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Atrakintos durys į Šventraščio lobyną
Šiame numeryje:,

Alicijos Rūgytės atminčiai.
Atrakintos durys į Šventraščio loby
ną: Antano Rubšio „Rakto į Senąjį 
Testamentą” trys tomai.
Venancijaus Ališo poezijos rinktinė. 
Juozas Girnius ir grožinė literatūra. 
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Aktoriaus Jono Gielgudo sukaktis. 
Nauji leidiniai.

Alicijos Rūgytės atminčiai
Lietuvoje, Nepriklauso

mybės laikais, mokykliniuose 
sluoksniuose būdavo kalbama, 
kad šiandieninis žmogus turi 
daug gerų idėjų, tačiau kažkaip 
nėra ryšio tarp jo idėjų ir gy
venimo. Šios dvi sritys žmoguje 
nesusieina. Tačiau apie a.a. 
Aliciją Rūgytę to negalima 
sakyti. Ji yra toks žmogus, 
kuriame tarp jo idėjų ir gyveni
mo nėra jokios spragos. Jeigu ji 
mylėjo jaunimą, tai ne plato
niškai, o dirbo jo auklėjimui 
mokykloje ligi pat mirties. 
Jeigu ji mylėjo Lietuvą jos isto
rinėje slinktyje, tai ji buvo isto
rikė veikliausia to žodžio pras
me. Ir kai ji ėmėsi organizuoti 
istorijos draugiją, tai nesiten
kino kalbėjimu, bet įsijungė į tą 
veiklą visu savo gyvenimu. Jos 
veikimu visi lietuviai istorikai 
buvo sutelkti į veiklią organi
zaciją. Ji suorganizavo ir išlai
kė „Lietuvių tautos praeities” 
žurnalą, kuris pasiliks lietuvių 
tautos turtu visiems laikams. 
Šalia to, ir galbūt pats nuopel- 
ningiausias jos darbas, yra 
išugdymas viso būrio savo 
mokinių istorikų, kurie jau tęsia 
jos darbą. Dėl to yra daug 
pagrindo dėkoti Dievui už 
Aliciją Rūgytę ir mokytis iš jos, 
kaip reikia savo gyvenimą 
išnaudoti savo idėjų tarnybai. 
Tačiau pats žmogus, betarpiai 
susitikdamas su Dievu, neišsi
laiko savo vertybėse. Dėl to ir 
Alicijai reikia melsti Dievo 
pagalbos, kad Jis papildytų, ko 
jai trūksta.

Alicija Rūgytė, jauna būda
ma, įsijungė) jaunų moterų atei
tininkių sąjūdį „Giedrą”. Ir ji 
sugebėjo šią korporaciją iš
laikyti gyvą išeivijoje ligi tokio 
laipsnio, kad ji jau sugebėjo 
perimti Rūgytės darbą. To jos 
sugebėjimo liudijimas yra 
susuktas filmas, vaizduojantis 
pačios Alicijos gyvenimą. Taigi 
šiais laikais aktualiu moteriš
kos veiklos klausimu Alicija yra 
taip pat įnešusi savo dalį ir liks 
moters įsijungimo į Bažnyčios 
gyvenimą pavyzdžiu.

Kai kalbame apie moteris, 
verta prisiminti vieną pasaky
mą apie moterį Senajame Testa
mente. Patarlių knygoje yra 
sakoma, kad „kas ras tvirtą 
moterį, tai jos vertė bus kaip 
brangenybė atgabenta iš toli
miausių žemės pakraščių” 
(31,10). Bet ne vien Senajame

PaA£b?t&

Alicija Rūgytė 1942 metais, kada 
ji buvo Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos mokytoja. Mirė 1985 
m. birželio mėn. 20 d. Chicagoje.

Testamente yra gerbiama tvir
ta moteris. Ir į Mergelę Mariją 
mes turime pagrindo žiūrėti 
kaip į tvirtąją ir išmintingąją 
moterį. Ji taip apie save liudija 
savo giesmėje „Magnificat”. 
Deja, ligi šiol mes į tai nesame 
atkreipę pakankamo dėmesio.

Alicija Rūgytė yra 
aušrininko dr. Juozapo Rugio 
duktė. Ir tai ji laikė sau garbe. 
Tai ji paliudijo, išleisdama 
pilną „Aušros” komplektą. Tas 
leidinys buvo lietuviškos visuo
menės priimtas išskėstomis 
rankomis. Be abejo, jos tėvas 
džiaugiasi šia savo dukterimi, 
kaip jo idėjų tęsėja.

Tačiau Rūgytė nebuvo vienos 
epochos istorikė. Jai rūpėjo 
visos lietuvių tautos epochos ir 
visosidėjinės kryptys. Taip štai 
pažymėtinas jos rūpestis iš
leisti kolektyvinį „Lietuvių 
tautos praeities” numerį, pade
dantį lietuviškai visuomenei 
pasisavinti šv. Kazimierą. 
Išleisdama Eglės-Šliūpienės 
biografiją, ji prisidėjo prie 
liberalinės lietuviškos visuo
menės moters išryškinimo. 
Taigi, Rūgytė, nors pati 
būdama giliai katalikiško 
nusistatymo, parodė, kad ji 
moka vertinti visų krypčių 
žmones.

Taigi, mes turime už ką šian
dien dėkoti Dievui, kai atsis
veikiname su a. Alicija. Nėra 
čia mūsų pareiga šiandien tiks
liai metodi; i įvertinti jos

KUN. V. CUKURAS

Antanas RubSys. Raktas į Senąjj 
Testamentą. 3 tomai. „Krikščionis 
gyvenime” knygų serijos leidiniai nr. 
22,23 ir 24. Pirmojidalis: Sandora ir 
Mesijas. Putnam, CT: Krikščionis 
gyvenime, 1982. 518 psl. Kaina — 10 
dol. Antroji dalis: Pranašai ir 
karaliai. Putnam, CT: Krikščionis 
gyvenime, 1983. 530 psl. Kaina — 10 
dol. Trečioji dalis: Tiltai ar sienos? 
Putnam, CT: Krikščionis gyvenime.
1985. 526 psl. Kaina — 10 dol. Gauna 
ma pas leidėjus: Krikščionis gyveni
me, Immaculate Conception Convent, 
Putnam, CT 06260 ir „Drauge”.
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Šiomis dienomis viešumoj 

pasirodė kun. prof. Antano 
Rubšio Rakto į Senąjį - Tes
tamentą tretysis tomas, 
kuriam autorius davė antrinę 
antraštę „Tiltai ar sienos?” 
Šiuo tomu kūrybingasis mūsų 
skriptūristas baigia prieš 
dešimt metų užsibrėžtą tikslą 
— duoti lietuvių visuomenei 
platų įvadą į visą Šventraštį. 
Šis įvadas, kurį autorius pava
dina „raktu”, susideda iš 
penkių stambių knygų: du 
tomai skirti įvadui į Naująjį 
Testamentą, o Senajam Testa
mentui — trys tomai. Jei prie 
šių veikalų pridėsime jiems 
giminingą autoriaus studiji
nių kelionių po Artimuosius 
Rytus aprašymą Švento Rašto 
kraštuose, tai pamatysime, kad 
šventraštine tema parašytieji 
stambūs šeši tomai (iš viso 
sudarantys apie 2518 puslapių) 
yra milžiniška dovana lietuvių 
visuomenei ir sykiu liudijimas, 
ko gali pasiekti jaunas kūry
bingas žmogus dabartinėse 
sąlygose. Kun. A. Rubšys savo 
įvade į pirmąjį tomą — Raktą į 
Naująjį Testamentą paaiški
na, kas ir kaip jį paskatino šio 
darbo imtis. Tai buvo jo ir kelių 
jo mokslo draugų, švenčiančių 
kunigystės sidabrinę sukaktį, 
ryžtas pasistatyti paminklą 
sau ir įteikti dovaną vis labiau 
Šventraščiu besidomintiems 
mūsų tautiečiams. Raktas į 
Naująjį Testamentą, sako ten 
autorius, „siekia bent iš dalies 

darbus. Tai padarys jos jau
nieji draugai istorikai ir 
pedagogai.

Tačiau religiniu atžvilgiu 
turime pagrindo šiandien susi
telkti prie a.a. Alicijos. Tam tik
ra prasme tenka pasakyti, kad 
ji nėra mūsų kultūrinės nuotai
kos žmogus. Mums būdingos 
nuotaikos žmogus yra toks, 
kokiu save laikė prancūzas filo
sofas Jean-Paul Sartre. Jis apie 
save sakė, kad jis yra įsikūnijęs 
liūdesys. Jis nelaikė savęs pilnu 
savęs šeimininku („L’Etre et le 
Neant”). Rūgytė kaip tik buvo 
toks žmogus, kurio nenuliūdi
no joks nepasisekimas, ir ji visa
da buvo pilna savęs šeiminin
kė. Galima dėl to sakyti, kad 
Rūgytė yra kitos epochos žmo
gus. Ji yra žmogus, panašus į 
tuos, kurie statė viduramžines 
gotikines katedras, vedini savo 
išvidinio veiklumo. Tik Alicijos 
pastatyta katedra yra vertin
gesnė, nes ją sudaro jos išauk
lėti žmonės ir sutelktos kultū
rinės vertybės. Už šitokią 
Rūgytę mes dėkojame Dievui ir 
atsisveikindami su ja mel
džiame Jį, kad Jis papildytų 
jos trūkumus ir savo geru
mu suteiktų jai amžiną laimę.

Kun. Vytautas 
Bagdanavičius 

užpildyti spragą... būti ir 
moksliškai atsakomingu, ir 
lengvai skaitomu” (psl. 10). 
Aptarimai ir kritikos jau anks
čiau buvo pasirodę 1978-79 
metais, po to kai abu Rakto į 
Naująjį Testamentą tomai 
buvo išspausdinti ir vėliau 
gavę premiją už geriausią tų 
metų religinį veikalą. Dabar 
mums rūpi arčiau pažvelgti į 
tuos Rakto tomus, kuriais auto
rius ryžtasi nius supažindinti 
su žymiai komplikuotesniu 
Senojo Testamento turiniu ir 
visa pagrindine šios didžios 
įkvėptos raštijos atsiradimo 
istorija bei josios vieta žmoni
jos išganymo istorijoje.

Rakto į Senąjį Testamentą 
tomai dar turi atskirus, antri
nius, pavadinimus: I-sis 
pavadintas „Sandora ir Mesi
jas”, II-sis „Pranašai ir kara
liai”, III-sis „Tiltai ar sie
nos?” Pirmasis tomas yra svar
biausias, nes, jame autorius 
paaiškina savo metodą: 
„Nagrinėjimo būdas Rakte yra 
istorijos, archeologijos ir teolo
gijos sampynS."Mat, išganymo 
istorija yra tikėjimo pasako
jimas apie asmenis ir įvykius, 
per kuriuos Dievas prašnekino 
žmogų likim ine prasme ir 
laime” (Raktas į Senąjį 
Testamentą, I, psl. 10-11).

Pirmąjį šio tomo skirsnelį 
autorius skiria paaiškinimui, 
kaip skaitytojui privalu žvelgti 
į Senąjį Testamentą, būtent — 
kaip į tikėjimo istoriją, kurioje 
atsispindi žydų tautos (vėles
niuose tomuose autorius ją 
vadina „judėjai”) būdinga isto
rinė savimonė, ir kaip visas 
Senasis Testamentas, kurį, 
pagal Katalikų Bažnyčios 
tradiciją sudaro 46 knygos, 
nėra vientisas kūrinys, bet iš 
daugelio siūlių susiūta įkvėptų 
autorių raštijos visuma, šitam 
įvadiniame skirsnelyje trum
pai nusakoma, kaip atsirado 
Sv. Raštas, kaip suprasti Šv. 
Rašto įkvėpimą ir jo unikalų 
charakterį: „Šv. Raštas,

Nežinomo lietuvių liaudies tapytojo akvarelė „Kris- dabar laikoma Kauno valstybiniame M. K čiurlio- 
tus neša kryžių” iš kun. Oginskio buvusio rinkinio, nio vardo dailės muziejuje.

Kun. Antanas Rubšys skaito paskaitą X-jame Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavime, teologijos sekcijoje, 1976 metais Detroite.

Nuotrauka Jono Urbono

aprašydamas Dievo apreiški
mą, turi mintyje atsiliepimą 
tikėjimu Dievui, kuris atsklei
dė savo paslaptį — užmojį ir 
veiklą istorijoje” (Raktas į 
Senąjį Testamentą, I psl. 24). 
Šiame pirmajame skirsnyje 
nurodoma į pagrindinį — liki- 
minį Senojo Testamento įvykį 
— išvedimą iš Egipto ir išvedi
mą iš baudžiavos: „Išėjimo 
įvykis yra viso Šv. Rašto sąran
ga — Dievo užmojo ir veiklos 
metmenys” (t.p., psl. 37). Šį 

svarbų įvadinį skirsnelį kun. A. 
Rubšys baigia, pabrėždamas, 
kad jo pastanga skaitytojui 
„atrakinti” duris į visą Sena
jame Testamente sutelktą 
„kraitį”, turės prieš akis isto
rinį kelią ir atsižvelgs į triB 
aplinkybes: viena — įvykių 
aprašymas šv. Rašte 
dažniausiai yra vėlesnis negu 
aprašomieji įvykiai, antra, — 
Izraelio ryšiai su kaimynais 
„derlingajame pusmėnulio” 
kontinente ir, svarbiausia, tai, 

kad Senasis Testamentas yra 
„tikėjimo knyga, parašyta 
Šventosios Dvasios įkvėpimu 
— tikėjimu, kuris nori suprasti 
Dievo užmojį ir veiklą žmogaus 
gyvenime ir istorijoje” (tp. psl. 
44-45). Skaitytojas gal nustebs, 
kodėl autorius, sklaidydamas 
penkiaknygės — Toros turinį, 
praleidžia pirmąją knygą — 
Genezę (pradžios knygą) ir 
pradeda nuo Išėjimo knygoje 
aprašytų įvykių — pasakojimo 
apie protėvius ir perėjimą į patį 
„likiminį” įvykį — išėjimą iš 
Egipto. Jis, laikydamasis 
pasirinktojo istorinio kelio, 
kitaip ir negalėjo padaryti, 
kaip tik šiuo būdu padėti 
skaitytojui suprasti pačią 
„išrinktosios tautos istoriją, 
kurios kulminacinis, „liki- 
minis” įvykis yra ne kas kita, 
kaip exodos, išėjimas iš vergi
jos krašto ir pati šios tautos 
vystymosi užuomazga. Prie 
pirmosios penkiaknygės kny
gos jis grįš Il-ajame tome, kur 
bus paaiškinta vadinamo 
„Jahvisto” darbas — proisto- 
rės užrašymas. Visa likusioji 
pirmojo tomo dalis yra gana 
detalus penkiaknygės skyrių 
sklaidymas, kurio dėka skaity
tojas supažindinamas su visa 
izraelitų istorijos raida nuo 
Abraomo iki Dovydo karalys
tės kulminacinio taško. Viskas 
labai vykusiai pristatoma ir 
paaiškinama, niekad neiš
leidžiant iš akių viso geografi
nio, politinio ir kultūrinio fono, 
prieš kurį ši istorija vystėsi. 
Šios dalies skaitymas, mums 
atrodo, yra pirmiausia 
rekomenduotinas, nes jis, 
įjungdamas naujausią ir 
geriausią Šventraščio tyrėjų 
medžiagą, atvers ne vienam 
akis, taps tinkamiausiu raktu į 
pačių Senojo Testamento kny
gų skaitymą.

Antiojo tomo turinį sudaro 
pranašų veiklos nušvietimas, 
prieš tai skaitytoją supažin
dinus su priešistore, mitiniu 
pirmosios Senojo Testamento 
knygos pobūdžiu. Po to eina ki
tų kultūrinių tradicijų nušvie
timas, kinis padės ne vienam 
susidaryti žymiai geresnį vaiz
dą ne tik pačių pranašų rolės 
įzraelitų tarpe, bet ir kitų kultū
rų poveikio „išrinktosios 
tautos” dvasiniam veidui 
atskleisti. Šiame tome skaity
tojas gaus pačias naująsias 
Šventraščio tyrinėtojų darbo 
išdavas .kurios padės jam ge
riau sekti pranašų, ypač pačių 
didžiųjų, reikšmę ne vien 
aniems laikams, bet ir dabar
čiai. Egzilė ir su ja surišta 
izraelitų tautos dvasinė dra
ma, atsispindi Izaijo ir Jeremi
jo bei kitų pranašų žodžiuose. 
Ypač skaitytinas paskutinysis 
skirsnelis „Ezechiellis: prie 
Babilonijos vartų”, kur auto
rius netiesiogiai padaro paly
ginimą ir su mūsų bei kitų 
tautų, gyvenančių pabėgėlių, 
išvietintųjų gyvenimą, likimu 
ir nurodo, kaip ir klaikiausioje 
tamsoje vis dėlto įmanoma 
išgirsti Dievo balsą.

Trečiąjį šio Rakto tomą auto
rius skiria, kaip jis sako, „tikė
jimo kraičio”, randamo Senojo 
Testamento knygose, nagrinė
jimui. Čia pro mūsų akis prave
damos ir antrojo Izaijo įspū
dingosios maldos ir įžvalgos: 
Jahvės tarno, kunigiškosios 
karalystės įvaizdžiai, kurie 
paaiškina, kodėl ir Katalikų 

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Koks herojaus vardas? Arba: smulkmenos ir 
masė mene.
Partizaninio karo (1944-1953 m.) keturiasde
šimtmečiui.
Nauji leidiniai.
Birutės Pūkelevičiūtės naujieji vaidinimai. 
Česlovo Masaičio eilėraščiai.
Antaninos Binkevičiūtės-Gučiuvienės jubi
liejus.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos su
kaktis (2).
Amerikiečių spauda apie Škėmos „Pabudi- 
mą .
Pasikalbėjimas su „Chicago Tribūne” 
redaktorium Harry C. Kariher.

Koks herojaus vardas? Arba: 
smulkmenos ir masė mene

Partizaninio karo (1944 — 1953 m.) keturiasdešimtmečiui

Modernus tapytojas, 
tapydamas pavasarį peizažą, 
„nemato” visų medžio lapų, 
žiedelių, bet tai, kas ypatinga 
tam medžiui: jo bendrą formą, 
didžiųjų Sakų mases, liemens 
pakrypimą. Dailininkas 
paisydamas, o ypač skulpto
rius, skaptuodamas veidą 
akmenyje, „nemato” atskirų 
plaukų blakstienose, akių 
spalvos, veido smulkmenų, ku
rias pagauna fotografija, bet 
kaktos aukštį, plaukų masę, 
žandikaulį, nosį.

Muzikoj iŠ kelių per kūrinį 
pasikartojančių tonų norima 
perteikti vienos ypatingos 
nuotaikos charakterį. Simfo
nija tai studija viena tema, 
nors kompozitorius jų žino 
deSimtis. Bet veikale jis pasi
renka tik tą vieną, ir per pusę 
valandos ar ilgiau ją visą 
„iSgroja” įvairiausiais ritmais, 
skalėm. Simfonijose tuo atžvil
giu jaučiamas net atkaklu
mas.

Teko matyti modernų 
prancūzų filmą „Paskutinioji 
kova” (Le demier combat) 
apie kelių žmonių kovą dėl 
maisto ir gyvybės po atomi
nio karo. Filmas apvalytas 
nuo smulkmenų. Nėra ten 
daug aktorių, nėra net dialo
gų — jokios kalbos. Visa 
nuotaika perduota veiksmais, 
vaizdais ir muzika. Jei herojai 
jame kalbėtų, stiprus kūrinio 
įspūdis gerokai nukentėtų. Fil
mas be kalbos atrodo lyg bale
tas.

Balete, poezijoj ir dramoj 
randame panašius smulkme
nų nubraukimus. Graikų 
tragedijos yra koncentruotos 
tragiško įvykio ištraukos, jose 
nėra gyvenimo smulkmenų, 
„pašnekesių prie arbatėlės”, 
kurie herojus padarytų žmo- 
giškesniais. Ir Hamletas 
neatlieka žmogiškų mostų, 
nesėda užkandžiauti ar prašy
ti virėjo paberti daugiau pipi
rų ant kepsnio. Tokie žmogiš
ki dalykai nerodomi, yra tik 
suprantama, kad būdamas 
žmogus, jis juos kartais atlie
ka. Šekspyras kala Hamleto 
tragediją be šių smulkmenų. 
Tas pats balete ir poezijoj. 
Šiuose žanruose, atrodo, nuo 
smulkmenų integravimo 
veikale buvo atsiribota.

Realizmo laikais vėl lape
liai mežiuose buvo individua

liai išpaišomi, knygose viskas 
buvo aprašoma, net kiek kar
vių, vištų, batų ir kojinių hero
jus turėjo, ką mąstė apie savo 
tolimą tetą, kuri knygoje net 
nedalyvauja ir t.t.

Nuo to buvo mėginta ir 
pradėta apsivalyti po realiz
mo. Keliais štrichais buvo 
nupaišoma — aprašoma, kas 
atrodė truputį reikalinga 
paveikslo pilnumui; knygose 
— herojaus praeičiai, isto
riniam laikotarpiui ir charak
teriui paryškinti. Ir tada kūrė
jas leidosi į didžiąją masę to, 
kuo jis interesavosi.

Bet ir tai pradėjo atrodyti 
savotišku šablonu: vos hero
jus pirmame ar antrame veiks
me užlipdavo ant scenos, 
viskas jau buvo žinoma apie 
jį, arba kalboj — dialoge 
dirbtinai buvo įterpiami jo 
biografijos bruožai, kas jis 
toks yra. Buvo pastebėta, kad 
tas amžinas „curriculum 
vitae”, „dossier” kišimas erzi
na ir kūrėją, ir žiūrovą — 
skaitytoją. Juk tuoj norima 
žinoti ir įsitraukti į problemą, 
kurią riš veikalas.

Apie šią problemą pasirodė
L. Block straipsnis „Spilling 
the Beans” (Writer’s Digest 
85), kuriame jis sako, kad nėra 
reikalo skaityti Beethoveno 
biografijos prieš klausantis jo 
Penktosios simfonijos. Priešin
gai, yra daug įdomiau skaity
ti šio kompozitoriaus biogra
fiją po to, kai jau esi 
susipažinęs su jo muzika.

L. Block, vienu žodžiu, net 
komiškai įrodinėja, kiek auto
riai dėl „žmogiškos šilumos” 
persistengia, stengiasi žinoti 
viską apie kuriamą charakte
rį, net tokius dalykus, kurių 
autorius net neplanuoja 
parodyti skaitytojui. Jis sako, 
pats veikėjas tiek gerai nežino 
apie save gyvenime, kiek auto
rius apie jį prirašo. Reikia, jis 
siūlo, ištraukti tik tai, kas 
esencialu veikalui. Turbūt 
panašiai kaip filme „Pasku
tinioji kova”. Ten nėra net 
dialogo. Ir taip ten nesužino- 
mi nei herojų vardai, nei kur 
visa vyksta, nes filme tai 
jokios rolės nevaidina. Ir be 
to filmas jaudina. Šis filmas ir 
L. Block tiesiog mums rodo, 
kaip sustiprėja informacija ne
perkrautas menas.

P. Melnikas

DR. KAZYS ĖRINGIS

Karo metų 
pavergimo kerai

Turbūt neapsiriksime tvirtin
dami ir gindami požiūri, kad 
Antrojo pasaulinio karo laikais 
žūtbūtinėms kovoms už Lietuvos 
suverenitetą ir laisvę padėjo 
pagrindą 1939 m. rugsėjo mėn. 1 
d. Lietuvos vyriausybės priimtas 
Lietuvos neutralumo įstatymas. 
Jeigu Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė būtą pasielgusi kitaip, 
Lietuva būtų tapusi Antrojo 
pasaulinio karo dalyve, šia proga 
nebandysime prognozuoti to 
atmesto sprendimo pasekmių. 
Mums tik rūpi pažvelgti į valsty
bės neutralumo vertę ir kainą, į 
priešų klastą tą neutralumą 
paneigiant.

Žiaurieji kaimyninių valstybių 
grobikai ir tautų tironai Stalinas 
ir Hitleris Lietuvos likimą jau 
buvo išsprendę kiek anksčiau. Tai 
dokumentuota gerai žinomame 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo- 
Ribbentropo slaptame protokole 
(priedas prie Maskvos-Berlyno 
1939. VIII.23 nepuolimo pakto), 
pasidalijant Rytų Europą į 
agresorių įtakos sferas. Tačiau 
formaliai nacinė Vokietija 
įtaigavo Lietuvos vyriausybę stoti 
jos pusėn į karą prieš Lenkiją dėl 
Vilniaus, ir agresorius dėjosi 
suprantąs Lietuvos vyriausybės .ir 
lietuvių tautos siekimą atgauti 
1920 metais Lenkijos pasiglemžtą 
kraštą. Tai matyti iš Vokietijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretoriaus 1939 m. 
rugpjūčio 29 ir 30 d. telegramų 
Vokietijos ambasados ministrui 
Kaune Zechlin.(l) Tačiau 
Maskvos armijų įsiveržimo į 
Lenkiją išvakarėse Berlynas 
rugsėjo 16 d. telegrama jau 
nurodė Zechlinui daugiau nė 
žodžio nebekalbėti su Lietuvos 
vyriausybe apie Vilnių.(l) Mat 
tos telegramos išvakarėse 
Zechlin, remdamasis Berlyno 
karinio attachė Kaune pašneke
siu su Lietuvos kariuomenės vadu 
brig. gen. Raštikiu, Berlynui jau 
buvo pranešęs, kad Lietuva 
Lenkijos-Vokietijos karo atveju ir 
toliau laikysis neutraliai, ir kad 
paskelbę karą Vokietijai Lon
donas ir Paryžius stipriai įtaigau
ja Lietuvos vyriausybę, kad ši 
jokiu atveju nepažeistų neutralu
mo/1) Remdamasis kitais šalti
niais, Zechlin dar pažymėjo, kad 
panašų spaudimą daro ir Maskva.

Bet grįžkime atgal, pažymė
dami, kad 1939 m. rugsėjį Berlyno 
ir Maskvos užpultoji Lenkijos 
vyriausybė buvo labai patenkin
ta neutralia Lietuvos laikysena 
agresorių pradėto karo atveju. 
Tiesa, Lenkija, būdama kalta dėl 
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Vilniaus užgrobimo 1920 metais, j 
Lietuvos neutralumą žiūrėjo 
nepatikliai. Būdinga, kad kai 
kariaujančios Ix:nkijos Užsienio 
reikalų ministras atkakliai 
prašėsi Lietuvos prezidento A. 
Smetonos interviu, šis tokio inter
viu išvengė. Lenkijos netikrumą 
dėl Lietuvos laikysenos liudija ir 
jos atstovo Kaune Chorvat 
pranešimai.

Iš kitos pusės, vengdami sankir- 
čio su vokiečių ir sovietų puolan
čiomis divizijomis, peržengę 
Lietuvos sieną (demarkacinę 
liniją) besitraukiantieji lenkų 
kariuomenės daliniai, teisingiau, 
kai kurie jų vadai, internuojami 
Lietuvos kariuomenės, iš aukšto ir 
su panieka žiūrėjo į Lietuvą. Jie 
geriau norėjo žygiuoti per Lietu
vą, taip pat per Latviją, į Baltijos 
uostus ir su visais ginklais 
evakuotis laivais į kitas šalis. 
Tačiau Lietuvos neutralumo 
įstatymas visų kariaujančių 
valstybių atžvilgiu buvo pilnai 
įvykdytas ir įvykdytas draugiš
kai priešų parblokštos Lenkijos 
atveju. Beje, Lietuva ėmėsi tokių 
pat saugumo priemonių, kad 
Vokietija neužpultų I.enkijos per 
Lietuvos pietvakarių sieną 
(Vištytis-Kybartąj barą).

O dėl Maskvos, tai ši buvo visai 
patenkinta neutralia Lietuvos 
laikysena ir paskubom rezgė 
neturinčią pavyzdžio naujųjų 
laikų istorijoje agresiją prieš 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes, lydimą „laisvanoriško” tų 
valstybių įsijungimo farso į 
Sovietų Sąjungos sudėtį (!). Jau 
1939 m. Maskva išleido slaptus 
karinius Generalinio štabo 
žemėlapius, kuriuose Lietuva jau 
rodoma kaip Sovietų Sąjungos 
dalis (!) ir pavadinta „Lietuvos 
SSR”.(1) Taigi, jau buvo 
išspręsta ir dar neokupuoto 
krašto priklausomybė ir politinė 
santvarka (LSSR = Lietuvos 
sovietų socialistinė respublika). 
Sovietai 1939 m. rudenį primetė 
Lietuvai nelygiateisę „Savitarpio 
pagalbos sutartį,” priversdami 
Lietuvos vyriausybę įsileisti į 
kraštą 20,000 SSSR karių, juos 
įkurdinant Alytuje, Prienuose, 
Gaižiūnuose ir Naujojoje Vilnio
je.^) Norėdama pridengti šį 
„Trojos arklį” kilnia skraiste, 
Maskva „grąžino” Lietuvai 
Vilnių ir jo kraštą, užgrobtą iš 
grobikų. Taigi, grąžino, kad 
netrukus užgrobtų visą kraštą. 
Kai 1940 m. gegužės mėnesį na
cinė Vokietija, sutrypusi Olan
dijos, Belgijos ir Liuksembur
go neutralumą, užgrobė tas šalis, 
Maskva, laužydama savitarpio 
pagalbos sutartį su Lietuva, iš

Dr. Kazys Eringis

vakaro pranešė, kad rytoj, 
gegužės 28 d., permeta iš Naujo
sios Vilnios į Gaižiūnus tankų 
dalinį. Taip atšliaužė į Pakaunę 
(arti laikinosios sostinės) 108 
sovietų tankai. Tai diena, kai jau 
buvo viešai žinomi prasimanyti 
Maskvos kaltinimai dėl sovietų 
armijos dezertyrų slėpimo ir 
grobimo Lietuvoje. Tai jau buvo 
lygiai tiek pat grėsminga, kaip ir 
1939 m. lapkričio mėnesį įvykis 
prieš pat Suomijos užpuolimą, kai 
septynios sovietų baterijos tyčia 
staigiai apšaudė savuosius pirmo
siose pasienio linijose, daug 
sužeidė ir užmušė, kad tuo būdu 
apkaltintų Suomiją. (2)

Pagaliau, 1940 m. birželio 15 d., 
po vienuoliktai valandai naktį 
terminuoto ultimatumo Lietuvos 
vyriausybei, Maskva klastingai 
sulaužė visas sutartis ir įsakė 12- 
15 Raudonosios armijos divizijų, 
sutelktų prie Lietuvos rytinių 
sienų, staigiai slenkant į Kauną ir 
Vilnių iš jau arti esamų, bazių, 
užgrobti Lietuvą.(2) Lietuvos 
vyriausybė, brutaliai jėga įstumta 
į Maskvos klastingas pinkles, 
nusprendė nesipriešinti, nes 
tuomet daug kam atrodė, kad 
įsisiautėjusiai didelei karinei 

grobikų jėgai priešintis ir dauge
liui žūti neprasminga. Lygiai taip 
pat arba panašiai grobikams tuo
met nesipriešino arba nepajėgė 
priešintis dauguma mažų Europos 
valstybių: Estija, Latvija, Danija, 
Norvegija, Liuksemburgas, Belgi
ja, Olandija. (2)

Kokių piktadarybių pridarė 
Maskva, užgrobusi Lietuvą ir 
vienerius metus siautėjusi Lietu
voje 1940-1941 metais per pirmąją 
okupaciją, yra dokumentuota, 
nors ir ne iki detalių, lietuviškoje 
ir įvairiomis kalbomis parašytoje 
spaudoje, taip pat Charles Kers- 
ten JAV senato komisijos doku
mentuose ir kt. Daug blogiau yra 
dokumentuota antrosios sovietų 
okupacijos laikotarpis, prasidėjęs 
1944 m. liepos mėnesį. Taip yra 
todėl, kad Maskva ne tik stropiai 
slepia savo nusikaltimus, bet ji, 
keldama savo socialinio pobū
džio smurtą kaip dorybę ir 
skardendama suparaližuotos tau
tinės kultūros triukšmą, klaidina 
pasaulio viešąją nuomonę ir 
planingai pasmerkia pražūčiai 
pavergtą lietuvių tautą ir kitas 
tautas. Maskva okupuotuose 
kraštuose pakenčia tik tokias 
tautines kultūros ir švietimo 
apraiškas, kurios griauna ar 
gesina tautinę sąmonę.

Kas su kuo kolaboravo?
Bet nagrinėjant antrosios 

sovietų okupacijos pradžią ir 
partizaninio karo kilimo priežas
tis, negalima nepastebėti kai 
kurių išeivijos silpnai ginamų 
kitataučių akivaizdoje pozicijų, 
liečiančių pirmąją sovietų oku
paciją ir karo veiksmų pradžią 
Lietuvoje. Man, kitais nelaimių 
keliais atkeliavusiam čia, Ameri
kon, rūpi argumentuotai atmesti 
nieku nepagrįstus Maskvos prasi
manymus, kad Lietuva ir lietuvių 
tauta siekė kolaboruoti ir kolabo
ravo su vokiečių naciais ir tuo yra 
neva prasižengusi net prieš 
antifašistinės karinės koalicijos 
valstybes, iškovojusias pergalę 
prieš nacinę Vokietiją ir jos 
sąjungininkus. Toks kaltinimas 
yra gryna priešo demagogija visų 
pirma todėl, kad kai lietuviai 
pradėjo priešintis įvestam sovietų 
terorui, tuomet Maskva dar buvo 
arši Berlyno sankalbininkė. An
tra, užgrobiant sovietams Lietu
vą ir vėliau, valstybės pareigūnai 
ir šiaip persekiojamieji žmonės 

galėjo pabėgti tik į Vokietiją, nes 
kitų valstybių sienos dėl agresy
vaus karo veiksmų Lietuvos 
gyventojams buvo neprieinamos. 
Trečia, Lietuvos diplomatinė 
tarnyba Berlyne ir atvykę poli
tiniai pabėgėliai nerado jokio 
užtarimo aukštuosiuose nacinės 
Vokietijos politiniuose sluoks
niuose, o asmeninis atskirų 
Lietuvos valstybės pareigūnų 
tragedijos supratimas nieko es
minio nereiškė. Ketvirta, 
sovietų-vokiečių karo veiksmų 
pradžioje sėkmingai vystantis 
visuotinam lietuvių sukilimui, 
Hitleris, išklausęs pranešimo apie 
sudarytą Laikinąją Lietuvos 
vyriausybę, iš karto pasakė, kad 
Reicho planai dėl Lietuvos yra 
visai kiti, ir todėl nacinės Vokie
tijos vyriausybė atsikuriančios 
Lietuvos minėtos vyriausybės 
nepripažino. Penkta, prasidėjus 
sovietų-vokiečių karui, pasau
linės valstybių antifašistinės 
karinės koalicijos dar nė kvapo 
nebuvo. Amerika į karą dar nebu
vo įstojusi, o Sovietai paprasčiau
siai buvo parblokštos Lenkijos 
sąjungininkų anglų ir prancūzų 
priešas (nuo 1939 m. pavasarį 
iširusių derybų laiko, nuo Mask
vos-Berlyno nepuolimo pakto 
pasirašymo dienos, ypač nuo 
sovietų armijos mirtino smūgio 
Lenkijai į užnugarį 1939 m. rugsė
jo 17 d.(. Šešta, nacinei Vokieti
jai nepripažinus Lietuvos sukili
mo metu sudarytos laikinosios 
vyriausybės (vyriausybė nustojo 
egzistavusi 1941.VIII.5), tos 
vyriausybės atkurtos Lietuvos 
kariuomenės savisauginės dalys 
(iš viso apie 13,000 vyrų) pateko 
beveik į tiek pat pavojingus 
vokiečių nacių spąstus, kaip ir 
108,378 Lietuvos vyrų, kuriuos 
sugaudė ir mobilizavo sovietai ir 
išvarė į frontą: abu okupantai, 
remiantis 1939 m. Hagos konven
cija, neturėjo teisės mobilizuoti ir 
gaudyti vyrų karo tarnybai ir 
siųsti juos iš užgrobtų kraštų į 
svetimas šalis mirčiai dėl grobikų 
klastingų siekių.

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad 
sovietui buvo vokiečių nacių kola
borantai, sankalbininkai ir ben
drai. O dėl lietuvių kareivių, tai 
jie masiškai dezertyravo iš 
abiejų okupantų armijų, rizi
kuodami savo gyvybę, ir nemažai 
jų žuvo. Tik sovietų prievartos 
replės kariams buvo daug žiau
resnės negu vokiečių.

Antrosios Sovietų 
okupacijos 

neteisėtumas
Antrą kartą okupavę 1944 m. 

liepos pabaigoje Lietuvą, sovietai 
pradėjo pasibaisėtino masto 
plėšimus, arklių ir inventoriaus 
grobimus armijai, žmonių 
persekiojimą ir žudymą. Frontas 
sustojo ant Dubysos ir vakarinėje 
Suvalkijoje. Net pačioje pafrontė
je žmonės buvo areštuojami ir 
įkalinami, varomi be atvangos 
apkasų kasti, aerodromų statyti, 
kelių taisyti, tiltų statyti, me
dieną iš miško vežti, darbams prie 
išardytų geležinkelių.

Naujasis okupantas 1944 m. 
rugpjūčio 8 d. paskelbė visoje 
užgrobtoje krašto dalyje mobiliza
ciją 1908-1926 metais gimusiems 
vyrams. Iki rugBėjo 16 d. sovietų 
specializuoti terorui armijos dali
niai sugaudė ar privertė paklusti 
mobilizacijai jau minėtus 108,378 
vyrus. Mažesnę jų pusę, neva 
tanavusius Lietuvos kariuo
menėje, išvarė tiesiai į Kuršo 
frontą, o likusius jaunesnius — 
išvežė į Jarcevos miškus, 180 km 
ryčiau Smolensko. Čia tris lietu
viais užpildytus atsargos pulkus 
sukišo į vokiečių žemines apmoky
mui ir nužmoginimui. Tuose miš
kuose taip pat buvo estų ir latvių 
pulkai. Beje, nužmoginimu 
vadintina tokie veiksmai, kurių 
kitose Europos kraštų kariuo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Puoselėkime grožinį skaitymą
Pasitaiko, ir neretai, kai 

scenoje prie pulto atsistojęs 
prelegentas neaiškiai skaito 
savo kalbos tekstą. 0 kitas net 
užsikerta prie sunkesnių 
žodžių, sumaišo sakinius... 0 
ką kalbėti apie kirčiavimą.

Todėl ir atėjo į galvą min
tis: ar nereikėtų mums įvesti 
vertingą tradiciją — metinį 
skaitymo konkursą. Kasmet 
skiriame įvairias premijas už 
kultūrinę, literatūrinę, visuo
meninę veiklą. Tuo, supran
tama, palaikome tautos dvasi
nį gyvenimą, skatiname 
žmones nenuleisti rankų. 
Manyčiau, kad ir grožinis 
skaitymas mūsuose atgytų, 
jeigu geriausiems skaitovams 
būtų skiriami prizai.

Kiekvienoje bendruomenės 
apylinkėje reikėtų rengti 
skaitymo varžybas. Kviesti į 
jas ne tik lituanistiką besi
mokantį jaunimą, bet ir vyres
niuosius. Kaip tik dažnas iš tų 
senjorų šiandien nesugeba 
balsiai su reikiamu ritmu 
perskaityti paprasto lietu
viško teksto. O varžybose jie 
galėtų parodyti, kad mano 
prielaida netiksli, kad raiš
kiam skaitymui jie irgi turi 
pakankamai gabumų.

Kokio formato turėtų būti 
skaitymo varžybos? Kuo 
paprastesnės. Mažiausiai 
prieš kelis mėnesius būtų 
paskelbta tokių varžybų data 
— šeštadienio vakaras ar 
sekmadienio popietė, po 
pamaldų.

Kad dalyvių arba kandi
datų prizams (pirmai, antrai, 
trečiai vietai) nestigtų, būtina 
nesismulkinti su premijų 
doleriniu dydžiu. Juk daug 
kam rūpės laimėti tris šimtus, 
du ar šimtą dolerių.

Skaitymo laikas turėtų neuž- 
sitęsti ilgiau kaip penkias 
minutes. Pridėjus plojimo, atė
jimo ir išėjimo laiką, vienam 
dalyviui tektų apie aštuonias 
minutes. Per pusantros valan
dos galėtų pasirodyti maž
daug dešimt ar net dvylika 
skaitovų.

O kaip su įvertinimo komisi
ja? Čia jau kebliau. Galima 
būtų vertinimo balsus sutelkti 
iš dviejų šaltinių: kelių žinovų 
(jei tokių būtų) ir pačios publi
kos. Publikai reikėtų išdalyti 

lapelius su varžovų pavar
dėmis. Paprašyti, kad prog
ramos pabaigoje klausytojai iš 
viso sąrašo atrinktų tris 
pavardes ir pažymėtų šalia: 
pirma, antra ar trečia vieta. 
Užtektų ir vienos pavardės, jei 
likusiųjų skaitymas atrodytų 
neimponuojantis.

Ši procedūra užtruktų 
kokias penkiolika minučių. Po 
to, būtų skelbiami laimėtojai ir 
įteikiami prizai bei piniginės 
dovanos.

Žvelgiant dar toliau, galima 
būtų surengti ir visuotinį visų 
apylinkių laimėtojų dailiojo 
skaitymo festivalį Chicagoje 
ar kitame Amerikos mieste. 
Čia jau įteikti JAV Lietuvių 
bendruomenės Kultūros tary
bos prizą.

Be abejo, nauda iš to didelė. 
Daug kas pabandytų balsiai 
skaityti lietuvių poeziją ir 
grožinę prozą, tam konkursui 
slaptai besiruošdami. O 
varžybų metu klausytojai 
įsitikintų, kad lietuvių kalbos 
skambėjimas iš scenos, raiš
kiai tariant žodžius, 
pabrėžiant minties ir jausmo 
niuansus, yra menas, toks 
retas išeivijos renginiuose. Per 
retas.

Kasdien vis labiau tolstame 
nuo savo kalbos. Su viltimi 
žiūrime į lituanistines mokyk
las. Bet nieko nedarome, kad 
mūsų pačių kalbos nuovoka 
būtų gyva ir skaidri.

Tad puoselėkime grožinį 
skaitymą.

Pr. V.

Halley kometos
ALEKSANDRAS RADŽIUS

dienoraštis

Būtų jau pats laikas ruoštis 
sutikti padangių viešnią — Halley 
kometą. Tai garsiausia ir dau
giausia stebėta iš visų žinomų 
kometų. Dr. Robert Richardson, 
Griffith observatorijos direk
toriaus padėjėjas, 1961 m. vasario 
mėn. Los Angeles Examiner žur
nale užklausė: Ar matėte Halley 
kometą? Tikėjosi gal kokio tuzino 
teigiamų atsakymų, o sulaukė 
apie 400. Po keleto metų kometą 
mačiusių skaičius paaugo iki 
tūkstančio. Ir daugelis iš jų tikisi 
vėl ją pamatyti šių mėtų pabai
goje ar ateinančių pradžioje. 
Tikimės ir mes, kuriems gimta
dienio chronologija neleido stebė
ti 1910 m. pasirodymo. Tad verta 
žvilgterti į Halley kometos 
kelionę, jos taką tarp žvaigždžių, 
josios nuotykius, artėjant j saulę 
ir praskrendant pro žemę. 
Pateiksime čia jos kelionės 
kroniką, kometos „dienoraštį”, 
nes Halley pasirodymas yra 
epochinis reiškinys.
1948 metai. Afelis. Tai orbitos 
taškas, labiausiai nutolęs nuo 
saulės. Atstumas nuo saulės kiek 
didesnis, negu 5 ir ketvirtadalis 
bilijono kilometrų, t.y. gerokai 
toliau, negu Neptūno orbita. Be 
to, kometa beveik 1,5 bilijono km 
žemiau ekliptikos plokštumos 
(ekliptika yra takas, kuriuo saulė 
metų eigoje keliauja tarp žvaigž
džių; ekliptikos plokštuma su
tampa su žemės orbitos plokštu
ma). Jos greitis gana mažas, vos 
0.91 km per sekundę. Bet išvertus j 
žemiškuosius greičius, gausime ne 
taip jau mažus skaičius: 3276 km 
arba truputį daugiau, kaip 2000 
mylių, per valandą. Perihelyje, 
arčiausiam nuo saulės taške, kaip 
vėliau matysime, kometos greitis 
bus apie 60 kartų didesnis. 
Praslinkus afelį, kometa pradeda 
palengva artėti į saulę.
1977 metai. Kometa pasiekia 
Urano orbitos atstumą, arba 2.8 
bilijonų km nuo saulės. Ketve- 
riem metam praslinkus nuo Ura
no orbitos praėjimo, pasibaigė 
kometos nuobodžioji kelionės 
dalis. Žinių apie ją ima gausėti.
1981 m. gruodžio 18 d. Pirmas 
bandymas surasti Halley ko
metą. Kalifornijos technologijos 
instituto astronomų grupė ieškojo 
kometos 200 colių teleskopu, bet 
nepasisekė jos pastebėti, nors buvo 
naudojamas elektroninis šviesos 
stiprinimo prietaisas. Iš to buvo 
padaryta išvada, kad kometa tuo 
metu turėjusi būti silpnesnė, negu 
25 ryškumo ir kad jos skersmuo 
esąs mažesnis, negu 3 kilometrai. 
Tą patį gruodžio mėnesį dar du 
ieškojimai buvo vykdomi, vienas 
Havajuose prancūzų stebėtojų su 
3.6 metrų teleskopu ir kitas Kitt 
Peak observatorijoje, Arizonoje. 
Rezultatai neigiami. Kometa tuo 
metu buvo dar nepastebima. 
Nežiūrint to, ieškojimas buvo 
toliau tęsiamas JAV-se ir 
Australijoj.

Halley kometos orbitos vaizdas.

1982 m. spalio 16 d. Kometos 
suradimas.

Pagaliau G.E. Danielson ir 
llavid C. Jevvitt surado Halley ko
metą Mt. Palomaro 200 colių teles
kopu su tuo pačiu elektroniniu 
šviesos stiprintoju, vadinamu 
CCD (Charge-Couple Device), 
kuris esąs daug kartų jautresnis 
šviesai, negu bet kokia fotografi
nė emulsija. Kometos regimas 
ryškumas tuo metę buvo 24.2, t.y. 
19 milijonų kartų silpnesnė už 
silpniausią nuoga akim matomą 
žvaigždę. Jos atstumas nuo sau
lės suradimo dieną 1 bilijonas 600 
milijonų kilometrų, t.y. kiek 
toliau, negu Saturno orbita.
1983 in. vasario- mėn. Treji 
metai iki perihelio. Atstumas nuo 
saulės apie 1.5 bil.' km. Greitai 
pasieks Saturno orbitos atstumą 
(1.427 bil. km).
1985 metai.
Sausio mėnuo. Mėnesio pradžio
je kometa pasiekė Jupiterio or
bitos atstumą nuo saulės (778.3 
mil. km). Ji šliaužioja Oriono 
žvaigždyno Siautėję, bet mėgėjų 
instrumentams dar 'neprieinama.
Sausio 15 d. Kometos nuotolis 
nuo žemės apie 640 mil. km, 
ryškumas 16.5; -V
Birželio vidurys? Konjunkcija 
su saule: kometa užeina už sau
lės. Jos atstumas nuo saulės 540 
mil. km, o nuo žemės 690 mil. km. 
Rugpjūčio mėnuo. Antroje šio 
mėnesio pusėje dideliais mėgėjų 
reflektoriais pirmą kartą bus 
galima pamatyti Halley kometą 
rytų padangėje prieš aušrą. Ji bus 
arti 4 ryškumo žvaigždžių „X 1 ir- 
X 2 Orionis. Teleskopuose ji 
atrodys maža, kondensuota 13-to 
ryškumo dėmele. Jos judesys tarp 
žvaigždžių vos pastebimas. Tai 
rodo didelį nuotolį. Ji vis dar 
skrenda po asteroidų žiedu.
Rugsėjo mėnuo. Kometa ma
toma rytmečio padangėje. Jos 
šviesumas padidėjęs du su puse 
karto. Ji jau dvylikto ryškumo. 
Nors jos pozicija palanki stebė
jimui, vis tiek reikės didelio teles
kopo ir tamsios, be mėnulio 
padangės.

Spalio mėnuo. Kometa pakeičia 
kryptį ir juda į vakarus per Tauro 
žvaigždyną, palengva greitė- 
dama. Mėnulis trukdys ją stebėti 
iki mėnesio vidurio, o po to 
kometa bus matoma, palyginti, 
mažais instrumentais. Halley 
greitai artėjant prie žemės, jos 
šviesumas padidės iki 10 ryšku
mo. Galimas šviesumo svyravi
mas iš nakties į naktį. Dideli 
teleskopai gali parodyti siaurą, 
tiesią dujų uodegą .į vakarus nuo 
stipriai kondensuotos komos. 
Gali padidėti meteorų akty
vumas.
Lapkričio mėnuo. Prasideda tik
rasis kometos stebėjimo metas, 
kuris tęsis iki ateinančių metų 
gegužės mėnesio imtinai. Mėnesio 
pradžioje ir pabaigoje gerokai 
trukdys savo šviesa mėnulis. Bai
giantis trečiajai lapkričio savai
tei, kometa pereis į Avino žvaigž
dyną.
Lapkričio 1 d. Atstumas nuo 
žemės daugiau kaip 160 milijonų 
km (100 mil. mylių). Kometa leng
vai matoma binokliais, kaip 
neryški dėmelė.

