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Antropologiškas žvilgsnis i 
respublikini kūrėjų pasitarimą

Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius

g ''''"‘Esam įpratę kultūrines kon
ferencijas Lietuvoje nagrinėti 
kaip meninius ar politinius 
įvykius. Ar ne laikas tačiau į 
jas pažvelgti pro antropolo- 
giškus akinius? Štai Vilniuje 
šių metų vasario mėnesį įvy

ti ko respublikinis kūrybinių są- 
u jungų, įstaigų, kolektyvų ir 
Z spaudos darbuotojų pasitari- 
“ mas. Tik pamėgink Literatu,- 
J roję ir mene perskaityti daly- 
I vių kalbų ištraukas, norė- 
! damas užčiuopti Lietuvos 
I kūrybinio elito pulsų, ir pasi- 
I jusi kaip antropologas, tirian- 
*, tis egzotiškos genties ritualų. 
I Tave apgaubs prieblanda, 

kaip Amazonės tankumynuo- 
I se: nesiliaujantis ūžmas, 

makabriško humoro blykste- 
‘ Įėjimai, viltį žadinančios pro- 
i, peršos.
; Ritualas prasideda vyriau- 

šio žynio ženkle: poetas Mal- 
I donis paskaito privalomų ma- 
; giškų formulę, citatų iš 
I Černenkos raštų. Ankstesnio- 
; sios magiškos formulės jau 
. pavirto dūmais. Greta pasita- 
į rimų aprašančių laikraščio 

puslapių ir retušuotas, cheru- 
1 biniškai išdailintas Andro

povo veidas, tačiau jo išmin
tis jau bevertė: vadovas, 
įsirašęs į istorijų Vengrijos 
revoliucionierių išdavimu ir 
psichiatrinių ligoninių politi
niams kaliniams ištobuli
nimu, jau nebecituojamas, 
kaip nebeskanduojamas ir 
„genialusis” Plėšinių auto
rius Brežnevas. Jų išminties 
perlai jau tik dulkės. Černen
kos citatos paruoštos, poetai 
— funkcionieriai jas pareigin
gai pakartoja, kaip jie kartojo 
„neklystančių autoritetų” for
mules nuo pat 1940-ųjų metų. 
Pakartoja daug negalvodami, 
ir jei kas iš viršūnių paklotų 
jiems citatų iš kokio Amazo
nės krokodilo, ir toji citata bū
tų automatiškai padeklamuo
ta kaip „aukščiausios 
išminties” distiliacija.

Ritualao centre — respub
likinio vaidilos, CK sekreto
riaus Liongino Šepečio prane
šimas. Kaip įprasta, jis 
pradeda genties galybės ir 
gerovės rapsodija. Ekonomija 
auga, kūrybiniai rodikliai di
dėja, masės aktyvėja, kultūra 

turtėja. Ritualo dalyvių 
atmintyje vėl suskamba visa
galio protėvio, žynių žynio 
Josifo Visarijonovičiaus žo
džiai: „Gyventi vis geriau, 
gyventi vis linksmiau”. Bet 
Šepečio pranešimo tonas tuoj 
pakinta. Nepaisant gerovės ir 
pažangos, perspėja jis, „tary
biniai žmonės” neramūs. Ko
dėl? Nes „imperialistinės jė
gos” įžūliai puola tarybinę 
ideologijų, lietuvių emigraci
nė spauda „pila degutu” ant 
tarybinės kultūros, realus 
karo pavojus didėja ir tik 
Maskvos „ištvermė ir išmin
tis” užtikrina pasauliui taikų. 
Visų tų baisybių akivaizdoje 
Šepetys ragina lietuvius meni
ninkus užimti kovingų pozici
ją-

Stabtelkime prie vieno ker
tinių Šepečio pasisakymų: Vil
niuje išaugo nauji Vidaus rei
kalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmai”. Koksai žavin
gas vaizdas atsiveria prieš 
klausytojų akis! Kagėbistų 
raumenų simfonija, olimpinė 
dvasia — vis aukščiau, to
liau, greičiau! Naujuosiuose 
rūmuose pasimankštinę, jie 
dar gaivalingiau įlauš krato
mųjų duris, skubiau pasivys 
parašų rinkėjus ir maldinin
kus, vikriau susidoros su 
suimtaisiais rūsiuose. Ir kas 
po to nesutiks su Šepečio tei
giniu apie „civilizacijos tobu
linimų”?

O dabar, kaip dera rimtiems 
antropologams, pažvelkime į 
publikų, į eilinius ritualo daly
vius. Kaip jie reaguoja į vai
dilos Šepečio žodžius? Tų pa
čių kalbų jie girdi jau nuo 
1944-ųjų metų. Taip ir matai, 
kaip jų gerklėse, jų visose esy
bėse ima sirpti nepaprastas 
žiovulys. Jis žiojasi, nenu
maldomai plečiasi ir pavirsta 
didesniu už visų auditorijų. Ar 
Šepetys ir kiti kalbėtojai ne
jaučia to rimto pavojaus? Juk 
vienų dienų publika taip gi
liai nusižiovaus, kad ims ir 
praris visus kalbėtojus su vi
sais titulais ir medaliais. Ir 
prarijusi, saldžiai užmigs. 
Kalbėtojai tai žino, bet jie 
nesitraukia nuo pilietinės pa
reigos. Nenustoja kalbėję. Ri
tualas turi būti atliktas.

Jogaila (1350-1434)
VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ

turi priklausyti Lietuvai). Jau Al
girdui buvo susvyravę jo rytų pla
nai, o jam mirus dar sunkiau se
kėsi to tikslo siekti. Atrodo, kad 
Gediminaičių giminiavimasis su 
Riuriko palikuonimis rusais ne
buvo populiarus Lietuvoje — štai 
Algirdas davė lietuviškus vardus 
antrosios žmonos sūnums, tuo 
tarpu kai pirmosios sūnūs visi 
yra žinomi tik krikščioniškais 
vardais. Gal todėl ir Jogaila, nors 
motinos raginamas, atsisakė ves
ti jam peršamą Maskvos kuni
gaikštytę Sofiją. Tuo laiku, kada 

| du trečdaliai Lietuvos gyventojų 
jau buvo stačiatikiai, grėsė pavo
jus lietuviams paskęsti rusų jūro
je. Maskvos siūloma krikščionybė 
Rytų bažnyčios apeigomis nevi- 

’ liojo lietuvių, . Priimti katalikų 
tikėjimą iš kryžiuočių reiškė vi
sišką Lietuvai pražūtį. O jau bu
vo pribrendęs laikąs Lietuvai 
apsikrikštyti. Mūsų valdovams 
turėjo atrodyti, kad mažiausias 
pavojus kraštui būtų pasinaudoti 
lenkų tarpininkavimu.

Susidarė tokia padėtis, kad kai 
kuriais atvejais Lietuvos intere
sai sutapo su Lenkijos reikalais. 
Abi šalys turėjo bendrą didžiau
sią priešą vokiečius-kryžiuočius. 
Jogaila galėjo tikėtis su lenkų pa
galba prijungti rusų žemes, gyvė- 
jo prekyba su Lenkija. Be to, čia 
ir ten buvo vidaus krizė — Lenki
joje, mirus Aldonos Gediminaitės 
vyrui karaliui Kazimierui, baigė
si Piastų dinastija, ieškota naujo 
karaliaus, mažametei karalienei 
Jadvygai vyro. Iškilo kandidatas 
— Jogaila. Didžiausios Europoje 
valstybės valdovas buvo dar ne
vedęs. Lenkus turėjo labai vilioti 
garbė atnešti krikštą paskutinei 
pagoniškai šaliai.

Manytina, kad lenkai pirmieji 
kreipėsi į lietuvius su savo siū- ___________ ________
lymais. Vytautui susitaikius su burgui už sužadėtuvių su Jadvy

ga nutraukimą, paleisti turimus 
Lenkijos karo belaisvius. Šis ak
tas nėra išlikęs, kai kurių istori
kų nuomone jis iš viso nebuvo su
rašytas (žr. J. Pfitzner, LDK 
Vytautas kaip politikas, 1930). 
Tačiau to turinio susitarimas 
neabejotinai buvo įvykęs ir dėl jo

Šiais metais sueina 550 metų 
nuo Lietuvos Didžiojo kunigaikš- 

' čio ir Lenkijos karaliaus Jogailos 
mirties. Tolima tai praeitis ir 
mums, lietuviams, jo asmuo nėra 
patrauklus. Nomina sunt odiosa 
— Jogailos vardas mūsuose tiek 

1 neapkenčiamas, kad net vengia
mas minėti. Jis pasidarė labiau
siai nepopuliarus tautinio atgi
mimo metu, nes jo pradėtoji unija 
su Lenkija yra lietuvių tautai at
nešusi daug tautinių bei kultūri
nių nuostolių. O vis dėlto Jogai
los apsisprendimas priimti 
krikščionybę iš Vakarų sukrėtė 
Rytų Europą nemažiau kaip 1240 
metais totorių sunaikinimas Ki
jevo Rusios — konstatavo isto
rikas Leopoldas Ranke. Jogaila, 
nors ir kontroversinė, bet žymi 
istorinė asmenybė, neturėtų būti 
pamirštas.

Jogaila, Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo ir TvėrėB 
kunigaikštytės Julijonos sūnus, 
gimė apie 1350 metus. Jis iškyla 
istorijos arenoje 1377 metais, tuoj 

> po savo tėvo mirties perimdamas 
pastarojo titulą ir sostą Vilniuje. 
LDK Kęstutis priėmė broliavaikį 
kaip Lietuvos bendravaldį ir diar- 
chija turėjo tęstis. Tačiau politinei 
padėčiai esant labai komplikuo
tai, jaunajai kartai — Algirdai- 
čiams ir Kęstutaičiams siekiant 
savarankiškumo, sandora pairo. 
Naudodami patogią progą pasi
savinti Lietuvos žemes, kryžiuo
čiai, iš dalies ir Maskva, ėmė kiš
tis į valdovų reikalus. Prasidėjo 
vidaus kovos, kurių išdavoje 1382 
metais Jogaila ir jo šalininkai su
ima Kęstutį ir Vytautą, o rugpjū
čio pradžioje Kęstutis rastas Krė
vos pilyje nužudytas, Vytautas 
pabėgęs į Prūsus.

Yra bent šešios hipotezės, kam 
tenka kaltė už šią skaudžią dra
mą. Maironis savo kūrinyje 
„Kęstučio mirtis”, laikosi ver
sijos, kad Kęstutį nužudė vokie
čių papirkti tarnai. Staigus Skir
gailos būdas verčia mesti jam 
atsakomybę; įtariama pačių vyk- 
dytojų- tarnų iniciatyva. Nors 
pats Vytautas tvirtino, kad ne Jo
gaila kaltas, čia veikia dėsnis cui 
bono — kieno naudai nusižengimas 
padarytas. Ir tas šešėlis, kalto ar 
nekalto, dengia per amžius Jo
gailos atminimą. Tauta negali 
pamiršti kad taip tragiškai žuvo 
jos mylimiausias didvyris, tikras 
„riteris be baimės ir dėmės” — 
Kęstutis (tarp kita ko, tą prancū
zų apibūdinimą viduramžio rite
rio idealo „Chevalier sans peur et 
sans reproche” į lietuvių kalbą 
buvo išvertusi Sofija Čiurlionie
nė).

Politinės konfigūracijos keičia
si neįprastu epochai greičiu. 
Vyksta desperatiška Vytauto ko
va su Jogaila už savo teises ir 
tėvoniją. Lietuvai grėsė mirtinas 
pavojuB iš kryžiuočių, pietuose 
nerimavo totoriai, netylėjo ir 
Maskva. Istorikai dažnai pamirš
ta svarbų to laiko veiksnį — 1380 
metais įvykusias kautynes 
Kulikovo laukuose prie Dono, ka
da Maskvos kunigaikštis Dimit- 
ras (Domėkis) sutriuškino totorių 
chaną Mamajų, pašalino ilgame
tę totorių grėsmę rusams ir Mask
va pradėjo augti.

Jogaila, tapęs Lietuvos Didžiuo
ju kunigaikščiu, sekė Algirdo 
politine platforma, kad „Omais 
Russia ad Lituanos debet simpli- 
citer pertinere” (visos rusų žemės

karaliumi; pažada sujungti Lie
tuvą su Lenkija ir atgauti abiejų 
kraštų prarastas žemes; pažada 
sumokėti tam tikrą sumą pinigų 
kunigaikščiui Vilhelmui Habs-

Kiek šis ritualas turi bend
ro su gilumine lietuvių kultūra 
ar su jos kūrėjų jausmais bei 
siekiais? Tai jau kitas klau
simas.

K. 2.

Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila (13S0-1434) 
— jo antkapio skulptūra, daryta
Krokuvos katedroje.

nežinomo vardo italų menininko,

ginčytasi 
„Coronae

Jogaila, prasidėjo derybos su len
kais.

Po daugelio pasitarimų Lietu
vos ir Lenkijos atstovai 1385 me
tais rugpjūčio 14 dieną Krėvos pi
lyje sutarė: Jogaila su visa 
Lietuva priima krikštą, veda Jad
vygą ir vainikuojasi Lenkijos

terminologijos daug 
(pvz. dėl posakio: 
Regai Poloniae applicare” Lietu
vą prijungti prie Lenkų karali
jos). Pagal šių laikų istoriką G. 
Rhode (Geschichte Polens, 1966), 
taip pat ir kitus tyrinėtojus, Krė
vos aktas nebuvo panaikinęs Lie
tuvos suvereniteto, kaip tą nori 
interpretuoti dauguma lenkų isto
rikų.

Lietuviai galėjo manyti, kad 
Krėvos aktas yra tik laikinis susi
tarimas, vedybinės dovanos for

Jogailos sarkofagas (iš maždaug 1440 m.) Krokuvos katedroje — vienas geriausių vėlyvosios goti- 
. kos paminklinės skulptūros pavyzdžių Lenkijoje.

malumas. Sąjunga su Lenkija 
jiems negalėjo atrodyti pavojin
ga Lietuvai, nes Lietuva buvo 
penkis kartus didesnė savo teri
torija už Lenkiją, nepasižymėju
sią vidaus tvarka. Vadinti Jogal-- 
lą išdaviku nedera, nes unijai 
prita^ irjo hroliai Skirgaila, 
Lengvenis, Kaributas, ir patsai 
Vytautas. Tiktai vėliau ėmė aiš
kėti, kad ryšiai Lenkija~uŽ- 
fraukė skaudžių nelaimių Lietu; 
Vai ir naudos atnešė tiktai 
Lenkijai. Anot A. Šapokos, Jogai
lą turėjo vilioti karaliaus titulas.

Šių laikų lenkų publicistas, ge
rai pažinęs istoriją, Stanislaw 
Mackiewicz, tiesiai skelbia, kad 
tiktai didžiojo Gedimino dinas
tija sukūrė Lenkijos valstybę, nes 
jos pirmtakūnai Plastai buvo ją 
visiškai nugyvenę. Tiktai Jogai- 
laičiai ją pakėlė iki didybės, net 
iki galybės. Didžiausiu Lenkijos 
karaliumi jis laiko Jogailos sūnų 
Kazimierą, Lietuvos šventojo 
patrono tėvą. Lenkų literatūroje 
jau seniai Lietuva buvo lygina
ma bu galingu ąžuolu, apie kurį, 
kaip silpnas vijoklis, pynėsi Len
kija.

Įvykiai greit riedėjo vienas po 
kito. 1386 metų vasario 14 dieną 
Jogaila su šaunia palyda — Vy
tautu, kunigaikščiais broliais — 
iškilmingai įvažiavo į Lenkijos 
sostinę Krokuvą. Gyventojai bu
vo nustebę turtinga vyrų, arklių 
apranga, brangiomis dovanomis 
jaunajai. Tuoj kitą dieną Jogaila 
pakrikštytas Vladislovo, o su juo 
kartu Vytautas — Aleksandro 
vardu ir kiti palydovai, kurie dar 
nebuvo krikščionys. Vasario 18 
dieną įvyko vestuvės su Jadvyga 
ir kovo 4 dieną Jogaila buvo vai
nikuotas Lenkijos karaliumi (len
kams jis buvo Vladislovas II 
Jagiello). Jogaila kartu pasilaikė 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ti
tulą. Vytautas atgavo tik dalį rei
kalautų teisių ir žemių.

Nedelsiant vyko Lietuvos krikš
tas. Jogaila, lydimas Vytauto, 
Gniezno arkivyskupo ir daugelio 
lenkų dignitorių, 1386 metais ru
denį nuvyko į Lietuvą. 1387 m. 
vasario mėn. 1 d. buvo įkurta ir 
dosniai apdovanota Vilniaus vys
kupija. Senasis tikėjimas už
draustas. Naujojo tikėjimo dės
nius aiškino*' nemokantieji 
lietuviškai lenkų dvasiškiai per 
vertėjus, kurių tarpe uoliai daly
vavo Jogaila ir Vytautas. Jogai
la net pats išvertęs į lietuvių kal
bą maldas „Tėvę mūsų” ir „Tikiu 
į Dievą Tėvą”, kaip vėliau per Jo
gailos laidotuves savo eulogijoje 
liudijo magistras Kazlauskas. To
kiu būdu Lietuva, išskyrus kry
žiuočių laikomus Žemaičius, tapo 
pakrikštyta, nors senasis tikė
jimas dar ilgai Blapta gyvavo.

Vytautui reikalaujant savo tei
sių, kurį laiką vyko kovos tarp 
pusbrolių. Kadangi ne visi unijos 
nutarimai buvo vykdomi, ėjo nuo
lat ginčai ir derybos su lenkais. 
Lietuvos bajorai karštai gynė Lie
tuvos nepriklausomumą nuo len
kų ir palaikė Vytautą. 1389 m. 
Salyno suvažiavime, kuriame be 
Vytauto dalyvavo ir jo įtakingoji 
žmona kunigaikštienė Ona, jie 
buvo apšaukę Vytautą Lietuvos 
karaliumi. Tačiau 1392 m. po 
Astravo sutarties Vytautas gavo 
pilnas teises kaip Lietuvos valdo
vas — Lietuvos Didysis kuni
gaikštis. Liko tik simbolinis pri
klausomumas Lenkijai, kuris 
pastebimas valdovų tituluose: Jo
gailos antspaude skaitome Supre- 
mus Dux Lituaniae, o Vytauto — 
Magnus Dux Lituaniae. Vis ėjo 
kietos kovos su lenkais, rašomi 
nauji unijų aktai: 1401 m. Vilniu
je ir Radome, 1413 m. Horodlėje, 
kur lenkai suteikė keliasdešim
čiai Lietuvos bajorų savo herbus, 
lyg susigiminiavimo ženklan. Jie 
visais būdais stengėsi lietuvius 
patraukti. Kaip Zenonas Ivinskis

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Apie premijas ir staigmenas.
Izis marijampolietis.
Pažadai ir deformuota tikrovė.
Leono Lėto eilėraščiai.
Maralin Niska ir Algio Grigo koncer
tas Los Angeles.
Čiurlionio galerijos paroda Northem 
Indiana Arts Association muziejuje.
Europos lietuviškųjų studijų savaitė.
Chicagos teatruose.

Apie premijas ir staigmenas
Niekas literatūrinio pasau

lio taip nepagyvina, kaip 
netikėtai paskirta premija, 
kuria įvertinamas kūrinys, 
apie kurį gal retas skaity
tojas girdėjęs, ar laurų vaini
kas uždedamas ant kuklesnės 
ir spaudoje nelinksniuotos 
kaktos. Kalbame apie pirmą
sias skaitytojų reakcijas: tuoj 
kyla susidomėjimas ir premi
juotos knygos perspausdina
mos padidintais tiražais, nes 
visi nori susipažinti su staig
mena tapusiu veikalu.

Nobelio literatūrinė premija 
dažnai tokias staigmenas 
suteikia. Negalima būtų saky
ti, kad vėliausias premijos 
laureatas, rašytojas William 
Golding būtų skaitančiai 
visuomenei nežinomas — bet 
daugeliui jis buvo pažįstamas 
tik kaip Lord of the Flies 
autorius. Nobelio premija 
davė akstiną susipažinti ir su 
jo vėlyvesne kūryba, kurioje 
jis toliau liečia siaubo gyslą 
dvidešimtojo amžiaus žmogu
je, ir verčia suabejoti, kad 
blogiu šis amžius visus 
ankstesniuosius yra nurun
gęs. Golding įsitikinimu, 
šiuolaikinis gyvenimas tėra 
žmogiškosios padėties žemėje 
atspindys, kokia ji visais 
laikais yra buvusi. Į dabar
tinę literatūrą tai įneša reikia
mos perspektyvos.

Kitas pavyzdys būtų šių 
metų birželio mėnesį Vatika
ne įteikta Pauliaus VI vardo 
premija. Ši premija skiriama 
asmenims arba institucijoms, 
kurių darbai, tyrinėjant reli
gines problemas, yra išskir
tinai pagilinę šiuolaikinį reli
gijos pažinimą. Šiemetinė 
premija teko šveicarui teolo
gui Hans Urs von Balthasar. 
Nors 79 metų sulaukęs Ura 
von Balthasar ilgą laiką yra 
buvęs mūsų laikų katalikų 
teologų priekyje, kartu su 
Kari Rahner, Y ves Congar, 
Jean Danielou, Hans Kueng, 
tačiau jo mąstysena nei 
Vatikano II suvažiavimui, nei 
po jo platesnės įtakos Bažny
čiai nėra turėjusi. Iš dalies, 
dėl to, kad jis visą savo 
gyvenimą koncentravosi prie 
teologinių temų, kurios nebu
vo taip aiškiai viešos, nei 
degančios: vidinė Bažnyčios 
sąranga, dorinis krikščionio 

gyvenimo pobūdis, o ypač 
estetikos vieta krikščioniškoje 
pasaulėžiūroje. Iš dalies, dėl 
to, kad jo Bažnyčios sampra
tai būdingas Bažnyčios kaip 
objektyvios struktūros 
pasaulyje pabrėžimas, nuo 
kurio nemažai teologų buvo 
linkę atsiriboti. Bet dabar, 
teologiniam klimatui vėl 
keičiantis, atėjo laikas, kada 
ir Urs von Balthasar darbas 
savo nuoseklumu ir gelme 
susilaukia jam prideramo 
dėmesio — paspartinta jo 
raštų vertimas į kitas kalbas, 
diskutuojamos jo įžvalgos. 
Taigi ir premijos jam pasky
rimas tą dėmesį paskatins. Iš 
to bus nauda Bažnyčiai ir 
visam šiuolaikiniam minties 
pasauliui.

Neseniai Londone The 
Royal Society of Literature 
paskyrė savo 1983 m. premiją 
Nicholas Gage už jo knygą 
Eleni. Premija yra skiriama 
už originaliausią- metų kny
gą. Autorius yra buvęs 
laikraščio Netv York Times 
korespondentu. Knyga yra 
paminklas jo motinai Eleni 
Gatzoyiannis, kurią graikų 
komunistai partizanai 
1948.VIII.28 sušaudė. Jos 
nusikaltimas: ji pasirūpino, 
kad jos vaikai pabėgtų iš 
partizanų valdomos terito
rijos, nenorėdama, kad jie su 
kitais jų bendraamžiais būtų 
išvežti užaugti komunistų 
valdomuose kraštuose. Tuo 
metu knygos autorius buvo 
tik devynių metų berniukas. 
Užaugo Amerikoje ir tapo 
žurnalistu. Daug metų ruošė
si savo didžiausiam repor
tažui — apklausinėjo apie 
keturis šimtus liudininkų (jų 
tarpe ir partizanų teisėją, 
kuris jo motiną nuteisė 
miriop). Šiuo metu knyga 
skaitoma visam pasaulyje. 
Graikiška laida dešimties 
tūkstančių tiražu buvo išpar
duota per savaitę, ir jos leidė
jai jau išspausdino kelintą 
knygos laidą. Amerikoje kny
ga neseniai pasirodė kišeni
nio formato laida, ir yra 
plačiai skaitoma.

Paskutinis pavyzdys iš 
mūsų pačių kiemo. Prieš 
kelias dienas Lietuvių rašy
tojų draugija paskelbė, jog 

(Nukelta į 2 psl.)

Izis marijampolietis
VYTAUTAS A. JONYNAS

Draugo 1984 m. birželio mėn. 2 d. 
laidoje Vytautas A. Jonynas straips
nyje „Bėkit, vaikeliai, ba tas miestas 
jus suėsi” aptarė Lise Bloch- 
Morhange ir David Alper paruostą 
knygą apie įvairių pasaulio meninin-* 
kų patirtį Paryžiuje Artiste et m/tč- 
que i Paris (Paris: Ed. Buchet / 
Chatel, 1980). Čia spausdinama to
limesnis Vytauto A. Jonyno straips
nis žios knygos proga. — Red.

» » »

Skaitant Artiste et mMąue h 
Paris mua apima smalsumas ir 
apmaudas. Nejaugi redaktoriai 
nerado nė vieno lietuvio meni
ninko, nė vieno Lietuvos atsto
vo?

Užtat kokia staigmena, kai 
išvysti: „...IZIS, photographe, nė 
en 1911 A Marijampolė, en Litua- 
nie”.

Kas jis? Tos pavardės (teisin
giau slapyvardžio) nėra prancū
zų enciklopedijose, nei biografi
niuose žinynuose. Tik iš 
Encyclopedia Judaica sužinom, 
kad jo tikroji pavardė yra Izrael 
Bidermanas. Bet dar didesnė 
staigmena laukia skaitytojo, kai 
jis aptinka tokį redaktorių 
komentarą:

„Nė vienas iš apklausinėtų 
menininkų taip neatsivėrė savęs 
pilnai kaip Izis, kuris mums pasi
pasakojo apie tremtinio dalią su 
vaikiška nuostaba pasauliui ir 
paprastumu. Jei jo pasakojimas 
primena pasaką, tai todėl, kad jis 
iš tikrųjų žvelgia į pasaulį vaiko 
žvilgsniu. Tai matyti, tarp kitko, 
iš jo nuotraukų”.

Nei „Izis”, nei „Bidermanas” 
nėra minimi mūsų enciklopedi
jose. Gal ir ne be pagrindo, nes, 
kaip matysim, jisai tekste išsiža-
da savo gimtinės, ir tai skaityto
jui skaudu. Nesuprantama ir 
nelogiška, nes faktinei jo pasa
kojime daug nostalgijos, daug 
grįžimo mintimis į vaikystės na
mus. Net ir jo pomėgis varguo
menės kvartalų Paryžiuj kažkaip 
savas, ar sakykim „milašiškas”.

Knygos redaktoriai teisūs. Izio 
pasipasakojime tikrai atsispindi, 
nepalyginamai kiečiau negu kitų 
tekstuose, patekusio Paryžiun 
emigranto nedalia. Nepalygina
mai sunkesnė už Dievo Paukšte
lių vargus. Bet kartu atsispindi 
ne vien epocha, bet ir vidinis Izio 
brendimas, ieškojimas savęs, „ap- 
sišlifavimas”, suartėjimas su poe
tais ir menininkais. Visų tų daly- 
kų šviesoje tai, ką jis 
pasipasakoja apie ankstyvąją sa
vo jaunystę, įgyja kitą prasmę, 
kitą „apšvietimą”. Jau vien tai 
daro jo vargo kelio istoriją jau
dinančia ir sava.

* * *

„Mūsų šeima buvo labai netur
tinga. Mano tėvas turėjo indų 
krautuvėlę mažam Lietuvos mies
te, kuris vadinosi Marijampolė ir 
buvo už 50 km nuo sostinės — 
Kauno. Gyvenimas buvo labai 
vargingas; ten buvo daug dau
giau vargšų negu pasiturinčių, ir 
pamažėli mano tėvas viską pra
rado, neišsigalėdamas apmokėt 
nuomos ir mokesčių. Jį išstūmė iš 
prekybos.

Tada mums prasidėjo skurdo 
metai. Kadangi aš mokykloj mo
kiausi prastai, tėvas sumanė pa
daryt iš manęs stalių, nes jis 
svajojo keliaut į Izraelį, o tuo me
tu, žmonės pasakojo, kad tenai 
pasigendama amatininkų, mūri
ninkų, elektromonterių. Izraelis 
galėjo išsiverst be fotografų, ta
čiau aš panorau būtinai juo tap
ti.

Marijampolėj buvo keturi foto
grafai dvylikai tūkstančių gy
ventojų: trys iš jų vos vos pelnėsi 
duoną, bet ketvirtasis buvo pa
garsėjęs. Pas jį aš ir nuėjau gize- 
liauti. Man tai labai, labai pa
tiko. Jo ateljė buvo tokia kaip 

pneš šimtą metų Prancūzijoj; 
dirbtuvėlėj buvo sierta, o lubose 
stiklai. Žodžiu, buvo naudoja
masi dienos šviesa ir apšvietimui 
nustatyt reikėjo stumdyt ilga kar
tim baltas užuolaidėles. O dėl bal
dų, jie buvo absoliuti vaizduotės 
išmonė. Buvo fono cįrobė, paka
binta ant sienos, ir ,ji vaizdavo 
mišką arba stebuklingą pilį. Lie
tuviai buvo primityvūs padarai. 
Kai juos fotografuodavo pusiau 
profiliu, jie sakydavo; „Tai kaip 
čia išeina, kad tik viena ausis”. 
Jie buvo labai patetiški ir sim
patiški („touchants et trčs sympa- 
thiųues”.) Bet man visa tai pati
ko....Kai man sukako 19 metų, aš 
nusprendžiau dumt iš to krašto, 
dėl viešpataujančio jėme skurdo; 
ten nebuvo jokios ateities.

Aš duosiu jums piavyzdį, kas 
yra baisiausias skurdo ženklas, 
koks tik gali būti žydui. Tai ne
turėti šabaso dieną „chalos” — 
kasytėm supintos bandelės. Mū
sų bendruomenė remdavo visus 
senus bėdžius, bet mano tėvas bu
vo neseniai nuskurdęs, ir jis gėdi
josi pašalpos. Žodžiu, aš prisime
nu, kaip penktadienio vakarais 
nebebūdavo ant stalo baltos duo
nos, nebebūdavo iš viso nieko 
valgyt ir visiems akys paplūsda
vo ašarom. Žydui tar reiškė įkū
nytą vargą. Vadinas, aš nutariau 
vykt Paryžiun pro Kauną, mūsų 
sostinę.

Lietuva buvo atsilikęs ir labai 
primityvus kraštas, bet mes su
gyvenom labai gerai su vieti
niais (ne-žydais). Tik kai užėjo 
vokiečiai, jų antisetmitinė pro
paganda turėjo puikų pasisekimą 

Šešėliai Paryžiaus bulvare. Nuotrauka Algimanto Kezio

lietuvių tarpe, todėl kad jie buvo 
naivūs, ir jie padėjo vokiečiams 
naikinti žydus. Ar Jums žinoma, 
kad Lietuva sumušė rekordą žy
dų žudyme? Man rodos, kad gy
vų išliko kokie trys procentai.

Klausimas: Jūs kalbat, tarsi 
nebūtumėt kilęs iš to krašto?

Atsakymas: — Žinant, kaip jie 
pasielgė karo metu, Lietuva nėra 
mano tėvynė... pagaliau nėra net 
mano gimtinė. Mano gimtine ta
po Izraelis, bet aš pasirinkau gy
vent Paryžiuj. Kai aš nuvykau 
1952 metais ' Izraeli n, aš atsidū
riau pažįstamam krašte; man 
pasirodė tarsi tai mano vaikys
tės kraštas; aš atpažinau vieto
vaizdį. Tikriausiai tai biblinio 
auklėjimo pasėka. Aš sužinojau 
daug vėliau, kad 1941 metais, po
rai mėnesių praėjus po jų įsiver
žimo, vokiečįai surinko visus 
Marijampolės gyventojus žydus į 
vieną vietą. Jie buvo priversti 
kasti sau patiems kapus, po to 
išsirengt plikai, ir visus juos su
šaudė. Jų tarpe buvo mano tėvas 
ir motina'. Mano brolis, kuris bu
vo Kaune, dalyvavo rezistencijoj 
ir žuvo baigiantis karui. Kažkas 
išdavė vietą, kur jis slapstės su 
žmona, m^gyte ir kitais, ir vo
kiečiai įmetė į jų požeminę slėp
tuvę padegamąją bombą. Kitas 
mano brolis ir sesuo išliko gyvi, 
nes aš buvau juos pasikvietęs 
Paryžiun prieš karą.

Kaip sakiau, aš išvažiavau 
pats pirmasis užsienin-devynio
likos metų. Kodėl Paryžiun? To
dėl, kad juo degė mano vaizduo
tė. Visas tikras gyvenimas man 
atrodė Paryžiuj. 1930 metais nei 
Londonas, nei New Yorkas ar 
Berlynas manęs neviliojo. Mes 
skaitydavom prancūzų romanus, 

mokėmės godžiai Prancūzijos 
istorijos. Mano vaizduotėj tai bu
vo Europos rojus, kaip kad ki
tiems Amerika.

Jums žinoma, kad begalės Ru
sijos ar Lenkijos žydų patraukė 
Amerikon, bėgdami nuo vargo, 
bet aš ne, mane traukė Prancū
zija kaipo dvasinės kultūros ša
lis. Laisvė, Lygybė, Kultūra — 
štai apie ką mes svajojom. Mes 
pažinojom tapybos darbus vien iš 
nespalvotų reprodukcijų spaudoj. 
Aš eidavau į viešas paskaitas ir 
ten mums rodydavo ekrane 
Matisse paveikslus. Jie tada man 
atrodė tokie naujoviški. Beveik 
nebuvo galima jų suprast. Žydų 
laikraščiai dažnai rašydavo apie 
Chagallį dėl to, kad tai buvo la
biausiai žinomas ir labiausiai 
garbstomas žydų dailininkas 
Paryžiuj. Aš nieko nesusigau- 
džiau Chagallyje, bet jis mane ke
rėjo. Aš mėginau suprast, man jis 
dirgino vaizduotę. Tuo metu man 
atrodė, kad lietuvių tapyba gera; 
tik vėliau Paryžiuj aš supratau, 
kiek ji akademiška.

Kaune buvo Prancūzijos 
pasiuntinybė, ar veikiau, man re
gis, konsulatas ir kai mes pra- 
eidavom pro tuos namus, kur bu
vo užrašyta „Prancūzijos 
konsulas”, meB visi — o gal tik 
aš vienas — susijaudindavom, 
nes visa kas lietė Prancūzi
ją... Jei aš pagaliau išvažiavau į 
Prancūziją, tai dėka laimės ir 
atsitiktinumo, nes man pavyko 
susirast draugų, kurie man pa
skolino pinigų. Aš niekad nebū
čiau įtikėjęs, kad tai įmanoma. 
Aš tiek apie tai galvojau, tiek 
šnekėjaus su draugais, kad visa 
pasidarė man „idėe fixe”.

Mums buvo žinoma, kad bus 

problemų, neskaičiuojant pinigų 
kelionei, nes prancūzų konsulate 
mus įspėjo: „Žinokit, kad jūs ne
turėsit teisės dirbti Prancūzijoj”. 
Mat tada buvo nedarbas, didžioji 
1927-tųjų metų krizė, ir atvykęs 
Prancūzijon svetimšalis neturė
davo teisės gaut darbo. Per vieną 
ausį įėjo... ar svarbu.? Mokėda
mas amatą, vis kaip nors išsiver- 
si. Niekas nemanėm, kad padėtis 
tikrai rimta. Visa tai sužinojau 
vien atvažiavęs.

Aš išvykau Paryžiun su 25 
frankais kišenėj anų laikų pini
gais. Kai atvažiavau, neturėjau 
nė tų dvidešimt penkių, nes prie 
Vokietijos sienos muitininkai pa
reikalavo iš manęs priedo už per 
sunkų bagažą. Mat mes Lietuvoj 
niekad nepajudėdavom be savo 
patalynės ir aš turėjau — tebetu
riu dar ir dabar — raudoną pūki
nę antklodę — kuri užima daug 
vietos. Muitininkas grąžino man 
iš tų dvidešimt penkių frankų 
septynis. Vadinas, taip aš ir at
važiavau Paryžiun su septyniais 
frankais kišenėj. 1930 m. sausio 
11 diena buvo apniukus ir šalta. 
La Gare du Nord stotis atrodė 
murzina, visas Paryžius skendė
jo ūkanoj ir smulkus lietutis žvar- 
bė kūną... Reikia prisipažint, kad 
pirmieji įspūdžiai buvo slegian
tys. Man kėlė siaubą miesto dy
dis ir jo Metro. O priedo dar toks 
prastas oras. Tada man dingtelė
jo galvon, kad turiu tik tuos sep
tynis frankus. Tais laikais buvo 
galima pernakvot už septynis 
frankus viešbutyje.

Aš pasiklausiau pirmą sutiktą 
žydą. JiB man pasakė: „Prie Liuk
semburgo sodo yra restoranas, 
kuris duoda žydų studentams pi
giai pavalgyt. Ten jūs tikriausiai 
sutiksit žemiečių, kurie jums pa
tars”. Šis restoranėlis tebėra iki 
šiol, visai šalimais Caf4 MČdicis, 
priešais Liuksemburgą. Aš ten ir 
nudrožiau. Ir iš tiesų visi ten kal
bėjo jidiš. Vienas tautietis man 
paaiškino, kad yra Lamarck gat
vėj nakties prieglauda, įsteigta 
Rotschildų specialiai neturtė
liams žydams. Ten galima išbūt 
savaitę, išmiegot ir pavalgyti. 
Vadinas, aš ten ir nuėjau ir man 
leido pasilikti.

Šioj prieglaudoj atmosfera bu
vo labai... visai kaip M. Gorkio 
„Dugne”. Ten susirinkdavo var
getos, bet buvo taip pat ir pro
fesionalų „schnorers”. „Schno- 
rers" tai bet kokio amžiaus 
valkatos: šis žodis neišverčiamas 
į prancūzų kalbą. Tai daugiau ne
gu ubagas, nes tai nėra baikštus 
elgeta, tupįs kamputyje ir tiesiąs 
ranką išmaldai. Tai žmogus, ku
ris bruka jums leteną panosėn, 
kuris akiplėša, ir jei jūs duosit 
jam kapeiką, kaišios ranką, kad 
gautų daugiau. Jei turėčiau rašy- 
tojiškų gabumų, aš aprašyčiau 
fantastišką toB vietos atmosferą. 
Kad susidarytumėt vaizdą, kas 
ten dėjos, pasakysiu tik tiek, kad 
visi turėjo būt grįžę penktą va
landą vakarą, kitaip rasdavo už
rakintas duris. Rytą mus kelda
vo šeštą. Mūsų daviniu buvo 
kava su duona, o vakare sriuba ir 
duonos iki valiai. Mes miegoda- 
vom didelėj salėj, kur buvo kokia 
50 lovų. O, su kokiais persona
žais aš ten susipažinau!..Aš atsi
dūriau akivaizdoje neįtikėtinos 
tikrovės. Štai vienas įvykėlis, 
kaipo pavyzdys. Aš buvau, paly
ginus, gerai apsirėdęs, ne koks 
skarmalius, kaip kiti. Jie prieida
vo prie manęs, čiupteldavo mano 
paltą, pačiupinėdavo eilutę ir 
pasiūlydavo man juokingas su
mas. Aš pasibaisėdavau ir pro
testuodavau. Tada jie prapliupda
vo juokais ir šaukdavo: „Už 
mėnesio ar dviejų pats jausies lai
mingu gavęs tokius pinigus”... Aš 
mačiau žmones, kurie mainyda
vo marškinių apykakles už kelis 
gabalėlius cukraus, apykakles, 
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Šiame numeryje:
Kranklinis komentaras apie lietuvį re
žisierių.
Melancholiškų novelių podirvis.
Generolo Stasio Raštikio atsiminimų 
ketvirtas tomas.
Pokalbis su kompozitorium Darium 
Lapinsku apie operą „Dux Magnus”. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraštis.
Profesorius Algirdas Greimas Šiaurės 
Amerikoje.
Čiurlionio galerijos parodą Munster, 
Indiana, aplankius.
Nuomonės ir pastabos.
Chicagos teatruose.

Kranklinis komentaras 
apie lietuvį režisierių
Olimpines penkių kilometrų 

bėgimo varžybas primenan
čiame straipsnyje „Kranklių 
lizdas Los Andžele” (Gimtasis 
kraStas 1984 m. birželio mėn. 
7 d.) Vytautas Kazakevičius 
su dulkėmis sumaišo Kudirkų 
ir Šakalį, nuplėšia kaukes 
„reakciniams” lietuvių ir 
amerikiečių komitetams ir su
mala Reagano administra
cijos „šovinistinę ir antio- 
limpinę” politiką. Ar jam 
užteks kvapo finalo pasiekti? 
Užteks — ir su kaupu! Pasku
tiniame straipsnio etape dar 
sykį gaivalingai išsilieja tul
žis — šį kartą ant režisieriaus 
Jono Jurašo.

Kazakevičius apkaltina 
Jurašą, kad šis per Laisvės 
radiją paskelbęs kaip savo ki
tų surašytų tekstą apie olim
piadą. (Koks apsukrus mūsų 
tarybinis žurnalistas — jis net 
į Laisvės radijo redakciją 
įsliuogė ir savo akimis patik
rino, kas ką rašo ir kas pasi
rašo!) To teksto santrauką su
darkęs ir ją apvertęs aukštyn 
kojom, Kazakevičius, pasipik
tinimo įkarštyje — ir dar su 
subtilia retoriška ironija, pa
siūlo Jurašui kartu su Vladu 
Šakaliu padegti olimpinį sta
dioną. Finalas pasiektas!

Kur tos nepaprastos tulžies 
versmė? 1972 metais savo 

* atviru laišku pasmerkęs cen
zūrą ir lietuvių kultūros nio
kojimą, Jurašas pirmasis nu
traukė ilgai užsitęsusią tylą. 
Iki tol apie visiems meninin
kams ir rašytojams žinomą 
cenzūros slogutį atvirai buvo 
kalbamasi tik draugų tarpe, o 
vįešuose pasisakymuose buvo 
apsiribojama ezopinėmis 
užuominomis. Jurašas paro
dė, kad laisvos dvasios 
menininkas gali prabilti visu 
balsu — kad gyvenimas melo 
prieblandoje nėra neišven
giama lemtis. Tabu draudimo 
ledas buvo sulaužytas; buvo 
parodytas kelias kitiems 
menininkams ir rašytojams. 
Už tokius dalykus Kremlius 
neatleidžia. Tuo labiau, kad 
išvykęs į užsienį Jurašas 

' nenustojo kalbėjęs apie Lietu
vos ir jos kultūros laisvę, apie 

- žmogaus teisių mindžiojimą. 
Laisvės radijo bangomis jo 

i

balsas nuolatos pasiekia tė
vynę.

Ką daryti su neeiliniu 
menininku, kuris atsisako tai
kytis su visuotiniu melu, 
numoja ranka į tarybinės 
ponijos privilegijas ir nenus
toja buvęs liudytoju? Pir
miausia, tėvynėje jį, kiek 
įmanoma, reikia paversti. 
Orwell žodžiais, „ne-asmeniu”
— pilka dėme. Lietuvoje Jura
šo vardas pradingo iš plaka
tų, straipsnių, knygų, iš visos 
lietuvių teatro istorijos. O kai 
jį, nors ir labai nenoromis, 
tenka užsiminti, jam pritaiko
mas vienas pagrindinių tary
binio žumalizmo dėsnių — 
dergt, dergt ir dar sykį dergt. 
Apie Jurašą nustojo rašę teat
ro žinovai ir tikri rašytojai. 
Šis uždavinys buvo paliktas 
žurnalistiniams „smogikams”
— Lukoševičiui, Kazakevičiui 
ir panašiems, štai jų pastan
gų pavyzdys:

„Buvęs profesionalus reži
sierius”, rašo Kazakevičius 
savo straipsnyje, „tegauna per 
metus kokį .pastatymėlį’. Da
bar jis gavęs „pakvietimą 
nukakti į periferinį japonų 
teatrą vieninteliam eiliniam 
pastatymui”. Stabtelkime prie 
šios informacijos. „Buvęs 
profesionalus režisierius”? 
Kada gi Jurašas nustojo bu
vęs profesionaliu režisierium? 
Ar jo spektakliai Amerikoje 
neprofesionalūs? Anaiptol! 
Profesionalūs kritikai, 
profesionalūs aktoriai ir 
profesionalūs režisieriai kaip 
tik pabrėžė Jurašo pastatymų 
profesionalumą. Jurašo tema 
Amerikoje televizijos profesio
nalai net pagamino specialų 
filmą. Ar sovietiniai pareigū
nai gali paversti menininką 
nemenininku? Kartais, taip. 
Didysis rusų režisierius 
Vsevolodas Mejerholdas nus
tojo buvęs profesionaliu reži
sieriumi, kai jį sušaudė la
geryje. Gailestingesnis 
Kazakevičius palieka Jurašą 
gyvą, bet profesionalaus reži
sieriaus titulą atima...

O kaip su Jurašo 
„pastatymėliais” Amerikoje? 
Spektakliai Broadway, Trini- 
ty, Yale universiteto, La 
Mamos teatruose „chemiko”

Melancholiškų novelių podirvis
ALĖ RŪTA _

RūtA Klevą Vidžiūnienė, Vieno 
vakaro melancholija. Novelės. Chi
caga: Lietuviškos knygos klubas,
1983. 222 psl. Viršelis ir aplankas Ele
nos Urbaitytės. Kaina — 7 dol. Gau
nama pas platintojus ir „Drauge .

*

Pastaraisiais pritemusio egzi- 
linės lietuvių knygos gyvavimo 
metais kas dar skatina leidėjus 
rizikuoti ir autorius rašyti? Kas, 
pagaliau, domina ir skaitytoją? 
Be abejo, autoriaus asmenybė, 
lietuviško žodžio meilė. Didelė 
paguoda, jei visuomenė knyga 
domisi, jei atsiranda laikraščių, 
apie naują knygą įvairių minčių 
spausdinančių. Net ir aštresnė 
kritika rašytojui geriau, negu 
tyla.

Rūta Klevą Mickevičiūtė-Vi- 
džiūnienė yra išsilavinusi ir pla
čių interesų autorė. Baigusi Kau
ne Šv. Kazimiero seserų 
gimnaziją, Vilniaus universitete 
pradėjusi studijuoti lituanistiką, 
Kalifornijoj baigusi romanis- 
tikos, germanistikos, politinių bei 
pedagoginių mokslų studijas ir 
gavusi gimnazijų mokytojos tei
ses, kur jau keliolika metų ir 
dirba.

Rūta Klevą Vidžiūnienė, atro
do, buvo nuolat neraminama ir 
įvairių menų: dainavo Vilniaus 
Filharmonijos chore, šoko ir dai
navo Čiurlionio ansambly Vokie
tijoj bei Amerikoj. Be studijų ir pe
dagoginio darbo, buvo nuolatinė 
lietuvių spaudos bendradarbė: 
Motery, Drauge, Darbininke, Lie
tuvių dienose, l laisvę; trejus 
metus redagavo Lietuvį žur
nalistą.

Kalifornijos lietuviškų paren-

Kazakevičiaus retortoje 
pavirsta niekučiais — 
„pastatymėliais”. Šią vasarą 
Japonijoje vyksiančiame tarp
tautiniame teatro festivalyje 
Jurašas su pasaulinio garso 
japonų trupe stato Čechovo 
„Tris seseris”. Jo pastatymas
pačių japonų teatralų parink
tas atstovauti Japonijai teat
ro šventėje, kurioje dalyvaus 
žymūs įvairių šalių režisie
riai. Kazakevičiui tai 
„periferinis teatras... eilinis 
pastatymas”? Tai tokia, nuo 
Stalino laikų niekuo nepasi
keitusią informacija jis mai
tina savo skaitytojus ir — o, 
šventas naivume! — tikisi 
paveikti išeivius.

Šių metų kovo mėnesį į 
Sovietų Sąjungą nusprendė 
nebegrįžti Tagankos teatro 
Maskvoje vadovas Jurijus 
Liubimovas, iki šiol ir Lietu
vos spaudoje liaupsintas kaip 
didelis sovietinis režisierius. 
Pasikalbėjimuose su Vakarų 
spaudos atstovais jis pasa
kojo, kaip dvidešimt metų tu
rėjo kęsti didelių ir mažų 
aparačikų pažeminimą, jų 
nuolatinį kišimąsi į jiems 
nesuprantamus teatro reika
lus ir jų melus, kol jis pra
rado sveikatą. Pernai metų 
rugsėjo mėn. 5 d. Londono 
Times dineraštyje išspaus
dintame pasikalbėjime jis taip 
bylojo: „Man jau 65 metai ir 
aš nebeturiu laiko laukti, kol 
tie vyriausybės pareigūnai 
pagaliau įvertins kultūrą, kuri 
būtų verta mano tėvynės”. 
Laukti nebenorėjo ir Jurašas, 
kurį iš Lietuvos teatro išėdė 
panašūs aparačikai. Jų 
balsas, ir šiandien tebėsekio- 
j antis režisierių, į dangų 
neina.

I. Pa.

Rūta Klevą Vidžiūnienė.

girnų scenoj Rūta Klevą Vidžiū
nienė rodosi su literatūriniu žo
džiu, solo ir grupine daina 
(solistės Alodijos Trečiokienės 
mokinė); spaudoje neatsilieka ji 
nuo geriausių žurnalistų — socia
linių, politinių, pedagoginių temų 
rašiniais bei visuomeninio gyve
nimo reportažais ir kritika. Ne
bloga reporterė ir kalbėtoja; tai 
įrodo per šeštadienių lietuviškas 
radijo valandėles. Šiuo metu ji — 
Lietuvių radijo klubo pirmininkė.

Ir jos literatūriniai darbai, 
galbūt dėl aktyvumo bendruome
niniame gyveninie, daugiausia 
realių temų ir iš tikrojo gyvenimo 
pasisemtų vaizdų bei žmogiškų iš
gyvenimų.

Feljetonai, kurių trys šios kny
gos gale, grynai reportažiniai. 
Autorė „prisi lesioj a“, suregist
ruoja atrinkusi komiškuosius 
parapinės minios charakterius ir 
jų sąmojus ir sudeda, pagal temą, 
į vienetą. „Kelionė į Australiją“ 
ne juokina, o beveik liūdina, dėl 
žmonių per greito „žodžio išnešio
jimo“. Sis feljetonas baigiasi ne 
juokingai, o rimtai; tik dėl juo
kingos priežasties (ji grįžo į 
namus, išbėgdama, vonioj dirb
tinius dantis pamiršusi...). Felje
tonas „Arbatėlė“ — šaltokas ir be 
prieskonių; o „Sąmokslą“ galima 
pavadinti ir novele; čia daug juo

Keturi variantai (aliejus, 22x22) 1979

ko nėra, gyvenimiška besimylin
čių intrigėlė: apsukri Stasė su 
pusbrolio pagalba, superša nedrą
siuosius, neapsisprendusius Daną 
ir Zigmą.

Iš viso, Vidžiūnienei pavyksta 
gyvenime rasti komiškų situ
acijų, bet, feljetoną berašydama, 
ji tarsi surimtėja ir beveik nu
krypsta į moralizavimą ar susi
mąstymą. Manau, kad Rūta Kle
vą Vidžiūnienė iš esmės nėra 
feljetonų rašytoja. Ir jos debiu
tinei knygai būtų visai užtekę tų 
189 novelinių puslapių; be tų trijų 
feljetonų knyga būtų gal dar pa
trauklesnė.

Prieš kalbant apie grynai lite
ratūrinius jos darbus, reikiu ste
bėtis ir apgailestauti, kad Rūta 
Klevą Vidžiūnienė vėlokai į juos 
palinksta (autorė gimusi 1923 m.). 
Nors rašytojas Jurgis Gliaudą 
irgi vėlai „atėjo į literatūrą“, 
tačiau suskubo ryškiai įsirašyti. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė bus irgi 
pradėjusi apie tokio pat brandaus 
amžiaus laikotarpį; jau prieš gerą 
dešimtmetį ji rašydavo ir spaus
dindavo noveles bei feljetonus 
periodinėj spaudoj, dalyvaudavo 
konkursuose ir juos laimėdavo. 
Užpernai įsteigtame Lietuvių 
rašytojų draugijos Aloyzo Barono 
vardo novelės konkurse Rūta Kle
vą Vidžiūnienė laimėjo pirmąją to 

konkurso premiją už jos novelę 
„Be jokios abejonės“. Tai buvo jos 
ryškiausias žingsnis literatū
ros link.

Kas autorę neramina ir do
mina, kokie podirviai maitina jos 
vaizduotę ir skatina literatūrinį 
išsisakymą? Iš išspausdintų kny
goj šešiolikos novelių dėmesį la
biau sulaikė „Be jokios abe
jonės“, „Vieno vakaro 
melancholija“ ir „Silpnumo 
valanda“ (kiti skaitytojai galbūt 
išskirs kitas noveles).

