes išeivijoje ar 
Lietuvoje išleistas knygas, jas 
padiskutuoti, pakritikuoti. Tačiau 
paskaityti Naująjį Testamentą, į 
jį pasigilinti, jį padiskutuoti — 
tabu! Tarytum krikščioniui būtų 
gėda domėtis krikščionybės 
šaltiniais...

Kad krikščionybė Lietuvoje pra
dedama tinkamai suprasti ir iš
gyventi, galima pajust, skaitant 
savilaidą. Ir tai yra tikras 
džiaugsmas pro ašaras...

Po Vatikano II Bažnyčioje įvy
kusiomis permainomis, man 
rodos, domimasi per mažai, o 
jeigu domimasi, tai negatyviai: 
piktinamasi liturginiais pakei
timais, bet visai nesigilinama, 
kodėl jie buvo padaryti. 

Kiekvienas mažmožis, nors jis 
būtų gražus ir prasmingas, 
mūsuose sukelia pasibaisėjimą ir 
įtarinėjimus „krikščionybės 
nukrikščioninimu“. Geras pavyz
dys yra mišių metu palinkėjimas 
viens kitam ramybės (paties Jė
zaus visada praktikuotas pasi
sveikinimas „ramybė jums“). 
Lietuvių parapijose jis arba visai 
nepraktikuojamas, o jeigu yra tai 
žmonės tiesia kaimynui ranką su 
baisiausiu nenoru, arba visai 
neištiesia, lyg tai būtų kokia 
šventvagystė... Keista, kad lietu
viai, visuomet piktinęsi amerikie
čiais, kurie sveikindamiesi ne
spaudžia rankos, dabar patys bijo 
tą ranką kaimynui paduoti, neva 
tai „drumsčia mišių rimtį“.

Tiesa, yra religinių apeigų ir 
praktikų, kurioms pradedama 
teikti per mažai pagarbos ar susi
kaupimo (šie laikai ypač gera 
dirva visko nužeminimui, 
sukasdieninimui, suprastinimui). 
Tačiau jei mes supras tumėm, kad 
savo religiją reikia ne tik pažinti, 
bet joje tobulintis, kaip ir 
kiekvienoj gyvenimo srity, 
Vatikano II pasekmės nebūtų 
priimamos nei isteriškai, nei indi
ferentiškai, o pasitaikančias 
negeroves ir nesklandumus būtų 
galima lengviau išsijoti ir 
ištaisyti.

Dr. Jonas Dėdinas (Roches- 
teris):

1. Gerai, kad įvyko. Po Vatika
no II Bažnyčia praplėtė akiratį 
pamatyti visą pasaulį. Atsirado 
proga permąstyti žmogaus egzis
tenciją ir reikšmę pasaulyje, žmo
gaus santykį su Dievu, su Bažny
čia, su kitomis krikščioniškomis ir 
nekrikščioniškomis bendruo
menėmis.

2. Tiek lietuvių, tiek kitataučių 
katalikų ir aplamai krikščionių 
gyvenime Vatikano II suvažiavi
mas suformavo naujas pažiūras 
religijos, šeimos, visuomenės ir 
valstybės atžvilgiu. Dauguma šių 
pažiūrų kol kas neranda visuo
tinio pritarimo ir todėl nepasireiš
kia tikrovėje. Ši pereinamoji stadi
ja tačiau veda į gilesnį 
įsisąmoninimą tikinčiųjų ir Baž
nyčios reikšmės dabartiniame 
pasaulyje. Vatikano II suvažia
vimo padaryti pakeitimai kiekvie
ną kataliką įtaigoja skirtingai. 
Taip pat ir lietuvių tarpe bet 
kuriuo klausimu vienodos pažiū
ros nėra ir kažin ar galėtų būti.