Lapkričio 9 d. Kometa pasiekia 
ekliptikos plokštumą, pereidama 
iš pietinio ekliptikos pusrutulio į 
šiaurinį. Astronomas pasakytų, 
kad ji pasiekė savo orbitos kylan
tį mazgą. Šiaurinėje ekliptikos 
pusėje, arba viršum ekliptikos 
plokštumos, kometa išbus 122 
dienas. Jos atstumas nuo saulės 
jau 270 mil. km, greitis 30.52 km 
per sekundę (beveik 11,000 km per

Išdidžioji Halley kometa žemės padangėje 1910 metais.

valandą). Kometa sparčiai artėja 
prie žemės.
Lapkričio 12 d. Pasitaikys įdo
mi proga surasti kometą 5 vai. 45 
min. Rytų standartiniu laiku. Tuo 
metu kdmeta praeis tarp dviejų 
artimų žvaigždžių 65 ir 67 Tauri. 
Pirmosios ryškumas 4.4, antro
sios — 5.4. Kometa bus apie 8 
ryškumo ir matoma mažu teles
kopu arba dideliu binokliu.

Lapkričio 16 d. Kometa praeis 
arčiau, kaip 2.5° į pietus nuo 
Sietyno. Ji bus 7 ryškumo ir bus 
matoma binokliais.
Lapkričio 27 d. Beliko 75 dienos 
iki perihelio. Kometa bus į pietus 
nuo Gamma Arietis, kuri yra 4 
ryškumo žvaigždė. Tuo pačiu me
tu ji bus pasiekus mažiausio ats
tumo iki žemės — 93 mil. km. Tai 
nebus per daug arti. 1835 m. šis 
atstumas buvo 7.5 mil. km.
Lapkričio 28 d. Kometa pras
links labai arti gražios, didelės 
spiralinės galaktikos M74 (NGC 
628) Žuvų žvaigždyne. Galaktika 
guli truputį į šiaurės rytus nuo

Halley kometos orbitos plokštuma sudaro 162 ° .24 kampą su žemės 
orbitos (arba ekliptikos) plokštuma. Jis nuveda kometą beveik 1.5 
bilijono km žemiau ekliptikos plokštumos afelyje ir kiek daugiau kaip 
25 milijonų km aukščiau ekliptikos perihelyje.

Eta Piscium, 3.5 ryškumo žvaigž
dės. Galaktika nelengvai įžiū
rima. Jos ryškumas 10. Kometa 
bus kokius 40 kartų šviesesnė.
Gruodžio mėnuo. Pirmąsias tris 
šio mėnesio savaites kometa skris 
per Žuvų žvaigždyną, žemiau 
didžiojo Pegaso keturkampio. 
Mėnesio pradžioje bus kas nors 
pirmasis, pastebėjęs kometą 
nuoga akimi. Ji bus randama 
vakarais apie 130° į rytus nuo 
saulės. Mėnesio vidury mėnulis 
trukdys stebėjimą. Keletą savai
čių kometos šviesumas mažai ką 
pasikeis. Ji slinks artyn prie 
saulės, bet tolyn nuo žemės.
Gruodžio 15 d. Nuo dabar iki 
sausio mėnesio pabaigos kome
ta bus geriausioj pozicijoj stebėti 
ją šiaurės vidurio platumose. Ji 
bus pakankamai šviesi ir mato
ma nuoga akimi.
Gruodžio 22 d. Halley kometa 
pereina į Vandeniaus žvaigž
dyną.
Gruodžio 26-27 naktį. Kometa 
bus mažiau, kaip 1 0 į pietus nuo 
Eta Aąuarii žvaigždės.

Gruodžio 31 d. Naujų Metų 
išvakarės. Kometa mažiau, kaip 
1 0 į pietus nuo Gamma Aąuarii. 
Ryškumas 5. Turėtų būti lengvai 
matoma nuoga akimi. Binoklių 
pagalba galima bus įžiūrėti kele
to laipsnių ilgio uodegą, nukreip
tą nuo saulės.
1986 metai.
Sausio 1 d. 39 dienos iki perihe
lio. Kometa bus pasiekus arti
miausią nuo žemės orbitos tašką, 
bet žemė bus toli nuo tos vietos. Ji 
bus seniai pralėkusi. Sausio 
mėnesio eigoje kometa iš lėto švie
sės, bet kas vakaras, tamsai 
užgulus, ji vis žemiau ir žemiau 
bus randama vakarų padangėje.
Sausio 13 d. Kometa vis dar 
Vandeniaus žvaigždyne, netoli 
Jupiterio ir mėnulio puslankio. 
Komos ryškumas 5. Pradeda 
dygti dujų uodega.
Sausio mėn. pabaiga. Difuzinėj 
komoj turėtų būti ryški steliarinė 
kondensacija. Halley palengva 
slysta į prieblandą. Po sausio 25- 
tos nebus galima stebėti nuoga 
akimi, nes kometa jau leisis, dar 
nesutemus. Ji artėja į perihelį.
Vasario mėnuo. Didžiausią 
mėnesio dalį kometa praleis ki
toje saulės pusėje, tad stebė
tojams nematoma. Tik mėnesiui 
baigiantis, ji pasirodys iš už 
saulės rytmečio prieblandoje.
Vasario 9 d. Perihelis. Pats svar
biausias ir karščiausias kometos 
kelionės momentas. Pats priar
tėjimas prie saulės. Atstumas tarp 
saulės ir kometos pasieks mini
mumo — 88 mil. km (55 mil. 
mylių). Kometa skris Veneros 
orbitos viduje, beveik pusiaukelėj 
tarp Merkurijaus ir Veneros 
(vidutinis Merkurijaus atstumas 
nuo saulės 57.9 mil. km, Veneros 
108.2 mil. km ). Jos greitis jau 
sieks 54.55 km per sekundę, arba 
netoli 200,000 km per valandą 
(122,000 mylių per vai.). Kometa 
pasieks 2.9 ryškumą. Deja, šis 
kometinis spektaklis bus mums 
nematomas: žemė ir kometa bus 
priešingose saulės pusėse. Po peri
helio kometos regimas dieninis 
judesys greitai padidės. Kometa 
persisvers į kitą savo eliptinės 
orbitos dalį, vedančią ją atgal į 
afelį.
Vasario 20 d. Jau gali pasiro
dyti dulkių uodega žemai piet
ryčių padangėje prieš saulėtekį. 
Bet kometos galva dar bus pasinė
rusi rytmečio prieblandoj. Kome
tai kas rytas anksčiau ir anks
čiau tekant ir artėjant į tamsesnę 
ryto padangę, uodega vis didės ir 
bus lenkta.
Vasario 23 d. Uodega jau gali 
būti 8° ar 10° ilgio, o galvos 
šviesumas kaip 2.5 ryškumo 
žvaigždės.
Kovo mėnuo. Kometa matoma 
rytmečiais. Ji skrenda per Vie
naragio žvaigždyną, o mėnesio 
vidury jau bus Šaulio žvaigždy
ne. Artėja vėl prie žemės. Atstu
mas tarp žemės ir kometos spar
čiai mažėja, prasideda geriausias 
stebėjimo metas pietų pusrutu
lyje.
Kovo 10 d. Besileidžiantis maz
gas (kometos orbita kerta eklip
tiką). 1910 m., kometai esant šioje 
pozicijoje, įvyko josios tranzitas, 
t.y. ji perėjo per saulės diską. Šį 
kartą tranzito neįvyks, nes žemės 
pozicija bus tam nepalanki.
Kovo 13 d. Europos erdvės agen
tūros erdvėlaivis Giotto praskren 
da netoli Halley kometos 
branduolio.
Kovo 20 d. Nuo šios dienos iki 
maždaug balandžio 7 d. gali 
išsivystyti didžiausias regimas 
uodegos ilgis. Pietų pusrutulyje 
30-toj paralelėj kometa bus mato
ma rytmečiais, pakilus 60° virš 
horizonto. Bus nuostabiai gražus 
vaizdas. Tik mums, šiauriečiams, 
ji rodysis daug žemiau.
Kovo 21 d. 39 dienos po peri
helio. Kometa arčiausiai pribė
gusi prie žemės orbitos, bet pati 
žemė dar neatvykusi, ji dar toli.

(Nukelta į 4 pšl.)



Didysis kompozitorius Johann Sebastian Bach
Šiame numeryje:
„Mūsų idėjos: tikybos brangybė, mokslas...” 
Didysis kompozitorius Johann Sebastian 
Bach — trys šimtai metų nuo jo gimimo. 
Kun. Augustinui Rubikui prisiminti.
Apie romaną „Pėdsakai liūne”.
Iš kelionės po Kiniją.
Ateitininkijos 75 metų jubiliejinis kongresas. 
Sauliaus Kubiliaus eilėraščiai.
Santaros-Šviesos suvažiavimas.
Chicagos teatruose.
Naujos knygos „Draugo” knygyne.

Pafijcbštč,
„Mūsų idėjos: tikybos 
brangybėf mokslas...”

Už savaitės Chicagon 
renkasi ateitininkai į 
kongresą, kuris švęs atei
tininkų sąjūdžio 75 metų 
sukaktį. Ateitininkiškoje 
pasaulėžiūroje užaugę ir ją 
prisiėmę žino, jog ji apima 
visą gyvenimą, teigdama jo 
prasmę, siekdama jo derinio ir 
kreipdama jį į galutinį tikslą. 
Ateitininkų ideologijos pagrin
diniai rūpesčiai: ryšys su 
galutine tikrove — Dievu, 
ryšys su kitais žmonėmis — 
šeima, visuomene, tauta ir, 
nemažiau svarbu, žmogaus 
santykis su paveldėtu, bet taip 
pat per mokslą ir kūrybą jo 
toliau plėtojamu ir formuo
jamu dvasiniu pasauliu ir jo 
įvairiom struktūrom. Penki 
ateitininkų principai — katali
kiškumas, tautiškumas, 
inteligentiškumas, visuo
meniškumas ir šeimiš- 
kumas ir yra tam tikra 
paranki formulė, kuria ban
dome išreikšti ir šią gyvenimo 
visumą, ir jai norimą duotą 
kryptį.

Nors ateitininkų ideologija 
savo pagrinduose yra nuosek
li, tačiau gyvenime neretai tie 
penki elementai, užuot vedę į 
darnią gyvenimo viziją, turi 
galimybę veikti vienas prieš 
kitą, net mums nepastebimai. 
Arba tai atsitinka, kai mes 
susitaikome ir giliname kaip 
tik tuos konfliktus tarp mūsų 
principų, kuriuos mūsų 
uždavinys yra nugalėti.

75 metų perspektyvoje tokių 
konfliktų yra buvę: kartais jie 
buvo tik iš šalies prikišami, 
pvz., Nepriklausomybės 
laikotarpiu ateitininkai 
tariamai buvo pasiruošę 
Bažnyčios reikalus kelti 
aukščiau savo tautos. 
Tragiškas vėlesnis tautos 
likimas šį galimą prieštara
vimą užgniaužė jau jo 
užuomazgoje. Bet principų 
derinimo reikalas neišnyko. 
Išeivijos gyvenimo sąlygomis 
neretai pajuntame plyšį tarp 
visuomeniškumo ir šeimiš- 
kumo: raginame jaunas
šeimas jungtis į lietuvišką ir 
organizacinę veiklą, kai tuo 
tarpu ta veikla labiausiai 
atima laiką nuo šeimos narių 
bendravimo.

Subtilesnio prieštaravimo 
galimybes mūsų viešajame 
gyvenime kaip tik šiais 
laikais galime pastebėti tarp 
religinių ir kultūrinių mūsų 
interesų, nuvertinant arba 
tikėjimą, arba protavimą 
vienas kito dėlei. Bet sąjūdžio 
steigėjai kaip tik buvo 
užsibrėžę šį konfliktą išspręsti 
— jie veržėsi į šviesą, 
norėdami visą tautą įjungti į 
tūkstantmetę Bažnyčios 
intelektualinę tradiciją. 
Pasaulinė kultūra ir minti
jimo metodika (ypač krikš
čionių teologų išvystyta) gerai 
derinosi su siekiu pilniau ir 
giliau suprasti Kristaus atneš
tąjį naująjį gyvenimą. Tačiau 
sąlygoms pasikeitus ir mums 
išeivijoje tautinio ir religinio 
identiteto išlaikymą pradėjus 
suprasti kaip reikalą gintis 
nuo svetimų įtakų, mums ir 
pasaulinė kultūra kartais 
prisiima svetimybės pavidalą. 
Dėl to kartais ginamės nuo to, 
kas nauja, kas judina ir ple
čia mintį, kadangi tai ne 
sava. Pavyzdžiui, Antrasis 
Vatikano suvažiavimas 
daugeliui paliudijo reikalą 
nusisukti nuo teologinių svars
tymų, pabrėžti jau mokamas 
tiesas, jausmą ir bendruo
menę. Rūpestis Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia, kuris yra 
būtinas, nejučiom mumyse 
taip pat nuvertina proto vaid
menį tikėjime. Jis gamina 
kaltės jausmą, kada savo 
traukai, laisvei ir progai, 
Vakarų pasaulyje gyvenant, 
spėlioti, abejoti ir vis naujų 
įžvalgų ieškoti kontrastu 
iškeliame Lietuvos katalikų 
nuoširdų tikėjimą. Bet kas liks 
iš mūsų sąjūdžio, jeigu jis 
šitaip save susivaržys? Ne kas 
kita kaip intelektualinis ir 
dvasinis polėkis jį pagimdė, 
kad jis 75 metus galėtų dirbti 
katalikybės ir tautos labui.

Iš tikro protavimo ir tikė
jimo priešpastatymas ne tik 
nereikalingas, bet ir nevertas 
katalikų, kurių tradicijoje yra 
visi ankstyvieji Bažnyčios 
tėvai, šv. Anzelmas ir šv. 
Tomas, mūsų laikais Kari 
Rahner, tiek dėmesio skyrę 
protavimo vaidmeniui, atsklei- 
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Trys šimtai metų nuo jo gimimo

JULIUS VEBLAITIS

Vargiai ar rastume kitą tokį 
kūrėją muzikos istorijoje, kurio 
kūriniai būtų tiek pamėgdžio- 
jami, tiek peranžiruojami, tiek 
vertinami ir analizuojami, kaip 
Jono Sebastijono Bacho. Todėl ir 
nenuostabu, kad trys šimtai metų 
nuo jo gimimo šiais metais yra 
švenčiami visame kultūringame 
pasaulyje. Taigi ir po tokios ilgos 
laiko tėkmės Bachas nėra dingęs 
kaip menkai suprantama ir isto
rijos dulkėm apnešta asmenybė. 
Priešingai, jis tebėra didžiai 
gyvas ir populiarus šiandie
niniame technika persotintame 
pasaulyje ir, > be abejo, tokiu pat 
išliks ir ateinančiom kartų kar
tom.

Kodėl šio kompozitoriaus 
reikšmė ir įtaka muzikoje yra 
tokia didelė? Kodėl jo kūryba tebė
ra tokia aktuali ir kerinti net ir po 
trijų šimtų metų? Atsakymų būtų 
galima surasti aibeB, tačiau 
pakaks paminėti tik keletą — jo 
kūryba yra labai logiška, melo
dinga, matematiškai tiksli ir suge
ba išgauti meninio pakilimo 
ekstazę. Pagaliau, Bacho muzika 
yra tokia, kaip niekieno kito.

Kompozitoriaus jaunystė 
ir kova už būvį

Kas gi yra tas nepaprastas 
vokiečių kūrėjas? Gimė jis 1685 
metais kovo 21 dieną Eisenstadto 
miestelyje, Tiuringijoje. Šiandien 
ten yra Demokratinė Vokietijos 
Respublika — Rytinė Vokietija. 
Bacho tėvas buvo gerai išsila
vinęs smuikininkas ir violistas. 
Deja, abu tėvai pasimirė, Jonui 
Sebastijonui būnant vos dešim
ties metų. Našlaitis buvo pasiųs
tas toliau augti pas savo vyres
nįjį brolį Joną Kristijoną. Šis jau 
dirbo Ohrdurfo miestelio vargoni
ninku. Užuot rodęs savo broliu
kui meilę ir globą, jis elgėsi be 
galo šaltai ir buvo griežtas, beveik 
tironiškas. Sulaukęs penkiolikos 
metų, Bachas buvo priimtas į 
berniukų chorą Šv. Mykolo bažny
čioje, Lueneburge. Kadangi už 
dainavimą chore buvo mokamas 
atlyginimas, tai jis ūmai atkuto, 
pasijuto nuo brolio nepriklauso
mas ir pasinėrė į muzikos studi
jas visa dvasia ir protu. Čia jis 
rimtai pradėjo mokytis groti 
smuiku, vargonais ir daug dirbo, 
narpliodamas kompozicijos ir 
harmonijos galimybių paslaptis.

Būdamas devyniolikos metų 
jaunuolis, Bachas gavo 
vargonininko vietą Amstadto 
mieste. Tuo metu Luebecko mies
te gyveno kitas pagarsėjęs 
vargonininkas ir kompozitorius 
Dietrich Buxtehude. Jis rengdavo 
vargonų koncertus, o savait
galiais kartais duodavo pamoky
mus apie instrumentinę muziką. 
Bachą tai labai traukė ir domino. 
Nieko nelaukdamas, jis pasiprašė 
klebono vienam mėnesiui jį atleis
ti nuo darbo ir pėsčias pasileido į 
tolimąjį Luebecką. Išgirdęs naujo 
tipo variacijas, jis taip buvo 

Eisenacho miestelio, kur Bachas praleido ankstyvą vaikystę, turgavietė — 18 a. raižinys (Tiuringijos muziejus, Eisenach).

sužavėtas Buxtehudės muzika
vimu, jog vietoj mėnesio prabuvo 
tris. Grįžęs į Amstadtą, jis patyrė 
daug „pylos” ir rūsčių papeikimų. 
Galbūt dėl to jisai vėliau susirado 
vargonininko darbą Muehlhause- 
no mieste. Čia jam mokėjo 85 
guldenus metinės algos, taipgi 
tris maišus grūdų, du vežimus 
malkų ir tris pundus šakų... Be to, 
jo dėdė iš motinos pusės paskyrė 
penkiasdešimt guldenų palikimo. 
Dabar jis pasijuto visiškai 
savarankišku vesti žmoną ir 
sukurti šeimą.

Kiek pagyvenęs Muehlhau- 
sene, jis gavo darbą kunigaikščio 
koplyčioje, Weimare. Čia per devy
nerius metus jisai parašė turbūt 
savo monumentaliausius vargo
nų kūrinius. Taipgi jis plačiai 
reiškėsi ir kaip vargonų virtuo
zas. Kartą, 1714 metais, Hessės 
princas, išgirdęs Bachą vargo
nais grojant nepaprastai sudėtin
gą pasažą pedalais, buvo tiek 
užkerėtas, kad baigus groti 
nusimovė savo brangakmeniais 
išpuoštą žiedą ir jam padovanojo.

Nežiūrint geros reputacijos 
princo akyse, jie vis dėlto papras
tuose žmonėse buvo tik nuolan
kus, dievobaimingas, ir daug 
dirbantis vargonininkas, pana-' 
šiai kaip siuvėjas ar odininkas. 
Weimaro vyriausias kunigaikštis 
nedaug tenusimanė muzikoje ir 
atsiradus kapelmeisterio vietai, 

! atidavė ją kitam, menkesnio 
muzikinio išsilavinimo žmogui. 
Bachas dėl to užsigavo ir paprašė, 
kad iš pareigų jį atleistų, nes jis 
galėjo gauti kapelmeisterio vietą 
Coetheno miestely. Kunigaikštis, 
užuot jį atleidęs, pasodino didįjį 
kompozitorių keturiom savaitėm į 
kalėjimą už... nepaklusnumą. 
Pagaliau išėjęs iš kalėjimo, jis vis
gi atleidimą gavo ir tapo Coet
heno kamerinio orkestro diri
gentu. Su savo pirmąja žmona 
Marija Barbora Bachas sugyveno 
septynis vaikus, o po to ji mirė. Po 
metų jis vedė kitą, dvidešimt 
vienerių metų Oną Magdaleną. Ši 
jam pagimdė trylika vaikų. Taigi, 
dabar jo šeimoje augo dvidešimt 
vaikų! Tiesa, dalis jų vėliau mirė, 
tačiau šeima liko dar gausi.

Atsiradus kantoriaus vietai, 
Bachas išvyko į Leipzigą ir ten 
pragyveno dvidešimt septynerius 
metus, iki pat savo gyvenimo 
pabaigos. Čia jam teko daug įvai
rių pareigų: mokė vaikus lotynų 
kalbos, lavino choristus ir 
instrumentalistus bei vargonavo 
ir vadovavo dviejų stambių 
bažnyčių muzikinei veiklai. Jam 
buvo net uždrausta be bur
mistro leidimo apleisti miestą. 
Papildomų įplaukų jis gaudavo už 
grojimą per jungtuves ir laidotu
ves. Šiam žmogui buvo duotas 
paprastas ir aplūžęs mokyklos 
butas: tamsus, šaltas ir visai 
apleistas. Ir vis dėlto, nors ir 
tokiose skurdžiose sąlygose, jis 
nesiliovė kūręs. Čia jis parašė 
Kančią pagal šv. Matą, garsią
sias Mišias h-mol, kantatas

Kompozitorius Johann Sebastian Bach. Portretas, kuri 1748 m. nu
tapė Eitas Gottlob Haussmann, buvo surastas tik 1919 m. ir Bacho 300 
metų sukakties proga šią vasarą buvo eksponuojamas didžiuosiuose 
Vokietijos miestuose.

choralus, motetus, bei kitus 
bažnytinės muzikos šedevrus.

Jo gyvenimo darbai ir visa 
kūryba buvo skirta didesnei Dievo 
garbei. Bachas buvo tiek daug 
atsidėjęs muzikai, kad apie kitus 
menus ir mokslus jis veik nieko 
nesusigaudydavo. Jo literatū
riniai interesai buvo riboti ir suko
si daugiausia tik apie teologijos 
klausimus. Jo tarmė ir vokiečių 
gramatikos vartojimas išduodavo 
jį kaip turintį menką bendrąjį 
išsilavinimą. Tačiau jo muzikinė 
kūryba, lyg kokia neišsemiama 
versmė, buvo stulbinanti ir 
nesibaigianti. Taip jo garsas 
sklido po įvairius miestus ir 
plačias apylinkes.

Pažintis su kaizeriu
1747 metais Bachas nuvyko į 

Potsdamą, kur jo sūnus Karolis 
Pilypas dirbo kapelmeisteriu 
Friedricho Didžiojo rūmuose. Pats 
kaizeris buvo muzikos mėgėjas ir 
neblogai grodavo fleita. Išvydęs 
didįjį kompozitorių jis tarė: ponai, 
senasis Bachas atvyko! Jį čia 
paprašė išbandyti rūmuose 
esančius fortepijonus ir vargo
nus. Išgirdęs Bacho sugebėji
mą menką melodiją išvyBtyti į 
didelio grožio fugą, kaizeris jį 
labai pagyrė. Užtai Bachas vėliau 
jo garbei specialiai parašė šešių 
dalių fugą ir nusiuntė jam, kaip 
savo padėkos ženklą už jo malo
nų priėmimą būnant Potsdame.

Gyvenimas ir kūryba 
Leipzige

Mirus Šv. Tomo bažnyčios 
vargonininkui Kuhnau, vieta 
buvo pasiūlyta kompozitoriui 
Georg. Telemann (1681-1767). 

daugiau žinomas ir pagarsėjęs. 
Praėjus daug metų po jo mirties, 
susikūrė Bacho draugija, kuri 
surinko ir išleido gan didelės 
apimties 60 tomų jo kūrybos kny
gų. Tiktai apie dešimt kūrinių 
buvo išspausdinti ir išleisti jam 
gyvam esant. Visa kita gulėjo is
torijos ir laiko dulkių apneštam 
kambary. Ir taip praėjo apie 
penkiasdešimt metų nuo jo mir
ties, tačiau jo kūrybiniu palikimu 
niekas vis dar nepasirūpino. 
Tiktai prasidėjus devynioliktam 
šimtmečiui atsirado trys leidėjai, 
kurie susidomėjo ir išleido pilnus 
jo klavyro kūrinius, kurie Budarė 
keturiolika tomų. Galutinis ir 
pilnasis Bacho kūrybos , .atradi
mas” ir pripažinimas prasidėjo 
1829 m., kuomet kompozitorius 
Felix Mendelssohn Berlyne pirmą 
kartą atvėrė Kančios pagal šv. 
Matą muzikinį grožį. Visi kiti 
Bacho kūriniai buvo surinkti ir 
išleisti 1850-tais metais. Taigi, 
lygiai po šimto metų nuo šio 
genialaus kūrėjo mirties!

Kaip jau minėta, visur kultū
ringame pasaulyje šiemet vyksta 
festivaliai jo gimimo trijų šimtų 
metų sukakčiai paminėti. Nuo 
New Yorko ir Nairobi, Afrikoj, 
nuo Muencheno ir 
Australijoj, chorai ir 
atlieka jo nemirtingą 
Leipzige, Ženevoje, 
Vankuvery bei Toronte vyko dvie
jų savaičių Bacho kūrinių koncer
tai. Eisenache, jo gimtinėje, vyko 
specialūs koncertai, skirti jauni
mui. Daugelyje universitetų yra 
rengiamos ypatingos akademijos 
— koncertai. Reikia manyti, kad 
ir Lietuvoje, ir, be abejo, Rusijos 
miestuose buvo pagerbimai ir 
skambėjo muzika jo atminimui.

Jeigu Bachas būtų gyvas, tai 
tikriausiai toks milžiniškas ir 
spontaniškas populiarumas 
apstulbintų ir jį patį, nes, kaip 
matėme, gyvendamas didesnio 

Pertho, 
orkestrai 
muziką. 

Londone,

Tačiau kai bažnyčios taryba 
Hamburge jam pasiūlė didesnę 
algą, Telemannas pasirinko 
Hamburgą. Bachas, patyręs apie 
esamą etatą, padavė prašymą Šv. 
Tomo bažnyčios vargonininko 
vietai. Iš keturių kandidatų vis 
fiėlto vieta atiteko Bachui. Čia jis 
pasinėrė į didįjį kūrybos srautą. 
Gyvendamas Leipzige jisai sukū- . 
rė maždaug 265 kantatas, šešis 
motetus, penkerias mišias, įskai
tant ir populiariausias h-mol, 
keturias Kančias — Pasijas, Šv. įvertinimo jis nesusilaukė. Tik 
Mato, Kalėdų ir Velykų orato
rijas, {žengimo į dangų oratoriją 
(Garbinkit Dievą Jo karalystėj), 
Itališkąjį koncertą, Goldbergo 
variacijas, ir daugelį įvairių kūri
nių fortepijonui, vargonams bei 
kitiems instrumentams.

Nuo didelės darbo įtampos ir 
katarakto jo regėjimas pradėjo 
palaipsniui silpnėti ir menkėti, 
kol priėjo prie tokio taško, kad 
reikėjo daryti operaciją. Deja, 
operacija nepavyko ir jis apako. 
Po to dar ištiko paralyžius ir jis 
liko invalidas. Prieš mirtį kažin 
kokiu stebuklingu būdu jam dar 
trumpam laikui grįžo dalis regė
jimo. Dabar jis sukaupė visas 
jėgas ir galutinai baigė savo 
paskutinį kūrinį, pavadintą 
Fugos menas.

Kūrybinis pripažinimas
Per amžius yra buvę daug 

nepripažintų genialių kūrėjų, 
jiems gyviems esant Ne kitaip 
buvo ir su Bachu. Jo reputacija 
buvo žinoma daugiausia tik tose 
vietovėse, kuriose jis gyveno. 
Tačiau užsienis, platesniu Eu
ropos mastu, apie jį nedaug ką 
težinojo. Jo amžininkas Jurgis 
Pilypas Telemannas buvo

keletas jo rankraščių buvo 
dėmesingai vertinami nedaugelio 
to meto muzikos žinovų tarpe. Tik 
žymiai vėliau tolydžio atsirado 
nemažai pasauly pagarsėjusių 
Bacho muzikos interpretatorių, 
kaip Vanda Landowska, Leopold 
Stokowski, Kari Boehm, Kari 
Richter, Rosalind Turėk, Glenn 
Gould ir daugelis kitų. Atėjo ir 
tokie, kurie savo balsais imi
tuodami muzikos instrumentus 
„sugroja” jo daugiau žmonėse 
paplitusius kūrinius, sakykim, Air 
on the G String, nepaprastai 
gilios minties smuikui skirtą kūri
nį. Šio straipsnio autoriui teko 
New Yorke girdėti vieną tokį 
koncertą. Tai buvo britų grupė iš 
Londono, pasivadinusi Swingles 
Singers. Atlikėjai pasirodė kaip 
didelių talentų, 
stiliaus, 
kultūros dainininkai. Jie įdai
navo plokštelę pavadintą „Bach’s 
Greatest Hite”. New Yorke satyri- 
rankas Peter Schickele subūrė 
taip pat įdomią atlikėjų grupę, 
pasivadinusią „P. D. Q. Bach” 
vardu. Jie nepaprastai įdomiai ir 
gudriai komedijos rėmuose 
panaudoja Bacho muziką savo 
koncertuose.

novatoriško
ir aukštos muzikinės

Sakoma, kad pilnas Bacho 
kūrybos rinkinys siekia daugiau 
negu tūkstantį vienetų. Šimtai 
dirigentų ir solistų yra įrašę savo 
interpretavimus plokštelėse ar 
juostose. Šeši Brandenburgo 
koncertai yra tapę kone Bacho 
muzikos skanėstais. Jie įrašyti 
Deutsche Grammophon/Archiv 
plokštelėse. Du setai iš jo gausių 
kantatų, taipgi ir kanadiečio 
Glenn Gould atliekamos Goldber
go variacijos yra užtinkami 
Columbia bendrovės plokštelių 
įrašuose. Jo gigantiški choriniai 
darbai, kaip Mišios h-mol ir 
Kančia pagal šv. Matą, yra įrašy
ti Deutsche Grammophon su Her- 
bert von Karajan.

(Nukelta į 4 psl.) '
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Kazimierinė Lietuva Jurgio Gliaudos romane

Šiame numeryje:.
Herojiška aparačikų kova prieš užnuodytą 
eterį.
Kazimierinė Lietuva Jurgio Gliaudos 
romane.
Netikėti atradimai Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių kapuose.
32-am Santaros-Šviesos suvažiavimui artė
jant.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
„Apie traukinį, kurį skaitai kaip gyvenimo 
knygą” — ištrauka iš Sašos Sokolovo 
romano.
Amerikos lietuvių kinematografija.
Nauji leidiniai.
„Galerija” New Yorke.

Herojiška aparačikų kova 
prieš užnuodytų eterį

1985-ųjų metų vasara. Lietu
vą gaubia dvokiantis, vis juo- 
dėjantis užteršto eterio debe
sis. Purvinomis radijo 
bangomis iš užsienio į lietu
vių sąmones liejasi priešiškos 
ideologijos nuodijantis opiu
mas. Redakcijose, spec- 
parduotuvėse, partijos įstai
gose nuo užteršto eterio rasoja 
akys, bėga nosys, girdėti čiau
dėjimas, švokštimas. Nejau 
tamsios jėgos laimės?! Ne
jaugi ateina galas gulagi
niams kurortams, nomenkla
tūros taikingai gerovei, 
Lietuvą peninčios Maskvos 
motiniškai ir nesavanaudiš
kai globai?! Kas apgins tobu
liausią pasaulio santvarką 
laisvoje ir demokratiškoje 
Lietuvoje?

Bet klausykitės! Kokia tai 
muzika? Galingo tarybinio 
maršo garsai. Kas ten atžy
giuoja?! Kaip visais didžiųjų 
pavojų momentais, kas krū
tinėmis, intelektais ir kitomis 
kūno bei dvasios dalimis už
stoja kelią nuodingo melo de
besiui? Kas tie pakvaitusio 
kapitalizmo slibino nepai
santys bogatyriai, Lenino ir 
Stalino riteriai? Taip, tai 
žurnalistai APARAČIKAI!

Priešpuolis jau prasidėjo! Ir 
kaip tie narsieji aparačikai 
atmuša užteršto eterio pa
baisą? „Tiesos” žodžiu ir ideo
loginiu humoru. Vilniaus radi- 
jo bangomis didingai 
nuskambėjo valandinė Jono 
Lukoševičiaus politinė satyra 
„Nojaus arka”, vaizduojanti 
Amerikoje įsikūrusių pabė
gėlių ir emigrantų moralinį 
žlugimą. Tarsi „Žvaigždžių 
karų” scenarijuje, bjaurų melų 
debesį sutvatina baltutėlis 
aparačikų tiesos erdvėlaivis.

Kaipgi Lukoševičius įrodo, 
kad tie emigrantai yra mo
rališkai žlugę? Panau
dodamas paprastą, taiklią ir 
drauge subtilią dramatinę 
priemonę — iškreipdamas 
emigrantų pavardes. Satyroje 
keverzoj antys Judašas, Ju- 
dašienė, Zacirka ir kiti leng
vai atpažįstami.

Ar autorius savo satyroje 
paima konkrečius jo veikėjų 
prototipų — sakykim, Jono 
Jurašo ar Aušros Jurašienės 

— pareiškimus ir juos anali
tiškai išnarsto, parodo jų klai
dingumą? Ne, pjesėje nerasi 
nė vieno Jurašo, Jurašienės ar 
kitų veikėjų autentiško žodžio. 
Kodėl ne? Nes toksai priė
jimas prie reikalo sukeltų ne
reikalingų problemų. Au
tentiškų pasisakymų citatos, 
tikri Jurašo ar Jurašienės 
žodžiai, stumtų į pavojų Tary
bų Lietuvos klausytojus ir 
skaitytojus. Aprašant tikrą 
Jurašo kūrybinį gyvenimą 
užsienyje, tektų paminėti jo 
spektaklius, žymių kritikų 
atsiliepimus. Tačiau kai kurie 
faktai yra gryna buržuazinė 
propaganda ir juos minėti 
reikštų klausytojus ir skai
tytojus girdyti buržuaziniais 
nuodais. O tarybinės informa
cijos bei politinės satyros už
davinys yra apsaugoti pilie
čius nuo žalingų įtakų — t.y., 
nuo faktų.

Kuo dar pasižymi ši ori
ginali Jono Lukoševičiaus 
pjesė? Tuo, kad ji į aukšto 
meninio ir moralinio lygio 
veiklą įtraukia ir naujas jėgas, 
naujus aparačikų bendra
darbius. Štai pjesėje vaidina 
grupė žinomų Lietuvos 
aktorių: LTSR nusipelnę artis
tai Elvyra Žebertavičiūtė, Ro
landas Butkevičius, Juozas 
Meškauskas, Tomas Vaisieta, 
ir kiti. Kai kurie jų buvę Jono 
Jurašo bendrakursiai, bendra
darbiai, draugai. Dabar jie 
pareigingai vaidina Jurašo ir 
Jurašienės karikatūras. Kaip 
įvyko ši majestotiška aktorių 
transformacija? Tarybinės 
sistemos dėka, kuri padaro 
įmanoma tai, kas kitose san
tvarkose atrodo neįmanoma.

Nepamirškime ir nacių Vo
kietijos. Ten, Hitleriui atėjus į 
valdžią, pradėta gaminti žy
dus ir nacių oponentus nieki
nantys, karikatūrinantys 
filmai. Žydai tuose filmuose 
buvo paversti klaikiomis pa
baisomis ar žmogaus vardo 
nevertomis pamaivomis. Prieš 
Hitlerio laikus vokiečių 
aktoriai draugavo ir bendrai 
dirbo su žydais, kaip su žmo 
nėmis. Kai kurie jų atsisakė 
vaidinti žydų karikatūras, bet 
daugelis paklusniai vaidino. 
Jų išskaičiavimai buvo labai

KAZIMIERAS BARĖNAS

Svetur kiekvieneriais metais 
ką nors minime: įžymiuosius 
asmenis, įvykius, organizaci
jas. Tais metais gal kartais 
pasitenkinama vien eiliniais 
ar iškilmingesniais minė
jimais ar tik straipsneliais 
laikraščiuose, o kartais ir kai 
kas daugiau padaroma. Tai, 
žinoma, pareina nuo to, kiek 
minimas asmuo ar įvykis yra 
brangus lietuviams ar kiek 
yra atitinkamų sričių spe
cialistų, kurie pajėgia ir ryžta
si ką nors parašyti ar sukurti. 
Štai 1984 m. buvo minimas 
karalaitis Kazimieras, kol kas 
vienintelis lietuvis katalikų 
šventasis. Šįkart ir minėjimų 
buvo eilinių ir iškilmingų, 
sukurta ir pastatyta opera, 
poetai parašė ta tema eilė
raščių, o Jurgis Gliaudą net 
romaną, pavadintą „Kovo 
ketvirtoji (išleido „Darbinin
kas” mecenatų ir aukotojų 
lėšomis, viršelis Pauliaus Jur
kaus, 232 psl., kaina 8 dol.).

J. Gliaudą, daugelio roma
nų ir apsakymų knygų auto
rius, ne vieno giriamas už tai, 
kad bet kuria tema gali 
parašyti romaną, ir jo tos 
temos labai įvairuoja. Tai, be 
abejo, tiesa. O kad nemaža jo 
kūrinių įvairiuose konkursuo
se yra laimėję premijas, vien 
tasai faktas liudytų, kaip jo 
kūryba vertinama į komisijas 
kviečiamų tos srities specia
listų.

Jis yra davęs nebe vieną jau 
ir biografinį romaną. Taigi ir 
tokio pobūdžio naujasis kūri
nys nėra kokia nors naujiena 
jo rašytojiškoje biografijoje. 
Rūpindamasis atkurti tam 
tikrus istorinius asmenis, 
rašytojas, aišku, stengiasi 
pavaizduoti ir jų gyventąjį 
laikotarpį. Taigi ir šio romą- 

žmogiški: baimė, reikalas užsi
dirbti duoną, moralinis abe
jingumas, ar giliai įsišaknijęs 
paklusnumas valdžiai, kokia ji 
bebūtų. Aišku, atsiras buržu
azinių kritikų, kurie pasi
piktins, kad lietuvių aktoriai 
pareigingai deklamuoja jų 
buvusius bendradarbius mela
gingai žeminančius ir jų gy
venimus iškreipiančius 
žodžius. Tai dar sykį parodo, 
kad tokie buržuaziniai kritikai 
yra atsilikę tamsybininkai — 
jie nesupranta, kad geras tary
binis pilietis — ir aktorius — 
savo menką, asmenišką 
moralę ir sąžinę paaukoja 
partijai ir už tai gauna di
džiausią dovaną: partinę 
moralę, išmintį ir duoną.

Tad žygiuokit į kovą, nar
sieji žurnalistai aparačikai! 
Lukoševičiaus pjesė jau su
virpino eterį, o rytoj — naujos 
pergalės! Kaip ietys į nedorą 
priešą atsigręžia ir galingos 
Kazakevičiaus, Bagdonavi
čiaus plunksnos! Būk, rami, 
tarybine liaudie, jie tave , 
apgins nuo buržuazinių faktų 
ir melagingų laisvių! Nesi
rūpink, naujoji klase, spec- 
parduotuvės neužsidarys! Ne- 
būkštaukit ideologijos sargai 
— konclageriai veiks kaip 
veikę! Ramiai miegok, motina 
Maskva, tavo valdas žemėje ir 
eteryje ištikimai saugo žur
nalistų aparačikų krūtinės ir 
sparnuoti talentai!

i. 

no puslapiuose ne tik 
bendriausiais bruožais 
charakterizuoti ten įvestieji 
veikėjai, bet ir Jogailos 
sūnaus Kazimiero valdomoji 
Lenkijos-Lietuvos karalija. 
Sakau: bendriausiais bruožais, 
nes plačiau viskam atkurti 
būtų reikėję žymiai daugiau 
puslapių. Net ir busimąjį 
šventąjį, kuriam pavaizduoti 
romanas skirtas, matome 
daugiau vien lovoje gulin
tį ir kraujais atsikosint} 
ligonį, tik pasimelsti kartais į 
koplyčią nueinantį ar nuve
damą, truputį pakalbantį su 
motina, su broliu Aleksandru 
ar vienuoliais ir varpinin- 
ninku, kai ką. iš praeities 
prisimenantį, o ir galvojantį, 
ir kitiems kalbantį beveik 
išimtinai apie Dievą ir bažny
čių statymą.

O iki džiova sugriebė jį, 
karalaitis Kazimieras, kaip 
gabiausias iš šęšių sūnų, tėvo, 
atrodo, buvo ruošiamas užim
ti karalijos sostą. Porai metų 
tėvas, užimtas Vilniuje Lietu
vos kunigaikštijos reikalais, 
buvo pavedęs jam atlikinėti 
kai kuriuos karalijos uždavi
nius. Tose pareigose jaunuolis 
labai išmintingai pasireiškęs, 
bet tai tik istorikai tvirtina. O 
romane turime keletą epizodų 
iš to meto, kai karalaitis Vil
niuje vadovavo kunigaikštijos 
įstaigai ir sprendė vienais 
atvejais valdoviškus reikalus, 
o kitais saliamoniškai 
daugiausia žmonių tarpu
savio santykius, kai jie atei
davo teisybės ieškoti.

Kadangi praeitais metais 
buvo minima karalaičio 
Kazimiero mirties sukaktis, o 
ir romano pavadinimas įsak
miai šitai rodo, gal rašytojui ir 
bus rūpėję pavaizduoti vien tą 
mirties artėjimą. Tada gal 
būtų labiau suprantamas ir 
tas pakilus, gali sakyti, poe
tiškas stilius, kai siekiama 
didelio vaizdingumo. Turbūt

Neries ir Vilnelės santaka Vilniuje — ii Algimanto Kezio fotografijų albumo „Lithuania through the Wall — Diary of a Ten-Day Visit to my 
Native Land”.
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tais vaizdingumo sumetimais 
ir žmonių pokalbiuose dažna 
užtikti aforizmų. Tarpais atro
do, kad ano meto karaliai, 
karalaičiai, mokyti žmonės ir 
eiliniai varpininkai visi turėjo 
tokį stiprų palinkimą poe
tiškai pasisakyti, jog tais 
sugebėjimais gerokai priartė
ja prie romano autoriaus.

Nemaža vietos romane uži
ma ir išorinis pasaulis, tasai 
matomasis, girdimasis, 
juntamasis — aplinkos vaiz
dai, žmonių išvaizda, garsai ir 
tų dalykų kartojimas ir aptari
mas iš naujo, kitaip sudėsto- 
mais vaizdais.

Romanas pradedamas 

karalienės Elzbietos kelione iš 
Vilniaus į Gardiną žiemos 
metu, kai karietos ratus 
dažnai tenka keisti pavažo
mis. Tą kelionę lydi pūga, kuri 
pasitinka ir Gardine. Su 
karaliene važiuoja ir du sūnūs: 
Aleksandras ir jau sunkiai ser
gąs Kazimieras. Gardinas 
esąs saugiausia vieta tūnoti ir 
laukti, kol karalius tegu ir 
trumpam baigs savo valdoviš
kus ir apskritai nepabaigia
mus reikalus ir pašauks juos 
į Krokuvą ar Vilnių ar pats 
atvažiuos. Baimę kelia kuo 
nors nepatenkintų didikų 
sankalbiai, ypač labiausiai tas 
nesenas, į kurį buvusi įpainio

ta ir Maskvos ranka, kai 
Mykolas Oleikaitis ir Jonas 
Alšėniškis buvo ryžęsi nužu
dyti karalių Kazimierą ir jo 
sūnus. Romane žudikai suima
mi medžioklės metu, nors isto
rikas Z. Ivinskis tvirtina, kad 
tasai pasikėsinimas vykęs 
Vilniuje. Na, medžioklėje gal 
ir romantiškiau atrodo.

Šičia, toje Gardino tvirtovė
je ir apie ją, ir vyksta romano 
veiksmas su grįžtelėjimais 
atgal. Veikėjų skaičius nuosai
kiai ribotas. Net ir karalius 
Kazimieras tik šen ten truputį 
švysteli. Platėliau su juo 
susipažįstame, kai keliaujantį 
jį pasiveja žinia, kad sūnus 
miršta. Tada sužinome, kad ir 
jis jaučia visur pavojų, moka 
kalbėti lietuviškai, yra 
tolerantas tikėjimo reikaluose, 
o šiaip — beraštis, kuris, be 
kita ko, nekenčia ir nemoka 
lotynų kalbos, nors dėl 
mirštančio karalaičio jam vis 
dėlto prasiveržia pro lūpas ir 
lotyniškas žodis, kai sako: 
„Secundogenitus, nemirk”.

Beveik du puslapiai, tiesa, 
skirti karaliui ta jfroga, kai jis 
prisipažįsta žmonai, kodėl 
nepajėgia vykdyti Dlugošo 
raginimo padiktuoti savo min
tis ir sumanymus vienuo
liams, kad jie užrašytų ir visa 
tai išliktų. įdomus tas jo 
pasisakymas vaizdingumu:

„Raštas yra pats sunkiau
sias amatas. Jis sunkesnis už 
kautynes ir politiką. Galvoje 
knibžda gyvos mintys. Jos 
veja viena kitą. Kaip vabz
džiai viena mintis gimdo 
šimtą kitų. Kada jas surašo 
vienuolio plunksna popieriuje, 
mintys nebe mano. Jos popie
riuje palaidi.los. Aš neatpažįs 
tu jų. Mintis žydėjo mano 
prote ir nuvyto kaip gėlė, 
išmesta ant popieriaus, išmes
ta kaip ant aslos” ir t.t. O dar 
skundžiasi žmogus, sugebė
damas šitaip kalbėti! Keletą 
amžių anksčiau už jį gyvenęs 
Gediminas, kaip liudija jo 
laiškai, nebuvo, rodos, toks 
vaizdžiai iškalbus.

(Nukelta į 2 psl.)
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Atidengtas šlykštus išeivių 
sąmokslas prieš kultūrą

Gerbiamieji skaitytojai, 
skubame pasidalinti su jumis 
sensacinga žinia iš Vilniaus, 
kur neseniai buvo išaiškintas 
nepaprastos apimties 
sąmokslas, kuriuo buvo siekia
ma sustabdyti pasikeitimą 
knygomis tarp Lietuvos ir 
užsienio bei užkirsti kelią bet 
kokiems kultūriniams mai
nams. Pagrindinis nuopelnas 
už šio reakcinių išeivių su
rengto sąmokslo atidengimą 
priklauso Vytautui Kazake
vičiui. Jau anksčiau, imda
masis sunkaus, pavojingo ir 
labai kukliai apmokamo 
vienintelio etatinio išeiviologo 
darbo, jis parodė savo 
pasiaukojimą ir ištikimybę 
lenininiams principams. 
Tačiau jis nepasitenkino 
turininiu išeivijos kultūrinio 
gyvenimo aiškinimu — visa 
savo stalinine ir gorbačiovine 
esybe jis jautė, kad čia daug 
daugiau pakasta. Statydamas 
pavojun savo gyvybę, jis 
nusileido j patį purvino 
sąmokslo dugną ir, su 
atitinkamų organų pagalba, 
už ausų į tarybinę šviesą 
ištraukė klastingus sąmoksli
ninkus. Savo sensacingus 
atradimus jis inteligentiškai ir 
kultūringai aprašė Literatū
ros ir meno rugpjūčio 3 d. 
numeryje išspausdintame 
straipsnyje, ,,Kas yra 
linksmos ir visai nelinksmos 
naujienos”.

Mieli tautiečiai, dabar jūs 
žinot, kur buvo pakasti visi 
šunys ir šeškai! Kiek sykių jūs 
tyliai ar garsiai keikėtės, kad 
negalit gauti išeivių ar užsie
nio rašytojų knygų. Daugelis 
jūsų niekad nepamirš to 
pažeminimo, kai jus ar jūsų 
gimines bei draugus iki pasku
tinės siūlės ir nuogos odos 
Maskvos aerouoste ar pasie
nio traukinio stotyje kratė 
grubūs muitininkai, kaip 
kuiliai šniukštinėdami 
uždrausto žodžio. Net ir jūs, 
nusipelnę nomenklatūrinin
kai, partinės kultūros šulai, 
turėjot žemintis ir prašyt 
besilankančių išeivių — 
žemesnių buržuazinės visuo
menės padarų — parūpint 
jums šią ar tą knygą. Visa tai 
jau praeity!