Su retrospekcija į Lietuvą, ar į 
jaunystę (yra to ir kitose nove
lėse) jury komisijos pergyvenimų 
tikslus reportažas, palyginant Eu
ropos ir Amerikos teismų eigas, 
yra novelės „Be jokios abejonės“ 
turinys:

„lengvas drebulys perbėgo 
kūnu nuo tos minties, kad žiūrė
siu į kito žmogaus akis ir gal tar
siu: tu kaltas. O tačiau kas nors 
turėjo tai daryti, kad sulaikius 
velnią žmoguje, kurį visi nešio
jame“ (p. 168).

Kaip daugumoj novelių, taip ir 
čia, autorė rašo pirmuoju 
asmeniu; „aš“ yra pagrindinis 
veikėjas, ateivė moteris, viena iš 
12-kos „jury“ narių, kurie turi nu
spręsti, kas pasmaugė jauną 
moterį. Novelės nuotaika pa
daroma intymesne, aprašant tar
si savą miestelį, kur žmogžudys
tė ir įvykusi. „Aš“ jautriai 
išgyvena visą bylą, kriminalinį 
įvykį, nors reikia galvoti „šaltai“ 
ir spręsti vien pagal duomenis. 
Nužudytosios vyras Karlis, radijo 
reikmenų krautuvės savininkas, 
atrodo tikruoju kaltininku; jį iš
davė aukos brolio žmona, gražuo
lė Matilda, kuri ir Karlį buvo 
įtraukusi į savo „meilių pinkles“; 
Karlis jai prisipažinęs, net nu
rodęs žmonos Lolos lavono pa
slėpimo vietą, o ji, labai susijau
dinusi, pranešė policijai. Pirmas 
„jury“ balsavimas; dešimt prieš 
du — Karlio nenaudai. Niekas ne
abejojo Karlio kaltumu, išskyrus 
tą išeivę (lyginančią mintyse Lie
tuvos ir Amerikos teismų proce
dūras) ir vieną senuką, kuris taip 
pat turįs abejonių dėl kaltininko. 
Ypač išeivė atkreipė dėmesį 

teisme į nuleista galva ir nevil
tingai nukarusiomis ilgomis ran
komis Paulių, Matildos vyrą ir 
nužudytos Lolos brolį, atrodo, 
žmonos apgaudinėjamą ir val
domą; juk tie du, Karlį pasodinus 
į kalėjimą, perims krautuvę ir 
visą turtą. Pinigai — priežastis 
nusikaltimo! Visa Jury“ užkre
čiama ta mintimi ir, po nuosek
laus, detektyvinio teismo aprašy
mo, novelė baigiama netikėtu 
sprendimu: Karlis nekaltas! 
Novelėj ryškiau atsiskleidžia keli 
įdomūs charakteriai, visas vaiz
das — psichologiškas ir įtikinan
tis.

Kita su gilesniu psichologiniu 
podirviu novelė — „Vieno vakaro 
melancholija“. Cituoju: „Dabar 
sąmonės spindulys buvo tarsi 
kalavijas, kuris veržėsi į mano 
tamsą ir dideliu grubumu budino 
iš melancholijos prieglobsčio. Tai 
toks spindulys turėjo perskrosti ir 
mano Iną, kada lenkas nebeno
rėjo nei jos, nei kūdikio. Spin
dulys, kuris visoje piktoje nuogy
bėje rodė į padarytą skriaudą ja 
tikinčiam ir nieko nesuprantan
čiam vaikui. O, kad aš turėčiau 
dar bent vieną minutę jai pa
sakyti...“ (pp. 63 • 64). Bet 
pasakyti nebėra laiko, nes apvil
ta ir jį apvylusi Ina nusiskan
dino. O Inos laikytas „dideliu 
vaiku“ — tai jos vyras, pirmuoju 
asmeniu „aš“ herojus, kurio tra
giški pergyvenimai, jo minčių 
retrospekcija sudaro novelės 
turinį, (domiau yra perskaičius 
antrą kartą, nes aprašymui trūks
ta vientisumo, per daug mįslių ir 
nežinomųjų; net suabejoji, ar vi
sada gerai „mazgo atrišimas“ tik 
novelės pabaigoj.

Pradžioj įdomūs yra kaimynas 
ir jo paraližuota senė, kontrastui
— dvynukės Aušra ir Saulė, ga
vusios dovanų vienodus šuniukus, 
ir Nastė, pagrindinio veikėjo 
sesuo, kurią su dukrelėmis jis 
globoja. Stebėdamas mergaites ir 
šuniukus, senę, nemėgiamą seserį
— našlę, jis mąsto:

„Vienišumas juk neišvengia
mas žmogaus palydovas, apsi- 
mąstymo laikas, savęs ieško
jimas, prasmės apčiuopimas. Ir 
štai dabar tarsi po ilgo ir triukš
mingo baliaus grįžta į savo vie
nišumą, kaip į vėsų vakaro sodą“.

Ir toliau: „Angele šventasis, 
kuris dabar drauge su manim žiū
rai pro žilą senės galvą į šitą 
graudų miestą ir kuris štai pri
dengi savo gailestingu sparnu 
mano širdį nuo beprotiško skaus
mo, angele šventasai, kur buvai 
tą silpną grožio valandą, kai aš 
su kūdikiais įtikėjau, kad gera 
dviese“ (p. 53).

Ir ima ryškėti, kad senbernis 
buvo tada įkalbėtas atitraukti jau
ną bendradarbio giminaitę ir ją 
vesti. Gal todėl, kad — „Neno
rėjau Kazio, nei jo plepios žmo
nos, nei Nastės“ (p. 55). Kai sesuo 
jį vis ragina važiuot į nelaimės 
vietą, vėl jis mąsto: „Tai dėl ta
vęs aš taip pasiilgau tokios, kaip 
Ina... Ilga metų eilė vėl išniro ir 
sukosi, kaip pageltęs lapas. Jūs 
niekad nesitikėjot, kad aš turiu 
savas svajones, nerealias, neap
čiuopiamas, niekam nepasakoja- 
mas senbernio svajones. Man ne
reikėjo motinos rykštės 
(vaikystėj), man reikėjo juoko“ (p. 
56). Bet jo Ina buvo tyli, jo nemy
lėjo; pasitikėjimas lenku ją pražu
dė.

Svarbiausia, kad jis nenustojo 
Inos mylėjęs; tai todėl šis melan
choliškas vakaras, kai jis, iš įpro
čio nupirkęs žmonai šokoladinių 
saldainių dėžę, važiuoja į jos žu
vimo vietą. Ir vėl jo mintys: 
„Uolienos, kuriomis važiavau, 
šykščiai saugojo savo sultis. Tik 
labai stiprus ir užsispyręs au
galas nenudžiūvo nuo tos velnio
niškos kaitros, tik retas šliužas ar 
barškuolė gyvatė kantriai alsavo 
beribėje akmenų jūroje, laukdami 
saulėlydžio. Gi manyje tebeošė 
nemunai ir vėsūs šileliai, žvilgs- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvišką pasaulį jungianti šventė
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Šiame numeryje
Šv. Kazimieras Toronte.
Lietuvišką pasaulį jungianti šventė. 
Mirgos Girniųvienės knyga jaunimui 
„Dingusio gintaro paslaptis”.
Tylaus kabinetinio mokslininko ryžtas. 
Eilėraščiai iš Lietuvos.
Iš Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 
veiklos.
Pabaltiečių dailininkų meno paroda New 
Yorke.
Lituanistikos katedra pradeda darbą. 
Santaros-Šviesos suvažiavimas.
Mirė filosofas Michel Foucault.
Pomirtinė dail. Juozo Pautieniaus paroda. 
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.
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šv. Kazimieras
Roma, Clevelandas, Toron

tas — tai šių metų lietuviško
sios veiklos trys didieji 
freografiniai taškai išeivijoje. 
Romoje kazimierinių metų 
proga paties popiežiaus 
palankumo ir paramos dėka, 
b taipgi mūsų pačių planin
gomis pastangomis buvo 
atkreiptas pasaulio dėmesys į 
prūsų tautos šventąjį ir 
katalikiškos lietuvių tautos 
tragiškąjį kančios ir kovos 
kelią. Clevelande buvo masiš
kai pademonstruotas išeivijos 
Organizuotumas ir jaunųjų 
šokėjų entuziazmas, liudijan
tis pasaulio lietuvių gyvastin
gumą dar ilgiems metams. O 
šių atmintinų metų visų 
darbų ir iškilmių lyg ir 
pabaigtuvinis vainikas bus 
Religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas rugsėjo 1 
ir 2 d. Toronte, Kanadoje. Tai 
vis didelėB apimties lietu
viškieji susibūrimai, kuriuose 
reiškiasi ir platus 
bendruomeniškumas, ir 
intelektualus kūrybingumas, 
ir religinis-dvasinis susi
kaupimas.

Roma ir Clevelandas — jau 
praeitis. Torontas dar prieš 
akis. Ir visos pastangos ir 
visas dėmesys dabar turėtų 
krypti į Torontą, į šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktuvių triumfališkas, 
kūrybines ir religines iškil
mes. Kaip Kongreso organi
zacinis komitetas mus infor
muoja, šis kazimierinis 
kongresas nėra įprasto pobū
džio. Jame nebus registracijų, 
balsavimų, organizacijų atsto
vų, formalių rezoliucijų, 
įgaliojimų. Tai manifestaci- 
nio-religinio pobūdžio kongre
sas, kuriame kviečiami daly
vauti viso laisvojo pasaulio 
lietuviai. Kazimierinė Lietu
vos dvasia jungs visus.

Jau dabar galima spėti, jog 
tai buB mūsų lietuviško 
sąmoningumo, bendrumo, reli
gingumo, intelektualumo ir 
kultūrinio kūrybingumo galin
ga demonstracija. Štai tie 
pagrindiniai Kongreso progra
mos taškai. Kongreso atidary
mas rugsėjo 1 d. (šeštadienį) 
10 vai. ryto Royal York 
viešbutyje (100 Front St. W.). 

b Pirmąją paskaitą 10:30 v.r. 
skaitys istorikas kun. prof. P.

šv. Kazimiero 
lietuviškumą, 
naujausiais 

duomenimis.

Toronte
Rabikauskas iš Romos. Jis 
kalbės apie 
šventumą ir 
remdamasis 
dokumentų
Antroji kongreso paskaita, 
kurią taipgi šeštadienį 11:30 
v.r. skaitys dr. Juozas Gir
nius iš Bostono, palies giliai 
ir aktualiai ateizmo grėsmę 
Lietuvoje seniau ir dabar. Tą 
pačią dieną 2 v.p.p. vyks 
svarstybos apie religinę 
dabarties mūsų jaunimo 
orientaciją; svarstyboms 
vadovaus Gabija Juozapa- 
vičiūtė-Petrauskienė. Pirmos 
kongreso dienos (šeštadienio) 
vakare Royal York viešbutyje 
8 v.v. vyks vakaronė, kurioje 
programą atliks jaunimas, o 
Ryersono teatre (43 Gerrard 
St. E) 8. v.v. bus kazimierinės 
operos „Dux Magnus” premje
ra. Antrąją kongreso dieną, 
rugsėjo 2, (sekmadienį)

ŠV. KAZIMIERO 500 M. JUBILIEJUS
PASAULIO LIETUVIU KATALIKU KONGRESAS

STATO

DARIAUS LAPINSKO
OPEROS PREMJERĄ

LIBRETAS KAZIO BRADUNO

1984 m.
Šeit rugsėjo 1d., 8 vai. vale. 
Sekm. rugsėjo 2d., 3 vai. po piet

RYERSON THEATRE 
43 Gerrard Street East 
TORONTO, ONTARIO 
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Dail Ados Korsakaitės-Sutkuvienės sukurtas kazimierinės operos pla
katas.

— Neįtikėtinai puiku maty
ti tokį skaičių jaunimo, 
šokantį lietuviškus šokius, 
nešiojantį tautinius rūbus ir 
besidomintį lietuviškos kultū
ros apraiška. Džiaugiuosi atė
jus.

— įspūdingiausia, kai spar
nais, ratais, šokėjų eilėmis 
užpildė visą erdvę masinės 
figūros. Jų galėjo būti 
daugiau. Smulkus šokio brėži
nys neišryškino atskirų šokių, 
veikiau liejo bendrą grindų 
ploto vaizdą į mirgančią visu
mą.

— Šokių muzika buvo 
melodinga, maloniai klauso
ma. Vyrų ir moterų choras 
didesnio įspūdžio nedarė.

— Vaizdas fantastiškas. Bet 
šalia nuoširdžių kompli
mentų, norėčiau padaryti 
vieną priekaištą. Per Cleve
lando spaudą, radiją, televizi
ją kvietėte visą miesto visuo
menę. Atėję į šventę, per 
lietuviškas kalbas, jų 
nesuprasdami, šiek tiek 
pasimetėme, pasijutome 
svetimoje aplinkoje.

Tai keletas atsiliepimų apie 
sėkmingai praėjusią 7-tą 
šokių šventę iš amerikiečių ir 
kitų tautybių asmenų, kurie 
palaiko ryšius su Clevelando 

iškilmingos pamaldos, daly
vaujant kardinolui G. E. 
Carteriui, 1:15 v.p.p. bus Šv. 
Mykolo katedroje (200 Church 
St.). Sekmadienį 3 v.p.p. vyks 
antrasis operos „Dux Mag
nus” spektaklis, o vakare 
Kongreso užbaigos pokylis 
Royal York viešbutyje.

Kaip patys Kongreso rengė
jai savo informacijoje skel
bia, stambiausias kongreso 
renginys — opera „Dux Mag
nus. Libreto autorius — Kazys 
Bradūnas, muzikos — Darius 
Lapinskas. Mūsų kultūros
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lietuviais. Daugelis jų, pažino
dami savo miesto lietuvius 
šokėjus, su įdomumu laukė 
liepos pirmosios ir tik klausė, 
ar bus dar galima gauti bilie
tų Koliziejuje?

Žiūrovų ložėse buvo matyti 
Clevelando baleto choreogra
fas ir meno direktorius Den- 
nis Nahat, YMCA direktorius 
Curtis Keener su ponia, 
dienraščio The Plain Dealer 
šokių, muzikos programų 
kritikė Wilma Salisbury, The 
Cleveland Press buvusi tauty
bių skyriaus redaktorė Elea- 
nor Prech ir daugelis kitų 
meno ir spaudos žmonių. 
Visos televizijos stotys (ABC, 
NBC, CBS) atsiuntė į šventę 
savo filmuotojus ir repor
terius. Tą pačią dieną, 6-tos ir
11-tos valandos žiniose, jau 
buvo transliuojamos šventės 
šokių ištraukos, pasikalbėji
mai su šokėjais, pranešėjomis 
ir žiūrovais.

Šokėjų jūra
7-oji šokių šventė, kaip ir 

visos kitos prieš ją, prasidėjo 
iškilmingu paradu. Skyrėsi tik 
tuo, kad naujo šokėjų maršo 
niekas nesukūrė. Vėliavos, 
šokėjų jūra — grupė po grupės 
žygiavo A. Modesto diriguo
jamo orkestro ritmu, pripildy- 

istorijoje tai pirmoji religinė 
opera. Ir tai žadina lietu
viškąją ambiciją, jog čia 
neatsiliekame nuo šios dienos 
prancūzų, lenkų ir vengrų, 
patraukiančių dėmesį savo 
religinėmis operomis. Iš tikrų
jų tai milžiniškas Kongreso 
užmojis ir stambus indėlis 
mūsų muzikinėn kultūron. Jis 
liudija kazimierinių metų 
planuotojų, ypač šio kongreso 
organizacinio komiteto 
pirmininko dr. Juozo Sungai- 
los ir visų talkininkų kūry
binio angažavimosi drąsą ir 
polėkį. Juk sukurti ir pasta
tyti visai naują ir lietuvišką 
operą išeiviškose sąlygose tai 
beveik kazimierinių metų 
stebuklas, žinant, kiek turi 
tam laiko ir darbo pašvęsti 
libreto ir muzikos autoriai, ir 
solistai, ir choristai, ir deko- 
ratorė, rūbų siuvėjai ir kt. O 
kur dar visa operos orkestra- 
cija, visas orkestras, visos 
repeticijos, kai kompozitoriui, 
dirigentui ir spektaklių meni
niam vadovui, o taipgi Kana
doj ir Amerikoj gyvenantiems 
solistams reikia skraidžioti ir 
važiuoti vieniems pas kitus 
bendroms repeticijoms. O 
prieš akis dar pati finalinė 
paruoša ir generalinių repe
ticijų įtampa!

Visa tai turint minty, nuo 
operos iniciatorių ir jos atlikė
jų neturėtų atsilikti ir visada 
dideliam ryžtui palanki mūsų 
publika. Tai bendras, 
ambicingas Kanados ir 
Amerikos lietuvių reikalas. 
Todėl abiejose Didžiųjų ežerų 
pusėse šių metų Darbo dienos 
savaitgalis tebūna skirtas 
nuvykimui į Torontą, į kazi
mierinių metų manifestacinį ir 
kūrybingą lietuvių kongresą 
ir į kazimierinės operos 
,,Dux Magnus” premjerą, 
nes, kaip atrodo, tai bus 
vienintelė proga ją pamatyti ir 
išgirsti.

k. brd.

Vaizdas iš Septintosios tautinių šokių šventės 1984 m. liepos mėn. 1 d. Clevelando Koliziejuje. 
Nuotr. Jono Tamulaičio

darni Koliziejaus erdvę 
iškilminga, pakilia nuotaika, 
kuri jaudino ne tik lietuvius, 
bet ir kitų tautybių žiūrovus. 
Nuotaika slūgo, kai retai 
išdėstytos šokėjų grupės, 
žygiuodamos atskirai per visą 
aikštę, parado eigą labai 
prailgino. Paradą vedė ir 
šokėjų grupes pristatė meno 
vadovė Jadvyga Reginienė.

Šokėjams nužygiavus į 
jiems skirtas vietas, salės 
skliautais nuaidėjo Amerikos, 
Kanados ir Lietuvos himnai, 
atliekami jungtinio choro ir 
orkestro. „Tegul meilė Lietu
vos...” skambėjo plačiai, 
didingai ir jungė į vieną 
šeimą programos atlikėjus ir 
žiūrovus. Širdį pagaunančio 
momento nuotaikoje ne 
vienam ir ašarą nuriedėjo. 
Himnus dirigavo Dalia 
Viskontienė.

Ėjo šventės svečių pristaty
mas, JAV prezidento Ronald 
Reagan telefoninis sveikini
mas ir atidarymo kalbos. 
Pranešėja — Dalia Orantaitė.

Atidarymui ir uždarymui 
skirtų kalbų buvo daug. Joms 
įpusėjus, pradėjo irti stovinčių 
šokėjų eilės, ieškodamos kur 
patogiau atsiremti ar prisėsti. 
Nerimavo ir žiūrovai, laukdami 
pirmojo šokio.

Pagaliau, po paskutinio 
lakių žodžių rinkinio, maršui 
išlydėjus dalį šokėjų iš aikš
tės, „Žilvičiu” prasidėjo lietu
viškų šokių, žaidimų progra
ma.

Šokiai, žaidimai ir 
jų kūrėjai

Kaip daugeliui šiais laikais 
jau aišku, šventinė šokių, 
žaidimų programa nebuvo 
„autentiška iš pievos į sceną 
perkelta kaimo gegužinė”. Ne! 
Jaunimas ir vyresnieji šoko 
stilizuotus, scenai paruoštus, 
išplėtotus, įvairaus brėžinio 
šokius. Todėl bendrai 
informacijai ir mūsų kultūros 
istorijos labui šventės leidi
nys turėjo įdėti pilną progra
mą: ne tik su trumpais šokių 
aptarimais, bet ir su tų šokių, 
žaidimų choreografais, muzi
kais. Užuot to, šventės leidi
nyje skaitome: „Jievaro til
tas” — šokis, kilęs iš 
adventinio žaidimo, „Malū
nas” — šokis, išsivystęs iš 
Malūnėlio žaidimo, „Audėjė-

lė” — šokis, kilęs iš to vardo 
žaidimo ir t.t. Jei šis progra
mos numerių aptarimo prin
cipas būtų taikytas pereitų 
metų Dainų šventei, tai vietoj 
muzikų J. Žilevičiaus, J. 
Strolios ir kitų dainų autorių 
skaitytume: „Oi, kad išauštų” 
— kilusi iš to paties vardo 
liaudies dainos, „Vai ir prijo
jo” — išsivysčiusi iš jojikų 
liaudies dainelės, „Augino 
močiutė” — kilusi iš vestu
vinės liaudies dainelės...

Visiems žinoma, kad minė
tos dainos ir kitos yra išplėto
tos, harmonizuotos muzikų. 
Lygiai tas pat yra ir su 
šokiais. Lietuvių tautinių 
šokių instituto žmonės žino, 7- 
os Šokių šventės programos 
vadovė žino, kad šventėje 
atlikti šokiai, žaidimai savai
me neiškilo, neišsivystė, 
neiškerojo. Juos visus 
paruošė, atkūrė (pridėdami 
daugiau ar mažiau savo kūry
bos) mūsų tautinių šokių 
puoselėtojai, talentingi asme
nys. Jiems pridera ir kredi
tas, mažutė padėka, vardas 
programoje, atsakomybė.

Žilvytis, Juodasis Jonkelis, 
Jievaro tiltas, Audėjėlė, 
Aštuonytis, Pasiutpolkė yra 
visi profesoriaus Juozo Lingio 
kūriniai. Jiems muziką 
harmonizavo prof. Jonas Šve
das ir Alg. Balčiūnas (Audėjė
lė). Varkijietis yra Ričardo 
Tamučio šokis, muzika — Alg. 
Balčiūno. Karklai ir Kalati- 
nis — Kazio Poškaičio stili
zacijos šokiai, muzika 
harmonizuota A. Raudonikio, bė buvo šokių masinės figū

ros. Žiūrovai savo plojimais, 
rodos, prašyte prašė tokių 
didingų, plačių momentų ir 
daugiau, ir dažniau. Čia, žino
ma, lengviau norėti, bet daug 
sunkiau įgyvendinti. Visose 
mūsų šokių šventėse vyrauja 
sceniniam, ne masiniam 
atlikimui paruošti šokiai, 
šokami atskirais rateliais, 
atskiruose kvadratuose. Tai 
pats lengviausias šventėse 
šokių atlikimo būdas. Ir 
puiku, jei šokis sukomponuo
tas taip, kad šokio figūros, 
besisukdamos savame 
kvadrate, sudaro tuo pačiu 
metu su kaimyninių kvadratų 
šokėjais masinį vaizdą. 
Pavyzdys — Audėjėlė. Šokis 
gerai atrodo ir atskirame 
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Tabalas sukomponuotas 
Kazio Motuzos, muzika sukur
ta J. Lechavičiaus.

Visi šie išvardinti šokiai 
yra Lietuvos profesionalių 
choreografų stilizacijos, kūry
bos darbai. Vieni iš jų 
daugiau, kiti mažiau naudo
jami lietuviškų šokių grupių 
repertuaruose, šokami dainų 
ir šokių šventėse visame 
pasaulyje, kur tik gyvena 
susitelkusios lietuvių bendruo
menės.

Grybai, Malūnas — Kotry
nos Marijošienės kūriniai. 
Čigonėlis šventei paruoštas 
Onos Ivaškienės, muzika — 
liaudies melodija. Kas harmo
nizavo šių trijų šokių muziką, 
šventės leidinys nemini. Kubi
lo pirmoji choreografija buvo 

A. Rūgytės ir B. Juškevičiū
tės. Kepurinė — Marijos 
Baronaitės, muzika — J. Šve
do. Vaikų šokiki šventei 
paruošti J. Matulaitienės. 
Blezdingėlės šventės brėžinys 
yra G. Gobienės, išdėstymas 
grindų plote — J. Reginienės. 
Jaunystės šokį sudarė G. 
Breichmanienė, muzika — A. 
Aleksio. Klumpakojo šventės 
brėžinys yra J. Reginienės. 
Atskirai minėtina Ratelių 
pynė yra J. Matulaitienės 
sceninis kūrinys, sukompo
nuotas, panaudojant penkių 
ratelių liaudies choreografiją.

Visus išvardintus šokius, 
žaidimus, jų autorius parinko 
LTŠ Instituto vadovybė. 
Parinktų šokių dauguma 
yra puikūs sceniniai kūriniai, 
prisodrinti liaudies kūrybos 
elementų.

Šokių išdėstymą programos 
eigoje, masines šokių figūras, 
šokėjų pasikeitimus, bendrą 
visos programos brėžinį suda
rė J. Reginienė. Ji, turėdama 
keturias šokėjų kartas, šokius 
atitinkamai išdalino: vyres
niesiems teko lėtoki, jauniams 
greitesni, studentams — smar
kiausi. Kokios nors programą 
ar jos dalį jungiančios min
ties — nebuvo ieškota. Dalį 
šokių pakeitus kitais, skirtu
mo nebūtų buvę.

Programos stiprybė
Šios, palyginus, ilgos (galė

jo būti net trumpesnė) 
programos pagrindinė stipry-



Šiame numeryje:
Šv. Kazimiero mirties 500 metų su
kakties paraštėje.
1863 metų pogrindinė valstybė Lietu
voje.

Japonų haiku — „Vasara”.

Algimanto Kezio fotografinio meno 
darbai Paryžiuje.

Nauji leidiniai.

Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties paraštėje

Šį savaitgali Toronte vyks
ta Religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas — šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties didžiausias apim
timi ir užmoju minėjimas. 
Svari jo akademinė programa 
su numatytom paskaitom — 
istoriko kun. prof. Pauliaus 
Rabikausko ifi Romos apie šv. 
Kazimiero šventumą ir lietu
viškumą ir mūsų filosofo dr. 
Juozo Girniaus apie ateizmo 
vaidmenį Lietuvoje seniau ir 
dabar, su svarstybomis apie 
mūsų jaunimo religinę orien
taciją. Kongreso meninė vir
šūnė — Dariaus Lapinsko — 
Kazio Bradūno operos 
Dux Magnus, specialiai šv. 
Kazimiero sukakčiai sukurtos, 
premjera. Tikimasi, kad gau
siai j šias iškilmes suplauku
sius lietuvius kongreso prog
rama praturtins, sustiprins, 
įžiebs ilgesį šviesesnio dan
gaus ir žemės santykio, negu 
kad mūsų istorijoje ar savo 
aplinkoje sugebame jį įžvelg
ti. Kongreso atgarsiai turėtų 
netrukus ir spaudoje mus pa
siekti.

Tuo tarpu norėtųsi, kad ir 
prabėgomis mesti žvilgsnį į tą 
dalį šv. Kazimero 500 metų 
mirties minėjimo komiteto 
darbo, kuri nebuvo skirta vie
šą dėmesį patraukti, o at
virkščiai, tylų ir privatų išei
vijos jaunuolių susitikimą su 
šv. Kazimieru paskatinti — 
per savo pačių kūrybines pa
stangas. Minėjimo komitetas 
pavedė dar 1983 metų Atei
ties žurnalo redakcijai pra
vesti rašinių konkursą jauni
mui šv. Kazimiero tema. 
Priimtini buvo visi rašytiniai 
žanrai. Konkurso mecenatas 
— kun. dr. Juozas Prunskis, 
ilgametis šitokių užmojų ska
tintojas ir rėmėjas. Ir nors 
konkurso dalyvių skaičius ne
buvo rekordinis, konkurso ver
tinimo komisija (kun. Vytau
tas Bagdanavičius, Alina 
Skrupskelienė, dr. Roma Kup- 
rienė) buvo maloniai nuste
binta, kad visi rašinėliai bu
vo geresni, negu tikėtasi. 
Gauta ir eilėraščių, ir prozos 
kūrinėlių, ir įžvalgių straips
nių, pvz. kritiškai sufor

muluojančių šventumo klau
simą šių laikų jaunimui arba 
įžvelgiančių šv. Kazimierą 
kaip jungtį tarp Lietuvos, Si
biro ir išeivijos lietuvių. Dau
gelis iš jų paliudija jaunųjų 
rašančiųjų savarankiškas 
pastangas susipažinti su isto
rine mūsų šventojo padėtim, o 
taipgi jį ir jo reikšmę sujungti 
su dabartiniais lietuvių tau
tos siekiais. Premijuota 10 
rašinių — jų autoriai bus pra
nešti per Religinį kongresą 
Toronte. Vėliau šie kūrinėliai 
bus išspausdinti Ateities žur
nale. Tad šio konkurso rė
muose gražus jaunimo būrys, 
nestumtas ir neragintas, sa
vaip prisidėjo prie bendrų vi
suomenės pastangų šiais me
tais šv. Kazimiero sukaktį 
padaryti mūsų tautinio ir reli
ginio akiračio praplėtėja.

Tą patį padarė ir labai dide
lis būrys išeivijos jaunimo, 
dalyvavęs Lietuvių skautų 
brolijos ir Lietuvių skaučių 
seserijos skelbtame konkurse, 
kurio tikslas buvo paskatinti 
jaunimą artimiau susipažinti 
su Lietuvos šventuoju. Kon
kursas buvo atskirai paruoš
tas jaunesniems ir vyres
niems LSS nariams ir jo 
programa rūpestingai ir įdo
miai apipavidalinta: čia įėjo ir 
šv. Kazimiero meniškas at
vaizdavimas (piešiniai, skulp
tūra, mozaika, bažnytinė vė
liava) ir laisva kūryba 
(malda, eilėraštis) ir istorijos 
pažinimas (šv. Kazimiero 
giminės medis), ir rašiniai, 
reikalaujantys fantazijos 
(Svečiuose pas šv. Kazimerą) 
ar šaltinių apie šv. Kazimierą 
tyrinėjimo, šv. Kazimiero 
šventovių lankymas (su dė
mesiu architektūrai ir interje
rui) ir įvairių rinkinių kompi
liacija — maldų ir giesmių 
tekstų, nuotraukų, spausdin
tos medžiagos. Kad visa tai 
jauniesiems neliktų tik įdo
maus darbo vilione, nežinant 
kaip prie jo prieiti, skautų 
vadovai ir vadovės įsiparei
gojo konkursą įtraukti į pra
ėjusios žiemos sueigų progra
mas, narius paskatinti ir 
jiems padėti darbus vykdyti.
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1863 metų pogrindinė
DAVID FAJNHAUZ

valstybė Lietuvoje
1863 metų sukilimas buvo il

giausias ir didžiausias iš visų 
priešvalstybinių ginkluotų judė
jimų Lietuvoje. Sukilimas buvo 
tampriai surištas su vykstančia 
tuo pačiu metu masine ginkluota 
kova Lenkijos Karalystėje, Gudi
joje ir Ukrainoje. Šis darbas nėra 
skirtas 1863 m. sukilimo karo ei
gai nagrinėti, jo idėjinėms kryp
tims bei varančioms jėgoms pla
čiau nušviesti. Norėčiau šiuo 
kartu iškelti temą, į kurią per ma
žai buvo kreipiama dėmesio Lie
tuvos ir Lenkijos istoriografijoje. 
1863-1864 m. išsivystė nauja, 
prieš tai nežinoma Lietuvoje ins
titucija, kuri įgavo visas pogrin
dinės ar pusiaupogrindinės vals
tybės žymes. Kai kurie' autoriai 
paliečia šį klausimą, bet neiške
lia jo pirmaeilės svarbos. Apla
mai imant, nėra specialių darbų, 
skirtų pogrindinės valstybės vei
kimo aspektams išnagrinėti.

Pogrindinės valdžios 
struktūra

Pagrindinė problema, kuri iš 
karto iškilo tuometiniai# politi
niam pogrindžiui Lenkijoje ir 
Lietuvoje, buvo revoliucinės val
džios struktūra. Atrodo, kad 
pastarosios forma ir vidaus or
ganizacija sudarė vieną sunkiau
sių klausimų, su kuriuo turėjo 
susidurti konspiracijos vadovai. 
Pastarieji nematė prototipo ar mo
delio kitose Europos šalyse, nes 
praktiškai tautinio išsivadavimo 
judėjimams pogrindinė valstybi
nio pobūdžio valdžia ten nebuvo 
žinoma. Vienas 1861-1863 m. 
konspiracijos šulų, Oskar 
Awejde, pažymėjo: „Ilgą laiką 
mes negalėjome atrasti mūsų or
ganizacinės mašinos sukūrimo 
modelio, kuris galėtų būti pritai
kytas revoliucijos sąlygoms, nes 
slaptumo išlaikymas sudarė 
beveik neįveikiamą kliūtį”. 
Nepakako grynai siaurų, sąmoks- 
lininkiško tipo formų, bet 
neįmanoma buvo „pritaikyti ir 
egzistuojančių pasaulyje vyriau
sybinių formų ir principų”. Rei
kėjo skaitytis ir su tuo, kad 
pogrindinės valdžios organai tu
rėjo pakeisti rusų administra
cijos įstaigas.

Sukilimo valdžios pradmenys 
užsimezgė 1862 metais. Tų metų 
liepos mėn. slaptas Centrinis tau
tinis komitetas Varšuvoje padėjo 
pogrindinės valdžios struktūros ir 
jos veikimo pamatus. 1862 m. lie
pos 24 d. Komiteto paskelbtas do
kumentas Tautinės organizacijos 
programa ir pagrindai iškėlė vi
sų pirma, kad ruošiamas suki
limas turi iškovoti visiems kraš
to gyventojams „pilną laisvę ir 
lygybę įstatymų atžvilgiu”. 
Instrukcija smulkiai aprašė 
pogrindinių organų hierarchiją. 
Provincijoje turėjo būti įsteigta 
vaivadijų, apskričių ir apygardų 
viršininkų valdžia. Viso šio or
ganizacinio kūrimo priešakyje tu
rėjo stovėti Centrinis tautinis 
komitetas, kurio galia „turėjo 
neapribotos valdžios charakterį”. 
Komitetas buvo niekam neat
sakingas savo veikloje, o „bet 
koks maištas prieš jo valdžią 
buvo laikomas bevaisiu”. Atitin
kamas instrukcijos skyrius 
nurodė: „Tolimesnėse nuo Var
šuvos srityse, pvz. Lietuvoje, 
Rusioje (turima omenyje pri
klausanti rusų imperijai Ukrai
nos dalis — D.F.), Galicijoje ir 
Poznanės srityje turi būti įvesta 
tokia pat organizacija su pro
vinciniais komitetais...”

Kai kurie šio dokumento sky
riai buvo parašyti gan chaotiš
kai; autoriai, matyti, pasimetė, 
aptardami atskirų įstaigų kompe
tencijas, bet apskritai randame 
čia pačią pirmąją pogrindinės 
valdžios Lenkijos Karalystėje, 
Lietuvoje, Gudijoje ir Ukrainoje 
schemą. Žinomas sukilimo istori

kas W. Przyborowski pabrėžė, 
kad liepos 24 d. instrukcija padė
jo pagrindus sukūrimui „pogrin
dinės valdžios, veikiančios su 
daugybės atitinkamų institucijų 
pagalba”. Instrukcijos pirmuti
nio projekto autorius, Centrinio 
komiteto narys Agaton Giller pa
brėžė, kad pagrindinė mintis, ku
ria jis vadovavosi, ruošdamas šį 
dokumentą, buvo rusų adminis
tracijos įstaigų likvidavimas ir 
savosios valstybės sukūrimas.

1862 m. liepos 24 d. instrukcija 
tapo dokumentu, kurio modifi
kuota forma naudojosi Vilniaus 
ir kitų Lietuvos vietovių politinė 
konspiracija.

Visos veiklos priešakyje stovė
jo Lietuvos provincinis komitetas 
Vilniuje. Jis sudarė centrinę „rau
donųjų” partijos vadovybę Ši 
radikali grupuotė siekė organi
zuoti ginkluotą sukilimą, iškel
dama demokratinių reformų prog
ramą, kurios centrinę problemą 
sudarė valstiečių klausimo iš
sprendimas. „Raudonieji” rėmėsi 
dalimi inteligentijos, miesto 
amatininkais ir kai kuriomis 
dvarininkų atplaišomis. Provin
cinio komiteto žinioje buvo Lietu
vos, Gudijos ir' Infliantų teri
torija. Ilgainiui Lietuvos 
provincinis komitetas siekė 
patraukti kitus socialinius sluoks
nius. Šio nusistatymo pagrindinė 
priežastis buvo Kalinausko ir ki
tų pogrindžio vadovų noras su
telkti ruošiamojo sukilimo dar
bams kitas idėjines kryptis ir 
elementus, kurie iki šiol šalinosi 
nuo sukilimo ruošimo veiklos. 
1863 m. sausio' 1 d. Lietuvos 
provincinis komitetas pasiskelbė 
„centrine organizacine valdžia 
Lietuvoje ir Gudijoje”, „visų 
visuomeninių sluoksnių" atsto
vu. Kitaip tariant, komitetas pre
tendavo į daug platesnę valdžios 
galią, negu į vieną partiją, bū
tent, viso krašto gyventojams 
atstovavimą.

Lietuvos provincinis komitetas 
padėjo pamatus pogrindžio įstai
gų struktūrai Lietuvoje ir Gu
dijoje. Nors ši struktūra ir buvo 
gan panaši į pogrindinių institu
cijų konstrukciją' Lenkijos Kara
lystėj, tačiau pažymėtini yra ir 
tam tikri skirtumai. Daugelis 
Komiteto parėdymų detališkai 
apibrėžė slaptųjų institucijų sche
mą, o taip pat jų aukštesniųjų 
vaidininkų pareigas. Vaivadijos 
dalijosi j apskritis, pastarosios į 
apygardas, o kiekvieno vieneto 
priešakyje stovėjo viršininkas, 
skiriamas Provincinio komiteto. 
Visa slaptojo aparato veikla buvo 
nukreipta į sukilimo ruošimą, 
propagandą, ginklų ir pinigų tel
kimą, militarinio tipo žinių rin
kimą apie priešą. Lietuvos pog
rindinių organų Bavotiškumą 
ženklino apygardų padalinimas į 
valsčius, o pastarųjų - į parapijas. 
Valsčių ir parapijų viršininkų 
postų įsteigimo priežastis buvo 
ypatingas Lietuvos „raudonųjų” 
pasiryžimas skleisti sukilimo idė
ją valstiečių tarpe.

Tuo pačiu metu buvo steigia
ma prie atitinkamų pogrindinių 
įstaigų policija. Jos uždavinys 
buvo sekti rusų administracijos 
veiksmus ir saugoti pogrindžio 
vadovus. Kosto Kalinausko para
šyta 1862 m. spalio 28 d. instruk
cija apskričių viršininkams įsakė 
pastariesiems „paskirti vieną 
savo padėjėją policinėms parei
goms ir sukurti visoje apskrityje 
slaptąją policiją”.

Taigi, randame jau čia ne tik 
revoliucinės partijos sandarą, bet 
ir institucijas, kurios ruošiasi per
imti vyriausybines funkcijas 
krašte. „Raudonųjų” partijos 
komitetai virsta dažnai pogrin
dinės valstybės įstaigomis, 
identifikuojasi su jomis organi
zaciniu atžvilgiu.

Kun. Antanas Mackevičius (1828-1863) — vienas iš 1863 metų sukili
mo vadų Lietuvoje.

Pogrindinės valstybės 
įstaigų kūrimas

Nuo 1862 m. rudens prasidėjo , 
spartus pogrindinių įstaigų kūri
mo darbas Lietuvoje. Grupės 
„raudonųjų” veikėjų keliavo iš 
miesto į miestą, iš apskrities į 
apskritį, organizuodamos slaptas 
institucijas. Šių emisarų tarpe 
matome taip pat lietuvių tautinio 
judėjimo veikėjus. Atsiranda čia 
studentai iš lietuvių sambūrių 
Maskvoje, Peterburge ir Dorpate. 
Jonas ir Leonas Daraškevičiai or
ganizuoja slaptas apskričių įstai
gas Raseiniuose ir Telšiuose. 
Telesforas Nešakaitis, teisės 
fakulteto studentas Peterburge, 
persirengęs miline, „puikiai mo
kantis žemaičių-lietuvių kalbą”, 
keliauja po kaimus, siekdamas 
sukurti parapines organizacijas.

Tuo pačiu metu kuriamas Lie
tuvos provincinio komiteto apara
tas pačiame Vilniuje. Komiteto 
narys, italas, Moniuškos bičiulis, 
„Halkos” libreto vertėjas į italų 
kalbą, Achilles Bonoldi. buvo 
paskirtas Vilniaus miesto vir
šininku. Jo padėjėjas, poetas J. 
Laskarys, buvo miesto policijos 
viršininku. Vilnius buvo padalin
tas į 4 slaptosios policijos nuova
das. Mieste buvo keletas slaptų 
spaustuvių. Viena buvo fotografo 
atelje rūsyje šv. Jono gatvėje. Ki
ta, didesnė, buvo įkurta Užupio 
gatvėje. Spaustuvininkai broliai 
Packiewicz atmušdavo čia atsi
šaukimus, o taip pat „giesmes 
nabožnas”, kurios buvo naudo
jamos kaipo propagandinė me
džiaga tarp lietuvių valstiečių.

Tačiau, nepaisant neabejotinų 
„raudonųjų” partijos pasiekimų 
idėjinėje propagandoje ir pogrin
dinio aparato kūrime, būtų klai
dinga perdėti visą šią veiklą. 
1862 m. pabaigoje partija buvo 
tik žymia dalimi konstrukcijos 
stadijoje. Daugelyje vietovių ne
buvo apskrities, apygardos ar 
valsčių viršininkų ar net pačios 
partijos skyrių. 1863 m. sausio 
pradžioje Švenčionių apskrities 
komitetas turėjo tiktai 200 rublių 

kasoje. Pagrindinė šios situacijos 
priežastis buvo politinio pogrin
džio siaura socialinė bazė. 
„Raudonieji” rėmėsi daugiausia 
tik kai kuriais miestų gyventojų 
segmentais, o už miestų ribų la
bai nedideliu žemvaldžių skai
čium. Dauguma vadinamųjų apsi- 
švietusiųjų sluoksnių-inteligentų 
ir žemvaldžių nepalaikė sukilimo 
idėjos, teigė, kad pasiruošimas 
ginkluotai kovai buvo per anks
tyvas. Tačiau ir bandymai pa
traukti politinio pogrindžio pu
sėn valstiečius, sustiprinti 
parapinių organizacijų įtaką kai
me dažniausia likdavo be rezul
tatų. Juozas Bugintas, parapinis 
viršininkas Trakų apskrityje, 
skundėsi 1862 m. gruodžio mėn., 
kad praktiškai neturi jokios vyk
domosios galios. Kun. Antanas 
Mackevičius rašė vėliau kalė
jime, kad ruošdamas sukilimą jis 
negalėjo remtis dvarininkais, bet 
„negalėjo taip pat aiškiai naudo
ti neapsišvietusioe ir tamsios 
liaudies, bei rekrutuoti iš jos tar
po konspiratorių”.

Laikinoji provincinė 
vyriausybė

ir sukilimo pradžia
1863 m. sausio 22 dienos mani

festu Centrinis tautinis komite
tas Varšuvoje pasiskelbė Lai
kinąja tautine vyriausybe, 
šaukdamas į ginkluotą kovą prieš 
carinę priespaudą. Rusų vyriau
sybės išprovokuotas, Komitetas 
atsirado priverstinoje situacijoje 
ir pradėjo sukilimą prieš numa
tytą laiką. Dėl šio sprendimo 
nepaprasto skubotumo Varšuva 
nespėjo suderinti ginkluotos 
kovos laiko su Lietuvos provinci
niu komitetu. Žinia apie kauty
nių įsiliepsnojimą gretimoje 
Lenkijoje pritrenkė šį pastarąjį, 
nes Lietuva net daug mažiau 
negu Lenkija buvo pasiruošusi 
sukilimui. Tačiau šion situadjon 
patekusi, Vilniaus vadovybė grei
tai priėmė panašų nutarimą. 1863 
m. vasario 1 d. Provincinis komi
tetas pasivadino Laikinąja 
provincine vyriausybe Lietuvoje 

ir Gudijoje ir pašaukė gyventojus 
prie ginklo.

Pogrindinės valstybės kūrimas 
įgauna naujo užmojo. 1863 m. 
vasario mėn. pabaigos Provin
cinės vyriausybės instrukcija 
karo dalinių vadams įsako 
„griauti visą ligšiolinę valdžią”, 
„naikinti visomis galimomis prie
monėmis maskolišką policiją”, 
įvesti savo valdžios įstaigas, už
drausti gyventojams mokėti mo
kesčius rusų administracijai jos 
dezorganizavimo tikslais.

Sukilimui prasidėjus Lietuvoje, 
pagyvėjo „baltųjų” partijos veik
la. Nors ši liberalinių žemvaldžių 
bei inteligentijos grupuotė ir neti
kėjo sukilimo pasisekimu, tačiau 
vystantis ginkluotai kovai, augo 
šiuose sluoksniuose fermentas, o 
kartu su juo karščiausių elemen
tų aktyvizadja. Prisidėdama prie 
sukilimo, Lietuvos šlėkta vado
vavosi tautinių pareigų sumeti
mais, įsitikinimu savo luomo tra
diciniu vadovaujančiu vaidmeniu 
ginkluotoje kovoje prieš caro 
Rusiją, baime, kad nedalyvau
jant judėjime, taps izoliuota nuo 
visuomenės. Šlėktos jungimąsi į 
sukilimą pagreitino taip pat vil
tis, kad Vakarų Europos didžio
sios valstybės paskelbs karą 
Rusijai. 1863 m. kovo 11 d. susi
kūrė Lietuvos provincijų valdy
mo skyrius — nauja sukilimo 
centrinė valdžia, susidedanti iš 
„baltųjų”. Visi buvusios valdžios 
valdininkai turėjo gauti naujo
sios valdžios patvirtinimą.

„Baltiesiems” įsijungus į suki
limą, smarkiai padidėjo pastaro
jo finansai ir bendrai kovos gali
mybės. Pogrindinės valdžios 
aparatas tapo beveik visiškai 
sukomplektuotas ir virto tikrąja 
„valstybe valstybėje”.

Susidarė ypatinga Lietuvos 
istorijoje situacija, kai pogrin
dinė valdžia duodavo įsakymus, 
kuriems paklusnumas buvo abso
liučiai būtinas kiekvienam kraš
to gyventojui.

Pogrindinės valdžios antspau
das tapo sukilimo simboliu, įga
vo didžiulio poveikio visuomenei. 
Vienas iš sukilimo vadovų pabrė
žė, kad pogrindinės vyriausybės 
reprezentantu buvo antspaudas 
— „prieš šią valdžios, o taip pat 
idėjos išraišką žmonės lenkėsi ir 
viską aukojo..” Nors slaptoji Vil
niaus vadovybė duodavo įsaky
mus visuomenei iš slaptavietės, 
nors jos narių tikros pavardės bu
vo žinomos tik keliolikai asmenų, 
Lietuvos gyventojai plačiai pasi
tikėjo šia institucija ir pripažino 
jos autoritetą.

Tokia situacija susidarė visuo
tinės pagalbos dėka, kurią gy
ventojai teikė pogrindinei val
džiai. Kadangi visuomenę nuo 
agresoriaus skyrė koloealinis bar
jeras, rusų administracijos orien
tacija pogrindžio reikaluose buvo 
gana ribota. Ypač tai buvo bū
dinga pirmajam sukilimo etapui, 
kai caro vyriausybė buvo gerokai 
dezorganizuota. Policinė infiltra
cija pogrindinio aparato veiks
muose buvo negausi. Visuome
nės spaudimas buvo stiprus: tad 
sukilimo aukščiausiame išsivys
tymo laipsnyje gan reti buvo 
išdavystės ar įskundimo atvejai.

Masinę gyventojų paramą 
pogrindinės valstybės organams 
stiprino beveik visuotinis tikė
jimas į netolimą Vakarų Europos 
didžiųjų valstybių karą prieš Ru
siją ir viltis, kad revoliucija 
apims pačią Rusijos im
periją. Ypačiai vienalytį ir 
solidarų frontą sudarė didesnių 
miestų gyventojai. Vilniuje ir 
Kaune bendradarbiavo su slap
tąja organizacija amatininkas, 
inteligentas, prekiautojas, veži
kas ir nuo šventoriaus elgeta. 
Slaptoji valdžia visada galėjo 
tikėtis, kad visur — gatvėje ar 
dirbtuvėje atsiras nesavanaudžių 

(Nukelta į 2 psl.)
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Laimėjimai ir pralaimėjimai gyveni
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meilės poema marmure.
Naujos knygos.
Česlovo Masaičio eilėraščiai.
Rugsėjo mėnesio parodos. 
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

. ..... ' : ■ -•,

Laimėjimai ir pralaimėjimai 
gyvenime ir vaizdavime

Praėjo sporto olimpiada Los 
Angeles mieste ir amerikie
čiai laimėjo daug aukso 

“tnedRlių. Tik gerai bėgikei 
Decker atsitiko sunkiai 
suprantama nelaimė. Pralenk
dama anglų bėgikę, ji krito, 
užkliuvusi už kulno, raitėsi 
pievoje ir be perstojo verkė 
per televizijų viso pasaulio 
akyse. Detroit News rugpj. 
12 žurnalistas J. Mariotti jų 
pavadino „verksne” (cry- 

’i'baby).
I jo straipsnį tuoj atsiliepė 

nemąža skaitytojų laiškais, 
aškindami, kad žurnalistas 
visifikai užmiršo Decker 
'kritimo žmogiškųjų pusę. Ji 
buvo labai gera bėgikė, 

'^daugiau kaip 8 metus rengėsi 
olimpiadai ir jai staiga 
nepasisekė. Žiaurus likimo 

" pokštas atsitiko ir ji turbūt tai 
labai pergyveno! Kodėl kaip 

6 tik jai tai turėjo atsitikti? O 
“Mariotti jų pavadino net „liur- 
l'be” (wimp)!

Tokių tragedijų gyvenime 
pilna. Bet yra žmonių, kurie 
nori matyti tik laimėjimus 
gyvenime ir vaizdavime, štai 
pasirodė naujas filmas 
„Raudonasis rytas” (The red 

’dawn), kuriame, priešingai 
Decker nepasisekimui, jaunų 
gimnazistėlių grupė Ameri
kos miestelyje laimi prieš 
parašiutais, nusileidusių rusų 
invazijų. įsivaizduokit, jauni
mėlis prieš rusus laimi! Kino 
kritikai puolė šį filmų, 
išvadindami propaganda, 
rasizmu, militarizmu, smurtu 
ir ksenofobija (baime ir 
neapykanta kitos tautos žmo
nėms). Rusai parodyti kaip 
kvailiukai, o gimnazistėliai — 
herojais! Baisu...

Žurnalistas T. J. Bray 
parašė straipsnį „Raudonasis 
rytas ir kritikai” (Detroit 
News, š.m. VII.19), kuriame 
jis aprašo, kaip vaikai pasiūlė 
jam kartu pažiūrėti šio filmo. 
Jis nuėjo ir viso to, kų kriti
kai aprašė, nematė. Jam atro
do, kad jis matus „liberalų 
teologijos” sėklas jų pasisaky
muose prieš tokius filmus: 
„Nerodykit, kad amerikiečiai 
pranašesni už rusus, nes jie — 
lygūs”. Bet tikros realybės ir 

„lygybės” jis ir nenorėjęs 
matyti. Kitaip jis neitų žiūrėti 
fantastiškų filmų apie „inva
zijas iš planetų”, kurios jam 
patinka. (Tarp kitko, Le Carrė 
yra kartais kaltinamas, kad 
anglus ir rusus vaizduoja kaip 
„lygius”.)

Vienu žodžiu, ir nepasiseki
mai, ir laimėjimai gyvenime 
ir mene vis kam nors užkliū
va ir gali būti labai lengvai 
tendencingai vertinami, ypač, 
kai susiduriame ir turim 
reikalų su patriotiniais jaus
mais. Vieniems patinka tik 
laimėjimai, o kitiems atrodo, 
kad ir pralaimėjimas yra 
žmogiškos egzistencijos 
neatskiriama dalis, ir 
pralaimėjimas nėra juokin
gas.

Taip ir sukamės mene tarp 
laimėjimų ir pralaimėjimų. Kų 
geriau vaizuoti? Karo metu ir 
po karo kuriami filami vien 
apie heroizmų, laimėjimus. 
Vėliau pasirodo ir tokie, kurie 
parodo pralaimėjimus ir jų 
priežastis. Taip atsirado 
„Galipoli”, I-ojo pasaulinio 
karo Turkijos invazijos paro
dymas. „Tiltas per toli” — II- 
jo karo baisi nesėkmė Belgi
joj ir t.t. Iš jų net 
pasimokoma: kodėl pralaimė
ta? Nevykę vadai tampa 
tragiški, bet žmogiški. Juos 
užjaučiam. O kai kurių ilgai 
dar nesuprasim, kaip kvank
telėjusį laivo kapitonų, prida
riusį blogų karinių sprendimų 
(„Caine mutiny” filme), arba 
Jonės kulto nusižudėlius 
Gvijanoj.