3. Laisvuose kraštuose žmonių 
pasaulėžiūra vis labiau ir labiau 
yra formuojama pelno ir jėgos 
siekiančių organizacijų. Katali- 

kame yra svarbu suprasti krikš
čioniškąsias vertybes ir jas 
puoselėti, saugojant žmoniją nuo 
pasimetimo vertybių skalėje. 
Bažnyčios ir tikinčiųjų uždavinys 
yra nukreipti žmonijos kūrybin
gumą pozityviam darbui, gyvai 
reaguoti į nesantaiką, pragaiš
tingą ekonominių išteklių eikvo
jimą, legalizuotą moralinį nuo- 
smūkį ir t.t. Šiuo metu Šiaurės 
Amerikos vyskupų atidžiai išstu
dijuoti ir drąsiai pareikšti pasi
sakymai Salvadoro pilietinio karo, 
atominių ginklų gamybos ir mo
terų teisių bažnyčioje klausimais 
yra užuominos platesnio vaid
mens žmonijos gerovei. Popiežiaus 
Jono Pauliaus II kelionės po įvai
rius ekonomiškai ir politiškai 
nualintus kraštus yra ne tik išskir
tinai gražus, bet ir drąsus žygis, 
laiduojantis taiką ir šviesesnę 
ateitį.

Prof. dr. Janina Rėklaitie- 
nė (Indiana):

1. Be abejo, gerai, kad Vatika
nas II įvyko. Tradicinę katalikybę 
jis sukrėtė iki pamatų, bet lig šiol 
dar ne visur senos plytos pakeis
tos naujomis. Ar tai Evangelijos 
lopytas paltas, ar „lopytas“ pa
statas, tokiais atvejais gautas pa
darinys yra silpnesnis už darnų,, n 
vien senom, tradicinėm, arba nau
jom po-Vatikaho plytom staty
tą. Bet lieka viltis, kad tokį sugrio
vus ar jam sugriuvus, jau yra 
naujų plytų čia pat po ranka, t.y. 
ilgais svarstymais, balsavimais ir 
maldomis pasiekti nutarimai, ku;‘~' 
riuos reikalinga naudoti, atku
riant naują bažnyčią.

Neaišku, ar Katalikų Bažnyčios 
“sušiandieninimas” pasivėlino 
bent 7 šimtmečiais. Tiesa, kad ta
da Dante pradėjo naują amžių, bet 
vietinių kalbų gramatikų bei akai-, 
tinių sustatymas dar užtruko ke
lis šimtus metų. (Pirmosios gra
matikos italų ir ispanų kalbom 
pasirodė tik 15-tame šimt., pran
cūzų — 16-tame, lietuvių 17-tame). 
Bažnyčia kaip tik prisidėjo prie to
kio knygų vietinėm kalbom pa
ruošimo darbo. Švietimas visuo
met buvo jos pareiga. Bet jos 
pagrindinis tikslas buvo skelbti 
Žodį, ką ir nemažai susipratusių 
kunigų, sekdami šv. Pranciškaus 
pavyzdžiu, darydavo žmonėms su
prantamomis kalbomis. Gyvoji 
bažnyčia buvo sušiandieninta, juk 
žmonės meldėsi ir giedojo savo 
kalba. Pavėluotas pora šimtų me
tų buvo tik visas biurokratijos per
tvarkymas ir mišių apeigų išver
timas.

Jaučiu, kad dedama pastangų, 
jog apeigos ir tikėjimo simboliai 
būtų tikintiesiems suprantami. 
Dažnai tai įvykdoma, įtraukiant 
pasauliečius. Mano patyrimu, tai 
akivaizdžiausiai vyksta su uni- { 
versitetais ar jaunimu surištuose 
katalikų centruose (kaip pvz., 
Newman centre, Urbanoje, Tomo 
Akviniečio centre Purdue ir jėzui
tų koplyčioje Chicagoje). Tikintie
siems pavesta atsakomybė sakra
mento teikimo metu. Pvz., kūdikį 
krikštijant, jauniems tėvams sten
giamasi ne tik plačiau išaiškinti 
sakramento simbolius, bet paves
ta juos imti į rankas, su jais šven
tinti ir veikti. Jaunavedžiai ragi
nami padėti paruošti savo 
sakramento apeigas. Tai gali būti 1 
tik kuklus prisidėjimas (kaip pvz. 
vienas mūsų draugas, įsidėmėjęs, 
kad pirmas skaitymas bus iš Seno
jo Testamento, pakvietė savo ar
timą žydą draugą tai atlikti). Jau ,, , 
ir lietuvių tarpe yra nemažai atve
jų, kur visa ceremonija tiesiog per
sunkta ir atspindi jaunos poros 
dvasią.