Jau pirmosiomis dienomis 
po sąmokslo atidengimo, 
Lietuvoje buvo suimta 
daugiau kai du šimtai cenzo
rių. Beveik visi prisipažino, 
kad jie yra persirengę ir plasti
nių operacijų pagalba veidų 
bruožus pasikeitę išeiviai, 
JAV-ių Centrinei žvalgybos 
valdybai talkininkavę Metme
nų, Akiračių, Aidų ir Draugo 
kultūrinio priedo bendradar
biai. Įsirausę į garbingas tary
binių cenzorių įstaigas, jie dar
kė rašytojų kūrinius, be galo 
užtęsdavo kai kurių knygų 
pasirodymą, draudė net ir 
paminėti kai kuriuos užsienio 
autorius, neleido įvežti užsie
nio knygų ir žurnalų, užtvėrė 
sceną lietuvių ir nelietuvių 
dramaturgams. Vienas jų 
taikinių buvo Kazys Saja, 
kurio originalios pjesės ilgus 
metus, lietuj ir šalty, laukė — 
nesulaukė prie uždarų teatrų 
durų. Nuo išeivių provoka
torių nukentėjo Eduardas 
Mieželaitis ir daugelis kitų. 
Pasirodo, kad niekas kitas 
kaip tie išeiviai — diversantai 
iš Lietuvos išujo režisierių 
Joną Jurašą. Jam jau išsiųs
tas atsiprašymo laiškas ir jis 
kviečiamas Vilniaus akademi
niame teatre statyti pjesę 
„Pasivaikščiojimas mėne
sienoje”.

Kazakevičiaus bebaimės 
veiklos dėka buvo demaskuoti 
ir į Lietuvos aukštąsias parti
nes įstaigas įsifiltravę išei
viai. Jie prisipažino, kad, norė- 
dami sukompromituoti 
humanistinę ir nacionalinį 
kultūrinį palikimą gerbiančią 
lenininę politiką, jie neleido 
spausdinti Pietario Algiman
to, Baranausko .Kelionės 
Peterburkan”, ir kitų klasiki
nių kūrinių. Tokiomis primi
tyviomis priemonėmis buvo 
mėginama žeminti partijos 
autoritetą lietuvių liaudyje, 
tarpusavyje pjudyti broliškas 
tarybines nacijas.

Užčiuopus sąmokslo siūlą, 
žvalūs tarybiniai veikėjai atse
kė jį toli į praeitį. Paaiškėjo, 
kad į tarybinę kultūrą 
infiltruoti k1 iš tingi išeiviai 
skatino Stalino ir Ždanovo 
kultą, piršo vulgarų sociolo- 
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Ar poezija yra realybė?

Ar poezija yra 
realybė?

Nėra lengvas uždavinys aptar
ti svarstysimą temą — poezijos 

i ryšį su gyvenamąja tikrove ir su 
tiesa. Pagalbą šiai temai aptarti 
suteikia Goethe savo veikale 
Dichtung und Wahrheit. Ten jis 
svarsto klausimą, kaip poetinis 
kūrinys santykiauja su gyvena
mąja tikrove. Goethe pažymi, kad 
poetinė realybė daugeliui žmonių 
atrodo negyvenimiškas, greitai 
išnykstantis dalykas. Jis supra
to, kad poezijos realumo klausi
mas yra sunkėjantis, kuris „juo 
toliau, tuo labiau darosi varginan
tis labirintas, kai rimtas žmogus, 
kuriuo mes pasitikime, mus į tą 
klausimą įstumia” (Johann Wolf- 
gang von Goethe, Works, vol. IV, 
F. A. Niccols and Co., p. 282, 
septintos knygos pradžioje). Taigi 
ir mūsų temą būtų galima aptar
ti, kaip pastangą išsiaiškinti, ar 
poezija yra pasiliekanti realybė, 
ar ji yra išnykstanti svajonė. Ir jei 
ji yra kas nors pasiliekančio, koks 
yra jos santykis su tiesa ir su 
tikrove.

Poezijos supratimas ryšium su 
šiuo klausimu įvairiais amžiais 
yra buvęs skirtingas. Buvo laikų, 
kada poezija turėjo aiškesnį ryšį 
su tikrove, su tiesa ir su dorove. 
Mūsų laikais dažnai ji yra 
suprantama be šių sąryšių. Bet 
kaip tik dėl to aštrėja klausimas, 
ar poetinis žodis yra tikrovė. Kai 
kurie modernūs rašytojai kaip, 
pvz., James Joyce, šį klausimą 
išgyvena labai jautriai, net tragiš
kai. Iš vienos pusės Joyce stengė
si poeto žodį suvokti kaip labai 
reikšmingą dalyką, o iš kitos — 
jis poetinį -žodį manipuliuoja, 
nesiskaitydamas su esama 
kalbine tikrove. Todėl paskutinė 
jo knyga Finnegans Wake 
praktiškai pasidarė nepaskai
toma.

Taigi mūsų klausimas yra, koks 
yra poetinio žodžio realumas? Ar 
jis yra pasiliekanti žmogiškos 
kūrybos tikrovė? Šis klausimas 

eina pirmiau klausimo, ar kokia 
nors poetinė kūryba yra vertin
ga? Poezijos vertingumo klausi
mas atkristų savaime, jeigu poe
zija nebūtų realybė. Teisingas, be 
abejo, yra Tomo Akviniečio 
pasakymas, „kad tai, kas nėra 
faktas, negali būti nė tobulas 
dalykas” (Sumina Contra Genti- 
les, 27-to skyriaus pabaigoje).

Markso požiūris į 
literatūrą

Norint svarstyti poetinio žodžio 
realumo klausimą, yra neišven
giama susitikti su marksizmo 
pažiūra į menišką realybę. Mark
sas nėra skeptikas apskritai, nes 
pripažįsta žmogui pažinimo galią. 
Tačiau ją apriboja, pripažinda
mas ją tik mokslinei ir teorinei 
kalbai (žr. Nicholas Lash, A 
Matter of Hope, University of 
Notre Dame Prese, 1982, p. 195).

Savo Kapitale Marksas rašo 
„kas yra teisingo visose apraiško
se ir jų slaptajame podirvyje, yra 
teisinga vertės ir atlyginimo už 
darbą srityje” (cit. iš Lash, p. 
.196). Tai galima pažinti kritišku, 
moksliniu mąstymu. Tačiau atro
do, kad Markso galvosenoje nėra 
vietos poetinei ar literatūrinei 
kalbai, kaip savaimingai 
žmogiško pažinimo išraiškai, kuri 
pasakytų, kaip daiktai iš tikro yra 
(Lash, p. 197).

Marksas rimtai skaitosi su 
ideologijomis ir kietai su jomis 
kovoja. Tai yra gerai paliudytas 
faktas marksizmo praktikoje. 
Markso pažiūros šiuo klausimu 
tyrinėtojas Althauser 1966 m. yra 
pažymėjęs, kad, Markso požiūriu, 
nors meno negalima gretinti su 
ideologijomis, tačiau jis vis tiek 
užmena tikrovę (cit. iš Lash, p. 
197). Nors menas mums nepasa
ko tiesos, jis pasitarnauja ideolo
ginės sąmonės aptarimui (Lash, 
p. 197). Tačiau savikritiškos 
sąmonės menas neturi. Dėl tos 
priežasties jis neturi ir savo 
autonominės būties. Tik mokslas, 
Markso supratimu, duoda mums

T. Kulakauskas

tikslų prasmės pažinimą (Lash, p. 
197).

Kokį vaidmenį menas ir 
literatūra vaidina marksizme, yra 
nemažai diskutuojamas klausi
mas. Tačiau bent leninizme groži
nė literatūra savos būties neturi. 
Ji tarnauja tik ideologijai 
išryškinti. Komunistinėje 
santvarkoje rūpestingai prižiū
rima, kad literatūra tarnautų 
komunistinei ideologijai ir yra 
stipriai saugojama, kad ji netar
nautų svetimoms ideologijoms.

Jausmai ir pojūčiai Marksui 
išvirsta teoriniais dalykais. Jie 
tuojau pasidaro objektyviomis 
realybėmis, dėl kurių jis ginčijasi 
su kapitalistine galvosena. Dėl to 
jų meninei išraiškai nebelieka 
savaimingos vietos. Todėl 
marksizme grožinė literatūra tetu
ri tiek vietos, kiek ji yra moksliš
ka ir praktiška.

Protinis Donelaičio 
priėjimas

Pereikime dabar į konkrečią 
poetine kūrybą, atkreipdami 
dėmesį į tai, kaip jausminis 
patyrimas ir protinis pažinimas 
reiškiasi pas mums žinomus poe
tus. Tam tikslui paimkime mums 
gerai žinomą Donelaitį ir mums 
mažiau žinomą kaip poetą šv. 
Tomą Akvinietį, o pabaigai 
pasilikime mūsų poetą Kazį 
Bradūną.

Pradėkime nuo Donelaičio. Jį 
mes paimame ne dėl to, kad jis 
būtų būdingas mūsų laikų poe
tinei kūrybai. Priešingai, dėl to, 
kad jis yra nuo jos skirtingas, bet 
kuris tačiau liudija tradiciją, 
būdingą vadinamiems naujie
siems amžiams, prasidėjusiems 
po Viduramžių pabaigos. Paimki
me Metų pirmąjį posmą:
Jau saulelė vėl atkopdama

budino svietą 
Ir žiemos šaltos triūsus 

pargriaudama juokės...
Šis posmas mums yra išlikęs iš 

mokyklos laikų, ir mes juo gėri- I 
mės, nepastebėdami jo skirtin
gumo nuo mūsų laikų poetinės 
kultūros.

Donelaitis čia savo meninį kūri
nį pateikia, jei taip galima saky
ti, iš kito galo. Būtų lauktina, kad 
poetas, išėjęs vieną rytmetį 
laukan būtų pamatęs tirpstantį 
sniegą, po to pastebėjęs, kad 
dienos darosi ilgesnės, ta proga
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būtų atsiminęs, kad ir saulė kiek 
aukščiau dabar vidudienį pakyla 
ir kad ji dabar anksčiau užteka. Ir 
po tų pastebėjimų, jis būtų pasa
kęs: štai dabar man malonu ne tik 
stebėti, bet ir mąstyti, kaip saule
lė budina svietą ir žiemos šaltos 
triūsus pargriaudama juokias.

Bet Donelaitis ne tuo keliu eina. 
Patirtinius pastebėjimus jis palie
ka antrame plane, pradžioje jis 
operuoja protine išvada, kad visų 
tų reiškinių priežastis yra saulės 
kelio pasikeitimas. Į saulę jis čia 
žiūri tarsi į moterį, kuri vėl iš 
kažkur atkopia ir savo atkopimu 
padaro tuos reiškinius poeto 
aplinkoje, puikiu poeto pasaky
mu, besijuokdama iš šaltų žiemos 
padarinių.

Šiuo atveju mes matome, kaip 
veikiantis žmogaus protas yra 
padaromas išeities tašku poetinei 
kūrybai. Apie tai, kaip protas 
buvo išjungtas iš poetinės kūry
bos, turėsime progos pastebėti 
vėliau. O dabar susipažinkime, 
kaip patirtis ir protas reiškiasi 
pas viduramžių mąstytoją ir poe
tą Tomą Akvinietį.

Tomo Akviniečio poezijos 
priėjimas

Kai nuo Donelaičio pereiname į 
Tomą Akvinietį, taigi į patį 
Viduramžių vidurį, būtent 13 
šimtmečio pradžią, tikėtumės 
jame rasti perėjimą nuo bendry
bės į konkretybę ir net abejotume, 
ar ten iš viso rastume konkrety
bę. Tačiau pažinta, ši poezija rodo 
priešingą kelią. Tomas iš 
konkretybės eina į mistinę, ar 
greičiau liturginę realybę, o ne 
priešingai.

Yra Tomo išlikę trys himnai, 
kurie yra naudojami Dievo Kūno 
šventėje. Paimkime mišparų 
himną, kuris prasideda žodžiais:
Pange lingua gloriosi 
Corporis mysterium 
Sanguinisąuae preciosi 
Quem in mundo pretium 
Fructus Ventris generosi 
Rex effudit gentium.
Lietuviškai tai būtų:
Skelbk garbinga kalba 
Kūno paslaptį
Ir brangaus kraujo paslaptį, 
Kurią kaip pasaulio kainą, 
Dosnių įsčių vaisių, 
Išliejo tautų karalius.

Pirmiausia sustokime truputį

prie žodžių prasmės. Pirmasis 
žodis „Pange” yra labai daugia
prasmis. Jis reiškia ir sujungti, ir 
įkalti vinį, sukurti eilėraštį, 
gimdyti kūdikį, ir sumokėti 
išlaisvinimo kainą. Taigi šiuo 
žodžiu poetas nori ką nors 
reikšmingo pasakyti apie kūno 
paslaptį. Atkreipkime dėmesį, kad 
čia išsyk nepasakoma, jog kalba
ma apie Kristaus kūną ar apie Jo 
mistinį kūną švč. Sakramente, bet 
tiesiog apie kūną. Tomas čia 
kviečia žodžiu liaupsinti kūną. 
Antroje eilutėje jis kviečia ta 
pačią garbę suteikti ir kraujui. Tik 
ketvirtoje eilutėje yra įjungiama 
atpirkimo teologijos užuomina 
apie pasaulio kainą. Nors kraują 
pavadindamas brangiu, jis leidžia 
įtarti, kad čia gali atsirasti ir kita 
prasmė. Bet toliau Tomas vėl grįž
ta prie realaus kūno temos, saky
damas, kad tas kūnas yra kilęs iš 
moters dosnių įsčių. Tik 
paskutinėje eilutėje jis užbaigia 
anksčiau neaiškiai užmintą temą, 
kad atpirkimo kraują išliejo tautų 
karalius.

Taip prasideda eilėraštis, kurio 
tikslas yra pagarbinti liturginę 
apeigą ir su ja susijusią misteriją, 
būtent mišių auką, kurioje yra 
aukojamas Kristaus kūnas ir 
kraujas. Tačiau pirmajame pos
me apie tai nė žodžio. Ir antraja
me šio himno posme Tomas grįž
ta prie kūno temos, kuris gimė iš 
mergelės, bendravo su žmonėmis, 
pasėjo žodžio sėklą ir savo buvi
mą žemėje užbaigė nuostabia 
tvarka. Toliau poetas aprašo 
trumpai paskutihę vakarienę, 
kada buvo įsteigtas švč. 
Sakramentas. Ketvirtajame 
posme vyksta žodžio ir kūno žaidi
mas: „Žodis — kūnas padaro tikrą 
maistą savo žodžiu”. Ir, nors pojū
čiai to mums ir neliudija, tam 
mums pakanka tikėjimo. Tik 
penktajame posme Tomas priei
na išvados, kad yra garbintinas 
švč. Sakramentas ir kad šia apei
ga yra pakeičiamas senas litur
ginis dėsningumas.

Himno pabaigoje vėl pasigirsta 
daugiaprasmis „pange”, kviečiąs 
garbinti Tėvą ir Sūnų. Žodį „pan
ge” Tomas pasiskolijo iš senesnio 
himno, skirto pagarbinti kryžiui. 
Tame himne žodis „pange” turi 
kovingesnį atspalvį. Jis yra 
šitoks: Pange lingua gloriosi/Lau- 
ream certaminis. Lietuviškai tai 
būtų: „Skelbk (ar mušk būgną) 
garbingos kovos laurus” (pgl.

(Nukelta į 2 psl.)

Sv. Tomas Akvinietis



ANTROJI DALIS / 1985
RUGSĖJO MĖN. 14 d. / SEPTEMBER 14, 1985
PART TWO - Nr. 180(33)

M ?4AtVYD> 
bibliotek '

Šiame numeryje:
Naujas amerikiečių žurnalas žvelgia į Lietu
vą.
Krikščionybės ir marksizmo konfrontacija.
Žodžio ir muzikos vakaras per ateitininkų 75 
metų jubiliejinį kongresą.
Ar poezija yra realybė? (2)
Iš japonų poezijos.
Keturių dailininkių paroda Indianoje. 
Antras kaimas kelia sparnus į Vakarus. 
Aloyzo Barono vardo novelės premija Juozui 
Toliušiui.
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

Naujas amerikiečių žurnalas 
žvelgia į Lietuvą

Amerikoje pasirodė pirmas 
ypatingo kultūrinio žurnalo, 
pavadinto Lėgėretė, numeris. 
Jo pagrindinės dvi temos yra 
literatūra ir žmogaus teisės. 
Žurnalas kreipia ypatingą 
dėmesj i Vidurio-Rytų Europą 
ir Lietuvą.

Siame numeryje išspaus
dinti straipsneliai apie Vladą 
Lapienj ir Balį Gajauską su jų 
nuotraukomis. Apie Lapienį 
rašoma, kad šis „buvęs sąži
nės kalinys” vėl sovietinės 
valdžios suimtas už savo 
pergyvenimų konclageryje 
aprašymą. Cituojami jo 
žodžiai: kad tiktai jam 
sugrįžus iš KGB izoliatoriaus, 
žmonės sužinojo, kad jis buvo 
parašęs atsiminimus; iki tol 
niekas jų nematė ir apie juos 
nežinojo.

Prašoma padėti ir „žmogaus 
teisių aktyvistui” Baliui 
Gajauskui, kuris po 25 metų 
lageriuose buvo sugrįžęs į tėvy
nę, kur jo laukė nesiliaujantis 
persekiojimas. Tačiau jis 
nesiliovė kovojęs .už tautines, 
religines ir demokratines 
teises, kurias garantuoja 
Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija. 1978 metais jis 
buvo nuteistas dešimtį metų 
kalėti lageryje ir penkeriems 
metams nutrėmimo. „Tai 
tikras mirties nuosprendis”, 
rašo amerikiečių žurnalas, 
„nes po ilgų metų lageriuose jo 
sveikata labai pašlijusi. Jis 
nusipelno visų geros valios 
žmonių paramos”.

Pirmajame Lėgėretė nu
meryje taip pat randame B. 
Jankauskienės slapyvardžiu 
pasirašytą satyrinį monologą 
„Tikra tarybinė moteris”, 
kuris 1980 metais buvo 
išspausdintas savilaidinio žur
nalo Audra 21-ajame nume
ryje. Redakcija žada ir toliau 
kruopščiai sekti lietuvių 
savilaidą.

Žurnalą leidžia Tarptautinė 
„Lėgerete” rašytojų sąjunga, 
kurios tikslas yra politinė 
reforma ir literatūros palaips- 
ninis išvadavimas nuo 
valdžios kontrolės visame 
pasaulyje. 1984 metais įsteigta 
sąjunga remiasi principu, kad 
užuot tvirtinusios, jog jos 
neklaidingos, ir draudusios 
rašytojams žodžio laisvę bei 
uždariusios duris į laisvą 
spaudą, vyriausybės turi 
garantuoti kūrybinę laisvę. 
Sąjungos manifeste sakoma, 

kad vyriausybės, kurios drau
džia skirtingas ideologijas, 
skurdina savo piliečių dvasinį 
gyvenimą ir pasmerkia juos 
tesirūpinti medžiaginiais 
poreikiais. Sąjunga užstoja už 
literatūrinę veiklą persekioja
mus ar kalinamus rašytojus, 
siunčia peticijas jų vyriausy
bėms, stengiasi apie juos 
informuoti pasaulį, telkia jų 
gynėjus visose šalyse. Įsteig
tas fondas paremti suimtųjų 
rašytojų šeimoms.

Anot žurnalo redaktorės, 
Kimberly Coale, jo prancūziš
kas pavadinimas — „Lėgė
retė” — paimtas iš čekų rašy
tojo Milano Kunderos romano 
Nepakeliamas būties lengvu
mas. Išstumtas iš savo tėvy
nės, Kundera 1977 metais 
pareiškė, jog Čekoslovakijoje 
jis kovojo prieš „literatūros 
pavertimą vien propagandos 
instrumentu”. Žiūrint iš 
esmės, rašo redaktorė, tai yra 
Lėgėretė rašytojų sąjungos 
tikslas. „Jei mes užmerksime 
akis prieš cenzūrą, aktyviai 
neprotestuosime prieš valdžios 
piktnaudžiavimą viena 
žmogaus pagrindinių teisių, 
cenzūra visur įsigalės”, 
perspėja ji.

Redaktorė taip aptaria dvi 
pagrindines žurnalo funkci
jas: „Mūsų žurnalo puslapiai 
bus atviri rašytojams, kurių 
vyriausybės neleidžia jiems 
spausdintis dėl grynai ideolo
ginių priežasčių. Mes taip pat 
informuosime apie kitus 
žmogaus teisių žurnalus, 
organizacijas ir institucijas. 
Kiekviename numeryje bus 
ypatingas skyrius apie 
žmogaus teisių pažeidinė
jimus”.

Dalis pirmojo numerio, pa
vadinta „Gyvenimas šiaurė
je”, skirta Šiaurės Airijai. 
Spausdinamas neseniai miru
sio didžiojo vengrų poeto 
Gyula Illyešo poemos 
„Sakinys apie tironiją” naujas 
vertimas. Parašyta tamsiau
siais Stalino tironijos metais, 
ši poema tebėra aktuali 
visiems Vidurio-Rytų europie
čiams, neišskiriant ir lietuvių. 
Žurnalas bus platinamas ir už 
geležinės uždangos, todėl jis 
paprastos išvaizdos ir nedi
delio formato.

Žurnalo adresas: Lėgėretė, 
P.O. Drawer 1410, Daphne, 
Alabama 36526.
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Krikščionybės ir marksizmo konfrontacija
KĘSTUTIS 

SKRUPSKELIS
Norėčiau pradėti* vienu 

literatūriniu vaizdeliu, kurį 
sukūrė Vincas Mykolaitis- 
Putinas apysakoje Sukilėliai. 
Kalba vienas iš sukilimo vadų
— jį pakorė Kaune 1863 
metais — kunigas Antanas 
Mackevičius:

Taip, mano ponai. Ateis diena,
— ir ji ne už kalnų, — kada mes 
duosime žmonėms ir laisvę, ir 
žemę! Tikrasis manifestas jau 
ruošiamas... Tai bus kovos 
manifestas... Žaviuosi Gercenu. 
Tauri širdis, aštrus protas! — 
pakilusiu balsu, žėrinčiom akim 
tęsė Mackevičius (Sukilėliai, pir
ma dalis, Vilnius, 1973, p. 97).

Nedaug tikrų žinių apie 
Mackevičiaus siekimus. 
Tačiau, atrodo, jis iš tiesų 
pritarė raudoniesiems, tai yra, 
priklausė tam sukilimo spar
nui, kuris nepasitenkino vien 
politiniais siekimais. Baltieji 
ribojosi bajoriškos Lenkijos- 
Lietuvos valstybės atstaty
mu, o raudonieji kartu reikala
vo socialinių permainų, kurios 
iš pagrindų pakeistų varg
dienių valstiečių būklę. O 
Gercenas — ateistas, materia
listas, vienas iš rusų revoliu
cinės minties pradininkų — 
raudonųjų tarpe buvo žino
mas. Gercenas, tarp kitko, 
rėmė bandymus jūra siųsti į 
Lietuvą užsienio pagalbą ir 
troško, kad Lietuvos-Lenkijos 
pavyzdžiu būtų pasekta visoje 
caro imperijoje.

Ar Mackevičius tikrai Gerce- 
ną skaitė, nežinia. Bet tuo 
metu nebuvo jokių krikščio
niškų politinių bei socialinių 
programų, kurios siektų 
platesnio bei teisingesnio 
visuomenės pertvarkymo. 
Tokias programas kūrė kiti. Ir 
todėl tuo metu bet koks giles
nis socialinis rūpestis, 
neišvengiamai, tokį Macke
vičių būtų stūmęs antireli
ginės, materialistinės pasaulė
žiūros linkme.

Lietuvoje tuo metu centre 
stovėjo valstiečių — žemės — 
klausimas. Bet toliau į vaka
rus nuo mūsų, darbininkų

'Paskaita, skaityta Ateitininkų 75 
metų jubiliejiniame kongrese Chica
goje 1985 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

konvre *‘e"er®c’j°8 75 metų jubiliejinio Juozas Polikaitis (kongreso išrinktas naujasis
i,.,:-;*0, “ vy“U8> Tėvynės vakarų Seserų Ateitininkų Federacijos vadas) ir Rasa Šoliūnai-
.ėn *5 U7‘rnUOlyn° 8Ode’ ChicaK°je, rugpjūčio tė-Poskočimienė.

amas praveda: Audrius Polikaitis, Nuotrauka Vidos Kuprytės

Dr. Kęstutis Skrupskelis, University of South Ateitininkų Federacijos 75 metų jubiliejiniame 
Carolina filosofijos profesorius, skaito paskaitų kongrese Chicagoje 1985 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Nuotrauka Vidos Kuprytės

klausimas jau buvo iškilęs 
visu savo aštrumu. Marksas 
neperdėjo, tvirtindamas, kad 
revoliucijos dvasia Europoje 
jau įsigalėjusi. Katalikų 
Bažnyčia, savo vidaus 
reikaluose paskendusi, tų 
naujų jėgų beveik nepaste
bėjo. Popiežius Pijus IX — ir 
kiti — pasitenkino kelių ben
drų principų pakartojimu: kad 
nuosavybės teisė yra įgimta ir 
jos atiminėti negalima; kad 
visi pavaldiniai turi savo 
teisėtų valdovų klausyti; kad 
vargšų niekas neskriaus, kada 
visų širdyse įsiviešpataus arti
mo meilės dvasia.

1848 metais paskelbtas 
Komunistų manifestas 
katalikų tarpe rado moralinę 
tuštumą, ir ilgus metus jokio 
katalikiško atsakymo nesusi
laukė. Pijus IX tesirūpino po
piežių valstybės likimu. Kaip 
tik 1848 metais, sukilėlių 
minios privertė jį iš Romos 
bėgti, o naujai paskelbta 
Romos Respublika panaikino 
visas popiežių politines teises. 
Nors svetimos kariuomenės 
dėka Pijus IX Romon sugrįžo, 
tuo kova nepasibaigė. 1870 
metais popiežių teritorijos 
buvo prijungtos prie Italijos, o 
Pijus IX užsidarė Vatikane. 

Taip atsirado vadinamieji 
„Vatikano belaisviai”. Ir ši 
padėtis tęsėsi ligi 1929 metų.

Tuo kritišku laiku, kada 
susiformavo visa tai, ką 
aplink save matome, savo 
viršūnėse Bažnyčia išgyveno 
gilią krizę. Politinėje plotmė
je, ji priėmė modernias, 
demokratines formas labai 
lėtai, nenoriai. Dažnai tik jėga 
priversta, Bažnyčia atsisakė 
tos globos ir privilegijų, kurias 
jai teikė senosios monarchi
jos. 1881 metai beveik siekia 
mūsų laikus, bet tais metais 
Leonas XIII paskelbė encikli
ką, kurioje tvirtino, kad 
monarchija esanti tobuliausia 
valdymosi forma. Tokiu būdu, 
katalikiškuose kraštuose 
dažnai respublikinių santvar
kų šalininkai turėjo kovoti ir 
prieš Bažnyčią. Socialinėje 
plotmėje, mažai dėmesio 
Bažnyčia kreipė į pramonės 
išsivystymą bei darbininkų 
klasės atsiradimą, tai yra, į 
tuos faktorius, kurie išugdė 
marksizmą. Pirmas švie
sesnis pasisakymas, enciklika 
Rerum novarum, pasirodė 
tiktai 1891 metais. O tada 
Marksas seniai jau buvo 
miręs, ir pirmasis socialistinis 
internacionalas buvo spėjęs 

gimti ir išsisklaidyti. 
Darbininkų unijas jau buvo 
perėmę socialistai, kurie daž
nai darbininkų ekonominius 
reikalavimus formulavo 
antireliginės pasaulėžiūros 
rėmuose.

Kiek tokia Bažnyčios būklė 
tikrai buvo žalinga, šiandien 
sunku pasakyti, nes Bažnyčia 
buvo tik vienas veiksnys iš 
daugelio, ir turbūt ne pats 
svariausias. Juo labiau, kad 
ne visur katalikai laukė 
Bažnyčios pamokymų. Dažnai 
jie veikė savo iniciatyva. 
Tačiau, pavyzdžiui, yra 
faktas, kad labai daug katali
kų imigrantų, Ameriką 
pasiekę, Bažnyčią paliko. 
Vėliau, tie imigrantai — 
gimimu katalikai — sudarė 
Amerikos komunistų partijos 
mases. Ir tokia Bažnyčios 
laikysena kartais tramdė 
sveikas katalikų pastangas. 
Reikšminga šiuo atveju yra 
„Knights of Labor” istorija. 
Tai vienas iš pirmųjų bandy
mų Amerikoje darbininkus 
organizuoti. Ilgus metus jai 
vadovavo katalikas, du trečda
liai jos narių buvo katalikai, 
tačiau, 1886 metais Vatika
nas paskelbė, kad katalikai 
Darbo riteriams priklausyti 
negali, nes tai esanti masonų 
organizacija.

To meto imigrantams 
darbininkams Bažnyčia padė
jo labai daug: mokyklos, 
parapinės organizacijos 
švelnino jų sunkią būklę. Bet 
Bažnyčios veikla išsiteko arti
mo meilės darbų plotmėje. Ji 
nelietė pagrindinio klausimo: 
kaip reikia darbininkams 
kovoti prieš darbdavius. 
Dažnai kruvinos Amerikos 
darbininkų kovos tęsėsi kelis 
dešimtmečius, bet neteko 
pastebėti, kad Amerikos 
vyskupai būtų šiuo klausimu 
pasisakę. 1897 metais 
Pennsylvanijos anglies 
kasyklose, streiko metu, poli
cija nušovė maždaug 20 
darbininkų. Visi žuvusieji 
buvo imigrantai — jų tarpe 
keli lietuviai, daugiausia 
katalikai. Imigrantai kunigai 
pasižymėjo artimo meilės dar
bais. Jie žudynių lauke valė 
sužeistųjų kraują, rinko aukas 
nukentėjusiems sušelpti — 
minimas kažkoks lietuvių 
dūdų orkestras — turbūt

parapinis — kuris gastroliavo 
Brooklyne, rinkdamas aukas. 
Karinei valdžiai uždraudus 
iškilmingas laidotuves, kuni
gai atidarė bažnyčių duris ir 
kuo iškilmingiausiai lydėjo į 
kapus. Bet niekur nepastebė
jau, kad kunigai būtų 
pasisiūlę tarpininkauti, kad 
būtų prisidėję prie visos 
streiko eigos, kad būtų bandę 
įvykius kur nukreipti. Socia
linės veiklos klausimais į juos, 
atrodo, niekas ir nesikreipė.

Kada kūrėsi Nepriklausoma 
Lietuva, padėtis jau buvo 
pasikeitus. Pirmąją lietuvių 
krikščionių demokratų progra
mą (1904) parašė kunigai, ir 
jon įtraukė šį paragrfą:

Krikščionys Demokratai statosi 
savo pirmu uždaviniu darbą ir 
kovą už liaudies teises, už žemes
nių klasių gerovę. Tuo Krikščio
nys Demokratai tikisi sustiprinti 
liaudyje tikėjimą ir ankštai ją 
surišti su Bažnyčia (V. Daugirdai
tė-Sruogienė, Lietuvos Steigia
masis Seimas, New York, 1975, p. 
26).
Kaip žinome, žemės reformą 
įvykdė Krupavičius — kuni
gas — ir Steigiamajame Seime 
ji praėjo Krikščionių demo
kratų bloko balsais, nors ir 
daug kunigų Krupavičiumi 
nepasitikėjo. Kunigas Myko
las Vaitkus liudija, kad 1918 
metais kunigų konferencijoje 
Kaune buvo svarsoma, ar 
Krupavičius yra bolševikas. O 
metais vėliau, apaštališkasis 
vizitatorius, arkivyskupas, 
įrodinėjo, kad Krupavičiaus 
žemės reforma „nesutinka su 
katalikiškosios dorovės 
dėsniais” (Mykolas Vaitkus, 
Nepriklausomybės saulėj, an
tra dalis, Londonas, 1968, p. 
168). Kruparičiaus kritikai 
pabrėžė privačios nuosavybės 
teises ir atmetė bet kokius 
nuosavybės apribojimus, nors 
to ir reikalautų bendroji gero
vė.

Kodėl, kalbėdamas apie 
krikščionybės ir marksizmo 
konfrontaciją, tokią liūdną 
istoriją primenu? Nes 
Marksas, kaip pirmeivis, 
socialinę plotmę parinko kaipo 
šių dviejų pasaulėžiūrų varžy
bų lauką. Krikščionių užduo
tis — nes į kovą jie stojo labai 
vėlai — yra parodyti, kad jie 
sugebėtų vadovauti teisingam 
pramonės kuriamų gėrybių 
išsidalijimui. Tai Markso 
kriterijus ir krikščionys turi, 
nori ar nenori, su juo susidur
ti. Devyniolikto šimtmečio 
Bažnyčia — su retomis išim
timis — šio uždavinio nesupra
to, ir skendo tuščiose polemi
kose prieš įvairias modernaus 
gyvenimo apraiškas.

Markso svarstymų centre 
stovėjo bevykstanti pramonės 
revoliucija: ką visa tai reiškia, 
kokią ateitį mums visiems 
žada? Markso iššūkį 
krikščionybei norėčiau 
apibendrinti šiais keturiais 
tvirtinimais:

1. Ekonominės gėrybės 
kuriamos taip sparčiai, jog 
artimoje ateityje jų pakaktų, 
kad kiekvienas žmogus būtų 
tinkamai aprūpintas, pavalgy
dintas, aprengtas, išmokslin
tas. O panaikinus ekono
minius rūpesčius, kiekvienam 
žmogui atsirastų galimybė 
kultūrinėm vertybėm džiaug
tis ir jas kurti. Mokslais ir 
menais ligi šiol džiaugėsi tik 
menkutės mažumos; ateityje, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tautos šventę — Rugsėjo aštuntąją minint
Šiame numeryje:.
Reikia ir to, ir kitko.

Tautos šventę — Rugsėjo aštuntąją 
minint.
Gyvas prisiminimuose a.a. solistas 
Vladas Baltrušaitis.

Česlovo Masaičio eilėraščiai.

Į Ateitininkijos 75 metų jubiliejinį 
kongresą žvelgiant — vaizdai ir įspū
džiai.

PaAOŠtŽ,
Reikia ir to, ir

Nieko nenustebinsime pasa
kę: vienas jau vykdomas 
sumanymas atsveria visą 
šimtinę pasiūlymų. Arba: ge
rai atliktas darbas pralenkia 99 
geriausius norus. Liaudiškai 
tariant: skylės liežuviu neužlo
pysi.

Taigi, konkrečiam veiksmui 
suteikiame žymiai didesnę 
reikšmę negu intencijai. Savo 
ruožtu retai pritariame tiems, 
kurie neprašomi mandrapyp- 
kiaudami po įvykio ima dėsty
ti įvairias galimybes. Sako: 
galėjo būti taip, o ne kitaip; 
reikėjo nedaryti to, kas 
padaryta, o padaryti tai, kas 
nepadaryta; reikėjo nedai
nuoti solistei nežinomų arijų; 
paskatinti vyrų kvartetą vietoj 
dviejų padainuoti tris dainas 
(juk esame trispalvės tauta); 
paprašyti paskaitininką nesi
bijoti mikrofono: barzda nuo 
artumo neužsidegs; Amerikos 
himną giedoti iš pradžių, o 
Lietuvos — pabaigoj; išbluku
sią vėliavą pakeisti nauja; 
nurodyti, kad vėliavnešys ir 
palydovai eitų su vienodai 
užmaukšlintomis kepurėmis; 
neužmiršti, kad per vaišes, 
susijusias su tautine švente, 
stalą būtinai puoštų koks nors 
lietuviškas valgis, sakykime, 
koldūnai...

Rašau tai rimtai, be pašaipė
lės. Taip buvo ir bus: mūsų 
renginiai nuolat yra palydimi 
visokių žodinių galimybių 
kruša. Iš tiesų ir gerai, kad 
žmonės sielojasi ir šneka 
konkrečiai. Doras atvirumas 
nėra yda. Kas iš to, jei kas, 
slėpdamas neigiamos kritikos 
špygą kišenėje, šypsodamasis 
pataikauja gero žodžio 
laukiančiam rengėjui ar 
atlikėjui.

Išlaikyti atvirumą taikioje 
aukštumoje — nelengva. Būti 
taktišku, nepažeminti, 
neužgauti tų, kurie mūsų sąly
gomis ką nors daro, yra 
sunku. Žmonės tokie gi jaut
rūs. Mimozos. Sraigės 
Neatsargiai paliesti, bema
tant užsisklendžia savame 
kiaukute.

Čia ir bėda. Todėl siūlyčiau, 
tarpusavy bendraujant, kuo 
dažniau remtis platoniškomis 
bendrybėmis. Jų pamatai ne 
žemėje, bet danguje. Ma juos 
devynios — tuos koldūnus, tą 
barzdą, nežinomas arijas,

kitko
kreivai užmaukšlintas kepu
res... Kam šitaip pirštu durti? 
Imkime pavyzdį iš neseniai 
per didelę šventę girdėto orato
riaus, kuris ir nieko nepasaky
damas, sujaudino, net pravirk
dė auditoriją.

Reikia mums atsinaujini
mo, — kalbėjo oratorius. 
Reikia naujų idėjų, reiškinių, 
bandymų, mėginimų, naujos 
talkos, pritarimo, linktelėjimo 
galva, padrąsinimo, supran
tančio žvilgsnio, žingsnio į 
priekį, tikslaus žodžio, 
veiksmingo sakinio, gairių, 
burių, irklų gyvenimo srovėj, 
troškimų įgyvendinimo, 
minčių įkūnijimo, šuolių per 
kliūtis, per užtvaras, durų 
atidarymo... mūsų kultūros 
klestėjimui.

Reikia, būtinai reikia, 
verkiant reikia, nes kitaip 
viskas lėtės, merdės, sugiš, 
suges, sustos, pašvinkę... 
viskas pavirs plokštuma, 
dėme, liapsusu, bala, liūnu, 
pelke, purvynu...

O kas bus toliau? — baisu 
pagalvoti.

Tad, nežiūrint kokie esame
— jauni ar pagyvenę, pirmos 
ar trečios jaunystės, tiksliau 
tarus, jaunatviškos senat
vės... liekni ar apkūnūs, su 
turtu ir be turto, vienaip ar ki
taip įsitaisę, toli, arti gyveną
— bet kokiomis aplinkybėmis 
mėginkime atsinaujinti, 
bandykime atgaivinti tai, kas 
uždelsta, kas kertėse užmesta, 
kas prašosi veiksmingo 
tęsinio...

Yra perkūniškai daug 
galimybių. Perkūniškai daug 
kelių kelelių. Takų. Tiltų. 
Perėjimų. Yra daug šviesių 
akimirkų. Prošvaisčių. 
Pragiedrulių. Aušrų. Rytme
čių. Dienovidžių. Sveikų ir 
apytikriai sveikų valandų. 
Sąmonės blykstelėjimų. 
Prigimties paskatų. Intuicijos 
nuorodų. Yra žaibiškai daug 
vidinės šviesos.

Taip maždaug bylojo 
sparnuotas kalbėtojas. Idealis
tas. Optimistas. Tikėjo, kad 
yra sąlygos ryžtui, kad 
galima, kad verta ir prasmin
ga būti veikliam, kad žūt būt 
reikalinga, net ir po tiekos 
išeiviškų metų, anot Mairo
nio, užtraukti naują giesmę... 
eiti kultūrinio bei visuomeni
nio darbo keliais.

Pr. V.

VIKTORAS NAKAS

Šiais metais švenčiame 550 
metų sukaktį nuo tos dienos, 
kurią Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Vytautas buvo numatęs vaini
kuotis Lietuvos karaliumi. 
Vainikavimas turėjo įvykti 1430 
metų rugsėjo 8 dieną. Tačiau, 
imperatoriaus Zigmanto 
Liuksemburgiečio pasiųstas vai
nikas Vilniaus nepasiekė. Len
kai, kurie bijojo Vytauto sava
rankiškumo bei galios ir suprato, 
kad karaliumi tapęs Vytautas 
gali paversti niekais jų užmačias 
Lietuvą valdyti, vartojo smurtą 
užtikrinti, kad vainikavimas 
neįvyktų. Taip Vytautas ir netapo 
Lietuvos karaliumi; taip Lietuva 
ir pasidarė Lenkijos kultūriniu bei 
politiniu satelitu.

Vytautui sulaukus vainiko, 
Lietuvos kultūrinis bei politinis 
gyvenimas gal būtų Visai kitaip 
išsivystęs. Galbūt lenkai nebūtų 
užvaldę Lietuvą, galbūt Lietuvos 
bajorija bei dvasiškija nebūtų 
sulenkėjusios, galbūt lietuvių 
tauta nebūtų tapusi tik valstiečių 
tauta, kurios kultūros atgimimui 
reikėjo laukti 19-to šimtmečio.

Todėl lietuvių tautai rugsėjo 
8-oji diena buvo lemtinga, net 
tragiška data. Visgi Nepri
klausomos Lietuvos valdžia tą 
datą pasirinko Tautos šventei. Ji 
tai padarė 1930 metais, švęsdama 
Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktį. O kodėl? Anot istoriko 
Zenono Ivinskio, Vytauto pastan
gos išsaugoti Lietuvos savaran
kiškumą, remiantis etnografinių 
Lietuvos žemių bajorais, stipriai 
paveikė vėlesnes kartas.(l) Po 
Vytauto mirties Lietuvos bajorai, 
gindamiesi nuo lenkų valdytojų, 
įrodinėdavo, kad jų bajorystės 
teisės paveldėtos ne iš lenkų, o iš 
paties Vytauto. Devyniolikto 
šimtmečio Lietuvos inteligenti
jai, esančiai kritiškame tautos 
atgimimo bei tautinės sąmonės 
formavimosi etape, Vytauto nepri
klausomumas nuo lenkų tapo 
nepamainomos vertės simboliu. 
Devyniolikto šimtmečio galo ir 
dvidešimto šimtmečio pradžios 
Lietuvos inteligentija, iš Vytauto 
Didžiojo pavyzdžio pasisemdama 
stiprybės, ryžosi, kad ir pavėluo
tai, Vytautui suteikti karaliaus 
vainiką. Simboline prasme, tai 
įvyko 1918 metais, Lietuvos Tary
bai paskelbus Nepriklausomos 
Lietuvos valstybę.

Istorikas Ivinskis teigia, kad | 
rugsėjo 8-ta diena yra reikš
minga, nes ji atšvenčia šešis šimt
mečius Lietuvos valstybingumo. 
Gal dėl to būtų tiksliau pavadinti 
rugsėjo 8-tą Lietuvos valstybin-
gumo švente. Gi tautos sąvoka, 
kaip mes ją šiandien supran
tame, neegzistavo penkioliktam 
šimtmetyje. Vytautui rūpėjo 
valdyti ne lietuvių tautą, o Lietu
vos žemes bei jose gyvenančius 
bajorus ir valstiečius. Tų laikų 
gyventojus visų pirma jungė ne 
kalba ir ne etninė kilmė, o 
luomas. Lietuvos bajorai turėjo 
daugiau bendro su Lenkijos ba
jorais negu su Lietuvos vals
tiečiais. Tai akivaizdžiausiai 
įrodo Lietuvos bajorijos sulenkė- 
jimas.

Vis dėlto yra kitas Tautos 
šventės aspektas, kuris kaip tik 
pabrėžia tautiškumo galią bei 
atsparumą, ir kuris mums, 
dvidešimto šimtmečio galo lietu
viams išeiviams, gyviausiai 
kalba. Jei Vytautą laikome gar
bingu Lietuvos valstybingumo 
simboliu, tai Lietuvos valstietiją 
reikėtų prisiminti kaip tautos 
gyvybės išlaikytoją. 1430 metų 
rugsėjo 8-ta diena pažymi pradžią 
Lietuvos krizės, užsitęsusios ne 
metus, ne dešimtmečius, o šimt
mečius. 1430 metais Lietuvos 
valstybės idėja, kartu su Vytau
tu, buvo palaidota. Galėjo būti 
palaidota ir lietuvių tauta. Lietu

vos aristokratijai palaipsniui 
lenkėjant, lietuvių kalbos išliki
mas parėjo nuo valstietijos. Per 
keturis šimtmečius valstiečiai 
išsaugojo kalbą.

Tiesa, tame laikotarpyje lietu
vių kultūra — ualstiečių kultūra
— buvo skurdoka. Sunku pasverti 
kiek žalos lietuvių bajorijos, taigi 
ir lietuvių inteligentijos, sulenkė- 
jimas padarė tautinės kultūros 
vystymuisi. Reikia manyti, kad 
nuo tų žaizdų lietuvių tauta dar ir 
šiandien tebesigydo.

Betgi turime būti dėkingi, kad 
tauta išliko gyva, nepaisant 
bajorijos sulenkėjimo ir po to 
sekusio visai tautai primesto 
rusinimo. Lietuvos inteligentijai 
tautiškai atgimus devynioliktam 
šimtmety, tautos klestėjimas buvo 
daugiau ar mažiau užtikrintas iki 
dvidešimto šimtmečio ketvirtos 
dekados, kuomet genocido 
meistrai Hitleris ir Stalinas 
užsimojo naikinti ištisas tautas.

Taigi, minėdami Tautos šventę, 
švenčiame lietuvių tautos egzis
tenciją tuo 500 metų laikotarpiu, 
kada Lietuvos valdovai ignoravo 
ar tiesiog gniaužė lietuvių kalbos 
bei kultūros vystymąsi. Vasario 
16-tos sukaktis primena, kad 
Lietuva galėjo ir gali būti nepri
klausoma valstybė; Tautos šventė 
liudija, kad tauta gali išlikti gyva 
ir be savo valstybės, svetimųjų 
valdoma, štai kodėl Tautos 
šventė mums turi ypatingą 
reikšmę, Lietuvai pradedant 46- 
8ius sovietinės vergijos metus. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė kalba apie praeitį ir apie 
mūsų viltis ateičiai; Tautos šventė 
prabyla ne tik apie praeitį ir 
ateitį, bet taip pat apie dabartį.

Lietuviai išeiviai daugiausia dė
mesio kreipia arba į praeitį — į 
kunigaikščius, į tautinio atgimi
mo laikotarpį, į Nepriklauso
mybės dvidešimtmetį — arba į 
ateitį, į numatomą ir taip 
laukiamą Nepriklausomybės 
atstatymą. Jeigu mūsų dėmesio 
centre vis tebėra Lietuvos laisvės 
atgavimas, kitaip daryti lyg ir 
keista būtų. I praeitį žiūrime, kad 
surastume sau ir kitiems įrodymų
— ar tai būtų idiliškų prisimini
mų iš Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo, ar tai būtų herojiškų 
kunigaikščių žygių — kurie 
paremtų mūsų ateities viziją. 
Dabartį daugiau ar mažiau ig
noruojame, nes ji mums nepriimti
na ir nesiderina su ateities vizija. 
Todėl mūsų veikla — politinė ir 
šiek tiek kultūrinė — nukreipta į

Trakų pilis, iš kiemo žvelgiant. Nuotrauka Algimanto Kezio

Vytauto Didžiojo skulptūra 'frakų pilyje.
Nuotrauka Algimanto Kezio

nepriklausomybės svajonės 
realizavimą.

Objektyviai žiūrint, lietuviu 
išeivijos veikla yra panaši j Don 
Kichoto kovą prieš malūnus. 
Kultūrinėj plotmėj” šaukštukais 
bandome išsemti asimiliacijos 
jūrą, kuri užliejusi lietuvių koloni
jas. Politinėj plotmėj ieškome 
nelietuvių užtarėjų Lietuvos 
laisvės idėjai, žinodami, kad 
norima retorinė parama nesu
grąžins Lietuvai laisvės, kad 
pasaulis aplamai abejingas Lie
tuvos klausimui ir kad Kremlius 
neturi jokio intereso nei polinkio 
Lietuvai suteikti kad ir satelitinį 
statusą. Nepriklausomybės idėja 
yra kaip religija — be tvirtų 
tikėjimo pamatų nei viena, nei 
kita negali ilgai egzistuoti. Lietu
vių išeivijos laipsniškas silpnėji
mas iš dalies pareina nuo to, kad 
kai kurie lietuviai įsisavino 
gyvenamojo krašto kultūrą ir 
jiems lietuvybė nebereikalinga, 
nebeaktuali; taip pat iš dalies 

pareina nuo to, kad kai kurie 
prarado tikėjimą į Lietuvos laisvę.

Tačiau, kaip anksčiau minėjau, 
Tautos šuentė kalba ne tik apie 
utopišką ateitį ir apie garbingą 
praeitį. Ji kalba taip pat apie 
kasdienišką dabartį. Dėmesio cen
tre tą dieną turėtų būti dabartinė 
lietuvių tauta. Net ir nebetikto- 
tiems į Lietuvos laisvės idėją 
Tautos šventė turėtų būti 
prasminga sukaktis, nes ji atšven
čia faktinį tautos egzistavimą ir, 
kai kuriais atžvilgiais, jos klestė
jimą.

Tautos šventės proga verta 
mesti žvilgsnį į dabartinę tautos 
būklę. Nepriklausomybės netekus, 
didžiausią pavojų savo tolimes
nei egzistencijai lietuvių tauta 
pergyveno tarp 1940 ir 1953 metų. 
Lietuvai tapus Stalino, paskui 
Hitlerio, ir vėl Stalino žaisliuku, 
lietuvių tauta prarado šimtus 
tūkstančių savo sūnų ir dukterų 
tai deportacijose, tai antrajame 
pasauliniame kare, tai masinėse 

žudynėse, tai partizanų kovose. 
Stalinui mirus 1953 metais, lietu
vių tautos greito išnaikinimo 
grėsmė praėjo. Aštuonerius metus 
trukęs partizaninis karas bei 
Lietuvos silpna — palyginus su 
Latvija ir Estija — industrinė ba
zė sulėtino rusų kolonistų ant
plūdį Lietuvon. Chruščiovo val
dymo laikotarpiu tiek Lietuvos 
komunistai, tiek ir kitų Pabalti
jo tautų kompartijų vadai pradėjo 
ugdyti nacionalinius kadrus, tai 
yra savuosius pabaltiečius, 
pakeisti dalį rusų valdininkų, 
užimančių pozicijas Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos biurokratijose.