Po Freudo, Darvino ir Jun
go nereikėtų stebėtis, kad 
žmogui pasiseka, o kartais ne. 
Klasikinėj literatūroj Ulisas 
gale laimi. Bet kiek yra daug 
nelaimėjusių, žuvusių: senis 
Lyras, Romeo, Otelo. 
Pralaimėję dėl žmogiškų ydų, 
gobšumo, šeimų nesusiprati
mo ar kvailo pavydo — 1001 
priežasties.

Kyla klausimas, kas geriau: 
laiminga įvykių pabaiga ar 
nelaiminga? Laimėjimas ar 
pralaimėjimas? Kas kvepia 
daugiau propaganda, ar 
žmogiškuoju jausmu, o gal 
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Naujasis Alės Rūtos romanas „Pirmieji svetur”
TITAS ALGA

Alė Rūta. Pirmieji svetur: išstumtų 
jų dalia. Romanas, premijuotas 1983 
m. „Draugo” romano konkurso premi
ja. (Jury komisija: Balys Gaidžiūnas 
— pirm., Vacys Rociūnas, .Dalia 
Staniškienė, Jolita Kavaliūnaitė ir 
Juozas Stempužis.) Chicaga: Lietu
viškos knygos klubas, 1984. 378 psl. 
VirSelis dail. Rasos Arbaitės. Kaina 
_ 12 dol. Gaunama pas platintojus ir 
Drauge.

*
Prieš trisdešimtį metų 

pirmų kartą laimėjusi Draugo 
romano konkursą (Trumpa 
diena, 1954) Alė Rūta, šiais 
metais vėl jį laimėdama už 
romaną Pirmieji svetur, 
pagaliau įsijungė į vis 
didėjantį keliakartinių laurea
tų būrį. Pirmasis Draugo 
konkurso laimėjimas gal kaip 
tik ir paskatino Alę Rūtą 
koncentruotis prie ilgojo 
metražo prozos, nes, iki tol 
išbandžiusi visus žanrus ir 
daugiau besireiškusi jauni
mui skirtoje literatūroje, 
vėliau ji per kelioliką metų 
parašė stamboką apysaką ir 
aštuonetą romanų, įskaičiuo
jant siužetiniai nesurištą 
penkių vienetų seriją „Didžio
ji meilė” ir Dirvos konkursą 
laimėjusį Kelią į kairę.

Romanas Pirmieji svetur, 
kaip rašoma knygos apvalko 
užlenkime, yra „19-tojo šimt
mečio pabaigos ir 20-tojo 
pradžios lietuvių ateivių 
Amerikoje gyvenimo iškar
pa”. Veiksmas čia prasideda 
dar anksčiau, pirmojoje to 
šimtmečio pusėje — rusų 
okupuotoje ir baudžiavos 
tebevarginamoje Lietuvoje, 
kada, vos spėjus palaidoti 
jaučio subadytą laisvą ūkinin
ką Kazimierą Martišiūną, jo 
žmonai gimsta sūnus, 
pakrikštijamas „tėvo — 
Kazimiero — vardu”(12).

Iš tikrųjų ir tėvui mirus 
„niekas ūkyje nepasikeitė. 

Alfonsas Dargia
Sportas (aliejus)

Javai augo, sodai žydėjo, 
gyvuliai apžiūrėti, vaikai 
pamaitinti ir aprengti”(13). 
Augo ir Kaziokas, su vyres
niuoju broliu Petru dirbda
mas ūkyje, atlikdamas dvaro 
prievoles, o išgirdęs „apie 
Žalnierius ir matiežą”(20), dar
gi būdamas ką tik apsistum- 
dęs su dvaro vaitu ir žandarų 
dėl to paieškomas, „Kazys 
patraukia mišku į tą pusę, kur 
stovi kunigo Mackevičiaus 
vaiskas”(28), vadinasi — 
prisijungia prie tų, kurie 1863 
metais sukilo prieš rusus. Ką 
gi? „Balon puolęs, sausas 
nekelsi, — reiks paka- 
riaut...”(33).

Bekariaudamas, paties 
Mackevičiaus išsiųstas 
pafrontėn pasiuntiniu, Kazys 
patenka rusų belaisvėm., po 
ilgo vežiojimo nuo jų atsis
kiria ir pabėga kažkur „tarp 
Minsko ir Vilniaus”... susitin
ka su taipgi pasimetusiu 
lenkų sukilėliu Vladeku... su 
juo besislapstydami abu 
patraukia į vakarus...

„Po daugelio dienų tokio 
klajojimo... jie užklydo į vaka
ruškas. Vladek šoko su viena, 
šoko ir... Dingo jis, kaip į 
vandenį įkrito”(41), o Kazys 
atsidūrė Klaipėdoje. Gavęs 
darbo uoste ir bekraudamas 
sunkias dėžes, „prisėdo trum
pam laivo sandėly pailsėti ir 
užsnūdo”(44), pasijuto esąs 
„ant vandens”, o netrukus ir 
Anglijoje, kur „išlindo ir, greit 
užsivertęs dėžę ant pečių, nešė 
paskui kitus laivų krovi
kus”^).

Užsidirbęs kiek pinigų ir 
didesnę jų dalį sumokėjęs 
žydui, Kazys atsidūrė laive į 
Ameriką... čia vėl „stropiai 
nešiojo dėžes į krantą — New 
Yorko uoste”(49), o „prižiū
rėtojui nusisukus... šmurkš
telėjo į šalį”(49). Ir „taip šis 
dvidešimt ir poros metų vyrio
kas, jau kiek vargo paraga
vęs, atsirado Amerikos

Rašytoja Alė Rūta — Arbienė, 1983 metų „Draugo” romano konkurso premijos laureatė, 
sodelyje, Santa Monica, California.

krante”(50). Vadinasi — „ilgų 
mėnesių svajonė išsipildė”. 
Čia 50-tajame puslapyje 
baigiasi romano įžanga, o nuo 
tada jau prasideda pavadini
mu pažadėtasis dėstymas.

(— Lietuvis iš savo krašto 
būdavo išstumtas: skurdo, 
baudžiavos, rusų kariuo
menės, vergovės ir kitų 
nedalių. Vėliausia emigracija
— buvom išstumti šaltos ir 
žiaurios „raudonosios 
bangos”, — kalbėjo autorė 
Draugo 1984.V.12 išspaus
dintame pokalbyje, kaip tik 
dėl to, cituojant pabraukto, 
„stumdymo” turbūt ir 
romanui duodama antrinį 
pavadinimą „Išstumtųjų 
dalia”. Nesigilinant kiek šis 
žodis faktiškai ar sąvokiškai 
teisingai pavartotas, jis skam
ba labai jau „nepoetiškai” ir 
sukelia ne tiek dramatišką, 
kiek groteskiškai karikatūriš
ką vaizdą.)

Beslampinėdamas did
miesčio gatvėmis, Kazys 
staiga prisimena, kad „yra 
čia Amerikoj toks iš jų kraš
to, — Šešelgio Anūpras”(53), 
tad, su draugiškos policijos 
pagalba, jį susiranda, pas jį 
įsikuria, įsidarbina toje pačio
je siuvykloje ir... ilgainiui jį 
įkalbina ieškoti pelningesnio 
darbo.

Abu iškeliauja į anglies 
kasyklas ir, pakelėje dirb
dami pas ūkininkus ar staty
bose, netrukus pasiekia 
„Šenando”. Čia ir vėl 
„Kazimieras dirba kaip 
juodas jautis. Neatsilieka nuo 
jo ir Anūpras”(85). Jiems 
sekasi, taip, kad ,,‘airišiai’, 
lenkai dega pavydu, pyks- 
ta”(86), ko mūsų tautiečiai, 
žinoma, per daug nepaiso... 
„Taip nuskrenda metai ir ant
ri; du draugužiai, atkakę čia 
ieškodami pinigų ir laimės, to 
nei nepastebi" (87). Kazimie
ras siunčia dolerius į Lietuvą 
motinai ir broliui Petrui, bet
— „sau šykštus, spaudžia 
centą prie cento, dolerį prie 
dolerio” ir, kada Anupras 
„kur tik nutverdamas, kur 
gaudamas, vis perka kny
geles”, Kazimieras, „nusižiū
rėjęs vieną parduodamą 
valgyklėlę, ima ir ją užper- 
ka”(89).

Dabar, „išsirašęs iš Lietu

vos tą merginą, kuriai daine
les laiškuose siuntinė- 
davo”(98), Anūpras veda 
Onutę, o Kazimieras, valgyk
lėlę pardavęs, perka populia
riausią lietuvišką biznį — 
„saliūną”. Jis irgi ima 
klausinėtis apie Praniutę, 
kurios krikštynose dalyvavo 
dar antrajame romano skyriu
je, kol pagaliau taipgi ją išsi
kviečia..........Taigi, atvažiuoja
Pranciška Pragul-
byčia!”(107)... Kazimierui dar 
kažko delsiant, Praniutė 
beveik pati jam pasiperša, „o 
vestuvės, lietuviškos anglia
kasių vestuvės — tikrai: oi, 
oi”(U5).

(Veiksmas, sakytum, tiesiog 
verčiasi šuoliais. Taip bent 
autorė bando parodyti, tačiau 
skaitytojas, deja, to veiksmo 
tiesiogiai veik niekada nema
to. Už visus veikėjus kalba 
pati autorė. Ji juos teisina, už 
juos aiškinasi, moralizuoja, 
dėl jų ydelių kaltindama tai 
aplinkybes, tai santvarką. 
Pakilus ir nuotaikingas tonas, 
rodo, kad kalbama mažesnio 
reiklumo intymesnei auditori
jai: „Štai ir atvažiuoja..."(98); 
„Patirties Martišiūnas jau 
turi...”(101); „Ne, Kazimieras 
neprapuola...” (105); „...jau ir 
pilvukas pro baltą prijuostę 
veržia8i”(105)... Iš naivoko, 
simplistiško, dažnai gausiais 
barbarizmais išmarginto saki
nio atrodytų, jog kalbama 
veikėjų lūpomis, reiškiamos jų 
mintys, bet tada kyla klausi
mas: kodėl negali jie patys? 
Ar Alė Rūta jais nepasitiki?)

„Taip jie gyvena laimin
gai, sparčiai turtėja ir garsėja 
darbštumu bei širdžių geru- 
mu”(117). ...Susilaukia duk
ters Anelės... Iš Lietuvos 
Kazimieras „atsitraukia” 
Joną Kvėdarą ir laiko jį 
nuomininku, jam išsikėlus — 
priima žemaitėlį Juzę... 
Antanėlį Paulauską... Marti- 
šiūnienei gimsta berniukas, 
pakrikštijamas Mykoliuku...

„Kazimieras Martišiūnas, 
kaip šviesesnis tarp darbinin- 
kų”(131) įvairioms lietuvių 
draugijoms „paklojo nemažai 
savo pinigėlio, daug ir savo 
laisvų valandų pašventė 
bažnyčiai... įsitraukė į patrio
tų veiklą”(132). „Pranciška 
Martišiūnienė, kaip ir jos 

vyras, sumani įvairiuose 
reikaluose ir ne pliuškė”(135). 
Patyrę, kad „pardavus namą, 
o perkant kitą, kiek nugy
ventą, galėjai kiek sutau
pyti”, jie taip ir „vertėsi 
namais, gana gerai iš to 
pragyvendami”(135). Tada 
Martišiūnas netikėtai pastebė
jo, kad jau ir „į jo Aneliukę 
krypsta jaunų vyrų 
akys”137)... Teko ją išleisti už 
Petro Tepliušio...

Kasyklose įvyksta 
sprogimas. Du Kazimiero 
globotiniai žūsta, keturi — 
sunkiai sužalojami. Anuprui 
nutraukia abi kojas. Vėliau 
abi kojas tenka nupjauti ir 
Antanui, ir Juzei, o vieną koją 
praranda ir Jonas Kvė- 
daras... Kazimieras jiems 
Brooklyne nuperka alinę pa
vadinamą „Four men on one 
leg”, aptarnaujamą visų jo 
globotinių, ratukais važinė
jančių invalidų, ir susi
laukiančią nesitikėtai didelio 
pasisekimo: „Lenta su užrašu 
„Keturi vyrai ant vienos ko
jos” pritraukia jiems tūkstan
čius svečių, atvilioja daugybę 
smalsuolių”( 181).

„Tais pačiais metais 
sušaukiamas ir pirmasis Poli
tinis Amerikos Lietuvių 
seimas — Philadelphia, Pen
silvanijoj, kuriam pirminin
kauja Martišiūno draugas Juo
zas Šukys. Kazimieras ir 
tenai pribūva”...(179).

(— Bet šiam romanui idėją 
gavau atsitiktinai. Vienas čia 
gimęs šviesus lietuvis papasa
kojo apie savo senelį... Su 
tokia meile ir pagarba jis 
kalbėjo apie aną jau mirusį 
žmogų, kad man kilo noras jį 
atgaivinti knygoje... Iš jo 
sužinojau kelis jo senelio 
charakterio bruožus ir kelis 
tikrus įvykius: piktą jautį, be 
kojų vyrus iš kasyklų, ratu
kais važinėjančius po karčia- 
mą, — aiškino autorė jau 
minėtame pokalbyje, lyg tar 
bandydama skaitytoją ar 
save pačią įtikinti, jog tikri 
įvykiai ir romaną padarys 
tikresniu ar įtikimesniu. Bet 
įspūdis susidaro tik toks, kad 
Alė Rūta yra įsipareigojusi 
kažkieno jai padiktuotus įvy
kius surašyti tiksliai ir 
detališkai, nepaisydama ar jie 

(Nukelta į 4 psl.)
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Šiame numeryje:
Romanai ir skaitytojai
Lietuvos globėjo S v. Kazimiero 500 m. 
mirties sukakties religinis kongresas. 
„Dux Magnus” Toronte.
Nijolės Jankutės eilėraščiai. 
Dailininko Juozo Pautieniaus kūryba. 
Aldonos Stempužienės-Švedienės reči
talio Chicagoje belaukiant.
Aloyzo Barono novelės konkurso 
premija Jurgiui Gliaudai.
Chicagos teatruose.

Romanai ir skaitytojai
įsidėmint pastarųjų poros 

deėimtmečių mūsų kultūrinė
je periodikoje grožinės lite
ratūros knygų recenzijas, susi
daro įspūdis, jog yra 
išsivystęs ir savitas mūsiš
kųjų recenzijų stilius. Čia 
neturim minty studijinių mū
sų literatūros mokslininkų 
straipsnių, kurių paskirtis yra 
daugiau interpretacinė, pasi
telkiant vieną ar kitą kritinį 
priėjimo būdą, nei tų gausių 
rasinių, kurie rapsodiSkai 
reklamuoja naujai pasirodžiu
sią knygą ir neturi jokio tiks
lo ją vertinti. Bet greičiau 
recenzijos tikrąja to žodžio 
prasme: skaitytojo supažin
dinimas su knygos turiniu ir 
stilium, jos įstatymas į visos 
ligtolinės autoriaus kūrybos 
kontekstą ir galop jos įver
tinimas, literatūriniais krite
rijais pasiremiant. Didžiausia 
dalis recenzijų, atrodo, yra 
buvusios parašytos kritiko 
dialogo su rašytoju forma. 
„Dialogas” gal čia net netin
ka, nes dažnai jos skaitomos 
kaip kritiko pamokslas rašy
tojui — su siūlymais, kaip jis 
turėjo rašyti, kad jo kūrinys 
būtų išėjęs geresnis, ir kaip jis 
ateityje turėtų rašyti. Tai vi
sai teisėta kritiko prievolė ir 
net pareiga — kiekvienas 
rašytojas sutiks, kad nors jam 
kritiko pastabos apie jau baig
tą kūrinį būtų ir nemalonios, 
nes jos iškelia jo vaizduotės ir 
technikos trūkumus, jos vis 
dėlto labai reikalingos; joks 
autorius nerašo sienai, o gy
viems ir galvoj antiems žmo
nėms — recenzija kaip tik 
atstovauja kompetentingo ir 
atidaus skaitytojo reakcijoms 
į jo kūrinį.

Bet tai tik viena kritikos 
funkcija. Kita, nemažiau svar
bi — tai ugdyti visų skaity
tojų supratima literatūrinio 
meno kaip tokio, įgalinti juos 
įsisavinti tokį skaitymo būdą, 
kur jie būtų pasiruošę kiek
vieną kūrinį pergyventi ir su
prasti tik tam vienam kūri
niui esminėmis sąlygomis. 
Pavyzdžiui, jeigu dabar sus
tosime tik prie pasakojimo 
žanro (romano, apysakos, no
velės) vienas iš esminių 
kiekvieno kūrinio keliamų rei
kalavimų skaitytojui yra pri
pažinti ir iš tikrųjų „pamaty

ti”, kaip autoriaus pasirinktas 
vaizdavimo būdas jam sutei
kia vienas galimybes, bet tuo 
pačiu atriboja jį nuo kitų. 
Konkrečiai, rašytojas negali 
tuo pačiu metu atskleisti savo 
veikėjus iš vidaus ir taip pat 
juos piešti bei Vertinti iš lau
ko— iš visažinančios perspek
tyvos. Nebent, žinoma, jis 
išranda išskirtinį pasakojimo 
būdą, kuris kelias perspekty
vas gali sujungti į vieną — tai 
yra pasisekę labai nedauge
liui literatūrinių kūrinių^ Ir 
kur tai yra pasisekę, tokie kū
riniai yra pakilę į rangą tik
rai didelių, visuotinei literatū
rai reikšmingų pasakojimo 
meno pavyzdžių, kuriems pap
rastai taikomas epinio pasa
kojimo vardas. Epai nerašo
mi kasdieną — jie sukuriami 
galbūt vienas per kelis šimt
mečius: Homero Iliada ir 
Odisėja, Vergilijaus Enėjida, 
Dantės Dieviškoji komedija, 
Miltono Prarastas rojus, Tols
tojaus Karas ir taika, Tomo 
Manno Daktaras Faustas.'

Bet literatūros per tiek tūks
tančių metų sukurta yra daug 
— ir visa ji yra vertinga ir 
tuometinei jos publikai svar
bi. Yra teisinga ja džiaugtis ir 
jai dėmesį skirti, nepaisant 
jos neišvengiamų ribų ir trū
kumų. Net ir šiais metais, dar 
nei trims ketvirčiams jų 
neprabėgus, mūsų išeiviškoje 
literatūroje susilaukėme įspū
dingo skaičiaus romanų: be 
pačioje metų pradžioje mus 
pasiekusio Petro Melniko 
Pakirsta Saka, išėjo Alės Rū
tos Pirmieji svetur, Albino 
Baranausko Piliakal
nio šešėlis, Eduardo Cinzo 
Šventojo Petro šunynas ir vi
sai naujas — Jurgio Gliaudos 
Baltos vėliavos. Žvelgiant į šį 
pluoštą, norėtųsi skaitytojo 
dėmesį atkreipti, kaip labai 
svarbu yra iškart priimti ir 
laikyti omeny rašytojo pasi
rinktą pasakojimo būdą ir 
jam atviras priemones. Tuo
met nereikalausim iš rašytojo 
to, ko jis negalėjo padaryti 
(kadangi buvo iš anksto 
suvaržytas savo prisiimto 
pasakojimo būdo dėsnin
gumo) ir įvertinsim tai, ką jis 
įstengė — kaip gerai jis savo 
pasirinktų priemonių galimy- 
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Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 500 m. mirties
religinis kongresas

Žvilgsnis į ateitį, kurioje 
matyti lietuvių laimėjimas

BRONIUS KVIKLYS

Mūsų šventojo Kazimiero 
sukaktuvinių metų pabaiga buvo 
apvainikuota didingu jubiliejiniu 
kongresu, kuris įvyko rugsėjo 1-2 
dienomis Toronte, Kanadoje. Tai 
buvo platus užmojis, kurio tiks
las pagilinti mūsų žinias apie 
Lietuvos karalaitį bei globėją. Jo 
metu vykusios paskaitos, svarsty- 
bos, pamaldos, specialiai šiai 
iškilmei sukurta opera „Dux 
Magnus”, kun. dr. Pr. Gaidos 
žodžiais, siekė „atskleisti šimtme
čių glūdumos pridengtą šventojo 
veidą ir priminti, kad jis yra 
mūsų tautos dalis bei stiprybė, 
moralinis kovojančios ir kenčian
čios Lietuvos simbolis”. Reikia 
pasidžiaugti, kad šis tikslas buvo 
pasiektas, nes kongresas visais 
požiūriais buvo sėkmingas. 
Kongresas atnaujino pasaulio 
lietuvių žvilgsnį j ateitį ir 
sustiprino Lietuvos išlaisvinimo 
viltis. Štai kaip visa tai vyko.

Atidarymo iškilmės
Religinis pasaulio lietuvių 

katalikų kongresas Šv. Kazimie
ro mirties sukakčiai paminėti 
buvo pradėtas rugsėjo 1 d. gražio
je ir erdvioje Royal York viešbu
čio salėje, į kurią susirinko apie 
600 iš JAV, Kanados, Europos, 
Pietų Amerikos, Australijos ir 
kitų kraštų suvažiavusių lietu
vių. Kongresą pradėjo Organi
zacinio komiteto pirmininkas 
torontiškis dr. Juozas Sungaila, 
pasveikindamas susirinkusius 
rengėjų vardu, pažymėdamas, 
kad šv. Kazimieras yra mūsų 
„laimės žiburys”, ragindamas jį 
paliesti — tuo pačiu nešti laimę 
visiems lietuviams. Oficialiai 
kongresą atidarė Centrinio šv. 
Kazimiero sukakties komiteto 
pirmininkas Vytautas Volertas. 
Invokaciją sukalbėjo vyskupas 
Vincentas Brizgys. Kongreso 
programai vadovavo ir ją prave
dė organizacinio komiteto 
vicepirmininkas Vytautas Bire- 
ta. Jis pakvietė iš Romos atvyku
sį kun. dr. A. Liuimą, SJ, 
pristatyti pirmąjį prelegentą kun. 
prof. d?. Paulių Rabikauską, SJ, 
daugelio religinių bei istorinių 
studijų autorių, pastaruoju metu 
parašiusį stambų ir gerai 
dokumentuotą veikalą apie šv. 
Kazimierą.

šv. Kazimieras — 
jo šventumas ir 
lietuviškumas

Tokia ir buvo pirmojo prele
gento tema. Kad karalaitis 
Kazimieras tikrai yra šventasis, 
įrodinėti nereikia. Tačiau jo 
oficialus kanonizacijos procesas 
nusitęsė dėl įvairių ano meto 
aplinkybių. Nežiūrint to, lietu
viai jį laikė šventuoju dar prieš 
kanonizaciją: , jam mirus prie jo 
kapo Vilniuje, katedroje plaukė 
būriai tikinčiųjų lietuvių, šaukėsi 
jo užtarimo, patyrė dvasinės 
paguodos, nuostabių kūno išgiji
mų. Jų sąmonėje Kazimieras jau 
buvo šventasis”. Bet oficialus 
skelbimas šventuoju buvo ati
dedamas, nes 1523-1588 m. Romo
je nebuvo nė vienos iškilmingos 
kanonizacijos. 1583 metais 
Kazimiero vardas pateko į marti
rologiją, o 1621 m. popiežiaus 
brevė leido Lietuvoje ir Lenkijoje 
švęsti šv. Kazimiero šventę. 1621 
metais šventė įrašyta į mišiolą ir 
brevijorių.

.Savo kilme Kazimieras tikras 
lietuvis. Tiesa, jo motina austrė, 
bet pirmenybė tenka tėvo kilmei 
ir giminystei. Pats šv. Kazimie
ras turėjo jaustis ne kaip slavu 

genčių atžala, nes lenkiško krau
jo jame nebuvo. Lietuviams jis 
buvo labai artimas, geras ir todėl 
jam mirus pradėjo reikštis išskir
tinė pagarba, nors šventąjį gerbė 
ir kitos tautos. Lietuviai lankė jo 
kapą Vilniuje ir gaudavo malo
nių. Šventasis, kilęs iš mūsų 
tautos, sugrįžo į jos sostinę kur 
buvo ir dabar tebėra palaidotas. 
Lietuviai jį visą laiką gerbė, 
įvertindami jo skaistų gyvenimą, 
kai jis ryžosi geriau mirti, kaip 
sutepti savo sielą.

Kalbant apie stebuklus, įvyku
sius šventojo užtarimu, jam 
priskiriama lietuvių pergalė 1518 
m. prie Polocko, kai jie sumušė 
daug galingesnę Maskvos kariuo
menę. Kitais metais, jo užtarimo 
dėka, lietuviai sumušė prie Vil
niaus priartėjusią Maskvos armi
ją. Panašiai buvo ir kautynėse 
prie Dauguvos upės.

Šiandieną šv. Kazimieras 
tremtinys. Jo palaikai pašalinti 
iš amžinojo poilsio vietos 
Vilniaus katedroje (perkelti į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią). Tačiau 
ir dabar jis yra lietuvių vilties 
simbolis. Taigi turime nebijoti 
kietos realybės, nes yra tikrų 
vilčių nugalėti sunkumus.

Krikščionybės ir ateizmo 
grumtynės mūsų tautoje
Tokia tema buvo skaitoma 

paskaita antrojo prelegento prof. 
dr. Juozo Girniaus, kurį susi
rinkusiems pristatė Tėviškės 
žiburių redaktorius kun. dr. Pr. 
Gaida. Girnius — vienas žymiau
sių mūsų filosofų šalia Stasio 
Šalkauskio ir Antano Maceinos, 
buvęs Lietuvių enciklopedijos, 
Aidų žurnalo redaktorius, dauge
lio filosofinių raštų autorius.

J. Girnius pirmiausia peržvel
gė ateizmo istoriją Lietuvoje, kuri 
rišasi su pradininko Kazimiero 
Liščinskio (1634-16891 vardu. 
Tačiau ateizmas lietuvių tautoje 
nebuvo populiarus ligi 19 a., kai 
ateizmo banga labai sustiprėjo. 
Pažymėtina, kad bolševikai 
ypačiai iškėlė K. Liščinskį ir jo 
nužudymą už ateistines idėjas, 
lyg norėdami užbėgti į priešakį 
katalikams, besiruošiantiems 
minėti mūsų šventojo 500 m. mir
ties sukaktį. Sovietiniai autoriai 
Lietuvos ateistų eilėsna įrikiuoja 
ir J. Šliūpą, J. Basanavičių, V. 
Demskį, V. Kudirką, nors dėl jų

Iš Dariaus Lapinsko — Kazio Bradūno operos „Dux 
Magnus” premjeros Pasaulio lietuvių katalikų 
kongreso metu Toronte 1984 m. rugsėjo mėn. 1-2 d.

Priekyje: sol. Rimas Strimaitis (Karalaitis Kazi
mieras) ir Ray Kasman (Karaliaus dvaro juok
darys). dekoracijos — dail. Ados Sutkuvienės.

Nuotrauka Jono Kuprio

Marijos Biržiškaitės-Žymantienės grafika.

ateizmo tenka abejoti. Sovietinis 
ateizmas yra tapęs imperatyvu, 
stengdamasis pavergti lietuvius 
dvasiškai. Sąžinės laisvė 
paneigiama. Ateizmas viena ar 
kita forma dėstomas nuo vaikų 
darželių ligi aukštųjų mokyklų. 
Ateizmo katedros veikia visose 
aukštosiose mokyklose. Ir visose 
kitose gyvenimo srityse prievar
ta brukamos ateizmo idėjos, reli
gija neatlaidžiai persekiojama. 
Nežiūrint labai kietos akcijos, 
patys bolševikai pripažįsta, kad 
didžioji dalis lietuvių „liaudies” 
yra religinga. Lietuvių tauta 
demoralizuojama alkoholiu (kai 
visko trūksta, niekada ir niekur 
netrūksta svaigalų) ir kitais 
būdais. Jų brukamas ateizmas 
sudaro dvasinę tuštumą. Nesant 
galimybės tikintiesiems laisvai 
atlikti religines apeigas, plinta 
nebažnytinis religingumas.

Savo paskaitoje J. Girnius iškė
lė ateizmo ir krikščionybės 
grumtynes pavergtoje Lietuvoje, 
pabrėždamas vienijančią katali
kybės jėgą, pirmaujantį jos 
vaidmenį rezistencijoje ir išei
vijos užduotį. Esą reikia ryšio, 
kuris gaivintų ir vienus, ir kitus.

Religinė išeivijos 
jaunimo orientacija

Šia tema svarstybas pravedė 
vadovė Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauskienė. Pagrindiniai 
kalbėtojai: Laima Gustainytė- 
Underienė, Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė, dr. Saulius Jankauskas 
ir teologijos studentas klierikas 
(iš Romos) Edis Putrimas. Visi 
dalyviai buvo gerai pasiruošę ir 
logiškai išdėstė savo mintis. 
Buvo iškeltos priežastys, stip
rinančios ir silpninančios tikėji
mą. O silpnina nelietuviška ir 
nekrikščioniška aplinka, mokyk
la, išplitęs alkoholizmas, narko
tikų vartojimas, lytinis palaidu
mas. Šių dienų lietuvių išeivijos 
jaunimas yra kitoks, negu jis 
buvo seniau, emigracijos pradžio
je: labiau linkęs prie kai kurių 
blogybių; mokslo siekia dažnai 
karjeros sumetimais. Gavęs 
geresnę tarnybą, nutolsta nuo 
savo tautos ir nuo religijos. 
Nemažas jaunuolių skaičius per 
anksti išeina iš savo šeimos 
aplinkos, iš religinės bendruome
nės, atitrūksta nuo saviškių. Tuo 
tarpu tikėjimo reikšmė asme-

I

sukakties 2
nybės ugdymui yra labai didelė. 
Kalbėtojai nurodė, kad reikia 
įsijausti į tikėjimą ir jį įgyven
dinti, pasijusti religinės bei tauti
nės bendruomenės dalimi. Reikia 
pajusti Lietuvos pulsą, suderinti 
Bavyje tikybą su lietuvybe ir 
visais atvejais priešintis nekrikš-i< 
čioniškai aplinkai, persiimti tikė
jimo dvasia ir ją perduoti savo 
vaikams. ,n

Svarstybų metu ilgiau sustota 
prie lietuviškų parapijų, iškelta jų 
reikšmė, raginta ne nuo jų bėgti, 
bet į jas jungtis. Nusiskųsta, kad 
parapijos ir jų vadovai kaip ir 
nieko neduoda vaikams, jauni
mui. Per mažai dėmesio kreipia ir 
tėvai, religinį auklėjimą palik
dami mokyklai, kurioje dažniau-^ 
šiai jo nebūna. Taigi tėvų parei-5! 
ga dalytis tikėjimu su savo A 
vaikais šeimoje. Būna atvejų, kad 
vaikai patys ieško Dievo ir šia 4 
kryptimi išjudina tėvus. Tikėjimo 
motyvai turi lydėti vaiką bei c 
jaunuolį visada, tiek džiaugsmo, 
tiek nelaimės atvejais. Kunigai ir 
kiti dvasios vadovai turėtų ruošti 
jaunimui religines valandėles,31 
mokyti religinių giesmių, gerų a 
religinių papročių.

Nusiskųsta, kad jaunuolis,-ė 
dažnai padaro save patį „cent
ru”, apie kurį turi suktis tėvai ir 
„visas pasaulis”. Konstatuota, 
kad religinius jausmus silpnina 
nepakankamas lietuvių kalbos 
mokėjimas, neleidžiąs aktyviai 
įsijungti į lietuviškas pamaldas.

Sustota ir prie pašaukimų į 
kunigus, vienuolius bei seseles 
trūkumo. Ypač stinga naujų kuni
gų, kurie galėtų geriau suprasti 
jaunimą ir įsijungti į jo gretas. 
Nepakankamas kunigų ryšyB su 
jaunimu, o kartais ir su visais 
tikinčiaisiais. Kunigas turėtų 
padėti jaunuoliui surasti Dievą, 
bet dažnais atvejais jis yra tik 
eilinis „valdininkas”, ne dvasios 
vadovas.

I diskusijas įsijungė keliolika „ 
asmenų iš įvairių vietovių, kurie 
pateikė aibę pozityvių minčių bei 
sumanymų. Iškeltas parapijų 
vaidmuo ir patarta jas visom 
išgalėm stiprinti. Vienas kalbė
tojas pacitavo tūlo pranciškono iš 
Ohio valstybės žodžius kuni
gams: „Jėzus prašė jus būti 
žmonių žvejais, o jūs pasidarėte > 
akvariumo saugotojais”.

Diskusijų metu ypatingas 
dėmesys atkreiptas į jaunas 
šeimas, raginant jas kurti, 
paruošti jaunavedžius gyveni
mui, padėti jaunavedžiams, kreip
ti didesnį dėmesį į sąžinės lavini
mą.

Akademinės kongreso dalies 
klausėsi apie 600 dalyvių.

„Dux Magnus” 
opera

Ruošiantis šiam kongresui, 
rengėjams rūpėjo pateikti kongre
so dalyviams muzikinį renginį, 
kuriame atsispindėtų Šventojo 
gyvenimas, darbai, jo idėjos ir 
ryšiai su Lietuva. Sumanyta 
pastatyti scenoje misterimo pobū
džio veikalą, kuriame reikštųsi 
solistai — aktoriai, chorai, orkest
ras. Buvo paprašytas poetas 
Kazys Bradūnas parašyti veika
lo tekstą, o kompozitorius Darius 
Lapinskas muziką. Glaudžiai 
bendradarbiaudami jiedu ir sukū
rė „Dux Magnus”, kurį tektų 
vadinti opera. Pirmasis jos 
pastatymas įvyko rugsėjo 1 d., 8 
v. v., antrasis rugsėjo 2 d., 3 v. po 
pietų. Abudu pastatymai Ryer- 
sono teatre, kurio salė talpina ligi 
1,300 žiūrovų. Abiem atvejais 
salė buvo pilna (iš viso apie 
2,500) žiūrovų — klausytojų. 
(„Dux Magnus” muzikinė recen
zija spausdinama šios dienos 
priedo laidoje.) Pažymėtina, kad 
operos pastatymo proga buvo 
išleistas dailus programinis dide
lio formato leidinys (50 psl.), 
kuriame pateiktas pilnas libreto 

(Nukelta į 2 psl.)
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Retos ir sunkiai 
parduodamos knygos

L

Broniaus Kviklio retų kny
gų paroda, pasak spaudos, 
susilaukė didelio pasisekimo 
lietuvių nausėdijose. Gausiai 
*rsu nemažu dėmesiu ją žiū
rės ir Los Angeles lietuviai 
1984 m. rugsėjo mėn. 29 ir 30 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Gerai, kad šitokio pobūdžio 
paroda rengiama tada, kai tą 
savaitgalį nėra kitų dėmesį 
patraukiančių renginių. Juk 
neretai į mūsų tradicinių 
{Lietuvių dienų pusdienį sutel
kiame beveik metinį lietuvy
bės dovį. Būna daug individu
alių parodų, daug mėgėjiško ir 
profesionalaus mišinio, 
komercinės ir nekomercinės 
tautodailės, visa knypava 
keramikos indų ir indelių, 
fotografijos meno, juvelyrinių 
papuošalų. Aišku, į šią gausą 
liūrima prabėgomis. Be to, 
veikia dar suskubti gardžiai 
lietuviškai papietauti ar bent 
išlenkti alaus stiklą, pasišne
kučiuoti... Po to oriai su visais 
Žygiuoti į didžiausią dienos 
atrakciją — didįjį koncertą, 
kur pasirodys kviestiniai 
Solistai. Ten, salėje, belau
kiant koncerto pradžios, išsė
dėti gerą pusvalandį, na, o 
per patį koncertą (pridėjus 
tuos įkyrėjusius kalbėtojų pro
logus ir epilogus) — vėl geras 
'tris valandas su kaupu.

Taigi matome, kaip tokią 
dieną yra rizikinga rengti bet 
kurią reikšmingą parodą. 
Dauguma žmonių į ją tik 
žvilgterėtų, bėgte prabėgtų. 
' Apie tai rašant kyla mintis: 
ar nevertėtų kada ne kada 
surengti sunkiai parduodamų 
knygų parodą. Tai būtų savo
tiškas Broniaus Kviklio paro
dos antipodas. Keista priešin
gybė. Ironiškas faktas.

Kokia iš to nauda? Mano 
manymu, nelengvai parduo
damų knygų parodoje pama
tytume, kad tarp tų leidyk
lose užsigulėjusių tomų yra 
tikrai vertingų, įdomių, dailių 
'veikalų. Ne vienas jų (kad ir 
kaip yra sumenkėjęs domesys 
lietuviška knyga išeivijoje) 
galėtų praturtinti dažno lietu
vio inteligento biblioteką.

Neabejotinai į neišparduo- 
damų knygų kilnojamą paro
dą egzempliorius prisiųsti 

neatsisakytų jokia leidykla. 
Prie eksponuojamos knygos 
turėtų būti nurodomas tiražas 
ir kur ją galima įsigyti, gal 
net papiginta kaina. Tiražo 
skaičius rodyte rodytų, koks 
jis kuklus mūsų knygų lei
dyboje.

O kas gali žinoti, gal kelios 
iš tų užsigulėjusių knygų il
gainiui pasidarys labai retos. 
Tuo tiki tie, kurie tiki, kad 
Lietuvai ir lietuviams (ten ir 
čia) dar lemta ilgai, ilgai 
egzistuoti kultūros pasaulyje. 
Kultūros pasaulio sąranga 
yra kur kas patvaresnė už fi
zinio. Tai įrodo mūsų tautos 
stebuklingas dvasinis atgimi
mas 19 amžiuje.

Sunku būtų pasikelti iš 
sulenkėjimo ir rusinimo dumb
lo, jei mūsų kaime nebūtų iš
saugota lietuviško žodžio ga
lia. Žodis pateko į knygas, nes 
buvo magiškas. Juo buvo 
skelbiama Lietuvos laisvės 
idėja, valstybės nepriklauso
mumas. Juo buvo ugdomas ir 
mūsų kultūrinis gyvenimas.

Šiandien negalime atskirti 
lietuviško žodžio nuo knygos, 
nes kaip tik jos pastraipose jis 
yra išlikęs tikslenis, gajesniB, 
gražesnis. Mūsų kasdienė kal
ba, kalbama svetur, yra gero
kai apšepusi, apibrizgusi, 
nusagstyta svetimžodžiais. 
Tai suprantama, ir niekas nie
kam dėl to nepriekaištauja. 
Visgi yra knygos, kur žodis

Žvejų trobelės Kurfiių Nerijoje, ii kurios kilęs mokslininkas s, n-, . «... v
tcjas Liudvika Rėza. ' POeta8 ir hetuvi,» ra4^°’ d^buo-

Liudvikas Rėza (1776-1840), Ka
raliaučiaus universiteto profe
sorius ir mokslininkas, lietuvių 
raštijos darbuotojas ir poetas, 
stovėjo ant dviejų kultūrų — vokiš
kosios ir lietuviškosios — ribos. 
Kilęs iš Kuršių Nerijos, iš vėliau 
smėlio užpustyto Karvaičių 
kaimo, kur gyveno išimtinai žve
jai, jis po kelerių ankstyvosios 
vaikystės metų bemaž visą 
gyvenimą praleido, kaip ir filoso
fas Im. Kantas, Karaliaučiuj, tik 
keliom progom iš ten teišvyk- 
damas su pareigom kaip evangeli
kų dvasininkas, nespėjęs nė vėliau 
projektuotos kelionės į Lietuvą 
beatlikti, nors Napoleono karų 
metu jam buvo tekę pervažiuoti 
Žemaitiją ir šiaurės Lietuvą.

Rėzai buvo lemta gimti tame Ry- 
prūsių kampelyje, kur daugiausia 
buvo kalbama lietuvių ir kuršių 
kalba, tik vokiečių valdžios admi 
nistracinėse įstaigose būdavo 
kalbama vokiškai. Čia iškyla 
Rėzos, gimusio tokioj mišrioj 
aplinkoj, tautybės klausimas. 
Bet koks bebūtų Rėzos kilmės 
aiškinimas, jam teko laviruoti ant 
vokiškai lietuviškos ribos.

Nors Karaliaučiaus universi
teto imatrikuliacijos sąrašuose 
tepažymėta, kad Rėza gimęs 
Prūsijoj, Karvaičiuose, bet 1810 m. 
universitetui promocijos proga 
rašytojo autobiografijoj (Curri- 
culum vitae) pats Rėza pažymėjo, 
kad esąs „iš lietuvių giminės“ („e 
gente lituana“).(l) Rėzą keliant 
ekstraordinariniu profesorium ir 
lietuvių seminaro inspektorium, 
universiteto rašte pažymėta, kad 
tai „karvaitiškis lietuvis“.(2) Pats 
Liudvikas Rėza (vėliau patrioti
niais sumetimais vietoj Martyno 
pasivadinęs Gediminu, vok. Jedi- 
min) savo giminystę siejo su XVII 
amž. lietuvių raštijos darbuotoju 
Jonu Rėza.(3)

Vėliau dėl Rėzos tautybės būta 
įvairių nuomonių, bet, aplamai 
imant, beveik visi lietuvių tyrinė
tojai yra pasisakę už jo lietuvišką 
tautybę. Jie pirmiausia remiasi 
anuo aukščiau nurodytu paties 
Rėzos pasisakymu. Jo lietuvybė 
eina ne tiek iš gimimo vietos ir 
šeimos, kiek iš ryšio su anksty
vesnėm kartom. Apie tai sako 
prof. Vacį. Biržiška: „...nėra da
bar abejonės, kad jo protėviai bent 
porą šimtmečių gyveno Mažojoj 
Lietuvoj ir visi buvo susiję su 
vietos lietuviškuoju gyve
nimu“.^) Germanistikos dakta-

sakinyje yra išlikęs(grynas. Ir 
jeigu tos knygos, net labai 
mažu tiražu išleistos, lieka 
atstumtos, pats metas tuo 
susirūpinti.

Pats metas parodyti visose 
nausėdijose, kad šalia retų 
knygų yra ir sunkiai parduo
damų knygų skaičius. Ateity
je, esu tikras, dauguma tų 
našlaitiškų tomų bus reti, ieš
komi ir brangūs. 

Pr. V.

ras Ignas Skrupskelis savo diser
tacijoj „Lietuviai XVIII amžiaus 
vokiečių literatūroje“ teigia, kad 
Rėza „kilimo tikras lietuvis“.(5) 
Prof. dr. Kr. Gudaitis irgi tvirtina, 
kad Rėza „gimė lietuviškoje žvejų 
šeimoje“.(6) Prie jų prisideda ir J. 
Jurginis su B. Kmitu, paruo
šę IV Rėzos dainų leidimą: 
„Liudvikas Rėza — lietuvis”.(7) 
Prof. J. Eretas savo studijose 
Rėzos tautybės klausimą paliko 
kaip ir atvirą, daugiau linkdamas 
manyti, kad Rėza galėjo būti 
kuršių kilimo.(8) Tos pat nuomo
nės buvo ir jo mokinys Br. 
Stočku8.(9)

Iš vokiečių bene vienintelis bu
vo dr. Kurt Forstreuter, kuris 
įrodinėjo, kad Rėza buvo vokiečių 
kilmės.(lO) Jis teigė, kad Rėzos 
motina buvo „be abejo, vokietė“, o 
tėvas „tikriausiai vokietis“, nes 
tai esą galima spręsti ir iš tėvo 
pavardės užrašymų (Reehse, 
Raese ir pan.). Pats Rėza kuršišką 
pavardės formą ėmęs vartoti iš 
meilės savo gimtinės Kuršių Neri
jos gyventojams. , Panašiai ir 
Gediminu pasivadinęs iš meilės 
lietuviškumui, ir visa tai ėjo iš anų 
laikų sentimentalizmo.(ll)

Į tai atsako mūsų dienų Rė
zos biografas: „Kai kuriems K. 
Forštroiterio (t.y. Forstreuterio, 
A.T.) samprotavimams galima pri
tarti (pvz., Rėzos motina gal tikrai 
buvo vokietė), tačiau ne visiems. 
Juk būtų visai nesuprantama, 
kodėl tėvų vokiečių vaikas, kaip 
tai teigia K. Forštroiteris, ėmė 
save vadinti „kilusiu iš lietu
viškos giminės“. Kokius jausmus 
Rėza bebūtų reiškę*-: lietuviams ar 
kuršiams, vis dėlto nepatikėtina, 
kad būtų žengęs tokį žingsnį. Jis 
bent iš tėvo pusės, matyt, žinojo 
savo kilmę“.(12)

Ant dviejų kultūrų ribos, bent 
kalbos atžvilgiu, stovi Rėzos 
moksliniai ir literatūriniai bei 
poetiniai darbai. Kai kuriuos teo
loginius raštus Rėza rašė ir 
lotynų kalba. Iš vien tik lietu
vių kalba išleistų Rėzos raštų 
pažymėtini Biblija (1816 ir 1824 m. 
kaip III ir IV leidimai), Naujas 
Testamentas (1816 ir 1824 m.) ir 
Aisopas (1824 m., kur, šalia graikų 
pasakų vertimo, buvo išspaus
dintos ir Donelaičio pasakėčios). 
Iš lietuviškos Rėzos poezijos tėra 
išlikęs tik vienas jo eilėraštis 
(hegzametras) „Šimtus jau metus 
saulelė tekėjo ir leidos“, parašytas 
minint Karaliaučiaus univer
siteto 100 metų sukaktį.(13)

Be abiem lietuvių ir vokiečių 
kalbom išleistų raštų — Donelai
čio „Metų“ (Das Jahr in vier 
Gesaengen, 1818) ir „Dainų“ 
(Dainos oder litthauische Volks- 
lieder, 1825) — kur kas didesnis 
skaičius vien vokiečių kalba išleis
tų Rėzos knygų. Čia įeina 
Prutena oder Preussische Volks- 
lieder und andere vaterlaendische 
Dichtungen (1809), Kriegs Gesaen- 
ge (1813), Nachrichten und Bemer- 
kungen aus dem Feldzuge 1813- 
1814 (karo žygio atsiminimai), 
Geschichte der Litthauischen 
Bibel (1816), Philologisch-kri- 
tische Anmerkungen zu Litthau

Dail. VI. Vijeikis

Poetui, literatūros mokslininkui ir vertėjui Alfonsui Tyruoliui-Seš- 
plaukiui šių metų rugsėjo mėn. 10 d. sukako 75 metai. Germanistiką ir 
lituanistiką studijavęs Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, daktaro 
laipsnį gavo Innsbrucko universitete už disertaciją „J. G. Herder und 
die baltischen Voelker”. Atvykęs 1949 m. į JAV, profesoriavo Notre 
Dame universitete, Columbia universitete dėstė lietuvių kalbą. Yra 
daugelio literatūrinių studijų moklinėje periodikoje autorius, antolo
gijų redaktorius, ypač nusipelnęs kaip Šekspyro ir Dantės, vokiečių ir 
anglosaksų literatūros į lietuvių kalbą vertėjas bei komentatorius. 
Tuebingeno universiteto archyvuose surado Herderio lietuvių dainų 
vertimų originalus ir jų mikrofilmus su Torunės universiteto biblio
tekoje rastais Kreutzfeldo lietuviškų dainų pirmaisiais vertimais 
parūpino Columbia universiteto bibliotekai.

Savo poeziją yra išspausdinęs rinkiniuose: Vyturėlis (1925), Pava
sario saulėj (1935), Kelionė (1950), Laukų liepsnos (1954), Sacra via 
(1961), Sužeistas medis (1962), Metų vingiai (1963), Diemedžio 
paunksmėje (1974). (Eilėraščių pluoštas iš šių rinkinių spausdinamas 
šios dienos „Draugo priede.) Pastaruoju metu suredagavo šv. Kazimie
ro tema lietuvių literatūros antologiją „Vainikas, kryžius, lelija" 
(1983).

Sveikindami sukaktuvininką dr. Alfonsą Tyruolį-Sešplaukį, 
linkime dar daug šviesių ir kūrybingų metų, dalijantis su skaitytojais 
savo įžvalgomis į Vakarų pasaulio literatūrą ir siejant ją su lietu
viškąja kultūra.

ischen Bibel (1816, II d. 1824), 
Ueber litthauische Volkspoesie 
(1818), Prutena, 2. Theil (1825), 
Kurzgefasste Nachrichten von 
allen seit 1775 an den evange- 
lischen Kirchen in Ostpreussen 
angestellten Predigem (1834) ir kt. 
Savo pirmuosius poetinius bandy
mus Rėza irgi buvo parašęs vokie
čių kalba ir išspausdinęs leidinėly 
„Fuenfzehn Deutsche Lieder“ 
(1799), kur buvo įdėti 6 jo eilėraš
čiai.

Nors vien lietuvių kalba parašy
tų Rėzos raštų skaičius ir nedi
delis, bet tokiems leidiniams, kaip 
Donelaičio „Metai“ arba 
„Dainos“, jis pasinaudojo lietu
vybei palankių vokiečių kultū
rininkų, kaip Prūsijos švietimo 
ministeris Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835) arba garsusis poetas J. 
W. Goethe, pagalba ir parama. 
Rėza ir savo išleistus Donelaičio 
„Metus“ už paramą dedikavo min. 
Humboldtui.

Nėra abejonės, kad Rėza abi 
kalbas panaudojo „Metų“ ir 
„Dainų“ leidimuose jau ypač dėl 
to, kad tie raštai pasklistų plates
niuose sluoksniuose, ne vien gyve
namo krašto ribose, kur jau 
lietuvybė buvo pradėta slopinti. 
Versdamas Donelaičio „Metus“ į 
vokiečių kalbą, Rėza norėjo pasiro
dyti ir kiek su „išeiginiu rūbu“, 
natūralesnius Donelaičio 
išsireiškimus „padailindamas“. 
Bet nors ir buvo linkpR i sentimen-

*

Liudvikas Rėza
•

pasauliui, gyvajam
kasdienos reikalui. Jis ypač 
rūpinosi, kad lietuvių kalba būtų 
įteisinta ano meto Rytprūsių 
švietimo sistemoj. Pačioj Lietuvoj, 
aukštesnėse mokyklose, net 
Vilniaus universitete lietuvių 
kalba nebuvo dėstoma. Maty
dami, kaip yra Karaliaučiuj, kurio 
universitete buvo lietuviškasis 
seminaras, vilniečiai turėjo susirū
pinti. Lietuvių kalbos ugdymo 
reikalu juos veikęs Rėzos raštas 
„Geschichte der litthauischen Bi
bel“ (Lietuviškosios Biblijos isto
rija).

Bet aplamai Rytprūsiuose lietu
vybės reikalas XIX amž. pradžioj 
jau buvo gana neigiamai verti
namas. Tiesa, lietuviai ten buvo 
traktuojami kaip senųjų prūsų 
palikuonys, bet norėta gelbėti ne 
tiek pačią lietuvių tautą, kiek jos 
kultūrines vertybes. „Rėza skyrė
si nuo tokių lietuvybės mylėtojų 
tuo, kad norėjo išsaugoti tautą ir 
nežiūrėjo į ją kaip į muziejinį 
dalyką“ .(15)

Nuo 1816 m. Rėza atsidėjo vien 
universiteto darbui ir lituanisti
kai. Jam buvo žinomi Pil. Ruigio 
lietuvių kalbos tyrinėjimai, G. 
Ostermeyerio lietuvių kalbos 
gramatika, Herderio folkloristi
niai darbai. XIX amž. pradžioj 
Rytprūsiuose jis buvo tapęs lyg ir 
centrine figūra, vadovavusia 
visam ano meto lietuvių literatūri
niam judėjimui. Jo darbu apie 
krikščionybės pradžią Lietuvoj 
(lotynų k., 1810 m.) domėjęsis net 
Daukantas. Bet ypač reikšmingi 
buvo Rėzos užsimojimai folklo
ristikos srity. Čia nemaža reikš
mės turėjo ir jo „Prutena“ (1809), 
kur propagavo liaudies poetinę 
kūrybą, Herderio paveiktas pridė
jo straipsnį apie lietuvių dainas. 
Bet kartu Rėzai buvo svarbu 
žadinti lietuvių patriotinius jaus
mus tokiais to rinkinio kūriniais 
kaip istorinė baladė „Ona ir 
Vytautas“, kur keliamas karžy
giško pasiaukojimo motyvas.