Pirmos Komunijos metu jau ne
besėdi visa eilė “angeliukų” — pa
dabintų ir atskirtų. Dabar tėvai sė
di kartu, palydi juos, tuo būdu 
suprasdami savo atsakomybę bu
dėti kartu, tai vesti, o kartais pa
lydėti savo vaikus į Kristų. Ligo- 
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Šiame numery:
Sofijos konferencija Sluckio veidrodyje. 
Visas gyvenimas pašvęstas tautosakai: 
su dr. Jonu Baliu kalbasi Elena Bradū- 
naitė.
Tęsiame diskusiją: Vatikanas II — tra
gedija ar palaima? Atsako: Vytautas, 
Volertas, Daiva de Sa Pereira ir Danutė 
Augienė.
Dvidešimt metų „Fluxus“ sąjūdžiui.
Iš moterų poečių kūrybos: japonių,kinių, 
rumunių, irakiečių ir norvegių eilėraš
čiai.
Su knyga iš Lietuvos: Normanai ir baltų 
kraštai.
„Draugo“ 1982 metų kultūrinio priedo 
turinys.

Sofijos konferencija Sluckio 
veidrodyje
„Literatūroje ir Mene“ vėl 

spragsi egzotiška retorika — 
Mykolas Sluckis dalinasi įspū
džiais iš ketvirtosios tarptau
tinės rašytojų konferencijos 
Bulgarijoje. Savo romanuose 
jis tiesė „laiptus į dangų“ ir 
„keliavo į kalnus“. Gyvenime 
jam pavyko įkopti į partinio 
rašytojo svajonių kalną: tapti 
nublatiniu delegatu tarptau
tiniuose suvažiavimuose. Sluc
kis šiandien Vilniaus Jevtu- 
šeiika: kelialapiai, apvalieji 
stalai, banketai, užsienio 
parduotuvės... Ar ne pras
minga rašytojo dalia „bran
daus socializmo“ sąlygomis?

Prieš penkerius metus pra
dėtos rašytojų konferencijos 
Sofijoje turi dvejopą paskirtį. 
Jomis tęsiamas dar Stalino 
pradėtas „taikos sąjūdis“, 
kurio tikslas įtraukti nekomu
nistinių šalių rašytojus į bend
rą „liaudies frontą“, kuris 
šūkiais dangsto militaristinę 
Kremliaus politiką. Tokių kon
ferencijų pagalba taip pat sten
giamasi perimti pasaulio rašy
tojų organizavimo iniciatyvą 
iš nuo Maskvos nepriklau
somų sambūrių, kaip Tarptau
tinis PEN klubas. Šios pastan
gos ypač pagyvėjo, nepavykus 
susitarti dėl tarybinių rašy
tojų sąjungos įstojimo į PEN 
klubą, kuris atsisakė pakeisti 
savo chartą, reikalaujančią iš
raiškos laisvės, ir prieš porą 
metų ypač užrūstino Maskvą, 
pasmerkdamas kultūrinę 
nelaisvę Pabaltijo šalyse.

Sluckio straipsnis apie Sofi
jos konferenciją skamba kaip 
grandiozinio filmo reklama: iš 
70 šalių suvažiuoja 140 ne tik 
savo parapijose, bet ir visame 
pasaulyje svarbių rašytojų ir 
vieningai pasirašo po atsišau
kimu, kviečiančiu meno 
žmones „netalkinti karo tiks
lams“ ir „tarnauti žmonėms“. 
Žvilgsnis į dalyvių sąrašą 
nepatvirtina Sluckio entuziaz
mo. Amerikos delegacijoje šiek 
tiek žinomas tik poetas 
William Meredith,* o apie 
tokius „literatūros korifėjus“ 
kaip „škotą Mamadejų ir 
Eltoną Feksą“ turbūt te
girdėjo jų šeimos ir giminės. 
Sluckis susitiko ir su kitu „už 
taiką kovojančiu rašytoju“ iš 