Dėl įvairių priežasčių atrodo, kad 
iš trijų Pabaltijo tautų lietuviams 
geriausiai pasisekė susitvarkyti. 
Lietuva, kartu su Latvija ir Esti
ja, tapo viena iš ekonomiškai 
pajėgiausių ir produktyviausių 
respublikų visoje Sovietų Są
jungoje. Lietuvos kompartijai teko 
išvengti tų valymų, kurie sukrėtė 
Latvijos ir Estijos komunistų 
partijas ir apsunkino tų kraštų 
tautinių interesų apsaugojimą.

Galbūt svarbiausia, Lietuvai 
pavyko apginti savo etninį iden
titetą. Apie tai byloja sovietiniai 
surašymai, pravesti 1959, 1970 ir 
1979 metais. Pagal 1959 metų 
pravestą cenzą, lietuviai sudarė 
79 nuošimčius Lietuvos gyven
tojų; Latvių"nuošimtis Latvijoj 
tais metais buvo 62, o estai sudarė 
74 su puse nuošimčių Estijos 
gyventojų. 1970 metais lietuvių 
nuošimtis Lietuvoje buvo 80 ir 
1979 metais taip pat 80. Tuo tarpu 
latvių nuošimtis sumažėjo iki 57 
nuošimčių 1970 metais ir iki 53 
nuošimčių 1979 metais. Estai irgi 
patyrė nuostolį, nes 1970 metais 
jų nuošimtis buvo 68, o 1979 
metais — 65. Taigi, per dvidešimt 
metų estų skaičius proporcingai 
sumažėjo 10 nuošimčių, o latvių 
8 nuošimčiais. Gi lietuvių propor
cija nepilnu nuošimčiu padidėjo. 
Kontrastas tarp Latvijos ir Lietu
vos akivaizdus. Latviams gresia 
pavojus tapti mažuma savam 
krašte, o lietuviai kol kas laikosi 
tvirtai ir net tokį Vilnių palaips
niui „atlietuvina”.

Kitas tautos gyvastingumo 
rodiklis yra neoficiali veikla, 
vadinama disidentine, rezisten
cine ar nacionalistine. Disidentų 
judėjimas sovietų valdomose 
žemėse patyrė skaudų smūgį per 
paskutinį penkmetį. Rusijoje, kur 
žmogaus teisių judėjimui 
vadovavo masinės paramos netu
rinti inteligentija, KGB įkalino 
disidentus ir sustabdė jų veiklą. 
Nors Lietuvoj įvyko panašios 
represijos, bet Lietuvos pogrindžio 
spaudos — taigi ir pogrindžio 
veiklos sovietai nepajėgė sustab
dyti. Daugiau kaip 65 Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
numerių yra pasirodę Vakaruose. 
Kiek žinoma, Bažnyčia Lietuvoj 
slaptai teberuošia kunigus bei 
vienuoles dvasinio gyvenimo 
vadovavimui. Pastaruoju metu 
milicija ieško Nijolės Sadūnaitės, 
turbūt norėdama ją vėl įkalinti, 
bet nepajėgia jos surasti. Tai gan 
nuostabus reiškinys totalita
riniame krašte. Be masinio užnu
gario nei LKB Kronika negalėtų 
pasirodyti, nei neoficiali Bažny
čia negalėtų veikti, nei disidentai 
nuo policijos negalėtų slapstytis. 
Aktyvių disidentų_ įr juos palai
kančių Lietuvoje turbūt tėra 
mažuma; vis vien jie sudaro jėgą, 
šu kuria Kremliui sunku 
susidoroti. Jų pajėgumas krašte, 
kuriame religinis judėjimas 
organiškai susiliejęs su tautiš
kumu, įrodo, kad tauta gyva.

Tai pasakius, reikia taip pat 
pripažinti, kad sovietai lietuvių 
tautą sužalojo ir ją tebežaloja. 
Nors sovietinės valdžios rusifika
cijos kampanija Lietuvoje nėra 
tokia veiksminga, kaip Maskva 
norėtų, kad ji būtų, tačiau jinai 
intensyvi. Oficialiam bei moksli
niam gyvenime turbūt nebe- 
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Siame numeryje:
Padėka ir viltis.
Idėjos Juozo Brazaičio raštuose — penkta- 

> jam „Raštų” tomui pasirodžius.
Naujas lietuvių kalbos vartosenos vadovas. 
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Nuomonės ir pastabos.
Nauji leidiniai.
Literatūros vakaras Chicagoje.
Drobėje ar granite pagauti žmogaus patirtį. 
Ateitininkų kongreso dailės parodą aplan
kius.
Renginiai šį rudenį.

Kenfai. ‘PaMŠtį;
Padėka ir viltis
Pamokslas per šv. mišių liturgiją, baigiant Ateitininkų 
jubiliejinį kongresą Chicagoje 1985 m. rugsėjo 2 d.

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, 
jis maloningas per amžius...
Dėkokite Aukščiausiajam Dievui, nes 
jis maloningas per amžius.

- Ps. 136

Kaip iškilmingo choralo rit
mas, šios psalmės gaida nori 
mums išreikšti didelę tiesą — 
padėka yra ne tik išraiška, bet 
giliausioji priežastis dvasinės 
laisvės ir džiaugsmo, kuris 
spontaniškai veržiasi iš mūsų 
asmens pačių slapčiausių 
gelmių. Tai dėkingumo nuotai
kos pergyvenimas. Dėkingu
mas gimsta, kada mes esam 
nelauktai nustebinti kokio 
nors nepaprastai gražaus ir 
palaimingo įvykio. Pvz., stai
ga prieš mūsų akis pasirodo 
laumės juosta, vaikštant 
gamtoje ir stebint saulėlydį ar 
atsigulus pievoje anksti rytą ir 
matant kaip nuostabiai žai
džia spalvos rasos lašeliuose, 
arba visiškai netikėtai nugirs
tas lakštingalos suokimas... 
Šie ir panašūs nelaukti įvy
kiai mūsų yra išgyvenami 
kaip Dovana. Šitokiais atve
jais mumyse subangavęs 
dėkingumas turi nuostabią, 
pabudinančią iš nuobodulio ar 
letargijos, pakeliančią galią. 
Tai yra laisvinanti, išsi
barsčiusius ir gal mūsų jau 
pamirštus gėrio momentus su
jungianti galia, labai pana
ši į maldą. Dėkingume, kaip 
ir maldoje, iškyla ir susilieja 
trys svarbiausieji širdies ir 
dvasios veiksmai, būtent: gar
binimas arba gyrius, nes jisai 
yra iššauktas vertybių intuici
jos; laiminimas — grynai 
religinio pobūdžio pergyveni
mas, nes jis pasireiškia, kada 
įvairios dovanos, kurias mes 
nelauktai gauname, pergy
venamos, kaip „iš anapus” 
gauta palaima; ir, pagaliau, 
padėka, kuri išreiškia 
asmenišką užsiangažavimą, 
įsijautimą ir jautrų atsakymą 
į dovaną. Mes per šias tris ar 
keturias dienas, kurioms 
nuoširdžiai rengėmės ir nedrą
siai tikėjomės pasisekimo, bu
vom tiek ir tokiomis nelauk
tomis dovanomis praturtinti, 
kad sunku surasti atitinkamų 
žodžių išreikšti tam visuo
tinam subangavimui, kuris 
spontaniškai, lyg banga, 
džiaugsmingo entuziazmo ir 
giliai pajustos meilės banga, 

užliejo visus jau nuo pat 
pirmojo vakaro, kada litera
tūros, muzikos ir meno kūri
nių sužėrėjimas, perteiktas 
mums daugiausia per mūsų 
jaunųjų šeimos narių rankas, 
užkūrė šitą nuostabų židinį. 
Apie jį mes ir būrėmės ir kurio 
akivaizdoje, lyg misterija, 
vystėsi visa Kongreso 
programa. Ar galės kas 
pamiršti tą vakaro mistiką, 
kuri apgaubė visus, žengiant 
ir sekant kryžių Tėvynės 
vakare? Ar lengvai išdils iš 
atminties iškilmingųjų mišių 
liturgija ir mųsų jaunųjų, 20 
šimtmečio vaidilučių, malda į 
Mariją?

Evangelijose minimas 
graikų kalbos žodis KAIROS. 
Juo buvo norima išreikšti tuos 
palaimos, vidaus pasaulio 
suspindėjimo momentus, kurie 
mus uždega sielos palaima ir 
nuostaba, nes jie mus 
„užklumpa” visai nepasiren
gus, todėl mūsų pergyvenami 
kaip dovana. Šitais KAIROS 
momentais asmuo visas 
pabunda, stebuklingai nauja 
šviesa tampa nuskaidrinta ir 
mūsų aplinka, daiktai įgyja 
naują žavesį.... Viskas tarsi 
dainuoja. (Prisiminkim mūsų 
Maironį, taip nuostabiai 
suspindėjusį jaunatve: „... taip 
giedra ir linksma, tiek šviečia 
vilties! Vien meilę norėtum 
dainuoti....”)

Reikia rinkti tuos neišsako
mos palaimos momentus, kaip 
retus brangakmenius, nes jie 
būtini mūsų asmens brendi
mui, siekiant vis tobulesnio 
orumo ir kilnumo laipsnio. 
Kiekvienas iš mūsų esam 
apdovanoti — mums yra 
suteiktas daugiau negu 
deimantas ar koks retas 
brangakmenis. KAIROS 
suspindėjimas mūsų kasdieno
je yra mums nedviprasmiškas 
priminimas, kad toji mums 
neužtarnautai suteiktoji 
dovana — tai ne brangus 
metalas, sunkus ir nesikei- 
čiąs, bet paslaptinga gyvybe 
virpąs da gas, kurį būtina 
nuolat pr. iūrėti, apsaugot
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Idėjos Juozo Brazaičio raštuose
Penktajam „Raštų” tomui pasirodžius

Juozas Brazaitis. Raštai. V-tas 
tomas. Religinės refleksijos, Lietuviai 
be tėvynės, Visuomeniniai rūpesčiai, 
Ano meto aktualijos. Laiškai iš kelio
nių, Papildymai. Redagavo Alina 
Skrupskelienė ir Česlovas Grincevi- 
čius. Chicaga: l Laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti, 1984. Spaus
dino „Draugo” spaustuvė. Aplankas ir 
viršelis Ados Sutkuvienės. 548 psl. 
Kaina — 15 dol/Gaunana „Drauge”.

Per penkerius metus, prade
dant 1980-siais, knygų lenty
nose išsirikiavo Alinos 
Skrupskelienės ir Česlovo 
Grincevičiaus suredaguoti ir 
dailiu dail. Ados Sutkuvienės 
viršeliu ir aplanku papuošti 
Juozo Brazaičio penki Raštų 
tomai. Tai išliekantis pamink
las 1974 m. mirusiam Juozui 
Brazaičiui, literatūros 
mokslininkui, kritikui, pedago
gui, visuomenininkui, valsty
bininkui, rezistencinės ideolo
gijos kūrėjui, strategui ir 
rezistentui. Poetas Bernardas 
Brazdžionis Brazaičio vaid
menį lietuvių tautos istorijoje 
yra taip nusakęs: „Juozas 
Ambrazevičius-Brazaitis įro
dė, kad viename turtingos 
dvasios asmenyje, gyvenimui 
ir tėvynei pareikalavus, turi
ningai gali reikštis mokytojas 
ir mokslininkas, žurnalistas ir 
visuomenininkas, politikas ir 
valstybininkas, rezistencijos 
kovotojas ir vadas” (Į Laisvę, 
1975 gruodis).

Redaktoriai ir leidėjas, Į 
Laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti, savo užmojį 
pavyzdingai atliko: kaip buvo 
suplanuota, per rekordiniai 
trumpą laiką išleido visus 
penkis tomus su penktajame 
tome išspausdintu visų tomų 
vardynu ir klaidų atitaisymu. 
Skaitant dar užkliūva viena 
kita nepastebėta korektūros 
klaida, bet aplamai pastebėtų 
ir nepastebėtų klaidų nedaug.

I tuos tomus dar netilpo 
daugelis Brazaičio raštų, pvz. 
knyga Vienų vieni, Juozo 
Daumanto Partizanų papildai 
ir nemaža straipsnių, paskelb
tų periodikoje. Iš antros pusės, 
paskelbta nemaža tokių, kurie 
niekur nebuvo pasirodę. Malo
nu patirti, kad Brazaičio raštų 
leidimas dar bus tęsiamas.

Pirmojo Raštų tomo pasta
bose redakcija pareiškia 
atsisakanti „tematinio-idėji-

. _ BS ait*8 Lle^uv11* Fronto Bičiulių stovykloje 1963 metais. Iš kairės: Vytautas Vaitie- 
nas, Juozas Brazaitis, Stasys Barzdukas, Leonardas Valiukas ir dr. Kazys Ambrozaitis.

Nuotrauka V. Pliodžinsko

JUOZAS KOJELIS

Nuotrauka Vytauto Maželio

Kun. dr. Pranas Garšva, prof. Juozas Brazaitis ir kun. (vėliau vyskupas) Pranas Brazys 1955 
metais, kada tuometinis „Drabininko” redaktorius Brazaitis išlydėjo abu kunigus į Marijonų 
vienuolijos kapitulą.

skirstymo, o taip pat irnio t _ 
chronologinės eilės". Tačiau iš 
tikrųjų tam tikra prasme 
pastebimas ir tematinis 
sugrupavimas, ir chrono
loginis ritmas. Pirmieji du 
tomai skirti grynai literatū
rinėm temom, trečiame jau 
paliečiami ir kitų kultūros sri
čių klausimai, ketvirtajame — 
susitelkta ties kultūrininkais 
ir kultūros bei švietimo rūpes
čiais, bet taipgi jau iškyla 
ir visuomeninė - rezistencinė 
tematika, kuriai iš pagrindų 
skirtas penktasis tomas. Čia 
taip pat prisiglaudė keliolika 
Brazaičio straipsnių, kurie 
savo tematika priklausytų 
pirmiesiems tomams. Tai ne 
priekaištas redakcijai, bet 
padėka, kad vėliau surasta 
medžiaga {glausta į Raštų 
seriją, o ne palikta dūlėti 
archyve ar periodikoje. 
Papildymuose sudėta 14 
straipsnių, iš kurių devyni dar 
niekur nespausdinti, o taip pat 
po vieną latvių ir estų 
kalbomis.

Brazaitis — kultūros 
ar politikos žmogus?

Daugelis kultūrininkų 
apgailestauja, kad gimęs 
kultūrai Brazaitis, atsidūręs 
tremtyje, savo jėgas atidavęs 
nevaisingai politikai. Lietu-

viškoji kultūra dėl to patyrusi 
nuostolių. Tad kas iš tikro 
Brazaitis — kultūros ar poli
tikos žmogus?

Daugeliui jau vien politikos 
žodis sukelia valdymo galios, 
jos naudojimo ir piktnaudžia
vimo bei partinių rietenų 
asociacijas. Dirbdamas Vlike, 
Brazaitis su tokia politika 
turėjo susidurti, ir tai jį slėgė. 
Ne kartą tuo laiškuose bend
raminčiams nusiskųsdavo. įtampa veikimo jungtimi. 
Tačiau, ko daugelis nesupran
ta, Brazaitis be [skundo prisi
ėmė rezistencijos naštą. 
Juozo Girniaus godžiais, „kas 
kitiems buvo tik politika, jam 
buvo rezistencijos šventa 
pareiga. Jai save aukojo, 
nepaisydamas, kad šioj veikloj 
jam buvo lemta tik kartėlį 
patirti” (LKMA Suvažiavimo 
darbai, X t., 57 p.).

Penktajame Raštų tome 
randame tuo klausimu paties 
Brazaičio pasisakymų. Kad jis 
nebuvo koks perbėgėlis iš 
vieno veiklos lauko į kitą, o 
kultūrą ir rezistencinę poli
tiką organiškai rišo, aiškėja 
jau iš prieškarinių pasisaky
mų XX Amžiaus vedamuo
siuose, pvz.: „Visi turi būti 
kūnu ir dvasia pozityviai ir 
aktyviai pasinėrę valstybės 
reikaluose ir jos gyvenime” (286 
p.); ..Vyčio kryžiaus nešio
tojai... (atneša) ir mūsų

godžiajam metui šauksmą: ne
tam mes vargom, ne tam ir sybė turėtų vietos rasti Vl-me 
anie tautos vaikai paaukoti, 
kad gyvieji užmirštų laisvę, 
kad užmirštų kovas ir budėji
mus” (260 p.).

Tas pačias idėjas jis skelbia 
ir atsidūręs tremtyje, tik 
valstybės reikalais rūpesčius 
pakeitęs rezistencija. Kai poli
tika turi tendenciją ryškinti 
skirtingumus, rezistencija

Kai poli- 
būdingas 
senosiose 
ir polin-

Kalbėdamas apie 1940-1941 m. 
bolševikų okupaciją, taria: 
„Rezistencija sujungė visokių 
nusistatymų žmones, pasiry
žusius kovoti su okupantu. 
Aktyvistų frontas buvo pirma 
naujų laikų rezistencinė 
organizacija, rezistencijos 
lopšys” (134 p.). Rezistencijos 
ir politikos santykis iškyla 
rezistencinių ir politinių 
organizacijų aptarimuose: 
„Rezistencinėj kovos organi
zacijoj telkiasi tie, kuriems 
pirmiausia rūpi pasipriešini
mo akcija. Dėl programinio 
vidaus vieningumo jie nelinkę 
sukti sau galvos... 
tinėms grupėms 
užsikonservavimas 
doktrinų formulėse 
kiuose .laimėti valdžią’, tai 
rezistencinėms kovos organi
zacijoms būdingas veržlumas į 
praktinį veikimą ir polėkis 
ieškoti naujų susigrupavimo 
pagrindų” (137-8 p.).

Rezistencijos sampratą 
Brazaitis ilgainiui iš 
pasipriešinimo Lietuvos paver
gėjui, Vakaruose prieina
momis priemonėmis, praplėtė į 
pasipriešinimą kitai 
grėsmei: a) iš Rytų 
čiai infiltracijai į 
dvasią — „smurto, 
demagogijos ir kitų 
nės dvasios metodų’ 
grimzdimui „į Vakaruose išau
gusį ramybės geismą, kuris 
veda į oportunizmą ir kapitu
liaciją” (153 p.). Ir tokiai 
nelemtai Rytų ir Vakarų 
įtakai jis skelbia pasipriešini
mą: „...kova dėl lietuviško 
reikalo tegali būti prasminga, 
pagrįsta ir viltinga, kol ,

„principai bus statomi aukš
čiau už oportunizmą;

kova už juos bus vykdoma 
visuotinai, totaliai;

moralės dėsniai vadovaus 
veiklos krypčiai ir tarpusavio 

dvilypei 
ateinan- 
lietuvio 
klastos, 
totalisti- 
” ir b)

sąntykiams;
tie patys reikalavimai bus 

taikomi kitiems kaip ir sau”. 
(154 p.)

Lyg Nemuno srovė ties 
Rambynu, Brazaitis ramia 
dinamika rezistencijos darbą 
tęsė net tada, kai jo širdis jau 
buvo sprogusi. Paskutinieji du 
didesni darbai, kuriuos atliko 
prieš mirtį, buvo skirti rezis
tencijai: 77 puslapių leidinys 
Vienas iš rezistencijos kartos: 
dr. Pranas Padalis ir studija 
Lietuvos žydų likimas ir 
Laikinoji Lietuvos vyriausy
bė. Pats ligos sunaikintas, 
susimąstęs prie Padalio kapo, 
į ateitį Brazaitis žiūri tokia 
melancholiška viltimi: 
„Trauksis tos generacijos, tos 
rezistencinės generacijos, 
asmenys. Bet yra viltis, kad 
jie bus palikę ar pažadinę 
gyvą kitiems rezistencinę 
dvasią. Tokią dvasią, kuri 
asmenį darytų asmenybe, 
pranašesne už aplinkos 
asmenis, tesirūpinusius savo 
,aš’; kuri Lietuvai paliktų indė
lį... Tokia patikima istorijos 
raida. Ir mūsų išeivių isto
rijos” (Raštai, IV t., 405 p.). 
Studija Lietuvos žydų likimas 
ir Laikinoji Lietuvos vyriau-

RaStų tome.

Analizės nepakanka
Pastaruoju metu mūsuose 

labai madingi simpoziumai, 
problemų moksliniai tyrinė
jimai, analizės. Žvilgsniai į 
išeiviją, žvilgsniai į Lietuvą, 
lituanistinio švietimo moksli
niai tyrinėjimai, anketų 
interpretacijos — tai lemos, 
užgožiančios konferencijų, 
suvažiavimų, seim r kongre
sų programas. Visa tai gerai, 
tik bėda, kad tie „moksliniai 
tyrinėjimu/’ mokslini: ■ 
tyrinėjimais ir pasilieka. O ne 
kartą tyrinėjamos problemos, 
kurios, anot vieno mūsų filo
sofo, yra savaime aiškios. 
Brazaitis klausimų svarsty
mus irgi paprastai pradeda 
analize. Tai lengvai pastebės 
skaitytojas, versdamas 
penktojo Raštų tomo lapus. 
Štai charakteringos straips
nių temos: „Apie kultūros 
reikalą tremtyje”, „Budėjimas 
naktyje”, ,,Pavargimo 
grėsmė”, „Srovė ir uola”, 
„Rytai ir Vakarai mumyse”, 
„Vienybė, iliuzija, utopija”, 
„Laisvinimo problemos”, 
„Žmonės ir idealai laiko 
tėkmėje” ir kt.; keli rašiniai 
tarptautinės politikos klausi
mais ir net 19 vedamųjų iš 
prieškarinio XX Amžiaus 
skaitytoją stebina analizių 
įžvalgumu. Bet Brazaitis 
analize nepasitenkina, nes, io 
žodžiais, „viena analizė tegali 
silpninti dvasią”, todėl „kon
struktyvios išvados visada 
prašosi padėties analizė” (114 
p.). Ir daugiau negu pačios 
analizės skaitytoją stebina 
paprastais žodžiais, aiškiom 
sąvokom, elegantiškai ritmin
gais sakiniais, reiškiamos ir 
logiškai pagrįstos konstrukty
vios išvados.

Štai pora pavyzdžių. Įrodęs 
faktišką pavargimo grėsmę, 
jai atsispirti 1954 m. rašy
tame straipsnyje daro tokias 
sugestijas: a) dalyvavimas ko
lektyvuose „duoda dvasinių 
paskatų”, b) dalyvavimas 
nedaugelyje organizacijų 
leidžia pasireikšti „ne tik 1 ivi- 
mu, bet ir veikla iš visos 
dvasios”, c) diskusijose prieš 

(Nukelta į 2 psl.)



u

Šiame numeryje:
Lenkų rašytojo alegoriniai romanai apie 
totalitarizmą.
Keli žodžiai Vincui Ramonui.
Trisdešimt antroji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė.
Ten, kur gyveno Romeo ir Julija.
Aldonos Veščiūnaitės eilėraščiai.
Atidaryta „Galerija” New Yorke.
Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės paroda 
pradeda Čiurlionio galerijos naują sezoną. 
Naujos knygos.

Keli žodžiai Vincui Ramonui
ANATOLIJUS KAIRYS

Kert&nž PaAačt&
Lenkų rašytojo alegoriniai
romanai apie totalitarizmą

Geriausiai žinomas lenkų 
rašytojas Amerikoje šiuo metu 
yra Ryszard Kapuscinski. 
Spauda labai palankiai sutiko 
neseniai čia išėjusią jo knyjj$ 
Šachų, šachas, kuri aprašo lra- 
no valdovo nuopuolį ir 
Khomeinio revoliuciją; prieš 
tai didelio dėmesio sukėlė jo 
studija Imperatorius apie 
Etiopijos valdove Haile Se- 
lassie nuvertimą. Balandžio 
mėnesį lankydamasis New 
Yorke, Kapuscinskis atsakė į 
žurnalistų bei kritikų klau
simus.

Kaip šiandieniniam lenkų 
rašytojui įmanoma taip ašt
riai rašyti apie diktatūrą? 
„Nors diktatūrinės vyriausy
bės į savo piliečius žiūri su 
panieka”, aiškino Kapus
cinskis „jos taip pat labai 
stengiasi išgauti jų pripaži
nimą. Nepaisant to, kad dik
tatūros yra neteisėtos — ar 
kaip tik todėl, kad jos yra ne
teisėtos — jos mėgina atrodyti 
teisėtos. Tuo klausimu dikta
tūros nepaprastai, patologiš
kai jautrios. Be to, diktatūras 
kamuoja menkavertiškumo 
jausmas (nors ir labai giliai 
paslėptas). Todėl jos negaili 
pastangų ir išlaidų parodyti 
sau ir kitiems, kaip liaudis jas 
remia. Nora tas tariamas tau
tos pritarimas tėra šarada, 
diktatoriams ji teikia daug 
pasitenkinimo. Tai kas, kad 
tai tiktai iliuzija? Diktatūrinis 
pasaulis kupinas iliuzijų”.

Kai Rytų Europos rašytojas 
nori rašyti apie diktatūrinius 
režimus ir išvengti bausmės, 
jis, kaip Kapuscinskis, rašo 
apie Iraną šacho valdymo 
metu. Įžvalgūs lenkai skaito 
Kapuscinskio knygas, lyg jos 
būtų parašytos apie Lenkiją. 
Pats autorius prisipažino, kad 
jo knygos iš esmės alegoriš
kos. Lenkai jas atidžiai skai
to, ieškodami užmaskuotų ko
mentarų apie Giereko ar 
Gomulkos vyriausybes, ar 
apie Rytų Europos režimus 
Stalino laikais.

„Teisybė, kad Šachų šachas 
tiek pat tinka Lenkijai, kiek ir 
Iranui”, kalbėjo Kapus
cinskis. „Bet iš tikrųjų aš ne
rašau ir apie Iraną. Mane 
domina žmogus, kultūra, 
visuotinumas. Aš rašau apie 
žmones, kurie tiktai nešioja 
šachų šacho, Judėjos liūto, ar 
— taip! — kompartijos pirmojo 
sekretoriaus Edvardo Giereko

apdarus. Viskas yra metafora. 
Mano ambicija — atrasti 
visuotinumą”. Kapuscinskį 
visad masino „didžiūnų nuo
puolio” tema: „Kaip išyra 
galybė, kaip ji sužlunga — 
paskutinės dienos, paskutinės 
valandos, valdovo rūmų tuš
tuma”. „Karalių nuopuolis” — 
tragiškoji akimirka klasikinės 
graikų kultūros prasme.

Lenkų rašytojas paneigė, 
kad jis kritikuoja dabartinę 
generolo Jaruzelskio vyriau
sybę. Jis daugelį metų buvo 
oficialiosios Lenkijos žinių 
agentūros korespondentas ir 
parašė reportažus apie 27 
karus bei perversmus Trečia
jame pasaulyje. „Aš jaučiu in
stinktyvų potraukį į pavo
jingas vietas”, kalbėjo 
Kapuscinskis. „Iš dalies todėl, 
kad aš noriu save išbandyti — 
savo valią, drąsą, sugebėjimą 
pakelti sunkumus. Mes, 
lenkai, labai žavimės drąsa. 
Tuo remiasi visa mūsų isto
rija. Žmogaus sąvoka pas mus 
herojiškai tragiška. Visai 
nesvarbu, ar laimi, ar pra
laimi; svarbu orumas, gar
bingumas. Mes, lenkai, galvo
jame istoriškai. Visi mūsų 
sukilimai, visi mūsų karai. 19- 
tame šimtmetyje mes pakarto
tinai sukilome prieš Rusiją. 
Lenkai dar šiandien kalba 
apie Antrąjį pasaulinį karą, 
lyg jis būtų įvykęs tik vakar; 
jie tebebando ieškot garbės 
savo praeityje, ieškot patei
sinimo savo elgesiui. Mes 
diskutuojam. Mes kivirči- 
jamės. Mes kaunamės”.

„Ar yra paralelių tarp Len
kijos ir Irano?” — „Be abejo”, 
atsakė Kapuscinskis. „Visa 
mūsų istorija buvo kova už 
nepriklausomybę. Ir religija 
joje vaidino labai svarbų vaid
menį. Irano revoliucijoje mane 
ypačiai, domino tradicinės, 
visa apimančios, religijos atgi
mimas, religiniai jausmai kaip 
masių variklis. Tie jausmai 
labai galingai pasireiškė Len
kijos istorijoje ir tebėra stip
rūs šiandien. Lenkijos Katali
kų Bažnyčia yra labai galinga 
institucija — seniausia, 
tūkstantmetė, tautinė lenkų 
institucija. Ji pergyveno visus 
sunkumus. Mes praradome 
savo politinę nepriklausomy
bę. Mes buvome kolonija. Bet 
Bažnyčit šliko gyva! Per Baž
nyčią iš! o gyva lenkų kalba 
ir, kultui. Todėl Lenkijoje Ku-

kuris laimės. Grįžtant namo, 
Gaučys pasiūlė aplankyti 
laureatą ir jį pasveikinti. 
Neapsirikome — Bradūnas 
mus pavaišino geru konjaku.

Donelaičio kape mane er
zino tokie posmai, kaip: O, 
Kristijonai,/Kas dabar
Lazdynėliuos, / Jeigu maty
tum,/Ką jie padarė/Iš tavo 
krašto ir iš tavo parapi
jos,/Apsiverstum grabe (p. 45). 
Tai ne poezija, o reportažas. 
Arba: Kur tavo vietoj tik ak
muo,/Ir tas išniekintas per
dėm — / Apspjautas rusiškom 
raidėm... (p. 44). Prie ko čia 
rusiškos raidės? Kuo rusų 
kalba kalta, kad Lietuvoj 
komunizmas? Kas pažinojo 
Vincą Ramoną, tas visai nesi
stebėjo, kai jis, vėliau užėjęs į 
Draugo redakciją, Kazio 
Bradūno prisipažinimu, pasa
kęs jam tiesiai į akis: „Kam gi 
meluoji?”, prikišdamas rūko 
„girdėjimą”. Tik Ramonas ir 

vietą draugą ir bičiulį, vienos' galėjo taip pasakyti kultū- 
idėjos bendradarbį, o grįž
dami iš kapinių pasiimam ir 
vežamės atgal, tai yra pasi
imam tai, kas nepalaidojama, 
kas jo palikta mūsų kartai ir 
ateinančioms: nemirštantis
rašytojo kūrybinis turtas.

Vincas Ramonas buvo atvi
ro ir tiesaus būdo, tačiau griež
tų reikalavimų rašytojas. Savo 
bičiuliams jis buvo neatlaidus: sakyti, kietai, 
kritikas, barė ir mokė, kartais goriškai. Ta jo charakterio 
net priekaištavo, kad nieko 
gero neparašo... Tik poetams 
jis buvo atlaidesnis, kaip ir 
mūsų dauguma. Aukščiau 
minėtame straipsnyje Kazys 
Bradūnas mini Vincui 
Ramonui charakteringą 
„linksmą nuotykį”, kurį šia 
proga aš norėčiau praplėsti. 
Galiu patvirtinti, kad tada, 
Kazio Bradūno paminėtu 
laiku, atrenkant Lietuvių rašy
tojų draugijos metinei groži
nės literatūros premijai 
knygą, varžėsi Kazio Bradūno 
poezija ir Aloyzo Barono 
romanas. Vincas Ramonas ir 
Algirdas Titus Antanaitis 
palaikė Bradūno Donelaičio 
kapą, o dr. Kazys Ambrozai- 
tis ir šio straipsnio autorius — 
Barono prozą. Penktuoju jury 
komisijos nariu buvo Povilas 
Gaučys, kuris ir pirminin
kavo, tai į jį ir nukrypo mūsų 
akys. Tokiais atvejais 
dažniausiai laimi poezija, tai 
P. Gaučys, mažai svyravęs, 
pasisakė už poeziją. Visi 
buvome linksmi ir patenkinti, 
nes tiek Bradūnas, tiek Baro
nas visiems jury komisijos 
nariams buvo geri draugai, 
artimi bičiuliai — nesvarbu,

Šių metų sausio 14 d. a.a. 
Vincas Ramonas šventė savo 
80-jį gimtadienį. Ta proga 
Kazys Bradūnas išspausdino 
gimtadieninį rašytojui pagerb
ti straipsnį (Draugas, 1985 m. 
sausio mėn. 19 d.), o štai, 
pusmečiui dar nepraėjus, jau 
budėjome prie jo karato. Stovė
damas prie jo karsto galvo
jau: ką mes laidojam? Ar iš 
tiesų mes Vincą Ramoną 
laidojam? Atsisveikinam? Ką 
atsisveikinam? Ir lydim. Ką 
lydim ir kur? Nė į vieną 
klausimą neradau atsakymo. 
Gal todėl, 
nebuvo — 
atsisveikinti, 
užmiršti yra 
buvo, yra ir pasiliks mūsų 
tarpe kaip žodis ir kalba. Iš 
tiesų, kas mirė, ko mes nete
kome? Reliatyvus laikas, relia
tyvus rašytojo laidojimas... 
Akivaizdus paradoksas — 
palydime į „amžino” poilsio

kad atsakymo 
Vincą Ramoną 

palaidoti ir 
negalimybė! Jis

imi
»*■..

rinio priedo redaktoriui — 
niekas kitas! Neretai mūsų 
kolegos rašytojai, susitikę 
redaktorių ar kritiką, patai
kauja, saidžialiežuvauja, bijo, 
idant redaktorius neįsižeistų, 
neigiamos recenzijos apie
knygą neišpyškintų... Vincas 
Ramonas nebijodavo savo
nuomonės pareikšti, galima 

beveik kate-

žymė yra iš dalies įkūnyta ir 
jo knygų veikėjuose.

Vinco Ramono literatūrinės 
vagos nebuvo taip jau plačios, 
bet jos buvo labai gilios. Jis 
rašė nedaug, tačiau ką rašė, 
rašė gerai. Iš viso keturios 
knygos, iš kurių dvi — Dul
kės raudonam saulėleidy ir 
Kryiiai iššaukė platesnį visuo
menės dėmesį. Abu šie roma
nai tematiką ėmė iš pirmosios

komunistų okupacijos metų. 
Vienas žymiausių mūsų litera
tūros kritikų, miręs prieš kele
tą metų prof. dr. Jonas 
Grinius, analizuodamas Vinco 
Ramono romaną Kryžius, 
rašytoją prilygino Dostojevs
kiui ir Tolstojui. Savo kapita
linėje knygoje Veidai ir proble
mos lietuvių literatūroje (p. 
363) jis rašo: „Kryiiai nėra 
šiaip sau eilinis papročių 
romanas. Jis atstovauja idėji- 
nio-probleminio ir drauge 
psichologinio romano rūšiai, 
kuri įteka į gilią literatūrinę 
srovę, suformuotą F. 
Dostojevskio ir L. Tolstojaus 
giliaprasmių romanų”.

talikų Bažnyčia yra galingas 
tautinis simbolis”.

Kapuscinskis griežtai skiria 
Trečiojo pasaulio ir totalita
rinius režimus. „Trečiojo 
pasaulio režimai nėra totalita
riniai”, kalbėjo Kapuscinskis, 
„bet valdovo autoritetu besire
miančios diktatūros. Totali
tariniai režimai persunkia 
visą visuomenės struktūrą, o 
paprastų diktatūrų kontrolė 
ribota. Jos tenori išsilaikyti 
valdžioje, bet totalitarinių 
valdovų ambicija yra viską 
kontroliuoti”, pabrėžė lenkų 
rašytojas The New York 
Times dienraščio š.m. balan
džio 18 d. išspausdintame 
pasikalbėjime. j.

uan. Jurgis Daugvila prie savo sukurto lietuviško prieangio. Nuotrau- 
ka iš rengiamos 14-sios Lietuvių fotografų parodos, kurios tema — 
„Lietuvio portretas”. Paroda atidaroma š.m. spalio mėn. 25 d. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Nuotrauka Viktorijos Matranga

tarpio idėjose ir charaki ių 
sklaidoje natūralistinės, spal
vos kur kas ryškesnės. Tikro
viškas dienos realijų pristaty
mas nepadaro kūrinio 
realistiniu. Tenka kreipti 
dėmesį į veikėjų nuotaikas, 
veiksmo rezultatus, net į pa
čios pagrindinės idėjos ato
mazgą. O Vinco Ramono pa
grindiniai romanai Dulkės 
raudonam saulėleidy ir Kry
žiai savo pasaulėžiūrines 
šaknis turi žmogaus prigimty
je, žemėje, natūralistiniame 
faktų sprendime. Realistinis 
fonas ar realistinis veikėjų 
traktavimas nepaneigia natū
ralizmo pradų. Tokiam požiū
riui yra duomenų pačioje abie- 
jų minėtų romanų struktūroje, 
tik reikia juose keliamas min- 

'1 ’tis nuvalyti, atskirti nuo laiko 
dulkių ir dienos nuotaikų.

Dulkių raudonam saulelei- 
, dy svąrbįąusias veikėjas Jur

gis f-įorkaitią elgiasi 
, ',,i^tūraliai”,znę fęajįąi, Tokia 

jo prigiipją, o pe noras prisi- 
, taikyti. Jis. elgtųsi panąšiai 

bet kokioje visuomenėje, bet 
kokioje valstybinėje santvar- 
koje — komunizmo ar kapi
talizmo., Šykštumas yra jo 
„prigimtis”, jai aukojami visi 
moraliniai, principai, šeima, 

Vincas Ramonas <1905-1985} v- -< : , , net dukters ąteitis, jos garbė.
.vi , Tai jau nebe „realizmo” apim

tis, o gamtos dėsnių, saky
tume, primatas. Kryžių 
Zigmas Kreivėnas irgi elgiasi 
„natūraliai” ^Balistinėje situa
cijoje,, ne. atyirkščiai. Jis netu
ri .(.njeilės nei žmonai, nei 
meiįų|žei, nąisaikams, nes jam 
egzistuoją tįk :gamta ir jis tiki, 
ką joje matOiiką paliečia, kas 
teikia naują ar malonumą. 
Dievas ir. tikėjimas jam 
nereikšmingos sąvokos, tik 
įpročiai iri -tradicijos, 
nesaistantys jo santykių nei 
su žmoi.vinis, nei su valdžia. 
Jo asmenį apsprendžia gamti
niai poreikiai, neribota laisvė, 
žmogus pats sau — kaip medis 
žemėje. Jis būtų toks pat prie 
bet kokios valdžios.

Kryžių atomazga 
veikiau natūralistinė: 
atsitiktinė, ne idėjinė, 
antgamtinė. Kreivėno mirtis 
kartu su Grūžtu — vienas 
netikintis, kitaB tikintis — 
rodo ne kokią kankinių mirtį 
už savo įsitikinimus, o papras
čiausiai aklą gamtos jėgą: 
vokiečiai puola, komunistai 
bėga, skundas kone pavėluo
tas, nėra laiko svarstyti ar 
teisybės ieškoti, egzekucijos 
vykdytojai — mažo kalibro 
partiečiai ir t.t. — vykdo aklai, 
stichiškai, nelyginant gamtos 
sukelta audra nusineša 
gražiausius namus, o palieka 
lūšnynus. Gana aiškus pasau
lėžiūrinio romano natūralis
tinis galas. Realistinis arba 
apgalvotas sprendimas tokio 
košmarinio įspūdžio nesu
keltų, kas ir rodo, kad Vincas 
Ramonas yra mažiau realis
tas, o daugiau natūralistas, 
paskutinį žodį paliekąs tarti 
gaivališkai įvykių eigai.

Ir daugiau. Užmirškime 
minutei Romą ir Maskvą, 
pažvelkime į Dulkes ir Kryžius 
ne problematiškai, ne pasaulė- 
žiūriškai, o grynai kūrybiškai, 
iš meninės rašytojo vaiz
duotės taško. Greit pastebė
sime, kad yra daugiau kelių: 
ne du ir ne trys. Neretai veikė
jas pasirenka „kairę” ar de
šinę” ne kokių nors kilnių 
įsitikinimų vedamas, o vien 
naudos ieškodamas lipa karje
ros laiptais. Tai gana dažnas 

(Nukelta į 4 psl.)

w.

Kaip talentingas rašytojas 
ir nuoseklus mąstytojas Vin
cas Ramonas priėjo išvados, 
kad idėjinėje kovoje tėra du 
keliai: Į Maskvą arba į Romą. 
Kaip matome, šios dvi proble
mos politikus, kultūrininkus 
bei rašytojus tebekamuoja ir 
dabar, 40 metų po Kryžių 
pasirodymo. Įžvalgus psi
chologas, kokiu buvo Vin
cas Ramonas, natūraliu keliu 
priėjo nuomonės, kad trečio 
kelio galbūt ir nėra, nebent 
trečiuoju keliu arba trečiąja 
išeitimi laikytume pačios idė
jos, o kartu ir rašytojo mirtį. 
Kaip teisingas Vincas Ramo
nas buvo rašydamas Kryžius 
prieš 40 metų, taip lygiai 
teisingas jis yra šiandien, ir be 
abejonės jis bus teisingas 
rytoj, ir dar po daugelio metų, 
jei į Kryžius žiūrėsime vien iš 
idėjinės pusės. Gėrio ir blogio 
kova yra žmogaus esminė 
kova su pačiu gyvenimu, 
tiksliau — su pačia egzistenci
jos tvarka. Mus stebina tik 
Vinco Ramono kūrybinis pajė
gumas taip komplikuotą 
„kairės-dešinės” idėją sėkmin
gai ir įtaigiai pritaikyti 
anuometinei mūsų tautos 
tragedijai pavaizduoti. Ši 
bendražmogiška problema — 
su Dievu ar su demonu — nėra 
išspręsta, nei atsakyta, tačiau 
Ramono talento dėka akivaiz
džiai atskleista ir aiškiai 
įrodyta. Vien šios idėjos iškėli
mas tinkamu laiku, jos įve
dimas ir įforminimas dailio
joje literatūroje, Vincui 
Ramonui suteikia išskirtinę 
vietą Lietuvos rašytojų foru
me.

Vinco Ramono kūryba laiko
ma realistine, nes jo literatūri
nis stilius yra realistinis. Bent 
taip pasisako daugelis kritikų 
bei literatūros analitikų. Aš gi 
manyčiau, kad Ramono sti
lius yra aiškiau natūralis
tinis, negu realistinis. Tiesa, 
literatūroje atskirti realizmą 
nuo natūralizmo gana sunku; 
tik įgudęs kritikas pasakytų, 
kur baigiasi realizmas, o kur 
prasideda natūralizmas. Vin
co Ramono realizmas ryškus 
tik dienos įvykių išdėstyme, 
aktualijų vaizdavime, o laiko-

irgi 
ne 
ne
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Šiame numeryje:
Posėdžiai su detonuojančiomis mintimis. 
Kelionė į mito miškus pavojinga.
Kultūrinė kronika.
Gogolio „Revizorius” — vienas Stratfordo ge
riausių.
Sauliaus Kubiliaus eilėraščiai.
Virginia Woolf „Vaiduoklių namas”.
Baltams reikšminga profesoriaus Boriso 
Meissnerio sukaktis.
Algimanto Kezio „Lithuania Through the 
Wall”.
Chicagos teatruose.

Posėdžiai su 
detonuojančiomis mintimis

šių metų birželio 25 d. TSRS 
raSytojų sąjungos valdyba 
pasikvietė į Maskvą gausų 
lietuvių raSytojų būrį: mat 
rengiantis TSRS raSytojų
suvažiavimui, prireikė šiek 
tiek ideologiškai apšviesti
lietuvių kolegas, oficialiai
tariant, pasvarstyti dabar
tinės lietuvių literatūros 
patirtį, problemas, perspekty
vas.

Kelias posėdžių prakalbas 
perskaitęs (Literatūra ir me
nas, 1985.7.13), pasijutau 
sudirgintas. Tokia jau mano 
natūra, skaitant ar girdint 
kalbas, kur visi faktai sakomi 
tam, kad būtų nepasakyta 
pagrindinė daugelio trokš
tama tiesa, — norisi ežiu 
šiauštis, vilku staugti...

— Jei tie dalykai tave er
zina, numok ranka, neskaityk, 
— guodžia sveikai galvojantis 
mano bičiulis Pemagis. — 
Nekreipk dėmesio. Tegul jie 
ten posėdžiaudami raito 
kalbas, klausosi valandų 
valandas to, ką panašiuose 
plenumuose yra šnekėję prieš 
10, 20 ar daugiau metų. Jiems 
ten gera proga paliaupsinti 
savo „didžiąją” tarybinę 
literatūrą, pareikšti ištiki
mybę partijai, cituoti Leniną, 
Gorkį, Fediną, Fichonovą ir 
patį naujausią visų viršinin
ką Michailą Gorbačiovą. 
Mūsiškai sakant — „big 
show”!

— Perdedi, žmogau. 
Nepastebėjau, kad Gorbačio
vas būtų per dažnai cituoja
mas. Dar per anksti. Kol kas 
jo minčių citavimo garbė ati
teko tik rašytojų sąjungos 
valdybos sekretoriui Jurijui 
Surovcevui. Pastarasis 
paminėjo generalinio 
sekretoriaus iškeltą „socialis
tinio internacionalizmo 
reikalą rašytojų tarpe”, taip 
pat kreipimąsi į Leningrado 
partinį aktyvą: reikia 
„mobilizuoti visas kūrybines 
jėgas, išmokti tvarkytis naujo
viškai. Ir ne tik ekonomikoje, 
bet ir socialinėje sferoje, kultū
ros, ideologijos sferoje — žo
džiu, visose sferose”.

— Tai tau, — mobilizacija!.. 
Pagaliau prisipažino, ką 
visuomet teigdavome, jog viso
se srityse sovietijoje tvarko
masi senoviškai, netgi atža
gariai. O ką lietuviai 
raSytojai?

— Alfonsas Maldonis, kaip 
LTSR raSytojų valdybos 

pirmininkas, davė plačią 
informacinę ataskaitą. Išgyrė 
lietuvių tarybinės literatūros 
pasiekimus. Kiti rodė savo 
išprusimą, giliamintiškumą. 
Pavyzdžiui, Justinas 
Marcinkevičius pasakė: 
„Lietuviškas žodis visa savo 
esme atsigręžęs į žmogų ir jo 
tėvynę”. Ar ne graži mintis?

— Nieko sau. Bet aš 
asmeniškai mintimis ir 
žodžiais dažnai gręžiuosi į 
arklius. Tai mano silpnybė. 
Aplamai naminiai gyvuliai 
niekad neiškrečia didelių 
baisybių, o žmonės — pats 
žinai. Antropocentrizmas man 
nepakeliui.

— Nejuokauk. Justinas 
Marcinkevičius rimtai įsitiki
nęs, kad poezijai reikia kuo 
daugiau susimąstymo, išmin
ties. Jis sutapatina gerumą su 
išmintimi: „Gerumas turbūt ir 
yra didžiausia žmogaus išmin
tis”.

— O kiek gerų žmonių yra 
silpnapročių, elgiasi jie kar
tais neišmintingai, plepa, kai 
reikia tylėti, bet yra geri, 
tarsi balandžiai.

— Kalbėjo Mykolas Sluckis. 
Tau patinkantis psicholo
ginių romanų autorius. Irgi 
nurodė lietuvių polinkį į 
dvasingumą. Ne į gamybinę, 
o į asmenybinę sferą, inte
lektualumą. Tačiau, anot jo, 
Juozo BaltuSio Sakmės apie 
Juzą pasisekimas, lyg 
priešingybė tam intelektua
lumui, reiškia skaitytojų 
„troškimą to, kas natūralu, 
liaudiška”.

— Teisingai pasakyta. Žino 
Mykolas, kokį mygtuką 
spustelti. Liaudišką!

— Cituoju: „Šiandien, kai 
partija ėmėsi ryžtingai 
atnaujinti mūsų visuomeninį 
gyvenimą, visa, kas tikra, 
įgauna dar didesnę vertę. 
Tikras pilietiškumas bus 
išreikštas per dorovinę gyveni
mo reiškinių, visuomenės ir 
tautos padėties analizę... 
Negalima kovoti su blogiu, to 
blogio neatskleidus”.

— Švenčiausia tiesa! 
Vadinasi, ligšiol jie nematė 
savojo blogio. Vaikščiojo 
užsimerkę ir smilkino visam 
pasauliui apie gėrio perteklių 
plačioje sovietų šalyje.

— Taip, mielasai. Tuo 
Sluckis ai teiktinai palietė 
stygą, kuri irtijos grojamoj 
balalaikoj v < ,uomet skamba 

(Nukelta i 2 psl.)

Kelionė į mito miškus pavojinga
Algirdo Landsbergio naujoji pjesė „Vaikai gintaro rūmuose”

VYTAUTAS A. JONYNAS

Algirdas Landsbergis. Vaikai gin
taro rūmuose. Trijų veiksmų drama. 
Chicaga: Ateities literatūros fondas,
1985. Literatūros serija nr. 30. 76 psl. 
Kaina — 7 dol. Gaunama „Drauge”.