Laviruodamas ant dviejų kultū
rų ribos, Rėza antrojoj „Prutenos“ 
daly pasirodo kontroversiškesnis, 
negu pirmojoj. Yra ten, tiesa, kele
tas lietuvių dainų, pvz. Žiemos 
šėkas ir vasaros sniegas, Vakaro 
verpėja, Motina ir duktė, Trys 
seserys, netgi žemaičių padavi
mas apie Kęstutį ir Mylinę, bet, 
svarstydamas Rėzos lietuvišku
mo ir vokiškumo klausimą, Br. 
Stočkus randa, kad autorius ne 
kartą rašąs ir jaučiąs „kaip tikras 
vokietis“ .(16) Pavyzdžiu ima 
entuziastingą Rėzos eilėraštį apie 
vokiečių pergalę Tautų mūšy 1813 
m. („Siegeslied nach der Schlacht 
bei Leipzig 1813“, Prutena, II d., 
100 psl.). Iš tikrųjų tai tik rodę jo 
apsirikimą, nes būdamas tikras 
prūsas (ne vokietis) jis kovojęs už 
visų laisvę, gerai nesusivokda
mas, kad prūsų valstybė tapo 
vokiška ir kad, laimėjus karus, ji 
pradės smarkesnę kovą su nevo
kiškom tautybėm. Šis nesusivoki
mas galėjęs būti taikomas visiems 
Prūsų lietuviams, kurie manė turį 
lygias teises su vokiečiais, nors to 
jau nebebuvę po 1800 m. Vokieti
nimo darbo kaip tik ypač buvę 
imtasi, laimėjus karus su Napoleo
nu ir pradėjus daugiau stiprintis 
viduj.

Vis dėlto Rėza pirmojoj „Prute
nos“ daly yra stipriai pasmerkęs 
ankstesniųjų laikų kryžiuočių ag
resiją eilėrašty „Die Ruinen von 
Baiga“ (Baigos griuvėsiai). Čia 
poetas užpuolikus šaukia į „Dievo 
teismą“.

Baigiant tenka pasakyti, kad, 
kokia bebūtų Rėzos kilmė, jis savo 
darbais, žodžiais ir nusiteikimu 
buvo lietuvis, kuriam lietuvių 
tauta visada liks dėkinga, o ypač 
už Donelaičio ir dainų išvesdini- 
mą į platesnįjį pasaulį. Kaip Prūsų 
krašto gyventojas, Rėza vis dėlto 
lietuvišką tautybę jungė su atsida 
vimu Prūsų valstybei ir kultūrai. 
Iš to ir tas kartais kylantis 
konfliktas, kai lietuviškumo ir 
vokiškumo atžvilgiu nebeįžiūrima

(Nukelta i 2 psl.)

talųjį stilių, Rėza, Donelaitį 
versdamas, liko ištikimas origina
lui. Čia jam, atrodo, įtakos bus 
turėjusi ir Herderio verstinės 
literatūros teorija, pagal kurią 
svarbu perduoti ne tik prasmę, bet 
ir emocinį poveikį, kurs artimas 
originalui. Perteikdamas vertimų 
kiek švelnesniais niuansais, Rėza 
galbūt tai darė ir iš meilės savo 
tautiečiam, kurie Donelaičio 
vietomis buvo pavaizduoti kiek 
sutirštintom realistinėm spalvom. 
Lygindamas abiejų kalbų grama
tines skirtybes, Rėza rado, kad 
lietuvių kalba buvo glaustesnė ir 
ja plastiškiau galėjo išreikšti 
poetinius vaizdus. Bet, būdamas 
kiek nutolęs nuo gyvosios kalbos, 
pasikliaudamas vien gramatikom 
ir žodynais, jis kai ko neperprato 
Donelaičio tekste ir kiek nuklydo 
nuo tikrosios prasmės, bet šiaip jo 
vertimas vertinamas teigiamai, 
išskyrus aštresnę Nesselmanno 
kritiką (bet jo paties Donelaičio 
vertimas kur kas sausesnis) ir 
Jenos prof. J. Penzelio pastabas 
dėl vokiško hegzametro nesklan
dumo ir pasitaikančių lituanizmų. 
Daug geriau „Metų“ vertimą verti
no vokiečių filologas J. Grimmas, 
kurs ir patį Donelaitį vadina „pui
kiu poetu“.(14)

Kitas svarbus motyvas, dėl 
kurio Rėza „Metus“ ir „Dainas“ 
leido abiem kalbom, buvo reikalas 
parodyti lietuvių kalbos reikšmę ir 
svarba ne vien literatūriniam
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Šiame numeryje
Kiek dabartinė Lietuva atvira kitų 
tautų kultūrai?
Stasio Santvaro „Buvimo pėdsakai”. 
„Kalanta” — kompozitoriaus Bruno 
Markaičio rašoma opera.
Petras Karuža grįžta.
Lietuvių rašytojų draugijos literatū
ros vakaras spalio 28 Chicagoje. 
Visatos tobulumo dainius 
Guillėn (1893-1984).
Jorge Guillen eilėraščiai.
Mintys apie vaizdajuostę „Dailinin
kas Juozas Pautienius”.
Dail. Laimos Simanavičiūtės paroda. 
„Draugo” kultūrinio priedo pradžia.

Kiek dabartinė Lietuva atvira 
kitų tautų kultūrai?

žurnalo šių metų 
numeryje išspaus- 
pasikeitime nuo- 

apie Kubiliaus kny- 
nors ir

Pernai Lietuvoje pasiro- kompartijos darže. Kaip infor- 
džiusi Vytauto Kubiliaus stu- muosi apie svarbius čekų ar 
dija Lietuvių literatūra ir lenkų rašytojus, jei nė vienas 
pasaulinės literatūros proce
sas iššaukė gyvas ir jautrias 
diskusijas. Jos tęsis dar ilgą 
laiką, nes Kubiliaus knyga už
čiuopia egzistencinę temą — 
savitos lietuvių kultūros išsi- 
laikymą pasauliniame 
kontekste. Į kartais girdimą 
rezignacijos kupiną posakį — 
„Mes tokie maži, o pasaulis 
toksai didelis” — Kubilius 
atsako su išsamiai dokumen
tuotu ir moksliškai pagrįstu 
santūriu optimizmu.

Kitas klausimas, ar, kaip 
teigia Kubilius, lietuvių lite
ratūra tarybiniais metais tik
rai „pirmą kartą tapo ne tik 
imančia, bet ir duodančia 
menine sistema”? Apie tai 
Pergalės 
antrame 
dintame 
monėmis
gą ypač įdomiai, 
nepilnai, pasisako kritikas 
Aleksandras Krasnovas. Jo 
manymu tokiai temai gvil
denti anaiptol nepakanka ver
timų statistikos ir rašytojų 
pareiškimų. Mažorine for
mule apie išėjimą į „pasau
linę areną” jį verčia suabejoti 
ir paties Kubiliaus knygoje 
pateikti faktai.

Kiek iš tikrųjų mes atsi
veriame kitų tautų literatū
rai? Anot Krasnovo, su tuo 
atsivėrimu reikalai kol kas 
prastoki. Vertimai iš didžiųjų 
pasaulio literatūrų, rašo jis, 
šiuo metu gana atsitiktiniai, o 
apie dabartinį tų literatūrų 
etapą lietuviams trūksta 
„elementariausios informaci
jos”. Krasnovas primena, kad 
kelerių pastarųjų metų perio
dikos komplektuose vargu 
aptiktumėm daugiau dešim
ties straipsnelių apie tai, kas 
šiuo metu vyksta anglų, 

, amerikiečių, prancūzų, lenkų 
“ar čekų literatūrose. Šis nuo- 
,gas statistinis faktas prašo
ksi išsamesnio panagrinėjimo. 
k Ar lietuvių skaitytojai 
h domi tokia informacija

I

I

i

i neši
ldomi tokia informacija? Do
misi — ir labai. Ar niekas 

; nenori apie tai rašyti? Nori — 
įir dar kaip. Tad kodėl apie 
šias literatūras tylima? 
Atsakymo čia reikia ieškoti

jų nėra marksistas-leninis- 
tas?' O anglų, amerikiečių ir 
prancūzų literatūros, CK sek
retoriaus Liongino Šepečio žo
džiais, priklauso supuvusiai ir 
nuodingai Vakarų kultūrai.

Krasnovas toliau primena, 
kad Lietuvoje net nepaskel
biama Nobelio laureatų var
dai. Jis, be abejo, turi omeny 
tris nutylėtus laureatus iš 
JAV-ių: Saul Bellow, Isaac 
Bashevis Singer ir Česlovą 
Milošą. Juos apgaubusi tylos 
skraistė irgi neturi nieko 
bendro su jų literatūrine ver
te. Bellow daugelio kritikų 
šiandien laikomas svarbiau
siu amerikiečių prozininku; 
Singeris yra sukūręs prozinį 
epą apie žydus Rytų Europoje 
ir Amerikoje; o Milošas yra ne 
tiktai žymiausias šiandienos 
lenkiškai rašantis poetas, bet 
ir šimtais gijų su Lietuvos 
kultūra susijęs rašytojas. Už 
kokias baisias nuodėmes jie 
neįsileidžianti į Lietuvos tary
binę spaudą? Visi trys pa
smerkė sovietinį totalitariz
mą, o Milošas ne tiktai 
artimai bendrauja su lietuvių 
kultūrininkais išeivijoje, bet ir 
drįso tapti „Solidarumo” revo
liucijos Lenkijoje poetiniu 
simboliu. Taip, partijos prie
globstyje, „atsiveriama kitų 
tautų kultūrai...”

„Tarybinės” informacijos 
šaltiniai paprastai vaizduoja 
nepriklausomos Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą kaip provin
cijos užkampio stagnaciją. 
Krasnovas gi prisimena Ku
biliaus knygoje pateiktus duo
menis apie gausius užsienio 
literatūros vertimus ir infor
macinius straipsnius ketvir
tojo dešimtmečio periodikoje. 
Ar šiandien trūksta specialis
tų? Ne, rašo Krasnovas, spe
cialistai skundžiasi neturį 
kur pasireikšti. Ar kaltas 
redakcijų abejingumas užsie
nio literatūros naujienoms? 
Tik iš dalies, atsako Krasno
vas, nes užsienio literatūros 
žinovai paprasčiausiai neturi 
galimybių pateikti įdomią ir 
operatyvią informaciją — „ku
rioje Vilniaus bibliotekoje ras
tum populiaru, sakvsim. nran-

Poezijoje laiko bėgimo 
akcentavimas yra tiek senas, 
kiek sena yra žmogaus 
savimonė. Visa bėda — 
amžinoji praeinamumo žievė 
poetams tebelieka sunkiai 
įkandama. Labai lengva 
epigoniškai pakartoti atšipu
sius palyginimus, ar, bloges
niu atveju, sentimentaliai 
verkšlenti apie virš galvos 
pakibusią senatvę.

Ir Stasio Santvaro rinkinio 
Buvimo pėdsakai dažnas eilė
raštis vienaip ar kitaip liečia 
gyvenimo trapumo tematiką. 
Jaučiamas V. Mykolaičio- 
Putino poveikis. Nėra tai jokia 
neigiamybė: putiniškas
simbolizmas ir neoromantiz
mas šiame amžiuje penėjo ir 
ugdė daugelį Lietuvos 
poetų. Tradiciniai simboliai 
buvo lakūs, giliai prasmingi; 
nuotaika . pavergiančiai liūd
na, kartais tragiška; žemės 
keliai kupini kančios, tuo 
tarpu siela besiveržianti į 
■viršūnes, erdves, laisvę, švie
są, džiaugsmą, meilę...

„Lango” pratarmėje Puti
nas rašė: „Taip jau yra, kad 
žmogaus širdis jautriau, įspū
dingiau reaguoja į liūdesį, 
sielvartą, negu džiaugsmą”. 
Tai neabejotina tiesa este
tikoje. Anglų rašytojas 
Lawrence Durrell pasakė: 
„Kiekvieno daikto širdyje glū
di liūdesys”.

Vistiek, būdamas saiko 
gerbėju, skeptiškai žiūriu į liū
desio per didelį sutirštinimą. 
Kaip tik Stasio Santvaro kny
goje randu šiek tiek per 
dosnią ,,Weltschmerzo” 
pasaulėjautos sankaupą. 
Asmeninis ir pasaulio sielvar
tas čia glėbesčiuojasi kaip 
Nemunas su Nerimi prie 
Kauno. Protarpiais pasigirsta 
savigailos čiurlenimas.

Rinkinio pradžioje yra 
išspausdintas eilėraštis 
„Pėdsakai”. Tai savotiška 
kraupių pergyvenimų pano
rama, sakykime, vizija. Ji 
knygai tiek reikalinga, kiek 
Hamleto nusižudymas trage
dijos pradžioje. Nesinori tikė
ti, kad čia atskleidžiamas 
Santvaro dvasinis paveiks
las. Skaitome apie sugriautą

būvį, niekingą ir seklią 
žmogaus dalią, pelenus apkar- 
tusioj širdy, po kojom trupan
čias apgaulingų kuorų plytas, 
beviltiškai graudžią vakaro 
saulę; apie nelemtį, kuri it 
ragana bjauriai nuoga; apie 
apsivylimų kupiną tamsybę, 
prakeiksmo darganą...

Argi iš tiesų poetas savo 
žemiškame buvime yra 
pasmerktas šitokiai nelem- 
čiai? Kiek žinau, Santvaras 
yra gan patogiai įsikūręs 
Amerikoje, turi mylinčių 
bičiulių būrį, vieną kitą 
nepavojingą priešą; visur 
keliauja; pripažinimo susilau
kė ir išeivijoje, ir pavergtoje 
Lietuvoje; yra uolus visuome
nininkas, nuoširdus literatas, 
malonaus balso kalbėtojas, 
poezijos skaitovas, garbingo 
amžiaus pasiekęs lietuvių ope
ros veteranas, aukšto lygio 
libretistas... Visų taurių savy
bių ir norėdamas neišvar
dinsi. O štai, šis kultūros 
numylėtinis, vaišinamas 
Olimpo nektaru ir ambrozija, 
į savo egzistenciją žiūri lyg 
koks gulago ar holokosto 
gniaužtuose traiškomas indi
vidas. Sunku suprasti.

Ir imi galvoti: kuo gi gali
ma atsverti šitokį nepakelia
mą pragaišties tonažą? Kuo, 
būtent? Poetas maldauja: 
Lemtie, o dumblo ir gyvybės 

vandenio nešėja, 
dar leiski man sušilt gaiviajam 

meilės spinduly!..
Taigi — meilė yra išvaduo

toja! Ji vienintelė. Be jos 
pasaulio pragaištis būtų tikrai 
pragaištinga ir gyvenimo 
kelionė klampi, kaip Pinsko 
pelkės. Laimei, svaiginantis 
liaunas moteriškas pavidalas 
šmėkšteli poeto kelyje, ir 
gyvenimas tampa ne toks jau 
gūdus.

Žinant šį rubajatų poeto 
bruožą — žavėtis liaunomis 
būtybėmis, visas apokaliptinis 
griaudėjimas, išreikštas prolo
ge, ir daugelyje kitų eilėraš
čių, nėra perdėm slegiantis. 
Negi pilnai tikėsi tuo, kad 
dainius, kuris taip gaiviai 
jaučiasi, pamatęs baugią stir
ną ūksmingam palmių ir 
žiedų pavėsy, yra jau taip 
kiaurai pertekęs rūsčių dienų 
apgaulėm.

Žvilgterėkime į „Septynių

žemė gerta laisvės ilgesį fir 
laisvės kraują... Čia jiįra 
neabejotinai į visuotinę pakopą 
kyla poezija ir įamžina Sere
džių mūsų literatūroje. 7

Tuo tarpu „Vilniau^” 
vaizduose girdėti istorines 
retorikos sąvokos, 
tinkančios
patosui, bet nepaliekančios 
poetinio žavesio. Tas pats 'su 
„Kauno” eilėraščiu, kur 
ateities viltingi bokštai styri. 
Ryški Antano Miškinio įtaka.

„Septynių miestų” cikle 
skaitytoją labiausiai patrau
kia „Milanas” ir „Roma”. Čia 
patirties tikroviškumas ir keli 
būdingi istoriniai akcentai 
suteikia eilėraščiams gyvas
tingą įtaigą, taip pat ir 
forma, kaip išimtis, nįra 
paglemžta tradiciniam ketur
eiliui. Ypač „Romos” įvaiz
džiai gan organiškai pasirėiš- 
kia eilėraščio talpioje erdvėje. 
Poetas pykstasi su Hora
cijum, Bruto rėmėju, palaiko 
Cezarį ir bičiuliauja su Ovidi
jum: t

I 
Dar kartą atsisėsiu po tava , 

pušim, 
Mėginsiu su seniu Ovidijum 

prikelti seną bičiulystę — 
Iš čia pasaulio kyla žodis, 
Tenešdamas žmonėms tik

Meilę ■—

kankins svečioj šaly arba mir
siu aš skaudžiam gimtinės 
ilgesy.' -

Pradingusio laiko ir actekų 
tautos likimo prasmės poetas 
ieško epinių eilėraščių santal- laikysena, 
koje „Meksika”. Paveiktas

miestų” skyriaus eilėraščius, 
mano manymu, vietomis 
tikrai įspūdingus kūrinius. 
Čia Santvaro jausmingus 
prisiminimus ir susirūpinimą 
pasaulio problemomis pare
mia pergyvenimo daiktišku
mas, spalvinga aplinka, regimų spalvų raiškumo ir 
įvykių įvairovė. Žemės trauka deginamas meksikiečių 
verčia poetą bent iš dalies gyvenimo kontrastų, Santva- 
atitokti nuo įprastos lamen- ras įsijausmina. deklaratyvios 
tacijos, per dažno plasnojimo poezijos labui. Rūstinasi dėl 
simbolių sparnais. Bent iš. europiečių 
dalies. Ir gauname įtaiges
nius kūrinius.
Kaip kiklopų didelės ir 

paslaptingos akys 
pakrantes tranko gilūs ežerai — 
O čia ant kranto eglės, 

pušys, skroblai, 
Beržai ir jovarai.

užkariautojų
žiaurumo. Nepagaili ir savęs:

Vandeny regiu save — tą 
žiaurų baltą žmogų, 

Gėda, gėda ima degti man 
veidai...

Tik sielos duoną... 
Mįslinga tu esi, balta, kaip 

gulbė.
Amorl..

Toks yra pirmas „Rudens 
peizažo” posmas „Nova Sco- 
tia” eilėraščių triptike. Be 
jokių epitetų medžių išvardini- 
mas įtikinam ai nubrėžia šiau
rietišką gamtovaizdį, taip pat 
lyg ir aptildo trankią pirmųjų 
eilučių metaforą. Deja, toli
mesnė triptiko tematika, ypač 
eilėraščių pabaigos, neišsiver
čia be aikčiojančios nostal
gijos: gūdžios naktys dar

b
Atidesnis skaitytojas gal 

nusistebės poeto prieštaringa 
kai dainuojama 

apie meilę ir čia pat tarnauja
ma Cezariui, negailestingam 
karvedžiui.

„Bostono” eilėraščio 
maldingoje intonacijoje 
išryškėja savigaili . gija. Poe
tas, kaip audros išrautas 
medis, jaučiasi išmestas į 
pakrantę, Shaivmutu vadin
tą, nėra likimo glostomus, 
žvelgia į rūstųjį Atlantą. Siela 
tolimą ir giedrą dangų regi. 
Vizijoje išgirsta aidinčius 
Pavasario balsus, mato į 
laukų darbus einančius 
Donelaičio būras. Tautiniai 
simboliai jį sustiprina. Pasku
tinėje eilutėje sako Shawmu- 
tui: Nusilenksiu tau už 
kasdieninę duoną...

Buvimo pėdsakai turi dar 
tris skyrius: „Dainų ir sapnų 
atspindžiai”, „Rubajatai” ir 
„Žmogus ir daiktai”. Visur 
karaliauja ketureilis. 1978 
metais išleistoje Rubajatų

cūzų literatūrini žurnalą?”
Tą liūdną tikrovę besvars

tant, Krasnovui ateina i gal
vą Kubiliaus mintis, kad 
„spartesniam literatūros augi
mui reikia ne tik genialių kū
rėjų, bet ir ypatingo dva
sinio” ir — priduria 
Krasnovas — visuomeninio 
klimato. „Argi brandi visuo
menė, brandi kultūra negali 
pagal savo poreikius regu
liuoti spaudos plotą?” — klau
sia kritikas. J jo retorinį 
klausimą atsakymas papras
tas: taip, nebent tą visuo
menę ir jos kultūrą reguliuoja 
ir darko svetima valdžia.

K.Ž.

Kas yra tie „Septyni 
miestai”? Ogi Seredžius, Vil
nius, Kaunas, Palanga, ; 
Milanas, Roma, Bostonas. Tai 
poeto gyvenimo priebėgos. 
„Seredžiuje”, vaikystės regė
jimų strofose, šalia dekoraty
vaus patoso, vingiuoja tikro
viški, taiklūs įvaizdžiai: Ten 
žydų ožkos, vištos ir pilki 
namai,/Tenai lietuvio sodai ir 
darželiai užmiestį dabina... 
Arba toks dinamiškas vaiz
das: Iš Pieštvės skardžių griū- . knygoje, laimėjusioje Rašy- 
na žmonės ir žirgai —/Ir tojų draugijos literatūros 

premiją, buvo 337 posmai. 
Autorius šį kartą išspausdino 
dar 143. Miniu tuos skaičius, 
norėdamas pabrėžti šių, doro
vine išmintimi alsuojančių 
sentencijų gausą Santvaro 
knygose. Anglų poetas 
Edward FitzGerald, vertęs 
Omarą Kajamą, savo ruba
jatų kiekį suglaudė iki 101. 
Matyt, jam sunkiai jie eilia- 
vosi, ir jis padarė kruopščią 
atranką. Panašus atsijojimas 
būtų pravertęs ir Santvarai. 
Man dabartinis rubajatų 
pluoštas Buvimo pėdsakuose 
patinka labiau, negu anksty
vesnis. Pasižymėjau keliolika 
geriausiai pavykusių. Pavyz
džiui, kad ir 59-tas su antraš
te „Čiurlioniškai”:

Dienom ir valandom, be at
vangos — dienom ir valandom —
Į kalną kyla eisena su vėliavom 

juodom. — 
Pakalnėje vieni žibintai gesta, o 

kiti liepsnoti ima 
Vis tom pačiom viltim, svajonėm 

ir klaidom.

Restorano kėdės ir klientas (Paryžius, 1984). Nuotrauka Algimanto Kezio.
Iš Algimanto Kezio fotografinių darbų rinkinio (226 W. Superior St., Chicago, IL) šių metų spalio 
••Paryžius. 1984”. kuria bus išstatytas Raleriioie mėnesi.
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Naująjį Ganytoją 
pasitinkant

kultūros muziejaus 
mėnesį Chicagos et-

„Piliakalnio šešėlis”, 
eilėraščiai — 40 metų

nusisuko nuo jo ir jo atsto
vaujamos Bažnyčios. Be abe
jo, tai nėra vienintelė priežas
tis, kodėl žmonės naujaisiais 
laikais pradėjo atkristi nuo 
Bažnyčios. Priežasčių yra 
daugiau. Ji viena čia iškelia
ma, kadangi ji iš esmės palie-

krikščionius. Prisimintina, 
kad kunigas, būdamas vien , 
katalikiškosios organizacijos 
„dvasios vadu”, ne visada r 
galėjo reikštis organizacijos i 
gyvenime tiek, kiek iš tikrųjų ( 
reikėjo: pvz., tramdyti įsisiū
bavusius veikėjų ginčus, rie- , 
tenas ir kovas, kad jos nepik- f 

j
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Sustota ir pagalvota

Lietuvių 
Lietuvių 
valdybų 

dalyvavo

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 22-23 
d. savaitgalį Dainavos sto
vyklavietėje prie Manchester, 
Michigan, įvyko 
bendruomenės ir 
jaunimo sąjungos 
konferencija. Joje
didelis būrys mūsų veikėjų. 
Kol ši paraštė pasieks 
skaitytojus, konferencija jau 
bus buvusi spaudoje aprašy
ta, tad nesiimsim pasakoti, 
kas joje dėjosi, o tik pažersim 
kelias jos iššauktas mintis.

Konferencija dalyta į dvi 
dalis: studijinę ir organizaci
nę. Studijinei sesijai įvadą 
darė prof. dr. Tomas Remei- 
kis, svarstyboms pasiūly
damas sociologo Herbert 
Gans sukurtus solidaraus ir 
simbolinio etniškumo JAV 
visuomenėje modelius. Jei 
solidaraus etniškumo laiko
tarpis ženklinamas ko pilnes
niu ir kartais tiesiog 
neišvengiamu užsiangaža
vimu savo tautinei bendruo
menei, tai (vėlyvesnis) 
simbolinio etniškumo laiko
tarpis pasižymi daline ir 
savarankiška tautinių simbo
lių atranka. Kalbėtojas siūlė 
mintį, jog šie Gans modeliai 
gali būti vertingi svarstant 
mūsų veiklos rūpesčius ir kėlė 
klausimą: kokias implikacijas 
išeivijos veiklai reikia prama
tyti, mūsų visuomenei perei
nant iš solidaraus į simbolinį 
etniškumą. (Dr. Tomo Remei- 
kio paskaita bus ateityje 
išspausdinta Draugo priede, 
- Red.)

Sustota prie trijų veiklos sri
čių: kultūros, politikos, ir 
švietimo. Kiekvienai sričiai 
buvo skirtas referatas, kurį 
skaitė kviestas svečias — čia 
dažniausiai ir buvo grįžtama 
prie Gans keliamų minčių bei 
jų naudingumo mums. Po to 
komentarai iš tos srities 
veikėjų, o galop klausimas 
perduodamas visų disku
sijoms. Formatas įdomus, nes 
tuoj pat po padarytų pasiūly
mų buvo galima orientuotis, 
kiek jie rišasi su dabartine 
praktika JAV ir Kanados 
lietuvių veikloje.

Mintis tokią konferenciją 
ruošti yra sveikintina. Ji 
duoda progą išeiti nors trum
pam iš įvykių srauto ir

pažvelgti į visumą. Naudinga 
ir susitikimui parinkti savąją 
„Dainavą”, nes pati stovykla
vietė yra labai apčiuopiamas 
mūsų gyvo lietuviško gyveni
mo simbolis. Čia kas vasarą 
klega būriai lietuviško jauni
mo vasaros stovyklose ir 
studijų savaitėse. Stovykla
vietė yra ir gyvas kartų 
bendradarbiavimo simbolis: 
daugelis pirmųjų „Dainavos” 
rėmėjų jau kapinėse ilsisi, o jų 
gerais darbais dar daugelį 
metų galėsime džiaugtis. 
„Dainava” simbolizuoja ir 
kitą mūsų bendruomeninio 
gyvenimo aspektą: taip kaip 
mokyklos, bažnyčios, salės, 
spaustuvės ji yra dalis mūsų 
sukaupto visuomeninio turto, 
kuriuo remiasi mūsų veikla. 
Todėl buvo ir naudinga šią 
konferenciją ruošti savo lietu
viškoje stovyklavietėje, ne 
didmiesčio viešbutyje ar 
užmiesčio motelyje, nes čia 
buvo galima pajusti ir kitą 
mūsų lietuviškos veiklos para
doksą: juo labiau mes mano
me esą atsiriboję nuo gyve
namo krašto visuomeninio 
gyvenimo, juo labiau mes 
tampame jo svarbia dalimi. 
Štai toj pačioj „Dainavoj”, 
kur vasaros metu gyvenimas 
vyksta lietuvių kalba, rude
niui atėjus stovyklavietėje jau 
daugelį metų vyksta amerikie
čių mokyklų ir jaunimo 
grupių studijiniai savait
galiai. „Dainava” tarnauja ir 
vietinei bendruomenei. Skaity
tojui gal kyla mintin skandi
navų bendruomenės JAV 
vidurio vakaruose įkurtos 
kolegijos.

Po svarstymų popietės 
peršasi išvada, jog Gans kai 
kuriais atžvilgiais realistišką, 
bet perdėm pesimistinę 
prognozę išeivijos gyvenimui 
atsveria žvilgsnis į dabartinę 
mūsų padėtį: daug dalykų 
daroma gerai ir įstengiama 
susidariusiom progom 
pasinaudoti. Tai reikštų, kad 
iš vienos pusės mūsų bendruo
menės veikėjai įstengia skai
tyti laiko ženklus, o iš kitos — 
mes linkę remti vertingus 
projektus. Mūsų bendruo
menės finansinis pajėgumas 
įspūdingas — šiais metais 
vyko net šešios atskiros

Tikintis pasaulietis II 
Vatikano susirinkimo buvo 
iškeltas į bažnytinius bendra
darbius. Jis netgi tapo pava
dintas kunigu bendrine pras
me. Pagal susirinkimo dvasią 
ir raidę jis esąs tam tikra 
prasme Bažnyčia, lygiai kaip |
ir šventimus gavęs kunigas ar čia mūsų laikų žmogaus psi- 
vyskupas. Jis kartu su hierar- ) chologiją: priimti tokias 
chįja nešąs atsakomybę už pažiūras, kurios yra supran- 
Bažnyčią. Tokiu atsakingu tamos ir aiškiai išreikštos, 
tapęs jau per krikšto ir sutvir-1 pasiduoti tokiam gyvenimo 
tinimo sakramentus. Iš šios 1 būdui, kuris kyla iš bendruo- 
atsakomybės kyla ir šis noras menės. Bažnyčios įvesta litur- 
pasveikinti naująjį Ganytoją | gija kaip tik atsako moder- 
— vyskupą Paulių Baltakį gal 
kiek neįprasta forma — vie
šai, pasidalijant kai kuriomis 
mintimis ir viltimis, kurios 
kyla ryšium su naujo vysku
po lietuviams už tėvynės ribų 
paskyrimu.

Aiškumas ir 
bendruomeniškumas 
dabartinėj liturgijoje

Po II Vatikano susirinkimo 
niekas taikliau neišreiškė 
naujos reforminės dvasios 
Bažnyčioje kaip kunigo ir al
toriaus atsisukimas į žmones. 
Juk tuo kunigas ir jo prie al
toriaus švenčiama liturgija 
priartėjo prie Dievo tautos, 
prie žmonių, kunigas panoro 
su jais bendradarbiauti, būti 
jų tarpe. Individualus maldos 
būdas, trukęs Bažnyčioje 
šimtmečiais, buvo atmestas. 
Kunigas, nusisukęs nuo tikin
čiojo ir vienas sau murinąs 
daugumai žmonių nesupran
tamus svetimos (lotynų) kal
bos žodžius, buvo iš tikrųjų il
giau nebepakeliamas. Mat 
ilgainiui ėmė rastis vis dau
giau žmonių, manančių, kad 
kunigo individualiai švenčia
ma liturgija yra vien jo rei
kalas, neliečiąs kitų, todėl jie

rinkliavos — vajai, ir jie visi: 
rado gerą atgarsį. Aišku, kad 
tai buvo neeiliniai metai. 
Tačiau labai įdomu, kad 
svarstybų komentaruose visai 
nebuvo balsų, jog mūsų 
bendruomeninei veiklai jau im
tų trūkti lėšų. Atrodo, jog 
esame linkę tikėti, kad mūsų 
kultūrinis gyvenimas išblės 
pirma, negu atsisakysime 
aukoti bendriesiems reika
lams. Buvo balsų, kad Lietu
vai išsilaisvinus jos atsistaty
mui aukotų ir tie, kurie dabar 
nuo lietuviško gyvenimo nuto
lę. Aišku, ryšių palaikymui 
labai naudingi ir puoselėtini 
mūsų periodiniai leidiniai 
anglų kalba kaip Bridges ir 
The Observer.

Klausytojas svarstybose tik
rai galėjo pajusti, kad ku
riame istoriją: ir tai jutome ne 
vien Kanados lietuvių pastan
gose surinkti savo veiklos 
dokumentus ir juos išsaugoti 
bendrame archyve, bet juto
me eidami „Dainavos” keliu 
pro Kryžių kalną, pro pušy
ną, kuris taip neseniai buvo 
tik pušų daigeliai pievoje, o 
dabar išaugęs tokiu mišku, 
kuris aukštesnis už koplyt
stulpį kryžkelėje. Gal ir tos 
mintys, kurios buvo sėtos 
„Dainavos” konferencijoje, 
taip pat augs ir žaliais lapais 
sulapos.

niojo žmogaus psichologijai — 
suprasti kiek galima dau
giau tai, kuo tikima; kunigo 
su altorium atsisukimas į 
žmones ir jų įtraukimas į 
liturgines apeigas atliepia 
anam bendruomeniškumui, to
kiam gyvam, pavyzdžiui, jau
nosios kartos sąjūdžiuose. Už 
aiškumą ir bendruomeniš
kumą švenčiant liturgiją, II 
Vatikano susirinkimo doku
mentai pasisako įsakmiai. 
Štai Šventosios Liturgijos 
konstitucijoje skaitome: „ ... 
liturginius tekstus ir veiks
mus reikia taip’ atnaujinti, 
kad jie aiškiau atskleistų 
šventus dalykus, kuriuos 
išreiškia, ir kad krikščionys 
pajėgtų juos kiek galint ge
riau suprasti bei pilnai, akty
viai, bendruomeniškai į juos 
įsijungti” (mano pabraukta).

Senasis apaštalavimas 
per organizacijas

II Vatikano susirinkimo tė
vai, iškėlę pasauliškį į bažny
tinius bendradarbius, kurie 
turi sąmoningai, pilnai, akty
viai ir bendruomeniškai reikš
tis Bažnyčios gyvenime, nuro
dė ir būdą, kuriuo šie 
pasauliškio uždaviniai galėtų 
būti vykdomi. Tas būdas — 
tai vadinamosios pastoraci
nės tarybos, kurios turėtų bū
ti įsteigtos visose parapijose ir 
vyskupijose. Tuo pasauliečių 
veikla turėtų gerokai pasi
keisti, ją palyginus su buvu
sia iki II Vatikano susirin
kimo. Žinome, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM

pasauliškių dalyvavimas baž
nytiniame gyvenime, daž
niausiai vadinamas apaštala
vimu, vyko per organizacijas, 
kurios apėmė visus gyventojų 
sluoksnius: vyrus (Katalikų 
vyrų sąjunga), moteris 
(Katalikių moterų draugija), 
besimokančius ir mokslus bai
gusius (Ateitininkų federaci
ja), kaimo jaunimą (Pavasa
rininkų sąjunga), darbo 
žmones (Katalikų darbininkų 
sąjunga), tarnaites (Šv. Zitos 
draugija), vaikus (Angelo sar
go sąjunga), mokytojus 
(Katalikų mokytojų sąjunga) 
ir kt. Šios organizacijos 
sudarydavo vadinamojo Kata
likų veikimo centro branduo
lį, kitą jo dalį skirdavo vys
kupai. KVC veikė, vado
vaujamas vyskupų. Jo 
veikla, be abejo, daug pri
sidėjo prie Lietuvos gyven
tojų krikščioninimo. Kai ku
rios organizacijos buvo tiesiog 
idealiai susitvarkiusios savo

tintų pašalinių.
Pasauliškių veikla 
per pastoracines 

tarybas
Dėl šių ar panašių priežas-’ 

čių emigracijoj katalikų sielo
vada pasuko kita linkme: nuo 
organizacijos į parapiją. Šitą 
pataisą užsimojo vykdyti kan.! 
F. Kapočiaus sielovadinis židi
nys Vakarų Vokietijoje, subū
ręs aplink save pajėgiausius 
emigracijoj atsidūrusius kuni
gus ir pasauliškius. 
katalikiškoji veikla 
spiestis 
pijose, 
įvairių 
moterų, 
tininkų 
žarijos 
padaryta vien Ateitininkų' 
federacijai dėl jos ypatingų 
uždavinių ir padėties. Prie
šinosi ir Katalikių moterų 
draugija, kuri savo veiklą tęsė 
emigracijoj toliau. Dėl emigra
cijos į užjūrius kan. Kapo
čiaus užmojis grįsti katalikiš
ką veiklą parapija, deja 

Nuotrauka Vytauto Maželio negalėjo išsivystyti. Šį užmojį 
, savuoju padarė II Vatikano1 

susirinkimo tėvai. Tai, be 
abejo, rodo, kaip gerai gyve
namojo laiko pulsą buvo už
čiuopę kan. Kapočiaus židinio 
sielovadininkai.

Ar pasauliečiai, pakilę iki 
bažnytinių bendradarbių, ši
tai įsisąmonino? Kartais ten
ka tuo suabejoti. Ko gero tik 
nedaugelis nasauliškių apie 
tai žino. Juk mūsų pastoraci
ja, kaip prieš daugelį metų 
rašė dabartinis Tėviškės žibu
rių vyriausias redaktorius, 
yra labiausiai nevadovau
jama gyvenimo sritis. Tad ar 
visur parapijose pasirūpinta 
pasauliškiams pranešti, ko
kiems uždaviniams juos 
pašaukė II Vatikano susirin
kimas? Sakysim, tame kraš
te, kur šių eilučių autorius gy
vena, Vokietijoj, tikintieji, 
tiesa, puse lūpų išgirdo apie 
Vatikano susirinkimo nuta
rimus, bet jie niekad nebuvo 
pamokslininkų sistemingai ir 
išsamiai aiškinami. Bene 
aktyviausias tuo reikalu pasi
rodė vysk. A. Deksnys. Jis 
savo pastoracinio darbo pra
džioje ėmėsi iniciatyvos per 
vieną kunigų ir pasauliečių 
suvažiavimą, kad būtų išrink
ta „vyskupinė” pastoracinė 
taryba. Pasauliškiai, kiek 
paabejoję, sutiko. Bet jie aiš
kiai nežinojo savo už
davinių taryboje, niekas jų 
nuoširdžiau ir išsamiau jiems 
ir neaiškino. Pora kartų susi
rinkta, pasišnekėta nebūtinai 
pastoraciniais reikalais ir ... 
nutilta. Aktyvesnė buvo 
pastoracinė taryba prie Vo
kietijos sielovados centro. 
Daryti keli demokratiškai 
išrinktos tarybos posėdžiai. 
Betgi sielovados direktoriui 
nesutinkant taryboje daly
vauti, ir ji užgęso. Šiuo metu 
sielovadinį darbą dirbą kuni
gai, nors ne visi, tvirtina, kad 
jokios prasmės tarybos suda
rinėti nesą dėl mažo para- 
piečių skaičiaus.

Galiu smarkiai apsirikti dėl 
pastoracinių tarybų JAV. Bet- 

(Nukelta į 2 psl.)

vidine sąranga ir išugdžiu- 
sios katalikams nepaprastai 
įžymių asmenų. Prie šitokių 
sėkmingų katalikiškų organi
zacijų visų pirma reikia pri
skirti Ateitininkų federaciją. 
Organizacijose betgi vyko ir 
savitas uždaras gyvenimas su 
narių kova dėl įtakos, dėl 
vadovybės; jis kartais pri
siimdavo formas, kurios var
gu ar galėdavo būti pavadin
tos krikščioniškomis. Orga
nizacijos, turėjusios iš es
mės būti kultūrinės, patek
davo ir į politinius sūkurius, 
kurie žalodavo jų veikėjus. 
Betgi gal labiausiai jos ėmė 
nebeatitikti Bažnyčios 
apaštalavimo uždavinių, kai 
jos ėmė savintis „tikrųjų kata
likų” vardą, joms nepriklau
sančius apšaukdamos never
tais dėmesio „bedieviais”. Tuo 
būdavo kaip tik užkertami ke
liai, vedą į katalikus nedaly
vaujančius organizacijų veik
loje, ar liberalesnių pažiūrų

A. Marčiulionis Duona ir žuvis (bronza)

Visa 
turėjo’ 

apie kleboną para-* 
kur turėjo susikurti 
sričių sekcijos: vyrų, 

jaunimo, eucharis- 
ir t.t. Todėl organi-' 
neatkurtos. Išimtis
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Kodėl pokario metais tiek daug vyrų išėjo partizanauti?

Foto aparatu ir
Ką tik pasirodė aktualus 

straipsnis (The Mriter, 1984 
m. spalio mėn. 8 d.), kuriame 
R. Hamilton, kurio septyni 

jomanai buvo nufilmuoti, 
rpataria rašyti romanus pir
mojo asmens forma. Jis ap
taria kai kuriuos skaitytoją 
išblaškančius pavyzdžius, 
pvz., kur du jauni žmonės lyg 
įsimylėję žiūri vienas į kitą 
ir kiekvienas tame pačiame 
puslapyje vienas apie kitą 
galvoja bei vienas kito išvaiz
dą aprašo. Jis sako, nedaryti 
taip. Tai gal įdomu, bet 
išblaško skaitytoją, ypač jeigu 
po to dar pereinama į kelių 
kitų asmenų pasąmonę ir 
kailį. Rašytojas tada skaityto
jui tampa dievu, bet 
nenatūraliu.

Hamilton pripažįsta, kad 
labai sunku rašyti pirmuoju 
asmeniu („aš”), tačiau moko 
kaip prisiversti save prisiimti 
šį natūralų būdą: matyti ir 
girdėti viską vieno asmens 
ausimis ir akimis. Jei rimtai 
pradėsi ąu „aš”, sako jis, 
niekad nenuslysi į kito 
asmens pasąmonę, nešokinėsi 
iš kambario ar namo į kitą, 
net iš miesto į miestą, aprašy
damas, kas dedasi kitur. Nors 
šiuo metu taip daroma ir tai 
pasidariusi mada, net 
redaktoriai tai mėgsta.

Toks būdas, sako Hamilton, 
pasidarė visuotiniu, kada 
atėjo filmas ir televizija, 
tačiau senasis būdas 
susikaupti į vieną asmenį, 
koks jis bebūtų, taip netampo 
skaitytojo. Jis įsigyvena į 
vieną pasakotoją, kuris turbūt 
gali būti bet kas — in
telektualas, darbininkas, 
perdedantis pasakorius arba 
net mažas vaikas, stebintis 
globalinius įvykius ir pasako
jantis pagal savo menką 
įvykių supratimą.

“Aš” pasakojimas, be to, turi 
vienijančią teigiamybę (Defoe 
neleido Penktadieniui išreikšti 
savo intymias mintis ir 
aspiracijas Robinzone Kruzo.) 
Kada skaitytojui pateikiami 
trumpi aprašymai apie visus 
žmones, toks „plaukiojantis 
žvilgsnis” neįstengia duoti 
gero ir pilno aprašymo apie 
nė vieną, nes išsibarstoma.

ekranu
Hamilton nėra priešingas 

žvilgsnio platumui dideliuose 
romanuose. Tolstojus, sako 
jis, nepajėgtų parašyti Karo ir 
taikos, žiūrėdamas pro vieno 
žmogaus akis (panašiai gal 
atsitiko ir Alei Rūtai, renkan
tis būdą Pirmiesiems svetur). 
PanoraminiB žvilgsnis tikrai 
didelei knygai yra reikalin
gas. Bet, Hamilton nuomone, 
daug rašytojų jį vartoja, nes 
toks būdas yra lengvesnis ir 
jie neieško sunkesnio — 
matyti iš vieno taško.

Rašymas iš vieno taško, 
Hamiltono nuomone, yra ir 
geras pratimas, mokantis 
naujų dalykų apie rašymą. 
Gali būti, kad romanas, taip 
parašytas, gali išeiti geriausiu 
iš visų rašytojo parašytųjų. 
Bet tai rašytojo privilegija.

Ši privilegija turi ir pavojų. 
„Aš” negali aprašinėti, kaip 
jis pats atrodo, nebent kiti 
apie jį šneka, arba jis pats 
save aprašo, dirbtinai priėjęs 
prie veidrodžio. Skaitytojas 
žino tik tiek, kiek „aš” mato, 
girdi ir jaučia. Sunku vystyti 
intrigą. „Aš” turi turėti ką 
nors skaitytojui pasakoti, pats 
viską matyti, galvoti apie 
kitus veikėjus ir įvykių eigą. 
Žinios apie vyksmą gal jam 
ateina per kitus. Jis negali 
visur būti ir viską matyti.

Tokia disciplina, Hamilton 
nuomone, gali būti įdomi: 
įgauna hipnotišką inten
syvumą, kuris įgalina 
skaitytoją tapti tuo „aš”, 
kuris jam perteikiamas 
rašytojo. O tokia identi
fikacija niekad negali būti 
pasiekiama, jei per du pusla
pius aprašomas vienas žmo
gus Maskvoj, po to kitas 
Washingtone, o toliau trečias 
net Londone. Taip norisi 
daryti, bet reikia susilaikyti. 
Rašomoji mašinėlė nėra filmų 
aparatas, nei ekranas, sako 
Hamilton, bet greičiau foto 
aparatas. Jis tai teigia, nežiū
rint, kad vienas redaktorius 
paklaustas atsakė: „Nėra 
nieko blogo rašyti pirmuoju 
asmeniu, bet aplamai toks 
būdas yra sunkus vartoti su 
pasisekimu.” Hamiltonui 
tačiau asmeniškai nepatinka 
šokinėti kaip kengūrai nuo

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Išeivijos istorikų nuomonė 
dėl veiksnių, lėmusių gink-I 
luotą pasipriešinimą yra gana 
vieninga. Prof. Juozas Brazai
tis pirmasis juos išdėstė. 
Pasak jo(l), penki veiksniai 
skatino lietuvius stoti į par
tizanus: (1) ankstesnės tarybi
nės okupacijos patirtis 
parodė, kad su tarybine val
džia neįmanoma sugyventi 
tiems, kurie siekė savo tautai 
nepriklausomybės, gerovės, 
bent šiek tiek sąžinės laisvės; 
(2) vokiečių okupacijos metais 
visame krašte išsiplėtęs pasi
priešinimo sąjūdis skatino 
panašią veiklą tęsti prieš 
komunistus; (3) Lietuvoje 
vyravo įsitikinimas, išryškė
jęs dar vokiečių okupacijos 
metais ir pogrindžio spaudos 
palaikomas, kad antroji 
bolševikų okupacija ilgai 
netruks, nes Vakarai ilgai
niui įvykdys Atlanto Chartos 
pažadus sugrąžinti nepri
klausomybę karo eigoje jos 
netekusioms šalims; (4) dėl 
Raudonosios armijos ir tarybi
nio saugumo siautėjimo 
atsirado reikalas apginti 
gyventojus nuo plėšikavimo ir 
prievartavimo; (5) daugelis 
vyrų pasitraukė į mišką, 
norėdami išvengti suėmimo ar 
mobilizacijos į tarybinę 
kariuomenę. Brazaitis rašė, 
„kad vienos tų priežasčių 
buvo svarbesnės vieniems, 
kitos kitiems, tačiau visos jos 
skatino trauktis į miškus 
masiškai ir virsti partiza
nais”.

Prof. Vytautas Vardys irgi 
pamini penkis veiksnius, iš 
kurių keturi atitinka 
Brazaičio nurodytas priežas
tis. Užuot reikalo apginti 
gyventojus Vardys, kaip 
pasipriešinimą sukeliantį 
veiksnį, pažymi Lietuvos 
karininkų ir inteligentijos 
sluoksniuose išlikusį tautinį 
idealizmą bei teigiamą 
nusistatymą Vakarų 
atžvilgiu.(2) Prof. Tomas 
Remeikis išvardija beveik tas 
pačias priežastis, svarbiausiu 
veiksniu laikydamas viltį, kad 
Vakarai suteiks Lietuvai 
paramos.(3)

Visi minėti veiksniai turėjo 
įtakos atskirų asmenų 
sprendimui stoti į partizanus. 
Ir nors kiekvieno partizano 
individualų nutarimą lėmė 
šiek tiek skirtinga šių veiks
nių kombinacija (kurią pavei
kė ne tik jo ideologiniai įsitiki
nimai ir apskaičiavimai apie 
galimo arešto ar ištrėmimo 
tikimybes, bet ir kintanti 
padėtis šalyje), vis dėlto 
pagrindiniai elementai 
nebuvo vien tik panašūs, bet 
ir turėjo aiškią sandarą. 
Įvairūs apsisprendimą 
lemiantys veiksniai nebuvo 
vieni nuo kitų nepriklausomi 
ta prasme, kad tik vieno ar 
kito buvimas pakako spren
dimui, bet sudarė veikimą 
apsprendžiantį vienetą, kurio 
galia gerokai sumažėtų arba 
visai sužlugtų, jei kai kurių 

vieno veikėjo prie kito. Tai jo 
pasirinkimas ir jis jį mėgBta, 
su entuziazmu perša ir 
kitiems, nors dabar yra 
kitokia mada.

P. Melnikas 

elementų trūktų. Kitaip 
tariant, nebuvo kokie penki ar 
šeši nepriklausomi ir atskirai 
galiojantys veiksniai, bet 
vienas pagrindinis veiksnys, 
kuris turėjo kelis elementus su 
atitinkama savitarpio san
dara.

Daug lietuvių manė, jog 
gali kilti naujas karas, ir 
Vakarai greitai privers 
Sovietų Sąjungą pasitraukti iš 
Lietuvos. Bet vien ši viltis 
neskatino jaunuolio kovoti. 
Jei artėja išvadavimo valan
da, kam tų nereikalingų aukų, 
ypač kad lietuvių įnašas 
Sovietų Sąjungos išvaryme 
galėtų būti tik kuklus. 
Remeikis teigė, kad numatyto 
karo akivaizdoje lietuviai 
jautė reikalą visomis išga
lėmis priešintis sovietizaci
jai, išlaikyti tautinį judėjimą 
ir ginkluotas pajėgas ribotam 
laikui, kol Sovietų Sąjunga 
bus nugalėta ir Lietuvos 
nepriklausomybė atkurta. 
Kodėl? Šalies sovietizavimas 
prasidėjo per pirmąją komu
nistų okupaciją, o vokiečiai 
mažai šių pakeitimų paša
lino, juos išnaudodami savo 
tikslams. Nebuvo savarankių 
lietuviškų ginkluotų pajėgų 
vokiečių okupacijos metais, 
tai kodėl jų staiga prireikia, 
rusams sugrįžus? Jei per 
vokiečių okupaciją lietuviai 
buvo raginami tausoti jėgas, 
prisiglausti prie žemės, tai 
kodėl reikia dabar atsikelti ir 
rizikuoti sunaikinimu?

Kartu su Raudonąja Armija 
sugrįžo sovietinis teroras. 
Prasidėjo masinė mobilizacija 
į kariuomenę, areštai, 
nubuožinimai, įvairūs smurto 
veiksmai, kurie sukėlė 
gyventojų nerimą ir didėjan
čią baimę, kad ir jie greitai 
pasidarys aukomis. Šiomis 
sąlygomis žmogus, numatęs, 
kad ateina jam eilė būti 
suimtam ar mobilizuotam, 
siektų to išvengti. Gal slapsty
tus!, gal persikeltų kitur 
gyventi, bet vargu ar skubėtų 
tapti partizanu. Partizano 
dalia nėra lengva net 
palankiausiomis aplinky
bėmis, ir net optimistas turėjo 
nujausti, kad veikiausiai jo 
laukia suėmimas ar mirtis. 
Kam šokti iš katilo į ugnį? 
Pirmojo bolševikmečio patir
tis irgi nebūtinai turėjo 
sukelti ryžtą priešintis. Juk 
rustii Sovietų Sąjungoje du 
dešimtmečius kentėjo terorą, 
bet jų patirtis juos vis labiau 
sukaustė ir paraližavo. Jau 
minėta, kad patriotizmas 
skatina pasipriešinimą, bet 
nebūtinai ginkluotą.

Keturi pagrindiniai 
veiksniai skatino jaunus 
vyrus išeiti partizanauti: (1) 
pirmosios bolševikų ir vokie
čių okupacijos patirtis; (2) 
nežabotas sovietinis teroras 
pirmaisiais pokario metais; (3) 
Vakarų intervencijos viltis, ir 
(4) patriotizmas. Praeities 
patirtis parodė, kad bergždžia 
pasitikėti totalistinės valsty
bės gera valia, kad nesi
priešinimas okupanto 
nesušvelnins, kad pasyvi 
laikysena smurto atžvilgiu 
nesumažina aukų ir nuo
stolių, o gal net padidina. 
Pirmosios bolševikų okupaci
jos teroras buvo savava-

Ramojus Mozoliauskas Sūnus

liškas, kaprizingas, nenuma
tomas. Nukentėjo beveik visų 
sluoksnių žmonės, ne tik buvę 
valstybės veikėjai, bet ir 
paprasti ūkininkai su šei
momis. Vien komunistai ir jų 
didesni rėmėjai liko nepalies
ti. Tauta negalėjo suprasti 
pagal kokius kriterijus 
žmonės suimami, tad visi 
jautėsi nesaugūs.

Sugrįžę komunistai žiūrėjo į 
Lietuvą kaip į svetimą kraštą. 
Tuojau prasidėjo masinis 
vyrų gaudymas į Raudonąją 
armiją, ir ši mobilizacija, ne 
kaip vokiečių mobilizacija, 
nebuvo nepaisoma, nes ir 
nebuvo galima jos nepaisyti. 
Kaimai buvo apsupami ir į bė
gančius šaudoma. Net ir 
sovietiniai partizanai buvo 
verčiami stoti į kariuomenę. 
Bolševikų duomenimis 
daugiau negu šimtas tūkstan
čių vyrų buvo mobilizuota. 
Kartu su mobilizacija vyko ir 
nubuožinimas, prasidėjo areš
tai, o 1945 m. rugsėjo mėnesį 
pirmoji masinių trėmimų ban
ga. Užvirus partizanų 
kovoms, žmonėms dar grėsė 
suėmimas už partizanų 
rėmimą ar neišdavimą. Dar 
vėliau, kai prasidėjo spaudi
mas steigti kolūkius, kurie 
absolučiai valstiečių, net ir 
mažažemių, daugumai buvo 
nepriimtini, į komunistų 
nemalonę pateko dar tūkstan
čiai žmonių.