Amerikos — lietuvių kilmės 
Filipu Bonoskiu, kurio pagrin
dinis įnašas į literatūrą yra 
„Pravdos“ straipsnių kopi
javimas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Ir kitose delega
cijose gausu senų kompartijos 
pakeleivių, Stalino taikos sam
būrių veteranų. Pasitaikė ir 
gerų intencijų rašytojų, kurie 
paprasčiausiai neturi nuo
vokos apie Maskvoje sureži
suotus propagandinius cirkus. 
Tačiau ankstesniosiose Sofijos 
konferencijose dalyvavę 
rimtesni amerikiečių rašytojai 
šį sykį pasiliko namuose.

Sluckis Sofijoje primena 
Baryšnikovą ar Nurejevą — jo 
kalboje kas minutę akrobatiš
kas šuolis. Pažvelkim tik į 
vieną pavyzdį iš daugelio. 
Sluckis — teisingai — tvirtina, 
kad vokiškasis nacionalsocia- 
lizmas ruošė ištisų tautų nai-. 
kinimo galimybes, niekinda
mas Rytų Europos tautų 
kultūrą, paskelbdamas tuos 
žmones nepilnaverčiais. Tą 
faktą jis apverčia aukštyn 
kojom ir paskelbia, kad tie, 
kurie kritikuoja maskvinį tota- 
.litarizmą ir tautų priespaudą, 
tuo pačiu „nepilnavertėmis“ 
laiko Rytų Europos tautas. 
Toks piruetas būtų susilaukęs 
ir Jozefo Gebelso plojimų. Iš 
tikrųjų, ištisų tautų, rasių ar 
visuomeninių klasių paskel
bimas „nepilnavertėmis“ yra 
esminis ir hitlerinio, ir sovie
tinio totalitarizmo bruožas. 
Užteko žmones pavadinti buo
žėmis, „liaudies priešais“ ar 
„buržuaziniais nacionalis
tais“ ir juos buvo galima 
masiškai naikinti, kaip Stali
no laikais, ar palaipsniui 
marinti, kaip dabar. PatBai 
Sluckis apie Sibire numarin
tuosius yra atsiliepęs su pa
nieka ir pašaipa. Ir šiuo me
tu konclageriuose kenčiantys 
lietuvių kovotojai už žmogaus 
ir tautos teises tarybinėje tau
toje lyginami su... atmatomis.

Beskaitant Sluckio įspū
džius apie Sofijos konfe
renciją, prisiminė ir 1941 metų 
birželis. Masinių išvežimų iš 
Lietuvos metu Sluckis vasa
rojo pionierių stovykloje, mir
gančioje Stalino paveikslais ir 
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Visas gyvenimas
Su dr. Jonu Baliu kalbasi 

Elena Bradūnaitė
vainikus: vienas nupintas iš 25 
tarnybos metų Kongreso bib
liotekoje, o antras iš gausių 
Tautosakos lobyno leidinių, 
kurių IX tomas kaip tik pasiro
dė lfi81 metais — Mirtis ir 
laidotuvės. Lietuvių liau
dies tradicijos. Pirmąjį tomą 
išleido Bloomingtone, India
noje, 1952 metais — Dvasios 
ir žmonės; Liaudies sak
mės. Po to buvo leidžiami ir ki
ti tomai. Štai visų jų sąrašas: 

Dvasios ir žmonės. Liau
dies sakmės. / Ghost and Men. 
Lithuanian Folk Legends 
about the Dead. Bloomington, 
Ind., 1951. 126 p.

Liaudies magija ir medi
cina./ Folk Magic and Folk 
Medicine. Lithuanian Incan- 
tations and Charms. Bloo
mington, Ind., 1951. 94 p. (Kai
na už 1-2: $3.00).

Suvalkiečių vestuvės./ 
Wedding Customs of Suvalkie
čiai. Cleveland, Ohio. 1953. 90 
p. $3.50.