*
Skaitytojui, įpratintam 

nusivilt premijuotomis kny
gomis, bus kiek baugu atsi
versti naująjį Algirdo 
Landsbergio dramaturgijos 
kūrinį — Vaikai gintaro rū
muose, laimėjusį 1981 m. JAV 
LB Kultūros tarybos skelbtąjį 
dramos konkursą. Dabar pasi
rodžiusį skoningu leidiniu, kurį 
finansavo Roch esterio ir 
Bostono geradariai. Baugu, 
nes pats faktas ir veikalo 
pavadinimas pernelyg įtai
gauja, kad pjesė bus didakti
nės tendencijos, bus parašyta 
pagal vadinamąjį „socialinį 
užsakymą”. Juo labiau, 
kad čia pat skaitytojui 
pasakoma, jog kūrinys skiria
mas kultūrininko, scenos 
darbuotojo Andriaus Chemi
nio šviesiam prisiminimui.

Atvirai kalbant, būgšta
vimai be pagrindo ir dedi
kacija visai vietoje. Vargu ar 
galima geriau pagerbti tiek 
Cieminio, tiek, sakyčiau, visų 
šeštadieninių mokyklų moky
tojų, jaunimo stovyklų vado
vų idealizmą už jų rūpestį pri
stabdyti išeivijos nutautimą, 
kaip Šia pjese. Ir dievaži nieko 
nėra knygoje kas primintų 
kokį postringavimą. Jokio 
publicistinio kamšalo, jokios 
sakyklinės egzaltacijos. Prity
rusiam dramaturgui Lands
bergiui seniai žinoma, kad 
teatro Bcena nėra jokia tribū
na prakalbininkui — saky
tojui, bet vieta menine forma 
pavaizduoti visuomeninę, 
žmogišką problemą. Kelti 
klausimus, o ne į juos 
atsakinėti. Šiuokart tokia 
problema yra gentkarčių grio
va, išeivių pasaulėjautos ir 
čiabuvių civilizacijos sandūra 
su visais psichologiniais 

i-umi iower, vnicago, 1958. Nuotrauka Algimanto Kezio
vykstanči^n^i^?'8 ir Pramonės muziejaus plakatą, reklamuojanti ši rudenį muziejuje
vykstančią parodą „150 Years of Chicago Architecture”. ’

atsišakojimais. Tenka pripa
žint, kad Landsbergis tą meni
nį uždavinį atlieka pasigėrė
tinai įtaigiai. Kaip tegali 
padaryti vien apatrido nevil
ties ir apatijos gruodą pažinęs 
rašytojas.

Vaikai gintaro rūmuose yra 
brandus daugeliu atžvilgių 
kūrinys, bet pirmuoju išskir
tinumo požymiu būtų tai, kad 
jau siužetine prasme tai tipin
gas egzilei literatūrinis veika
las.* Vargu ar koks amerikie
tis, anglas, vokietis ar 
prancūzas būtų galėjęs susi
domėti pasirinktąja gyvenimo 
iškarpa. Dar mažiau kas būtų 
sugebėjęs tą temą apvaldyti, 
kaip kad ją apvaldo Lands
bergis, nenubanalinęs jos į 
sociologinę apybraižą.

Iš tiesų jaunosios ir vyres
niosios kartos konfliktas yra 
tokiu šlapiu kazlėku, kad 
bematant galima nuslysti į 
schematiškumą, į pigius kome- 
dijėlės-feljetono triukelius. 
Landsbergis ne tik išvengia tų 
pavojų, bet, pasigavęs smulkų 
įvykėlį (panaSių turbūt būta 
visose išeivių kolonijose), jis 
sugeba tos trapios medžiagos 
pagalba atlikti įžvalgią išeivi
jos kultūrinio gyvenimo anali
zę. Įtikinančią, skvarbią.

Du dalykai bematant suža-

* Kadangi teko užsiminti egzilinę 
literatūrą, yra gera proga prasitarti, 
kad neseniai pasirodė spaudoje naujas 
kolektyvinis veikalas, nagrinėjantis 
tos literatūros specifinius bruožus. Tai 
Latin America and the Literature of 
Exile. A. Comparative View ofthe 20th 
Century European Refugee Writers in 
the New World. Redaktorius — Hans- 
Bernhard Moeller (Heidelberg: Carl 
Winter Universitąetsverlag, 1983). 
Nors, kaip nurodo pavadinimas, joje 
aptariami autoriai yra gyvenę ir rašę 
Lotynų Amerikoje, Šioje knygoje net 
dviejose vietose (pratarmėje ir John M. 
Spalek straipsnyje) užsimenama labai 
palankiai Rimvydo Silbajorio knyga 
Perfection of Exile. IS viso pabaltie- 
čiams išeiviams priskiriamas nuopel
nas pirmauti egzilinės raStijos nagri
nėjime. — V.J.

Algirdas Landsbergis Nuotrauka Vytauto Maželio

vi Vaikų gintaro rūmuose 
skaitytoją. Visų pirma — 
vaizduojamo pasaulio tikro
viškumas, jaunosios kartos 
profilio autentiškumas. O ant
ra — pjesės kompozicijos 
tvirtumas ir jos sceniškumas. 
Viskas čia apskaičiuota, 
saikinga, tikslių proporcijų, 
nelyginant kokiam architek
tūriniam paminkle. Nely
ginant Venecijoj, išdygusioj 
virš nykių lagūnos vandenų, 
kurioj viskas akį žavi savo 
fasadų, kolonadų, tiltelių,

laiptų turėklų funkcionalu
mu. Yra kažkas trapaus, švel
niai melancholiško tame rašte, 
bet kartu ir šventiško, feje
riško, teatrališko, gerąja to 
žodžio prasme.

Antonas Čechovas yra 
kartą pareiškęs: „Būtina, kad 
scenoje viskas būtų taip sudė
tinga ir taip paprasta kaip 
gyvenime”. Manding, šie 
žodžiai labiausiai tiktų ben
dram įspūdžiui, kurį sukelia 
Landsbergio pjesė, apibū
dinti. Nuo pat pirmųjų replikų
skaitytojui akivaizdu, kad 
Landsbergio vaikučiai nėra 
anaiptol iššokę iš vadovėlinių 
iliustracijų, bet gyvi, tikri, 
puslaukiniai Amerikos augin
tiniai. Savo kalba, poelgiais, 
pomėgiais, priešinimusi Tėvų 
Mafijos provokacijoms, auten
tiški šio kontinento paaugliai. 
Gal ne visai dar nučiuožęs 
slidžiais keleliais gaivalas, 
bet, kaip čia pasakius, 
begaliniai panašūs į mūsų 
kaimynų, giminių, pažįstamų, 
asmeninių priešų, visuomenės 
veikėjų ir t.t. ir t.t. nevėkšas, 
netikšas, išvarvėtakius. Pje
sės centre yra konfliktas su 
tėvais, kurie šantažu ir 
papirkimais suvarė juos 
parapijos pusrūsin pasisemti 
„žinystos” apie savo „šak
nis”, repetuojant lietuvišką 
veikalą. Nors pakylant uždan
gai matome dar juos laimin
gus, pramogaujančius savo 
pačių vaidinimėliais, piro
technika, ir siurbčiojančius 
alų. Žodžiu, ar begali būti 
ekspozicija gyvenimiškesnė.'. 
Tenka tačiau pripažinti, kad 
suaugusieji asmenys — Moti
na ir Režisierius — nėra 
anaiptol Landsbergio pavaiz
duoti kaip spinduliuojantys 
dorybėmis šviesylai. Iš kitos 
pusės ir tie vaikai nėra, nežiū
rint kaip susikomplikuoja 
situacijos, išimtinai be jokių 

sąžinės atžalų išaugę nebren- 
dylos. Bent ne visi. Landsber
gis labai subtiliais potepiais 
išryškina jų pasimetimą 
pasaulyje ir vienatvę. Pamažė- 
li ryškėjantį Audronės įsisą
moninimą ir išgąstį, kad jinai 
jau nebėra vien mašina, kuri 
valgo, žaidžia ir miega, nebė
ra bekūniu manekenu, ant 
kurio kabinama suknelė. Jis 
taip pat įtikinamai išryškina 
Vilijos galutinį apsisprendi
mą, kad jai skirtas takas yra 
aktorės dalia. Žodžiu, nežiū
rint, kad mums gyvenime 
vaikaičiai atrodo, plika akim 
žiūrint, bespalviai ir nuobo
dūs, autorius įžvelgia tame 
pasaulėlyje didelę diferencia
ciją, kurią, sakysim, išduoda 
muzikiniai pomėgiai, disco 
versus rock. Jis taip pat vyku
siai atskleidžia merginų sukty
bes, pavyduliavimą, nesantai- 
kas. Visa tai išryškėja 
veiksmo eigoje, nors ne visų 
vidinis brendimas vienodai 
spartus. Likimas pasmerkia 
kai kuriuos personažus 
„sumedėti”, sklerozuotis 
stereotipinėse rolėse. Rūta iš
liks banali amerikonka vyro- 
gauda. Motina — tradiciniam 
verkautojos, gyvenančios 
jaunystės prisiminimais, 
vaidmenyje.

Originaliausiu dalyku 
Landsbergio pjesėj yra tai, 
kad, vaizduodamas tuos daly
kus, jis pasirenka pjesės-pje- 
sėj formulę. Panašiai kaip 
Peter Weiss dramoj „Marat 
Sade”, skaitytojas stebi scenoj 
vykstantį vaidinimą, jo ruošą. 
Sukuriama iliuzija, tarsi žiū
rovas būtų akivaizdoj konkre
taus „happening” su visom 
peripetijom. Savaime supran
tama, tai smagi savijauta, o 
režisieriui gera priemonė įtam
pai palaikyti.

Dramos turinys reto papras
tumo. Į priemiestyje gyvenan
čių lietuvių koloniją atvyksta 
neseniai iš Lietuvos atkelia
vęs ir, nieko iki tol nepešęs 
amerikiečių teatruose, reži
sierius. Tėvai įkinko jį dirbti 
su vietiniu jaunimėliu. Atseit, 
atvykėliui tenka susidurti su 
nepažįstamo jam mentaliteto 
padarais, pralaužt jų apatiją, 
įtikint juos pasirinkto vaidint 
veikalo efektingumu. Tenka 
pagaliau įveikti nihilisto jų 
grupės vado — Tomo — 
destruktyvius polinkius. O 
pastarojo agresyvumas dar 
labiau padidėja, kai Tomas, 
kuris meilinasi Vilijai, pajun
ta režisieriaus asmenyje 
varžovą.

Nors ir nesudėtinga, ši fabu
la pinama išradingai. Ir 
apgaulingai. Landsbergis 
sąmoningai klaidina žiūrovą- 
skaitytoją, nuvesdamas jį į 
šunkelius. Visiems žinoma, 
kad panašaus pobūdžio veika
lai šmaikščiai užbaigiami, 
lengvai atspėjama pabaiga. 
Landsbergis turėjo visišką 
laisvę pasirinkt tokius gambi
tus. Sakysim, socialistinio-rea- 
lizmo trafaretą. Repeticijų 
metu vaikučiai įsitikina, kad 
Tomas yra sabotuotojas ir 
kenkėjas, ir ištrenkia jį lauk. 
Arba buvo galimas kitas 
variantas: nepilnametė Vilija 
įsimyli atsibastėlį donžuaną 
Tas pašlemėkas ją suvedžio
ja. Melodrama! Nei viena tų 
pabaigų neįtiko Landsbergiui, 
ir skaitytojas jam už tai dėkin
gas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Bražėnas išaiškina tarybinės literatūros pra
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Pirmosios lietuviškos gimnazijos jubiliejus. 
Dail. Reginos Ingelevičienės kūrybos raida.
Vacio Kavaliūno apsakymas „Paskutinis 
valsas”.
Literatūrinė popietė Sydnėjuje.
Leonardo Andriekaus eilėraščiai.
Antro kaimo gastrolės Los Angeles. 
Teresės Žilytės koncerto belaukiant. 
Kuraičio raštų rinktinė paruošta spaudai.
Artėja Lietuvių fotografų išeivijoje 14-toji 
metinė paroda.

PaAOŠt&
Bražėnas išaiškina tarybinės 
literatūros pranašumą

Pirmosios lietuviškos gimnazijos jubiliejus
GRAŽUTĖ SLAPELYTĖ SIRUTIENĖ

Ir vėl tarybinis prožektorius 
nušvietė išeivių kultūrininkų 
nedorybes! Vytautas Kazake
vičius rugpjūčio mėn. 3 d. 
Literatūroje ir mene giria 
Petrą Bražėną, kuris, aptar
damas išeivės kritikės Alinos 
Staknienės straipsnį apie A. 
Pociaus beletristiką, atskleidė 
Akiračių, Metmenų ir kitų 
išeivių leidinių „nesąžinin
gus” tikslus. Dar išsamiau 
apie Bražėno — Staknienės 
trikampį Kazakevičius 
informavo oriausioje partinės 
literatūros tribūnoje, Maskvos 
savaitraštyje Literaturnaja 
Gazeta (1985.VIII.28).

Bražėno straipsnis vertas 
dėmesio. Jo autorius yra nau
jas partinio kritiko tipas, kuris 
savo oponentų nedaužo poli
tiniu vėzdu, kaip visų partinių 
kritikų krikštatėvis, labai liūd
nai prisimenamas Andriejus 
Ždanovas. Ne, Bražėnui labai 
rūpi estetinės, grynai litera
tūrinės vertybės. Kodėl tad jis 
nusprendė gaišinti laiką su 
išeivijos rašiniais ir, jo paties 
žodžiais, „kišti nosį”' į tai, kas 
tolima jo „literatūrinių intere
sų periferijai”? Bražėnas paaiš
kina, kad jis turėjo žengti tą 
žingsnį, nes „vidinei išeivijos 
rinkai” skirtas straipsnis 
„nešvarus”, o „užsienio 
kolegė” savo studija „meta 
šešėlį” ant doro tarybinio 
autoriaus.

Kokia dramatiška akimir
ka! Kaip klasikiniame graikų 
teatre j sceną nusileisdavo 
dievai, taip čia partinis kriti
kas, atlikdamas savo „pilie
tinę pareigą”, nusileidžia į 
„nešvarų” išeivijos kultūros 
pasaulį. Jis nusileidžia iš 
nepaprastų „tarybinių” 
aukštybių, tas „socialistinis 
žmogus”, kuris ir „suklaidin
tiems priešiškiems elemen
tams” nepagaili kelių savo 
vertingų valandų.

Bražėno nusileidimas iš erd
vių atsispindi ir straipsnio 
stiliuje. Tie orūs periodiniai 
sakiniai, tas begaliniu 
pranašumu alsuojantis tonas, 
ta savo svorį žinančio 
žmogaus sintaksė. įspūdinga, 
nors ir nelabai originalu: to
kiu tonu paprastai kalba 
Maskvos vadovaujantys 
nomenklatūrininkai, su 
kantrumo ir mandagios pašai
pos mišiniu užsieniečiams — 
neišmanėliams aiškinantys 
elementarias tiesas.

Susitelkime prie vieno jo 
sakinio, kuriame net ir kant
rusis, ramusis Bražėno balsas 
suvirpa. O suvirpina jį tai, 
kad, anot Bražėno, užsienio 
interpretatoriai net tiesia 
rankas į „socialistinio realiz
mo” laimėjimus lietuvių lite
ratūroje. Žvilgterkime į tuos, 
Bražėno žodžiais, „laimė
jimus” ir jo atstovaujamos 
literatūros „pranašumo” 
pagrindus.

„Istoriškumas”, sako 
Bražėnas. Sovietinis „isto
riškumas?” Santvarka, kurioje 
ištisi laikotarpiai ir asmenys 
paskelbiami neegzistuojan
čiais; kurioje Maskva nuspren
džia, kokia lietuvių ar estų, 
armėnų ar uzbekų istorijos 
interpretacija yra teisinga; 
kurioje, kaip patsai Bražėnas 
neseniai nusiskundė, rašy
tojai nedrįsta imtis istorinių 
temų.

„Ištikimybė istorinei tiesai”
— savo pranašumų sąrašą 
tęsia Bražėnas. „Ištikimybė"
— santvarkoje, kurioje ne 
rašytojai, bet politiniai vado
vai nusprendžia, kas yra 
„gyvenimo tiesa”; kurioje 
„gyvenimo tiesa”, skirtinga 
1952-ais, 1956-ais, 1964-ais, ar 
1985-ais metais; kurioje Stali
no, Brežnevo ar Černenkos 
lygio „autoriai” paskelbiami 
genijais, išminties versmėmis 
ir literatūros turtintojais bei 
aiškintojais?

„Socialistinio humanizmo 
principų teigimas”, — prideda 
dar vieną „pranašumą” 
Bražėnas. „Humanizmas” 
santvarkos, kuri sunaikino 
daugiau nekaltų žmonių, negu 
bet kuri kita žmonijos isto
rijoje? Tas „humanizmas”, 
kurio paminklai stovi Mordo- 
vijoje? „Socialistinis humaniz
mas”. kurį pasipiktinę atmeta, 
italų, prancūzų ir kiti socialis
tai bei komunistai?

„Tarybiniai” rašytojai 
pranašesni, priduria Bražė
nas, nes „su pasaulinės lite
ratūros naujovėm susipažįsta 
iš solidesnių šaltinių”. Ne
sunku įsivaizduoti šį sakinį 
Vilniuje ar Kaune skaitančių 
rašytojų šypsenas. Jie gali 
„laisvai” užsiprenumeruoti ar 
bibliotekose pasiskaityti 
pagrindinius užsienio lite
ratūros i nalus, iš bet kur 
užsisakyti et kokias knygat

Iš tokių aukštybių nusileido 
Bražėnas pamokyti įšeivę

Be abejo, visi žinome, kad 
1920-ųjų metų spalio 9-oji 
diena yra įrašyta į musų 
tautos istorijos lapus kaip Vil
niaus klastingo užgrobimo ( 
data. Yra įsigalėjusi tradicija 
vienaip ar kitaip paminėti to 
skaudaus įvykio metines, ar 
bent pagvildenti spaudoje 
mūsų buvusius, dabartinius ar 
būsimus su lenkais santykius.

Tačiau šį rudenį norėtume 
priminti ir kito — teigiamo, ne 
politinėje, bet kultūrinėje srity
je reikšmingo visai Lietuvai, o 
ypač Vilniui ir rytinei Lietu
vos daliai, įvykio sukaktį, 
būtent, prieš 70 metų Vilniuje 
įsteigtą pirmąją lietuvišką 
gimnaziją. Ji buvo įkurta 
Pirmojo pasaulinio karo metu, 
prieš pat vokiečiams užimant 
Vilnių, Lietuvių Centro Komi
teto dėl karo nukentėjusiems 
šelpti pastangomis.

Archyve išlikusiame kuk
liame leidinyje Vilniaus Lietu
vių Gimnazija — 10-ties metų 
sukaktuvėms paminėti, 
išspausdintame 1925 m. 
Vilniuje, skaitome, kad 1915 
m. rugsėjo mėn. Vilniuje įkur
tos gimnazijos pirmas mokyto
jų tarybos posėdis buvo spalio 
9 dieną (lemtinga spalio 9-oji!), 
o mokslas gimnazijoje prasi
dėjo to pat mėnesio 18 d. 
Netrukus ją perėmė globoti 
Vilniaus lietuvių švietimo 
draugija „Rytas”.

Vilniaus lietuvių gimnazija, 
1921 m. pavadinta Vytauto 
Didžiojo vardu, yra tuo 
reikšminga, kad tai buvo pir
moji Lietuvoje įsteigta 
gimnazija, kurioje visi mokslo 
dalykai pradėta dėstyti lietu
vių kalba, ir kad ji, atlaikiusi 
per 20 metų lenkų okupacijos 
priespaudą, išmokslino ir 
užgrūdino šimtus Vilniaus 
krašto lietuviško 
ištvermingai ir 
kovojusio dėl išlaikymo lietu
vybės Vilniaus krašte. Vėliau 
ir kitos lietuvių gimnazijos 
buvo steigiamos vilniškės 
gimnazijos pavyzdžiu ir 
sekant jos programa.

Kad Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnaziją verta šįmet 
paminėti, nelaukiant jos įstei
gimo deimantinio jubiliejaus, 
įtaigauja dar ir ta dingstis, 
kad mūsų tarpe (ir Lietuvoje) 
dar tebegyvena vienas kitas to 
svarbaus kultūrinio įvykio 
akivaizdininkas-ė, atsimeną 
gimnazijos įsteigimą, pirmuo
sius nedrąsius joje žingsnius, 
stojamuosius egzaminus, 
pirmuosius mokytojus ir 
džiaugsmą bei pasididžiavi-

jaunimo, 
atkakliai

kritikę. Zdanovas būtų ją 
sutvarkęs grubesniais žodžiais 
ir mažiau elegantiškais saki
niais. Telieka klausimas, kuo 
Bražėnas iš esmės skiriasi nuo 
Ždanovo? Sutinkame, kad jų 
retorika skirtinga. Tačiau 
abiems tėra viena, marksisti- 
nė-lenininė tiesa. Abudu rašy
tojams teleidžia judėti vienos 
ideologijos rėmuose. Abu 
pritaria vėzdo naudojimui 
neklusniesiems autoriams 
sudrausti. Abiems Maskva 
visad neklaidinga. Skirtumai 
išoriniai, panašumai esminiai. 
Parafrazuojant prancūzų pa
tarlę — kuo daugiau parti
niai kritikai keičiasi, tuo la- .
biau iie naailieka tokie natva Y,ln,aus lietuvių Švietimo draugijos „Ryto” namai Vilniuje, JakSto- 

J P P Dambrausko gatvėje, kuriuose nuo 1931 m. buvo isikOrusi Vytauto
Hjl Didžiojo gimnazija.

mą, įsijungus į lietuvių gimna
zistų eiles. O vėliau turėta 
daug neeilinių išgyvenimų, 
besikeičiant Vilniuje 
valdžioms ir tęsiant mokslą 
permainingose sąlygose. Gera 
būtų nenusinešti tų atsimi
nimų su savimi į amžinybę, 
bet palikti, surašius ar įkal
bėjus į magnetofono juostą, 
ateinančioms kartoms.

Gimnazijos istorija išspaus
dinta Lietuvių Enciklopedi
joje, tad jos čia nekartosiu. 
Norėčiau tiktai iškelti keletą 
išskirtinių, tik šiai gimnazijai 
būdingų reiškinių ar su jos 
veikla susijusių įvykių.

Vytauto Didžiojo gimnazija 
per tą 70-metį, pagal lietu
višką priežodį, buvo vėtyta ir 
mėtyta ne tik perkeltine, bet ir 
tiesiogine prasme. Štai, kad ir 
1921 m. spalio mėn. 1 dieną 
lenkų okupantų valdžios pa
reigūnai su policijos pagalba 
prievarta iškraustė lietuvių 
gimnaziją iš jos rūmų: 
gimnazijos inventorius buvo 
išmestas tiesiog į gatvę, o 
anksčiau suslinkę mokiniai 
buvo brutaliai išstumti iš 
klasių ir išvaryti iš gimnazi
jos patalpų. Kai gatvėje moki- - 1922 metų sausio pabaigoje 
niai ėmė giedoti Lietuvos 
himną, tai policija, lenkai 
studentai ir skautai juos 
apmušė, kai kuriuos net sukru
vino. Keli mokytojai ir vyres
nių klasių mokiniai buvo 
suimti ir tardomi. O po kelių 
dienų apie 250 lietuviukų su jų 
globėjais buvo išvaryti ir iš 
vadinamos Didžiosios lietuvių 
prieglaudos. Po dviejų savai
čių ieškojimo pastogės, mūsų 
gimnaziją laikinai priglaudė, 
žydai: jų realinės gimnazijos 
patalpose popietinėmis valan
domis ir vakarais buvo tęsia-

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 1925 metų abiturientai su direktorium Marcelinu Šikš
niu (antroj eilėj, ketvirtas iš kairės), mokytojais ir dr. Jonu Basanavičium (antroj eilėj, trečias 
iš kairės).

mokslas. O kai kuriosmas
pamokos vyko tiesiog gamtos 
prieglobstyje...

ir vasario pradžioje buvo 
suimti, įkalinti ir apkaltinti 
priešvalstybine veikla 
(šnipinėjimu Lietuvos naudai 
ir panašiai) keliasdešimt lietu
vių inteligentų, jų tarpe 
gimnazijos direktorius 
Mykolas Biržiška ir keli moky
tojai. Vasario 5 d. nakties 
metu jie buvo prikelti iš miego 
savo kamerose Lukiškių 
kalėjime ir išvežioti į namus 
atisveikinimui su šeimomis. 
Aišku, toks skubus, naktinis 
atsisveikinimas įtaigavo su
šaudymą. Tačiau po to juos (iš

viso 20 lietuvių ir 13 gudų) len
kai nuvežė prie demarkacijos 
linijos ir ištrėmė — perdavė 
Lietuvos pasienio sargybai. 
Galima būtų paminėti ir dau
giau tokių bei panašių „vėty- 
mų ir mėtymų”, patirtų 
ankstyvesniais ar vėlyves- 
niais gimnazijos gyvavimo 
laikotarpiais, tačiau pasido
mėkime ir kitokiais gimna
zijos aspektais.

Vytauto Didžiojo gimnazija 
gali didžiuotis savo steigėjais 
bei mokytojais. Pirmuoju jos 
direktorium buvo Nepri
klausomybės akto signataras, 
busimasis Lietuvos univer- 

o vėliau, atgavus 
ir Vilniaus univer-

siteto, 
Vilnių, 
siteto rektorius profesorius 
Mykolas Biržiška. 1922 m. jį 
ištrėmus į Nepriklausomą 
Lietuvą, gimnazijos vadovybę 
perėmė žinomas pedagogas, 
matematikos vadovėlių 
autorius, rašytojas ir visuo
menininkas Marcelinas 
Šikšnys. Jis, mokinių ger
biamas ir mylimas, ėjo direk
toriaus ir matematikos 
mokytojo pareigas per daugelį 
sunkių lenkų priespaudos 
metų iki Vilniaus grąžinimo 
Lietuvai. Direktorius Šikšnys, 
sulaukęs gilios senatvės — 
išgyvenęs 96 metus — prieš 15 
metų numirė Vilniuje.

Ypač gilius ir neišdildomus 
pėdsakus gimnazijos auklė
tinių širdyse paliko Lietuvos 
patriarchas daktaras Jonas 
Basanavičius — vienas iš 
gimnazijos steigėjų, kurį laiką 
mokinių gydytojas, mokslei
vių tautosakos kuopelės globė
jas, skautų globėjas bei garbės 
narys ir daugelio gimnazijos 
iškilmių garbės pirmininkas. 
Vilniaus gimnazijos mokyto
jais trumpesnį ar ilgesnį laiką 
yra buvę daugelis mūsų tautos 
garbingų vyrų, būsimų Nepri
klausomos Lietuvos aukštų 
pareigūnų, mokslininkų, kaip: 
pirmasis Lietuvos Respubli
kos prezidentas Antanas 
Smetona, Lietuvos Respub
likos prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, arkivyskupas 
Mečislovas Reinys, prof. A. 
Janulaitis, Lietuvos Banko 
direktorius P. Grajauskas, 
prof. Vaclovas ir prof. Vikto
ras Biržiškos, dailininkai A.

kun. V. Zajanč- 
ir kiti, kurie, 
sunkių gyvenimo 
sąlygų, įsitvirtino

Varnas. A. Žmuidzinavičius ir 
kiti. Daug pirmųjų gimnazijos 
mokytojų po kelerių metų 
pasitraukė ar buvo priversti 
pasitraukti į Nepriklausomą 
Lietuvą, tačiau jų vieton stojo 
kiti, kaip kun. K. Čibiras, K. 
Stašys, dr. Šlapelis, B. 
Untulis, 
kauskas 
nepabūgę 
bei darbo 
pavergtoje sostinėje ir per vi
są lenkų okupacijos metą 
ištvėrė lietuvybės sargyboje ne 
tik kaip jaunosios kartos 
mokytojai bei auklėtojai, bet ir 
kaip lietuviško tautinio, kultū
rinio ir visuomeninio darbo 
šulei Vilniaus krašte.

Atkreiptinas dėmesys į 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
mokytojų nuopelną visoms 
Lietuvos mokykloms — 
ruošimą pirmųjų mokyklinių 
vadovėlių. Juk steigiant 
pirmąją lietuvišką gimnaziją 
visiškai neturėta vadovėlių 
lietuvių kalba! Neįmanoma 
buvo ilgiau verstis konspek
tais ar vertimais iš svetimų 
kalbų, todėl Lietuvių Mokslo 
Draugija ėmėsi iniciatyvos 
leisti, o mokytojai suskato 
ruošti vadovėlius. Dažnas 
vyresnės kartos tautietis, 
augęs ir lankęs mokyklą ne tik 
Vilniuje, bet ir Nepriklauso
moje Lietuvoje, prisimins 
mokęsis skaityti iš Esmaičio 
(St. Matjošaičio) Sakalėlio, 
matematikos iš M. Šikšnio, 
gamtamokslio iš M. Stankevi
čiaus, lotynų kalbos iš K. 
Kepalo ir kitų Vilniaus gim
nazijos mokytojų paruoštų 
vadovėlių. Iki 1918 metų 
pabaigos Lietuvių Mokslo 
Draugijos vadovėliams leisti 
komisija yra spaudai paruo
šusi ir išleidusi net 56 vadovė
lius lietuvių kalbai, istorijai, 
literatūrai, tikybai, geogra
fijai, psichologijai, gamtos 
mokslams, matematikai, 
fizikai ir kitiems mokslams.

Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazija (kartu su Švenčio
nių lietuvių gimnazija, veiku
sia su pertraukomis nuo 1919 
m. iki 1938 m., kada lenkų val
džia ją uždarė) lenkų okupa
cijos metais Vilniaus krašte 
buvo pagrindinė jaunimo 
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Šiame numeryje:
Nepriklausomos kultūros pasaulis Lenkijoje. 
Lietuva ir išeivija.
Filmas apie ankstyvuosius lietuvius išeivius 
Detroite.
Pastarųjų metų kraštotyros knygos Lietuvo
je.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Nobelio premija „naujajam romanui”. 
Lietuvių moterų dailininkių draugijos su
kaktis (4).
Antras kaimas pirmame mieste Vakaruose. 
Lino Dambravos ir Praurimės Ragienės kon
certas.

Ke/i&nž Pa/ijcbštž,
Nepriklausomos kultūros 
pasaulis Lenkijoje

Šią vasarą oficialiųjų rašy
tojų choras Vilniuje — Bražė
nas, Maldonis, Sluckis ir kiti 
— dar griausmingiau tvirtina, 
kad jie ir „tarybinė” santvar
ka — vienas kūnas, viena 
siela, viena vaizduotė; kad 
lietuvio rašytojo uždavinys ir 
laimės šaltinis yra paklusniai 
kartoti „taip” svetimiems val
dovams...

Koksai kontrastas atsive
ria, pasukus galvą į kaimy
ninę Lenkiją. Jos nepaprastą 
kultūrinį gyvenimą literatū
rinio žurnalo The Neui York 
Revietv of Books, 1985 m. 
birželio mėn. 27 d. numeryje 
išspausdintame straipsnyje 
aprašo anglų kultūros isto
rikas Timothy Gorton Ash. 
Anot jo:

„Tai komunistinė valstybė, 
kurioje geriausius rašytojus 
spausdina pogrindžio leidėjai, 
geriausi žurnalistai rašo 
pogrindžio laikraščiams, 
geriausi mokytojai dirba už 
mokyklos sienų. Tai valstybė, 
kurioje uždrausti teatriniai 
kolektyvai, nepaisydami drau
dimo, vaidina kaip vaidinę 
vienuolynuose; pašalinti profe
soriai ir toliau dėsto, kaip 
„privatūs svečiai”, savo pačių 
seminaruose; bažnyčios virsta 
mokyklomis, koncertų salė
mis, ir meno galerijomis. 
Visas švietimo ir kultūros 
pasaulis egzistuoja visai 
nepriklausomai nuo valsty
bės, kuri tvirtina jį kontroliuo
janti”.

Straipsnio autorius prime
na, kad „kiekvienas Lenkijos 
mokinukas žino, jog nuo pat 
šalies padalijimų (aštuoniolik
to šimtmečio pabaigoje), inteli
gentijos misija buvo palaikyti 
tautos dvasią ir kultūrą prieš 
(svetimus) valdovus. Tai 
tradicinė lenkų definicija, ką 
reiškia būti inteligentu ar 
intelektualu. Nelaisvės aplin
koje paskelbiamas „tartum” 
principas. Mėgink gyventi 
tartum laisvoje šalyje, nors 
tavo kabinetas būtų kalėjimo 
celė”.

Dar Giereko laikais, rašo 
Ash, tipiškas lenkų studentas 
ar profesorius ciniškai žiūrėjo 
į visas idėjas ir idealus, siekė 
medžiaginės gerovės ir priva
čios laimės. Šią padėtį radika
liai pakeitė 1980-1981 metų 
„Solidarumo” revoliucija. Toji 
„sąmonės revoliucija” visiems 
laikams pakeitė ne tiek 
institucijas ar medžiaginę 

aplinką, kiek žmonių protus ir 
pažiūras. Krokuvos teologo 
Jozefo Tišnerio žodžiais, „Soli
darumas yra didžiulis miškas, 
kurį pasodino pažadintos 
sąmonės”. Milijonai žmonių 
visoje Lenkijoje — fabrikuose, 
įstaigose, universitetuose, 
mokyklose — staiga suprato, 
kad jiem? nebereikia gyventi 
dvilypio gyvenimo, kad jie 
viešai gali sakyti tai, ką jie 
galvoja privačiai. Jie pradėjo 
atrasti faktus apie savo šalį, 
jos istoriją, jos ūkį, jos valdan
čiosios klasės privilegijas, jos 
santykius su Sovietų Sąjun
ga. „Solidarumo” metais jie 
pirmą sykį patyrė išraiškos ir 
susirinkimų laisvę, demokra
tinius rinkimus ir savivaldos 
skonį. Keletą mėnesių jie 
gyveno tartum laisvoje šalyje. 
Kuo jaunesnis žmogus, tuo 
intensyvesnė jo patirtis — 
lenkų studentai ir moksleiviai 
buvo patys aktyviausi ir 
radikaliausi sąjūdžio daly
viai.

Tuo pat metu, Lenkijos ūkiui 
žlungant, valdžia turėjo vis 
mažiau medžiaginių gėrybių, 
kurių pagalba ji galėtų vėl 
atvilioti jaunąją kartą atgal į 
konformizmo kelią. 1981 metų 
gruodžio mėnesį įvedus Jaru- 
zelskio diktatūrą, ši iš esmės 
pakitusi ir galvanizuota 
jaunoji inteligentija aistrin
gai metėsi į rezistenciją — 
kompromisinę ir atvirą, akty
vią ir pasyvią.

Partinėje Lietuvos spaudoje 
dabar tvirtinama, kad „Soli
darumo” revoliucija jau išblė
susi, lenkų tauta jau apsi- 
prantanti su esama padėtimi, 
savo medžiagine ir dvasine 
nelaisve. Šių metų liepos 
mėnesio 20 d. Vilniuje įvyku
siame iškilmingame posėdyje 
Lietuvos okupacijos 45-osioms 
metinėms paminėti, dalyvavo 
ir kelių Lenkijos vaivadijų 
atstovai, kurie prisiekinėjo 
ištikimybę Maskvai. Tai praei
tį atstovaujančios mažumos 
balsas.

Nors „Solidarumo” vado
vybė šiandien už grotų ar 
pogrindyje, Lenkijoje tebegy
vas nepriklausomos kultūros 
pasaulis — plačiausias opozi
cijos laukas visoje šalyje. 
Lietuvos kaimynai, lenkų 
rašytojai ir kultūrininkai, 
įrodė ir kasdien teberodo, kad 
visuotinio melo ir prievartos 
santvarka nėra amžina ar 
visagalė. kž

Lietuva ir išeivija
VYTAUTAS S. VARDYS

Visuomeninis sąjūdis atlieka 
savo istorinę misiją, jei kūrybiš
kai atsako į idėjinius poreikius ir į 
degančius laiko reikalavimus.* 
Prieš 75 metus ateitininkub 
organizavę Lietuvos šviesuoliai 
išskyrė du tokius laiko rūpesčius: 
pirma, reikalą apjungti ir arti 
liaudies, t.y. tautos tradicijų, išlai
kyti lietuviškąją inteligentiją ir 
antra, būtinybę nukreipti idėjinį 
tautos vystymąsi nuo rusiškojo 
pozityvizmo ir socializmo į vaka
rietišką krikščioniškąjį-katali- 
kiškąjį kelią.

Stasys Šalkauskis todėl vadino 
ateitininkų sąjūdį Lietuvos dva
siniu atgimimu. Tasai atgimimas 
remiasi, jo posakiu, tautiniu atgi
mimu ir suteikia pastarajam 
„aukštesnės, neprarandamos 
reikšmės”. Kitais žodžiais tariant, 
to meto ateitininkai siūlė tautai ori
ginalią, skirtingą nuo laikotarpio 
mados, tautinio atgimimo ir tauti
nio vystymosi programą, kuri 
atmetė tautiškumo sąj ungą su tada 
madingomis pozityvistinėmis ar 
socialistinėmis pažiūromis, jų vie
ton pasiūlydama ugdyti tautinį 
atgimimą ir tautiškumą sąveikoje 
su universaliais krikščioniškosios 
kultūros idealais.

Ateitininkai todėl, teisingai 
galima sakyti, buvo Lietuvos mo- 
demizatoriai, davę marksistinei ir 
liberalinei programai pozityvią 
alternatyvą. Ateitininkiškąją tau
tos ugdymo programą vėliau 
gana smulkiai sudarė profesorius 
Stasys Šalkauskis, anksčiau per 
mažai įvertintas filosofas, kuriuo 
šiandien domimasi Lietuvoje 
galbūt daugiau nei išeivijoje, ir 
kuris pasirodė ne tik mokslo žmo
gus, bet ir išmintingas lietuvių 
tautos lyderis, nusipelnęs ' lietu
viškosios sąžinės vardo. Sudarė tą 
programą Šalkauskis, ne tik 
parašydamas „Ateitininkų 
ideologiją”, bet ir pasisakydamas 
dienos klausimais, pavyzdžiui, 
neigiamai reaguodamas į 1926 
metų pučą prieš demokratinę 
Lietuvos valdžią ar vėliau priva
čiai laišku prezidentui Smetonai 
kritikuodamas jo valdymo būdą ir 
sistemą, ar dar vėliau viešai ir be
veik su pramatymo galia pa
smerkdamas antisemitizmą, kai 
1940 metų žiemą Vytauto Didžio
jo universitete pasitaikė anti
semitinių išpuolių ir kai pasi
girdo reikalavimų auditorijose 
atskirais suolais atskirti žydus 
studentus, kaip tai buvo daroma 
Lenkijoje, kaip tai buvo vykdoma 
neseniai iš lenkų atgautame, jų 
anksčiau valdytame Vilniaus uni
versitete.

* Paskaita, skaityta Ateitininkų Fe
deracijos 75 metų jubiliejiniame kong
rese Chicagoje 1985 m. rugsėjo mėn. 1
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Nuotrauka Vidos Kuprytės

Jeigu šimtmečio pirmojoje pusė
je dėl šios ateitininkiškos krypties 
pasirinkimo buvo lietuvių visuo
menėje daug ginčytasi ir net 
tarpusavyje kariauta, laikas 
parodė, kad tas pasirinkimas, 
tegu ir tada kai kam atrodęs 
sektantiškas, nepakankamai 
sekuliarus (nors tai ir nebuvo 
teisybė), buvo išmintingas. 
Katalikybės idėjomis sąlygotas 
tautinio suverenumo siekis pa
dėjo nugalėti tada dar kai kur 
visuomenėje gyvas pagundas 
Lietuvos valstybingumo ateitį su
jungti su 1917 metų Rusijos revo
liucijų siekimais. Katalikiškos 
idėjinės krypties ieškojimas davė 
pagrindus ir į Vakarų Europą 
orientuotai Nepriklausomybės 

Į laikotarpio kultūrai.
Šiandien žinome, kad pilno tau

tinio suverenumo ir krikščiony
bės idėjos vienokiu ar kitokiu 
būdu, vienu ar kitu deriniu, vienu 
ar kitu akcentu buvo įsisavintos 
ne tik inteligentijos, bet ir pla
čiųjų tautos masių tarpe, ir su
darė pagrindinį stiprybės šaltinį 
atsispyrimui prieš Maskvos užma
čias Lietuvoje. Tautos konflikte su 
komunistine sistema šios idėjos 
pasirodė atspariausios komu
nizmo priešininkės; ir dar dau
giau — jos rodė tautai nekomu
nistinės egzistencijos alternatyvą.

Nuo Nepriklausomybės pra
radimo dienų prabėgo jau beveik 
pusšimtis metų. Pasikeitė ir poli
tinė, ir idėjinė, ir socialinė situaci
ja, į kurią reagavo Pranas Dovy
daitis ir kiti ateitininkų kūrėjai ir 
kuriai vėliau programą rašė Sta
sys Šalkauskis. Tačiau tuo metu 
prasidėjusi epocha nepasibaigė, 
kadangi iš tikrųjų tebegyvename 
tos pačios epochos laikotarpiu; 
liko panašūs ar gal beveik tie 
patys rūpesčiai, tik šiuo kartu 
kalba sukasi ne tik apie krikščio- 
niškai-katalikišką Lietuvos 
modeminimo kryptį, bet ir iš viso 
apie humanistinį vakarietį žmogų 
ir visuomenę, kuriuos komunis
tinė santvarka per dešimtmečius 
alina; ne tik apie vienokį ar kitokį 
Lietuvos valstybės suverenumą, 
bet iš viso apie savivaldą ir jos in
strumentus, pakankamus tau
tinei egzistencijai išlaikyti. Šie 
rūpesčiai yra siauresniąja pras
me ateitininkiški ir bendrine pras
me lietuviški. Išeivijos sąlygomis 
jie tampa ne tik ateitininkijos, bet 
ir visos išeivijos problema, kurią 
gyvenamasis laikas reikalauja iš
spręsti.

Kaip į šiuos reikalavimus at
sako ar turi atsakyti išeivija? 
Koks turi būti ateitininkų vaid
muo? Paieškokime atsakymo į 
šiuos klausimus, panagrinėdami 
tuos veiksnius, kurie atsakymą 
sąlygoja. Iš jų aš išskirsiu tris, 
palikdamas tarptautinius santy

kius šalyje. Pirma, tai yra lietuvių 
tautos padėtis Sovietų Sąjungoje, 
antra, Sovietų Sąjungos pasikei
timų galimybės, ir trečia, išei
vijos pajėgumas ryšium su tauta 
ir išeivijos nusistatymai bei 
idealai.

Lietuva šiandien
Lietuvos padėčiai aptarti yra 

prieštaringų faktų. Jų tačiau ne
reikia aptarti nei nostalgiškomis, 
nei jausminėmis, nei ciniškomis 
akimis. Žiūrėkime į reikalą kiek 
galima realiau ir paprasčiau. Eko
nominis ir kultūrinis krašto pajė
gumas per beveik pusę šimto metų 
yra gerokai išaugęs. Politiškai ir 
dvasiškai, tačiau, tauta yra skur
dinama. Pastaruoju metu išaugo 
ir grėsmė tautinei egzistencijai. 
Industrinė produkcija padidėjo ke
liasdešimt kartų, lyginant su 1940 
metais, ir šiandien apie 60% 
viso socialinio produkto sudaro 
industrinė produkcija (Švyturys, 
1985 No. 14, Vestnik statistiki 

-ir kt. stat. leidiniai). Per 
pastaruosius pora dešimčių metų 
atsigavo anksčiau stalinistiškai 
užmirštas žemės ūkis. Žmonės su
gužėjo į miestus, bene jau 66% gy
ventojų, palikdami kaimus sene
liams ir vaikams. Žemės ūkio 
darbininką ar ūkininką pradėjo 
pakeisti miestietis darbininkas. Ir 
pačiame kaime senasis organinis 
ryšis su žeme yra prarastas. Su 
juo dingo ir ūkininkiškoji kul
tūra, iš kurios potekstės kilo mū
sų tautinis atgimimas. Toks grei
tas ir staigus socialinis 
mobilumas ir reliatyvus gerovės 
skurdumas bei religinės sank
cijos nusilpimas, labai neigiamai 
paveikė tradiciniai stiprią lietu
vių šeimą. Jos pastovumas dingo. 
Viena trečioji viąų metinių vedy
bų dabar baigiasi skyrybomis. 
Gimimų skaičius krito žemiau 
JAV lygio. Vidutinis šeimos dy
dis pagal jų statistikas yra 3.8, 
taigi ne visai pakankamas gry
nai reprodukcijai, nekalbant apie 
gyventojų pakeitimą — tų, kurie 
žuvo kare, per deportacijas, ir t.t 
Lietuvių skaičius dar 1959 metais 
buvo mažesnis, negu prieš karą. 
Jis buvo atsigavęs nuo 1959 metų, 
užregistruojant 18% prieauglį, bet 
dabar dalykai keičiasi. Dabar yra 
beveik nulinis gyventojų prieaug
lis. Dar Lietuvoje tebėra 80% lietu
vių, bet pastaraisiais trejais 
metais padvigubėjo metinė ru
sų imigracija, — dabar 12,000 
per metus, — padidėjo miš
rių vedybų tankumas. Truks, 
žinoma, dar ilgą laiką, kokius 
penkiasdešimt metų, kol Lietuvos 
demografinė padėtis sublogs tiek, 
kiek ji šiandien yra bloga Es
tijoje, ar kiek bloga ji pasidarė 
Latvijoje, tačiau blogėjimo ženk
lai jau yra ryškiai matomi.

Politiškai pilnai įsigyvenusi yra 
sovietinė sistema, valdoma no
menklatūros, kuri Bave riša su 
Maskvos valdovais, ne su Lie
tuvos liaudimi: nuo jos ji atsisky-

Dr. Vytautas S. Vardys, University of Oklahoma politinių mokslų 
profesorius, skaito paskaitą Ateitininkų Federacijos kongrese Chica
goje. Nuotrauka Vidos Kuprytės

rusi mūrais ir sargais. Ato
stoginės vietos nusėtos 
specialiom, tik jiems pri- 
einamom, vilom, krašte būrys pa
sislėpusių, tik jiems tarnaujančių 
restoranų, ligoninių, ir visokių ki
tokių įstaigų. Liaudis ir didžioji 
inteligentijos dalis palikta bejėgė; 
jinai tesudaro eksperimentine ma
sę, sąlygojamą ir ugdomą tik tar
nauti valdžios ponams. Per ilges
nį laiką šiek tiek paveikta tautinė 
sąmonė. Nors lietuviai dar tebėra 
kaip ridikai: balti viduje, tik rau
dona žieve apsitraukę — tas bal
tumas rodo tendencijos geltonėti. 
Tai jėgos politikos rezultatas — 
valdžios įvestas informacijos ba
das ima atrofuoti mąstymą. Žmo
gus darosi ne tik apolitiškas, bet 
jis išjungia viešąjį gyvenimą ir 
koncentruojasi tik į privačią gero
vę, kas jį daro netipiškai sava
naudišku. Pagal pogrindinės 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos lei
dinį, patį naujausią Vakaruose 
gautą, .Juventus Academica”, 
komunistinė sistema daro lietu
vius jaunuolius „nuolankius, pri- 
gęsusiais žvilgsniais, ciniškus ir 
abejingus” (p. 19). Tos režimo 
įtakos tautinei sąmonei ir cha
rakteriui, žinoma, nereikia per
dėti, bet reikia šį poslinkį paste
bėti. Kaip Solženicinas yra rašęs, 
melu grįsta sistema alina žmones.

Rusinimo pastangos per Brež
nevo valdymo metus buvo sustip
rintos. Lietuvių kalba turi kalbinį 
konkurentą savo žemėje, kur to 
konkurento nebuvo. Tas konku
rentas reikalauja teisių, kurios 
jam nepriklauso. Lietuvoje kalbos 
padėtis šiek tiek geresnė, bet paly
ginkime ją su Estija, kur jau 80% 
visų televizijos programų laidų 
yra rusiškos. Iš viso mažų tautų, 
taigi, ir lietuvių tautos, ateičiai 
nenumatoma savarankios indivi
dualybės. Jurijus Andropovas 
savo pirmoj kalboj 1982 m. gruo
džio mėnesį tiesiog ir pasakė, 
kad Sovietų Sąjungoje Maskva 
sieks ne tik tautų suartėjimo, bet ir 
jų susiliejimo. Tokia yra perspekty
va.

Ir tačiau Lietuvoje nei tautiš
kumas, nei laisvės ilgesys nėra 
dingę, nors užslėpti ir dažnai 
labai baugiai išreiškiami. Čia ne
reikia liudininkais šauktis nei 
partizanų kovų dramos, nei 
Kalantos žygio, nei pogrindinės 
spaudos, kuri gausiausia visoje 
Sovietų Sąjungoje. Užtenka 
Lietuvos komunistų partijos 
pirmojo sekretoriaus Petro Griš
kevičiaus paliudijimo. Šių metų 
pradžioje Gimtajame krašte ir 
Literatūroje ir mene jis paskelbė 
ilgą straipsnį, kuriame jis kvietė 
visus „dorus” lietuvius paremti 
Sovietų Sąjungos užsienio poli
tiką, bet ne dėl kokių ideologinių, 

. o dėl tautinių, valstybinių, lietu
viškų priežasčių, tiesiogiai ir aiš
kiai išdėstytų straipsnyje. Jisai 
skelbė, kad kai kieno siūlomas 
Amerikos atsimetimas nuo Jaltos 
susitarimų Lietuvai kainuotų Vil
niaus ir Klaipėdos kraštus, ir kad 
jei ne detantės, bet įtampos 
politika įsivyrautų JAV ir Sovie
tų santykiuose, ji galėtų reikšti vi
sos lietuvių tautos sunaikinimą 
raketomis (nežiūrint fakto, kad 
patys Sovietai į Pabaltijį yra su
nešę apie du šimtus įvairaus dy
džio ir pajėgumo raketų, netgi su 
branduoliniais užtaisais). Jis taip 
pat įspėjo, kad Maskvos ir Wash- 
ingtono santykiams įsitempus, 
negalima būsianti komunikacija 
tarp Lietuvos ir išeivijos. Tai atsi
minkime, . Kaitydami šios dienos 
laikraščius. Paleistas per Gimtąjį 
kraštą, tas straipsnis, žinoma, 
kreipėsi į išeiviją. Išspausdintas 
Literatūroj ir mene jis aiškiai 
kalbėjo į Lietuvos kūrybinę inteli
gentiją. Kam reikėtų naudoti gry
nai tautinius-valstybinius moty
vus, jei jų pajautimas, jeigu 
identifikavimasis su tautiniais in
teresais būtų dingęs?