Susidarė aplinkybės, 
kuriose tūlas jaunas žmogus 
jautė, kad netrukus ir jis taps 
saugumo auka. Tuometiniai 
įvykiai bei pirmosios okupaci
jos ir žydų likimo patirtis 
išsklaidė viltį, kad ramiai 
namie sėdintieji kaip nors 
pajėgs išvengti suėmimo ar 
ištrėmimo. Nesaugu pasilikti 
namie, nesaugu partizanauti. 
Šiomis pavojaus pusiaus
vyros sąlygomis sprendimą 
kovoti nulėmė Vakarų 

pagalbos viltis bei patrioti
niai jausmai.

Ilgą laiką lietuviai laukė 
paramos iš užsienio ir ši viltis 
nebuvo tokia iliuziška ir 
nepagrįsta, kaip dabar kar
tais teigiama. Ginkluota kova 
turėjo Vakarams akivaizdžiai 
parodyti tautos pasiaukojimą 
nepriklausomybės sugrąžini
mui bei bekompromisinį pasi
priešinimą sovietinei okupaci- 
jai. Tikėtasi, kad 
pasipriešinimas pagerins 
Lietuvos padėtį laukiamoje 
taikos konferencijoje. Bet 
Vakarų intervencijos viltis 
partizanui ar būsimam par
tizanui nebuvo vien tik 
nepriklausomybės atgavimo 
garantija. Sąmonėje ar 
pasąmonėje šis tikėjimas turė
jo gilią reikšmę. Jei po metų 
ar dvejų komunistai bus 
išvaryti, tai gerokai padidės 
tikimybė, kad ir jis pats išliks 
gyvas ir kad partizanavimas 
nebus buvęs beviltiška kova. 
Be numatomos Vakarų pagal
bos eiti į mišką reiškė neiš
vengiamą mirtį. Greitos 
intervencijos atveju pasidary
ti partizanu gal net buvo sau
giau negu sėdėti namie ir 
laukti suėmimo. Asmeniško 
išsigelbėjimo viltis, nesvetima 
nė vienam žmogui, iš dalies 
paaiškina, kodėl partizanuose 
Vakarų pagalbos viltis buvo 
tokia gaji: ji žadėjo ne tik 
tautai laisvę, bet partizanui 
gyvybę.

Patriotizmas irgi turėjo 
savo vaidmenį partizanavi
mą skatinančių veiksnių san
daroje. Pirmiausia jis 
įprasmino ryžtą priešintis 
ginklu. Tais laikais daug kas 
dar gėdijosi nutarimo 
nusileisti Maskvos ultimatu
mui 1940 m. bei tvirtai tikėjo, 
kad laisvės nevertas tas, kuris 
jos negina. Tokie jautė parei
gą tėvynę ginti, o pareigos 
dažnai turi didesnį svorį

asmeniniuose sprendimuose 
negu paprasti norai. Tiems, 
kurie jautė, kad ir 
partizanavimas ir
nepartizanavimas žadėjo 
greitą mirtį ar trėmimą, tauti
niai jausmai galėjo galutinai 
lemti sprendimą eiti į mišką. 
Toji mintis ne kartą buvo 
išreikšta pasisakymais, kad 
geriau mirti tėvynėje su 
ginklu rankoje negu vergu 
Sibire. Bet patriotizmas turėjo 
dar svarbesnį vaidmenį: 
daugeliui gyventojų jis sukėlė 
ir padėjo išlaikyti ryžtą su 
komunistais nebendradar
biauti. Nors sovietinis teroras 
buvo savavališkas ir 
neapskaičiuojamas, ir nors 
kai kurie komunistai bei jų 
rėmėjai irgi buvo išvežti ar 
pateko į NKVD nagus, pati
kimiausia priemonė 
apsisaugoti nuo sovietinio 
teroro buvo valdžios ir par
tijos rėmimas, jos politikai 
pritarimas. Net jei toks 
elgesys padidino partizanų 
keršto pavojų, partizanų galia 
ir grėsmė jokiu būdu nepri
lygo sovietinio saugumo 
galiai. O komunistų ir jų 
šalininkų buvo labai mažai.

Minėti keturi veiksniai ir 
nulėmė lietuvių elgesį pokario 
metais. Be praeities patirties 
būtų buvę daugiau vilčių 
išvengti valdžios teroro, dau
giau mėginimų su ja rasti 
modus vivendi.Be įsitikinimo, 
kad Vakarai Lietuvą netru
kus vaduos, partizanai būtų 
likę be vilties, jų pasipriešini
mas net ir jiems būtų atrodęs 
bergždžias ir be prasmės. Be 
patriotizmo kolaboravimas 
daug kam būtų buvusi rimta 
ir net, palyginti, patraukli 
galimybė. Bet pokarinis 
sovietinis teroras yra san
daros kertinis akmuo. Su 
įvairiomis išlygomis galima 
teigti, kad šis teroras buvo 
pagrindinė partizanų kovų 
priežastis. Be to, siaubą ir 
nerimą sukeliančio teroro 
praeities patirtis būtų išdilusi, 
žmonės būtų primiršę pirmojo 
bolševikmečio kančias ir 
įsitikinę, kad komunistai 
pasikeitė. Be teroro žmonės 
dar vis būtų laukę 
išvadavimo, bet laukę savo 
namuose ir ūkiuose, kaip jie, 
palyginti, kantriai laukė 
vokiečių išvijimo.

Sovietinis teroras ir kiti 
elgesį lemiantys elementai 
pakeitė žmonių apskait 
čiavimus. Valdžios siautės 
jimui nesiliaujant, pasiliki^ 
mas namie darės via 
pavojingesnis, kol pagaliau 
kai kuriems partizanavimas 
tapo patrauklesne išeitimi. 
Galima šią išvadą apie terorų 
vaidmenį apibendrinti it 
pritaikyti kitoms šalims. 
Kodėl vienose nacių 
okupuotose šalyse išsivystė 
ginkluotas pasipriešinimas, d 
kitose gyventojai nesigriebė' 
ginklo, nors okupanto pa-, 
našiai nekentė?.. Gamtos 
sąlygos, tautinės tradicijos, 
pasipriešinimo vadų 
nusistatymai turėjo didelę 
reikšmę. Tačiau galima 
manyti, kad Belgijoje, Olandi
joje, Danijoje ir Norvegijoje 
gyventojai, kurie mylėjo savo 
kraštą ne mažiau už kitus, 
ramiau laikėsi, nes nacių 
sauvaliavimas niekada neper
žengė ribos, kai žmonės 

(Nukelta į 2 psl.)

vivendi.Be
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1
Per daug baimės ir nevilties

Poezijos pavasario laurea
tas (1982) Sigitas Geda 
itrumpame straipsnyje .... ir
išlikti savimi” (Literatūra ir 
menas, 1984.V.26) užsimena 
apie mūsų poezijos tradicinį 
„dialogą su amžiais, su tais, 
kurie gyvi, ir su tais, kurie 
įnirę”. Nurodo ir tai, ko 
reikėtų vengti: „Mums gresia 
izoliacija, pernelyg pasikliau
jama savomis tradicijomis, 
savo meile gimtajai žemei (jos 
niekas nesirengia
Mes turime pažinti tai, kas 

_nemirtinga viso 
buriamoje dvasioje, ir išlikti 
favimi”. 
j Tuo tarpu, pasak Gedos, 
įmūsų poezijoj per daug 
įraskymosi ir pasimetimo, per 
įaug baimės ir nevilties”, 
j Taiklūs, nors ir ne nauji 
priekaištai. Tereikia tik per- 
iiesti akimis šių metų Poezijos 
avasario kad ir specialų 

^Universiteto literatų” bendrą 
įnašą, įsitikinsime, jog iš 
(Ješimties penki eiliuoja apie 
perkamą. Pasinaudojant 
palios Dubickaitės gražiu 
palyginimu, jie tarsi prikalti 
prie nusiminimų medžio. 
Roberto Daunio žodžiais, 
laimingi, kas verkia.
■ Kaip nebus pasimetę, 

lįaimės ir nevilties apimti 
ųūdieniai jaunieji Pavasario 
lyrikai, kai jų sąmonę metų 
ipetais, dieną ir naktį kaitina 
V. Lenino paskelbtas partinio 
ypdovavimo principas, kurį 
Ijįionginas Šepetys apbūdino 
Kaip „kryptingą partijos 
poveikį visam kultūros pro
cesui” (Pergalė, 1984, Nr. 6). O 
Kūrybos laisvė, Šepečio CK 
vįršininko Petro
čiaus supratimu, yra 
kįriama nuo 
liaudiškumo 
Jfr. 7).

į Normali ai 
žrtiogui tos

pasaulio

Griškevi- 
„neats- 

partiškumo ir 
(Pergalė, 1984,

galvojančiam 
frazės reiškia 

gįubų kuriančiojo individo 
pažabojimą. Juo labiau poezi
jas — žodžio žanro, kuris tiek 
romantizmo, tiek mūsų epo
choje grūmėsi ir grumiasi su 
bet kokios politinės galios 
diktatais.

Neseniai Sovietų rašytojų 
sąjungos įkūrimo 50-mečio 
proga K. Černenka priminė 
žodžio menininkams, kas yra 
jų kūrybos bosas. Aišku —

partija.
Tenykščiai rašytojai yra 

gerai apsipratę su stalinine 
samprotavimų „logika”. 
Pagal ją, Černenka pasijuokė 
iš vakariečių kritikų tvirtini
mo, kad sovietinės pakraipos 
socializme nėra kūrybinės 
laisvės. Anaiptol, ji ten klestė
te klesti. Černenka nurodė 
„laisvės” plačius horizontus: 
visų pirma, pareigą meniš
kai pavaizduoti teigiamus 
socializmo herojus, taip pat 
aiškinti bei paremti Krem
liaus politinius užmojus.

Egzistuoti šitokios 
sužiedėjusios mąstysenos 
priterštoje šalyje poetams 
nėra lengva. Koks vis dėlto 
skaudus yra S. Gedos troški
mas regėti mūsų poezijoje 
tradicinį dialogą „su tais, 
kurie gyvi, ir su tais, kurie 
mirę”. Juk — ar iš viso tai 
galima? Ar gali pavergtos 
Lietuvos poetai savo eilėraš
čiuose ar straipsniuose lais
vai bendrauti su nepriklauso
mos Lietuvos literatūra, kad 
ir su žymiausiais jos poetais 
J. Aisčiu ir B. Brazdžioniu? 
Arba su išeivijoje subren
dusiais lyrikais: H. Nagiu, A. 
Nyka-Niliūnu, K. Bradūnu, ku
rių kūrybos įtaka jau seniai 
stipri Lietuvoje? Ar gali kriti
kai studijose plačiau 
panagrinėti H. Radausko 
poetiką, irgi pastaraisiais 
metais paveikusią jaunųjų 
bardų metaforikos išradingu
mą (H. Radausko rinktinės 
pasirodymo dėka). Ar gali bet 
kas išleisti religinės poezijos 
knygas? Aplamai, panašių 
klausimų susidarytų ilgas 
sąrašas.

Jei kontaktai su Vakarų 
modernizmu yra didžiai 
apriboti (kartais net keliais 
dešimtmečiais pavėluoti), tai 
ryšiai su savo tautos žodinės 
kultūros žymiąja dalimi yra 
tiesiog nusikaltėliškai paker
tami, net bausmės priemonė
mis. Faktai iškraipomi. Parti
jos vadeivos — tie kultūrinio 
gyvenimo monopolistai — yra 
pasišovę ištrinti iš mūsų 
dvasinių drobių 
niuansus,
Pasišovę išbraukti vardus bei 
įvykius, kurie neišbrauktini. 
Apakinti stalininės sta
tistikos, užmiršta jie paprastą

Šių metų spalio mėn. 28 d. 
Chicagoje, Jaunimo centre, 
bus įteiktos LRD-jos ir Aloy
zo Barono Novelės konkurso 
premijos. Ta pačia proga 
rengiamas literatūros vaka- 

, ras. Apie premijas galima 
vienaip ar kitaip kalbėti ir 
rašyti, tačiau, nežiūrint skir
tingų nuomonių, literatūrinės 
premijos yra teigiamas reiški
nys mūsų kultūriniame 
gyvenime. Premija yra ne tiek 
materialinė parama rašy
tojui, kiek skatinimas neleng
vam kūrybiniam darbui ir 
talento pripažinimas. Su 
premijos įteikimu susijęs gyvo 
lietuviško žodžio skambesys 
yra lietuviško atgimimo šven
tė, nemažesnė už dainų ir 
šokių festivalius. Gal niekas 
tiek neriša mūsų, kaip gyvas 
nesugadintas lietuviškas žo
dis. Muzika, dailė, nors ir 
lietuvio menininko sukuria, 
yra tarptautinio pobūdžio, bet 
žodis yra pirminis tautinis 
ryšys ne vien kasdieninėje, 
bet ir kultūrinėj plotmėj. Be 
to, lietuviškasis žodis yra pats 
trapiausias augalas svetimoje 
aplinkoje. Jį greit užgožia 
piktžolės, oficialioji krašto 
kalba neoficialiai įsilieja į 
gimtąją“ kalbą, metai iš metų 
vis labiau ją skurdindama. 
Todėl reikėtų daugiau dėme
sio skirti gimtajam žodžiui ne 
tik kasdieninėje kalboje, bet 
puoselėjant grožinę literatū
rą. Ne visada ir mūsų kūrėjų 
žodis yra tobulas, bet jis yra 
mūsų, mūsų išeivijos neatski
riama likiminio gyvenimo 
dalis. „Pradžioje buvo žodis”, 
— ši biblinė Genezės frazė yra 
giliausia kūrybinė versmė, 
pirminė pasaulio sutvėrimo — 
kūrybos forma, perkeltine pras
me tautinė jungtis, egzisten
cijos išlikimo sąlyga. Ne vel
tui dėl žodžio kovojo mūsų 
knygnešiai, nes žodis tautos 
gyvenimo prietemoje buvo, 
Biliūno žodžiais tariant, 
„laimės žiburys” — geresnės 
laukimo vilties blykstelė
jimas. Ta prasmę ir išeivijos

Leonas Lėtas

Jurgis Gliaudą 
Nuotrauka Vytauto Maželio

esminius
kurie neištrintini.

istorijos tiesą: tautos gyvuoja 
kur kas ilgiau negu partijos.

Todėl neverta nei per daug 
baimintis, nei pulti 
Partinis kišimasis 
reikalus tėra tik 
anachronizmas.

į neviltį, 
į meno 
laikinas

Pr. V

cenzūra, 
partijos

turi jį 
kad jis 
medalio

rašytojų žodis yra „laimės 
žiburys”, užgintas pavergtoje 
tėvynėje. Ir vėl tauta pergy
vena spaudos draudimo laiko
tarpį, ir vėl pasišventę 
knygnešiai perrašinėja ir 
platina uždraustą tremties 
rašytojo knygą, rizikuodami 
savo laisve. Okupantas bijo 
tiesaus žodžio, jis 
nuvalyti 
blizgėtų 
spalvomis.

Literatūros vakaras yra 
vietinio pobūdžio įvykis, ir gal. 
apie jį nereikėtų daug kalbėti, 
jei jis nebūtų tapęs mūsų 
visuomenėje retenybe. Lietu
viškasis gyvenimas dar 
kunkuliuoja kqr ceriais ir 
meno parodomis, bet literatū
riniai vakarai „išeina iš 
mados”. Jei ne poeto Kazio 
Bradūno kas pavasarį rengia
mos Poezijos dienos Chica
goje, literatūrinė tyla viešpa
tautų lietuviškame gyvenime. 
Net kadaise buvęs garsus 
Chicagos lietuvių teatras, 
siekęs profesinio lygio, išny
ko „kaip dūmas, neblaško
mas vėjo”. O dar yra jėgų, 
galinčių prabilti nesugadintu 
lietuvišku žodžiu.

Kas čia aukščiau parašyta 
apie Chicagą, daugiau ar 
mažiau su mažomis išimtimis 
taikytina ir kitoms lietuvių 
kolonijoms.

Kalbant apie literatūrines 
premijas ir ta pačia proga 
apie literatūros vakarą, 
pravartu, nors ir trumpai, 
supažindinti Draugo skaityto
jus su laureatais ir progra
mos atlikėjais. Vieni jų yra 
visuomenei labiau žinomi, 
kiti, išleidę stambokus iš kitų 
kalbų vertimų tomus ar kriti
kos straipsnių rinkinius, užsi
darę savyje, jaunesnei kariai 
pažįstami tik iš vardų arba 
primiršti net mūsų vyresnio
sios kartos. Kūrybinis darbas 
nėra dėkingas, nei pelningas, 
bet mūsų dvasiniam bei kultū
riniam gyvenimui reikalin
gas, nes ne vien banko knygu
te žmogus gali būti gyvas, bet 
kiekvienu kūrėjo gyvu žodžiu. 
Pakartotini priminimai apie 
mūsų rašytojus reikalingi 
tam, kad išaugtų tampresnis 
ryšys tarp rašytojo ir skaity
tojo bei klausytojo. Pradėsiu 
nuo laureatų.

Leonas Lėtas (Vytautas 
Adamkevičius). Lietuvių rašy
tojų draugija paskyrė 2000 
dol. premiją Leonui Lėtui už 
geriausią 1983 m. kūrinį, poe
zijos rinktinę Trakas. Premi
jos mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, o jury komisiją suda
rė dr. Violeta Kelertienė 
(pirmininkė), Živilė Bilaišytė 
ir Rimvydas Šilbajoris.

Leonas Lėtas mūsų poezi
joje nėra naujokas, nežiūrint, 
kad tik 1983 m. pasirodė 
pirmoji jo poezijos knyga. 
Pradėjo rašyti vokiečių 
okupacijos metais Lietuvoje, 
bet plačiau pasireiškė kaip 
avangardinis poetas Vokie
tijoje Žvilgsnių žurnale, kurio 
redaktoriumi buvo jis pats, J. 
Mekas, A. Mekas ir A. Lands
bergis. Jo kūrybos rasime 
antologijose Proza I ir Proza 
II, Gabijoje, Literatūros 
lankuose, Metmenyse, 
Aiduose, Ateityje it kitur. 
Leonas Lėtas šakota asme
nybė, ir trumpais bruožais jį 
apibūdinti čia neįmanoma: 
solistas ir režisieriaus padėjė
jas Kauno operoje (1942-1944), 
studijavęs meną ir architektū
rą, knygų iliustratorius, 
scenovaizdžių dekoratorius. 
Šiuo metu jis gyvena Ameri
kos Rytuose ir dirba taikomo
sios dailės srityje.

Nelengva 
apibūdinti ir jo kūrybą. Pir
ma, į šią knygą sudėti Jjfer 
keletą dešimtmečių rašyti eilė
raščiai, antra, šiandien Leo
nas Lėtas nebėra avangar- 
dinės poezijos priešaky. Viena 
aišku: Leonas Lėtas yra 
originalus. Jo laužytas
sakinys yra skambus, muzika
lus, spalvingas tapybine,
impresionistine prasme. Savo 
originalumu jis nėra su
niekuo palyginamas: Lėtas 
yra Lėtas. Poezijos mylėtojas 
ras galybę naujų įvaizdžių, 
ištiso aliteracijos bangavimo 
ir verleniško skambumo.

pora žodžių

Povilas Gaudys

Dažnai jo eilėraščių spalvos 
yra sutirštintos lietuvišku 
peizažu, spalvos palydimos 
muzikos.
Nors ir vėlyvas Leono Lėto 

išsiskleidimas, nėra vėlyvas 
žydėjimas, bet nelauktas 
blykstelėjimas nauja poezijos 
knyga.

Leonas Lėtas taip pat daly
vaus literatūros vakare.

Jurgis Gliaudą, laimėjęs
Aloyzo Barono Novelės 
konkurso 500 dol. premiją. 
Šalia paties Barono Gliaudą 
yra produktyviausias ir kūry
bingiausias rašytojas. Nežiū
rint jo teisininko profesijos 
(kas teigiamai atsiliepia rašy
mo intrigai ir veikėjų 
psichologijai), jo literatūrinė 
erudicija, įvairių meno sričių 
platus pažinimas ir kūrybinė 
intuicija jį įrikiuoja į moder- 

, nių rašytojų gretas. Literatū
rinę karjerą pradėjęs su poe- 
zija, 1950-1952 metų 
laikotarpiu jis perėjo į 
realistinės literatūros žanrą, 
periodikoje — į humoreską, ir

1951 metais staiga iškilo 
Draugo premijuotu romanu 
Namai ant smėlio ir vėliau 
Orą pro nobis. Būdamas inte
lektualiai pajėgus ir turė
damas lakią vaizduotę, jis 
lengvai gali susidoroti su bet 
kokia tematika. Jo dažni 
literatūrinių premijų laimė
jimai tiek Draugo romano 
konkursuose, tiek įvairios 
premijos už noveles nėra 
atsitiktinumas, bet užtarnau
tas literatūrinio talento 
pripažinimas. Tarp daugelio 
romanų be aukščiau išvardin
tų minėtini Šikšnosparnių 
sostas, Ikaro sonata, Lietu
vos likiminės dramos vaiz
dingas atpasakojimas Agoni- Kazys Bradūnas 
ja, keli novelių rinkiniai ir Nuotrauka V. Noreikos
begalė straipsnių periodikoje," ' 
demonstruojančių į 
simą ir atsidėjimą kultūrinei 
veiklai. -į

Aloyzo Barono novelės kon
kurso premijos mecenatas yra 
dr. Zigmas Brinkis.

Povilas Gaučys, laimėjęs 
1983 m. Brazilų meno kritikų 
premiją — medalį ir diplomą 
— už geriausią metų vertimą _ , ,.
iš portugalų į lietuvių kalbą, ji® gyvena ir kuria ir kad 
Meno kritikų draugija, 
įsisteigusi 1878 m., kasmet 
skiria premiją už geriausią 
vertimą arba filmą, ar muziki
nį kūrinį, reprezentuojantį 
brazilų kultūrą. Premiją 
skiriama ne už vieną kuri 
vertimą, bet už pluoštą verti
mų į svetimas kalbas. Draugi
ja įvertino Gaučio Lianų lieps
nos lietuviškus vertimus ir 
naujosios brazilų poetų kartos 
atranką. To paties vertėjo 
anksčiau išverstieji veikalai 
surinkti Pietų kryžiaus padan
gėje; du romanai, portugalų 
novelės ir taip pat ispanų poe
zijos antologijos laukia leidė
jo.

Povilo Gaučio kultūrinė- 
literatūrinė veikla prasidėjo 
dar nepriklausomoje Lietu
voje daugeliu čia neišvardin
tų vertimų iš vokiečių, italų, 
prancūzų, ispanų, portugalų, 
anglų, rusų ir lenkų kalbų ir 
straipsniais tuometinėje 
periodikoje ir mokslo bei 
kultūros žurnaluose. Jo verti
mų dėka ne vienas čia 
skaitančiųjų galėjo prasiverti 
langą į užsienio grožinės 
literatūros laukus, net nepri
simindamas vertėjo 
dės. Jo visuomeninė, 
rinė ir žurnalistinė 
Lietuvoje ir išeivijoje, 
vos reprezentavimas jam es
ant konsulu Pietų Amerikoje 
ir nenuilstamas vertėjo dar
bas užtarnauja jam ne tik 
pripažinimo, bet ir visokios 
paramos. '

Jei brazilai iškelia jo nuo
pelnus savosios kultūros sklei-

jo išpru- dimui, ar nevertėtų ir mums 
knlt.flrinAi »juo daugiau susidomėti?

*
Literatūtos vakaro proga 

norisi supažindinti skaity
tojus ir su programos atlikė
jais. Galbūt jie daugeliui, ži
nomi, bet jų prisiminimas 
bent pora žodžių reiškią* \ąd

mūsų literatūra išeivijoję nėra 
užgęsęs žiburys.

Julija Švabaitė-Gylienė 
Nuotrauka Jono Kuprio

pavar- 
kultū- 
veikla 
Lietu-

Julija Švabaitė-Gylienė 
— Lietuvoje išaugusi ir išei
vijoje subrendusi poetė ir 
beletristė. Labiau ji žinoma ir 
pažįstama kaip poetė, išleidu
si pirmą poezijos rinkinį’ 
australiška tema Vynuogių ir 
kaktusų vardu (1963). 1974 m. 
pasirodė jos Septyni saulės 
patekėjimai, o 1981 m. Vilties 
ledinė valtis. Švabaitės 
pasirinktos temos yra 
kasdienybės įvykiai, gimtojo 
krašto ir savosios šeimos 
nostalgija, Vilniaus istoriniai 
momentai ar 
pasikalbėjimas 
kuri nėra nei 
gąsdinanti, bet 
ma.

Alfonsas Seiplaukis-Tyruolis

nuoširdus 
su mirtimi, 

baisi, nei 
neišvengia- 

Vilties ledinė valtis, o
ypač jos eilėraščiai apie mirtį 
iškelia poetę į lietuvių poezi
jos viršūnes.

Julija Švabaitė nesitenkina 
vien poezija. Ji ieško ir kito
kių išraiškos formų įprasmin
ti paprasto gyvenimo įvykius, 
tam pasirinkusi novelės ar 
apsakymo formą, paprastu 
žodžiu ir atlaidžia šypsena 
atskleisdama savo spalvin
gus charakterius. Šiuo metu 
turi parengusi humoristinį 
apsakymų rinkinį Geriausiai 
vaistas, kuris laukia leidėjo.

Literatūros vakare ji pasiro
dys su savo humoristine kūry-

(Nukelta į 2 psl.)
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teatro festivalis,

Britų dienraštis: Jurašo 
spektaklis „tikras triumfas”

Rugpjūčio mėnesį Toga 
Muroje, Japonijoje, įvyko tarp
tautinis
kuriame lietuvis režisierius
Jonas
Čechovo pjesę „Trys seserys”. 
Festivalis sutraukė ne tiktai 
Japonijos meninį bei 
intelektualinį elitą, bet ir būrį 
užsienio spaudos atstovų. 
Vienas jų straipsnių apie 
Toga Muros festivalį ir Jurašo 
spektaklį pasirodė Londono 
dienraščio Financial Times 
rugpjūčio mėn. 28 d. tarptau
tinėje laidoje.

Dienraščio korespondentė 
Marie Myerscough pavadino 
Jurašo spektaklį viena iš trijų 
festivalio viršūnių ir „tikru 
triumfu”. Jos žodžiais, 
Čechovo „Trijų seserų” 
pastatymas buvo „magiškas 
turinio ir aplinkos derinys”. 
Atviroje tamsaus teatro erdvė
je šis spektaklis „tobulai 
atkūrė uždarą, klaustrofo- 
bišką pjesės atmosferą”.

Kaip rašo britų žurnalistė, 
lietuvis Jonas Jurašas, dirbęs 
ir Maskvos teatre, o dabar 
gyvenantis Amerikoje, 
režisavo „japonų svarbiausio 
avangardinio režisieriaus 
Tadašio Suzukio” ansamblį, 
Vaseda Šo-gekidžo. Čechovo 
pjesė buvo perkurta į dra
matinę poemą japonų kalba, 
o jos trukmę diktavo Suzukio 
teatrinio metodo reikalavi
mai. Jurašo pastatymas 
rėmėsi stilizuotais judesiais; 
kai kurie iš jų priminė japonų 
Nb bei Kabuki teatrinį stilių. 
Jie padėjo įtaigiai išreikšti 
veikėjų dvasinį sustingimą, 
iliuzijas bei egzistencines 
problemas.

•Pačios trys seserys, rašo 
Marie Myerscough, buvo 
pąvaizduotos kaip 
esybė. Jos dažnai 
jai k............................

Jurašas pastatė

netinka, šis 
buvo labai 
jis išryškino 

Ją suprato ir

viena 
laikėsi 

įsikibusios kabančios vidury
je scenos simboliškos virvės. 
Pjesė buvo padalinta į tris 
aįškiai pažymėtus tarpsnius: 
gimtadienis ir Veršinino 
laukimas buvo pavaizduoti, 
kaip ritualinė ceremonija; 
veikėjų susiskaldymą pabrėžė 
yrantis scenovaizdis, siurre- 
aįistiniai įvaizdžiai bei pats 
spektaklio ritmas; o išvykimui 
bei iliuzijų užgesimui buvo

suteiktas religinis atspalvis. 
Spektaklis užsibaigė Kabuki 
stilių primenančiu finalu, 
ryžių kaskadai byrant ant 
trijų seserų galvų.

Nors, pasak Londono 
korespondentės, „gali 
atrodyti, kad Čechovui tokia 
interpretacija 
pastatymas 
pavykęs, nes 
pjesės esmę,
vietiniai žiūrovai, gyvenantys 
palaipsniui tuštėjančiame 
kaime: jiems tolimasis Tokijo 
yra kažkas panašaus į 
Maskvą, kurios ilgisi Čechovo 
herojės. Recenzentė tvirtina, 
kad šis Jurašo „Trijų seserų” 
pastatymas turėtų būti 
įtrauktas į Suzukio trupės 
repertuarą, kai ji ateinančiais 
metais lankysis Londone.

Išvardinusi festivalyje 
dalyvavusius teatrinius 
kolektyvus, dienraščio Finan
cial Times korespondentė šil
tai atsiliepia dar apie du 
spektaklius: 550 metų senumo 
japonų Nč stiliaus dramą 
„Sigehira”, kurią atgaivino 
japonų Haši-no-kai trupė, ir 
avangardinio dramaturgo 
Samuelio Becketto motyvais 
sukomponuotą spektaklį „May 
B”, kurį pastatė belgų 
L’Arche baletinis teatras.

Rašydama apie festivalio 
aplinką, britų žurnalistė 
iškelia jos ramybę ir tyrą 
grožį. Patsai festivalio teatras 
yra garsiojo japonų architek
to Aratos Isozakio kūrinys; 
pasinaudodamas savo įdomio
mis estetinėmis teorijomis 
apie tamsą ir iliuziją, jisai 
suderino japonų tradicinę 
kaimo architektūrą su moder
niu stiliumi. Žurnalistės 
nuomone, dar jaunas Toga- 
Muros festivalis jau pradeda 
veikti tarptautinę sceną. 
Festivalis jau patraukė tokius 
pasaulinio garso režisierius, 
kaip Tadeuš Kantor, Robert 
Wilson, Šui Terajama, 
Meredith Monk bei Chicagoje 
užaugusią lietuvių kilmės 
amerikietę Jo-Anne Akalaitis. 
Recenzija nepalieka jokios 
abejonės, kad po „Trijų 
seserų” spektaklio prie jų 
jungiasi ir mūsų tautietis 
Jonas Jurašas. a/.8

Daug kam iš mūsų turbūt 
jau teko susipažinti su Pietų 
Afrikoje anglų kalba išleista 
Prano Domšaičio monografi
ja. Dabar šis leidinys 
Lietuvių dailiojo meno in
stituto lėšomis yra atspaustas 
antra laida. Dabartinė 
da yra pirmosios 1976 
laidos perspausdinimas 
pakeitimų ar papildymų.

Ši patraukli knyga 
horizontalaus formato (9 4/4* 
11 1/8”), išleista South
African Art Library rūpesčiu. 
Ši institucija išleidžia visų 
žymių Pietų Afrikos 
dailininkų monografijas, taigi 
ir Domšaičio. Knyga yra 
apipavidalinta sumaniai, su 
gera tipografine nuovoka. 
Knygos autorė yra Elsa 
Verloren van Themaat, kuri, 
atrodo, yra gerai susipažinusi 
su dailininko praeitimi ir jo 
lietuviška kilme. Tai yra in
formuotos autorės, žinančios 
ne tik 20 a. daile, bet ir 
kalbamo dailininko kūrybą, 
darbas. Beskaitant knygą, 
susidaro pilnas aplinkos vaiz
das, kurioje augo ir vėliau 
grūmėsi Domšaitis, su jo 
kūrybą ištikusia tragedija. Jo 
darbai buvo Hitlerio valdžios 
paskelbti išsigimusiais (en- 
tartete Kunst), pašalinti iš 
muziejų ir kai kurie iš jų 
Berlyno gaisrininkų brigados 
sudeginti. Autorė, atrodo, ne

lai- 
m. 
be

yra

tik pamėgo Donjšaitį, bet ir 
gerai suprato jo kūrybą, 
tekste paminėdama ir kai 
kurias lietuvių liaudies meno 
įtakas jo darbams.

Monografijoje yra minimas 
’ > kontaktas su 

dailininkais Pauliu Augiumi 
ir Telesforu Valiumi Austrijo
je 1944 m. (pp. 7, 14, 21). Šis 
susitikimas turėjo lemiamos 
reikšmės visam jo likusiam 
gyvenimui. Jis ne tik 
atgaivino prislėgto Domšai
čio kūrybines jėgas, bet ir 
pažadino jo etninės kilmės 
jausmus; nuo to laiko jis ima 
pasirašinėti visą savo kūrybą 
pilna lietuviška pavarde.

Knyga išleista kietviršių 
įrišime, su aplanku, vaiz
duojančiu Domšaičio pamėgtą 
„Karoo peizažas” (1960) gam
tovaizdį. Šio darbo
parinkimas aplankui yra
taiklus. Tai yra nuotaikingas, 
plataus horizontalinio mosto, 
intensyvių vakarinės 
prieblandos spalvų peizažas. 
Jis pulsuoja ramybe, beveik 
mistika. Aplankas yra ne tik 
nuotaikingas, bet. jis savo 
efektu iš tikrųjų būdingas ir 
visai Domšaičio kūrybai. Tai 
yra į „svieto” pakraštį 
nublokšto Prūsijos lietuvio, 
iškentėjusio politinius stum- 
dymus, meditatyvus peizažas. 
Šis dvasingumas jausti ir 
pačioje 
dailininko 
buose.

Vartant 
lygiai kaip prieš keletą metų 
vartant pačius Domšaičio dar
bus Havajuose, matyti gilus, 
beveik kompulsyvus dvasinis 
apsėdimas perduoti kažkokį 
mistinį pojūtį. Ir vis, matyt, 
dailininko jausta, kad tai, kas 
norėta pasakyti, vis dar liko 
pilnai neišsakyta. Ir iš naujo 
dailininko imtasi vėl to 
paties, sakytumėm, tapybinio

knygoje, ypač 
vėlesniuose dar-

knygos puslapius,

Triptikas (vidurinė dalis), 1955Pranas DomSaitis <

sakinio ir tos pat temos iš 
naujo. Kartais galvoju, kad 
Domšaitis savo nemigo 
naktimis (jis dažnai keldavosi 
medituoti) turėjo jaustis kaip 
Sizifas: jam dar nepasiekus 
užristi savo tapybos akmenį 
iki kalno viršūnės — akmuo 
vėl jam nuslysdavo žemyn. 
Taip, pvz., Apreiškimas, 
Kristaus gimimas, Bėgimas į 
Egiptą, Nukryžiuotojo kančia, 
lygiai kaip ir tos kančios 
prasmė žmonijai, Domšaičiui 
buvo beveik nepabaigiamos 
temos. Iš dalies tai pasako 
knygoje reprodukuotas „Trip
tikas” (1955, p.40), kuriame 
daugelis tų temų lyg suglaus
tos į vieną. Si knyga stengiasi 
perduoti skaitytojui centrinį

dailininko rūpestį ir 
dvasingumą. Deja, kaip tik ta 
savybė kūryboje yra sunkiai’ 
reprodukuojama bet kokia 
forma. Ši monografija nėra 
išimtis ir joje daug meditaci
nio bruožo sunkiai bej austi.

Šia proga noriu priminti ne 
kartą mūsų spaudoje 
reprodukuotą tapybą 
„Bėgimas į Egiptą” (1918;s 
p.29). Tai vienas svarbiųjų 
ankstyvosios Domšaičio 
tapybos darbų. Spaudoje tada 
man jis įspūdžio nepadarė. 
Nemanau, kad ir kiti skaity-f 
tojai buvo jo paveikti. O 
pamačius darbo originalą 
Havajuose — šis darbas savo 
nuoširdžia mistika buvo labai 
paveikus • ir sustabdantis.

Pranas Domfiaitis Trys figūros gamtovaizdyje 48x64, 1958—65 m.

Buvo galima suvokti, kodėl jis 
yra kertinis to laikotarpio 
darbas. (Šioje monografijoje 
jis yra sąžiningai reprodu
kuojamas, bet ir čia įspūdis 
skaitytojui gali būti tik 
apytikris).
' Leidinyje yra 43 reprodukci

jos, iš jų 18 spalvotos ir dau
gybė piešinių tekste. Darbai 
parinkti, pradedant pačiais 
ankstyvaisiais kaip pvz., 
Prūsijos 
Cropiens” 
Lietuvos kaime’ 
baigiant daugeliu darbų, 
sukurtų ar užbaigtų 
dailininko 
(1965).

Įdomi, 
paranki naujovė knygoje yra 
ši: reprodukuoti darbai yra 
identifikuojami, duodant jų' 
pavadinimus, matavimus ir 
sukūrimo metus puslapiuose: 
Visa kita informacija apie 
kūrinį (technika, medžiaga, 
parašo būdas, dabartinė 
paveikslo vieta — kolekcija^ 
ten duodama tik simboliais —’ 
ženklais. Yra atskirai duotas 
visas puslapis tų nutartų 
Ženklų paaiškinimams (p.23) 
Iš tikrųjų, turbūt daugiau 
laiko sugaištama simbolius 
bevaikant negu būtų 
įterskaityti žodinę informaciją 
£rie pat darbo.

Tekste reprodukuojami 
piešiniai, kai kurie jų svarbios 
biografinės reikšmės (Motina 
škuta bulves?, p. 10; Rusų1 
belaisvis?, p. 61; Motinos por
tretas?, p.63), yra kažkodėl 
neidentifikuoti. Knygos gale 
pateikta Chronologija Parodų 
sąrašas, Bibliografija ir In
deksas — vardų rodyklė. 
Šešiasdešimties keturių 
puslapių knygai tai apstu 
informacinės medžiagos.

Galop, keletas bendrų 
pastabų. Kaip jau minėta, ši 
antroji monografijos laida yra 
Atspausta be papildymų. Pats 
sumanymas perspausdinti 
pilnai paruoštą knygą, ypač 
jei ji yra patraukli — yra gera 
mintis. Juk spaudos išlaidos 
minimalios, belieka tik at
spausti. Deja, be papildymų 
visos monografijoje žinios 
sustojo 1976 metais. Gi po to, 
daug svarbių įvykių, 
liečiančių Domšaičio kūrybą, 
nutiko. Taip, pvz., tarp svar
biųjų jo darbų kolekcijų — 
privačių ir muziejų, sąraše 
(p.4) pasigendama paties 
didžiausiojo kolektoriaus — 
Lietuvių dailiojo meno in
stituto rinkinio Chicagoje. 
Juk yra faktas, kad Institutas 
šiuo atveju yra ne tik 
kolektorius, bet jis yra ir 
perėmęs veik visą Domšaičio 
kūrybos palikimą. Tai yra 
istorinis įvykis, kuriB leidiny
je turėjo būti minimas. Aišku, 
ir chronologijoje, ir parodų 
sąraše, žinios „anksti” 
baigiasi. O vėliau, svarbių 
parodų buvo Havajuose, 
Chicagoje ir kitur. Tą patį 
galima pasakyti ir apie 
bibliografiją, kur žinioB susto
ja 1975 m.; o po to gi buvo 
kalnai prirašyti ir mūsų, ir 
angliškoje spaudoje, 
abejonės, 
addendum knygoje 
bfltinas, tuo labiau, kad pats 
Institutas finansavo šią laidą. 
Tipografiniai šį klausimą C. 
Struik leidykla galėjo tikriau
siai be jokių sunkumų 
įšpręsti.

„Kaimo
(1890),

vaizdas, 
„Karas 

(1918) ir

jau- 
mirties metaiš 

d 
nors nebūtinai

Nėra 
kad tam tikras 

buvo
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Šiame numeryje:
Kazakevičius nuaiškina išeivijos lite
ratūrą.
Apie Lietuvą ir išeivius lietuvius — 
Omahos lietuvių leidinys „Mes lietu
viai”.
Naujos knygos.
Valentinos Ūselienės apsakymas.
Dana Stankaitytė apie savo naują 
plokštelę.
Diego Valeri eilėraštis.
Metinė fotografijų paroda.
Dobužinskio paroda Chicagoje. 
Kompozitorius Petras Aglinskas „Tri
jų skatikų operoje”.
Vinco Kazoko netekus.

Kazakevičius nuaiškina 
išeivijos literatūrą

„Budri staliniečių akis” 
atidengė dar vieną išeivijos 
literatų „sąmokslą”! Pergalės 
skiltyse emigrantologas 
Vytautas Kazakevičius 
išalkina, kodėl išeivių rašyto
jams nepatinka gulaginė 
santvarka ir kodėl jie 
nenustoja reikalavę laisvės 
savo tėvynei. Jie taip elgiasi 
nes — įtempkit ausis! — 
Reagano vyriausybė paskelbė 
„kryžiaus karą” prieš Tarybų 
Sąjungą ir naudoja „an
titarybinę Pabaltijo kortą.” 
Algimanto Mackaus fondo ir 
Ateities leidyklos pasišovė 
leisti — Kremliaus akimis — 
„nedorus” veikalus, nes jos 
taiko į „laiko dvasią, kurią 
Amerikoje sukūrė reakcinė, 
militaristinė Reagano 
administracijos politika.” 
Kazakevičiaus interpretacijoje 
išeivių literatūra tampa 
Kremliui paklusnių rašeivų, 
dvyne: ir vieni, ir kiti rašo tai, 
ko pageidauja valdžia!

Kazakevičius piktinasi, kad 
Bernardas Brazdžionis, kuris 
domisi tėvynės dabartine 
kultūra ir nevengia 
pasižmonėti su svečiais iš 
Lietuvos, dabar leidžia poemą 
„Vaidila Valiūnas” ir drįsta 
taip apibūdinti savo kūrybos 
paskirti: „Ji angažuota
vienam tikslui — laisvės ir 
pasipriešinimo prieš dvasinę 
vergiją, prieš komunistinę 
diktatūrą”.. O gal jo laikysena 
natūrali. Meilė gyvajai tautai 
ir dėmesys jos žmonėms 
pilnai derinasi su laisvės 
troškimu ir pasipriešinimu 
priespaudai. Tokia laikysena 
sutampa su giliąja Vakarų 
literatūros ir minties tradicija.

Labai Kazakevičiui 
užkliūva Rimvydo Šilbajorio 
kritikos straipsnių knyga 
Žodžiai ir prasmė, o ypač jo 
pasisakymas, kad išeivijos 
kritikai gali „papildyti” 
lietuvių literatūrą „laisve nuo 
privalumo ideologiškai spręsti 
estetinius klausimus.” 
Kazakevičius mėgina 
prismeigti Šilbajorj leninine 
šake — argumentu, kad 
viskas yra politiška. Esą 
Šilbajoris protestuoja prieš 
politinę priespaudą Lietuvoje 
ir pasisako už laisvę, bet jis 

pats remiasi antikomunistinės 
politikos dvasia,' pats, kaip ir 
kiti išeivijos rašytojai, 
priklauso nuo „buržuazinės” 
visuomenės ir kapitalo. 
Argumentas luošas. Šilbajo
ris pasisako ne prieš politiką 
apskritai, bet prieš 
totalitarinę politiką — prieš 
vienintelės „tikros” ideologi
jos jbrukimą rašytojams, 
kurie neturi teisės tos ideologi
jos kritiškai nagrinėti, ar ją 
atmesti. Laisvė yra galimybė 
pasirinkti bet kurią 
pasaulėžiūrą, garbinti 
marksizmą ar jį laikyti absur- 
dišku, savo kūryboje 
vadovautis politika ar 
nekreipti į ją dėmesio.

Ypač Kazakevičių piktina 
naujausia Kosto Ostrausko 
pjesė „Gundymai,” nes joje, 
emigrantologo žodžiais, 
„tarybiniai žmonės vaiz
duojami bukagalviais, kurie 
švaistosi politinėmis frazėmis 
ir vienas kitą negailestingai 
naikina totalinio teroro 
aplinkoje.” Kazakevičius 
gana tiksliai apibūdina 
totalitarini pasaulį, kuriame 
rutuliojasi Ostrausko 
dramatinė sakmė. Panašiai 
nacių totalitarizmą vaizdavo 
Bertoltas Brechtas savo pjesė
je „Šveikas antrajame 
pasauliniame kare.” Os
trausko pjesės aplinkos auten
tiškumą lengvai atpažintų bet 
kuris Rytų Europos ar Sovietų 
Sąjungos pilietis. Toji aplinka 
supa ir patį Kazakevičių, o jos 
esminius bruožus jis lengvai 
pastebėtų, jei vietoj savo 
dažnų kelionių į Ameriką, jis 
pasileistų į ilgesnę ekskursiją 
po KGB rūsius, Mordovijos 
konclagerius, ar Afganistano 
kaimus.

Išeivijos rašytojų teiginius 
apie „tarybinę” kultūrą 
patvirtina ir pačių 
Kazakevičiaus straipsnių 
išskirtinis pobūdis. Šilbajorio 
kritikos, Brazdžionio poezijos 
ir Ostrausko dramų nerecen
zuoja lietuvių rašytojai ir 
kritikai. Tie ir kiti išeivijos 
autoriai nėra taikiniai 
Kazakevičiaus lygio „ideolo
giniam” žurnalizmui. Su 
nepatinkamais autoriais 
susidorojama labai lengvai.

Apie Lietuvą ir išeivius lietuvius
Omahos lietuvių leidinys/ „Mes lietuviai”

* _______ _ v ■' *

JURGIS GLIAUDĄ

Nebraskos Omaha priklauso 
prie tų lietuviškos imigracijos 
istoriškų plėtros avanpostų, kurin 
lietuviai keliavo pagal ameriki
nės dinamikos nurodymą 
„Keliauki Vakaruosna, jaunas 
vyre!”

Jau prieš šimtą metų buvo 
lietuvių Omahoje. Bet atkakdavo 
jie vis negausiai, nemasiškai, 
bemaž pavieniui. Palyginti nedi
delio miesto gyventojuose jie 
niekad nesudarė įtakingo tauti
nio branduolio. Ieškodami darbo 
ir laimės, jie išvykdavo kitur.

Omahos miestas įsikūrė prieš 
dvyliką dekadų. Mieste buvo dar
bų, pakenčiamos įsikūrimo sąly
gos. Galima spėti, kad masiniai 
čia įsikūrę lietuviai veiktų 
gyventojų masę, įsiveržtų miesto 
valdymo sistemon, įsteigtų savo 
omahinį Marųuette Parką, taptų 
valstybėle valstybėje. Omaha 
nebuvo milijoninis miestas ir 
tautiniam, susigulėjusiam viene
tui kurtis ir tarpti galimybės 
buvo lengvesnės. Tokioje padėty- | 
je sumaniai tautinei grupei buvo 
atviros galimybės vaidinti didelę 
rolę. Tai buvo galimybė rinktis 
pareigūnus, valdyti savivaldybę, 
pramonę... Kitų miestų pavyz
džiai rodo — tokios prielaidos 
nėra fantazija.

Lietuvių buvo nedaug ir jų 
pirmoji veikla buvo skirta savo 
tautinį savitumą išlaikyti. Po 
viso šimtmečio sunkių kovų dėl 
būvio ir egzistencijos jie... stovi 
vietoje!

Čia aptariamame leidinyje Mes * 
lietuviai (psl. 179) B. Šulskis rašo: 
„Šiandien parapijos padėtis yra 
maždaug panaši į 1920-tuosius 
metus. Lietuviai jau nebedo- 
minuoja .Vakarų Q’ rajone ir šv. 
Antano parapijai — tautinei, bet 
ne teritorinei, turbūt priklauso 
lygiai tiek kitataučių, kaip lietu
vių. Pirmieji Omahos lietuviai 
ateiviai, su tam tikrom išimtim, 
sutirpo amerikoniškam katile. , 
Antroji emigracijos banga taip 
pat baigia prapulti”.

Šilbajoris Kazakevičiui 
„naivus,” Ostrauskas — 
„paskvilio” autorius, 
Brazdžionis — „konser
vatyvus antikomunistas.” O 
Bradūno poezijos rinkinį 
Prierašus drauge su Eglės 
Juodvalkės poezijos knyga 
Kazakevičius „sutvarko” 
vienu sakiniu: ,jie skirti 
klerikalinėms antitarybinėms 
deklaracijoms, socializmo 
prakeikimui, davatkiškiems 
motyvams.” Maskvinę 
reakciją Kazakevičius vadina 
„socializmu,” o religinė tema 
poezijoje jam „davatkiški 
motyvai”. Toksai Kazakevi
čiaus kritikos lygis...

Išeivijos literatūra 
Kazakevičiui paprasčiausiai 
„antitarybinė”. Bet ar išeiviai 
gali būti „antitarybiniai” — 
priešiškai nusistatę tam, kas 
neegzistuoja? Savarankiškos 
liaudies tarybos, kaip jas 
įsivaizdavo prancūzų 19 šimt
mečio socialistai, ir kaip jos 

i Rusijoje formavosi 1905 ir 
1917 metais, buvo bolševikų 
represuotos jau 1918 metais. 
Lietuvą šiandien valdo ne 

( „tarybos,” bet tankai, 
saugumas ir politbiuras. 
Kazakevičiaus straipsniai yra 
šios trijulės, o ne „tarybinis” 
balsas. Išeiviai protestuoja ne 
prieš neegzistuojančias 
„tarybas,” o prieš grubią 
priespaudą.

K. Ž.

Natūraliai sensta karta, natū
raliai nyksta tautinė grupė ir vis 
dėlto tai makabriškai prognozei 
prieštarauja nuostabaus gajumo 
faktas kovoje dėl išlikimo. Oma
hos lietuvių leidinys Mes lietuviai 
liudija, kad Omaha ilgam dar 
liks lietuvių atsparumo citadelė, 
nes jėga glūdi vienetuose.

* » » •

Šiomis dienomis Omahos lietu
vių iniciatyvinis komitetas išlei
do Omahos lietuvių kolonijos 
gyvavimą vaizduojantį albumą 
Mes lietuviai. Tai savo išvaizda 
ir savo turinio originalumu 
patraukiąs dėmesį prabanginis 
leidinys, kokių nedaug surasti 
mūsų knyginėje apyvokoje.

Albumas Mes lietuviai — 350 
kreidinio popieriaus puslapių — 
savo proporcijomis panašus į 
stamboką fotografinį albumą, 11 
colių ilgio ir 9 coliai pločio. Šis 
mastas skiria jį iš standartinio 
knyginio albumo proporcijų. 
Tamsiai žalios spalvos kietieji 
viršeliai teikia leidiniui solidumo 
įspūdį — tai, nelyginant, muzie
jaus durys, už kurių sukaupti 
istorinio ir patriotinio turto 
lobiai. Tai pirmarūšės litogra
fijos darbas. Ir staigmena: per 
visą pirmąjį puslapį mūsų tauti
nės trispalvės ruožai! Tai apgo
bia skaitytoją skaisčių spalvų 
derinio stichija Tai ruošia 
nusiteikimą. Berdds tik angliš
koji Konstantino Jurgėlos Li- 
thuania: the Outpost of Freedom 
taip paveikiai pristatė trispalvės 
žėrėjimą knygos aplanku.

Švelnus poveikis dvelkia į 
skaitytoją: tekstas ir gausybė 
nuotraukų, ir užsklandos, ir pieši
niai — viskas kaštaninės spal
vos. Daug iliustracijų (psl. 19, 20, 
119-130) atlikta pilnomis spalvo
mis. Vaizdinės medžiagos 
išdėstymas gyvas, originalus, 
vykusiai išvengta tradicinio 
balanso, kuris neretai „suoficiali- 
na” leidinį. Albumas Mes 
lietuviai imponuoja savo estetine 
galia, kviečia ir priverčia domė
tis jo turiniu. Ši savybė itin 
aktuali, nes albumas yra dvikal
bis: anglų ir lietuvių kalbomis. 
Prabanginė ir estetinė albumo 
puslapių ataka nugali skaitytojo 
abejingumą. Šiuo atveju 
dvikalbis leidinys — paskata jį 
skaityti lietuviams, kurie 
nebeįkanda savo protėvių kalbos. 
Ir anglų kalbos tekstuose slypi 
mūsų reikalai — istorija ir 
kasdienybė.

Iš Omahos lietuvių istorijos: laiškų rašymo valsty- kelis, V. Ribokaitė (Sužiedėlienė), L. Povilaitytė, D. 
bės pareigūnams vajaus dieną, 1962 m. birželio Katiliūtė (Boydstun).
mėn. 10 d., V. Vaiskūnas, P. Adamonis, J. Nai- Nuotrauka K. L. Musteikio

Omahos lietuvių tautinių Šokių grupė „Aušra” maž daug 1979 metais su mokytojomis Laima Anta- 
nėliene ir Gražina Reškevičiene.