Lithuanian Narrative 
___ Į Folksongs. A. Description of 

rodė, kad labai didelis dalykas Types and a Bibliography. Wa- 
Amerikoje išleisti lietuviškų shington, D.C., 1954. 144 p. 
dainų plokštelę. Tuomet irgi $3.50.
jau supratau, nors gal tik pa
sąmonėje, kad tas dainas dr. 
Balys užtiko, belankydamas 
senus lietuvius įvairiose 
Amerikos vietovėse, įskaitant 
ir Pennsylvanijos angliakasių 
rajonus. Gal tai ir mane pačią 
vėliau paskatino leistis pana- 
šion kelionėn, kada jau pati 
pasirinkau tautosakos mokslo 
sritį. Taigi, ir už savo karjeros 
svajonių sėkleles dalinai bu
vau ir esu dėkinga dr. Baliui.

Kai atsikrausčiau į Wa- 
shingtoną 1977 metais, teko 
kartu su dr. Baliu dirbti po 
Kongreso bibliotekos stogu. 
Nors buvom ir kituose pa
daliniuose, jis Slavistikos ir 
Rytų Europos skyriuje, o aš 
Amerikos Tautotyros centre 
(American Folklife Center), 
dažnai vis dėlto susitikdavom 
ir pasikalbėdavom abudu do- 
minančiom temom. Prieš me
tus dr. Balys išėjo į pensiją. 
Bet ir dabar susitinkam, kai jis 
aplanko biblioteką vienu ar ki
tu reikalu.

Išeidamas į pensiją, dr. Ba
lys nešėsi ir du pabaigtuvių

Dr. Joną Balį sutikau, kai 
buvau dar visai jauna mergai- 
itė, kokių 6-7 metų, ir mūsų šei
ma dar gyveno Baltimorėje. Tą 
susitikimą gerai atsimenu, nes 
tuo metu kaip tik buvom įsigi
ję dr. Balio surinktų lietuvių 
liaudies dainų plokštelę (Lithu
anian Folk Songs in the Uni- 
ted Statės, Recorded by Jonas 
Balys, Monography Series of 
the Ethnic Folkway Library, 
Album P1009; plokštelę dar 
galima užsisakyti iš Folkways 
Record 43 West 61st. St. New 
York, New York 10023). Jau 
tuomet labai mėgau dainas ir 
plokštelę kone pradildžiau 
grodama, kol išmokau visas 
dainas. Vieną dainą, “Volun- 
gėlė sakė čiūta, lakštingėlė sa
kė rūta...” mudu su broliu 
traukdavom duetu, kai tik kas 
paprašydavo ką nors padai
nuoti. Prie progos užtraukianti 
ją ir dabar.

Susitikimas su dr. Baliu man 
padarė didelį įspūdį, nes suvo
kiau, jog kalbuosi su tos plokš
telės dainų rinkėjų, ir man at- I

Du pokalbininkai — dvi tautosakininkų kartos: dr. Jonas Balys ir Elena Bradūnaitė.

Lietuvių daine-f- Ameri
koje. Pasakojamosios dainos 
ir baladės. / Lithuanian Folk- 
songs in America. Narrative 
Songs and Ballads. Boston, 
Lithuanian Encyclopedia Pub- 
lishers, 1958.XLII, 326 p. mu- 
sjc notes. $5.00.

Lietuvių dainos Ameri
koje. Antrasis rinkinys. Lyri
nės dainos: meilės, papročių, 
darbo, švenčių ir pramogų. / 
Lithuanian Folksongs in 
America. Second Collections. 
Lyric Songs of Love, Customs, 
Work, Feasts and Entertain- 
ments. XLI, 342, XII p. illus. 
“English Summary of Song 
Contents”: p. 326-342. Biblio- 
graphy: p. XXXI-XXXVI. SU- 
vęr Spring, Md. 1977. $8.00.

Lietuvių kalendorinės 
šventės. Tautosakinė me
džiaga ir aiškinimai./ Lithua
nian Calendar Festivals. Folk
lore Material and Comments. 
Silver Spring, Md. 1978. XIV, 
160, X p. $6.00.