Lietuvos padėtį vaizdingiausiai 
būtų galima charakterizuoti 
Lietuvos rašytojo Justino Mar
cinkevičiaus mintimis, formuluo- 
tomis 1985 metų sausio mėnesį 
vykusiame Antano Baranausko 
150 metų gimimo sukakties minė
jime Vilniuje. Ten Marcinkevi
čius lygino Lietuvą su Bara
nausko Anykščių šileliu. 
Marcinkevičius, kontroversinių 
pjesių autorius, dažnai nupiląs 
taurę marksistiniams ir leninis- 
tiniams dievams, šilelio istorijoje 
matė „nacionalinio charakterio is
toriją”. „Šilelis teikė priebėgą ir 
užuovėją spaudos draudimo perse
kiojamam mūsų žodžiui, kursty
damas jo viltį ir tikėjimą išlikti, 
gyventi, būti. Nesvarbu, kad poe
ma baigiasi nusiaubto, iškirsto 
miško vaizdu. Mumyse”, — sako 
Marcinkevičius, „lieka įsitikini
mas, kad negalima sunaikinti to, 
kas jau kartą išdygo, žaliavo, 
ošė”. Marcinkevičius tai vadina 
„tragišku optimizmu”, charak
terizuodamas amžinojo šilelio 
— tai yra Lietuvos — gyvenimą, 
kaip „gyvenimą po kirviu”. Iš 
kitos pusės, „karų ir koncla- 
gėrių nusiaubtoje žemėje sodrus 
miško žaliavimas, tylus žmo
gaus dvasios ošimas, kūrybinių 
liaudies galių išsiskleidimas” 
suvokiamas, kaip „drama
tiškas visų gyvybės formų prieši
nimasis mirčiai, išnykimui, 
nebūčiai” (Literatūra ir menas, 
1985.1.25). Estijos literatūroje, ir 
ypač Lietuvoje Marcinkevičiaus 
raštuose, tie tautos egzistencijos, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Įsisenėjimai, šablonai ir ribos 
apsakymuose ir novelėse

Teko skaityti nemaža 
apsakymų, paradytų mūsų 
klasikų ir 19 a. garsių pasau
linių rašytojų novelių, kuriose 
pagrindinis veikėjas atsikelia 
iš ryto, lėtai prausiasi, valgo 
pusryčius, eina j darbą ir visą 
laiką mąsto ir mąsto. Tokiu 
būdu pristatoma, kas jis toks, 
kokio charakterio žmogus jis 
yra, prieš jsileidžiant į apsaky
mo problemą ar intrigą 
novelėje.

Taip dažnai pradedamos ir 
dabar pas mus novelės ir 
romanai. Bet štai randi 
straipsnį amerikiečių žurnale 
(The Writer, 1985 lapkritis), 
kur anglų literatūros profeso
rė — rašytoja M. Edwards 
teigia, kad taip yra klaidinga, 
nes novelės tokia pradžia yra 
neefektinga, iš karto netaiko į 
novelės problemą, prašauna 
temai pro šalį ir neatlieka 
apsiimto uždavinio. O uždavi
nys yra papasakoti kokį nors 
atsitikimą ar nuotykį (story).

Nuotykį, galvoji. Bet nuoty
kis, nors ir įdomus, be 
žmogaus, be jo charakterio 
pristatymo pradžioj bus 
schematiškas, nes tas pats at
sitikimas kiekvieno žmogaus 
yra pergyvenamas skirtingai. 
(Žinornfe, kad pasitraukimą iš 
Lietuvos kiekvienas skir
tingai pergyvenome).

Matyt, dėl vietos trūkumo 
novelėms žurnaluose ir būtiny
bės pirmais sakiniais pagauti 
skaitytojo dėmesį atsirado 
daug įvairių teorijų ir net 
reikalavimų, griaunančių čia 
ir gal Europoj įprastus praei
ties šablonus. Novelė 
„paaštrėjo” visose savo 
dalyse: pradžioj iš karto turi 
būti jaučiama veikėjo 
problema, vidury — ji spren
džiama, o gale — išrišama ir 
baigta. T... didelis skirtumas 
nuo senosios ir naujosios 
novelės ir gal tarp europietiš- 
kos ir čionykštės. Bet, gerai 
pagalvojus, matyti ir teigia
ma šių reikalavimų pusė ir 
teisybė. Ir nauja literatūrinė 
vertė.

M. Edvvards perspėja ir dėl 
kitų įsisenėjusių šablonų. Pvz., 
novelėse, kurios pradedamos 
sėdint prie lango ir atsime
nant kokį nors sukrečiantį 
įvykį, skaitytojas iš karto 
atspėja pabaigą ir tuo silpni
nama intriga. Iš anksto ži

noma, kad visa pasibaigs ne 
taip jau blogai, jei veikėjas 
užsiėmęs dabar tik atsimi
nimais, reminiscencijom. O 
skaitytojas juk norėtų pergy
venti- kartu su veikėju visus 
tuos atsimenamus įvykius 
vieną po kito, nežinodamas jų 
pabaigos. Kažin kaip Praustas 
rašytų po tokio patarimo?

Ji pataria saugotis ir veikė
jo išvaizdos aprašymo 
šablono, pastatant jį prieš 
veidrodį ir aprašant jį stebintį 
save. Arba autoriui aprašant 
veikėjo išvaizdą taip smul
kiai, kad tai atrodo, kaip 
policijos raportas (seniau taip 
buvo daroma). Taip pat pata
ria vengti ir omamentiškų, 
isteriškų ašarų aprašymų, 
degančių veidų, verksmų... 
Geriau rodyti įvykius, ji sako, 
ne jausmingumo paradus. 
Patys įvykiai savaime sukelia 
jausmus charakteriuose ir 
skaitytojuje. Vengti jausmin
gumo paviršiaus.

Blogai, jei visi, net nesvar
būs įvykiai surašomi kaip 
dienorašty ir sudaro nuobodų 
„ir tada atsitiko — ir tada 
įvyko” pasakojimą. Arba 
aprašoma ilga kelionė auto
mobiliu, laivu, kuri neturi jo
kios įtampos, pažeriami 
gražūs vaizdai, keleiviai 
sutaria vienas su kitu, nėra nė 
vieno nervinančio kitus, kuo 
nors nepatenkinto ir t.t. — ne
duodama jokios galimybės 
bent mažyčiui konfliktui, kuris 
reikalautų jo išsprendimo 
aprašymo gale, jokios psicho
loginės įtampos net dialo
guose.

Dažnai pasitaiko, kad tie 
dialogai įterpiami tik šiaip, 
kad perkirstų pasakojimą, be 
jokio tikslo, be autoriaus paro
dymo bent mažyčių kalban
čiųjų paslėptų intencijų, kai 
šneka net apie paprastus daly
kus, kaip, pvz..,: „Paduokite, 
prašau, man druskos”. Vien 
balso tonas, kai turima kokia 
nors intriga, čia gali būti 
skaitytojui įdomus ir ką nors 
atidengiantis, ji sako. Trum
pose novelėse rašytojams ji 
pataria vengti smurto veiks
mų, nelogiškų avarijų, kai 
rodos nieko neatsitinka, nors 
tam ir būtu pagunda. Ir 
nerašyti api nepažįstamus 
kraštus, pro! sijas, pirma jų 
nepastudijavus.

P. Melnikas

Lietuvių kalbos kilmė
ANTANAS KLIMAS

Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos 
istorija. I. T. Lietuvių kalbos kilmė. 
Vilnius: „Mokslas”, 1984. 390 psl.

Kaip ir kiekvienai tautai, 
mums taip pat rūpi mūsų tau
tos bei kalbos kilmė. Jau nuo 
senų laikų šis klausimas buvo 
įvairių įvairiausiai gvil
denamas. Buvo kadaise 
nuomonių, kad lietuviai yra 
kilę iš romėnų, kad mūsų 
tauta yra tai trakų, tai gerulių 
palikuonys, buvo net mano
ma, kad lietuvių kalba yra 
kilusi iš graikų kalbos.Visos 
šios teorijos bei hipotezės, 
žinoma, seniai jau atgyvenu
sios, tačiau tai vienas, tai 
kitas šios problemos mėgėjas 
vis pasiskelbia atradęs, tarsi, 
naujas Amerikas. Tai dau
giausia sui generis kalbinin
kai bei antropologai, kurie 
savo mėgėjiškais ir dažnai 
labai romantiškais sapnais tik 
daugiau rūkų paleidžia. Rimti 
mokslininkai į tokias mėgėjų 
teorijas daug dėmesio nekrei
pia. Savaime aišku, niekas 
niekam negali uždrausti 
pasvajoti ir pasapnuoti, bet su 
tokiomis svajonėmis dažnai 
yra tik popierius gadinamas.

Štai dabar prieš akis turime 
labai gerą veikalą, kuriame 
rimtai pasižymėjęs Lietuvos 
kalbininkas, prof. dr. Zigmas 
Zinkevičius, nagrinėja kaip tik 
tas pačias lietuvių kalbos, 
ergo ir lietuvių tautos kilmės 
problemas. Zinkevičius labai 
puikiai pasiruošęs tokias prob
lemas svarstyti, nes ligi šiol 
$ra išleidęs jau dešimt atskirų 
knygų. Kiek jis yra paskelbęs 
mokslinių straipsnių ir 
recenzijų, sunku būtų ir 
suskaičiuoti. Čia suminėsiu 
visas jo parašytas ir išleistas 
knygas: Lietuvių kalbos įvar
džiuotinių būdvardžių isto
rijos bruožai (1957); Lietuvių 
dialektologija. Lyginamoji tar
mių fonetika ir morfologija, su 
74 žemėlapiais, (1966); 
Lietuvių kalbos tarmės (1968); 
Kalbotyros pradmenys (1969; 
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II pataisytas ir papildytas 
leidimas, 1980); Iš lietuvių 
istorinės akcentologijos. 1605 
m. katekizmo kirčiavimas 
(1975); Lietuvių antroponi- 
mika. Vilniaus lietuvių asmen
vardžiai XVII a. pradžioje 
(1977); Lietuviu kalbos dialek
tologija (1978); Kazimieras 
Būga. Gyvenimas ir darbai 
(1979); Lietuvių kalbos isto
rinė gramatika (1980 t. I; 1981 
t. II); Kalbininkas K. Būga 
(1981).

Kaip matome, per 27 metus 
prof. Zinkevičius, skaičiuo
jant ir čia recenzuojamą 
knygą, parašė ir išleido 
vienuolika knygų, kai kurios 
iš jų labai stambios, o jo lietu
vių kalbos istorinė gramatika 
susideda iš dviejų tomų. Tarp 
kitko, tai yra pati pirmoji 
lietuvių mokslininko parašyta 
pilna lietuvių kalbos istorinė 
gramatika, nes garsioji a.a. 
prof. Jono Kazlausko Lietuvių 
kalbos istorinė gramatika 
(1968) nebuvo pilna, nes joje 
buvo analizuojama tik trys 
pagrindiniai dalykai: kirčia
vimas, daiktavardžiai ir veiks
mažodžiai. Reikia čia taip pat 
paminėti, kad, prieš pradė
damas skelbti savo paties 
mokslinius darbus, Zinke
vičius sudarė tris labai stam
bius Kazimiero Būgos raštų 
tomus: It. — 654 puslapiai 
(1958), II t. — 730 puslapių 
(1959), III t. - 1008 pusla
piai (1961); rodyklių stambus 
tomelis (397 puslapiai) išėjo 
1962 metais. Šiais gerai išleis
tais Būgos raštais rėmėsi 
daugelio lietuvių kalbinin
kų darbas Lietuvoje, ir jų 
sudarymas, redagavimas bei 
išleidimas puikiai paruošė patį 
Zinkevičių tolimesniam kalbo
tyros darbui. Be to, jau daugelį 
metų prof. Zinkevičius dėsto 
įvairius lituanistikos bei 
kalbotyros kursus senajame 
Vilniaus universitete. Kiek jo 
studentai, dabar jau kai kurie 
patys žymūs kalbininkai, yra, 
jo vadovaujami, parašę kandi
dato bei daktaro disertacijų,

Prof. dr. Zigmas Zinkevičius

sudarytų gana gerą biblio
tekėlę.

Visa tai čia suminiu, kad 
skaitytojui būtų visiškai 
aišku, kokį mokslinį darbą yra 
atlikęs autorius, kuris čia 
dabar mums išdėsto savo min
tis apie lietuvių kalbos kilmę. 
Reikėtų dar taip pat paminėti, 
kad šis veikalas yra tik pats 
pirmasis tomas didelės ir labai 
plačios apimties lietuvių 
kalbos istorijos, kurios iš viso 
planuojama penki stambūs 
tomai.

Savo pratarmėje autorius 
nurodo priežastis, dėl kurių jis 
ėmėsi šio milžiniško darbo. Jis 
rašo: „Išsamios lietuvių 
kalbos istorijos neturime. Dr. 
P. Joniko 1952 m. Čikagoje 
išleista „Lietuvių kalbos isto

rija” iš tikrųjų tėra tam tikri 
tokios istorijos etiudai, 
kuriuose trumpai aptarti tik 
patys svarbiausi jos bruožai. 
Be to, ši knyga jau gerokai 
paseno ir nebegaunama. Tary
bų Lietuvoje pokario metais 
buvo išleisti du šios srities 
veikalai: prof. J. Palionio 
„Lietuvių literatūrinės kalbos 
istorija” (1979 m.) ir šios 
knygos autoriaus „Lietuvių 
kalbos istorinė gramatika” (I 
d. — 1980 m., II d. — 1981 m.). 
Abu jie skirti respublikos 
aukštųjų mokyklų studen
tams lituanistams, todėl juose 
pagrindinis dėmesys sukon
centruotas į aukštosios 
mokyklos poreikius. Be to, jie 
negali atstoti išsamios lietu
vių kalbos istorijos ir dėl siau
ro profilio” (p. 5). Knygos 
aplanko pirmajame vidi
niame atlenkime autorius pats 
šitaip apibūdina viso savo 
pilno veikalo pobūdį:

Ši knyga — rašomos didelės lie
tuvių kalbos istorijos pirmoji da
lis. Ji skirta lietuvių kalbos išta
koms aptarti, taigi joje nagrinėja
ma žmonių kalbėjimo kontinuumo, 
davusio pradžią lietuvių kalbai, 
raida nuo seniausių lingvistine 
analize pasiekiamų laikų iki 
maždaug VII m.e.a., kai išryškėjo 
kalbinė struktūra, kuriai jau gali
ma duoti lietuvių kalbos vardą. 
Visą leidinį sudarys dar bent 
keturios knygos. Antrojoje bus 
apžvelgta lietuvių kalbos raida 
nuo VII iki XV a. pabaigos, taigi 
iki pasirodant pirmiesiems rašto 
paminklams. Trečiojoje knygoje 
bus nagrinėjama senoji lietuvių 
raštų kalba (XVI — XVII a.), 
ketvirtojoje — tos raštų kalbos 
sunykimas (XVIII — XIX a.), o 
penktojoje — dabartinės bendri
nės lietuvių kalbos susiformavi
mas ir raida iki mūsų dienų (XIX 
a. pab. — XX a. ). Leidinio pabai
goje numatoma pridėti išsamias 
žodžių (suvestinę lietuvių, taip pat 
kitų kalbų) ir dalykinę rodykles.

Knyga turi šias pagrindines 
dalis: Pratarmė (5-7), įvadinės 
pastabos (8-10), Indoeuropie
čiai (11-22), Indoeuropiečių 
prokalbė (23-59), Indoeuropie

čių migracija ir prokalbės 
suskilimas (60-104), Indoeuro
piečių dialektinė sritis, iš 
kurios kilo baltai (105 - 139), 
Baltai (140-234), Baltų suski
limas (235-305), Rytų baltai ir 
lietuvių kalbos ištakos (306- 
377), Sutrumpinimai (378-380), 
Žodžių rodyklės (381-389).

Kokios gi yra autoriaus 
pagrindinės išvados? Zinkevi
čius yra gana atsargus ir 
nuosaikus mokslininkas. Jis 
savo ryškios nuomonės, kuri 
gal skirtųsi nuo pagrindinio 
indoeuropiečių kalbų tyrinė
tojų galvojimo, beveik niekur 
nepareiškia. Žinoma, toks 
kelias gal ir yra pats geriau
sias. Trumpai kalbant, mums 
rūpimu klausimu Zinkevičius 
laikosi maždaug tokios pat 
nuomonės, kurios pradinin
kas jau buvo Kazimieras 
Būga, tik su modifikacijomis, 
kurias atnešė nauji kalbo
tyros atradimai. Tai ir yra 
pagrindinė visų žymiausių 
indoeuropeistų nuomonė. 
Kitaip sakant, lietuviai yra 
kilę iš baltų, o baltai yra kilę 
iš indoeuropiečių. Smulkiau 
išreiškiant: prieš kelis tūks
tančius metų kažkur Europoje 
atsirado (proto)indoeuropie- 
čiai, kurie suskilo į kelio
lika atskirų šios prokalbės 
šakų, arba grupių. Viena iš tų 
grupių buvo protobaltai. Iš 
protobaltų išsivystė baltai, 
kurie savo ruožtu suskilo į 
vakarinius ir rytinius (gal dar 
ir vad. D-baltus) baltus, o iš 
pastarųjų ilgainiui išsivystė 
lietuviai, taigi ir lietuvių 
kalba. Šios pagrindinės min
ties joks kalbininkas 
nepaneigs. Kas yra dar ne
visiškai aišku, dėl ko moksli
ninkų nuomonės skiriasi, yra 
šios problemos: a) kur buvo 
pirmykštė indoeuropiečių 
protėvynė; b) kur buvo pir
mykštė baltų protėvynė; c) 
kurioms kitoms iš beatsiski- 
riančių indoeuropiečių kalbų 
grupių baltai buvo artimesni, 
kurioms jie buvo tolimesni. 
Dėl šių klausimų leiskime 
kalbėti pačiam autoriui. 
Pirmiausia apie indoeuro
piečių protėvynę:

Kur susidarė indoeuropiečių 
prokalbė, — sunkiai sprendžiama 
problema. Dabar indoeuropiečių 
kalbos vartojamos beveik visoje 
Europoje, nemažoje Azijos dalyje, 
beveik visur Amerikoje ir Austra
lijoje, atskirose Afrikos šalyse......
Iš istorijos duomenų nesunkiai 
nustatome, kad senesniais laikais 
indoeuropiečių kalbomis šnekan
tys žmonės gyveno tik centrinėje 
bei rytų Europoje ir vakarų Azijos 
pietinėje dalyje nuo Juodosios 
jūros iki Himalajų (išskyrus 
Arabijos pusiasalį ir Tarpupį). 
Tačiau ir čia anaiptol ne visur jie 
buvo autochtonai (p. 13).

Toliau autorius išdėsto tris 
pagrindines hipotezes, liečian
čias indoeuropiečių protėvynės 
klausimą, nors iš tikrųjų jų 
yra labai daug. Pirmoji: 
indoeuropiečių protėvynė galė
jo būti kažkur netoli lietuvių 
kalbos užimamo ploto; antroji 
— indoeuropiečių protėvynė 
galėjusi būti kažkur pietryčių 
Europoje; trečioji, neseniai 
pasiūlyta dviejų sovietų kalbi
ninkų, V. Ivanovo ir T. 
Gamkrelidzės, būtent, kad 
indoeuropiečių protėvynė 
buvusi į rytus nuo vakarinės 
Mažosios Azijos — kažkur 
tarp dabartinės vidurinės 

(Nukelta į 2 psl.)
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Dvi literatūros
Kartais atrodo, kad net lais

vėje mums trūksta temų, kad 
rafcome beveik apie tą patį 
išeivį, išėjusį iš namų ir 
klaidžiojantį. Tą patį ir vis tą 
patį. Bet retas tokius romanus 
gali paskaityti mūsų krašte. 
Okupuotos Lietuvos išeivijos 
literatūros „specialistai” ten 
stebisi, kad čia kaip taisyklė 
rašoma tokiom temom, kurių 
kai kurios ten nepatinka 
jiems. Kodėl? Juk čia grįžtama 
į praeitį net 8 šimtmečius, 
rašomi ir istoriniai romanai, 
kurie garbina senovę ar yra 
kiek kritiški jai. Rašoma apie 
Aušros ir poaušrinius laikus, 
kritiškai ar gerai rašoma apie 
Nepriklausomybės laikus ir 
apie sekusias dvi okupacijas, 
kurias sveiko proto žmogus iš 
viso negalėtų teigiamai 
aprašyti. O ten rašytojai 
stebuklingu būdu „randa 
būdą” 'kitaip tuos laikus 
aprašyti. Mums tai kelia net 
nuostabą: kaip jie apeina 
faktus ir kaip taip parašo?

Skaudžius įvykius, kaip 
deportacijas, ūkių atėmimus, 
partizanų kovas, užgniaužtas 
žmogaus teises niekas čia 
nerado reikalo aprašyti teigia
mai ir. po'teisybei, mes čia 
beveik įsispecializavom tom 
temom rašyti. Bet kas gelia, 
apie tai šneki ir rašai. Ar Lie
tuvoje tas daroma? Ne. Ar 
tai galima ten objektyviai ra
šyti? Tiesa, paliečiamos retkar
čiais ir ten tos temos, kartais 
stilingai, profesionaliai, bet 
kažkaip puse burnos, arba 
komiškai, lyg „taip buvo ir ką 
padarysi, mes mažytė tauta, 
atsiminkite; nesipriešinkite, 
nedarykite kvailystės; reikia 
proto turėti”.

Išeivijoj rašoma apie Ameri
kos, Europos ir Australijos 
gyvenimą, įsikūrimo vargus, 
apie išeivio dvasinį chaosą, 
praturtėjimą, nutautimą ir 
suamerikonėjimą, laikiną 
nedarbą. Išeivijos „specialis
tams” Lietuvoj tas lyg pa
tinka. Turbūt galvojama: 
„Aha, matote, pasitraukėt iš 
krašto ir dabar kitur ne pyra
gai. Gerai tokiems atskalū
nams, bijojote trėmimų, tai 
dabar kentėkite. Jei būtumėt 
likę namuose ir išlikę po trėmi
mų gyvi, viso to jums neatsi

tiktų. Gal kiek surusėtute, bet 
tikriausiai nesuamerikonė- 
tumėt, kas pas mus laikoma 
didesne nuodėme ir t.t.”

Išeivijoj rašoma įvairiai 
visom temom: istorinėm, 
patriotinėm, religinėm, skau
džių įvykių temom, gyvenimiš
kom, moderniom absurdinėm 
— pasirinkimas laisvesnis — 
bet, svarbiausia, atvira bur
na, sveika nuomone ir be noro 
ką nors nutylėti ir nepilnai 
išsakyti. Bet Lietuvoje lite
ratūros „specialistams” kai 
kurios temos nepatinka, perša
ma ir įrodinėjama, kad mūsų 
lygis čia daug daugiau pakil
tų, jei neliestume tų skaudžių 
temų, kurios kiek surištos su 
politika, nepriklausomybe. Iro
nija. Iš ten siūlomas mums su
sivaržymas, akiračio susiau
rinimas, apolitiškumas, kurio 
patys nesilaiko.

Aišku, išeivijos literatūra 
turi savo ydų. Kas jų neturi? 
Bet neteisinga kaltinti ją temų 
nuobodumu. Teisybė, kad 
pasitaiko čia, jog aprašoma 
tiesa yra be literatūrinio 
apipavidalinimo, praranda 
net įtikimumą. Skaudūs įvy
kiai tampa kronika, protestu, 
aprašymu, deportuotų žmonių 
tampymu geografijoj, bet ne 
išgyvenimu. Bet ir Lietuvoje 
niekas dar neaprašė šių skau
džių temų objektyviai ar sub- 
jetyviai, įeidamas į nuskriaus
to ten žmogaus pasąmonę. Gal 
tik tie, kurie asmeniškai tai 
pergyveno ir čia pas mus atva
žiavę kaip mokėdami aprašė.

Taigi šiuo klausimu nei čia, 
nei ten nė vienas neturėtų 
skųstis ir dejuoti. Jei profesio
nalumo trūkumas, kuris mums 
prikišamas, kartais yra teisin
gas, lygiai taip pat ten temų 
varžtai ir neišsakymas yra 
neigiamybės, kurių čia nėra. 
Skirtumas ir tas, kad čia skai
toma, kas Lietuvoje rašoma, o 
ten — skaito tik tie „specia
listai”, kurie rašo apie „kažko
kias knygas”, kurių nė vienas 
negali nusipirkti.

O vis tik žmonės Lietuvoje iš 
tų „aprašinėjimų” šį tą bent 
sužino. Sužino, aišku, prie tų 
pabertų minčių apie mus 
pridėję įgudusią ausį ir klauso
si lyg per s ną.

P. Mln.

Aleksio Rannito monografija apie M. K. Čiurlionį
EGLĖ JUODVALKĖ

Baigiantis 1984 metams, 
Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoje išleido estų 
meno kritiko, poeto Aleksio 
Rannito monografiją apie 
Mikalojų Konstantiną Čiur
lionį anglų kalba. Nepapras
tai daug dėmesio visą gyveni
mą skyręs šiam lietuviui 
dailininkui, skelbęs straips
nius apie jį lietuvių, anglų, 
vokiečių, prancūzų kalbomis, 
Rannitas vos sulaukė naujo
sios monografijos pasiro
dymo. Jis mirė, eidamas 71- 
muosius metus, šių metų 
sausio 5 d. Amerikoje, kur 
gyveno nuo 1953 m.

Muencheno dienraštis 
„Sueddeutsche Zeitung” 
nekrologe pažymėjo, kad 
poetas Rannitas turėjo daug 
draugų Vokietijoje, bet nedaug 
savo poezijos skaitytojų. 
Melodinga estų kalba sukur
toms eilėms čia nebuvo 
paklausos. Amerikoje Rannito 
kūryba susilaukė didesnio 
atgarsio: jautriai išversti į 
anglų kalbą, jo griežtai suei
liuoti, neoklasikinės formos 
žodiniai paveikslai buvo skel
biami literatūrinėje perio
dikoje. Pats Rannitas yra pa
sakęs, kad vertimas turi 
perduoti ne tik mintį, bet ir 
formą, o jausmai — neišver
čiami. Recenzuodama 1964 m. 
pasirodžiusią Anco Oro 
antologiją vokiečių kalba 
„Aštuoni poetai klasikai”, 
kritikė Kaschnitz pažymėjo, 
kad Rannito eilėse meno inter
pretavimas, jo laikomas esmės 
ieškojimu, pats tampa meno 
kūriniu, kuriame stebėtojas ir 
objektas susilieja į vienintelį 
įmanomą įtikinantį pavidalą. 
Slavistas V. Terras, tęsiama 
Miuncheno dienraščio nekro
loge, šį esminį Rannito kūri
nių elementą taip aptarė: „Jo 
poeziją lengviausia suprasti, 

• turint galvoje jo viso gyve
nimo meilę menui”. Ypač 
dailininkams skirtose eilėse 
poetas mėgina intuityviai 
išreikšti menininko esmę: 

Ai "‘■.Vl“rllonis Jūros sonata. 1908. Finale.
Aleksio Rannito monografijos „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis” 
viršelio iliustracija.

„Girdžiu aidą ir į jį reaguoju. 
Aidas svarbus, o ne šaukian
čiojo balsas”, yra pasakęs 
Rannitas.

Kaip jis vertina Čiurlionio 
tapybą, prie kurios išgarsini
mo pasaulyje pats nemažai 
prisidėjo? „Lietuviškoji tary
binė enciklopedija” Rannitą 
šykščiai pamini. Joje tik 
prabėgom pažymima, kad be 
poezijos ir vertimų Rannitas 
„parašė straipsnių apie dailę 
(Čiurlionį, Jonyną, Kasiulį), 
literatūrą”. O juk 1970 m. 
Vilniuje išleistoje Čiurlionio 
bibliografijoje jau buvo įrašy
ti 38 Rannito straipsniai apie 
Čiurlionį. 1979 m. estų meno 
kritikas dalyvavo tarptau
tiniame simpoziume apie Čiur
lionio kūrybą Vakarų Berly
ne, kai įvyko pirmoji 
Čiurlionio darbų paroda lais
vajame pasaulyje.

Dabar Amerikoje išėjusią 
184-ių puslapių monografiją 
anglų kalba sudaro Rannito 
parengtas lyginamasis 
kalendorius ir keturi esė: 
„Ieškant filosofinio pagrin
do”, „Laikas Čiurlionio tapy
boje”, „Simboliai Čiurlionio 
tapyboje” ir „Ryšiai su tuome-, 
tinėmis meno kryptimis”. 
Spausdinamos 95 Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijos, 32 iš 
jų — spalvotos. Nespalvoto
sios, deja, neryškios, apgai
lėtinos kokybės. Knygos virše
liui panaudota reprodukcija iš 
ciklo „Jūros sonata”.

Lyginamajame kalendoriu
je Rannitas pateikia Čiurlio
nio ir jo laikotarpio dailininkų, 
muzikų, rašytojų gyvenimo ir 
kūrybos faktus. Ypatingas 
dėmesys skiriamas neoro
mantikams, tautiniams 
romantikams, simbolistams, 
art nouveau novatoriams ir 
sekėjams bei kitiems politiš
kai ir filosofiškai kūrybin
giems asmenims. Štai kaip 
Ran nitas kalendoriškai patei
kia kultūrinių įvykių foną:

„1902 m. Čiurlionis rašo sa
vo draugui, lenkų kompozito

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)

riui Moravskiui: ,Gavęs diplo
mą, mesiu muziką’. Tais 
metais jis baigia studijas 
Leipcigo konservatorijoje. 
Gegužės 20 d. Čiurlionis 
praneša Moravskiui, kad Leip
cigo meno muziejuje buvo stip
riai paveiktas Boecklino. 1902 
m. prancūzų kompozitorius 
Debussy užbaigia operą „Pelė- 
jas ir Melisandė”; lenkų 
poetas, mistikas Kasprowicz 
išleidžia knygų „Mirštančiam 
pasauliui”; rusų poetas Bal- 
mont — „Būkime kaip saulė”, 
Andreev — „Migloje”, vokie
čių poetas Rilke — „Paveikslų 
knygą”, ispanų poetas Jime- 
nez — „Arias tristes”. Išspaus
dinti Nietzschės raštai”.

*Rašinyje „Ieškant filosofi
nio pagrindo” Rannitas pažy
mi, kad iš Gaudrimo įvado į 
Vilniuje 1960 m. išleistus 
Čiurlionio rinktinius raštus 
sužinome, jog Čiurlionis mėgo 
Dostojevskį, studijavo 
Dekartą (Descartes) ir Kantą. 
Laiškuose mini Nietzschę. 
Dostojevskio ir Čiurlionio 
požiūriuose į pasaulį Ran
nitas neranda beveik jokių 
panašumų. Tvarka Dostojevs
kiui yra fikcija, visuomenės 
nešiojama kaukė. Individas, 
neturėdamas plano, kuris jam 
padėtų tvarkytis su neįspė
jamu pasauliu, nuolat susidu
ria su nenumatytais atvejais: 
Dostojevskio kuriamas 
žmogus kartu žiauriai nepri
klausomas ir skaudžiai vieni
šas. Čiurlionis regimai džiau
giasi visatos harmonija. Jo 
paveikslai — švelnūs, praple- 
čiantys dvasines ribas, rašo 
Rannitas.

Rannitas pamini Viačesla
vo Ivanovo puikų straipsnį 
„Čiurlionis ir menų sintezės 
problema”, kuriame dailinin
kas gretinamas su Nietzsche, 
ypač tuo, kad ir vienas, ir 
kitas nepritapo prie savo 
aplinkos ir iš to išaugo jų vie
nišumas. Rannitas pažymi, 
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tačiau, kad Nietzsche nuolat 
romantiškai ir tragiškai 
protestavo prieš jį supančią 
svetimą kultūrą ir prieš jį sle
giančią bei varžančią krikš
čionybės sampratą. O Čiurlio
nis peržengė savo kultūrinių ir 
istorinių sąlygų ribas ir per 
gilių kosminių ryšių suprati
mą pradėjo suvokti dvasios 
universalumą. Ta universali 
Būtybė, ar dvasinė tikrovė, 
pasireiškianti gamtoje, jam 
atsiskleidžia mene, kurio 
simboliams kurti reikalinga 
kosminė atmintis.

Ši samprata nedaug kuo 
skiriasi nuo Nietzschės 
„amžinojo pasikartojimo” ir, 
pasak Rannito, Čiurlionį kai 

M. K. Čiurlionis Žvaigždžių sonata. 1908. Andr te.
Aleksio Rannito monografijos „Mikalojus Konstantinas Čiurlio s” 
viršelio iliustracija.

kuriais atžvilgiais priartina 
prie indų filosofijos, nors nėra 
įrodymų, kad jis būtų kada į ją 
rimtai gilinęsis. Kiek žinia, 
Čiurlionis vertino Dekarto 
raštuose medžiu simbolizuo
jamą žinojimo vienybę, bet 
jam turėjo būti svetimas gam
tos mokslų ir metafizikos 
išvadų sugretinimas ir Dekar
to skepticizmas, teigia Ran
nitas. Toliau jis svarsto, kokie 
Kanto mokymai galėjo Čiur
lionį dominti ir prieina išvadą, 
kad beveik vienintelis sąlytis 
— tai panaši laiko ir erdvės 
samprata.

Čiurlionio mąstysenoje 
idealizmas pabrėžia ne tiek 
idėjas, ar patirtus faktus, kiek 
pojūčius. Dailininkas lyriškai 
interpretuoja pasaulio elemen
tus: jo paveikslų motyvus 
gimdo jausmai. Čiurlionio 
meninis suvokimas, kaip rodo 
jo kūryba, yra toks vientisas, 
kad beveik jokia jo dalis 
nebesuprantama, jei ji išjun
giama iŠ visumos.

Čiurlionis, pasak Rannito, 
laikytinas ir subjektyviu 
idealistu, kadangi gamta ir 
fizinė tikrovė jam tėra iš 
asmeninės patirties paimtos 
poetinės abstrakcijos: Čiur
lionis tiki nesuasmenintu 
besąlyginiu Kažkuo. Dailinin
ko filosofija artimiausia 
neoplatonizmui. Jo pasekėjai, 
kaip ir Čiurlionis, daugiausia 
dėmesio skiria aukštesnės 
būties siekiančiai žmogaus šie 
lai. Šį instinktyvų troškimą 
neoplatonistai laiko raktu į 
visatos supre .ną; jis tampa 
tikėjimo pamatu ir kosmo
logine vizija: in- įktvviu 
tikrumu, kad už . apirinės 
patirties j tių randamas 
aukščiausi jėris.

Kadangi gėrio esmės 
konkrečiai išreikšti negalima, 
Ciur'i mis pasinaudoja poetine 
vaizduote, simboliais, įspū
džiais. Jo pavei: ,>^e mintys
tampa proto ir jausmų pagim
dytais simboliais sapnais 
Pasak Rannito, dailininkas, 
atsisakydamas remtis vien 
žinojimu, išreiškia už proto 

(Nukelta į 2 psl.)
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Sektinas losangeliečių 
pavyzdys

„Lietuvio portretas” keturioliktoje fotografų parodoje
ALGIMANTAS KEZYS

Mūsų kultūrinių renginių 
daugybėje Šiandien yra visko, 
bet juose pasigendame kokio 
nors racionalesnio plana
vimo. Daug kas blykstelia tik 
vienkart, impulsyviai, tik 
atsitiktine proga, be ilgiau 
išsilaikančios tradicijos, be 
tęstinumo ateitin. Tiesa, turi
me Mokslo ir kūrybos 
simpoziumus, dainų ir tauti
nių šokių šventes. Bet jos 
kartojasi tik kas ketveri metai 
arba ir dar rečiau. Publika per 
tiek laiko nuo užmojo pradeda 
atvėsti, ir reikia vėl iš naujo ją 
gerokai įvairiais būdais šildy
ti, ruošti įvykiui.

Jau daug geriau, kai gauses
nėse lietuvių kolonijose ar ir 
bendriniuos veiksniuos prigy
ja kurio nors pobūdžio 
kasmetinė tam tikrų kultū
rinių renginių tradicija. Visuo
menėje ji tada palaiko 
neatvėstančiai gyvą ir nuola
tinį kultūrinį interesą. 
Neatsitiktinai, o iš anksto 
suplanuotos programos pasie
kia aukštesnį lygį, prisijauki
na publiką ir ją kilstelėja 
aukštyn. Tokių gerų pavyz
džių mūsuose netrūksta. 
Tačiau nebūtų per daug, jeigu 
jie padvigubėtų, stengdamiesi 
išsilaikyti ir gero lygio aukš- 
tU!’.'. ‘ji

turbūt skaitytojas nujau
čia, kas čia turima galvoje. 
Pirmiausia Chicagoje ir jos 
artumoje įvykstantyB kultū
rinio pobūdžio kasmetiniai 
renginiai: Lietuvių operos
spektakliai, kasmetinės Poe
zijos dienos, kasmetiniai Atei
tininkų adademiniai savait
galiai, Ateities žurnalo 
premijiniai vakarai, kultūros 
klodą akcentuojantieji kasme- 
tin:- Santaros-Šviesos suva
žiavimui Chicagos pašonėje, 
kasmetinei Antro kaimo 
spektakliai, Margučio rengia
mi koncertai ir kt. Chicagai 
tai nėra per daug. O galėtų 
būti ir dar geriau. Ir dar ambi- 
cingiau! Sakysim, Lietuvių 
opera pasiryžta bent kas treti 
metai suorganizuoti ir grynai 
lietuviškos operos premjerinį 
pastatymą. Juk tai būtų indė
lis ir į mūsų pačių „muzikinį 
banką”. Dar nevėlu būtų 
pradėti ir kasmetinę lietu
viško dramos teatro tradiciją. 
Kaip atsitiktiniai atvejai rodo, 
publikos netrūksta.

O kasmetinei tradicijai ug

nies yra ne vien tik Chica
goje. Clevelande pastaraisiais 
metais įsikūrusi JAV LB 
Kultūros taryba sujudina 
kasmet kultūrinius vandenis 
savo premijomis ir jų įteikimo 
švente vis kitose kolonijose. 
Net palyginti nedidelis 
Rochesterio lietuvių telkinys 
metai po metų sugebėjo rengti 
literatūros rečitalius, visą 
vakarą skiriant kuriam nors 
atsikviestam rašytojui. Pavyz
džių atrastume ir daugiau, 
prisimindami ir kasmetines 
„Draugo” romano konkurso 
šventes, „Dirvos” literatū
rinių užmojų kasmetines baig
mes ir kt.

O tarp viso to ypač pabrėž
tinai minėtinas kasmetinis 
gruodžio mėnesio įvykis Los 
Angeles lietuvių kolonijoje — 
tai vietos Lietuvių Fronto 
Bičiulių ten jau 20 metų suren
giami literatūros vakarai, į 
kuriuos kiekvieną kartą 
pagrindiniu programos daly
viu vis pasikviečiamas svečias 
rašytojas iš kitur. Todėl 
literatūros mylėtojai per 20 
metų vakarų programose ten 
jau yra skaitę šias pavardes: 
A. Rūta, D. Mitkienė, B. Pūke- 
levičiūtė, D. Sadūnaitė, J. Šva- 
baitė, E. Tumienė, R. K. 
Vidžiūnienė, J. Aistis, L. 
Andriekus, A. Baronas, K. 
Bradūnas, Bem. Brazdžionis, 
J. Gliaudą, Č. Grincevičius, J. 
Jankus, A. Kairys, J. Krali- 
kauskas, A. Vaičiulaitis,. Pr. 
Visvydas, V. Volertas/ O 'prie 
tokių literatūros pagerbtuvių 
kiek dar yra ten prisidėję ir 
aktoriai ir mūzikai-vokalistai, 
dekoratoriai, programų apipa
vidalintojai, plakatų piešėjai! 
Ir ta losangeliečių kūrenama 
ugnis ir po. 20 metų neišblės
ta: sukaktis bus minima š.m. 
gruodžio 7 ir 8 d. — bus susi
tikimas ir pabendravimas su 
rašytojais ir literatūros vaka
ras, kurio programoje bus 
svečias rašytojas iš New 
Yorko — Paulius Jurkus.

Kodėl losangeliečių pavyz
džiu kasmet negalėtų pasekti 
ir kitos lietuvių kolonijos, jei 
dar nesame tik lietuviško 
žodžio mylėtojai apsišaukė
liai, jei mums lietuviškas žodis 
nėra vien tik buitinio susižino
jimo priem< ė, bet ir kūry
binės aprai >s aukščiausia, 
blizganti įė.

k. brd.

14-toje lietuvių fotografų 
parodoje, vykusioje nuo spalio 
25 iki lapkričio 3 d. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje, konkursinė tema 
buvo „Lietuvio portretas”. 
Parodoje išstatyti portretai 
buvo suskirstyti grupėmis 
pagal autorius. Tačiau juos 
buvo galima sudėti ir pagal 
portretų rūšis, kurių šioje paro
doje išryškėja keletas.

Du fotografai — Eugenijus 
Butėnas ir Aidas Skruodys — 
išdrįso pažvelgti į žmogų be 
rūbų. Kažkas yra pasakęs, kad 
tikrasis fotografo pajėgumas 
suvokti grožį išbandomas jam 
fotografuojant nuogą žmogaus 
figūrą. Tai pati seniausia ir 
niekad nepasenstanti meno 
tema, prie kurios grįžta kiek
vienos kartos kūrėjai. Jų meni
nis sugebėjimas ar nesugebė
jimas čia tuoj pat išryškėja. 
Tos temos gvildenimas tampa 
lyg ir egzaminu, kuriame 
atskiriamas šarlatanas nuo 
menininko. Reikia pasakyti, 
kad ir Butėnas, ir Skruodys 
šiuose savo bandymuose rodo 
aiškių subrendimo ženklų. Jie 
pamato ir sugeba perduoti 
žmogaus formos kilniuosius 
bruožus, nepaverčiant jos 
pasibjaurėjimo vertu objektu.

Iš Lietuvos parvežti portre
tai — Zūnės Žilevičienės, Lino 
Daukšos ir Jeanne Krapaus
kienės — tuojau išsiskiria nuo 
kitų, darytų šiame krašte. 
Juos tuoj išduoda Lietuvai 
būdinga aplinka — mergaitė 
kviečių lauke su rugiagėlėmis, 
berniukas su sviediniu prie 
rastų sienos (Žilevičienės), 
karvė bu virve aplink ragus 
(Daukšos), kitoniški rūbai — 
kanklininkė, vaikai ir tetos su 
juostomis (Krapauskienės). 
Tačiau šalia šių išviršinių 
ženklų jaučiamas dar ir kitas, 
vos apčiuopiamas, dvasinis 
elementas, kuris išduoda kad 
šis žmogus gyvena ne čia, o 

.eidėjaa Juozas Kapočius (1985) Nuotrauka Kazio Daugėlos
Lietuvių fotografų išeivijoje 14-toje metinėje parodoje pirmų vietą laimėjo Kazio Daugėlos (Bedford, N.H.) portretai.

ten. Sunku tą elementą 
aprašyti, bet jis pastebimas, 
susitikus Lietuvos žmogų 
gyvenime, pastebimas ir šioje 
parodoje išstatytuose to 
žmogaus portretuose. Tai lyg 
veide įbrėžtas drovumas, 
laikysenos kuklumas, mokė
jimas tylėti, jokiu būdu nerėk
ti, ar panašios ypatybės, įrėž
tos į okupuotoje Lietuvoje 
gyvenančio žmogaus veidą. 
Tikriausiai tas ypatybes išug
dė ilgalaikė priespauda ir 
nuolatinė baimė. Sakoma, kad 
mus, vakariečius, Lietuvoje 
lengvai galima atpažinti ne 
tiek iš rūbų ir lagaminų, kiek 
iš mūsų laisvos elgsenos ir 
drąsaus žingsnio. Tai laisvėje 
pagyvenusio žmogaus ypaty-. 
bės. Įdomu buvo įsižiūrėti į 
Žilevičienės nufotografuotos 
mergytės kviečių lauke akių 
kuklumą, Daukšos fotogra
fijoje žemdirbio išsigandusias 
akis, Krapauskienės žmonių 
portretuose šypsenos 
slopinimą. Reikia pripažinti, 
kad tai gana tikslus šių 
fotografų Lietuvos žmogaus 
charakterizavimas.

Tik vienas jaunas fotogra
fas pristatė portr tirjus dar
bus, kuriuos būtų galima pri
skirti prie eksperimentinių 
ieškojimų. Tai Petro Raziūno 
montažas, kur jaunuolio por
tretas išnyra virš jūros bangų 
ir žvelgia į krante esantį 
mūrą, ant kurio, lyg kryžiaus, 
stovi metalo stabaras. 
Susimąstai, ką autorius čia 
nori pasakyti. Panašus ir 
antrasis, nemontažinis, pa
veikslas, kuriame matai jau
nuolio slidų ir pilną nežino
mybės žingsnį per paslap
tingą pajūrio dumbliną šlaitą. 
Abu stiprūs savo simbolika.

Algimanto Kezio iškabintas 
serijinis montažas iš keturių 
dalių sudaro (arba turi sudary
ti) vieną portretinę temą, 
pavadintą „Dail. Viktoras

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ Nuotrauka Lino Daukšos
Linas Daukša iš Toronto laimėjo trečią vietą už portretus Lietuvių fotografų išeivijoje 14-toje parodoje.

Petravičius su savo žmona 
Aldona ir be jos”. Teko iš 
žiūrovų nugirsti, kad tai liūd
nas laidotuvių vaizdas, kuria
me šis didysis dailininkas 
atsisveikina su savo mirusia 
žmona Aldona.

Grupinės portretūros ėmėsi 
du šios parodos dalyviai — 
Jonas Kuprys ir Rūta Musony- 
tė. Kuprio grupės mažesnės, 
veidai arčiau pritraukti. Muso- 
nytės didesnės, daugiau pabrė
žiančios grupinės kompozi
cijos sąrangą, negu veidų 
išraišką. Ir vienam, ir kitam 
linkėtina žvilgterėti į savo 
temą šiek tiek išsamiau, ar 
bandant pabrėžti kokią nors 
mintį, bendrą visam būriui, ar 
surandant kitą bendrą vardik

lį, kuris ir be paaiškinimų 
pasakytų šio grupinio vieneto 
vidinę prasmę. Salia grupių 
abu šie fotografai rodo ir 
individualių asmenų portre
tus, kurie turi aiškios 
dokumentinės vertės.

Yra trys bandymai (vienas 
Edvardo Meilaus, du Jurgio; 
Valaičio) parodyti nuotakų, 
savo žmonų ar šiaip patrauk
lių mergelių portretus, dary
tus fotografų, kurie aiškiai yra 
ir jų gerbėjai. Tai viena iš sli
džiausių fotografavimo situ
acijų. Čia fotografas turi 
nepamiršti, kad foto objek
tyvas yra objektyvus stebė
tojas, kai tuo tarpu pats foto
grafas gali būti ir dažnai yra 
labai subjektyvus, t.y., pilnas

jausmų, kurių objektyvas 
nemato. Kas jo akims nepap
rastai gražu, bejausmiu! foto 
aparatui ar pašaliečiui žiū
rovui gali atrodyti geriausiu 
atveju tik šiaip sau. Reikia to 
nepamiršti fotografuojant savo 
gerbiamą ar r ylimą asmenį. 
Žvelgdamas į šių dviejų foto
grafų iškabintus dar s, žiū
rovas galėjo pasak, a, kad 
Valaičiui pavyko geriau savo 
uždavinį a* i negu Meilui.

Šalia čia išvardytų portreti
nės fotografijos rūšių paro
doje '■ ostu ir klasikinės por- 
tretūrc atstovų, kurie duoda 
savo foto'rafuo asmens 
interpretu paprasčiausiai 
įsižiūrėdami į jo veido išraiš
ką, įdėdamai jį į prasmingą
aplinką ar ne. Veido bruo
žuose išryškintas žmogaus 
charakteris yra pagrindinė šio 
fotografavimo ypatybė. Čia 
privalu pagauti momentą, 
kada sužiba veide stebuklin
gasis tiesos žybtelėjimas 
žmogaus akyse, lūpose, susi 
mąstyme, pyktyje, džiaugsme 
ir panašiai. Tas mastelis, 
kuriuo tenka matuoti 
pasisekusį portretą nuo nela
bai pavykusio, ir yra momen
to pagavimas ir nepagavi
mas, kuris priartintų 
pagamintą vaizdą prie tiesos 
išsakymo apie fotografuo
jamą asmenį — apie jo 
charakterį, darbą, pasie
kimus, dvasios būseną ir 
t.t.