Tokiam prabangiam albumui 
išleisti, kaip rodo aukų sąrašas, 
knygos išleidimo „finansų komi
tetas” surinko apie 20,000 dolerių. 
Tad šio albumo kaina yra viena 
iš stambesniųjų mūsų tautiniam 
savitumui propaguoti investicijų. 
Angliškasis knygos tekstas nėra 
lietuviško teksto santrumpos 
(kaip pas mus dažna), pet pilnas, 
išsamus, skambus. Angliškasis 
tekstas intymiai, tiesiog bičiuliš
kai, įveda savo skaitytoją į lietu- 
vijos kasdienybės detalių sūkurį, 
atkelia lietuvių istorijos paveiks
lus. Omahos lietuvių metraš- 
čiams suteiktas jubiliejinis apda
ras. Tai, nelyginant, senas 
manuskripto pergamentas įrištas 
į patvarius viršelius, kad išliktų 
dar antra tiek metų.

* * *
Mes geidžiame, kad pasaulis 

pažintų mūsų tautos problemas, 
tad duokime pasauliui medžiagos 
tas problemas konkretizuoti. 
Jeigu mes norėtumėm, kad 
pasaulis pažintų ir mūsų tautos 
kūrybinį potencialą, duokime 
mūsų žodinės kūrybos vertimų. 
Anglų, prancūzų, kitomis kalbo
mis. Skolose paskendusi „Many- 
land Books” leidykla šaukėsi 
„S.O.S.”, ir paskendo.

Šių graudžių temų atskambiai 
skamba ir Mes lietuviai albume. 
Albumo redaktoriai įneša savo 
dalį į visad žiojojantį mūsų kultū

rinės propagandos rėtį. Albumo 
redaktoriai išžengia iš lokalinio 
rato ir skelbia albume Mes lietu
viai Lietuvos istorijos puslapius!

Redaktorius Benediktas Šuls
kis albumo įžangoje pažymi: 
„Šios knygos pagrindinis tikslas 
yra supažindinti laisvojo pasau
lio gyventojus bei mūsų ateinan
čias kartas su mūsų garbinga 
Lietuvos istorija, geografija, 
papročiais ir kultūra. Už- 
dokumentuoti kaip ir kodėl 
mes čia atsiradome, mūsų vargus 
ir inspiracijas...” (psl. 5).

Šalia šio plataus tikslo jeigu 
kas tartų: kaip atrodytų padėtis, 
jeigu kiekvienas lokalinio reikalo 
leidinys dėtų ir Lietuvos istorijos 
ir kultūros puslapius? Ir kodėl 
ne? Tai išradingos iniciatyvos 
laukas. Informacijos niekados 
nebus per daug. Viskas yra koky
bė. Mes lietuviai panaudojo tas 
temas schematiškai, fragmen
tiškai, iki įmanomumo pilnai. 
Juk šiame albume Lietuvos tema
tikai skirta pusė viso albumo. 
Lietuvos temos baigiamos tiktai 
su 139-uoju puslapiu. Todėl ir šios 
apžvalgos pavadinimas „Apie 
Lietuvą ir išeivius lietuvius”.

Likusioji pusė albumo atiden
gia lokalinę Omahos lietuvių isto
riją. Kiekvienos organizacijos 
veikimo kronikoje gana detaliai 
aprašoma jos kiltis Lietuvoje. Iš 
ten atnešta, kaip olimpinė ugnis,

jos idėja, jos formacija. Anglų 
kalbos tekstas ^veda skaitytoją ir , 
į tokį, „grynai lietuvišką” inty
mumą. Jis sužino idėjos, kuri 
išnešta į egzilę, šaknis.

Beveik pusę albumo užima 
„Lietuvių tautos istorija”. Škico 
autorius Petras Jaudegis panau
dojo gerą kartografinę, buitinę, 
iliustracinę medžiagą, ir ši 
apybraiža anglų kalba gali būti 
naudojama visur, kur reikia 
glausto išsamumo faktų.

• * *
Nors dvikalbis tekstas perpus 

pagausina puslapių skaičių ir f 
leidimas daugiau kainuoja, albu
mas šitokiu 'ūdų išsiveržia iš 
vietos interesų rubrikos. Knyga : 
tampa galinga informacine 
priemone, kiek tai liečia gyvy
biniu! mūsų interesus.

Knygos išvaizda, puslapių 
teksto, piešinio, užsklandos este
tika talkina tikslui. Lietuviškos 
floros, faunos piešiniai, buitinės 
bei istorinės lietuviškos iliustra
cijos pagauna smalsų skaitytoją. 
Turėti rankose puikų spaustuvinį 
darbą irgi estetinis malonumas. 
Daugiur kaligrafiškai įrašytos 
eilutės teikia nuotaikai šiltų tonų.

» » » ■ •
Albumo redaktorius Benedik

tas Šulskis, dailininkė ir redakto
riaus padėjėja Nijolė Sudavičius- 
MacCallum, lietuvių kalbos 
priežiūra: Jadvyga Kregždienė ir 
Donna-Danutė Šulskis, anglų 
kalbos vertėja Dalia Bulevičiūtė, 
anglų kalbos priežiūra: Reuben ir 
Clarice Echandi, Frank May, 
Nijolė Sudavičius-MacCallum, 
nuotraukų koordinatorius Algis 
Praitis. Jų pastangų padarinys — 
albumas — pavadintas: „Lietu
vos istorija ir lietuvių gyvenimas 
Omahoje”.

Tas pavadinimas nusako 
albumo turinį. Leidinio pusė 
skirta Lietuvos istorijai ir palie
ka lokalinę Omahos lietuvių 
odisėją tolimesnėje distancijoje. 
Tiktai su 157-uoju puslapiu 
pasiekia skaitytojas Omahos 
lietuvių gyvenimo pasakojimus. 
Tiktai baigus Lietuvos istorijos 
škicus taria knygos redaktorius 
B. Šulskis: „Sekantieji puslapiai 
atskleidžia mažos vidurio Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvių 
kolonijos istoriją”. Ir elegiškai 
dėsto (psl. 157): „Pėdsakai nyks
ta... Besiteiraujant sužinom, kad 
buvo ir daugiau idėjų įkurti įvai
rias lietuviškas organizacijas, 
deja, dalis jų mirė dar negimu
sias, o dar kitos liko tik organi
zatorių neįvykdytos iliuzijos. Ir 
kardais pagalvoji, ar tik nėra 

(Nukelta į 2 psl.)
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i,Trigubos Lietuvių rašytojų draugijos 
“■šventės proga.
^.Drumstavarsių intakų tėkmė” — poe
to Leono Lėto žodis.

"Visko buvo — tik svečių per mažai.
Lietuvių dailiojo meno institutas įsigi
jo Petravičiaus darbus.
Ęalio Augino eilėraščiai.
Ateities akademinis savaitgalis 
Chicagoje.
Nuomonės ir pastabos.
Nauji leidiniai.
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Lituanistikos katedros 
dabartis ir ateitis

Profesoriaus Broniaus Vaškelio, Lituanistikos katedros 
vedėjo, žodis Lituanistikos katedrai skirtos vakaronės metu, 
1984 m. spalio mėn. 19 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Kalbininkui prof. dr. Kazimierui Alminui 80 metų

&a proga prisimena kuri. A. 
Miluko užrašytas įvykis. 
Devynioliktame šimtmetyje 
Connecticut valstijoje susi
rinko būrys lietuvių išeivių ir 
vienbalsiai nutarė įsteigti 
lietuvišką draugiją. Kada norė
joj kad tas nutarimas būtų 
užprotokoluotas, paaiškėjo, 
kad nė vienas iš susirinku
siųjų nemokėjo rašyti.

Jeigu kas būtų tiems lietu
viams pasakęs, kad ateis 
lriikas, kada lietuviai išeiviai 
steigs savas aukštąsias mokslo 
institucijas amerikietiškuose 
universitetuose, tokį būtų 
išvadinę svajotoju ar net 
nepilnapročiu.

Sakoma, kad yra dvi 
neišvengiamybės: žmogui — 
mirtis, o išeivijai — nutautėji
mas. Kol kas medicinos moks
las neišrado vaisto nuo mir
ties, bet kovoje su 
nutautėjimu yra prošvaisčių. 
Jos ėmė pasirodyti, kada etni
nės grupės pasirinko mokslą 

j “pagrindiniu kovos ginklu. Itin 
! tai išryškėjo įsivyravus madai 
! ieškoti savo kilmės „šaknų”, 
, domėtis protėvių kultūra ir 
J praeitimi.
; Anksčiau išeiviai, norintieji 
| išlaikyti savo tautinį 

identiškumą, atsiribodavo nuo 
vietinio kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo. Šiame 
masinės komunikacijos am
žiuje kultūrinio geto poli
tika pasirodė neefektyvi. Imta 
ieškoti naujų kovos būdų. 
Geriau organizuotos arba 
daugiau besirūpinančios savo 
kultūros išlikimu ir propa
gavimu etninės grupės — 
žydai, lenkai, italai, ukrainie
čiai ir kt. — ėmė koncentruo
tis daugiau į tris sritis: 1. 
Kultūrinių turtų kaupimas ir 
saugojimas nuo sunykimo. 2. 
Katedrų bei tyrimo centrų 

įteigimas universitetuose ir 3. 
’į&lokslinio-tiriamojo darbo 

rėmimas, mokslinių darbų 
leidimas ir platinimas. Kerti
nis šios sistemos komponen
tas yra katedra. Čia jauni
mas mokosi tėvų, protėvių 
kalbos, studijuoja etninę 
literatūrą, istoriją. Čia ruošia

mi būsimi etninių organizaci
jų vadovai ir, žinoma, moksli
ninkai, kurie naudosis 
etniniuose archyvuose 
sukaupta medžiaga ir rašys 
mokslinius darbus. Katedros 
bei tyrimo centrai taip pat 
rūpinasi, kad tie mokslo dar
bai būtų spausdinami 
universitetų bei kitų 
mokslinių institucijų leidyklų.

Mūsų išeivija mažai kuo 
atsilieka nuo gerai organizuo
tų ir tautiniai sąmoningų etni
nių grupių, o kai kuriais atve
jais jas net pralenkia. Pvz., 
estai jau pradėjo rinkti lėšas 
milijoniniam fondui, nes nori 
įsteigti tyrimo centrą Toronto 
universitete. Latviai žiūri į 
Lituanistikos katedrą su tam 
tikru pavydu ir apgailestauja, 
kad kol kas negali susilyginti 
su lietuviais.

Mes iš tikrųjų turime kuo 
pasididžiuoti. Turime sparčiai 
augantį Lietuvių Fondą, kuris 
remia lituanistines ir bendrai 
kultūrines mūsų išeivijos 
pastangas ir darbus. Lietuvių 
mokslininkų, tyrinėtojų taukia 
turtingas Alkos archyvas 
Putname. Plečiasi, gausė
damas kultūriniais turtais 
Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centras Jaunimo centre, 
Chicagoje. Pagaliau darbą šį 
rudenį pradėjo Lituanistikos 
katedra, minėtos trilypės 
kovoje su nutautėjimu siste
mos pagrindinė dalis.

Reikia pastebėti, kad II- 
linois universitete Chicagoje 
veikia dvi lituanistinių studi
jų programos: bakalauro 
laipsniui įsigyti programa, 
kurią išlaiko Illinois valstija, 
ir įsteigtoji Katedra, kuri 
priima aspirantus, norinčius 
įsigyti magistro ir daktaro 
laipsnius. Praktiškai kalbant 
apie dėstytojus ir mūsų išei
viją, galima laikyti, kad II- 
linois universitete veikia 
viena lituanistinių studijų 
programa.

Darbas Katedroje pradėtas 
su trimis aspirantais: du 
siekia magistro laipsnio, o 
trečias — daktaro. Tai gera 

(Nukelta į 2 psl.)

GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ 
SIRUTIENĖ

Švento Kazimiero garbei skirtų 
sukaktuvinių metų iškilmėms 
besibaigiant ir vasaros įvykių 
įspūdžiams pamažu blėstant bei 
jų aptarimams mūsų spaudoje 
retėjant, norėčiau Draugo 
skaitytojams priminti ir tuo pačiu 
pagerbti vieną mūsų varesnės 
kartos mokslininką, kultūrininką 
— profesorių, lituanistą, ger
manistą dr. Kazimierą Aleksan
drą Alminą (buv. iki 1939 m. 
Alminauskį), šįmet savo artimųjų 
tarpe kukliai atšventusį 80-ąjį 
gimtadienį.

Prof. Alminas, prieš 12 metų 
pasitraukęs į užtarnautą poilsį iš 
Los Angeles Loyolos universiteto 
ordinarinio profesoriaus pareigų, 
tebėra guvus, darbingas ir 
pavydėtinai puikios atminties. 
Tiesa, labai retai tesutinkame jį 
viešumoje, beveik neberandame 
jo mokslinių darbų ar jų ap
tarimo spaudoje, tačiau aplankę 
jį jo kukliame namelyje Santa 
Monicoje, visiškai netoli nuo 
Ramiojo vandenyno, tuoj pat 
pastebime ant apkrauto darbo 
stalo ir įmantriai prie jo 
įtaisytose sukamose lentynose 
profesoriaus kruopštaus darbo 
sankaupas, su kuriomis jis I 
mus mielai supažindina. 
Besidomėdami profesoriaus 
didelės apimties darbais ilgokai 
užtrunkame jo darbo kambaryje. 
Vėliau esame kviečiami į erdvų 
kiemelį, kur seno avokado medžio 
pavėsyje, besivaišindami kvapnia 
arbata ar kava su skanėstais, 
išgirstame daug įdomių dalykų 
iš profesoriaus praeities, jo 
pergyvenimų, darbų ir patirties. 
Po tokios malonios vakaronės 
grįžtame namo visokeriopai 
dvasiniai praturtėję.

Prof. Kazimieras Alminas yra 
gimęs 1904 m. balandžio mėn. 15 
d. Žemaitijoje, Paulaičių kaime, 
Švėkšnos valsčiuj, pasiturinčių 
ūkininkų Petro ir Marijonos 
Šaulytės Alminauskių šeimoje. Iš 
motinos išmokęs lietuviškai- 
žemaitiškai skaityti ir dvejus 
metus pasimokęs Švėkšnos 
rusiškoje pradžios mokykloje, 
Kazimieras turėjo nutraukti 
mokslą dėl prasidėjusio Pirmojo 
pasaulinio karo. Karo metai 
nebuvo lengvi Alminauskiams — 
smarkiai nualino jų ūkį. Tad po 
karo ir tėvams, ir jų keturiems 
vaikams teko gerokai vargti, kol 
jie šiaip taip pajėgė atstatyti 
savo ūkį. Tuo laikotarpiu buvo 
išgyventa skaudžių, bet kartais ir 
įdomių nuotykių, giliai įsirėžusių

Lituanistikos katedrai skirtoje vakaronėje 1984 m. Chicagoje, kaiba Lituanistikos katedros vedėjas 
spalio mėn. 19 d. Jaunimo centro kavinėje, prof. dr. Bronius Vaškelis.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Prof. dr. Kazimieras Alminas savo bibliotekoje šių

profesoriaus atmintyje.
Tik 1918 metais Kazimieras, 

veržliausias į mokslus Alminaus
kių sūnus, privačiai pasiruošęs 
galėjo įstoti į Telšių gimnaziją, 
kurią jis baigė vienais penketu
kais ir 1925 m. gavo brandos 
atestatą, pažymėtą aukso 
medaliu. Iš gimnazijos Alminas 
išsinešė ne tik meilę ir dėmesį 
gimtajai kalbai, bet ir susidomė
jimą svetimomis kalbomis bei 
potraukį į kalbos mokslą. 1925-29 
metais jis studijavo Kaune, 
Lietuvos universiteto humanitari
niame fakultete, baltistiką, 
lituanistiką, lyginamąją 
kalbotyrą, slavistiką, istoriją. 
Prof. J. Balčikonio ir prof. J. 
Jablonskio (pas kurį Alminas 
ilgesnį laiką sekretoriavo) 
įtaigautas švietimo ministras K. 
Šakenis pasiūlė Alminui 
valstybinę stipendiją ruoštis 
germanistikos aspirantūrai. 
Lietuvos universitetas dar neturėjo 
lietuvio profesoriaus germanisto, 
kuris pavaduotų ar vėliau 
pakeistų universitete ger
manistiką dėstančius svetimtau
čius.

Alminas, jau paaugliu 
būdamas mokėjęs vokiškai, 
baigdamas gimnaziją laisvai var
tojo vokiečių kalbą ir buvo ap
siskaitęs ne tik vokiečių klasikų, 
bet ir pasaulinėje, išverstoje į 
vokiečių kalbą, literatūroje. Visa 
tai ir jo sėkmingos filologinės 
studijos Lietuvos universitete 
nusvėrė jo parinkimą kandidatu 
profesūrai.

Penkeri studijų metai užsienyje 
— Leipcige, Miunchene, Heidel
berge, Vienoje, Karaliaučiuje pas 
geriausius to meto profesorius 
filologus buvo apvainikuoti 1934 
m Leipcigo universiteto suteiktu 
Kazimierui Alminui filosofijos 
daktaro laipsniu. Studijos 
užsienyje ne tik paruošė būsimą 
profesorių jo specialybei, bet ir 
praturtino jo patirtį Vakarų 
pasaulio kultūrinio gyvenimo 
įvairiose srityse.

Su pagarba profesorius 
Alminas mini savo buvusius 
mokytojus profesorius Kaune: J. 
Balčikoni, M. ir Vacį. Biržiškas,
E. Frenkelį, istoriką Jonyną, 
Krėvę-Mickevičių, Sezemaną, 
Spechtą, Sruogą, filosofą 
Šalkauskį, Tumą, Volterį ir 
užsienio studijų vadovus, 
profesorius — Th. Fringsą, R. 
Trautmaną, J. Gerulį, F. Somerį, 
Jolles, Korff, E. Sieversą, Wit- 
kowskį ir kitus, jų erudiciją, 
reiklumą, o kartu ir draugiškumą.

K. Almino daktarinė diser
tacija: „Die Germanismen dės 
Litauischen. Teil. I: Die 
deutschen Lehnwoerter im Litau
ischen” (Lietuvių kalbos ger
manizmai), apginta 1934 m. ir 
išspausdinta 1935 m., yra svarus, 
išliekančios vertės mokslinis 
veikalas, ypač kad didelė dalis 
medžiagos, kuria jis pasinaudojo, 
karo metu žuvo. Tai 19 a. galo ir 
20 a. pradžios Rytprūsių vokiečių 
kalbos kartotekinis žodynas, bu
vęs Karaliaučiaus universitete, 
deja, paskutiniojo karo metu 

metų spalio mėnesį.

sudegęs.
Grįžęs į Lietuvą 1935 m. dr. 

Alminas buvo paskirtas VD uni
versiteto germanistikos katedros 
vyr. asistentu su „venia legendi” 
(t.y. su teise dėstyti), o Lietuvai 
atgavus Vilnių — pakeltas docen
tu dėstė germanistiką Vilniaus 
universitete.

Alminą nuo jaunystės domino 
kalba, jos žodžiai, žemėvardžiai, 
vietovardžiai, asmenvardžiai. 
Žemėvardžiais ypač turtinga 
buvo jo tėviškė ir kitos jam gerai 
pažįstamos Žemaitijos vietovės. 
Studijuojant Kaune darė jam 
įspūdį prof. J. Gerulio, prof. E. 
Hermano, vyr. kolegos A. Salio ir 
kitų atostoginės kelionės su 
kuprine ant pečių po Lietuvą 
leksikografiniais ir kitais lietuvių 
kalbos tyrinėjimo tikėjais. Ir jis 
pats ne kartą yra su jais keliavęs, 
besidomėdamas ypač lietuvių 
tarmėmis. Ta sritis Alminą 
domino ir Btudijuojant užsienyje. 
Kiek teko jam patirti, vokiečių 
mokslininkai rinko žemės var
dyną įvairiose vietovėse, bet tik 
sporadiškai, be kokios vieningos 
sistemos, be visai Vokietijai ben
dro plano. Tad baigęs užsienyje 
studijas ir grįžęs į Lietuvą, jis 
tuoj pat iškėlė Švietimo ministe
rijoje sistemingo Lietuvos žemės 
vardyno rinkimo reikalą ir gavęs 
vyriausybės pritarimą ėmė 
organizuoti šį darbą. 1934 m. prie 
Kultūros muziejaus buvo įsteigtas 
Lietuvos žemės vardynas, ir dr. 
Alminas buvo paskirtas jo vedė
ju. Jis pirmiausia išdirbo 
žemėvardžių rinkimo sistemą ir 
paruošė rinkėjams instrukcijas 
(lietuviškai ir vokiškai Klaipėdos 
kraštui) bei sudarė žemės vardų 
surašymo lapą. Rinkti 
žemėvardžius Švietimo ministeri
ja įpareigojo visus Lietuvos 
pradžios mokyklų mokytojus, 
(įvedus Lietuvoje privalomą 
pradžios mokslą, kiekviena 
gyvenvietė buvo priskirta kuriai 
nors pradžios mokyklai).

Lietuvos žemės vardynas 1939 
m. buvo įjungtas į naujai įsteigtą 
Lituanistikos institutą, o 1941 m. 
į Lietuvos Mokslų Akademiją. Ir 
dabar, po pusės šimto metų, 
tebėra renkamas ir surašomas 
žemės vardynas iš pat pradžių 
nustatytąja sistema, LMA, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto, Toponimikos skyriaus 
žinioje.

Lietuvių kalbos skyrius, 
vadovaujamas prof. A. Salio, ir 
Žemės vardyno vedėjas prof. K. 
Alminas su bendradarbiais yra 
atlikę trumpu laiku (1939-1940 
m.) itin svarbų darbą — jie padėjo 
atlietuvinti sulenkintus Vilniaus 
krašto vietovardžius, žemėvar- 
džius (upių, ežerų pavadinimus) 
bei lietuvių, gyvenusių lenkų 
okupacijos metais Vilniuje ir

Vilniaus krašte, pavardes.
Prof. Alminas yra daug rašęs 

žemėvardžių rinkimo reikalu 
Nepriklausomosios Lietuvos 
spaudoje. Jis bendradarbiavo VD 
universiteto lietuvių kalbotyrai 
skirtame leidinyje Archiuum Phi
lologicum, Gimtojoje Kalboje ir 
kituose periodiniuose leidiniuose. 
Net žinomame vokiečių ling
vistikos žurnale Beitrdge zur 
Geschichte der Deutschen 
Sprache und Literatur randame 
jo straipsnių.

1932 m. Arc/nuum 
Philologicum buvo išspausdintas 
Dionizo Poškos „Mužiko” tekstas 
su Almino įvadu ir komentarais. 
Alminas tą tekstą nusirašė iš 
buvusio Leipcigo universitete, 
Baltų institute, kalbininko H. 
Weberio rankraštinio palikimo.

1939 m. Archivum 
Philologicum randame Almino 
studiją — „Vytauto skundas”. 
Tai Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto skundas 
prieš Jogailą ir Skirgailą, kurio 
rankraštis buvo išlikęs Karaliau
čiaus valstybiniame archyve. Iš 
ten gavęs to rašto fotostatinę 
kopiją (rašytą vidurinių vokiečių 
aukštaičių kalba) Alminas pa
ruošė tą skundą spaudai su gra
matiniu įvadu, paaiškinimais 
ir vertimu į lietuvių kalbą. VD 
universitetas parūpino tos studi
jos atspaudus studentų ger
manistų proseminaro darbams.

Nuo 1931 m. iki 1939 m. taip 
pat Archivum Philologicum buvo 
spausdinami Almino nusiko
pijuoti iš originalų, buvę Leipcigo 
universitete, Baltų institute, 
vyskupo A. Baranausko laiškai, 
rašyti kalbininkui H. Weberiui ir 
matematikui Hasfeldui. Tų laiškų 
buvo per 100, tačiau išspausdinti 
spėta tik 67, likusieji — sure
daguoti, perrašyti mašinraščiu ir 
kruopščiai paruošti spaudai, deja, 
karo metu žuvo kartu su prof. 
Almino biblioteka ir archyvais. 
Tarp kitko, redaguodamas vysk. 
A. Baranausko matematinius 
laiškus, prof. Alminas konsultavo 
su prelatu A. Dambrausku — 
Jakštu, kuris anuo metu buvo 
padėjęs vyskupui jo matemati
niuose darbuose. Paskutiniojo 
pasaulinio karo metu, subombar
davus Leipcigo universitetą, žuvo 
ir ten buvę vysk. A. Baranausko 
laiškų originalai.

Iš prof. Almino darbų dar 
reikia paminėti 1943 m. išleistą 
Vokiškai lietuvišką žodyną. Tai 
buvo papildyta, pataisyta ir nau
jai spaudai paruošta 1932 m. V. 
Gailiaus žodyno laida. 
Nepriklausomoje Lietuvoje prof. 
Alminas buvo Lietuvių kalbos 
draugijos, Terminologijos komisi
jos narys, vienas iš steigėjų 
Lituanistikos instituto ir, kaip 
jau buvo minėta, Lietuvos 
žemėvardžių sistemingo rinkimo 
pradininkas bei Lietuvos vardyno 
vedėjas. Jis nuolatos palaikė ryšį 
ir su užsienio kalbininkais — 
latviais, vokiečiais, prancūzais.

1944 m. prof. Alminas, karo 
negandų išblokštas iš Lietuvos, 
kurį laiką buvo Austrijos Mokslų 
Akademijos fonogramų archyvo 
bendradarbis Vienoje. 1948 m. 
prof. Alminas, iškviestas į JAV 
Los Angeles Loyolos universiteto, 
persikėlė su šeima į Kaliforniją ir 
įsikūręs Santa Monicoje, daugiau 
kaip 20 metų profesoriavo 
Loyolos universitete, dėstydamas 
vokiečių ir rusų kalbas bei 
literatūras, iš pradžių kaip 
ekstraordinarinis, vėliau kaip 
ordinarinis profesorius.

Dukrai ir sūnui susikūrus 
šeimas, o žmonai — teisininkei 
Marijai V. Vyčiūtei prieš dešimtį 
metų numirus, profesorius pats 
vienas gyvena savo nameliuose, 
kuriuose išaugino šeimą, dažnai 
aplankomas vaikų ir vaikaičių. 
Tačiau jis neturi kada 
nuobodžiauti, nes jo darbai, 
išėjus į pensiją, nesumažėja, o 

(Nukelta į 2 psl.)
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Katalikybė Lietuvos istorijoje
1986-1987 metų sąvartoje 

sueis 600 metų nuo Lietuvos 
Introjo (Jogailos-Vytauto)

rikšto. Kokia Šiai sukakčiai 
priduotina reikšmė? Ar ji išvis 
minėtina? Kai kas nedvejo
damas sakys, kad ne. Šešių 
šimtų metų sukaktį nuo Jogai
los ir Vytauto krikšto 
iškilmingai minėti, tai tolygu 
ignoruoti Mindaugo krikštą, 
kuris visai teisėtai laikytinas 
krikščionybės priėmimo isto
rine data Lietuvoje, nes ir kiti 
Europos kraštai, valdovui 
priėmus krikštą, buvo Raiko
mi pasikrikštiję, nesvarbu, 
kiek ilgai po to dar būtų gyva
vęs senasis pagoniškasis 
tikėjimas. Po Mindaugo mir
ties pagoniškoji reakcija 
Lietuvoje buvo privertusi 
pranciškonus ir domininko
nus vienuolius iš Lietuvos 
išvykti, bet prie Vytenio jie 
grįžo ir jau niekada iš Lietu
vos nepasitraukė. Šį teigimą 
sutvirtina faktas, kad 
Gedimino laikais buvo dvi 
krikščionių bažnyčios Vilniuje 
ir viena Naugarduke. Iš šios 
pozicijos išeinant, tegalima 
kalbėti apie atnaujinto Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį.

Kas dar labiau 
sukomplikuoja apsisprendi
mą, ar šią sukaktį švęsti ar 
nešvęsti, tai istoriniai nelem
tai susiklostę mūsų santykiai 
su lenkais ir faktas, kad 
krikštas atėjo per lenkus, o su 
juo ir Vakarų Europos kultū
ra. Kai kurie istorikai yra 
nuomonės, jog ir jogailinis 
krikštas pačių lenkų buvo 
vėliau pabrėžiamas ir puoselė
jamas, kaip tikroji krikščio
nybės pradžia Lietuvoje, nes 
tai atitiko jų politiniams tiks
lams — sėkmingesniam Lietu
vos lenkinimui. Ir mes patys 
dar vis stebimės, kaip giliai 
lietuvių tautos sąmonė buvo 
lenkiškumo persunkta. Lenkai 
įsigalėjo ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune, ir Šiauliuose. Žvel
giant į tai, darosi labai sunku 
sverti ir įvertinti Jogailos 
veiklą. Antra vertus, Jogailos 
krikštas vis tiek buvo apsi
sprendimas už vakarietišką 
krikščionybę. Iš tikrųjų gal 
nėra reikalo Jogailos kaltinti 
už vėlesnius lenkų politikos 

ėjimus ar per stipriai varomą 
kultūrinę įtaką Lietuvoje. 
Mūsų laikais, galbūt jau gali
ma būtų svarstyti ir Jogailos 
rehabilitacijos reikalą, aišku, 
neužmirštant tų visų painia
vų, kurios ženklina mūsų 
ryšius bu lenkais.

Kaip mūsų lietuviškos 
Visuomenės mastu bus pažiū
rėta į šiuos klausimus? Nuo to 
ir pareis, ar mums ta sukak
tis ką nors reikš. Mums 
naudinga žiūrėti, ir kaip 
sukaktis žadama minėti Lietu
voje. 1984 m. Lietuvos Bažny
čios „Liturginis kalendorius ir 
žinynas” įrašo 600 m. Lietu
vos krikščionybės sukaktį ir 
taip pat primena 1988 m. 
tūkstančio metų Rusijos krikš
to sukaktį. Tai vertas dėme
sio faktas, ir ne vien pole
miniu požiūriu, nes mums 
reikia labiau vispusiško Vaka
rų ir Rytų krikščionybės įtakų 
lietuviams įvertinimo. Štai iš 
Rytų turbūt užsilikusios pas 
mus ir arijoniškos krikščiony
bės kai kurios įtakos (pavyz
džiui, mūsų žegnonėje — apie 
tai yra rašę Mažiulis ir 
Bagdanavičius).

Sukaktys, tačiau, dažnai pa
skatina opias temas persvars
tyti ir suteikia progą išleisti 
mokslinių veikalų, kurie 
įstengtų duoti naujos šviesos 
mums rūpimais istoriniais 
klausimais. Yra kilusi mintis 
paruošti sutelktinę studiją 
„Lietuvos katalikiška kultū
ra”. Šio projekto įgyvendini
mu rūpinasi komitetas, kurį 
sudaro kun. Vytautas 
Bagdanavičius, dr. Juozas 
Meškauskas, Vincentas Liu- 
levičius ir prof. dr. Vytau
tas Vąrdys. Jie yra kreipęsi 
į visą būrį talkininkų ir yra 
gavę didelį pluoštą atsiliepi
mų apie planuojamą knygą. 
Šioji paraštė ir yra tų 
nuomonių kaleidoskopas. 
Ruošiama knyga nebūtų isto
rinė studija techniška prasme 
— tai būtų bendro pasiskai
tymo knyga, naudinga tiek 
išeivijoje, tiek okupuotoje 
Lietuvoje, kuri duotų progą 
apmąstyti visą rinkinį aktua
lių mūsų tautos istorijos 
interpretacijos ir dabartinio 
savęs supratimo klausimų.

„Lituanus” sulaukė 30 metu
ANTANAS KLIMAS

1972 metų gegužės mėnesį, 
kalbėdamas AABS Trečiosios 
konferencijos atidarymo 
iškilmėse Toronte, profesorius 
Ivar Ivask, WorW Literature 
Today (anksčiau Books 
Abroad) redaktorius, labai 
išgyrė lietuvius. Anot jo, 1944 
metais, kai rytų siaubo vejami 
bėgo estai, latviai ir lietuviai, 
lietuvių Vakaruose atsirado 
gerokai mažiau, negu estų ir 
latvių. O visgi lietuviai, anot 
prof. Ivask, daug daugiau 
padarė, kurdami pastovius 
informacijos bei kultūrinės 
sklaidos šaltinius. Kodėl? O 
todėl kad tik lietuviai 
sugebėję išleisti daugiatomę 
Lietuvių enciklopediją, jau 
pradėję leisti daugiatomę 
Encyclopedia Lituanica ir jau 
keliolika metų leidžią anglų 
kalba žurnalą Lituanus. At
siminkime, kad tai buvo prieš 
keturiolika metų. Šiuo metu 
Encyclopedia Lituanica šeši 
tomai jau senokai baigti leisti, 
o Lituanus šiais metais su
lauks pilnų trisdešimt metų.

Pati pirmoji mintis leisti 
kokį nors informacijos biule
tenį arba kultūros žurnalą 
anglų kalba kilo jau 1950 
metais, kai Chicagoje 
susirinko pats pirmasis 
Lietuvių studentų sąjungos 
suvažiavimas. Jame tais 
metais dalyvavo — tuomet 
dar studentai — šių dienų 
profesoriai ir panašaus 
amžiaus grupelė tuometinių 
studentų. Beveik visi jie buvo 
pastebėję, kad jų universitetų 
bei kolegijų bibliotekose labai 
mažai galima buvo rasti 
knygų, žurnalų apie Baltijos 
valstybes, apie Lietuvą, lietu
vių kalbą, lietuvių literatūrą, 
istoriją ir panašius klausimus. 
Ir esamose knygose, ypač 
istorijos ir panašių disciplinų, 
galima buvo rasti keisčiausių 
nesąmonių, didelių netikslu
mų, visokių iškraipymų. Kar
tais net enciklopedijose 
būdavo galima rasti prirašyta 
net visiškai nebūtų dalykų.

Jau tame suvažiavime buvo 
kelta mintis, kad reikia ką 
nors daryti. Bet dar praėjo 
ketveri metai, ligi šis 
sumanymas tapo kūnu. 
Pagaliau 1954 metais 
pasirodė gana plonas žurnalo 
Lituanus pirmasis numeris. 
Jis tuomet buvo oficialiai 
vadinamas „Lithuanian 
Bulletin”, ir jo leidėjai buvo 
jau minėta LSS. Lėkė metai, 
keitėsi šio „biuletenio” 
redaktoriai, keitėsi jo for
matas, keitėsi jo leidėjai.

Daug daug jaunų ir vyres
niųjų bei organizacijų yra 
prisidėję darbu, vargu ir 
pinigais prie šio jau subren
dusio žurnalo gyvavimo. 
Jeigu juos visus čia surašy
tume, tai susidarytų mažiau
sia šimtas pavardžių. 
Daugelis lietuvių organizaci
jų. jū padalinių, daug šaunių 
žmonių finansiškai rėmė šį 
žurnalą. Čia reikia, išskirtinai 
pažymėti Lietuvių Fondą ir

Toks leidinys turėtų vertę, 
nežiūrint kaip mūsų lietu
viškoji visuomenė nutartų 
minėti jogailinio krikšto su
kaktį, todėl šią iniciatyvą 
sveikiname ir linkime gražios 
sėkmės.

. riui, ir Jonas Kučėnas — ilgametis „Lituanus” žurnalo reikalų 
I vedėjas.

Vygantų šeimą. Kartais žur
nalas šiek tiek atsilikdavo, 
lyg ir sušlubuodavo, bet vėl 
atsigaudavo ir toliau stengė
si, jeigu taip galima 
išsireikšti, informuoti pasaulį 
anglų kalba apie Lietuvą, 
lietuvius, taip pat apie mūsų 
kaimynus latvius ir estus. 
Šiuo metu, finansinius 
reikalus jau keliolika metų 
tvarkant gabiam ir darbš
čiam reikalų vedėjui Jonui 
Kučėnui, Lituanus finansinė 
padėtis yra gana patenki
nama. Žinoma, nei liuksusi
nio popieriaus nei spalvotų 
iliustracijų nei stambių 
specialių numerių šis žurnalas 
dar negali pasiekti, bet dabar 
elgetauti taip pat jau netenka.

Manau, kad skaitytojams 
gal įdomu būtų šiek tiek 
sužinoti apie Lituanus 
dabartinę padėtį. Taigi, 
pirmiausia šiek tiek statis
tinių žinių. Šiuo metu žur
nalas turi ^įpie 4,000 
prenumeratorių 96 pasaulio 

1956 metais.

šalyse. Keliolika egzemplio
rių, pavyzdžiui, eina į 
Japoniją, keli egzemplioriai 
net į Naująją Zelandiją, 
keliasdešimt egzempliorių 
prenumeruojama Australijoje. 
Apie pusė prenumeratorių yra 
lietuviai, apie pusė — ne lietu
viai: individai, bibliotekos, 
mokslinės įstaigos, žurnalai ir 
pan.

Lituanus senesniuosius 
numerius galima užsisakyti iš 
University Microfilms, Ine., 
Ann Arbor, MI 48106. Tai yra 
labai svarbus dalykas, nes 
kai kurių senesniųjų nu
merių jau nebėra. Lituanus 
spausdinamų straipsnių 
santrumpos („abstracts”) yra 
skelbiamos Amerikos biblio
grafijos centro (American 
Bibliographical Center). 
Straipsnių, liečiančių istoriją, 
santrumpos yra skelbiamos 
Historical Abstracts. Straips
nių, liečiančių kalbą, kalboty
rą bei literatūrą, santrumpos 
yra skelbiamos Modern 

Language Association 
Abstract System. Tokiu būdu, 
šie visi straipsniai tampa 
prieinami bet kuriam 
mokslininkui ar asmeniui bei 
studentui, besidominčiam 
šiais klausimais.

Šiuo metu Lituanus turi 
keturis redaktorius: Mykolas 
Dranga (Draugas ir Pedago
ginis lituanistikos institutas), 
prof. Antanas Klimas (The 
University of Rochester), prof. 
Tomas Remeikis (Calumet 
College), ir dr. Jonas Zdanys 
(Yale). Per tuos trisdešimt 
metų, kalbant apskritai, išleis
ta apie 120 atskirų numerių 
(vienas kitas numeris buvo 
dvigubas). Arba, skaičiuojant 
puslapiais, apie 9,600 pusla
pių. Skaičiuojant metais, 
tomais, arba knygomis, tai 
sudarytų 30 normalaus 
dydžio knygų. Kiekviena 
knyga turėtų apie 320 pusla
pių, nes kiekvienas numeris 
turi vidutiniškai 80 puslapių, 
bet kai kurie numeriai yra 
didesni, o vienas kitas, pra
eityje, buvo ir kiek plonesnis, 
bet tokių buvo labai mažai.

Kas mėgsta statistiką, 
galime paminėti, kad per 
šiuos 30 metų buvo paskelbta 
apie 100 straipsnių iš istori
jos, apie 90 straipsnių iš 
literatūros, buvo taip pat 45 
straipsniai, liečią lietuvių 
kalbą bei apskritai kalbotyrą. 
Iš kitų sričių minėtina sociolo
gija: 35 straipsniai; menas: 50 
straipsnių; religija: 15 
straipsnių; muzika ir panašūs 
dalykai: 15 straipsnių; filosofi
ja: 10 straipsnių; politiniai 
mokslai: 75 straipsniai. Buvo 
recenzuota daugiau negu 105 
knygos įvairiomis kalbomis, 
daugiausia nelietuvių.

Reikia taip pat paminėti, 
kad buvo skelbiami dokumen
tai, įvairūs dalykai iš bėga
mųjų įvykių, minimi moksli
niai suvažiavimai, didžiosios 
Šventės ir pan.

Per tuos 30 metų Lituanus 
paskelbė 54 lietuvių meni
ninkų kūrinių nuotraukas. 
Lituanus buvo paskelbta 55 
lietuvių rašytojų kūrinių ver
timai: poezijos, dramos,
novelės, net romanų ištrau
kų. Jau vien tų vertimų 

susidarytų keli gana stambūs 
tomai — lyg kokia lietuvių 
literatūros anglų kalba an
tologija.

Gal reikėtų taip pat 
paminėti, kad buvo išlėlsti 
keli specialūs numeriai: M.K. 
Čiurlionis, Vincas Krėvė, 
lietuvių drama, taip pat gana 
didelis beveik monografijos 
dydžio prof. dr. William R. 
Schmalstiego numeris apie 
lietuvių kalbą.

Buvo taip pat kartkartėmis 
rašoma apie sportą, šokį, 
minimos kai kurios sukaktys 
ir pan. Paskelbta taip pat ir 
pluoštelis memuarų — atsimi
nimų. Buvo skelbiami straips
niai iš bibliografijos bei 
mokslininkų centrų bei 
kolekcijų.

Skaitytojas gal ir pagalvos: 
tie visi skaičiai yra įdomūs, 
bet man (mums) gal dar 
įdomiau būtų vienas pagrin
dinis klausimas, ar Lituanus 
pasiekia savo pagrindinį 
tikslą: duoti tikslią mokslinę 
informaciją apie Lietuvą ir 
lietuvius?

Nors aš pats su Lituanus 
jau esu susirišęs, galima 
sakyti, nuo pat pirmųjų jo 
metų, tačiau rimtai, 
moksliškai, statistiškai į aną 
klausimą labai sunku atsaky
ti. Asmeniškai galvoju, kad 
tikslas visiškai pasiektas: 
visose pagrindinėse bibliogra
fijose, moksliniuose veika
luose dabar jau rasime 
Lituanus medžiagą cituoja
mą; į Lituanus kreipiasi 
žmonių iš įvairių kraštų, 
prašydami daugiau informa
cijos; Lituanus bendra
darbiauja pasaulinio lygio 
mokslininkai nelietuviai, tokie 
kaip kalbininkas prof. dr. Wil- 
liam R. achmalstieg (The 
Pennsylvania Statė Universi
ty) prof. dr. Ilse Lehiste 
(kalbininkė, Ohio Statė 
University), istorikai, 
kalbininkai, literatūros 
specialistai ir t.t. Iš lietuvių 
mokslininkų humanitarų retai 
kuris yra nerašęs į Lituanus.

Leiskite man čia paminėti 
du ypatingus įvykius. Kai 
išėjo specialus prof. Schmals
tiego numeris (Special Issue: 
The Lithuanian Language — 
Past and Present, vol. 28, no. 
1, 1982, 100 psl.), Muenste- 
rio universiteto Baltų ir slavų 
kalbų seminaras užsisakė 
dešimt šio numerio 
egzempliorių, ir šis numeris 
tapo privalomas skaityti to 
seminaro studentams. Įdomu 
gal būtų paminėti, kad vienas 
anglas, gyvenąs Italijoje, 
kuris labai domisi indoeuro
piečių kalbotyra, gavęs šį 
numerį, rašė, kad jis šį 
numerį perskaitęs trisdešimt 
kartų. Gal tai kartais kiek 
perdėta išsireiškimo forma, 
tačiau anglai paprastai 
nelinkę į perdėjimus. Gal tai 
išimtis, lyg koks kuriozas, bet 
šių eilučių autorius pats šį 
laišką turi.

Gal reikėtų paminėti ir 
kitas toks gana įdomus 
dalykas: kai prieš kelerius 
metus buvo išspausdinti keli 
kun. Valkavičiaus (Wolko- 
viez) straipsniai apie lietu- - 
vius JAV, tai ir Gimtasis 
kraštas juos minėjo, tačiau, 
nenurodydamas, kokiame žur
nale jie buvo išspausdinti... 
Gal dar keisčiau yra tai, kad 
vienu kitu atveju Lituanus 
pasirodęs staripsnis buvo 
minimas bei cituojamas net ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tylioji herojė — Marcelė Kubiliūtė (1893-1963)
Šiame numeryje:
Ar bus leista literatūrai laisviau 
kvėpuoti?
Tylioji herojė — Marcelė Kubiliūtė 
(1893-1963).
Iškunigis J. Ragauskas gyvas... ir 
gyvena Briuselyje?
Prano Dom. Girdžiaus eilėraštis.
Su Žemaitijos dokumentais į mokslo 
pasaulį.
Lietuvių poezija Kongreso bibliotekos 

. garsiniuose įrašuose.
A.a. solistas Bernardas Prapuolenis.

—"T~—..
Ąr bus leista literatūrai 
laisviau kvėpuoti?

Šių metų spalio mėn. 27 d. 
Literatūra ir menas išspaus- 
dino literatūros kritiko Petro 
Bražėno mintis, sukeltas 
Sovietų Sąjungos vadovo 
Černenkos kalbos TSRS 
Rafiytojų sąjungos jubilie
jiniame plenume. Bražėnas, 
partijai itin ištikimas kritikas, 
nuolat pabrėžia idėjiškumo ir 
p^rtiSkumo svarbą kiekvie- 
n a m e meno kūrinyje. 
Marksistiniai estetikos princi
pai yra sudėtinė jo kritikos 
darbų dalis, o ne tik su 
analizės Šerdimi nieko bendro 
neturįs priedas, greitosiomis 
prijungtas nuraminti cenzo
rius. Tačiau Bražėnas nepasi
tenkina vien senų Šablonų 
pakartojimu, siekia suteikti 
mažiau dogmatišką, labiau 
apgalvotą turinį net ir mėgia
miausioms partijos dogmoms. 
Kai kuriuose jo darbuose 
prasiveržia įdomių minčių, bet 
kartais be jokio įkvėpimo jis 
kartoja pasenusias tiesas.

Šiame Literatūroje ir mene 
išspausdintame straipsnyje 
galima matyti Bražėno 
mėginimą surasti pusiaus
vyrą tarp iStikimybės partijos 
palaimintoms teorijoms ir 
siekimo leisti literatūrai lais
viau kvėpuoti. Straipsnis 
įdomus tuo, kad dalies jo 
pasiūlymų įgyvendinimas 
reikštų literatūrinio gyvenimo 
varžtų atpalaidavimą. 
Bražėnas pradeda, straipsnį 
įprastiniais partijos vadovo 
pagyrimais, nepaisant ar tai 
būtų Brežnevas, Andropovas 
ar Černenka. Šiuo metu 
išminties aureolė gaubia 
Černenką, ir Bražėnui 
netrūksta gražių žodžių Krem
liaus vadovui pagirti. Černen
kos kalbos išeities pozicija 
„negali neimponuoti”, jo 
įvairūs pasisakymai yra 
„įsimintinai dėsningi”. Pasak 
Bražėno, „generalinio sekre
toriaus kalboje esama 
reikšmingų teiginių”. Kitas 
Černenkos pasisakymas turįs 
,,metodologinio akcento 
prasmę” ir taip tolinu. 
Bražėnas džiaugiasi, kad 
„partijos ir valstybės vado
vas... kalbasi su šalies meni
ninkais”, nors jeigu koks nors 
Vakarų vadovas išdrožtų 

programinį pamokslą savo 
šalies rašytojams, Bražėnas 
skubėtų ginti savo kolegas 
Vakaruose nuo valstybės 
kišimosi į nepolitines sritis.

Šitoks tuščiažodžiavimas 
tiesiog privalomas, kai rašoma 
apie partijos vadovo pareiš
kimus. Tačiau platesnės 
reikšmės turi tos viltys, kurias 
Bražėnui sukėlė Černenkos 
kalba: pirma, jis džiaugiasi, 
kad Černenka atmetė 
smulkmenišką kūrybinio dar
bo žmonių globojimą. Pasak 
Bražėno, tai turėtų būti 
sveikas šaltas dušas galvoms, 
kurios pageidavimus dėl tam 
tikros tematikos pateikia kaip 
plataus vartojimo prekių 
gamybos užduotis. Bražėnas 
net reikšmingesniu laiko 
Černenkos nurodymą, kad 
„negalima nei istorijos 
perrašinėti, nei jos dailinti”. 
Šios minties pagautas Bražė
nas siūlo praplėsti lietuvių 
literatūros diapazoną, rašyti 
apie kol kas beveik uždraus
tas temas. Jis pažymi, kad kol 
kas rašytojai vengia imtis 
istorinių temų prozoje, 
nedrįsta drąsiau įvesti į 
dvasinę apyvartą net idėjiškai 
prieštaringesnius kultūros 
palikimo reiškinius, palieka 
nejudinamus ištisus lietuvių 
tautos istorijos klodus, 
šiandieninei padėčiai neva 
nepatogius, savo veikaluose 
nenagrinėja tų idėjinių 
prieštaravimų, kurie buvo 
tokie svarbūs prieš šimtą, net 
penkiasdešimt metų.

Šios Bražėno mintys 
palyginti drąsios. Joms svorį 
suteikia ir solidi Bražėno 
pozicija, nes jis nėra vienas 
tokių, partijos nuomone, vėja
vaikių kritikų kaip Vytautas 
Kubilius, kuriuos partija 
kartkarčiais turi sudraus
minti už entuziazmo 
prasiveržimą. Viena prasme 
Bražėno pastabos labai taik
lios. Lietuvių romano 
tematika neįtikėtinai siaura. 
Su šiokiu tokiu perdėjimu 
galima sakyti, kad rašoma tik 
apie komunistus dabartinėje 
Lietuvoje ar jų pirmtakus 
prieš šešiasdešimt metų, lyg 
lietuvių tauta ir istorija būtų 
prasidėjusi tik tada, kai per

V. SRUOGIENĖ

Herojumi, didvyriu, vadiname 
asmenį, pasižymėjusį nepaprasta 
drąsa, kilniais darbais; karžygį, 
atiduodantį gyvybę už tėvų žemę, 
tą, kuris nepaisydamas pavo
jaus, gelbėja kitus, kuris per visą 
gyvenimą savo kančia ir auka 
tarnauja tėvynei ir žmonijai. Prie 
pastarųjų priklauso kukli moteris 
— Marcelė Kubiliūtė. Tai buvo 
žymi visuomenininkė, Vyčio 
kryžiaus su kardais kavalierius.

Jau prieš daugelį metų profeso
rius Mykolas Biržiška ir keli kiti 
mūsų kultūros darbuotojai ragi
no visuomenę rūpintis, kad ji 
neliktų pamiršta, nes jos nuopel
nai buvo dideli. Nesulaukus j tai 
atgarsio, teko rinkti apie ją žinias 
laiškais, žodžiu, žvalgytis spaudo
je. Tačiau jau nedaug beliko 
pažinusių ją žmonių, tad pavyko 
sukaupti tiktai nuotrupas iš jos 
gyvenimo ir veiklos.

Apie Marcelės Kubiliūtės kilmę 
žinoma tik tai, kad ji buvo Rytų 
Lietuvos dukra, kilusi iš Rokiš
kio aps., Panemunėlio vis. Tiks
liai nesužinota nei joa gimimo 
vieta, nei tėvų bei artimų gimi- 

t ,nių vardai bei pavardės, išskyrus 
brolius Juozą ir Antaną, vieną 
seserį ir jos dukterį Aldoną 
Levkavičienę-Leščinskienę, kurie 
jau yra mirę.

Juozas Kubilius yra vienintelis 
jos šeimos narys, apie kurį išliko 
kiek daugiau informacijų. Lietu
vių enciklopedijos III tome, 262 
p., rašoma, kad tai buvo visuo
menininkas, viltininkas, gimęs 
1878.XII. Tindžiulių kaime, 
Panemunėlio vis.. Rokiškio aps. 
Jis mokėsi Mintaujos gimnazijo
je, bet buvo iš jos pašalintas už 
atsisakymą melstis rusiškai, taip 
pat pašalintas iš Kauno kunigų 
seminarijos, kaip pasireiškęs 
karštas lietuvis patriotas. 1905 m. 
jis jau buvo Didžiojo Vilniaus 
seimo atstovas, o 1906 m. nuo 
Kauno gubernijos ūkininkų 
išrinktas į pirmąją Rusijos 
Dūmą. Kartu su kitais pasirašęs 
garsųjį Vyborgo (Vipuri) protestą 
prieš Dūmos paleidimą, buvo 
kalinamas. Atlikęs bausmę, J. 
Kubilius dirbo Vilniuje Lietuvos 
ūkininko redakcijoje (vėliau Vil
niaus žiniose ir kituose laikraš
čiuose). Išėjus Vilčiai, pasidarė 
jos uoliu bendradarbiu, o A.

Prūsijos sieną buvo perga
bentas pirmasis Iskros 
numeris. Tokia gėdinga 
lietuviško romano padėtis 
negali džiuginti net ir tary
binių rašytojų. Bet pastebėji
mas, kad yra problemų, dar 
toli gražu nereiškia, kad bus 
galima jas išspręsti. Juk kiti 
Kremliaus vadovai ar aukšti 
partijos pareigūnai, ne kartą 
panašiai pasisakė, 
pavyzdžiui, kai buvo 
pasmerkta bekonfliktiškumo 
teorija prieš trisdešimt metų.