Vaikystė ir vedybos. Lie
tuvių liaudies tradicijos./ 
Childhood and Marriage.

pašvęstas tautosakai

Tautosakininkas dr. Jonas Balys

Lithuanian Folk Traditions. 
Silver Spring, Md., 1979.X, 172 
p. $6.00.

Mirtis ir laidotuvės. 
Lietuvių liaudies tradicijos./ 
Death and Būriai. Lithuanian 
Folk Traditions. Silver Spring, 
Md., 1981. 150 p. $6.00.

Knygos įsigyjamos, rašant ir 
pinigus siunčiant šiuo adresu: 
Lithuanian Folklore Pub., 
1105 Chisvvell Lane, Silver 
Spring Md. 20901.

Taigi, minint pensijos pra
džią ir 30 metų Tautosakos Lo
byno leidimo sukaktį, susidarė 
gera proga pravesti pokalbį, 
kurį čia ir pateikiu. Bet prieš 
leidžiantis į klausimus ir atsa
kymus, trumpai pristatau dr. 
Balio biografijos bruožus.

Dr. Jonas Balys gimė 1909 
metais Panevėžio aps., Kupiš
kio vis., Krasnavos vs. 1928 — 
baigė Panevėžio mokytojų 
seminariją. Studijavo Kauno, 
Graco ir Vienos universite
tuose. 1933 — Vienoje įsigijo 
daktaro laipsnį. 1933-34 toliau 
gilino tautosakos studijas Hel
sinkyje, Suomijoje. 1933-35 Vy-

. tautos Didžiojo universiteto 
Etnikos katedros vyresnysis 
asistentas. 1935-44 Lietuvių 
Tautosakos Archyvo vedėjas. 
1942-44 Vilniaus universiteto 
docentas ir tautotyros kated
ros vedėjas. 1944-45 Tyrinė
jimo asistentas Deutsches 
Volksliederarchiv, Freiburge. 
1946-47 Tautosakos ir etnolo
gijos profesorius Pabaltijo uni
versitete, Hamburge. 1948-52 
Tyrinėjimų asistentas ir ins
truktorius Tautosakos Insti
tute, Indianos universitete, 
Bloomingtone. 1952-54 Arctic 
Institute of North America 
mokslinis bendradarbis. 1956- 
81 Baltic Area Specialist, Lib
rary of Congress.

*
— Kodėl pradėjote leisti tau

tosakinę seriją čia, Amerikoje?
— Iš meilės ir užsispyrimo. 

Lietuvoje įsteigiau ir sureda
gavau, o Lietuvių tautosakos 
archyvas išleido 7 tomus “Tau
tosakos darbų” serijos. Daug 
ką mes čia išeivijoje bandėme 
tęsti, ką darėme Lietuvoje. Iš 
Lietuvos atsivežiau nemažai 
tautosakinės medžiagos, nusi
rašytos iš minėto Archyvo rin
kinių, kuriam teko vadovauti 
apie 9 metus. Pririnkau naujos 
medžiagos čia iš Amerikos lie
tuvių. Norėjau, kad ta medžia
ga būtų prieinama kuo dides
niam asmenų skaičiui, kurie 
domisi tautosaka, ją studijuo
ja.

Ar esate patenkintas tuo sa
vo darbu?

— Pusėtinai. Čia, Amerikoje, 
negalėjau viso laiko skirti tau
tosakai. Galėjo mano darbai 
būti geresni, bet padariau, kas 
buvo tokiose sąlygose įmano
ma. V. Kavolis parašė “Met
menų” 43nr-y, kad savo tauto
sakos studijose aš užsiėmęs 
“lavonų preparavimu” *) Lai
kau tai komplimentu, nes yra 
ir tokių, kurie užsiima “tau-
, *) „Išeivijoje tautosakos studijo
se daugiausia pasidarbavo Jonas 
Balys. Tačiau šias studijas iš la
vonų preparavimo j mokslinio 
skrodimo lygį tepakėlė Algirdas 
Greimas...” (Vyt. Kavolis, Metme
nys, 1982, Nr. 43, psl. 167). 