, Labiau pavykę portretai 
šioje kategorijoje galėtų būti 
šie: Lino Daukšos nufoto
grafuotas Lietuvos ūkininko 
veidas. Šis paveikslas ir be 
žodžių pasako, kad tai tipiški 
Lietuvos žemdirbio bruožai. 
Rūta Musonytė davė kelis 
lietuvio studento gana taikliai 
užfiksuotus charakterir 
motyvus. Aidas SI u< y 
priartintais veidais 
senelės išvagoti veidą, i 
mergytės švelnų veiduku 
jaunyste žibančiom a) 
pagyvenusios vienui? i 
nuometu apsiaustą galvą, i i 
be žodžių bylojančią savo š- 
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Apie mokslą, 
kūrybą ir visuomenę

Už kelių dienų Chicagon 
suskrenda svečiai j Penktąjį 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumą. Chicagos lietuvių 
visuomenė pagerbs susirinku- . 
sius mokslininkus, atsilan
kydama į paskaitas ir praneši
mus Jaunimo centre. Šis 
dėmesys mokslininkų darbui 
yra nuoširdžiausias kompli
mentas svečiams. Tačiau iš 
kitos pusės žvelgiant, tai yra 
ir iššūkis simpoziumo kalbė
tojams.

Kodėl iššūkis? Juk čia 
susirinks simpatingai nusi
teikusi klausytojų auditorija, 
vien tik gero kalbėtojui linkin
ti ir norinti su mokslo ir meno 
pažanga susipažinti. Kaip tik 
čia ir glūdi iššūkis — publika 
jau iš anksto sutinka, kad 
mokslininkas ir gudrus, ir 
išsilavinęs, ir todėl ji nori būti 
ne tiek nustebinta, kiek 
apsivesta. Čia ir kyla kalbė
tojui reikalavimai, skirtingi 
nuo tų, kuriuos jam kelia savo 
srities ekspertų auditorija. 
Ekspertų auditorijai kalbė
damas mokslininkas negali 
pasitenkinti bendrybėmis, o 
turi nertis į mokslinės techni
kos detales: paaiškinti savo 
metodiką, eksperimentų ar 
tekstų tyrinėjimų išdavas, 
lyginti ir sverti rezultatus kitų 
darbų kontekste.

Ar tai reiškia, kad susirin
kusiems neekspertams, inteli
gentiškiems geros valios 
klausytojams mokslininkas 
gali ar net turi kalbėti bendry
bėmis? Anaiptol ne. Bendry
bės šią reiklią Chicagos publi
ką tik apviltų. Susirinkusieji 
norėtų pavyzdžiais pamatyti, 
ką reiškia pranešėjo darbas ir 
kur jis veda. O čia ir yra keblu, 
nes pranešėjas negalės verstis 
taip naudingais savo srities 
techniniais terminais, o turės 
naudoti kaip tik tą kasdieninę 
ir techniniais terminais nela
bai gausią mūsų lietuvių 
kalbą. Išreikšti painius santy
kius painiais žodžiais dar nėra 
didelis menas, bet kalbėti apie 
tikrai painią tikrovę papras
tais žodžiais — reikia didelio 
talento. Žvelgiant atgal į 
praėjusius simpoziumus, 
galima prisiminti šviesius 

pavyzdžius — kalbėtojas, 
kurie ne tik apsvarstė kaip 
savo temą patraukliai prista
tyti klausytojams, bet taip pat 
panaudojo progą nukalti ir 
labai vykusių lietuviškų nau
jadarų, kurie sėkmingai tarna
vo mokslinių temų dėstymui.

Yra, be abejo, naudinga 
mokslo ir kūrybos žmonėms 
susitikti gausiame suvažiavi
me ir lietuviškai publikai 
papasakoti, kas jų srityje 
naujausia. Gerai ir lietuviška
jai visuomenei pajusti, kad 
yra didelis būrys veiklių lietu
vių mokslininkų ir tyrinėtojų. 
Tačiau būtų liūdna, jei tokie 
mokslininkų susitikimai su 
savo bendruomene būtų tik 
kartą per ketverius metus. Čia 
reikia tampresnio ryšio.

Norėtųsi siūlyti, jog tokį ryšį 
gali duoti lietuviškoji spauda. 
Pavyzdžiui, kasdieną pavarty
dami „Draugą” ir toli nuo 
lietuviškųjų centrų gyvenan
tieji gali labai lengvai pajusti 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
pulsą. „Draugas” yra nuola
tinis ir efektyvus informacijos 
iš Lietuvos šaltinis: vien tik 
pirmąjį dienraščio puslapį 
skaitąs mokslininkas jau būtų 
gana gerai susipažinęs su 
Lietuvos žmonių gyvenimą 
formuojančiais veiksmais ir 
atoveiksmiais. Dienraščio 
puslapiuose atsispindi viso 
pasaulio lietuvių gyvenimas, 
jo plotis ir gylis. Antropolo
gas čia matys mūsų tautinių 
ceremonijų ritualus, socio
logas stebės organizacines 
visuomenės struktūras ir 
naujų kartų įsijungimo 
procesą, istorikas matys, kaip 
praeitis gyva mūsų tarpe. 
Kiekvienas skaitytojas junta, 
kad skaitydamas „Draugą” jis 
jungiasi į gyvą pokalbį, kuris 
jau tęsiasi 75 su viršum metų. 
Nežiūrint naujausių komu
nikacijos priemonių, spaus
dintas puslapis lieka pačiu 
efektyviausiu ryšiu tarp visų 
plačiame pasaulyje išsisklai
džiusių lietuvių — tik mūsų 
laikraščiai ir žurnalai mus 
įspėja apie artėjančius svar
bius renginius, apie tarptau
tinius įvykius, kurie reikalin- 

(Nukelta į 2 psl.)

Sostinės bažnyčių istorija ir dabartis
penktąjį tomą vartantBroniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių”
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Bronius Kviklys. Lietuvos baž
nyčios. V tomas. Vilniaus arkivysku
pija. I dalis. Istoriniai bruožai, Vil
niaus miesto bažnyčios. 
Architektūriniai tekstai Jurgio 
Gimbuto. Jonas Damauskas parašė 
Vilniaus vyskupijos istorinius bruo
žus. Redakcija: Jonas Damauskas, 
Bronius Kviklys, t. dr. Anicetas Tamo
šaitis, SJ. kun. dr. J. Vaišnora, MIC. 
Redakcijos artimi talkininkai: Nijolė 
Gražulienė, Veronika Kulbokienė, 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, MIC. 
Redakcijos fotografai: Juozas Mažei
ka, Jonas Tamulaitis. Žemėlapiai: 
Vitalius Matulaitis. Korektorius: Povi
las Vaičekauskas. Spaudai paruošė ir 
išleido: Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidykla / Lithuanian Library 
Prese, Ine., 3001 W. 59th. St., Chica
go, IL 60629, USA. Dailininkas ir 
techninis redaktorius: Petras Aleksa. 
Tiražas 1500 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje 1985 m. Šis seri
jinio veikalo penktasis tomas didelio 
formato, 432 puslapių, gausiai ilius
truotas nuotraukomis, kietais virše
liais. Veikalas gaunamas leidykloje ir 
„Drauge”, kaina su persiuntimu 25 
dol. 

♦

Kaip atrodo, šio milžiniško 
užmojo įkūnijimas jau netoli 
pabaigos. Po ranka guli 
Telšių, Vilkaviškio, Kauno ir 
Panevėžio vyskupijos. O štai 
dabar jau džiaugiamės ir Vil
niaus arkivyskupijos pirmuo
ju tomu — Vilniaus miesto 
bažnyčiomis. Serijos pirmasis 
tomas — Telšįų vyskupija — 
buvo išleistas 1980 metais. 
Taigi per penkerius metus — 
penki didžiuliai tomai. Kiek 
teko nugirsti, jau ir šeštasis 
„Lietuvos bažnyčių” tomas 
yra spaustuvėje. Jis apims 
visas kitas arkivyskupijos 
bažnyčias už pačios sostinės, 
Vilniaus miesto, ribų. Paruoš
tas jau ir pats paskutinysis 
Kaišiadorių vyskupijos tomas. 
Visa tai žinant, tokį septynių 
tomų medžiagos surinkimą, 
jos paruošimą ir išleidimą

Auiros vartai ir koplyčia Antrojo pasaulinio karo metu.

(14 Broniaus Kviklio archyvo.)

čionykštėmis sąlygomis rei
kia laikyti vienu retųjų išeivi
jos religinių, kultūrinių ir 
leidybinių stebuklų. Dar 
nuostabiau, kad visa tai gimė 
ir įsikūnijo, galima sakyti, 
vieno žmogaus vizijoje, 
žmogaus, mokančio tą viziją 
paversti realybe išmonės ir 
kruopščiai organizuoto darbo 
dėka. Skaitytojui turbūt yra 
aišku, kad čia kalbama apie 
Bronių Kviklį. Tai sakome, 
nenuvertindami ir kitų visų 
žmonių, kurie jam vienokiu ar 
kitokiu būdu talkino, kurių 
pavardės yra surašytos tomo 
pradžios metrikiniuose pusla
piuose. Nenuvertinam nė 
leidyklos, kuri rizikavo užsi
krauti septynių tomų naštą 
ant savo pečių. Lenkiam gal
vas ir prieš mecenatus, kurie 
būtinu pinigu rėmė ir remia šį 
daugiakampį projektą. Bet vis 
dėlto darbas nebūtų buvęs 
pradėtas ir nebebūtų priar
tėjęs prie laimingos pabaigos, 

j jeigu viso šio triūso spiritus 
movens nebūtų buvęs Bronius 
Kviklys. Daugelio savo metų 
dienas ir naktis jis pašventė 
šiai Lietuvos ba/nyčių „staty
bai”. Ir jeigu esame dėkingi 
tos ar kitos žymesnės Lietu
vos bažnyčios fundatoriui 
didikui, nemažiau turėtume 
būti dėkingi ir Broniui Kvik
liui, šiam kukliam aukštaičiui 
nuo Daugailių, „pastačiu
siam” prieš mūsų akis visos 
Lietuvos visas bažnyčias.

Žvelgiant į daugiatomio 
veikalo struktūrą, reikia 
pabrėžti, kad tai nėra vien tik 
vizualiniai ar inventoriniai 
bažnyčių aprašai. Tai yra 
labai šakotas ir daugiasluoks
nis darbas, liečiantis visos 
lietuvių tautos religinio

2
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Sv. Jono bažnyčios ir varpinės fragmentai (1983 m. nuotrauka). Isto
riškai susijusi su Vilniaus universitetu nuo pat jo steigimo laikų, Sv. 
Jono bažnyčia dabar paversta „Pažangios mokslo minties Lietuvoje” 
muziejumi.
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(Iš Broniaus Kviklio archyvo.)
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gyvenimo raidą nuo istorinių 
laikų pradžios iki dabarties. Ir 
ta raida čia neatsieta nuo 
tautinio sąmonėjimo kelio, 
nuo grynai istorinio vyksmo, 
nuo meno epochų architektū
rinės ir kitokios įtakos, nuo 
grynai lietuviškų bruožų 
ieškojimo įvairiuose reiš
kiniuose, stengiantis apimti jų 
visumą ir atskiras detales. O 
tokia daugiašone struktūrine 
prasme veikalas mūsuose yra 
tikrai pionieriškas. Juk reikia 
atsiminti, kaip subtiliai jo pus
lapiuose reikėjo balansuoti 
tarp grynai akademinio ir 
populiaraus informacinio 
knygos ' pobūdžio. Reikėjo 
atrasti kokią nors palaimin
gą tos gausiai sukauptos me
džiagos simbiozę, neken
kiančią ir veikalo lygiui, 
ir skaitytojų įvairiems 
poreikiams. Visai supran
tama, kad tokios gigantiškos 
apimties pirmakartiniam 
darbe gali pasitaikyti ir 
vienas kitas nelygumas, ne 
visai tiksli istorinė ar kalbinė 
detalė, visada pasitaikantis 
neapsižiūrėjimas ar kitų kito
kia smulkmena. Tąčiau visa 
tai jokiu būdu negali nustelb
ti, kas tikrai pozityvaus ir 
išliekančio yra sukaupta ir 
ilgiems laikams pateikta šio 
daugiatomio leidinio pus
lapiuos.

O žvelgiant į tik ką pasiro
džiusį „Lietuvos bažnyčių” 
penktąjį tomą, skirtą išimti
nai sostinės Vilniaus bažny
čioms ir visam šio miesto 
religiniam ir tautiniam fonui, 
tiesiog jauti, kaip tas penkta
sis šiandien yra būtinas mums 
visiems. Jeigu anksčiau galė
jome turėti išskirtinių senti
mentų tik savai vyskupijai, tai 
istorinės ir amžinosios mūsų 
sostinės arkivyskupijos atveju 
su ja yra įvairiopai sujungta 
visa Lietuva ir kiekvienas iš 
mūsų. Ypač kai veikalas išlei
džiamas, pasitinkant ir artė
jančias istorines sukaktis. 
Knygos pradžioje skaitome 
dedikaciją:

Šį veikalą skiriame
Lietuvos krikšto atnaujinimo 

ir
Vilniaus vyskupijos įsteigimo 
600 metų (1387-1987) 
sukakčiai paminėti.

Šitokių progų ir kontekstų 
akistatoje yra gana plačiai 
parašyti pirmieji du leidinio 
skyriai: „Vilniaus vyskupijos 
istoriniai bruožai” ir „Vil
niaus vyskupai ordinarai”. Tų 
dviejų skyrių autorius yra 
kruopštus ir nepailstantis 
Lietuvos istorijos laukų darbi
ninkas Jonas Damauskas, 
tradicijos aplamai neneigiąs, 
bet ir nesibijąs naujovių. 
Pasiimtą temą jis čia lukšte
na visapusiškai ir įdomiai. 
Istorijos moksle naujienų 
ieškantis skaitytojas vienoj 
kitoj J.. Dainausko tezėje jų 
ras. Vienur jomis patikės, 
kitur galbūt ir suabejos. 
Sakysim, kad ir ta vieta, kur 
aprašoma bogomilu sekta 
Lietuvoje maždaug Jogailos 

Vilniaus Katedra 1940 metais (Vytauto Augustino nuotrauka).

Ta pati Vilniaus Katedra, atimta iš katalikų ir paversta paveikslų gale
rija (1980 m. nuotrauka). (I# Broniau„ Kviklio

krikšto metais. Bandoma net 
įtarti Jogailą buvus bogomilu 
dar prieš lotyniškąjį savo 
krikštą. Tačiau kuris nors 
skaitytojas galės čia ir stabte
lėti: nejaugi daugiausia „pras
čiokuose” — liaudyje kurį 
laiką egzistavusi, o XIV 
amžiuje jau ir benykstanti 
sekta galėjo veikti net didžio
jo kunigaikščio dvarą, kada 
Vilniuje pagonybė dar buvo 
labai stipri, tokia, kad net 
didysis kunigaikštis Algirdas, 
ir turėdamas pravoslavę 
žmoną, savo sūnus, taigi ir 
Jogailą, augino Vilniuje 
pagonimis, jų nekrikštijo. O 
vargu ar bogomilai čia turėjo 
didesnės įtakos negu tikrieji 
pravoslavai su pačia kuni
gaikštiene, vis dėlto nedrį
susia savo vaikų krikštyti ir 
auklėti juos Vilniuje pravos
lavais.

Labai ryškiai yra nupiešti ir 
visų Vilniaus vyskupų aprašo
mieji portretai: istoriški, 
žmogiški, jiems nepagailint 
visos paletės spalvų, O ir tų 
vyskupų per šešis šimtmečius 
pasitaikė visokių. Tačidu 
suprantama, kad mes čia 
labiausiai vis gėrėsimįs tais, 
apie kuriuos galima parašyti: 
„Save laikė lietuviu, mokėjo 
lietuviškai ir uoliai atlikinėjo 
kunigo pareigas paprastų 
žmonių tarpe” (vysk. Adalber
tas Vaitiekus Taboras, 1491- 
1507) arba „ 1650.V.14 priim
tas į Vilniaus kapitulą prelatu 
prepozitu ir gavo valdyti dvi 
parapijas. Jose laikė lietuvių 
kalbą mokančius vikarus”. O 
tapęs Vilniaus vyskupu, išleis
tuos nuostatuos reikalavo 
,,neduoti svetimšaliams 
bažnytinių beneficijų, nes jie, 
nemokėdami lietuvių kalbos, 
būna visiškai nenaudingi. 
Buvo lietuvių teisių gynėjas” 

(Nukelta į 2 psi.)
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Šiame numeryje:
Suteikti formą savo gerumui.
Valančius ir jo laikų Lietuva.
Petras Kiaulėnas — alla prima.
Prano Dom. Girdžiaus eilėraščiai. 
Dailininkų dėmesiui.
Tyros tiesos ieškojimas — Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos XIII-jo su
važiavimo laukiant.
Baltimorės kvartetas South Bostone. 
Kultūrinė kronika.
Naujos plokštelės.

PanjOAfž,
Suteikti formą savo gerumui

Pasvarstykime šiandien 
klausimą, ką mes turime 
daryti. Nors mes esame visi 
vienos nuomonės dėl to, kas 
yra gera ir kas bloga, kas 
darytina ir kas nedarytina, 
tačiau kai iškyla klausimas, 
ką aš turiu daryti, ką kiekvie
nas iš mūsų turime daryti 
savo gerumui įgyvendinti, 
mūsų nuomonės dažnai skiria
si. Jos skiriasi dėl to, kad mes 
kiekvienas į gyvenimo užda
vinius žiūrime iš to žinojimo, 
kurį mes kiekvienas turime. 
Dažnai mes ne visi lygiai 
esamą būklę įvertiname. Dėl 
to yra gyvo reikalo, kad mes 
kartais pasvarstytume, ką 
mes, kaip ištisa visuomenė, 
savo aplinkybėse turime dary
ti.

Tokių apsvarstymų nerei
kia praleisti. Nereikia manyti, 
kad mes visi savaime turime 
būti vienos nuomonės, kaip 
reikia veikti. Kregždės be jokių 
pasitarimų ir be viena kitos 
mokymų natūraliai, visos kaip 
viena, lipdo lizdą vienu ir tuo 
pačiu būdu. Mes, žmonės, 
tačiau, mūsų Kūrėjo esame 
apdovanoti individualaus 
pasirinkimo ir apsisprendimo 
galia. Ir šią savo indivi
dualybę turime išnaudoti. 
Tačiau įvairius mūsų 
apsisprendimus suderinti nėra 
lengvas uždavinys.

Kad mes bendro sutarimo 
pasiektume, tas uždavinys 
reikalauja iš mūsų bent trijų 
dalykų. Pirma, reikia mūsų 
pačių protingo sprendimo. 
Antra, reikia tikro mūsų noro, 
savo gerumą įvykdyti. Ir 
trečia, reikia mums supra
timo, kad kitas žmogus taip 
pat turi teisę pareikšti savo šio 
uždavinio supratimą, ir mums 
reikia su juo skaitytis.

Pasvarstykime pirmiausia 
šią trečią sąlygą. Ji yra giliai 
žmogiška, ir negalima jos 
mažai vertinti. Kai Dievas 
tapo žmogumi, jis žmonių 
tarpe neveikė kaip Dievas, 
būtent, kaip visagalis pasaulio 
kūrėjas, ir nepadarė jokių 
pasaulio ar žmogaus fizikos 
pakeitimų. Priešingai, jis 
veikė paprasto žmogiško 
įrodinėjimo keliu. Jis diskuta
vo su visais. Jis gerbė kiek
vieno žmogaus galią jį priimti 
ar nepriimti. Dėl to ir mes, ne 

.tik atstovaudami katalikiško 
tikėjimo principams, bet ir 
svarstydami mūsų veikimo 
galimybes ir kryptį, turime 

būti kantrūs aiškintis savo 
pažiūrą su kitais, kad ir 
kitiems ji būtų suprantama ir 
priimtina.

Tai yra viena mūsų bendro 
veikimo sąlygų. Antra, reikia 
suvokti save kaip gero norintį 
veikėją. Populiaru yra šiais 
laikais krikščioniui save 
suvokti kaip nusidėjėlį. Mūsų 
rekolekcijos skatina mus gilin
tis į savo nuodėmingumą. Tai 
yra gerai, bet ne pilnai gerai. 
Mes tokiu būdu kartais per 
daug išsigąstame savo 
nuodėmių, o tai jau nėra 
krikščioniška laikysena. 
Pagrindinis krikščionybės 
mokslas yra neišsigąsti savo 
nuodėmių. Kristus neišsi
gando nei nuodėmių, nei 
nusidėjėlių. Naujųjų amžių 
krikščioniškumui pasidarė per 
daug būdingu dalyku išpa
žinti savo bejėgybę ir melstis, 
kad Dievo malonė mus gelbė
tų. Mes užmiršome, kad esame 
sukurti panašūs į Dievą ir turi
me daug gerumo, ir kad nuo 
mūsų pačių pareina tuo savo 
gerumu veikti. Taigi suvoki
me save kaip gerumo veiksnį 
ir neleiskime, kad kas nors 
mums šią mūsų savybę 
pagrobtų.

Toliau pereikime prie pir
mosios sąlygos, reikalingos, 
kad mes galėtume bendrai 
veikti. Ji yra protingumas, ir 
tai kiekvieno mūsų protingu
mas. Nuostabu yra mąstyti, 
kad Dievas kiekvienam iš 
mūsų yra suteikęs protingo 
sprendimo galią. Ir, kaip 
Tomas Akvinietis moko, Dievo 
apvaizda, kuri padeda žmogui 
veikti, šios žmogaus 
apsisprendimo galios nenori 
palikti bergždžios, be veiklos. 
Tai reiškia, kad yra krikščio
niškas dalykas tyrinėti mūsų 
veikimo galimybes šiais 
laikais ir šiose aplinkybėse ir 
nepalikti to klausimo išspręsti 
Dievo apvaizdai. Tai yra mūsų 
uždavinys ir pats garbingiau
sias uždavinys, kurį mes 
galime atlikti, būtent: rasti 
būdus ir priemones, kaip mes, 
kaip lietuviška ir katalikiška 
visuomenė išeivijoje, turime 
reikštis. Savo veikimo būdo 
mes turime ieškoti panašiu 
uolumu, kuriuo ankstesnioji 
mūsų karta jo ieškojo, kur
dama Napriklausomos Lietu
vos gyvenimą. Tai yra už
davinys, kurį tik mes galime 
atlikti, arba jis liks neatlik
tas.

Valančius ir jo laikų Lietuva
SAULIUS GIRNIUS

Šiais metais sukanka 110 metų 
nuo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus mirties. 1975 m. jo 100 
metų jubiliejus buvo plačiai mini
mas išeivijoje, bet oficialioje 
Lietuvos spaudoje buvo tik tyla. 
Lietuvių susirūpinimą aiškiai 
parodė pogrindžio spauda. 
Daugiau kaip trečdalį pirmojo 
Aušros numerio užėmė straipsnis 
„Vyskupo M. Valančiaus 100 
metų mirties sukaktis”. Valan
čius taip pat buvo ne sykį mini
mas vėlesniuose Aušros nume
riuose, nes yra daug panašumų 
tarp Bažnyčios gyvenimo Valan
čiaus laikais ir dabar. Valančius 
buvo dažniausiai minimas kaip 
tik dėl kovos prieš girtavimą ir už 
blaivybės skelbimą.

Šiame straipsnyje bus bando
ma apibūdinti Valančiaus gyveni
mą ir didelę jo įtaką Lietuvai. Jo 
gyvenimas ir veikla yra per daug 
šakota, ir todėl neliesiu jo darbų 
kaip istoriko ir rašytojo, bet 
pažvelgsiu į jo veiklą, kai jis buvo 
neoficialus lietuvių vadas, 25- 
erius metus valdydamas Žemai
čių vyskupiją. Jo laikų Lietuva 
neturėjo jokių valdančių kuni
gaikščių, bet krašte buvo daug 
lietuvių bajorų, kurie valdė tik 
savo baudžiauninkus. Joks kitas 
lietuvis neturėjo tiek įtakos, kiek 
Valančius, kuris per kunigus galė
jo# tiesiog kreiptis į liaudį. Tad 
mano tema daugiau ar mažiau 
bus Valančiaus veikla kaip 
vyskupo ir jo santykiai su rusų 
valdžia.

Motiejus Valančius gimė 1801 
m. vasario 16 d. Nasrėnuose, 
Kretingos aps., Salantų vis., kaip

Kai mes, katalikai, svarsto
me klausimą, koks yra mūsų 
veikimo uždavinys, tai tektų 
pradėti nuo to, kad mes turi
me savyje atrasti Kristų. Jeigu 
tai skamba per drąsiai, tai 
galime sakyti kitaip: išsi
aiškinti, ką reiškia, kad mes 
vadinamės krikščionimis ir 
tokiu būdu atrasti Kristų ne 
tik savyje, bet ir tame žmogu
je, kuris sėdi šalia manęs ar 
kuris yra toliau manęs. Šio 
atradimo pasekmė būtų, kad 
mes pakeistume savo pažiūrą į 
situaciją, kurioje gyvename, ir 
atrastume tuos uždavinius, 
kurie mūsų laukia.

Taigi, yra verta pastangų 
savo gerumą atitinkamai 
reprezentuoti. Nėra abejonės, 
kad to gerumo pas mus visus 
yra apstu. Tačiau dažnai 
mums trūksta sąmonės, kad 
mes patys esame to gerumo 
valdytojai. Dažnai krikščio
nys prisidengia klaidinga 
pažiūra, kad mus apsprendžia 
likimas.

Iš tikrųjų mes patys turime 
galią suteikti formą savo geru
mui, jį apipavidalinant. 
Tačiau mes dažnai esame per 
daug inertiški. Štai ne vienas 
iš mūsų yra atsiskyręs iš šio 
pasaulio, nesutvarkęs savo 
finansinio palikimo. O jį 
sutvarkydamas jis būtų pasie
kęs to, kad jis liudytų savo 
gerumą taip, kaip jis jį supra
to. Ir tokiu būdu žmogus būtų 
galėjęs prisidėti prie tų tikslų 
įgyvendinimo, kurie jam iš 
tikro yra brangūs.

Tokios yra mintys, kurias 
verta turėti prieš akis ryšium 
su katalikišku veikimu. Taigi, 
įsisąmoninkime savo gerumą, 
ugdykime norą bendradar
biauti su kitais ir tyrinėkime 
tuos uždavinius, kuriuos šiuo 
metu mes galime atlikti.

V. Bgd. 

ketvirtas vaikas žemaičių ūkinin
kų šeimoje. Kitą dieną buvo 
pakrikštytas Kalnalio bažnyčioje 
Motiejaus vardu. Jo antras var
das Kazimieras buvo pridėtas tik 
vėliau, kai jo metrikos buvo falsi
fikuotos. Nėra nustatyta, kada tai 
įvyko — ar įstojant į vidurinę 
mokyklą, ar į Vilniaus vyriausią
ją seminariją, ar prieš įšventini
mą vyskupu, bet su naujomis 
metrikomis jis tapo bajoru Volon- 
čevskiu. 1816. VIII.30 įstojo į 
Žemaičių Kalvarijos dominin
konų mokyklą, 1821 m. bai
gė jos 6 klases. 1822.X.1 įstojo į 
Varnių dvasinę seminariją ir 
1824.X. 1 perėjo į Vilniaus vyriau
siąją seminariją, kurią baigė 1828 
metais teologijos kandidato laips
niu. Jau būdamas 27 metų, jis 
1828.V.16 buvo įšventintas kuni
gu Vilniaus katedroje ir už mėne
sio (1828.VI.30) gavo teologijos 
magistro laipsnį. 1829.IX.1 buvo 
paskirtas į Minsko gubernijoje 
esančią Moziriaus pavietinę 
mokyklą tikybos mokytoju ir 
kapelionu. Tenai praleido šeše
rius metus, įskaitant visą 1831 
metų sukilimo laikotarpį. Pačiam 
prašant leidimo grįžti į Žemaičių 
vyskupiją, jis 1834 m. buvo 
paskirtas Kražių gimnazijos 
kapelionu ir tenai taip pat pralei
do šešerius metus. 1840 m. dėstė 
Vilniaus dvasinėje akademijoje 
pastoracinę teologiją ir biblinę 
archeologiją. 1842. VI. 19 gavo 
teologijos daktaro laipsnį ir kartu 
su visa akademija persikėlė į 
Petrapilį. 1844 m. pradėjo rimtai 
sirgti ir 1845 m. gegužės mėnesį 
grįžo į Žemaitiją, kur 1845.IX.7 
buvo patvirtintas Varnių semina
rijos rektoriumi. Tas pareigas ėjo 
iki 1850 m., kol buvo paskirtas 
vyskupu.

Valančiaus paskyrimas iš 
dalies atspindėjo tų laikų dvasią. 
Po vyskupo Juozapo Amulfo 
Giedraičio mirties 1838 metais 
popiežius ir caras negalėjo rasti 
tinkamo kandidato tai vietai. 
1842 m. caras Mikalojus I pasky
rė Joną Gintilą valdyti Žemaičių 
vyskupiją, bet popiežius atsisakė 
jį įšventinti vyskupu, nes Gintila 
buvo atsidavęs rusų vyriausybei. 
Po 1847 m. konkordato sudarymo 
Mikalojus vėl bandė įpiršti Ginti
lą kaip vyskupą, o Valančių kaip 
jo sufraganą. Valančius buvo 
dirbęs beveik tik seminarijose, tai 
jo pažiūros valdžiai nebuvo 
aiškios. Kadangi Bažnyčios 
įstatymai draudė sufragano

Juzei”VytaUt° JurkŪno ’I*U8trac*ja Motiejaus Valančiaus „Palangos

paskyrimą, kur nebuvo vyskupo, 
popiežius atmetė V alančiaus 
paskyrimą kartu su Gintilos. 
Nesusipažinęs su tuo reikalu, 
Mikalojus suprato Valančiaus 
atmetimą kaip Romai nepatikimo 
asmens, tad aiškiai Rusijai 
priimtino. Kai vėliau po metų 
caras siūlė Gintilą ar Valančių, 
popiežius Pijus IX tuojau parinko 
Valančių ir 1849.IX.26 jį paskyrė 
Žemaičių vyskupu. 1850.1.4 caras 
Mikalojus I paskyrimą patvir
tino. 1850.11.24 Petrapilyje Valan
čius buvo konsekruotas vyskupu 
ir 1850.IV.9 atvyko į Varnius 
iškilmingam ingresui.

Valančius pradėjo Žemaičių 
vyskupiją valdyti praėjus 55 
metams po Lenkijos-Lietuvos 
padalijimo. Išskyrus Užnemunę, 
kuri buvo priskirta Varšuvos 
generalgubemijai, visa Lietuva 
buvo Vilniaus generalgubemi- 
joje, kurioje buvo Kauno ir 
Vilniaus gubernijos. Didelė dalis 

bajorų ir žemvaldžių Lietuvoje 
buvo lenkai ar sulenkėję lietuviai. 
Rusų kolonistų buvo mažai. 
Didesnis spaudimas ir aplamai 
Katalikų Bažnyčios kontrolė pasi
darė aštresnė po 1825 m., Mikalo
jui I valdžią perėmus. Ypač po 
1831 metų sukilimo buvo bando
ma įgyvendinti to caro valdymo 
formulę: „Pravoslavija, patval
dystė, tautiškumas”, sunaikinant 
visas nerusiškas, nepravosia- 
viškas įtakas. Po sukilimo valdžia 
uždarė Vilniaus universitetą, 
palikdama tik medicinos mokyk
lą ir Vyriausiąją Vilniaus semina
riją, kuri 1834 m. buvo pakeista į 
Romos katalikų dvasinę aka
demiją ir 1842 m. perkelta į 
Petrapilį. 1831 m. uždarė 201 
katalikų ir unitų vienuolyną ir 
atėmė jų žemes. Unitų Bažnyčia 
nuo 1596 m. buvusi atskirta, 1839 
m. buvo vėl prijungta prie 
pravoslavų Bažnyčios. Lietuvos 
Statutas buvo panaikintas 1840 
m. Turbūt tikėdamas, kad 
žodžiais galima pakeisti realybę, 
Mikalojus pakeitė Vilniaus ir 
Gardino gubernijų bendrą pavadi
nimą „Lietuvos gubernija” į 
„Šiaurės-vakarų kraštą”. Kai 
kurie valdininkai buvo, įsitikinę, 
kad Šiaurės-vakarų kraštas buvo 
tradiciškai rusiškos ir pravosla
viškos žemės, tiktai lenkų katali
kų nelegaliai užgrobtos. Vilniaus 
mokslo apygardos globėjas 
Komilovas vadino Vilnių „mūsų 
pravoslavišku-rusišku Vilniumi” 
ir net rašė, kad šios žemės buvo 
rusų valstybės ir pravoslavijos 
lopšys. Buvo plačiai manoma, 
kad tiktai reikia sunaikinti katali
kų įtaką ir įvesti rusų kalbą, ir 
Lietuva bus grąžinta į teisingą 
vietą, taps neatskiriama Rusijos 
dalimi. Komilovas 1866 m. rašė:

Žemaičiai, kaip tokie, be 
pašalinės ir mums priešingos 
įtakos, neturi jokių separatistinių 
siekimų ir gali sueiti su rusais, 
kaip rodo faktai, į visai draugiš
kus santykius... Iš žemaičių, 
pasimokiusių gimnazijose, jau 
atsiranda rusų kultūros šalinin
kų. Kai kurie jų, kas labai lengvai 
gali įvykti, gali priimti pravosla- 
viją ir būti naudingi rusų 
valdžiai, dirbdami savo tautiečių 
tarpe.įl)

Santykiai tarp rusų valdžios ir 
Vatikano nebuvo geri ir tad buvo 
staigmena, kai 1847 m. popiežius 
pasirašė konkordatą su caru. 
Konkordatas nustatė vyskupijų 
ribas taip, kad jos atitiktų 
gubernijų ribas. Žemaičių 
vyskupijai priklausė visa Kauno 
gubernija (dabartinės Kauno, 
Panevėžio ir Telšių vyskupijos) ir 
latvių apgyventa Kuršo guber
nija.

\ Valančiaus 25-rių metų 
vyskupavimas natūraliai 
pasiskirsto į dvi maždaug lygias 
dalis, nuo 1850 metų iki 1862 
metų, kai Lietuvoje kilo neramu
mai, ir nuo 1863 m. sukilimo iki jo 
mirties 1875 m. gegužės 17 d. Per 
pirmąjį laikotarpį Valančius turė
jo gerus ryšius su rusų valdžia ir, 
nors buvo įvairių suvaržymų, 
sėkmingai pastatė ar pataisė 45 
bažnyčias, išauklėjo didelį būrį 
sau ištikimų kunigų, kurie klausė 
jo nurodymų, ir įgijo lietuvių 
valstiečių pasitikėjimą, steigda
mas parapines mokyklas ir net 
išvystydamas sėkmingą blai
vybės brolijų veiklą. Be šių 12 
metų pasiruošimo jis vargiai būtų 
pajėgęs atsispirti vėlesniems 
griežtesniems rusų valdžios 
suvaržymams.

Vyskupas rūpinosi žmonių švie
timu. Matydamas lietuvių kalba 
religinių knygų trūkumą, pats 
pradėjo jas rašyti ar versti iš kitų 
kalbų. Jau 1850 m. išspausdino 
10,000 egzempliorių knygelės 
Pamokimas apey Sakramentą 
Dirmavones. Vėliau ėjo kitos kny
gos didesniais tiražais, pvz. Živa- 
tos Kristaus arba Istorija Naujo
jo įstatymo tiražas buvo 45,000. 
Vyskupas ne tiktai pats rašė, bet 
ragino ir kitus kunigus rašyti. 
Buvo vyskupijoje net susidariusi 
nuomonė, kad, norint vyskupo 
akyse iškilti, reikia parašyti kokią 
populiarią lietuvišką religinę 
knygą.

Valančius rašė daugiau 
aplinkraščių ir laiškų kunigams 
negu ankstyvesni vyskupai. Bet 
dar svarbiau buvo tai, kad jis 
nuolat keliavo ir bandė asmeniš
kai susipažinti su parapijomis ir 
jų rūpesčiais. 1862 m. pranešime 
Vatikanui išdėstė, kad per savo 
vyskupavimą buvo suteikęs 
sutvirtinimo sakramentą 580,687 
žmonėms.

Valančius suprato, kad neuž
tenka leisti knygas, svarbu, kad 
jos būtų skaitomos, tad reikia kiek 
galima daugiau mokyklų steigti. 
Po 1831 m. sukilimo valdžia užda
rė vienuolynų ir kitas privačias 
mokyklas ir tik 1840 m. atšaukė šį 
draudimą. Parapinių mokyklų 
steigimas vyko pamažu, kol 
Valančius pradėjo reikalauti, kad 
mokyklos būtų prie kiekvienos 
bažnyčios. Jis labai tuo rūpinosi 
ir įsakė dekanams bent pora 
sykių per metus jam pranešti apie 
mokyklų veiklą. 1854 m. veikė 197 
mokyklos su 5,910 mokinių. Moki
nių skaičius po to turbūt vis augo, 
tik nežinia kiek, nes nėra vėles
nių apyskaitų. Mokyklų pasiseki
mas buvo labai didelis, per 
trumpą laiką jos nukonkuravo 
valdžios išlaikomas rusų kalba 
vedamas mokyklas, kurių tais 
pačiais metais buvo 48 su 2,014 
mokinių, neskaičiuojant dar 1,314 
mokinių žydų mokyklose.

1862 m. gale vyriausybė uždarė 
visas parapines mokyklas. Valan
čius bandė šį draudimą pakeisti, 
bet, pamatęs, kad tai bus 
neįmanoma, rašė kunigams: 
dabar panašios mokyklos nebe
gali būti su nauda laikomos... 
dabartinėse sąlygose reikia 
sugalvoti vaikams mokinti kito
kių priemonių, pvz., raginant 
ūkininkus, kad pasisamdę darak
torių sodžiuose savo vaikus 
mokintų skaityti.(2)
Valdžia steigė mokyklas, bet lietu
viai jų vengė, nes tėvai bijojo, kad 
vaikai praras tikėjimą. Iš pradžių 
visos pamokos mokyklose buvo 
dėstomos rusų kalba, bet Valan-

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos kultūros ir mokslo 
skleidimo darbas dar mūsų 

laukia

Proveržiai mokslo ir kūry
bos laukuose tai brangiausi 
mūsų laimėjimai, kurių 
nesugraužia nei amžių dantys 
ir kurių negali sutrypti nei 
okupanto batai. Dėl to aukš
čiausią laipsnį tose pažangos 
srityse pasiekusių mūsiškių 
suvažiavimas, oficialiai vadi
namas Mokslo ir kūrybos 
simpoziumu, yra mūsų kul
tūros šventė. Tai, vyko 

. Jaunimo centre, Chica'goje, 
lapkričio 27 — gruodžio 1 
dienomis.

Koks tai didingas dalykas, 
galima spręsti iš fakto, kad 
programos knyga su kalbė
tojų sąrašu (kiekvienam ski
riant po du puslapiu biografi
jai ir paskaitos santraukai) 
susidarė net 542 puslapių. 
Simpoziume iš viso 76 sesijos,

Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto nariai ir talkininkai: sėdi — Matilda 
Marcinkienė, Irena Kerelienė, Ramojus Vaitys (pirmininkas), Aldona Grinienė, stovi — Juozas 
Šlajus, Pranė Masilionienė, J. Žemaitis, Juozas Zygas, A. Budrionienė, Snieguolė Zalatorė, 
Antanas Juodvalkis, Kostas Burba.

Dr. Janinos Rėklaitienės, Lituanistikos instituto atsto
vės simpoziumo taryboje, uždaromasis žodis per baigmi
nį Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo posėdį 
sekmadienį, gruodžio mėn. 
goję.

1 d. Jaunimo centre, Chica-

Lituanistikos instituto 
pirmininko dr. Broniaus 
Vaškelio, instituto tarybos ir 
narių vardu dėkoju Mokslinės 
programos vadovams, Organi
zacinio komiteto nariams ir 
visiems, prisidėjusiems prie 
Penktojo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo darbo. Ypatingą 
padėką reiškiame Humanita
rinių ir socialinių mokslų 
programos vadovui, Lituanis
tikos instituto prezidiumo 
nariui dr. Algiui Norvilui.

Baigiant Penktąjį simpoziu
mą, neminėsiu, kuo jis pasi
sekė, bet nurodysiu kelias 
paruošos gaires ateities simpo
ziumams ir kai kurias paskai
tininkų iškeltas ir ateičiai 
taikytinas mintis.

Kaip dr. Jonas Bilėnas, 
simpoziumo mokslinės progra
mos pirmininkas, pasakė 
ketvirtadienį, šį sykį rimtai 
buvo stengtasi simpoziumą 
padaryti tarptautiniu, didžiau
sią dėmesį kreipiant į mūsų 
tautą. Kaip žinote, iš Lietuvos 
buvo pakviesti penki moksli
ninkai. Jų tik vienas atvyko: 
Vilniaus universiteto Lietuvių 
kalbos katedros vedėjas prof. 
dr. Zigmas Zinkevičius. Kitą 
sykį kviesime dvidešimt 
penkis, ir gal tada sulauksime 
penkių. Atvyko mokslininkai 
iš Kanados, iš Europos: iš 
Italijos, iš Vokietijos ir kitur. 
Jų taip pat buvo daugiau 
kviesta. Pavyzdžiui, iš 
Australijos kvietėme čeką, 
dr. Marvaną, lietuviškai 
kalbantį, baltistikoj pasižymė
jusį mokslininką. Iš Italijos 
kvietėme dr. Guido Michelini, 
kuris buvo pats pirmasis 
užsienietis Vilniaus universi
tete apgynęs lietuvių kalbos 
srities disertaciją. Dr. Algio 
Norvilo raginami, kvietėme 
net tamsiose Amazonės 
džiunglėse dirbantį, indėnų 
kalbų žinovą kun. Bėkštą. 
Kunigo Bėkšto tose džiunglė
se, deja, nepavyko surasti. 
Minėtini ir kiti mokslininkai, 
kurie dėl įvairių priežasčių 
šiame simpoziume negalėjo 
dalyvauti, bet jau pažadėjo

atvykti į Šeštąjį mokslo ir 
kūrybos simpoziumą. Sužino
jome, kad ir Japonijoje, Tokyo 
universitete, yra lietuviškai 
kalbantis mokslininkas. 
Kviesime ir jį! Svarbiausia, 
kad dabar šie kitų kraštų 
mokslininkai žino apie mus, o 
mes apie juos. Raginu kiekvie
ną mūsiškį kviesti lietuviškai 
kalbančius mokslininkus iš 
savo draugų tarpo dalyvauti 
mūsų simpoziumuose. Antra 
vertus, kadangi jau dabar šių 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mų tradicija yra tapusi pasto
vi, ateityje simpoziumus 
ruošiant mums neberūpės 
paskaitininkų skaičiaus 
gausumas. Vadovausimės 
įprastais mūsų vietinių 
profesinių sąjungų konferen
cijų praktikuojamais moksli
nių paskaitų atrankos prin
cipais.

Kaip žinome, Sovietų Sąjun
goje vis intensyviau skleidžia
mas ir pabrėžiamas marksiz
mo-leninizmo skelbiamas 
internacionalizmo principas. 
Ten yra tvirtinama, kad visų 
tautų asimiliacija, jų pasken
dimas viename tarptautinia
me vienete yra neišven
giamas. Atsiliepdami į tai, 
ryžtamės išlaikyti savo tauti
nį savitumą: visų pirma, savo 
tautos brolių ir seserų pagal
ba, bet taip pat kviesdami į 
talką ir kitų tautų mokslinin
kus, humanitarus, gydytojus, 
teisininkus, inžinierius, 
žmogaus teisių gynėjus.

Ketvirtadienį Algimanto 
Gurecko paskaitoje girdėjome, 
kad Lietuvos likimas ne nuo 
mūsų pareis, kad uždaros 
Sovietų Sąjungos vidaus poli
tika mažai tekreipia dėmesio į 
mūsų tautos laisvinimo 
pastangas. Aš galvoju, kad' 
galbūt sovietai į mus nelabai 
kreipia dėmesio todėl, kad mes 
dar nepakankamai dažnai ir 
garsiai barškiname jiems į 
geležinę uždangą. Jau paties 
Gurecko iniciatyvos dėka 
neretai taikliu politinės akci
jos šūviu pasiseka prazvimbti 
per tą geležį. Taip, tikrai

spalvingos mūsų kultūros 
vaivorykštės sušvytėjimas. 
Šio ypatingo užmojo siekimus 
taip aptaria 
komitetas:

— Mokslo 
simpoziumai 
tikslą: suteikti progą visų šakų 
lietuviams mokslininkams 
susipažinti, pabendrauti ir 
parodyti lietuviškai visuo
menei, ką veikia į tarptauti
nius vandenis išplaukę griež
tųjų mokslų, inžinerijos, 
architektūros, medicinos ir 
humanitarinių bei socialinių 
mokslų iškilieji specialistai, — 
taip paskelbė organizacinio 
komiteto pirmininkas Ramo
jus Vaitys.

Šitokie Simpoziumai pasi
darė ypatingas kultūros sąjū
dis. Tarybą sudarė pirm. J. 
Rimkevičius, JAV LB atsto- • 
vai T. Remeikis ir kun. V. 
Rimšelis, PL gydytojų sąjun
gos atstovai K. Ambrozaitis ir 
J. Valaitis, PL inžinierių ir 
architektų sąjungos — J. 
Rimkevičius ir A. Kerelis, Li
tuanistikos instituto — J. Rėk-1 
laitienė ir J. Vaišnys.

organizacinis

ir kūrybos 
turi dvigubą

Mokslinės programos vado
vai: pirm. J. Bilėnas, griežtųjų 
mokslų, technologijos ir archi
tektūros — Br. Jaselskis, medi
cinos — J,T. Daugirdas, 
humanitarinių ir socialinių 
mokslų — Al  ̂Norvilas,

Organizacinis komitetas: 
pirm. R. Vaitys, vicepirm. I. 
Kerelienė, sekr. A. Tamošiū
naitė, ižd. K. Burba, renginių 
globėjos M. Marcinkienė, V. 
Lapienė, informacija — S. 
Zalatoriūtė, leidinio redaktorė 
N. Jankutė-Užubalienė, lite
ratūros ir muzikos vakaro — 
Aid. Grinienė, lėšų telkimo Pr. 
Masilionienė.

Tokių pajėgių, energingų 
vadovų vairuojamas mokslo ir 
kūrybos simpoziumas susilau
kė nuostabaus pasisekimo.

Jaunųjų architektų 
paroda

Mūsų kultūros šventė prasi
dėjo trečiadienio, lapkričio 27 
d., vakare jaunųjų architektų 
parodos atidarymu Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Daly- 

! viai — architektai: Asta

Spurgytė (Chicaga), jos pro- V1S- atidarė renginių vadovė 
jektas - , , , '
Gint. Gąška (Michigan) — 
Apskrities rūmai, Ričardas 
Blinstrubas (Urbana) — 
Kristaus reformatų bažnyčia, 
Aras Rimavičius (Chicaga) — 
Biblioteka, Gintaras Lietuv
ninkas (Chicaga) — Įstaigų 
rūmai. . ■ '»,’į

Paroda sudomina ne 
didumu, o mūsų jaunų ar
chitektų išradingumu, darbo 
išbaigtumu. Parodą atidarė 
ąrch. Albertas Kerelis, pažy
mėdamas, kad ją suorgani
zavo Aras Rimavičius ir Gin
tarė Kerelytė. Išstatyti 
daugiausia jų mokslo baigimo 
diplominiai darbai. Techniš
kai parodą tvarkyti padėjo 
Alfredas Lutz, iš Stuttgarto, 
Vokietijos.

Susipažinimo 
pobūvis

Trečiadienio vakare, lapkri
čio 27 d., Jaunimo centro kavi
nėje įvyko susipažinimo pobū-

Jautokas, filosofijos — K. 
Skrupskelis, politinių mokslų
— R. Vitas, tautotyros — E. 
Bradūnaitė-Aglinskienė, socia
linių mokslų — V. Kleiza, 
žemės mokslų — B. Saldu- 
kienė, stomatologijos — L. 
Kriaučeliūnaitė - Tharp, archi
tektūros II — Br. Lukštai- 
tė - Kovienė, reumatologijos- 
psichiatrijos — A. Pavilanis, 
medicinos — E. Kaminskas, 
archyvų-bibliotekų — R. Vitas, 
dailėtyros — R. Lapas, ekono
mijos — F. Palubinskas, 
elektrotechnikos — V. Jauto
kas, architektūros III — A. 
Banelis, chemijos III — J.V. 
Dunčia, jūros mokslų — V. 
Klemas, medicinos I — A.L. 
Baltch-Gravrogkienė, istorijos
— S. Sužiedėlis, kinemato
grafijos — R. Lapas, psicho
logijos — K. Trimakas, biolo
gijos I — J. Genys, teisės I — 
R. Razgaitienė, architektūros 
IV — A. Lutz, gamtos apsau
gos — V. Adamkus, kompiu
terių Pr. Zundė, dinamikos — 
R. Vaičaitis, fizinio lavi
nimosi — Br. Keturakis, 
stomatologijos — R. Karka, 
politinių mokslų — A. Idzelis, 
dailėtyros — K. Žygas,

reikia atsiminti, kad ne viskas 
nuo mūsų pareina. Ačiū 
Dievui, kad Jo apvaizda, o ne 
mūsų protas veda pasaulį.