Nebūtų itin didelė pažanga, 
jei, leidusi rašytojams 
nagrinėti praeitį, partija 
reikalautų, kad siužetas vien 
tik vaizduotų primityvaus 
marksizmo praeities suprati
mą. Net ir tokio talentingo 
rašytojo kaip Putino romanas 
Sukilėliai vietomis mažai kuo 
skiriasi nuo propagandisto 
brošiūros apie 1863 metų suki- 
limą. Sakykime, kad 
Bražėnas nuoširdžiai norėtų 
praplėsti lietuvių romano 
tematiką. Deja, geri norai ne 
visada lemia politiką. 
Bražėnas, bet per pastaruo
sius metus ir Griškevičius, ir 
Šepetys, pabrėžtinai pareiškė 
nepasitenkinimą dėl pokario

Vilniuje. t ,7

Smetonai, kun. J. Tumui-Vaižgan
tui ir kt. įkūrus Pažangos parti
ją, gausiais straipsniais dėstė 
tautininkų ideologiją. Pirmojo 
pasaulinio karo metu dirbo Rusi
joje Centraliniame lietuvių komi
tete nuo karo nukentėjusiems 
šelpti. Mirė Petrograde 1917.III.4.

Gautomis žiniomis iš Lietuvos, 
J. Kubilius buvo geraširdis, 
sąžiningas žmogus. Jjs kurį laiką 
gydėsi Kryme, mirė nuo infarkto. 
J. Kubiliaus atminimui kun. J. 
Tumas-Vaižgantas 1929 m. išlei
do svarbesnių jo straipsnių rinki
nį Viltininko mintys atskira kny
ga. M. Kubiliūtė buvo įpareigota 
rūpintis tos knvgos išleidimu 
(Lietuvos aidas, 1933.V.l).

K. Bielinis savo knygoje 
Penktieji metai (224-234 p.) yra 
paskelbęs J. Kubiliaus kalbą 
teisme, kurioje jis drąsiai 
pasisakė prieš caro val
džios rusinimo politiką 
Lietuvoje, pridėdamas: „Toji 
kalba buvo teismo išklausyta be 
mažiausių pastabų. Dabar 
kovojantiems su Lietuvos 
okupantu tebus geras pavyzdys”.

Nieko nežinome apie tai, kaip 
prabėgo Marcelės vaikystė, bet, 
kadangi brolis gimęs Tindžiulių 
kaime, reikia manyti, kad ten pat 
gimusi ir Marcelė. Jos pačios žo
džiais, ji gyvenusi Vilniuje prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, brolis ją 
buvo pasiėmęs pas save, kad jam 
šeimininkautų ir galėtų mokytis. 
Karo metą ji taip pat praleido 
Vilniuje. Neabejotinai jos vyrės-
niojo brolio patriotizmas, pavyz
dys dirbant visuomeninį darbą,

metų partizanų kovų 
vaizdavimo, nors vakariečių 
akimis joks autorius dar 
nedrįso paliesti jautriausius to 
laikotarpio klausimus. Net ir 
paties Bražėno ankstesni 
pasisakymai nėra
nedviprasmiški. Pavyzdžiui, 
ilgose diskusijose dėl lietuvių 
romano jis netiesiogiai kriti
kavo Avyžiaus Degimus, 
suabejodamas, ar rašytojas 
turi užsiiminėti tokiais reika
lais, kuriuos geriau spręstų 
partiniai ir administraciniai 
organai bei liaudies kontrolė. 
Tiesa, Bražėnas teisingai 
pabrėžė daugelio personažų 
paviršutiniškumą, jų iliustra- 
tyvumą, Kitaip tariant, lieka 
pavojus, kad rašydami apie 
praeitį, rašytojai bus priversti 
vaizduoti istoriją, kaip parti
ja ją įsivaizduoja, ir visos 
darbštaus kolūkio pirmininko 
savybės bus perkeltos į maiš
taujantį baudžiauninką, 
Smetonos valdžia nepaten
kintą valstietį, ir taip toliau. 
Tik ateitis parodys, ar rašyto
jams bus leista nagrinėti 
tautos praeitį, ar jie po ilgų 
merdėjimo metų sugebės tai 
daryti. Bet Bražėno mintys 
sveikintinos. a » e 

turėjo Marcelę paveikti.
„Marcelę Kubiliūtę pažinau 

1918 m. Vilniuje”, — rašė dr. Al
dona Birutienė (laiško data 
1980.XI.ll). „Tuo laiku mano 
brolis draugavo su Antanu 
Kubilium (anksti miręs), pas kurį 
susipažinau su jo seserimi Marce
le, neseniai baigusia Vilniaus 
gimnaziją.

Vilnius buvo tada vokiečių 
okupuotas, bet slapta ėjo Lietu
vos atstatymo darbas, kuriam 
Marcelė aukojo visas savo jėgas. 
Vokiečiai jau buvo pradėję, nors 
ir neskubėdami, trauktis atgal į 
Vokietiją. Paliekamą tuščią vietą 
stengėsi užimti ne tik lietuviai, 
bet ir lenkai. Iš rytų gi traukė į 
Lietuvą pulkai bolševikų.

Saujelė lietuvių karininkų ir 
kareivių įsitaisė kareivinėse prie 
Neries kranto. Ten jie saugojo 
dalį iš vokiečių perimtų ginklų. 
Pasklido gandai, kad vokiečių 
tankai žada pulti tą mūsų tvirto- 
vėlę. Marcelė Kubiliūtė tuoj 
paskatino lietuvius civilius padė
ti tą punktą ginti. Pasiėmę kiek 
maisto, nakties tamsoje atvyko
me į kareivines. Čia karininkai 
Antanas Juozapavičius, Raimon
das Liormanas ir kt. apmokė mus 
kaip mėtyti granatas. Iki susidū
rimo tuomet nepriėjo. Tačiau 
Naujųjų Metų 1918-1919 naktį 
Vilniaus gatvėse vyko tarp lenkų 
ir vokiečių susišaudymai.

Naujuosius Metus sutikome pas 
dr. Jurgį Alekną. Marcelė, kaip 
paprastai, niekur viešai nedaly-' 
vavo. Šokių muzika jaukiame 
lietuvių būrelyje neįveikė 
nuslopinti artėjančio pavojaus 
baimės. Tuomet keturi lenkai 
bolševikai buvo pasidavę pani
kai ir, manydami, kad lenkai 
nacionalistai ima viršų, nusižu
dė.

Lietuvos Valstybės taryba, su 
ja ir lietuviai veikėjai, pasitraukė 
į Kauną. Vilniuje pasiliko dar dr. 
Jonas Basanavičius, broliai 
Biržiškos, Antano Vileišio šeima 
ir... Marcelė. Netrukus teko stebė
ti per Lietuvių komiteto karo 
pabėgėliams šelpti būstinės 
langą, kaip rusų kariuomenė 
užplūdo Vilnių. Komiteto pirmi
ninkas kunigas P. Dogelis pasa
kė: .Kaip tvanas!* Dangus buvo 
pilkas, lietus lijo, ir ta maBė 

Gatvelė Vilniuje. Nuotrauka Jeanne Krapauskienėa
Iš lietuvių fotografų išeivijoje tryliktosios metinės fotografijų paro
dos 1984 m. spalio mėn. 26 d. — lapkričio mėn. 4 d. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, Chicagoje, kurioje J. Krapauskienėa šiandieni
nio Vilniaus nuotraukų rinkinys buvo pažymėtas II vietos premija.

pilkų, išvargusių kareivių tikrai 
taip atrodė.

Kapsuko vyriausybėje 
Vaclovas Biržiška ėjo švietimo 
komisaro pareigas. Jis buvo 
paskyręs dr. J. Basanavičių 
gamtos-istorijos muziejaus 
direktorium. Sabina Granauskie- 
nė ir aš turėjom tvarkyti 
eksponatus. Prisimenu — 
nekūrentos, beveik neapšviestos 
patalpos, sušalęs ir sergantis dr. 
Basanavičius davinėja mudviem 
nurodymus, sėdėdamas sename 
fotely, apsiklojęs kareiviška 
antklode. Marcelė pasinėrė į 
pogrindį. Sutikau ją vėliau, kada 
lenkų kariuomenė buvo išstūmu
si bolševikus iš Vilniaus. Tie 
keturi komunistai, kuriuos 
Kapsukas buvo įsakęs iškilmin
gai palaidoti Katedros aikštėje, 
buvo išmesti į šaligatvius praei
vių paniekai.

Mykolas Biržiška, tas Vilniaus 
gynėjas, pradėjo leisti laikraštį 
lenkų kalba Glos Litwy („Lietu
vos balsas”), bandė taip pat atgai
vinti lietuvių gimnaziją, išlaikyti 
lietuvių našlaičių prieglaudą ir 
kitas įstaigas. Visam tam reikėjo 
nurodymų ir lėšų iš mūsų 
vyriausybės, kuri buvo Kaune.

Čia Marcelė išvystė nepapras
tą talentą slaptos komunikacijos 
srityje.' Per jos rankas tada ėjo 
visi' svarbiausieji reikalai tarp 
Vilniaus ir Kauno. Jos .kurje
riais’ buvo tarp < kito ko grupė 
ubagų, kurie eidami su krepšiais 
ir lazdomis iš kaimo į kaimą, 
atnešdavo į Vilnių instrukcijas, 
užrašytas ant drobės gabalų ir 
įsiūtas į sijonų ar sermėgų 
pamušalus. Panašiai turbūt ji 
tvarkė lėšų prisiuntimą tiesiai į 
Mykolo Biržiškos rankas.

Marcelės pareigos buvo labai 
pavojingos ir labai slaptos. Ji 
mokėjo tylėti ir pati būti nemato
ma. Ji net draugėms sakydavo: 
.Geriau, kad tavęs nematytų 
mano draugystėje’. Jeigu kas iš 
mūsų tarpo atsirasdavo pavojuje 
būti suimtam, Marcelė išgelbė
davo, išsiųsdama į nepriklau
somąją Lietuvą. Taip atsitiko su 
manim. Ji parūpino iš Lietuvos 
komiteto vežimėlį ir arkliuką, 
liepė man • apsirengti kaimietės 
drabužiais ir su pundeliu sėsti 

prie vežiko. Rankon įdėjo ,pše- 
pustką’ (leidimą pereiti demar
kacijos liniją, —V.S.) per Vievio 
punktą iki artimiausio bažnyt
kaimio, kurio klebonas padėdavo 
toliau.

Marcelę prisimena kaip garbin
gą istorinį asmenį vilnietė Elena 
Valterytė: ,M. Kubiliūtės vardą 
reikia palikti kartų kartoms. Per 
visas Vilniaus okupacijas ji 
gelbėjo visus, kam grėsė pavojus. 
Taip ji man pranešė į Kauną, kad 
mano tėvas Vilniuje areštuotas, 
bet liepė man į Vilnių nevažiuo
ti’,” — baigė savo laišką dr. Aldo
na Birutienė.

„Vilniuje Marcelė Kubiliūtė 
gyveno kartu su manim ir mano 
sesute Emilija Martyno Kuktos 
namuose”, — dalinosi savo 
atsiminimais Elena Valterytė- * 
Vilutienė iš Los Angeles (laiškas 
be datos). „Čia buvo šeši kamba
riai, kuriuose talpinosi kelios 
lietuvaitės. Mano tėvelis, Pranas 
Valteris, buvo išrūpinęs Marcelei 
lenkišką pasą Elzbietos Banie- 
wicz vardu, prirašė ją kaip siuvė
ją ir įrengė jai kambarį su siuva
ma mašina, iškabintomis sienose 
suknelėmis ir t.t. Mudviem su 
sesute įsakė, kad apie Elzytę 
niekam nekalbėtume, nieko apie 
ją nepasakotume. Aš buvau 
tuomet dar jauna gimnazistė ir 
nedaug apie tą mūsų gyventoją 
težinojau. Tyli, rami, vis jos nėra 
namie; tik, žiūrėk, jau plaukų 
spalvą pakeitė, vis skrybėlę užsi
traukus ant galvos ir pusiau > i 
veidą užsidengusi bėga gatve ir 
niekad nesisveikina, tik akimis 
mirktels ir bėga į kitą pusę. 
Namie — dūšia žmogus, visiems 
padės ir papasakos, kurį lietuvį 
lenkai areštavo, kokį laikraštį 
konfiskavo ir kokiu nauju vardu 
tas laikraštis jau vėl išleistas. 
Kiekvieną lenkų suduotą mums 
smūgį pergyveno visa siela ir 
kūnu. Štai jau pakils temperatū
ra, kankina baisūs galvos skaus
mai. Tačiau bematant vėl žvali, 
vėl lekia. Štai kažkoks lenkų 
kariškis pas ją ateina — tuomet 
mums visoms liepia ,nešlamėti’. 
Kartais mane nusiunčia į Žoržo 
viešbutį kai atvyksta Tautų 
sąjungos delegatai arba vienam 
iš jų, lenkui (neprisimenu pavar
dės) .dėdei’, paduodavo nunešti 
dėžutę .saldainių’. Turėjom jai 
parengtus kaimo moters drabu
žius, krepšį su kiaušiniais ir 
sūriu. I

Vieną dieną, eidama namo, 
pamačiau gatvėse ant sienų 
didelius plakatus — skelbimus: 
kas praneš ar suras, kur gyvena 
Elzbieta Baniewicz, tam skiria
mas atlyginimas 5,000 zlotų 
(auksinų). Atbėgau namo uždu- 
8us, o Elzytė jau apsirengus 
kaimietės drabužiais, į krepšį 
įmetus kiaušinių, pieno, duonos, 
geria valerijono lašus, atsisveiki
na ir bėga pro virtuvės duris 
laukan. O į frontines duris gir
dim, kažkas smarkiai skambina, 
beldžiasi... Lenkų policija — 
namas apsuptas. Verkdama 
atidarau duris — sakau — „nieko 
nėra namie, tik sunkiai serganti 
mano sesutė lovoje ir aš, nieko 
nežinau”. — Išėjo. Mudvi su sesu
te suklupom, meldžiamės, kad 
Elzytė pabėgtų. Netrukus gavome 
žinią, kad Marcelė Kaune! Mano 
sesutė mirė 1924 m. Aš dažnai 
slapta per sieną pereidavau į 
nepriklausomąją Lietuvą. 
Pasidžiaugdavau vasaros atosto
gomis su broliu Vytautu (jau 
miręs), kuris, išėjęs iš Vilniauss 
savanoriu, buvo aviacijos 
karininku. Visad aplankydavau 
Marcelę Užsienio reikalų minis
terijoje Kaune. Vėliau, 1933 m., 
išvykau jos dėka iš Vilniaus, 
slapta perėjusi per sieną, į Prahą, 
Lietuvos pasiuntinybėje dirbti”.

Apie Marcelės Kubiliūtės 
dalyvavimą P.O.W. (Polska 
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„Ir ošiai šlamėsiu aukšta liepa”: Leono Lėto „Trakas”
Šiame numeryje:
Kelios mintys metų galui.

... „Ir ošiai šlamėsiu aukšta liepa”: Leo- 
’ no Lėto „Trakas”.

Lietuvos krikšto sukakties klausimas.

„Žodis yra užsklęstas žiedas” — 
pokalbis su poetu Leonu Lėtu.

Leono Lėto eilėraščiai.
f

Ingrida Blekytė elegantiškame Court 
teatro „Triukšme”.

HUinUiA-—------------------------------------------------

aoli
Kelios mintys

Prieš du mėnesius konsek
ruoto vyskupo išeivijos lietu
viams, Pauliaus Baltakio, 
pirmo apsilankymo Chica- 
goje proga Amerikos lietuvių 
Romos katalikų federacija 
suruošė konferenciją, kurios 
metu visuomenė galėjo susi
tikti su nauju vyskupu, o taip 
pat pasvarstyti kai kuriuos 
rūpimiausius išeivijos tikin- 

'' tiesiems klausimus. Vienas iš 
"‘jų-,' jei ne pats svarbiausias: 
"'-'Persekiojamos Lietuvos 
^"Bažnyčios padėtis. Marijos 
“-•aukštesnėje mokykloje 1984 
“m. lapkričio mėn. 24 d. vyku- 
-"•siuose posėdžiuose kun.

Kazimieras Pugevičius, Lietu- 
1 -vių katalikų religinės šalpos 
-»■ vedėjas, išsamiai nušvietė 

dabartinius Lietuvos katalikų 
-“•rūpesčius. Jo pranešimą 
<2 sudarė daugiausia citatos iš 
“ vėliausiai gauto Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronikos 
•^numerio: įvadinio straipsnio
1-ir kun. Sigito Tamkevičiaus 

l -bei kun. Alfonso Svarinsko 
♦-pamokslų, pasakytų 1980 
“ -metais Lietuvoje, tekstų.
i-il LKB Kronikos nr. 64 įvado 
• didysis rūpestis: šalia besitę

siančių valdžios varžymų 
tikintiesiems padidėjęs jos 
klastingumas, norint naikinti 
Lietuvos bažnyčią iš vidaus 

•— pasiryžusių stoti į kunigų 
seminariją jaunuolių verba-

• vimas tapti valdžios agen- 
-tais. Duodami pavyzdžiai, 
" kokiais būdais tai yra da- 
r roma, atskleidžia santvarkos
• užmačių rafinuotą diaboliš-
- kurną: jaunam vyrui, siekian-
• įiam kunigystės kaip priemo

nės tarnauti Dievui,
: Bažnyčiai ir savo žmonėms, 
» statoma sąlyga — savo
• pašaukimą jis tegalės vykdy-
• ti, jei sutiks bendradarbiauti
• įsu okupacine ateistine 
•^valdžia. Kitaip, jis „kunigų 
•• seminariją matys, kaip savo
- ausis”. Tokia egzistencinio
• pasirinkimo būtinybė pralen- 
' kia turbūt net senovės graikų

dramų struktūrą savo 
nuožmumu.

»« Kun. Sigito Tamkevičiaus ir
• kun. Alfonso Svarinsko
• pamokslai taip pat koncent-
• ruoja dėmesį į mūsų žmones
• supančias piktybines jų
• gyvenamo pasaulio jėgas.

metų galui
Abudu jie pirmiausia mini 
alkoholizmą, valstybės 
skatinamą ir palaikomą, ir 
ragina jam priešintis visomis 
jėgomis. Žinia, kad alkoholiz
mas yra nevilties išdava ir 
paskutinė dvasiniai naikina
mo žmogaus priebėga, bet 
kartu ir jo galutinė apgaulė. 
Iš ilgesnės perspektyvos žiū
rint, nuostabu, kaip alko
holizmas nuolat iškyla kaip 
paradigma platesniu mastu 
spaudžiamos ir dvasiniai 
skurdinamos visuomenės būk
lės. Daugiau kaip po šimto 
metų atsikartoja vėl vyskupo 
Motiejaus Valančiaus laikai ir 
vėl reikia budinti, kelti tautą 
iš tamsos ir skurdo, bet dar 
labiau iš nevilties.

Toliau kun. Tamkevičiaus ir 
kun. Svarinsko rūpesčiai 
išsiskiria, bet vienas kitą 
papildo. Kun. Tamkevičius 
kalba apie dvi tamsybės 
jėgas, ateinančias iš šalies, iš 
valdančiųjų: prievartą ir 
melą. Prievarta yra nuoga, ją 
lengva atpažinti, ir todėl ji ne 
taip pavojinga — nors nuo jos 
reikia kentėti, bet ji taip pat 
iššaukia pasipriešinimą. 
Melui sunkiau atsispirti — nes 
jis labai švelnus ir gražus: 
valdžia nuolat įtikinėja 
pavaldinius, jog jie yra visai 
laisvi, religinės jų teisės 
niekur nevaržomos, visas 
kraštas yra pakeliui į pažan
gą ir laimę. Kun. Svarinskas 
tuo tarpu kalba apie patį 
didžiausią pavojų, kylantį iš 
asmens vidaus: baimę, 
šimtmetinės caristinės 
priespaudos lietuviuose įdieg
tą, baimę išsiskirti, prasilenk
ti, išsišokti, baimę liudyti, 
baimę priešintis, baimę ir 
Dievo, ir savo sąžinėB, ir 
spaudėjų — viską sukausian
čią, paraližuojančią baimę. 
Tai pati baisiausia tamsybės 
jėga — iš jos išvaduoti žmogų 
tegali pats Dievas, ir mes 
vieni kitus per paramą, 
pavyzdį ir savo pačių vidinę 
stiprybę. Abu kunigai už Si
tus žodžius, už pavyzdį ir už 
savo stiprybe dalininimąsi su 
savo žmonėmis jau yra bran
giai užmokėję — abu valdžios 
nuteisti ir dabar kalinami. 
Tačiau, kas įsidėmėtina, tai jų 

(Nukelta į 4 psl.)

VIOLETA KELERTIENĖ

Mūsų išeiviškoje padangėje 
Leonas Lėtas prabyla nauju 
poetiniu žodžiu. Tačiau joks 
rašytojas, tuo labiau poetas, 
nekuria tuštumoje — jis 
pasirenka tai svetimus, tai 
savus pirmtakus, kurie jam 
giminingi, ir, reaguodamas į 
jų atradimus, sukuria ką nors 
savito, ką nors, kas išreiškia 
jau jo pasaulėjautą. Taip ir 
Lėto kūryboje skamba mūsų 
poetinės kalbos tradicijos 
užuominos — kitaip ir negali 
būti. Kaip geriausioje Salomė
jos Nėries poezijoje, Lėto eilės 
— gyvenimo džiaugsmo 
išraiška. Jis — emociniai atvi
ras, nuoširdus ir nebijo 
atskleisti savęs. Nors jo poezi
joje ir nerasime meilės 
išpažinčių ar establišmento 
šokiravimo, jis sako: Aš... 
drebuliniai atviras (39). Kai 
kuriais aspektais jis primena 
Henriką Radauską. Abiejų 
poetų kūryboje garsų sąskam
biai deda minčiai pagrindą ir 
tam tikrose ribose kontroliuo
ja turinį. Radauskas ir Lėtas 
dalijasi esteto žodynu ir 
rūpesčiais (gal reikėtų sakyti 
nerūpestingumu). Lėto 
kiekvienas žodis turi nešti 
didelį prasminį krūvį, nes 
pagal struktūrą, įgalinamą 
verlibro, jo eilutėje dažnai yra 
tik vienas žodis, kurio pats 
atskyrimas iš žodžių srauto 
atkreipia į jį dėmesį. Tai efek
tai, sėkmingai naudoti Jono 
Meko, Lėto kolegos, dar iš 
Žvilgsnių laikų. Nebūdamas 
užsidaręs tik savo kaime, 
Lėtas yra atviras ir pasau
linei poezijai. Jis pasižymi 
Dylan Thomas energija be 
pastarojo minorinių nuotai
kų. O savo polinkiu taupiais 
spalvingais žodžiais tapyti 
įvaizdžius jis įsirikiuoja į 
Amerikos imažistų — William 
Carlos Williams, Ezra Pound 
ir kitų — eiles. Nesvetimi jam 
ir prancūzai nuo Baudelaire ir 
jo correspondances siekių iki 
Paul Verlaine dainingumo.

Kalbant apie Lėto kūrybą 
yra pavojus sausa kritikos 
kalba sunaikinti jo trapų 
žodžio meną. Geriausia būtų 
išversti jo žodžius tiesiog į
kitą meninę semiotinę siste
mą — tapybą, muziką, šokį. 
Tai būtų žymiai lengvesnis ir 
prasmingesnis uždavinys, nes 
jo kūryba tam leistųsi. Dabar 
tik galime savo menkais ir 
„prėskais” (tai jo pamėgtas 
žodis) išsireiškimais nurodyti 
kai kuriuos jo poezijos bruo
žus ir nupiešti jos kontūrus, 
pripažindami savo žodžių 
neadekvatiškumą. Lėtas 
mėgsta vartoti „sinesteziją”; 
sinestezija atsiranda, kai 
vienas patirtas jausmas suke
lia kitą jausmą arba visą seri
ją kitų jausmų, pvz., kai 
garsas suponuoja tam tikrą 
spalvą. Jo kūryboje visi penki 
pojūčiai, dažniausiai garso, 
vaizdo ir skonio, pajungti 
estetinio vaizdo sukūrimui.

SPENGIANTI TYLA
Serbentų vynas, vandenio stiklu 
Perrėžtas,
Sąla

Pabertų karolių lysvėje. Keisti 
Šešėliai šmėkščioja vidurvasario 

besame krekėjime.

Žalias liemuo, paliestas 
Skamba

Vario krykštavimu užverstos 
knygos įsirėminime (p. 46)

Tie pojūčiai pirmiausia 
išversti į žodinę poetinę formą 
ir tada suvienyti į damų, 
harmoningą, lyg ir muzikos 
vienetą. Kitas pavyzdys, tai 
vėjo švilpimas eilėraštyje 
„Vėjas” (p. 35):
Sidabro tvenkiniai — 
Griežlių virpėjimo ofortai! — 
Išblyškę žodžių vėliavos 
Mėnulio krykštavime,
Naktis kaip ašaros ant tavo 

rankų:yį. į .
Žiburiais krentantis bangom 

taškytas krantas 
Nendrėse 
Pakibo 
Pempių lizdu 
Rasos karoliukais 
Klykaujančio
Rytmečio voratinkliuose...

Jau minėti Lėto imažis- 
tiniai polinkiai. Beveik visa 
poezija naudoja įvaizdžius, 
tačiau imažistai' tapo įvaiz
džius metaforomis, sugretin
dami du, rodos; nesuderina
mus dalykus, tuo būdu 
apšviesdami ir vieną, ir kitą. 
Pvz., ...akys/ — Banguoja 
krūtinė! — skruostuose/ 
Supasi / Nusileidusiom Žu
vėdrom uoste (p. 122). Čia 
palyginama akys ir žuvėdros, 
nupiešiant staigų ir netikėtą, 
bet sugestyvų vaizdą. Arba 
eilėraštis „Matau” (p. 11) išti
sai pagrįstas tokiais vaizdais:
Matau —
Alkūnėmis pasirėmęs stalas; 
Balta ir mėlyna dieną —

plaštakė; balta 
Ir
Mėlyna — tavo: akys! 
Baltas raudonai įdegęs smėlis, 
Žalia šypsena ir praskleistos 

alyvos 
Alkiai
Žaliai baltą obels žiedą 
Tavo veidan
Sega!

Pasirenkant tik vieną šio 
eilėraščio vaizdą, pasirodo: 
tavo veidas — lygus baltam 
obels žiedui.

Svetimtaučiams dažnai 
mūsų poezija atrodo kažkaip 
„nepoetiška”. Tas įspūdis 
susidaro, nes mūsų poezija

Dalis dalyvių Lietuvių rašytojų draugijos literatū
ros vakare, 1984 m. spalio mėn. 28 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. LRD 1983 metų literatūrinė 
premija buvo įteikta Leonui Lėtui už poezijos rinki
nį „Trakas” ir Jurgiui Gliaudai už Aloyzo Barono 
novelės konkursų laimėjusių novelę „Labirinte”. 
Taip pat buvo pagerbtas rašytojas ir vertėjas Povi

las Gaudys.
Nuotraukoje matyti kun. Jonas Borevičius, SJ, 
prof. dr. Bronius Vaškelis, dr. Violeta Kelertienė, 
S. Vaškelienė, Povilas Gaudys, Julija Svabaitė- 
Gylienė, Alfonsas Sešplaukis-Tyruolis, Leonas Lė
tas ir kun. Vytautas Bagdanavidius, MIC.

Nuotrauka Jono Tamulaidio

Poetui Leonui Lėtu i Lietuvių rašytojų draugijos literatūros vakare, 
1984 m. spalio mėn. 28 d. Jaunimo centre, Chicagoje, buvo įteikta 
LRI) premija už geriausių 1983 metų kūrini „Trakas”. Dešinėje LRD 
jury komisijos pirmininkė dr. Violetą Kelertienė.

, ubtj; . Nuotrauka Jono Tamulaičio
; '.d ;xn » ...

pasikliauja ypačiai daug rimu sapną? Ogi taip, kaip gėlę 
(kurį vertėjai savo vertimuose1 merkiame į vazą. Taigi Lėtas 
per dažnai ignoruoja). Ras sumaniai sugretina sapną su 
mus rimas turi atlikti svan gėle, visai nepaminėdamas 
blausią poetizavimo funkciją gėlės, o vaizdas vis tiek mums 
tekste, tai gal yra pasekmė įsirėžia į vaizduotę. Lėto 
mūsų liaudies dainų tradiėf- perkeltinė kalba motyvuota 
jos. Lietuviškoje poezijoje garsų deriniais ir įvaizdžio
pasigendama poetinių figūrų, 
kai vakarietiškoje poezijoje 
aplamai metaforiška kalba 
dažnai yra visa poetinės 
kalbos esmė. Lėto kūryboje 
tuo negalima skųstis, nes 
perkeltinė kalba jo naudoja
ma perdėm, ji sudaro kohe- 
rentišką vidinę sistemą jo 
eilėse. Jis kaip tik mėgsta 
staigius lūžius ir netikėtus 
sugretinimus: kambarys/įsi- 
merkia/sapną (p. 93). Kaip 
kambarys gali įsimerkti 

kūrimo galimybėmis. Nauja
darus jis kuria tuo pačiu 
principu, pvz., ošiai šlamėsiu 
aukšta liepa. Lietuvių kalboje 
prieveiksmiai paprastai kuria
mi iš būdvardžių (greitas — 
greitai, lengvas — lengvai), o 
Lėtas sukuria naują prieveiks
mį „ošiai” iš veiksmažodžio 
„ošti” arba apskritai iš kitų 
kalbos dalių (drebuliniai atvi
ras iš daiktavardžio drebulės 
ir jos sugestijuojamų kono
tacijų). Kūrybingu požiūriu į 

kalbą savyje jis sukuria savo 
savitą kalbą, o savo nauja
darais jis turtina mūsų poe
tinę kalbą.

Lėto poezijoje žodžiai 
veržiasi galvotrūkčiais, tem
pas kažkaip sugreitintas. O 
vis dėlto kiekvienas jo žodis 
nušlifuotas ir parinktas, idant 
atskleistų savo blizgesį ir 
šviežumą. Žodžiai, net kai jie 
nėra naujai sukurti — apvaly
ti nuo įpratimo dulkių. Užtat 
beskaitant jo eiles išsivysto 
tam tikra įtampa tarp eilėraš
čio vidinio tempo, kuris varo 
vis pirmyn, ir skaitytojo noro 
sulėtinti srautą ir sugerti 
naujas žodžių kombinacijas 
bei pasidžiaugti jomis. Taigi 
Lėto poezija suponuoja prisi
taikymą prie naujo skaitymo 
būdo. Jo verlibras ganėtinai 
nekontroliuotas ir neforsuo
tas, beveik pašėlęs, šelmiš
kas, žaismingas: mūsų poezi
jai kaip tik šių ypatybių 
trūksta.

Šis kūrybos aspektas, 
išreikštas forma, rišasi su 
Lėto turiniu ir jo pasaulė
jauta, išreikšta jo eilėse. Jo 
požiūris į gyvenimą — aiškiai 
optimistiškas, jame nejaučia
ma nei egzistencinio skaus
mo, nei tragikos pajutimo. 
Poetas dainuoja gyvenimo 
džiaugsmą ir gyvastingumą 
įvairiose apraiškose, pajaus
tus per penkis pojūčius. Net ir 
jaunystę Lėtas traktuoja ne 
per persotintą ar cinišką 
pagyvenusio žfnogaus priz
mę, bet taip pat džiaugs
mingai, kaip jaunystė pati 
save suvokia:
Žalios jaunystės akys, siekiančios 

skliautų 
Spalvų
Kiekviename nuskintos dienos, 
Pamerktų gėlių
Stikle 
Spindi 
Blėstančia aušrine, 
Bėga /
Rasotų žiedų sklidina krantine, 
Renka kuklias, pavasario 

spalvom išmargintas, gėles.
(p. 123)

Net ir vielų tiesimo įvaizdį, 
banaliausią iš veiksmų, Lėtas 
transformuoja į džiaugsmo 
šaltinį: Vielas tiesia, Nuo 
čia/Iki/Pat/ Debesų dausų 
spalvas ir skonį dabar pasi- 
gausime!"(p. 77).

Mėgstamiausi žodžiai Lėto 
leksikone būtų: ašara, perlas, 
sidabras, mėtinis, prėskas, 
žiedas, karolis, kaspinas, 
šypsena, rasa ir įvairių gėlių 
vardai bei spalvos. Sakytum, 
tai žodžiai, kuriuos lengviau 
sujungtum su moters poetiniu 
pasauliu. Tačiau jie liudija, 
jog Leonas Lėtas nesigėdi 
emocijų, nei trapių išgyveni
mų užfiksavimo — tuo jis yra 
labiausiai bendražmogiškas. 
Jis linkęs estetizuoti visą 
aplinką, perkoduoti ją taip, 
kad ji reikštų gyvenimo grožį 
ir dinamiką. Išimtis būtų bene 
vienintelis urbanistinis peiza
žas „Aidu atsiliepia” ( p. 34): 
Sis rytas —
Pilkas cementas, išraižytas 
Nuodėguliais, suodžiais. 
Nuorūkom pribarstytas 
Tuščias gatvių tinklas, 
Suaižiota,
Išblyškus 
Tuš tuma:
Dundantis, duslus,
Visą naktį
Riedantis ratų ratais

(Nukelta į 4 psl.)
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j nant.
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Lietuva ir lietuviai keliautojų akimis
KAZIMIERAS BARENAS

Pragiškis daugiausia domėjo-

'■"į .. —-------- - '

Lietuviai PEN kalinamų
rašytojų komiteto pranešime

Šių metų lapkričio mėnesio 
pradžioje Lpndone įvyko 
Tbrptautinio PEN klubo suva
žiavimas, kurio metu buvo 
paskelbtas kalinamų rašytojų 
komiteto pranešimas. Jame 
išvardinti ir septyni lietuviai: 
kalinami Gintautas Iešman
tas, Vytautas Skuodis ir 
Viktoras Petkus; ištrėmime 
esantys Antanas Terleckas ir 
Ppvilas Pečeliūnas; ir prievar
ta psichiatrinėje ligoninėje 
laikomas Algirdas Statke- 
vičius. Pranešime minimi ir
estas Martas Nikius bei lat
viai Gunaras Freimanis įr 
Janis Skudra; šįmet iš kalė
jimo paleisti estas Veljo 
Khlebas ir latvis Alfredas 
Zarinšas. Kalinamų rašytojų 
komitetas rūpinasi ne tiktai 
grožinės literatūros kūrėjais, 
bet ir žurnalistais bei savilai-
dinės spaudos darbuo
tojais.

'.Pasaulinė rašytojų orga
nizacija taip pat pranešė, 
kad Filipinų PEN klubas savo 
nariu priėmė Černiachovskio 
ppichiatrinėje ligoninėje 
kalinamų Algirdą Statke- 
vičių. Tokiu būdu tautiniai 
PEN centrai tiesia pagalbos 
rdnką rašto žmonėms, kurie 
kalinami už savo idėjas. Taip 
Viktorą Petkų prieš keletą 
mietų ėmėsi globoti škotų PEN

.'Kalinamų rašytojų komiteto 
ptrmininkas, neseniai išleis
tas Solženicino biografijos 
aktorius, anglas Michael 
Sparneli pranešė, kad šiuo 
njetu pasaulyje 472 rašytojai 
in, žurnalistai yra kalėji- 
nįiiose, konclageriuose, vidinė
je tremtyje ar namų arešte. 
Kaip ir praėjusiuose praneši- 
nfuose, Sovietų Sąjunga 
ifeiskiria represuotų rašytojų

minimos 95gausumu: 
pavardės, penktadalis visų 
pasaulyje kalinamų 
žmonių! 28-ių, jų tarpe ir Balio 
Gajausko, bylos dar tiriamos.

J Komiteto pranešime 
rašoma, kad Sovietų Sąjunga 
vjs akliniau save izoliuoja 
quo pasaulio. Vis mažiau 
žmonių gauna leidimus 
egnigruoti, laiškai iš Sovietų

rašto

Sąjungos retėja. Nutrauktas 
tiesioginis susisiekimas 
telefonu, dar labiau suvaržy
tas siuntinių siuntimas. Visa 
tai sunkina nepaklusniųjų 
rašytojų ir spaudos žmonių 
būklę — jie baudžiami vis 
aršesnėmis bausmėmis.

Pasaulinės rašytojų organi
zacijos pranešime reiškiamas 
ypatingas susirūpinimas vis 
dažnėjančiu protiškai sveikų 
rašytojų siuntimu į psichiat
rines ligonines. Pavyzdžiui, 
Nizametdinas Achmetovas, 
kuriam neseniai buvo suteikta 
Rotterdamo poezijos premija, 
buvo pasiųstas į Alma-Atos 
psichiatrinę ligoninę. Jo 
„nusikaltimas”? 1982 metais 
jis mėgino pasiųsti laišką 
Madride vykusiai Helsinkio 
susitarimų peržiūros konfe
rencijai. Šiuo metu Sovietų 
Sąjungoje psichiatrinėse 
ligoninėse kalinama 12 rašto 
žmonių, įskaičiuojant ir 
Algirdą Statkevičių.

Kalinamų rašytojų 
gausumu pasižymi ir Sovietų 
Sąjungos ideologiniai bendri
ninkai kitose pasaulio dalyse. 
Nors pastaruoju metu, 
ypatingo tarptautinio 
spaudimo dėka, buvo paleisti 
penki kubiečiai, 20 rašytojų 
dar tebevargsta Fidel Castro 
kalėjimuos. Karas Vietname 
pasibaigė jau prieš devynerius 
metus, bet rašytojų ir 
žurnalistų padėtis toje „demo
kratinėje respublikoje” vis 
blogėja. Nauja areštų banga 
nusiaubė Vietnamą gegužės 
mėnesį. PEN klubas viliasi 
dar nepatvirtintomis žiniomis, 
kad JAV žada priimti Viet
namo politinius kalinius, 
įskaičiuojant ir rašytojus.

Šiek tiek pagerėjo padėtis 
Vidurio rytų Europos šalyse. 
Liepos mėnesį paleisti likusie
ji kalinami lenkų rašytojai. 
Čekoslovakijoje šiandien už 
grotų du, Rytų Vokietijoje — 
vienas rašytojas. Jugosla
vijos vidinė politinė krizė 
pareikalavo aukų iš rašytojų, 
kurių devyni šiandien kalė
jime.

Kitose pasaulio dalyse 
rašytojų padėtis blogiausia 
Turkijoje, Kinijoje, Libijoje ir

Šiais moderniais lietuvis-1 
kos spaudos draudimo lai-. si, kaip ir kiek stipriai reiškė- 
kais, kai knygos ne tik neįlei- si žemaičiuose senasis tikė- 
džiamos į Lietuvą, bet ir Į jimas. Didžiulę daugiatomę 
sunkiai išleidžiamos tos, 
kurios Vilniuje spausdina
mos, yra ko džiaugtis, jei kuri 
nors gera per kieno nors 
malonę sugeba iš ten pasiekti 
svetur gyvenantį. Mane kaip 
tik pasiekė „Mokslo” dar 1983 
m. išleista prof. Juozo Jurgi
nio ir doc. Algirdo Šidlausko 
sudaryta 224 psl. 
Kraštas ir žmonės. Lietuvos 
geografiniai ir etnografiniai 
aprašymai (XIV-XIX a.).

Istorijos specialistams tie 
knygoje pateikiamieji dalykai 
gal dažnam ir žinomi, bet 
tiems, kas nemoka senosios 
vokiečių, lotynų ir lenkų metu dar net negimęs, taigi 
kalbų, tai graži naujiena. ką jis apie tai parašė, tai tik

Didžiąją knygos dalį sudaro gal remdamasis dar gyvų liu- 
ištraukos iš raštų tų kitatau- dininkų pasakojimais, 
čių, kuriems teko per Lietuvą 
keliauti ar joje ilgiau 
pagyventi ir susipažinti su 
istoriniais paminklais, krašto 
ypatybėmis, su žmonėmis ir 
jų gyvenimo būdu. Kai kurių 
tų kitataučių knygos jau buvo 
išverstos į lietuvių kalbą ir 
atskirai išleistos, tai čia ir 
nebekartojamos nė ištrauko
mis.

Bet pirmuosiuose daugiau 
kaip 30 puslapių atspausdinti 
turbūt reto lietuvio tematyti
XIV amž. dokumentai — 
kryžiuočių į Lietuvą siuntinė
jamų žvalgų pranešimai, kaip 
ir kuriais keliais pasiekiamos 
numatomos pulti vietovės, kur 
galima apsinakvoti ir su 
kokiomis kliūtimis teks 
susidurti. Žvalgais būdavo 
siunčiami kryžiuočiams 
talkininkavę daugiausia 
prūsai ir lietuviai. Tie praneši
mai yra iš 1384 -1402 metų. 
Kelius ištyrusieji paprastai ir 
kariuomenės vedliais eidavo. 
Kai kuriais keliais vesdavo 1- 
2, o kai kuriais (pvz., žiemos 
keliu per Šušvį į šiaurėje esan
čias Žemaitijos sritis) net 12. 
Tokių kryžiuočiams 
pasitarnavusių talkininkų — 
žvalgų išvardyta arti 170.

O pasakojimai tų anksty
vaisiais amžiais apie Lietuvą 
rašiusių autorių skaitytini, be 
abejo, su žiupsniu druskos, 
nes ne visada jie patys matė 
tai, ką užrašė. Štai Jeronimo 
Pragiškio pasakojimą yra 
užrašęs Enėjas Silvijus 
Pikolominis. Trejetą metų
XV amž. pradžioje rūpinęsis 
sukrikščioninti žemaičius,

Lenkijos istoriją parašęs ir 
joje dažnai užsiminęs Lietuvą, 
Dlugošas, sako, nemėgo lietu
vių ir jų gyvenamą kraštą 
vaizdavo neturtingą, pelkėtą, 
ežerais nusėtą ir miškais 
apaugusį. Šioje knygoje 
atspausdinti Dlugošo pasako
jimai, kaip Jogaila ir Vytau- 

knyga tas su palyda iškeliavo į 
Lietuvą žemaičių krikštyti, 
kaip tas stabmeldybės 
naikinimas vyko ir kokia ta 
senoji religija buvo — kas ir 
kaip būdavo garbinama. Bet 
Dlugošas niekada Lietuvoje 
nėra buvęs, Lietuvos krikšto

Bet nuo prancūzo kilmin
gojo riterio Žilibero de Lanua 
dviejų kelionių į Lietuvą (XV 
amž. pradžioje) vis įdomesni 
darosi tie aprašymai — vis 
daugiau tie keliautojai 
pateikia medžiagos apie mūsų 
kraštą, apie jo praeitį. De 
Lanua įspūdžiais dar nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
susidomėjęs P. Klimas ir 
istorijos reikalui skirtame lei
dinyje Praeitis paskelbė ne tik 
straipsnį apie jį, bet ir 
kelionių po Lietuvą vertimą. 
Šioje knygoje spausdinamos 
iš naujo išverstos tos įspūdžių 
vietos, kurios susijusios su 
Lietuva. Pirmą kartą, 
pavėlavęs atvykti padėti 
kariauti su „saracėnais” lietu
viais, nes Žalgirio mūšyje kry
žiuočiai jau buvo rimtai 
pralaimėję, de Lanua pro 
Daugpilį pasuko į Lietuvą. 
Dvi dienas ir dvi naktis 
keliavęs ir neaptikęs jokios 
gyvenvietės. O karaliaus 
dvaru vadinamą Vytauto 
dvarą pasiekęs, prakeliavęs 
septynis ar aštuonis užšalu
sius ežerus.

Atvyko jis tada į Vilnių ir

Pietų Afrikoje. Argentinoje 
demokratinei vyriausybei 
perėmus valdžią iš karinės 
chuntos, buvo paleisti visi 
kalinami rašytojai, tačiau 
vis dar tebeieškoma beveik 
šimto „pradingusių” žurnalis
tų, kurie greičiausiai buvo 
nužudyti. „Pradingusių” rašto 
žmonių gausu ir Gvatemaloje, 
Čilėje bei EI Salvadore.

Visiems šiems rašytojams 
— kankiniams pagerbti 
Tarptautinis PEN klubas 
lapkričio 15 dieną surengė 
Kalinamo rašytojo dieną, 
įvairiose šalyse ruošiami 
literatūros 
metu bus skaitomos ištraukos 
iš kalinamų rašytojų kūrinių.

k.ž.

rašytojo dieną.

vakarai, kurių

Kryžiuočių ordino užkariautose lietuvių žemėse pastatyta pilis, jų kronikose vadinama Redan. 
i C -*/.* t.* ’l

aprašė patį miestą,, pilį, 
kurioje Lietuvos valdovas 
Vytautas paprastai gyveho, 
gyventojus, ‘ kurie jau ęsą 
krikščionys, ę paskui pasiekė 
„labai didėlį Lietuvos miestą, 
vadinamą Trakais”. Tame 
mieste 
kaimuose esą labai daug 
totorių, ? 
saracėnai, 
Jėzaus 
jįmo”.Trakai 
kunigaikščiui Vytautui, p tas 
„Lietuvos valdovas Vytautas 
laiko garbės dalyku, kad nė 
vienas svetimšalis, atvykstan
tis į jo kraštą arba važiuojan
tis per jį, neturėtų jokių iš
laidų. Jis liepia duoti jiems 
maisto ir saugiai lydėti visur, 
kur jie nori, po visą kraštą be 
jokio užmokesčio. Minėtasis 
Vytautas yra labai galingas 
kunigaikštis, nes nugalėjo 
ginklu dvylika ar trylika 
karalysčių ir šalių. O turi jis, 
bendrai paėmus, dešimt 
tūkstančių jam pačiam 
priklausančių pabalnotų žir
gų’'-

Jis buvo susitikęs su Vytau
tu, jo žmona ir dukterim, bet 
jau ir vien ta pacituotoji 
ištraukėlė ne tik Vytauto

i 5

ir aplinkiniuose

kurie „yra tikri 
visai nežinantys 

Kristaus tikė- 
priklauso

< r; i* ’ 1 ; i '
galybę ir turtingumą nusako, 
bet ir ypatingą valdovišką 
nusistatymą dėl elgesio su 
svetimšaliais primena, 
būdingą ir turbūt retą bet 
kuriame krašte. Jis gi ir tuos 
de Lanua saracėnais vadina
mus totorius susikvietė, kaip 
savo metu Gediminas pirklius 
ir amatininkus, ir tuos, kurie 
žemelę nori dirbti. Vydūnas 
savo Šie be n hunder t
Jahre deutsch-litauischer 
Beziehungen nurodo, kad kaip 
tik lietuviai praktiškai išmokė 
kryžiuočius nežudyti belais
vių. Taigi Gedimino, Vytauto 
ir kitų kunigaikščių laikysena 
rodytų lietuvių žmoniškumą ir 
toleranciją, kuri dabar kartais 
pačių lietuvių ir papeikiama, 
kai prisimenama, kad 
užkariautuose kraštuose jie 
vis prisitaikydavo, priimdavo 
ten išpažįstamą religiją, 
mokydavosi to krašto kalbos 
ir prisilaikydavo tvarkos ir 
papročių, kuriuos rasdavo 
atėję valdyti. Antrą kartą de 
Lanua lankė Vytautą 1421 m., 
rado jį Rusijos mieste 
Kremence, išbuvo jo svečias 9 
dienas, atvežė dovanų ir 
išsivežė taip pat jų daug.

Net' du kartus (1474 ir 1477

bet jie

Nors ir neilgai

puošniai apsitaisę, 
pasirodyti negu 

ir po patikrinimo 
išsiskirsto. Pasili-

Kremenec pilis Volinijos vaivadijoje, žinoma ii XII de Lanua svečiavosi pas Didijj Lietuvos kumgaiki- 
šimtmečio, kurioje prancūzų keliautojas žiliberas tj Vytautą.

m.) prakeliaudamas kara
liaus, šįkart jau Kazimiero, 
buvo priimtas Venecijos 
ambasadorius Kontarinis 
(Contarini). Jau XVI amž. du 
kartus per Lietuvą yra 
keliavęs imperatoriaus 
Maksimilijono I pasiuntinys 
Herberšteinas ir stambiam 
savo veikale apie tas keliones 
pateikė visą skyrių įspūdžių iš 
Lietuvos. Nors tų įspūdžių tik 
keletas puslapių,
įdomūs ano meto padėčiai 
pažinti.
užtrukęs Lietuvoje, jis suspėjo 
pastebėti valstybės irimo pra
dus. Štai kad ir tasai skyrelis 
apie bajorų karinę p evolę, 
kur jis rašo: „Ši tauta klestė
jo iki pat Vyt. uto laikų. Jei 
dabar iš kur nors jai gresia 
karas ir jei reikia jėga gintis 
nuo priešų, tai pašauktieji 
atvyksta 
daugiau 
kariauti 
greitai
kusieji geresnius drabužius ir 
arklius, su kuriais buvo at
vykę į patikrinimą, pasiunčia 
namo, o patys lyg per prievar
tą seka paskui vadą. Tačiau 
didikai, kurie turi savo lėšo
mis į karą siųsti pagal turtą 
nustatytą karių skaičių, 
išsiperka, duodami pulkinin
kui pinigų, ir lieka namie”.

Kritiškai jis pasisako ir dėl 
baudžiavos. Karaliaus 
aukštas pareigūnas jam 
prasitaręs: „Lietuvoje bet
koks žodis kainuoja auksą”. O 
tai reiškia, kad visur duokles 
reikia mokėti ir negali 
išdrįsti be dovanų ko nors iš 
aukštesnių prašyti. Dar viena 
baudžiavos ypatybė: „Nuo 
Vytauto laikų iki šių dienų jie 
laikomi tokioje sunkioje 
vergovėje, jog nuteistasis mir
ti pono įsakymu turi pats sau 
įvykdyti bausmę, pasikarti. O 
jei kas kartais atsisako tai 
padaryti, tada, žiauriausiai 
nuplaktas ir iškankintas, vis 
tiek pakariamas. Dėl šitokio 
žiaurumo kartais atsitinka 
taip, kad teisėjas arba seniū
nas delsiančiam nusikaltėliui 
pagrasina arba tik pasako: 
„Skubėk, ponas pyksta”, ir 
vargšas, bijodamas smar
kiausio nuplakimo, baigia 
gyvenimą kilpoje”. Teko jam 
pasukti ir į Žemaitiją, „narsių 
ir karingų žmonių” kraštą. 
Ten jį nustebino labai maži 
arkliukai ir tai, kad žemė 
ariama „ne geležimi, o 
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*

Šiame numeryje:
Jurašas supažindina niujorkiečius su nauja 
lenkų pjese.
Kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas iš 
50 metų atstumo.
Nuomonės ir pastabos.
Petravičius — kūrėjas romantikas.
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraščiai. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
„Ar atminsi?” — Danos Stankaitytės nauja 
dainų plokštelė.
Paskutinė Vinco Kazoko kelionė. 
Venancijaus Ališo poezijos rinktinė. 
1984 metų LB literatūros premija., f 1

Kanauninkas Tumas — Vaižgantas iš 50 metų atstumo
ANTANAS GUSTAITIS

n

Jurašas supažindina 
niujorkiečius su lenkų pjese

i

į? kovaŠių metų lapkričio mėn. 12 intrigą- Ir kaįdidriė^ kova u 
d. New Yorko Playwrigh'ts’ li’ūvj. Norvegijos piliečiai tai] 
Horizons teatre kviestinė 
publika buvo supažindinta su 
nauja lenkų dramaturgo 
Janušo Glovvackio pjese 
„Fortinbrasas pasigeria”. Šį 
veikalą pristatyti ėmėsi Open 
World Theatre Co. — „Atviro 
pasaulio teatro bendrovė”, 
kuri stengiasi įvesti į sceną 
užsienyje cenzūros uždraustas 
dramas. Pjesės skaitymą reži
savo Jonas Jurašas.

Lenkijoje pagarsėjęs savo 
romanais, novelėmis ir dramo
mis, Glovvackis taip pat 
parašė daugelį kino scenarijų, 
įskaitant „Musių medžioklę”, 
kurią nufilmavo Andžiejus 
Wajda. Glowackio raštais 
ypačiai domėjosi lenkų cenzū
ra, uždraudusi kai kuriuos jo 
scenarijus ir neleidusi išleisti 
jo romano „Duok 
dieną”, kuriame 
jamas 1980 metų 
mėnesio streikas 
Lenino vardo laivų statykloje. 
Paskutinioji Lenkijoje 
pastatyta Glovvackio pjesė 
„Pelenė” Solidarumo sąjūdžio 
klestėjimo metu buvo vienu 
laiku vaidinama penkiuose 
Lenkijos teatruose. Glovvac- 
kiui besilankant Londone, kur 
jo „Pelenė” buvo statoma 
anglų kalba, Lenkijoje buvo 
paskelbta karinė būklė ir 
Glovvackis pasiliko Vaka
ruose. Savo naujausią pjesę 
„Fortinbrasas pasigeria” jis 
parašė jau Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

Si Glovvackio pjesė priklau
so savotiškam žanrui — pro 
ypatingą Rytų Europos patir
tį perkoštam Šekspyrui. 
„Hamleto” Danija čia tėra 
imperialistinės Norvegijos 
satelitas; Polonijus — kvislin- 
gas, Ofelija tarnauja norvegų 
saugumui. Pjesės norvegai 
uoliai vaduoja visus savo 
kaimynus ir savo karaliui 
sega vis naujus „vaduotojo”, 
titulus. Norvegų saugumas 
stengiasi sustabdyti iš užsie
nio besiskverbiančią 
„dekadentišką” įtaką. Visi 
norvegai vienas kitam vilkai; 
jų gyvenimas nesibaigianti

mums šią 
vaizduo- 

rugpjūčio 
Gdansko

“J 
_ ’AAJi W - !r įpratę prie saugumo priežiū

ros, kad jie nebesugeba kalbė
tis, kai jų niekas nesiklauso -j- 
jų mintys susipainioja. Kaip 
Jagodos — Ježovo — Berijos 
rituale, saugumo vadai smau
gia vienas kitą. <- • •*»£*•* '. 