tosakos lavonų gaminimu”, iš
galvodami nebūtus ir negali
mus dalykus (iš didelio 
rašto...), ką aš visados atmetu. 
Svarbiausias mano užsibrėž
tas tikslas buvo surinkti ir pa
skelbti pačią “tautosakinę ža
liavą”, be to, pasistengti, kad 
tie leidiniai pakliūtų į kuo di
desnį bibliotekų bei tyrimo 
įstaigų skaičių ir ten išliktų il
gam laikui. Manau, kad tai žy
mia dalimi man pasisekė. Vi
sos teorijos, mano ir kitų, gali 
būti klaidingos ir keistis.

— Ar susilaukėte paramos ir 
talkos šiam savo užsimoji
mui?

— Nedaug. Svetimi dažnai 
parodė daugiau susidomėjimo 
ir realios paramos, negu saviš
kiai. Tik pati liaudis nuošir
džiai bendradarbiavo. Inteli
gentija daugiausia liko 
abejinga. Nesistebiu. Juk mū
sų čia taip nedaug tėra, o plė- 
šomės į visas puses, vis no
rime ką nuveikti ir pasirodyti: 
čia ir literatūra, teatras ir mu
zika, dailusis menas, visokie 
tyrimo institutai. Visi leidžia 
knygas, nori susilaukti susido
mėjimo ir paramos. Iš pradžių 
tos serijos buvo spausdinama 
1000 egz., paskum nukrito iki 
700 ir 500 egz., o paskutinių 
dviejų tomelių išleista tik po 
300 numeruotų egz. Ir tie dar 
nėra visi išplatinti. Aiškus 
“prastas biznis”, ir kiekvie
nam paskutinių trijų tomelių 
išleidimui teko pridėti po apie 
tūkstantį dolerių.

— Ar ne todėl ir nutarėte tos 
serijos leidimą nutraukti?

— Ne visai taip. Subank
rutavęs nesu, tačiau pavar
gau. Man patinka vienas pos
melis iš Buomių “Kalevalos”: 
“Ir žirgams reik pailsėti, ilgą 
kelią greitai bėgus...”

— Ar jau visą turimą tau
tosakinę medžiagą esate pa
skelbęs?

— O ne! Iš Lietuvos turiu 
atsivežęs keturis storus sąsiu
vinius apdorotos medžiagos 
“Žemdirbystės papročiai ir ti
kėjimai”. Bet kasgi čia Ameri
koje mūsų tarpe domėsis žem
dirbyste? Iš Amerikoje 
prirekorduotų fonografo kas
pinų nurašiau į popierių storo
ką pluoštą, kurį pavadinau 
“Lietuviškos pasakos suaugu
siems”. Šie ir kiti mano ir kitų 
rinkėjų (pvz. suvalkietės U. 
Žemaitienės) rankraščiai bus 
saugomi “Tautosakos kamba
ryje” Putname, Conn., nes ten, 
susitaręs su ALKA Direktoria- 
tu, įsteigiau savotišką tau
tosakos archyvą. Ten jau nu
gabentos mano surinktos 
tautosakinės knygos apie viso 
pasaulio folklorą, kartotekos, 
mikrofilmai, kaspinai ir kase
tės, visokie dokumentai, visa, 
kas tik turi ryšio su tautosaka, 
jos rinkimu ir leidimu. Kas no
rės, galės ten pasėdėti ir pastu
dijuoti tą medžiagą nors ir po 
šimto metų.
— Esate pasidarbavęs ir bib

liografijos srityje. Kaip čia vi
sa tai atsitiko?

— Taip jau susiklostė, kad 
teko dirbti įvairius darbus: In
dianos universitete 4 metus, 
Arktikos institute 3 metus ir 

. paskutinius 25 metus Kong
reso bibliotekoje, Washing- 
tone. Svarbiausios pareigos 
ten buvo rūpintis Baltijos kraš
tų reikalais: atrinkti ir užsaky
ti knygas ir periodiką, teikti vi
sokią informaciją žodžiu ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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