Glovvackio pjesė persunkta 
būdingo tamsaus Rytų Eu
ropos humoro ir parašyta 
aitriai ironišku tonu. Pavyz
džiui, norvegų tardytojas 
aiškina, kad „mažosios 
.tautos”, kaip lapiai ir danai, 
pridaro daugiausia bėdų: „Kai 
juos mėgini nukankinti, jie 
nepaprastai susijaudina”. 
„Kodėl jūs užpuolėt Lapiją, 
sudeginot gyventojus, vaikus 
ir motinas?” — klausia danų 
pasiuntinys. „Jie. to prašė”, — 
atsako norvegų saugumo 
vadas. Tokios frazės dažnai 
primena ir Lietuvoje gerai 
žinomo lenkų rašytojo 
Stanislavvo J. Leco aforizmus. 

Vyriausias pjesės veikėjas, 
Norvegijos 
Fortinbrasas, slaptomis bjau
risi tokia santvarka, bet 
jaučiasi bejėgis ją pakeisti ir 
skandina savo neviltį alkoho
lyje, kuriame plūduriuoja ir 
visa Norvegija. Jis susitinka 
su Hamletu, bet tiedu jautrūs 
ir dori žmonės nesugeba 
sustabdyti tironijos girnų. 
Sekspyrinio „Hamleto” pasku
tinę sceną ir dialogą surašo 
norvegų saugumas. Suklasto- 
jami ir paskutinieji Hamleto 
žodžiai — jis, neva, prašo, kad 
norvegai okupuotų jo tėvynę ir 
„neleistų jai įgrimsti į 
chaosą”.

įtaigaus teksto, Jurašo reži
sūros ir žinomų aktorių — 
Robert Harperio, Hario Yuli- 
no ir kitų — dėka, pjesės 
skaitymas Nevv Yorke 
nuskambėjo įspūdingai. Akto
rių tarpe buvo ir lietuvis Arū
nas Ciuberkis. Trumpą 
Hamleto vaidmenį interpre
tavo šiuo metu Nevv Yorke 
gastroliuojąs garsusis anglų 
aktorius Derek Jacobi, vaidi
nęs pagrindinį vaidmenį 1980 
metais Jono Jurašo Broad- 
way pastatytoje Nikolajaus

sosto įpėdinis

Ištarus žodį „kanauninkas”, 
mintis jau lyg ir savaime krypsta 
į daug platesnę temą — į aplamai 
istorinį kunigų vaidmenį mūsų 
literatūroje ir visuomeniniame 
gyvenime, nes tuose rėmuose gal 
ir čia prisimenamas Juozas 
Tumas-Vaižgantas daug labiau 
išryškėtų. Tad leiskite bent keliais 
įžangos žodžiais nuklysti kiek į 
šalį tam istoriniam vaizdui 
paryškinti.

Na, sakykime, kad koksai skep
tiškas pagonis galėtų net 
pasipiktinęs klausti, ar kartais ne 
per aukštai ta krikščionių kunigo 
statula yra keliama mūsų kultū
ros piliakalnyje? Juk lietuviai dar 
ir prieš karaliaus Mindaugo 
protėvio laikus turėjo savo 
religiją, dainaB, pasakas, margino 
gražiomis kriputėmis pienpuo- 
džius ir kardų rankenas, puošė 
žirgus ir moteris puikiausiais 
blizgučiais ir žvangučiais. O 
apkrikštyta Lietuva buvo 
paskutinė Europoje, tą krikščio
nybę priėmė nenoriai, ir ji dar 
ilgai neprigijo. Pavyzdžiui, dar 
mano senelis XX amžiaus 
pradžioje apsireikšdavo netgi 
tikresniu pagoniu negu Vytautas 
Alantas. Jis, murmėdamas po 
vešliais ūsais tik jam vienam 
žinomus slaptažodžius, šlovin
damas pasirinktą pypkei 
užsidegti žariją, sėjo ir derlių 
rinko pagal mėnulio atmainas, 
glostydavę rupūžę, o iš visų 
krikščioniškų tikėjimo tiesų mokė
jo tik pirmuosius du sakinius 
„Tėve mūsų, kurs esi danguje” ir 
„Sveika Marija, mylistos pilnoji”, 
kuriuos, paeiliui 
meldėsi tik naktį, kai 
griaustinio ir velnio.

Deja, nei mūsų ir 
romantikų išgarbintieji 
nei krivių krivaičiai ir 
senų laikų kultūriniai raganiai 
nepaliko mums jokios į aukuro 
akmenį įkaltos maldelės šventa
jam žalčiui, o vaidilutės — nei 
vieno lyrinio nelaimingos meilės 
posmelio, savais hieroglifais 
įbraižyto į ašaruvę. Taigi, norite 
ar ne, tiktai krikščionybės platin
tojų buvo pradėta mūsų pirmykštė 
raštija, o taip pat ilgai ugdyta ir 
žymiai vėlesnių laikų literatūra.

Tad nenuostabu, kad šiandien 
net ir kovingi antireliginiai tary- 
bininkai nė nebando užmas-1 
kuoti ar ištrinti istorinės tiesos, 
jog pirmosios lietuviškos knygos 
„Catechismusa Prasty Szadei” 
autorius Martynas Mažvydas 
buvo evangelikų kunigas, Didžio
joj Lietuvoj išleistos gimtąją 
kalbą aukštinančia prakalba 
išgarsėjusios „Postilės” vertėjas 
Mikalojus Daukša — Žemaičių 
kanauninkas, lietuvių pasaulinio 
turinio grožinės literatūros pradi
ninkas „Metų” autorius Kristi
jonas Donelaitis — kunigas, 
„Anykščių šilelio” poemos kūrė
jas Antanas Baranauskas — 
kunigas, erotinės lyrikos poetas 
Antanas Vienažindis — kunigas, 
išdaigingasis poetas Antanas 
Strazdas — kunigas, tautinio 
atgimimo dainius Maironis —

kartodamas, 
bijodavo

svetimų 
vaidilos, 
nei kiti

Erdmano komedijoje „Savižu
dis”. Mišri publika Glowackio 
Norvegijoje netruko atpažinti 
„brandaus socializmo” tėvy
nę. Lietuviams ir kitiems Rytų 
europiečiams ypatinga ironija 
nuskambėjo žodžiai, kad 
„danų tauta šimtu nuošimčių 
remia disidentų palaidojimą; ji 
laiminga ir dėkinga už 
sėkmingą okupaciją..." Niūrią 
Glovvackio viziją įkvėpė 1981 
metais Lenkiją apgaubusi 
totalitarinė naktis, kurion 
autorius perkelia Šekspyro 
veikėjus. _i

i
Vaičaitį — į 
Biliūną — į 
Vienuolį — į

į

žvalgą”

kunigas, literatūros kritikas 
A. Dambrauskas - A. Jakštas 
— kunigas ir ilgoje eilėje kitų 
kunigų — Juozas Tumas-Vaižgan
tas irgi kunigas.

O štai kiek dar būtume turėję 
skambaus vardo kunigų, jeigu ir 
kiti dabar įžymiausieji mūsų kūrė
jai ir veikėjai būtų nepasipriešinę 
tėvų valiai ir ryžęsi geriau kentėti 
vargą, badą ir džiovos grėsmę 
negu įsivilkti į kunigo sutaną: 
Joną Basanavičių tėvai stūmė į 
kunigus. Vincą Kudirką 
kunigus. Praną 
kunigus. Joną 
kunigus. Antaną
kunigus. Petrą Vaičiūną 
kunigus. Liudą Girą — į kunigus. 
Vincą Krėvę — į kunigus. Jurgį 
Baltrušaitį — į kunigus, Albiną 
Herbačiauską — į kunigus. Iš 
Balio Sruogos motina tikėjosi 
susilaukti kunigo. Mūsų laikais 
išgarsėjusį „tarybinį
Juozą Mikuckį tėvai varė į 
kunigus. {žymusis 
komunistų vadas Vincas Kap
sukas — išmestas iš Seinų kunigų 
seminarijos. Gal čia nereikėtų nė 
priminti poeto Vinco Mykolaičio- 
Putino, kuris, jau įšventintas, iš 
kunigų luomo pasitraukė. Na, o 
dėl šventos teisybės negalima 
nutylėti, kad ir prez. Antanas 
Smetona jau buvo išlaikęs 
egzaminus į Žemaičių kunigų 
seminariją ir 'tik prieš josios 
slenkstį sustojo neįžengęs.

Tad dabar galite patys 
pamąstyti ir įsivaizduoti tuos 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
vingius, laimėjimus ar nuosto
lius, jeigu visi šioje litanijoje 
išvardinti kūrėjai būtų virtę 
provincijos parapijų kamen- 
doriais, klebonais, o Vincas Kap
sukas gal net ir vyskupu... 
Laimei, ne visi pašauktieji ir 
nepašauktieji kunigai lygiai 
susitaikė su savo likimu, ne visi 
užsisklendė tik dvasininko 
pareigų apskritime ir atsiribojo 
nuo kitų savo tautos reikalų bei 
šio pasaulio pagundų. Maironis, 
nors egotistiniuose eilėraščiuose ir 
padūsaudamas, savo patriotine 
kūryba iškilo į tautos laisvės 
misionierius ir pranašus. Vincą 
Mykolaitį-Putiną poetu ir aplamai 
rašytoju išugdė jo, kunigo, 
konfliktai su savimi, minčių ir 
jausmų disonansai, svyravimai 
ir skaudūs apsisprendimai. Kiti —-

lietuvių

tyliai kentėjo, breviorium Į 
užsidengę nuo pasaulio akių, 
stiprino savo valią darbštumu, 
bet kūryboje išliko blankesni.

Iš jų tik Juozas Tumas- 
Vaižgantas, nors ir turėjęs net 
gerokai daugiau pagrindo nusivil
ti savo pasirinktuoju luomu, kant- , 
riai derino savyje ir kunigą, ir 
rašytoją, ir mokslininką, ir 
nepaprastai judrų visuomenės 
veikėją. O dar įdomiau, kad savo 
gyvenime ir literatūroje jis išliko 
toks jokių smūgių nepritren
kiamas optimista's, kokio į jį 
panašaus kito beveik neturime. 
Tai lyg mūsų vadinamajame 
kultūriniame darže, priau
gusiame krapų, pomidorų, raudo
nų burokėlių, greta dar kiaulia- 
dilgių, durnaropių ir varnalėšų, 
stiebtųsi aukštai iškėlusi brylių 
auksinė saulėgrąža, kurią jau iš 
tolo regime.

*
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I. KUNIGO, RAŠYTOJO 
IR VISUOMENININKO 

ASMENYBĖ
Netikslinga būtų kalbėti tiktai 

apie kūrybą, o visai nekreipti 
dėmesio į patį kūrėjo asmenį. Tai 
tas pat, kaip vertinti lakštingalos 
balsą, o visai užmiršti paukštelį, 
iš kurio tas balsas sklinda. Tad 
pradžioje žvilgtelėkime į Tumą- 
Vaižgantą nors tokį, kokį jį 
daugelis kauniečių patys esame 
ne kartą matę. į vaikštinėjantį 
drauge su poetu Maironiu ir 
asketiškuoju literatūros kritiku 
Adomu Jakštu Kauno Nemuno 
pakrantėje, miestiečių nuo senų 
laikų vadinamoje „Cimbruv- 
koje”, jų pamėgtame atgaivos 
ruoželyje.

Netoli jie trise nužygiuodavo 
darnioje rikiuotėje. Matyt, svars
tant kurią nors problemą ar ski-

Iš Jono Kuprio nuotraukų serijos „Kaimas”, kuri lapkričio mėn. 4 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
buvo rodoma tryliktojoje metinėje lietuvių centre, Chicagoje.
fotografų parodoje 1984 m. spalio mėn. 26 d. —

riantis nuomonėms, Vaižgantas 
tuoj išbėgdavo į priekį ir, trepen
damas šonu ar ir visai atbulas, 
taip entuziastingai barstydavo 
savo kolegoms argumentus ar 
dėstydavo savąją teisybę, dar 
sustiprindamas ją rankų mostais 
ir baltutėlės galvos kruste
lėjimais, kad tokia gyvybinga 
scena atkreipdavo ir pašaliečių 
akis ir gundydavo, paskui juos 
sulėtinus žingsnį, bent paskirų 
žodžių pasiklausyti.

Netoli Vaižgantas vienas 
ramiai nukeliaudavo ir senamies
čio Gardino gatve, vedančia į 
Kauno centrą. Tik žiūrėk — iš 
skersgatvio ar tarpdurio jau ir 
prišoko prie jo koks vešlesnės 
barzdos žydelis, jau sustabdė 
arba, ir drauge skersas eidamas, 
taip karštai jam aiškina savo 
rūpesčius, kaip geriausiam savo 
draugui ar net atviriau negu 
rabinui. Mat, Vaižgantas buvo 
visų „nužemintųjų ir nuskriaus
tųjų” priebėga: savivaldybės 
įsakymais įskaudintų, valdžios 
per kietai sutramdytų, įkalintų 
dėl priešiškos politinės veiklos, 
išmestų iš tarnybos, sunervintų 
cenzūros, norinčių pasiskolinti 

-pinigų ir visiems žinomų agnosti
kų, trokštančių kiek galima 
tyliau ir slapčiau tik „pas Tumą” 
bažnytiniai susituokti.

Bet toksai buvo jau 
nepriklausomybės dienų Vaižgan
tas. Jau visiems pažįstamas 
rašytojas, tautai nusipelnęs drau
džiamos spaudos redaktorius ir 
jos laisvės kovotojas, universiteto 
docentas, istorinės Vytauto 
Didžiojo bažnytėlės rektorius, 
nors, kaip ir Maironis, jaunosios 
kartos šešėlio gal kiek ir 
pritemdytas, o vis tiek Įpareigo
jantis net ir labai tingią 
ministerio ranką pagarbiai 
pakelti prieš jį kietą skrybėlę. 
Deja, visa tai — jau artėjant į 
„per skau us į garbę” ilgos 
kelionės pabaigą.. Tad 
žvilgtelėkime nors prabėgom į šį 
nenaprastai judrų ir pavydėtinai 
ištvermingą Svėdasų optimistą, 
keliaujantį per lietuviškąjį 
pasaulį kiek anksčiau.

Žinoma, nedaug dar būtų tos 
vadinamosios „pažintinės 
naudos”, išklosčius, kad Juozas 
Tumas, vėliau pasirinkęs 
Vaižganto slapyvardį, gimė 1869 
m. rugsėjo 20 d., per pat sumą, 
Maleišių kaime, Svėdasų vals
čiuje, žavingos Anykščių srities 
gamtos prieglobstyje. Arba — 
kad buvo dešimtasis iš eilės 
vaikelis, jau iš anksto vadi
namas „kunigėliu”, o baigęs 
Daugpilio realinę gimnaziją ir 
Kauno kunigų seminariją, 1893 
m. tapo ir tikru kunigu. 
Nuostabesnė yra jo nepri- 
blėstanti tėvynės meilė, jo kūryba 
ir nuo pat jaunystės nenutrūks
tanti kova dėl lietuvių kultūros, 
kurioje caro priespaudos laikais 
nuolat jį lydėjo sulenkėjusių kon- 
fratrų neapykanta, nutautusių 
dvarininkų skundai, ir tokios pat 
sulenkėjusios dvasinės vyriau
sybės nesiliaujantis stumdymas 
po įvairiausius Lietuvos užkam
pius.

Dar kunigų seminarijoje Juozas 
Tumas palaikė glaudžius ryšius 
su tenykščiais sąmoningais lietu
viais, skaitė knygnešių atgabena
mą draudžiamąją spaudą ir pats 
bandė į ją rašyti. Vos baigęs 
kunigų seminariją, 1894 m. jis 
paskiriamas į aplenkėjusio ir 
arogantiško klebono ir tokių pat 
vikarų valdomą Mintaujos 
lietuvių parapiją. Čia Tumas jau 
pirmomis dienomis metėsi į lietu
višką veiklą, susidraugavo su 
pasauliečiais, net liberalais, 
bandė platinti lietuvišką spaudą, 
rašė ir slaptuose susirinkimuose 
skaitė savo pirmuosius kūrinius. 
Toksai lietuviškas sąjūdis 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Dieviška paslaptis žmonių atsitiki
muose.
Broniaus Kviklio „Panevėžio vyskupi
ją” sutinkant.
Dobužinskio parodos reikalu.
Juozas Tumas-Vaižgantas iš 50 metų 
atstumo(2). ?
Rainer Maria Rilke eilėraštis.
„Diena už miesto” — impresionizmo 
meno paroda.
Lietuviškai dainuojantieji olandai.
M. K. Čiurlionio monografija anglų 
kalba.
Religinės skaitybos būrelis Chicagoje. 
Chicagos teatruose.

„Panevėžio vyskupiją” sutinkant
JURGIS GLIAUDĄ

Palaimintais ir retais protar
piais lietuvių išeivijai tenka 
gyventi skaidraus kultūrinio 
reiškinio atsiskleidimo ženkle. Tie 
retieji protarpiai yra stambių, 
serijinių bei enciklopedinių kny
gų išleidimo trukmės. Leidimo 
periodui prabėgus, palaimintasis 
periodas atrodo vientisas, sanda
rus, kompaktiškas. Taip buvo, 
kada per ilguosius metus, tomas 
paskui tomą, rodėsi skaitytojų 
nuostabai nuo 1953 iki 1969 metų 
36 Lietuvių enciklopedijos tomai. 
Vėliau šį nuostabų serijinį leidimą 
pakartojo savo šešiais tomaiB 
1970-1978 metais Encyclopedia 
Lituanica. Išeivija dovanojo

gyventi periodu, kada Prano 
Naujokaičio rašomoji Lietuvių 
literatūros istorija (keturi tomai) 
rodėsi 1973-1976 metų trukmėje. 
Buvo gaivu, kada, traukdamas 
visuomėnės dėmesį, 1964-1968 
metais rodėsi serijinis keturių 
tomų leidinys Mūsų Lietuva, 
ruošiamas nepalyginamo isto
rijos populiarintojo ir lakaus 
stiliaus žurnalisto Broniaus 
Kviklio. Pirmajam Mūsų Lietuvos 
tomui pasirodžius, rašiau 
(Draugas, 1965.9.18): „Tai partiza
ninė veikla, tai asmens kova su 
emigracijos nostalginiu tvaiku ir 
vardan Lietuvos meilės, atrodo, 
tebesireiškia kasdienoje nepaste-

tautos kultūrai tai, ko tauta savo bimais, neįvertinamais stebuk- 
krašte neįstengė atlikti dėl reži
mo politikos. O ir vėliau nelaisvas
Kraštas bepajėgė duoti pusiau- — lyg per laiką išsiskleidžiantis 
doktrinarišką skaitinį. Išeivija žiedas — naujas Broniaus Kviklio 
gabiai verčiasi privačia laisvės paruoštas enciklopedinio masto 
sąlygose iniciatyva ir savanore 
finansinių ir intelektualinių resur
sų mobilizacija... Buvo įdomu

lais...”
Šią frazę kartoju ir dabar, kada

Dieviška paslaptis žmonių atsitikimuose
Bažnyčia yra Pasakotoja.
Ji pasakoja tas pačias įvykusias istorijas.

Žmogaus niekšybę širdin prisiėmusio 
Dieviško Gailestingumo vąlanda. 
Dievo pergalė: prisikėlimas.

Bažnyčia yra ir Pasakojimas. 
Joje uis atsitinka naujos istorijos.

Bažnyčia yra Pasakotoja.
Ji pasakoja tas pačias įvykusias istorijas.

Kiekvienoj istorijoj susitinka Dievas ir žmogus:
— ir tose istorijose, kurios iš praeities 
vis pakartotinai pasakojamos;
— ir tose, kurios dabarty naujai įvyksta. 
Kiekvienoj istorijoj yra kažkas,
kame galima lengvai susigaudyti: 
tai žmogiškas atsitikimas.
Ir joje yra kažkas, kame nesusigaudome: 
tai dieviška paslaptis.
Atsitikimuose matom žmones veikiančius. 
Paslapty nujaučiam apsireiškiantį Dievą.

Bažnyčia yra Pasakotoja.
Ji pasakoja tas pačias įvykusias istorijas.

Bažnyčia yra ir Pasakojimas. 
Joje vis atsitinka naujos istorijos.

Tuo pačiu, kaip išminčiai, Damasko keliu 
jodamas, 

tik atbulai — ne vilties, bet pykčio 
lydimas, 

žaibo trenktas Saulius krinta nuo žirgo 
apakęs.

Nelaimė: žmogus prie galo.
Apakusio akims prašvintant, 
persekiotojo širdy gimsta Persekiojamasis. 
Laimė: Dievas prie pradžios.
♦ ♦ ♦

Šaltą naktį Betliejuj galiliečių porai gimė 
kūdikis.

Iš naktigonės prie jo atbėgo piemenys.
Iš tolimų kraštų pas jį atkeliavo išminčiai. 
Žmonės užtiko kūdikį.
Žmogaus pradžia: atsitikimas.
Ar piemenis patraukė šiluma kūdikio?
Ar išminčius paviliojo nematyta žvaigždė?
O gal išsiilgusieji dievybės pajuto Dievo trauką? 
Dievo pradžia: paslaptis.
* * *

Dulkėtom kojom smėlėtais Palestinos keliais...
Lūpom barstomi auksiniai žodžiai 
kvietimu suskambo vienų ausyse, 
kitų paversti priekaištu.
Žmonių šakoti keliai: pasirinkimai.
Auksinių žodžių neužteko. Širdis krovė

visų naštas:
— kvietimus girdinčių, kojas nepavelkančių;
— priekaištus spjaudančių, kumščiais

grūmojančių.
Gailesti .gajam pagailo vienų ir kitų.
Akys žiūrėjo į kryžių.
Tiesus Dievo kelias: paslaptis.

Nekalto žmogaus nekaltas kraujas 
plauna kaltųjų egzekucijos medį.
Kvietimą girdintiems prisimerkus delsiant, 
priekaištu jo auksinius žodžius pavertusieji 
kalė kryžių prie jo kūno.
Kraujo lašais ištekėjo gyvybė.
Žmogaus mirtis: tragedija.
Tuščias kapas. Čia jo nėra. Jis prisikėlė.

Dulkėtoiri kojom purvinom Kalkutos gatvėm, 
išgirdus benamių vargšų tylų balBą, 
palikus mokyklos klases, 
duoną dalindama vaikšto motina Teresė. 
Žmogaus vingiuotas kelias: pasirinkimas. 
Trapios vienuolės apdaru vilkėdamas 
tarp raupsuotų ir benamių 
duoną, ne žodžius dalydamas 
vaikšto Gailestingumas.
Tiesus Dievo kelias: paslaptis.

Sverdlovsko kacete užsibaigė pažadas, 
žadėtas Maskvos penkių aukštų namo 

palėpėj.
Nenuilstamą darbą tėvynei atidavė, 
paskutinius kailinukus — kaliniui draugui. 
Dovydaičio gyvybei išsekus, ištirpo 

jo pėdsakai.
Žmogaus mirtis: tragedija.
Kapas be ženklo...
Bevardžių beženkliai kapai išbarstyti 
po visą pasaulį. Išgyventos istorijos. 
Našta pakelta. Kaina užmokėta. 
Atlaikė širdis.
Dievo pergalė: viltis prisikėlimo.

* ♦ * /
Bažnyčia yra Pasakotoja.
Ji pasakoja tas pačias įuykusias istorijas 
žmogum tapusio Gailestingumo.

Bažnyčia yra ir Pasakojimas.
Joje vis atsitinka naujos istorijos 
žmonių, kuriuos Gailestingumas palietė.

Kęstutis Trimakas

leidinys, serijinė Lietuvos bažny
čių laida, ateina į mus. Su nuosta
biu atsidėjimu, su daugybės 
stambesnių ar vienkartinių 
talkininkų pagalba, Bronius 
Kviklys mus stebina ir žavi savo 
puikios iniciatyvos realizącija. 
Lietuvos bažnyčių 
tams jis 
paminklą už Tėvynės sienų! 
Suplanuota pastatyti atskirais 
tomais monumentus šešioms 
Lietuvos vyskupijoms.

1980 metais išėjo įspūdingasis 
Teisių vyskupijas tomas, 400 psl. 
ir 2000 egz. tiražo. 1982 metais 
sušvito Vilkaviškio vyskupijos 
albumas, 480 psl. ir 2000 egz. 
tiražo. 1983 metais -įžengė į šią 
masyvią seriją Kauno arkiuysku- 
pija, 512 psl. ir 1500 egz. tiražo. 
Šių 1984 metų rudeniop Panevė
žio vyskupija triumfališkai atkako 
į mūsų knygynus, net 532 psl. ir 
1500 egz. tiražo, albuminio dydžio 
foliantas!

* * *
Tokius masyvius serijinius lei

dinius paprastai turi privilegiją 
turėti stambios, gausios ir turtin
gos visuomenės, klestinčios savo 
valstybės globoje. Tokius masy
vius leidinius paruošia plačios 
apimties redakciniai kolektyvai, 
subūrę spiečius žinovų, mobili
zavę didžiulius kapitalus. Tiktai 
tokioms sąlygoms esant tauta 
bepajėgia leisti prabanginius 
serijinius knyginius ansamblius. 
Kas žino, ar stambiosios etninės 
kolonijos mūsų Amerikoje (lenkų,

monumen-
stato memorialinį

Panevėžio katedros vidus. Paveikslas virš didžiojo ko” (dail. J. Mackevičiaus tapyba). Iš Broniaus
altoriaus — „Šv. Kazimiero pasirodymas prie Poloc- Kviklio „Lietuvos bažnyčių” IV' tomo,

»
armėnų, etc.) beturi tokio masto ir 
pobūdžio knygines serijas?

Tad prieš mūsų akis, kaip 1965 
metais rašiau, vyksta „nepaste
bimas ir nevertinamas stebuk
las”. Tomas paskui tomą, be 
apgailėtino vėlavimosi, atžengia 
Broniaus Kviklio paruoštos kny
gos apie Lietuvos bažnyčias. 
Mūsų visuomenė ir vėl gyvena 
šito įvykio dydžio nenumany
dama. Juk dinamiški subruzdėji- 
mai visuomenės paviršiuje tėra 
meteorai, knyga ilgai žėrės, kaip 
tolimoji pašvaistė, kartų kartoms, 
ir čia,... ir Lietuvoje.

Su tokiu sentimentaliai pate
tišku nusiteikimu susitinkame su 
Lietuvos bažnyčių serijos 
ketvirtuoju tomu ’ „Panevėžio 
vyskupija”. Knygų serija turi

savo konstituciją: rodyti, infor
muoti, vengti neesminės detali- 
zacijos ir kartu laikytis griežtos . 
sistemos. Ir kodėl aš prasitariau 
— mažai mes vertiname tokius 
serijinius leidinius, nors idealis
tai remia sumanymą? Bet... kodėl 
papildomas Lietuvių enciklope
dijos tomas pergyvena 
agoniją? Ir Lietuvos 
laida paskutiniesiems 
sumažino tiražą.

* * *
Ketvirtasis Lietuvos

serijos tomas skirtas Panevėžio 
vyskupijai — vyskupijos istorijai, 
jos bažnyčių istorijai. Lietuvos 
bažnyčių serijos leidėjas yra 
nuostabios energijos leidykla — 
Amerikos lietuvių bilblioteka. 
Leidykla kaip tik išleido šią kny-

išleidimo 
bažnyčių 
tomams

bažnyčių

yc»a Nuotrauka V. Augustino
Iš Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių" IV tomo — „Panevėžio vyskupija".

gą Šventojo Karalaičio jubilieji
niais metais ir pažymėjo tai kny
gos metrikoje. Knygą paruošė, 
kaip visus kitus šios serijos leidi 
nius, pląčių kultūrinių darbų 
adeptas ir autorius Bronius 
Kviklys. Knygos metrikoje išvar
dinti taF. linkai. Arcbitekū 
rinius aprašymus paruošė Jurgis 
Gimbutas. Turinio medžiagą 
tvarkė Juozas Mažeika (foto), 
kun Anicetas Tamošaitis, SJ, 
kun. Juozas Vaišnora, MIC, ko
rektorius — Juozas Masilionis. 
Diecezijos žemėlapį nubraižė 
Vitalis Matulaitis. Dailininkas ir 
technikinis redaktorius Petras 
Aleksa suteikė knygai impozan
tišką ir estetišką išvaizdą, {vadą 
anglų kalbon vertė Nijolė 
Gražulienė. Spaudos darbą atliko 
Mykolo Morkūno spaustuvė, kur 
ofseto spaudą tvarkė Klementas 
Dedelė, foto montažus — dail. 
Zina Morkūnienė.

Šią įspūdingą knygą išleisti 
aukomis parėmė gausūs rėmėjai, 
kurie aukojo nuo 2000 dol. iki 
našlės skatiko — 5 dol. Rėmėjai 
(jų per 200 asmenų), kaip aukų 
sąraše nurodyta, sudėjo apie 25,- 
000 dolerių. I finansinę paramą 
įsijungė per 40 kunigų. Panevė
žiečių klubas per Juozą Masilionį 
aukojo 2705 dolerius. Ši stambi 
finansinė parama išleisdino 
Panevėžio vyskupijos tomą ir 
skatina viltingai žengti į ateitį.

♦ * *
Gausybė ryškių, dailių, neretai 

dinamiškų ir unikalių nuotraukų, 
kurios dosniai, estetiškai ir be 
perkrovimo išdėstytos 532 
puslapiuose, pavergia žvilgsnį, 
žavi ir priverčia skaitytoją pagar
biai nusilenkti knygos redakto
riui ir jo talkininkams. Tekstas 
sudėtas puslapiuose dviem skil
tim; spaudos kokybė pa iekė savo 
viršūnę. Prabangus popierius, 
kieti drobiniai viršeliai'. Dauge
lis nuotraukų yra „šviežiena” 
arba „beveik šviežiena", nes tai 
pokario laikotarpio vaizdai Si 
vaizdinė medžiaga yra itin 
paveiki informuoti apie šiuolaiki
nę padėtį.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
t Konstantinas Černenka — naujas 

" autoritetas Lietuvos rašytojams.
' Antano Salio raštų pirmųjų dviejų 
ir tomų apžvalga.

Dar apie povatikaninės teologijos 
kryptis.

h Didžioji Kinijos siena.
,r Į „viedrą” teka lietuviškoji sula — 
’ €xeneviėve Carion-Machvvitz romanas. 
? • 1 • • ■ • •

Kornelijaus Jazbučio eilėraščiai.
L1 Chicagos teatruose.

*

r „Draugo” 1984 metų kultūrinio priedo 
turinys.

Antano Salio raštų pirmųjų dviejų tomų apžvalga

•it r.jir-.'

Konstantinas Černenka
— naujas autoritetas 

jiiLietuvos rašytoj’ams
Kokia slogi tamsoje kūrybiniai pasvarstyti, daly- 

skendinčių buržuazinio pąsau- kiškai konkretizuoti, asmeniš- 
lio literatų dalia, palyginąs su kai aktualizuoti”. Černenkos 
tarybinių rašytojų padėtimi!. kalba, sušunka Bražėnas, tai 
Pastarieji visad gali lygiuotis į • •- k
Išminties bokštus ir švytumtš; '• pažve

,;inė aukštuma”, iš kurias 
pažvelgta į „literatūros ir kitų 
meno šakų raidos proble-kurie nutvieskia jų kelią ir

fihrodo jiems, kaijĮ jį$ Aitrelg-' mas”. , (Literatūra ir menas, 
tis ir kurti. Atrodo, dar tik 1984 m. spalio mėn. 27 d.), 
vakar Lietuvos pai:tfnial rAšto ^hUfė aukštuma”? Li-
žmonės liaupsino nepaprąs- terafūrinių ąparąčikų sudė
tą Jurijaus And’ropoVd tiio£oiJJ -‘ir naujausio apariči- 
literatųrinę įžvalgą. 1 arsi, kų-aparąčiko vargais pega- 
tiktai užvakar visiems tary- Jais perskaitvios seniai
biniams rašytojams, kaip 
literatūrinis kolosas, spindu
liavo Leonidas Brežnevas, 
kurio nemirtingi apmąstymai 
plito masiniu tiražu, buvo įkū
nyti operose ir gigantiškais 
kelrodžiais puošė tarybinės 
literatūros vieškelius. Nespėjo 
Andropovas numirti, ir jo 
vietą bematant užėmė kitas 
kosminis šviesulys. Partinė 
Lietuvos spauda šiandien su 
nepaprastu susižavėjimu 
cituoja naujojo CK genera 
linio sekretoriaus Konstan
tino Černenkos literatūrinius 
perlus ir prisiekia jam amžiną 
ištikimybę.

„Meninis žodįs — tarsi 
karys”, TSRS Rašytojų plenu
me kareiviškai atraportavo 
Alfonsas Maldonis, kuris 
užtikrino Černenką ir kitus 
vadus bei vadelius, kad lietu
vių literatūros kūrėjai bus 
uolūs maskvinės kompartijos 
pagalbininkai (Literatūra ir 
menas, 1984 m. spalio mėn. 6 
d.). Liaudies artistą Vytautą 
Laurušą Černenkos kalba 
paveikė tiesiog mocartiškai; 
išklausęs savo vado su „dide
liu dėmesiu ir pakilumu”, 
Laurušas • pareiškė, jog toje 
kalboje „aiškiai ir tiksliai 
nusakyti pagrindiniai šiuolai
kinės meninės kūrybos krite
rijai, nurodytos svarbiausios 
gairės”. Taigi, Černenka — ir 
muzikos šaltinis!

Dar labiau Černenkos kalba 
sujaudino literatūros kritiką 
Petrą Bražėną. Anot jo, tai 
„paprasto, atviro, žmogiško 
žodžio formon įvilktas 
programinis dokumentas, 
kurio lakoniški ir tikslūs punk
tai skatina ir įpareigoja juos

lais perskaitytos seniai 
pažįstamos-’; formulės? Kur 
tokius perdėjimus jau girdė
jome^ Iki 1953 metų panašiai 
buvo garbinamos „didžiausio” 
žmonijos genijaus” Josifo

GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ- SIRUTIENE

Antanas Salys. Raštai. I ir II tomas. 
Redagavo Petras Jonikas. Roma: 
Lietuvių katalikų mokslo akademija, 
1979-1983. Gaunama pas leidėjus, pas 
platintojus ir Drauge. I tomo kaina — 
30 dol., II - 36 dol.

♦

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos išleisti du stambūs 
profesoriaus Antano Salio 
Raštų tomai (pirmasis — 
1979 m., antrasis — 1983 m.) 
nėra skirti mūsų asmeninei 
bibliotekai papuošti ar į 
archyvus padėti. Kiekvienam 
lietuviui inteligentui, valdan
čiam plunksną, o ypač tiems, 
kurie rašo spaudai patartina 
juos įsigyti ir laikyti kuo 
arčiausia savo rašomojo stalo, 
kartu su žodynais ir lietuvių 
kalbos rašybos vadovais. Bet 
tai tik pusė rengiamų spaudai 
Salio raštų — jų būsią 4 tomai, 
kiekvienas po šešis-septynis 
šimtus didelio formato pus
lapių.

/ Prof. A. Salio raštus po jo 
mirties (1972 m.) ryžosi surink
ti ir išleisti velionio žmona 
Sofija Vaškely tė-Salienė. Ji 
kartu su dukra dr. Rima 
Salyte-Gaigaliene, padedama 
brolio Aleksandro Vaškelio ir 
kitų talkininkų, sugebėjo su
rinkti ar gauti Salio rašinių 
kopijas iš periodinių leidinių, 
sukaupti atskirai spausdintas 
jo monografijas, įskaitant 
korektūrose ar rankraščiuose 
likusius darbus, o taip pat 
kartu su kitais kalbininkais ar 
atskirų sričių specialistais pa
ruoštus darbus, žodynus, 
žodynėlius. Kalbininkui prof. 
Petrui Jonikui sutikus pasiim
ti ant savo pečių vyresniojo 
kolegos raštų nelengvą 
redagavimo naštą, o LKM 
Akademijai ir Lietuvių Fondui 
iš dalies finansiškai parėmus 
jų leidimą, jau galime 
pasidžiaugti įpusėto darbo 
vaisiais.

Redaktorius vadovavosi 
praktiniais sumetimais, 
grupuodamas medžiagą ir 
nustatydamas leidžiamų tomų 
eilę. Pirmuosiuose tomuose 
randame tuos rašinius, kurie 
gali būti įdomesni ir 
naudingesni platesniems 
skaitytojų sluoksniams. 
Daugelyje jų nagrinėjama 
lietuvių bendrinė kalba, 
rašyba, tartis, kirčiavimas, 
priegaidės ir apskritai kalbos 
kultūra. A. Saliui, kilusiam iš 
žodingųjų žemaičių krašto ir 
turinčiam gyvą, aštrų kalbos 
jausmą, baigus aukštuosius 
mokslus rūpėjo ne tik 
universitete dėstyti 
lingvistiką, ruošti busimuo
sius kalbininkus, ne tik dirbti 
mokslinį darbą Lituanistikos 
institute ar vėliau Lietuvos 
mokslų akademijoje; jis taip 
pat sėkmingai dirbo lietuvių 
kalbos puoselėjimo, gry
ninimo darbą įvairiausiose 
jaunos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės gyvenimo 
srityse.

Jo Raštuose sukaupti 
straipsniai liečia taip

Stalino kalbos, kurias, kaip ir 
Černenkos, lydėjo „audringi, 
ilgi plojimai”. Ką tas 
paklusnus liaupsinimas turi 
bendro su „socializmu”? Net ir 
kompartijai priklausantiems 
prancūzų ar italų rašytojams 
toksai baudžiauninkiškas 
linkčiojimas paliktų nesupran
tamą, slogų įspūdį. Tuo 
labiau, ką tas nusižeminimo 
ritualas, turi bendro su lietu
vių tautos dvasiniais porei
kiais ir siękiais? (Nenuostabu, 
kad tose kalbose nebėra lietu
viško žodžio „tauta” — LTSR 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas Maldonis Lietuvą vadina 
„ęocialistine nacija”...)

Černenkos lietuviškieji 
liaupsintojai laiko save 
socializmo atstovais. Tačiau 
jie labiau primena caro Nika- 
lojaus I-ojo parado aikštėje 
pirmyn ir atgal žygiuojančius 
ir tuos pačius šūkius karto
jančius kareivius. Kiti lietu
viai rašytojai — pagarba 
jiems! — stengiasi neįsijungti į 
tą paradą. Černenkos režimo 
apibrėžtose ribose jie stengia
si rašyti kiek įmanoma pado
riau — apie savo vidinį 
gyvenimą, apie įvairųjį 
pasaulį už sovietinės impe
rijos sienų, apie begalinę 
Lietuvą. Jie stengiasi nebūti 
nei totalitarinės sistemos 
ruporais, nei dvasiniais 
baudžiauninkais. Tačiau atvi
rai pasisakyti apie juos supan
tį monumentalų farsą jie 
neišdrįsta, nes jie žino kokią

kainą už tai reikėtų užmokėti. 
Ir daugelis jų, be abejo, nostal
giškai klausosi tų Rytų Eu
ropos rašytojų, kurie atvirai 
kalba apie imperijinę pries
paudą, atvirai gina savo tautų 
teises.

J. Pa. 

rašomąją, kaip ir šnekamąją 
kalbą, ir viešąją, ir 
kasdieninę. Jis ujo svetimybes 
iš teatro, radijo, net 
kasdieninės apyvokos žodyno; 
jis taisė įvairių leidinių, 
maldynų kalbą, kūrė vyku
sius naujadarus. Salys, 
studijuodamas ypačiai 
domėjęsis fonetika, kreipė 
dėmesį ir į tartį — žodžio kirtį, 
priegaidę. Jo raštai, su daug 
kur kirčiuotais' žodžiais, 
posakiais, tai tikras taisyk
lingo kirčiavimo, pavyzdingo 
priegaidžių tarimo lobynas. 
Praktiniams tikslams ypač 
naudingos I tome išspaus
dintos dvi lietuvių kalbon įsi
brovusių netaisyklingumų, 
svetimybių taisymo grupuotės 
ir du iš dalies Salio redaguoti 
žodynėliai. 1933'-41 m. Salys 
yra daug rašęs Gimtosios 
Kalbos vadinamajame 
„Klausimų kraitelės” skyriuje. 
Jis čia atsakinėjo į skaitytojų 
keliamus rašybos, gramatikos 
ir žodyno klausinius. Taip pat 
Lietuvos Aide, „Kalbos 
skiltelėje” 1938 m. buvo 
spausdinami Sdio trumpi 
kalbos patarimai. Visi tie 
aiškinimai, patarimai, 
išrankioti iš Gimtosios Kalbos 
ir Lietuvos Aido, yra pateikti 
Salio Raštų skaitytojams. Jie 
yra ne tik naudingi, bet ir 
įtikinantys ir įsimenantys, nes 
kaip vienas dabartinio 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto Vilniuje literatas ir 
kritikas yra pažymėjęs: „A. 
Salys nekuria kalbos dogmų ir 
neprimeta kalbos taisyklių, jis 
tik nagrinėja ir aiškina 
dėsningumą kalboje”. Tais 
pačiais kalbos dėsniais Salys 
remiasi ir daugelyje kitų 
įdomių straipsnių, straipsne
lių, sutelktų jo Raštuose. Du 
anksčiau minėti žodynėliai, 
įjungti į Sabo Raštų I tomą, 
tai „Kalbos patarėjas” ir 
„Prekybinės korespondencijos 
žodynėlis”. Pirmasis yra visų 
svarbesnių Gimtojoje Kalboje 
(ir kitur) per 7 metus svarsty
tų aktualesnių lietuvių ben
drinės kalbos dalykų žodyniš- 
kai sutvarkytas leidinėlis. Jis 
sudarytas L. Dambrausko, o 
redaguotas Pr. Skardžiaus ir iš 
dalies A. Salio. Antrajam 1938 
m. L. Dargio sudarytam 
„Prekybinės korespondencijos 
žodynėliui” Salys nustatė 
reikalingiausių anuo metu 
vartojamų ūkinių terminų 
lietuviškąsias lytis, dažnai pa
keisdamas skolinius vykusiais 
naujadarais, kurių dauguma 
vėliau prigijo bendrinėje 
kalboje.

Verta susipažinti ir su kitais 
Salio darbais ir straipsniais, 
pavyzdžiui, kad ir apie 
lietuvių kalbos rašybos refor
mos projektus. Salys kartu su 
kitais kalbininkais aktyviai 
dalyvavo visuose pagrindi
niuose rašybos komisijų dar
buose. Pirmasis rašybos refor
mos projektas buvo galutinai 
baigtas ruošti 1932 m. ir 
pavestas suredaguoti ir 
vykdyti 3 narių komisijai: Pr. 
Skardžiui, J. Talmantui, ir A. 
Saliui. Projektas buvo 
paskelbtas 1933 m. Židinyje', jo 
tekstą kartu su projektuo
jamos rašybos pavyzdžiu ran
dame Salio Raštų I tome. Vis 
dėlto šis projektas nebuvo

Profesorius Antanas Salys (1902-1972)

Švietimo Ministerijos priim
tas. Nebuvo įgyvendintas ir 
vėliau, 1935 m., paruoštas
mažiau radikalus rašybos pro
jektas. Dar kartą rašybos 
projektą ruošė 1943 m. LM 
Akademijos Lietuvių kalbos 
institutas, vadovaujant A. 
Saliui ir Pr. Skardžiui. Pro
jektą patvirtino Švietimo 
generalinis tarėjas. Šį projektą
— „Lietuvių kalbos rašybos 
pagrindai” taip pat randame 
išspausdintą A. Salio 
Raštuose.

I tomo pabaigoje pridėtos 
trys abėcėlinės rodyklės 
(paruoštos I. Serapino). Ypač 
naudinga yra pirmoji, rodanti 
puslapius, kuriuose 
aiškinamas ar taisomas mums 
rūpimas žodis, posakis ar 
aptariama problema. Antroje 
rodyklėje paduoti kitų kalbų 
žodžiai su nuoroda, kur rasti 
siūlomus jiems lietuviškus 
atitikmenis. Trečioji yra 
pavardžių rodyklė.

Salys dar būdamas studen
tu ėmė domėtis baltų kiltimis, 
tautomis, jų kalbomis, o ypač 
jų vardynu. Čia jam turėjo 
įtakos prof. K. Būga, kuris tuo 
metu skaitė universitete 
paskaitas ir rašė savo studiją
— „Aisčių praeitis vietų vardų 
šviesoje”. Be to, Salys kurį 
laiką yra buvęs K. Būgos 
ruošiamo lietuvių kalbos 
žodyno sekretoriumi. Nuo tų 
studentavimo laikų Salys 
nepaliovė domėtis asmenvar
džiais, vietovardžiais, 
žemėvardžiais. Jis juos rinko 
savo atostoginėse kelionėse po 
Lietuvą, užrašinėjo, tyrinėjo, 
apie juos rašė straipsnius, o ir 
savo daktarinėje disertacijoje 
„Die zemaitischen Mundarten:
I. Geschichte dės zemai
tischen Sprachgebiets” jais 
rėmėsi, rašydamas apie 
žemaičių tarmių ploto ribų 
raidą ir jo kitimą.

Kokią gilią vagą Salys yra 
išvaręs lietuvių onomastikos
— tikrinių vardų tyrinėjimo, 
puoselėjimo, gryninimo srity
je, ir kaip jis savo mokslinį 
pasiruošimą, patirtį ir kalbinę 
nuovoką panaudojo savo 
tautos ir naujai atsikūrusios 
valstybės reikalams, matome 
jo Raštų tome, kurio paant- 
traštė — „Tikriniai vardai”. Į 

šį Raštų tomą redaktorius 
sudėjo ne tik vardyno temo
mis rašytus ir spausdintus 
periodinėje spaudoje, Lietuvių 
enciklopedijoje ir kitur Salio 
straipsnius, bet ir jo redaguo
tus norminamojo pobūdžio 
tikrinių vardų sąrašus, net ir 
tuos, kurie iki šiol niekur 
nebuvo išspausdinti.

Bendresnio pobūdžio 
straipsniuose Salys nagrinėja 
asmenvardžių, pavardžių 
kilmę ir jų pirminę prasmę. 
Daug ką naujo, įdomaus suži
nome apie krikštavardžius — 
biblinius ir tautinius vardus, 
apie prievardžius ir pravar
des, apie tėvavardžius ir 
pavardes. Kai kurie vardai, 
pavardės, miestų pavadini
mai, net ir pats Lietuvos 
vardas nagrinėjami atski
ruose straipsniuose, gilinantis 
į jų etimologiją, jų vartosenos 
istoriją. Keli straipsniai liečia 
ir ne lietuvių tikrinius vardus, 
keli yra rašyti angliškai. 
Saliui ypač kėlė rūpestį lietu
viškų pavardžių susveti
mėjimas, todėl jis nemažai 
rašė apie jų suslavinimo, 
suvokietinimo priežastis, 
istorinę eigą. Jis neatlaidžiai 
ragino imtis priemonių joms 
atlietuvinti, jo žodžiais tariant 
„apvalyti mūsų prišiukšlintą 
vardyną”.

Salio Raštų II tomo didžiąją 
dalį užima ne straipsniai, o jo 
redaguoti tikrinių vardų 
sąrašai. Vieni jų labiau studi
jiniai, kiti skirti daugiau 

- praktiškiems tikslams. Čia 
randame ilgoką senųjų 
lietuvių ir prūsų asmenvar
džių sąrašą, kirčiuotą, su 
trumpomis vardų etimolo
gijomis. Kitas vardų sąrašas, 
perspausdintas iš 1964 m. 
išleisto kun. St. Ylos maldyno 
Tikiu Dievą, tai krikščio
niškųjų vardų kalendorinio 
sąrašo papildymas Salio 
parinktais, kritiškai apdoro
tais tautiniais vardais. Siame 
Raštų tome randame ir 
praktiškiems tikslams skirtą 
Lietuvos geležinkelių stočių ir 
pusstočių gerokai iškraipy
tiems pavadinimams teikiamų 
lyčių sąrašą.

Penkiatomio lietuviškai 
vokiško Lietuvių rašomosios 
kalbos žodyno (Woerterbuch 
der litauischen Schrift- 

sprache, Heidelberg, 1932 — 
1968), paruošto A. Senno ir A. 
Salio (kuris įsijungė į žodyno 
redagavimą, įpusėjus II to
mą), žinoma^ nebuvo įmano
ma įrikiuoti į dabar leidžiamų 
Salio Raštų seriją. Tačiau 
redaktorius P. Jonikas rado 
tikslinga į Raštų II tomą 
įjungti tam žodynui Salio 
paruoštą lietuviškų tikrinių 
vardų abėcėlinį sąrašą, su 
vokiškais atitikmenimis, su 
autoriaus įvadu ir 
paaiškinimais.

Raštų II tome ypačiai 
dėmesio vertas yra Salio 
paruoštas „Lietuvos žemėla
pio vardynas” — priedas prie
J. Andriaus sudaryto, 1956 m. 
Lietuvių enciklopedijos 
JAV išleisto Lietuvos žemėla
pio. Tai abėcėlinis kirčiuotas 
Lietuvos vietovardžių ir žemė- 
vardžių, esami) žemėlapyje, 
sąrašas' su- įvairiais 
atitikmenimis ' ar pakaitais: 
buvusiais ar dabartiniais' — 
lenkiškais, vokiškais ar rusiš
kais ir su kitokiomis pastabo
mis. Šį vertingą vardyną, 
apimantį per 3600 pagrindi
nių — žemėlapinių vardų, 
Salys paruošė, talkinant 
kitiems mūsų kalbininkams, o 
ypač hidrologui prof. S. 
Kolupailai, ir kitų profesijų 
tautiečiams, gerai nusima
nantiems savo tėviškių var
dyne.

1939 m. atgavus Vilnių ir 
Vilniaus kraštą ir įjungiant jį 
į Defiiyps ' adminiH ■icinį 
aparatą, buyo būtina
atlietuvinti jo sulenkintą,
sudarkytų ardyn. Tame
darbe administracijai talkino 
Lietuvos albininkaj . ii
Lituanistikos instituto var
dyno darbuotojai, vadovau
jami prof. K. Almino. Taip 
pat išduodant to krašto 
gyventojams lietuviškus 
pasus, lietuvių pavardės ir 
vardai buvo atlietuvinami. 
Kalbiniame lietuviškų vieto
vardžių ir pavardžių formų 
nustatymo bei atstatymo 
darbe svarbiausias vaidmuo ir 
paskutinis specialisto žodis 
buvo Salio. Atlietuvinant 
pavardes buvo naudotasi jau 
anksčiau Lietuvoje įsteigtos 
Pavardžių atlietuvinimo 
komisijos sudarytu žodynu, 
apimančiu apie 53 tūkstan
čius pavardžių. Tai komisijai 
taip pat buvo talkinęs Salys. 
Salio suredaguotas „Pavar
džių žodynas” buvo ruošia
mas spaudai, bet dėl prasidė
jusio karo nebuvo išleistas.

Tačiau Raštų redaktoriui 
pavyko gauti ir įjungti į II 
tomą du Salio redaguotus Vil
niaus krašto vardyno sąrašus: 
likusį mašinraštyje suslavintų 
pavardžių sąrašą su siūlo 
momis atstatytomis bei nusta
tytomis lietuviškomis lytimis 
ir išlikusį antrose korektūrų 
skiltyse atlietuvintų vieto
vardžių abėcėlinį kirčiuotą 
sąrašą su lenkiškais 
atitikmenimis.

Pirmaisiais dviem prof. A. 
Salio Raštų tomais džiaugia
mės ne tik mes, bet ir Lietuvo
je esantys kalbininkai ir rašto 
žmonės, į kurių rankas tie 
tomai pateko. Linkin e 
redaktoriui profesoriui Peri - 
Jonikui ir Sofijai Sali< i 
ištvermės ir sėkmės, leidž mt 
paskutiniuosius mūsų didžiojo* 
kalbininko Raštų tomus.