Ir vėl, nereiktų per daug 
nusiminti ir dėl Jono Kavaliū
no ketvirtadienio pranešime 
iškeltų kai kurių statistikos 
duomenų. Pvz., dėl to, kad 
šeštadienines lituanistines 
mokyklas lankančių mokinių 
skaičius per pastaruosius tryli
ka metų per pusę sumažėjęs. 
Tai labai gaila. Būtų daug 
geriau, kad galėtumėm džiaug
tis to skaičiaus padvigubėji
mu. Tačiau vertėtų atsiminti, 
kad nors mokinių skaičius 
sumažėjo, švietimo darbuoto
jų darbas padvigubėjo! Šiuo 
metu lituanistinio švietimo 
darbas yra platesnis, įvaires
nis ir sudėtingesnis, einantis 
anksčiau nebandytais keliais.

Pavyzdžiui, gal dar ne 
visiems yra žinoma, kad Baltų 
studijų puoselėjimo draugija 
(Association for the Advance- 
ment of Baltic Studies) jau 
kurį laiką yra įsijungusi į New 

' Jersey valstybinės komisijos 
darbą. Šios komisijos (Commi- 
ssion on Eastem Europe and 
Captive Nation History)

1 tikslas yra patikrinti Jungti
nių Amerikos Valstybių 
mokyklose naudojamus 
vadovėlius. Ir pataisyti Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių 
istorijos ir dabarties klai
dingą aptarimą. Lietuva, 
Lietuvos kraštas vėl bus žymi
mas žemėlapiuose. Mūsų 
vaikai apie Lietuvą skaitys ir 
mokysis kasdieninėse savo 
mokyklose. Šioje komisijoje 
dirba kai kurie Lituanistikos 
instituto nariai. Jon bus 
įtraukti ir kiti mūsų švietimo 
darbuotojai.

Taigi, milžiniškas Lietuvos 
kultūros ir mokslo skleidimo 
darbas dar mūsų laukia. Tik 
ištesėkime. Dirbkime ir nepa- 
ilskime. Baigsiu Juozo Ereto 
žodžiais:

Toje savo kovoje mes negali
me tikėtis greito laimėjimo, 
nes istorijos įvykiai bręsta tik 
lėtai. Mes tad neturime, 
nekantraudami, įvykių eigą 
matuoti trumpo savo gyveni
mo matu. Svarbu tik aktingai 
vesti gerą kovą, kuri tarp 
kitko turi įrodyti, jog mes ver- 

i ti to, ko siekiame. (Juozas Ere- 
' tas, Išeivijos klausimai, Roma, 

1974, p. 54).

—" studentų centras, M. Marcinkienė. J. Rimke- į socialinių reikalų — V. Kleiza, 
! medicinos II — V. Vaitkevičius, 
dailės ir archeologijos — L. 
Baškauskaitė, energijos — R. 
Viskanta, mikrokompiuterių 
— J. Ulėnas, matematikos — 
A. Liulevičius, transportacijos 
— St. Bačkaitis, teologijos — 
A. Liulevičienė, istorijos — XX 
amžiaus — R. Misiūnas, medi
cinos IV — D. R. Bajorūnaitė, 
kalbotyros — J. Rėklaitienė 
(čia apie jotvingių kalbą — 
Vilniaus universiteto prof. Z. 
Zinkevičiaus paskaita), fizi
kos — D. Slavinskas, struk
tūros ir statybos — J.V. 
Danys, teisės ir politikos — R. 
Domanskis, medicinos studijų 
Lietuvoje — P. Kisielius (čia 
dijas Vilniaus universitete ir 
Kauno medicinos institute, 
medicinos institute).

Jau iš tų sesijų pavadinimų 
galima matyti kaip plačiai 
apėmė šis simpoziumas, kaip 
daugelyje šakų mes turime 
specialistų, koks didelis dar
bas buvo sudaryti programą ir 
suorganizuoti daugiau kaip 
200 paskaitininkų. Šios 
simpoziumo dienos Chicagoje 
tai buvo miniatiūrinis mūsų 
universitetas išeivijoje, kur 
dėstytojai buvo aukštų kvali
fikacijų mokslininkai iš įvai
rių JAV universitetų, iš Kana
dos, iš Europos, o dalyvių 
tarpe buvo ir iš Pietų Ameri
kos, ir iš Australijos.

Antras kaimas 
susipažinimo pobūvy

Iš kelių kontinentų suvažia
vusiems surengtame susipaži
nimo pobūvy Antras kaimas 
lapkr. 27 d. vakaronę pratur
tino smagia humoristine prog
rama. Įstengė juokingai sumi
nėti įvairiausias profesijas — 
inžinierius, gydytojus, mate
matikus, politikus, techno
logus, sąskaitybą, elektrotech
niką, verslo administraciją. 
Ypač gausus sąmoju buvo 
kraniologo — daktaro dialo
gas su norinčiu jo dukrą vesti 
jaunikiu. Smagus dialogas ir 
su atminties netekusia pacien
te, kai ją turįs gydyti dak
taras dar mažesnę atmintį be
turįs. Įdomus gabalas ir 
mokslo simpoziumo paskaitų 

_ pavaizdavimas keisčiausių 
formulių būdu ir klaikiausių 

(Nukelta į 2 psl.)

vičius pasveikino simpoziumo 
tarybos vardu: Tai bus proga 
pasidalyti savais laimėjimais 
su tos srities specialistais. 
Visų pasiekimų derinimas yra 
pažangos kelias. Mažos tautos 
laimėjimas, kai jos atstovai 
daro proveržius mokslo, kūry
bos šakose. Pakvietė pirminin
kauti R. Vaitį, kuris supažin
dino su organizacinio komi
teto nariais. N. Užubalienė 
supažindino su talkininkais, 
padėjusiais ruošti programinį 
leidinį.

J. Bilėnas, mokslinės prog
ramos pirmininkas, ir A. 
Norvilas, humanitarinių ir 
socialinių mokslų programos 
vadovas, supažindino su atski
rų šakų sesijų organizatoriais 
ir sekcijų pirmininkais. Muzi
kologijos sekcijos pirmininkė 
N. Kupstaitė, architektūros — 
A. Kerelis, literatūros — K. 
Keblys, chemijos — V. 
Narutis, elektrotechnikos — V.

PENKTASIS 
MOKSLO IR 
KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS

Antropologija 
Architektūra
A rchyvai-bibliotekos 
Chemija
Ekonomija
Filosofija
Iniinerija
Istorija
Kalbotyra
Literatūra 
Lituanist. katedra 
Matematika

Medicina 
Menotyra 

Muzikologija 
Politiniai mokslai 

Psichologija 
Sociologija 

Stomatologija 
Tautotyra 

Teisė 
Teologija 

Transportacija 
Žemės mokslai

Literatūros — Muzikos Vakaras * * * Parodos

Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo plakatas, sukurtas dail. 
Giedrės Vaitienės. Simpoziumo logotipas — dail. Petro Aleksos.
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Šiame numeryje
Mokslo ir kūrybos simpoziumų tikslai 
ir prasmė.
Mūsų kultūros šventė (2).
Viskam yra laikas, viskam yra vieta. 
Amerika, raketos ir kometos.
Jono Gutausko eilėraščiai.
Nuomonės ir pastabos.
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
tryliktojo suvažiavimo programa. 
Istorija panaši į mamą.

Mūsų kultūros šventė

Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
tikslai ir prasmė

Ištrauka iš dr. Jono Bilėno, Mokslinės programos komi
teto pirmininko žodžio, atidarant Penktąjį mokslo ir 
kūrybos simpoziumą 1985 m. lapkričio mėn. 28 d. Jauni
mo centre, Chicagoje.

Dr. Jonas Bilėnas

tie, su kurių 
pasiekimais 
nėra susipa- 
būdu šiame
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Darbo kryptis 
tyrinėjimuose 

išeivijoje
Bendrame posėdyje lapkri

čio 29 d., penktadienį, buvo 
svarstomos aktualiosios prob
lemos ir darbo kryptys Lietu
vą liečiančiuose moksliniuose 
tyrimuose išeivijoje. Modera
torius buvo Vytautas Kavo
lis.

Pirmoji kalbėtoja — Violeta 
Kelertienė, kalbėdama apie 
literatūrą, visų pirma pabrėžė 
reikalą persvarstyti nusisto
vėjusias nuomones apie kūri
nius ir autorius. Tai ir sudaro 
mokslinę pažangą.

Antras uždavinys — su
daryti savo naują metodolo
giją, kas įneša naują įvai
rumą. Visur reikia naujų 
vizijų. Daugelis metodologijos 
krypčių mūsuose praeina be 
pėdsakų. Dar viena sritis — 
kreipti daugiau dėmesio į 
Vakarų pasaulį, supažindinti 
jį su mūsų kūryba. Labai svar
bu, kad mūsų veikalų verti
mai, mūsų studijos būtų Jei- 
džiamoe jokios nęrs

Cia aš norėčiau pasidalyti 
mintimis apie lietuvių Mokslo 
ir kūrybos simpoziumų tra
diciją, tikslus ir prasmę.

Dauguma iš Jūsų, be abejo, 
žinote, kad lietuvių Mokslo ir 
kūrybos simpoziumai organi
zuojami vieną kartą per ketve
rius metus. Todėl nuo pirmojo 
simpoziumo jau yra praėję 
šešiolika metų. Atseit, simpo
ziumai jau turi šešiolikos metų 
tradiciją. Vienas iš pagrin
dinių tos tradicijos tikslų yra 
suburti viso pasaulio lietuvius 
profesionalus/mokslo - kūry
bos darbuotojus savo žinių 
pasidalijimui, tarpusavo ryšių 
sustiprinimui ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene. Tų tikslų 
siekimas, mūsų manymu, yra 
gan sėkmingas, nes per pasta
ruosius šešiolika metų sim
poziumai kaskart auga daly
vių skaičiais, pritraukia daug 
naujų veidų, yra patrauklūs 
visų profesijų ir visų kartų 
mokslo kūrybos darbuotojams 
ir taip pat yra pasiekę gan 
plataus lietuvių visuomenės 
pritarimo. Simpoziumų 
populiarumas mokslo - kūry
bos darbuotojams išplaukia iš 
to, kad jie suvažiucjja ne tuš
tiems žodžiams, bet susumavi
mui ilgo mokslinio - kūrybinio 
darbo motyvacijos, rezultatų ir 
išvadų.

Kadangi simpoziumai po
puliarūs tarp mokslo - kūry
bos darbuotojų, simpoziumų 
rengėjai neturi sunkumų 
sudaryti stiprias mokslines

programas iš talentingiausių 
mūsų intelektualinių pajėgų. 
Dalyviai taip pat yra kvie
čiami iš tolimesnių kraštų, nes 
norime sustiprinti ryšius tarp 
viso pasaulio lietuvių mokslo - 
kūrybos darbuotojų. Norint 
laiduoti simpoziumų tęsti
numą, į programas taip pat 
atrenkami gan nauji ir jauni 
profesionalai ir 
profesiniais 
visuomenė dar 
žinusi. Tokiu
penktame simpoziume, kaip ir 
ankstesniuose, beveik pusė 
dalyvių dalyvauja pirmą 
kartą. Taigi per šešiolika 
metų iš viso pasaulio į simpo
ziumus sutraukti visų pro
fesijų ir kartų mokslo - kūry
bos darbuotojai sudaro 
dinamišką intelektualų būrį, 
kuris kas ketverius metus 
atnaujina savo tarpusavio 
ryšius ir yra papildomas nau
jais veidais ir naujomis lietu
vybės jėgomis.

Nežiūrint to, kartais iškyla 
klausimas, ar tie simpoziumų 
dalyviai suvažiuoja kas 
ketveri metai į Chicagą vien 
tik tarpusavio ryšių atnau
jinimui ir tada vėl dingsta 
ketveriems metams iš lietuviš
ko gyvenimo? Dauguma jų gal mą įtraukiami po visą pasaulį 
dingsta iš Chicagos,betneišlie
tuviško gyvenimo. Mūsų įsiti
kinimu, visi simpoziumų daly
viai yra jautrūs lietuvių tau
tai ir tautinės bendruomenės 
aspiracijoms. Gal ne visiems 
iš jų yra įmanoma įsijungti į 
kasdieninę veiklą. Tačiau, 
atsižvelgiant į jų gan ribotą 
skaičių, tenka pripažinti, kad 
lietuviškoje veikloje dalyvau
ja vienokiu ar kitokiu būdu 
gan didelis nuošimtis profesio- 
nalų/mokslo - kūrybos darbuo
tojų. Toje veikloje, kuri reika
lauja veiksmo, darbo ir 
prasmingo įsipareigojimo, mes 
juos randame palyginus dide
liais nuošimčiais lietuviškose 
organizacijose, spaudoje, 
lituanistinių bei bendrinių 
mokslų puoselėjime, kultū
riniame - visuomeniniame 
darbe ir finansinių rėmėjų eilė
se.

Todėl pagrindinė Mokslo ir 
kūrybos simpoziumų prasmė 
ir nauda lietuvybei išplaukia

Parodos
Mokslo ir kūrybos simpo

ziumo metu vyko kelios paro
dos. Visų pirma jau minėtos: 
turtinga dail. P. Kiaulėno 
tapybos paroda, taip pat jau
nųjų architektų darbų paroda.

Gausi buvo Lietuvos 
žemės turtų paroda. Čia 
išdėstyti dirbiniai: gintaro, 
lino, medžio, vaško, molio. 
Gausiai karolių, juostų, me
džio drožinių, keramikos pavyz
džių, net ir šiaudinukų, margu
čių. Šią parodą suorganizavo 
Lietuvių tautodailės institu
tas: pirm. Aid. Veselkiehė su 
talkininkėmis V, Rimiene, P. 
Vaitaitiene, I. Markvaldiene.

Taip pat gausi Lietuvos 
gamtos turtų paroda1. Čia 
buvo galima matyti retų Lie
tuvos žemėlapių, geologinių 
žemėlapių, gamtos vaizdų 
tapyboje, ornamentuose, lite
ratūroje, iškasenų braižiniai. 
Viskas patogiai, dailiai išdės
tyta. Vienas stalas skirtas 
enciklopedijos puslapiams,____ ,_  „no, ,n,r.- •
nuotrėukomis ir aprašymais akademinės ftidyklos. Reikia 
pavaizduojant Lietuvos gam
tos turtų tyrinėtojus. Šą paro
dą organizuojant daug pasi
darbavo Birutė Saldukienė.

Dar viena paroda tai 
Lietuvos kartografinio 
vaizdo vystymosi bruožai 
XVI—XVIII amžiuje. ’ Tai 
ypačiai turtingas ir vertingas 
rinkinys. Atsispindi Lietuvos 
kartografijos istorija. Sutelk
ta eksponatų nuo senų laikų — 
nuo Merkatoriaus žemėlapio, 
nuo Radvilų žemėlapių iki pat 
NASA satelitu padarytos 
Lietuvos nuotraukos iš toli
mųjų erdvių. Išstatytos kopi
jos Kromerio, Freytago, 
Valcko ir daugybės kitų 
žemėlapių bei senų miesto- 
vaizdžių: Vilniaus, Gardino ir 
kt. Išleistas ir įspūdingas 
katalogas su tų vertingų 26 
eksponatų .nuotraukomis. Tai 
vis darbas Rimanto A. 
Kunčo - Žemaitaičio, kuriam 
talkino ir jo brolis Algiman
tas.

iMi
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Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo Teisės sekcijos pirmos sesijos dalyviai, nagrinėję 
temą „OSI ir JAV teisinė sistema”: Rasa Razgaitienė, Americans for Due Procesą koordi
natorė, advokatai Povilas S. Žumbakis ir David E. Springer.
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ti kiekvįeną asmenį tose nuo
traukose:,, sužinoti, kur jis 
dąbaj"., gyyena, kiek pasikeir

Nuotrauka Jono Tamulaiėio

iš to, kad į lietuvišką gyveni-

išsiblaškę lietuviai mokslo - 
kūrybos žmonės. Savo kasdie
niniame gyvenime jie dirba 
profesinį darbą, kuris dažniau
siai nėra lietuviškas ir neretai 
atliekamas toliau nuo lietu
viškų centrų. Taigi jų subūri
mas tarpusavio ryšiui, kaip 
minėjau, ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene yra pozi
tyvus reiškinys. Nes, mūsų 
manymu, tautinės visuo
menės gyvenimas gal netu
rėtų ribotis vien tik įpras
tomis veiklos formomis. Tam 
gyvenimui taip pat reikia ir 
mokslinio - kūrybinio darbo 
dimensijos. Todėl, baig
damas, noriu pažymėti, kad 
kuo mūsų veikla bus įvai
resnė, moksliniu - kūrybiniu 
požiūriu brandesnė ir kuo gau
siau joje dalyvaus visų šakų ir 
visų kartų profesionalai, tuo 
daugiau ji pagyvins išeivijos 
lietuvių gyvenimą ir tuo stip
riau ji atkreips dėmesį į mūsų 
tautą ir mūsų kraštą.

įžvelgti, kas lietuvių literatū
roje ypatinga, kas pas mus 
unikalu, kuo mes galime sudo
minti Vakarų pasaulį. Mes 
esame neužtenkamai išnagri
nėję daugelį savo rašytojų. Tą 
reikia daryti, juos pasiren
kant pagal literatūrinius krite
rijus. Reikėtų tematinių stu
dijų, įvaizdžių analizių ir t.t. 
Studijose turime susidomėti ir 
Lietuvoje gyvenančiais rašyto
jais. Mūsų perspektyva apie 
Lietuvos rašytojus gali būti 
kitokia, negu ten, už geležinės 
uždangos. Be to, dar nesame 
išnaudoję Amerikoje iškilusio 
susidomėjimo etninėmis stu
dijomis. Mums reikia kokio 
nors centrinio planavimo, kad 
būtų autoritetingų žmonių, 
kurie pasakytų, kas darytina.
Benediktas Mačiuika 

svarstė, kas išeivijoje dary
tina socialinės istorijos studi
jose. Socialinė istorija trak
tuoja visus visuomenės 
reikalus, o sociologija — dau-

giau einamieji reikalai. Įjetu- 
voję gyvenantieji moksli
ninkai šioje srityje dirba, bet 
jų darbai dažnai persunkti tęs. Norioj ar nenorim, mes 
tendencija, nors yra ir rimtų keičiamės. Dabar dar galime . duomenų 
studijinių laimėjimų. Męs paveikti, kąs bus ateity. '
galėtume pasiekti mums 
labiau prieinamų tikslesnių 
rezultatų. Tenai leidžiamuose 
veikaluose nėra objektyvių 
palyginimų su Vakarais. Mes 
galėtume tas studijas visa
pusiškai svarstyti, su tikru 
realybės pajutimų, ne propa-, 
gandiniais tikslais. Tas būtų 
naudinga ir Lietuvai.

Liucija Baškauskaitė kal
bėjo apie antropologine^ stu- atspalvių. ; Svarbu kritiškai 
dijas. Ji ragino pradėti didžiu
lę etnografinę studiją savęs 
pačių — išeivijos lietuvių, 
kitaip šiį laikotarpis liks 
nerekorduotas istorijoje.

Reikia rinkti duomenis, me
džiagą iš praeities, iš dabar
ties, pvz., susekti, kaip lietu
viškai nebekalbantieji yra 
adaptavęsi šiame krašte ir 
išlaikę etninius bruožus.

paveikti, ka£ bus ateity.
‘Romualdas.. Misiūnas 

kalbėjo apie darbus politinėje 
istorijoje Įj; politiniuose moks
luose- Reikia daryti, tai, ko ne
galima Lietuvoje daryti, pvz., 
tyrįnėti emigracijos istoriją, i 
Lietuvoje . istorijos mokslo 
padėtis kiek geresnė temose iš 
ankstyvesnių laikų, gi stu
dijos apie dabartį daugiau 
atmieštos dabarties politiniu

apžvelgti jų darbus, kas turė
tų įr ten atgarsį bei poveikį.

Svarbiausios trys veiklos 
sritys: 1)< Pirmykščių šaltinių 
užfiksavimas, pvz., 
nimų knygos. Reikėtų pradėt 
panaudot naują 
pvz., atitinkamų 
žmonių - žodžius 
vaizdajuostėse. 2) Toliau: 
anksčiau išleistų atsiminimų, 

Reikėtų sukurti židinį, kur istorinės medžiagos naujos 
būtų galima saugoti surinktą laidos. Čia gerai pasireiškia iš 
medžiagą. Reikia monografijų pogrindžio gautos medžiagos 
serijos, kur būtų pristatyta platesnės laidos. Taigi ori- 
mūsų bendruomenė etno
grafiškai. Jei mes patys to 
neparuošime, kiti taip pilnai 
mūsų nenušvies. Reikia eiti 
per gimines, rinkti šeimos isto
rijas, nuotraukas, reikia atras-

atsimi-

techniką, 
parinktų 

užfiksuoti

ginalių šaltinių perspaus
dinimas yra vykdomas. 3) 
Didžiausias trūkumas — 
pilnesnė Lietuvos istorija. Ji 
jau keletą metų ruošiama, 
lietuvių ir anglų kalba. Jei tai

Prie Penktojo mokslo ir karybos simpoziumo registracijos stalo Jaunimo centro prieangyje: 
Birutė Saldukienė, Marija Burbaitė, A. Budrionienė, Jovita Kerelytė.

Nuotrauka Jono Tamulaiėio

būtų buvę atlikta prieš dešimt
metį, būtų mums dabar 
naudinga problemose su OSI,

Reikalingas yra biografinių 
j rinkimas apie 

asmenis, svarbius kuriuo nors 
istoriniu atžvilgiu (pvz., disi
dentų biografijos).

Mes linkę leisti kad ir vertin
gus veikalus, bet savo tarpe. 
Daug 
doti 
kurios 
nimų 
paramos ir iš kitų šaltinių — 
iš kitataučių fondų.

Algis Mickūnas kalbėjo 
apie tai, kas išeivijoje dary
tina filosofijos srity. Turime 
sekti, kas darosi Lietuvoje. 
Ten atsiranda naujų filosofų ir 
domimasi, kas toje srityje 
rašoma. Yra daug stropių isto
rinių temų analizių; apima
mos plačios sritys, bet be jokių 
vertinimų, tik su pastaba, kad 
tokios temos buvo keliamos. 
Taipgi ten bijomasi peržengti 
nustatytas kategorijas.

Išeivijoje yra tokių, kurie 
įnešė originalų galvojimą, o 
kita grupė konservatyvesnė. 
Maceina, Girnius ir Greimas 
įžvalgūs, jų galvosena įdomi ir 
mums svarbi. Vienas uždavi
nys — pratęsti konservatyvią 
galvoseną radikalesne kryp
timi. Mumyse yra susilaiky
mas nuo svarstymų, kurie 
išvestų į plotmę be jokių ribų.

Politinė filosofija dabar 
pasaulyje labai svarbi, įsi
vėlusi į daugelį sričių. Rašo
ma apie religiją, literatūrą, o 
užpakaly yra politikavimas. 
Svarbu būtų vystyti kalbos 
filosofiją, į ką skatino ir Kan
tas. Lietuvos filosofai rašo 
kategorijomis, skolintomis iš 
kitų kalbų, kas ryšku struk
tūralizme, semiotikoje, bet 
mums vienas iš uždavinių 
būtų veržtis savo kalbos sąly
gojamo galvojimo kryptimi.

Viktorija Kašubaitė- 
Matranga kalbėjo apie dar
bus menotyroje. Pirmiausia 
mums svarbu registruoti 
dailės darbų raidą išeivijoje, 
kaip toli jie pasiekę. Antra — 
patirti, kas daroma Lietuvoje. 
Trečias uždavinys — objek
tyviai aptarti Nepriklauso
mybės laikų meno 
jimus, kas Lietuvoje 
tendencingai.

Žinoma, mūsuose 
profesionalų. Mažai kas ren
kasi meno istorijos studijas. 
Net ir profesionalams tai lieka

(Nukelta į 2 psl.)

svarbiau būtų panau- 
žymesnes leidyklas, 
turi gausesnius plati- 
būdus. Reikia ieškoti

laimė- 
daroma

stoka



t

I

Šiame numeryje
VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

Dievo įsikūnijimas žmoguje ir gnostiškoji krikščionybė

ANTROJI DALIS / 1985
GRUODŽIO MĖN. 21 d. Z DECEMBER 21,1985
PART TWO - Nr. 249(47)

Lenkų filmų festivalis Gdanske.
Dievo įsikūnijimas žmoguje ir gnostiš- 
koji krikščionybė.
Juozo Toliušio novelė „Kalėdinis atgi
mimas”.

. Chicagos teatruose.
Tuzinas (daugiau ar mažiau) šių metų 
gerųjų.
Antėnio Gedeao „Kalėdų diena”.
Dainos sparnais, emocijų stygomis.

Kenįinč PaAoįfcč,
Lenkų filmų festivalis Gdanske

Didysis žmonijos 
paradoksas

Besiartinant Kalėdų šven
tėms, vėl yra proga grįžti prie 
Kristaus gimimo paslapties, o 
tuo pačiu ir prie krikščionybės 
paslapties. Į krikščionybę, o 
ypač į katalikybę, mes esame 
linkę žiūrėti kaip į sistemą, 
kaip į tvarką, kurioje viskas 
yra suprantama ir paprasta. 
Tiesa, kad katalikybė turi 

. palinkimą prisiderinti prie 
, žmogaus prigimties, tačiau 
būtų nepilnas jos supratimas, 
jei mes praleistume iš akių tai, 
kad tiek krikščionybė, tiek 
pats Kristaus gimimas yra ir 
nuostaba. Ir tai pati aukštoji 
ir gilioji nuostaba, kurią žmo
nijai yra tekę išgyventi.

Galbūt nedaug perdeda vie-

Rugsėjo mėnesį Gdansko 
mieste įvykęs lenkų filmų 
festivalis buvo ne tiktai kultū
rinis, bet ir politinis įvykis. Po 
visa šypsenų, pobūvių ir spau
dos konferencijų butaforija, 
festivalyje vyko atkakli kova 
tarp Jaruzelskio valdžios ir 
lenkų filmo kūrėjų — tarp fil
mo meną kontroliuoti norin
čiųjų aparačikų ir jo nepri
klausomybę išsaugoti 
besistengiančiųjų menininkų. 
Lenkų kultūros prižiūrėtojai 
nepamiršo, kad visi svarbieji 
lenkų filmo kūrėjai rėmė ir 
teberemia „Solidarumo” sąjū
dį. Išsamus festivalio 
aprašymas išspausdintas 
savaitraštyje V ar iety 
(1985.X.2) Užsienio stebėtojų 
nuomone, festivalis baigėsi 
kompromisu. Pasigesta 
žymiausiųjų lenkų filmo 
menininkų, Andrzej Wajdos 
ir Krzszystofo Zanusio, bet 
susilaukta kelių gabių, kylan
čių režisierių — Kieslovvskio, 
Majewskio, Baranskio ir kitų. 
Kompromisas atsispindėjo ir 
filmų atrankoje — šalia rimtų 
meninių filmų šlitinėjo pri
mityvūs propagandiniai gami
niai.

Pasak užsienio kritikų, 
primityviausio festivalio fil
mo laurai atiteko „Orumui”, 
Romano Wionceko režisuotam 
filmui, puolančiam „Solidaru
mo” sąjūdį. Filmo herojus yra 
doras darbininkas, kurį jo 
bendradarbiai išrenka prof
sąjungos vadovu. Prieš pat 
Jaruzelskio perversmą jis atsi
sako streikuoti ir už tai nuken
čia nuo chuliganiškų „Soli
darumo” pasekėjų. Šis filmas, 
varšuvinės chuntos atkirtis 
Andrzej 
riniam” 
žmogui”, 
Lenkijoje
Kadangi jis visai sutampa su 
maskvine mitologija apie 
„Solidarumą”, juo greičiau
siai pasipuoš ir Lietuvos 
ekranai.

Gdansko festivalyje buvo 
ypač gausiai atstovaujama 
žanras, kuriam užsienio kores
pondentai suteikė „Laukinių 
rytų” vardą, palygindami jį su 
„kaubojų”, ar „laukinių 
Vakarų” filmais. Tai pagal 
partinius šablonus sukirpti fil
mai, kuriuose narsūs lenkų 
milicininkai ir kareiviai kovo
ja su klastingais ir negražiais 
„buržuazinio” pogrindžio 
„banditais” ir „teroristais”. Jų 
meninė vertė minimali ir jie 
nepatenka į Vakarus, ar į 

Wajdos „Marmu- 
ir „Geležiniam 
dabar rodomas 
tuščiose salėse.

Roževičiaus 
„Moteris su 
apift kurį 
ir Lietuvos

kitus tarptautinius festi
valius, bet kartais atklysta į 
Sąjungą, kur jų politinis „prin
cipingumas” giliai verti
namas. Tokie filmai labai pri
mena panašius Lietuvos kino 
studijos gaminius.

Pagrindinis festivalio prizas 
teko Stanislawo 
meniniam filmui 
skrybėlaite”» T- 
nemažai rašyta 
spaudoje. Nemažiau dėmesio 
sukėlė ir ypatingu jury komi
sijos žymeniu apdovanotas fil
mas „Moteris iš provincijos”, 
kurio režisierius Andrzej 
Baranskis atranda daug poezi
jos pilkoje kasdienybėje. Fil
mo herojė, 60-metė Andzia, 
prisimena savo vargingą, 
paprastą, bet garbingą 
gyvenimą. Ypač įdomi viena 
scena, kurios cenzoriai 
neįsileistų į lietuvišką filmą: 
Andzios sūnus paimamas į 
kariuomenę ir nebežino ar jam 
tebeit į bažnyčią. Motina jį 
įtikina ir toliau lankyti bažny
čią, sakydama: „Į ką nors rei
kia tikėti”.

Iš Varšuvos festivalio 
uždaryti atvykęs kultūros 
ministras Kazimieras Žiguls- 
kis paskelbė, kad valdžia lei
sianti rodyti kelis anksčiau 
uždraustus filmus. Vienas jų, 
„Už kalėjimo sienų”, buvo 
demonstruojamas festivalyje 
ir gavo „debiutuojančio reži
sieriaus” prizą. Jo kūrėjas 
Wieslawas Sanieskis, filmą 
buvo užbaigęs dar prieš Jaru- 
zelskio diktatūrą, bet turėjo 
laukti ketverius metus, kol jis 
pasiekė ekraną Gdansko 
festivalyje. Filmas taip tikro
viškai vaizduoja lenkų kalėji
mus, kad cenzoriai jį sutrum
pino 40-čia minučių.

Nepaisant kultūros minis
tro pažadų, dar neleidžiama 
rodyti kelių jau 1982-ais 
metais pagamintų filmų, kurių 
tarpe yra Tadeuszo Chmie- 
lievvskio istorinė juosta „Išti
kimoji upė” ir Januszo 
Zaworskio „Karalių motina”, 
pagal valdžios šiandien labai 
nemėgstamo rašytojo Kazi
miero Brandys romaną. Ypač 
laukiama naujausio Wajdos 
filmo, pavadinto „Meilės 
kronika”. Ir jam scenarijų 
parašė dabar savilaidoje savo 
kūrinius spausdinantis vilnie
tis rašytojas Tadeuszas Kon- 
wickis. Jaruzelskio pareigū
nams dar toli gražu nepavyko 
sutramdyti nepriklausomų 
Lenkijos filmo kūrėjų. 

ž

isto-

kį, tinkantį jų religinei struk
tūrai. Dievo visagalybės sąmo
nė įvairiose religijose jau nuo 
seno buvo aptemusi ar pažeis
ta. Ant šito pagrindo, būtent 
nusikreipimo nuo Dievo visa
galybės, kūrėsi ir savotiška 
krikščionybė, kuri istorijoje 
yra žinoma gnosticizmo var
du.

Gnosticizmas
Kas yra gnosticizmas? Apie 

jį mes labai daug girdime iš 
antrojo ir trečiojo šimtmečio 
krikščionių rašytojų, kaip šv. 
Irenėjaus ir šv. Ignaco Kanki
nio. Tačiau kadangi pačių 
gnostikų raštų nedaug buvo 
išlikę, tai mes, kurie esame 
studijavę teologiją, apie gnos- 

___ 1 _ ticizmą žinojome tik iš netie- 
' na protestantė rašytoja, krikš-1 sioginio jo nušvietimo, būtent 
čionybę apibūdindama kaip 
paradoksą. Ji rašo: „Mes gerai 
žinome, kad krikščionybė yra 
pilna paradoksų, ir iš tikrųjų ji 
yra pagrįsta pačiu didžiausiu 
paradoksu, transcendentinio 
Dievo įsikūnijimu. Šie dalykai 
(t.y. Dievo ir žmogaus vie
nybė) gali būti suderinami ne 
paviršiuje, bet gilumoje...” 
(Magdalen Coffin, The Future 
of Catholic Christianity, 1966, 
p. 95)._________________ I

Iš tikrųjų sujungimas vie
noje būtybėje teisingai supras
to Dievo ir teisingai suprasto 
žmogaus pats savaime kuria 
tokį akibrokštą, kurį sunku I atmintinai, bet jų gyvo aktua- 
išgyventi. Kaip visagalis Die
vas gali tapti kūdikiu, geman- 
čiu iš moters? Ir kaip žmogus, 
gimęs iš moters, gali apie save 
sakyti, jog jis yra vienos 
prigimties su Tėvu ir kad tas, 
kas jį mato, mato ir Tėvą?

Viena iš Kalėdų švenčių 
prasmių galėtų būti, kad mes 
šį krikščionybės paradoksą 
labiau išgyventume ir nesi- 
jaustume per daug apsipratę 
su šia, dangų ir žemę perskro- 
džiančia, tiesa.

Du kliuviniai 
pažinti Kristų

Pirminės krikščionijos 
rijos studijos atidengia prieš 
mūsų akis du didelius kliu
vinius priimti Kristaus asmenį 
ir jo mokslą. Pirmojo kliu
vinio atstovas yra Žydų tau
ta. Ji savo tūkstantmetėje kul
tūros istorijoje turėjo gerai 
sudarytą visagalio, pasaulį 
kuriančio Dievo sampratą ir 
kietai priešinosi bet kinio 
žemiško dalyko sudievinimui. 
Tuo remdamiesi daugelis žydų 
negalėjo priimti Jėzaus godžių 
apie save, kad jis ir Dievas yra 
viena.

Kitą kliuvinį, ir visai prie
šingo pobūdžio, išgyveno 
nežydų tautos bei kultūros, 
susitikdamos su Jėzaus faktu. 
Jiems palyginti nebuvo labai 
sunku priimti Dievo apsireiš
kimą žmonių tarpe ir net Jo 
sūnaus gimimą. Jie savo reli
gijose yra turėję įvairių tradi
cijų arba padavimų apie die
vus, atsilankančius žmonių 
tarpe, net apie gemančius 
dievų sūnus ir panašius įvaiz
džius. Dėl to Kristaus savini- 
masis Dievo titulo jiems buvo 
palyginti ne taip sunkiai 
priimtinas. Bet kadangi jiems 
trūko teisingos, pilnaprasmės 
visagalio Dievo sampratos, jie 
į Kristaus istoriją pažiūrėjo 
daugiau ar mažiau kaip į įvy-

iš jo kritikų raštų.
Tačiau mūsų laikais padėtis 

gerokai pasikeitė, kai Egipte 
buvo atrastas visas pluoštas 
gnostikų raštų. Iš jų mums 
aiškėja, su kokiu dideliu pavo
jumi turėjo susitikti vos 
gemanti krikščionybė. Iš jų 
mums naujoje šviesoje pasi
rodo kai kurie apaštalų 
pasisakymai, - kuriuos mes 
žinome, bet kurių tikroji prie
žastis mums nebuvo žinoma. 
Mums taip pat iš šių atradi
mų labiau paaiškėja kai kurie 
dogminiai Bažnyčios formula
vimai, kuriuos mes mokame 

lumo nejaučiame.
Norėdami visa tai geriau 

suprasti, susipažinkime visų 
pirma su šio atradimo isto
rija, o po to ir su tų radinių 
turiniu.

Nauji gnostikų 
raštų atradimai

1945 m. gruodžio mėnesį vie
nas arabas aukštajame Egip
te, netoli Nag Hammadi mies
telio, atrado urną su gnostikų 
raštais. Urna buvo padėta 
vienoje kalno oloje, kur penk
tajame šimtmety prieš Kristų 
buvo laidojami žmonės. Radęs 
ąsotį, arabas tikėjosi radęs 
aukso. Bet, kai vietoj aukso 
rado senus rankraščius, apsi
vylęs juos išmetė laukan. Tik 
jo motina kai kuriuos rank
raščius pasiliko. Turėdamas 
išsikelti kitur, Muhamed Ali ai 
Samman (toks yra atradėjo 
vardas) likusius rankraščius 
atidavė kunigui, kuris pasiun
tė juos į Kairą ištirti jų vertę. 
Kai paaiškėjo, kad čia yra 
gnostikų raštai, buvo steng
tasi surankioti ir išmestus 
rankraščius. Iš viso atsirado 
52 raštai ar jų dalys.

Taip rankraščiai pateko vie
šumon — dalis į Koptų muzie
jų Kaire, kiti į Ameriką. Tokiu 
būdu buvo atrasta dalys šių 
gnostikų raštų: vad. 
evangelija”, 
evangelija”, 
apreiškimai”, 
gelija”,Bjj| 
knyga”, • „Povilo apreiš
kimai”, „Petro laiškai 
Pilypui”, „Petro apreiškimas” 
ir kiti. Jie yra parašyti koptų 
kalba.

Apie šių raštų buvimą buvo 
žinoma ir anksčiau. Kai kurios, 
jų dalys buvo žinomos iš atski
rų nuotrupų, iš kitų autorių 
citatų ar iš jų paminėtų vardų. 
Nustatyta, kad rasti rankraš
čiai buvo paslėpti apie 350-400

„Tomo 
vad. „Pilypo 
vad. „Jono 

„Tiesos evan- 
„Slaptingoji Jokūbo 

„Povilo 
„Petro

Šventoji šeima su žioguAlbrecht Duerer (1471-1528)

metų po Kristaus. Pačių raštų 
amžius siekia net iki 120-150,, 
metų po Kristaus.

Ko nors iš esmės naujo apie 
Jėzaus asmenį šiuose raš
tuose, atrodo, nėra, tačiau 
naujas ir apaštalinei krikš
čionybei priešingas yra krikš
čioniškų faktų aiškinimas. Šis 
aiškinimas remiasi nemažai 
graikiškąja filosofija. Taip 
apie gnosticizmą yra pasakęs 
žymus protestantų teologas 
Adolf von Hamack dar prieš 
šių raštų atradimą. Šalia to 
gnosticizme yra ir budizmo bei ( 
persų religijos Zaratustros 
pėdsakų. (Atradimo istorija ir 
radinių turinys čia yra 
atpasakota, sekant knygą The 
Gnostic Gospels, parašytą 
Elaine Pagels, išleistą Ran- 
dom House New Yorke 1979 
metais.)

Perdėtas dvasingumas
Gnostikų sąjūdžiui būdin

gas dalykas yra perdėtas 
dvasingumas. Jiems Jėzus 
nebuvo kūno žmogus. Tai 
buvo greičiau dvasinė apraiš
ka. Gnostikų raštai juokiasi iš 
to, kad Jėzus kentėjęs ant kry
žiaus. Iš viso žmogaus samp
ratoje gnostikai kūnui nesky
rė didelės reikšmės. Dėl to kai 
kas į gnosticizmą žiūri kaip į 
„iš proto išėjusį” platonizmą.

Neskaičius šių raštų sunku 
būtų pilniau atpasakoti jų turi
nį. Tačiau iš kitų atpasako
jimų aiškėja, kad čia yra labai 
didelis idėjų mišinys, pridėtas 
krikščioniškajam apreiš
kimui. Šie raštai tačiau yra 
naudingi mums tuo, kad jie 
liudija, jog Jėzaus įvykis išėjo 

toli anapus žydiškos visuo
menės bei jos kultūros ribų ir 
kad įvairių kultūrų žmonės 
bandė savaip jį aiškintis, 
sukurdami tuo būdu savitą 
teologiją.

Vienas iš šios krikščionybės 
bruožų ir kartu jos trūkumų 
yra gnostikų neįstengimas 
Kristų suvokti kaip tikrą kūno 
žmogų. Jėzus, vaikščiodamas 
žeme, pasak juos, savo kojo
mis neįspaudė pėdsakų. Jis 
taip pat nemirkčiojo (Pagels, 
p. 73). Kristus negalėjo ir 
kentėti. Reikia tik juoktis iš 
Kristaus kryžiaus. Nebū
damas kūniška apraiška, jis 
kentėti negalėjo. Galime prisi
minti, kad panaši pažiūra į 
Kristaus kentėjimą yra išliku
si iki šių dienų Islame. Kadan
gi Kristus negalėjo mirti, tai 
negalėjo nei prisikelti.

Gnostikai bandė sukurti la
biau dvasinę krikščionybės 
sampratą, kuri, pasak juos, 
gali būti ir prieinama tik 
labiau dvasingam žmogui.

Kristus — Dievo 
oponentas

Kita gnostikams būdinga 
pažiūra buvo, kad jie į Kristų 
žiūrėjo kaip į sukilimą prieš 
senąjį Dievą. Iš popiežiaus 
Klemenso laiško korintie- 
čiams žinome, kad šioje krikš
čionių bendruomenėje buvo 
atsiradę žmonių, kurie ėjo už 
„naują Dievą” prieš „seną”. 
Gnosticizmas kaltino krikš
čionis, kad jie „naiviai gar
bina Dievą, kaip pasaulio kū
rėją” (Pagels, p. 37 ir 116). 
Gnostikai tvirtos Dievo sąvo
kos neturėjo. Be to, jiems buvo 

jis negalėjo su jais 
kad jie nepripažino 

kaip realaus žmogaus

svetima Dievo Tėvo sąvoka. 
Jie buvo linkę Dievą suvokti 
kaip moterį (p. 54). Šv. Irenė- 
jaus ginčas su gnostikais vyko 
ne tiek dėl Kristaus sampra
tos, kiek dėl Dievo sampratos. 
Jam rūpėjo krikščionijoje išlai
kyti sąvoką, kad Dievas yra 
vienas, pasaulio kūrėjas, Tė
vas ir Viešpats (p. 44). Šv. 
Irenėjus sutiko, kad gnostikai 
stengėsi pasiekti aukštesnio 
teologinio pažinimo (p. 97), 
tačiau 
sutikti, 
Jėzaus 
(p. 98).

Kodėl mums studijuoti šiuos 
atradimus, apie kuriuos kai 
kas sako, kad jie suduos smū
gį katalikiškai tikėjimo samp
ratai. Mes juos studijuojame 
dėl to, kad geriau suprastume 
tai, ką rašo savo raštuose 
apaštalai: Paulius ir Jonas, ir 
kad gyvesni mums pasirodytų 
tie žodžiai, kuriuos kalbame 
tikėjimo išpažinime ir apie 
kuriuos kai kas sako, kad čia 
yra sausas dogmatizmas.

Apaštalo Pauliaus 
problema

Šie atradimai mums gyvai 
parodo, su kokia komplikuota 
problema susitiko apaštalas 
Paulius, apsispręsdamas 
išpažinti Kristų. Jis suprato, 
kad Kristus įveda naują 
sąrangą žmonijos istorijon, ką 
išpažino ir gnostikai, bet jis 
negalėjo išpažinti Kristų kaip 
absoliutinės Dievo sampratos 
griovėją. Senojo Testamento 
Dievą, kaip meilę, jis rado 
išreikštą Kristaus žodžiuose, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Amerikiečių žurnalas perduoda lietu
vių savilaidos idėjas.
Pranas Čepėnas — keli prisiminimų 
brūkšniai.
Santaros-Šviesos suvažiavimas (2). 
Viena savaitė Rio de Janeiro. 
Bernardo Brazdžionio eilėraštis. 
Antras kaimas South Bostono sceno
je.
Chicagos teatruose.
„Draugo” 1985 metų kultūrinio priedo 
turinys.

Amerikiečių žurnalas perduoda 
lietuvių savilaidos idėjas

Šiomis dienomis pasirodė 
ketvirtas literatūros žurnalo 
Legeretė numeris, skirtas 
Sovietų Sąjungai. Žurnalą 
leidžia to paties vardo tarptau
tinė rašytojų draugija.

Šiame numeryje išspausdin
tas vienuolikos straipsnių 
montažas vaizduoja gyveni
mą totalitarinėje santvarkoje 
— ten, kur, redakcijos žodžiais, 
nedaug ką galima pasirinkti, 
kur viskas, ką pilietis vertina, 
pajungta valdžios užgai
doms. Viename tų straipsnių 
Kęstutis Girnius apžvelgia 
„Istorijos rašymo suvaržymus 
Lietuvoje”. Straipsnis 
perspausdintas iš JAV Lietu
vių Bendruomenės kasmet 
leidžiamo pranešimo anglų 
kalba Žmogaus teisių pažei
dinėjimai Sovietų Sąjungos 
okupuotoje Lietuvoje.

Žurnalo redaktorė, rašytoja 
Kimberly Coale, taip komen
tuoja šį straipsnį: „Jame 
pateikti faktai suteikia dar 
daugiau įrodymų apie sovie
tinės valdžios taktiką — ji 
užsispyrusiai teigia, kad lietu
viams užtenka nesenos, komu
nistinės eros istorijos. Siekda
mi palaikyti tą idealios 
(komunistinės) tikrovės iliu
ziją, valdžios atstovai igno
ruoja tradicinę kultūrą ir 
didvyriškus žygius, kuriuos 
neįmanoma įrikiuoti į komu
nistinę schemą. Tokie mėgini
mai ištrinti kultūros istoriją 
yra trumparegiškas užmojis. 
Komunistai nuvertina žmo
gaus atmintį, kurioje praeitis 
visad gyva”.

Legeretė žurnalo ketvirtame 
numeryje taip pat randame 
antrą dalį dokumentų rinki
nio, pavadintą „Sovietinio 
gyvenimo tikrovė”. Tai iš savi- 
laidinių Perspektyvų paimtas 
1980 metų gruodžio mėnesį 
įvykusio Vytauto Skuodžio, 
Gintauto Iešmanto ir Povilo 
Pečeliūno teismo aprašymas.

Jau antrą sykį šiais metais 
žurnalas rašo apie Jadvygą 
Bieliauskienę. Skaitytojai 
supažindinami su šią vasarą 
paskelbtu Amnesty Inter- 
national kreipimusi į medi
cinos darbuotojus, kuriame 
reiškiamas susirūpinimas 
pašlijusia „sąžinės kalinės” 
Bieliauskienės sveikata. Taip 
pat spausdinamas neseniai 

Vakarus pasiekęs jos pareiški
mas, kuriame ji rašo, kaip 
lagerio vyriausybė ją perse
kioja, ir reiškia abejonę, ar 
jai pavyks išgyventi iki 
laisvės valandos.

Trisdešimt žurnalo puslapių 
paskirta Baliui Gajauskui. 
Išspausdintas išsamus 
Gajausko straipsnis apie 
„Tarybinio darbininko padė
tį”, parašytas 1983 metais 
Kučino lageryje. Pridedama 
trumpa Gajausko biografija. 
Ateinančiame žurnalo nume
ryje žadama spausdinti kitą 
Gajausko straipsnį: „Taika: 
menama ar tikroji”. Žurnalo 
redakcija tvirtina, kad Gajaus
ko represavimas yra „morališ
kai užgaulus”, į jį reikia 
atkreipti tarptautinį dėmesį ir 
išvystyti spaudimą į sovietinę 
valdžią. Primenama, kad ta 
valdžia Gajauską persekioja 
jau nuo pat 1940-jų metų ir 
kad didžiąją savo gyvenimo 
dalį jis praleido konclageriuo- 
se.

Tarptautinė rašytojų draugi
ja ragina žurnalo Legeretė 
skaitytojus rašyti centro komi
teto generaliniam sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui ir 
prašyti, kad sovietinė valdžia, 
vadovaudamasi humani
tariniais sumetimais, besąly
giškai paleistų Gajauską ir 
leistų jam su savo šeima 
emigruoti į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Peticijas 
Gajausko išlaisvinimui 
galima gauti žurnalo redak
cijoje. (Adresas: LIWU, P.O. 
Drawer 1410, Daphne, Ala. 
36526, USA.)

Ar amerikiečių skaitytojai 
domisi žmogaus teisių proble
momis, išeivių literatūrine 
kūryba ir lietuvių „sąžinės 
kalinių” likimais? Legeretė 
žurnalo redakcija į tai atsako 
teigiamai. Sparčiai auga 
prenumeratų skaičius, paskir
ti nuolatiniai korespondentai 
Paryžiuje ir Kinijoje, ateinan
čiais metais žurnalas išeis kas 
mėnesį. Redakcija gauna daug 
laiškų, kuriuose teiraujamasi, 
kaip būtų galima padėti „sąži
nės kaliniams”. Taip lietuvių 
patriotų ir kovotojų už 
žmogaus teises balsas vis 
garsiau skamba Amerikoje bei 
Europoje.

s

Pranas Čepėnas
Keli prisiminimų brūkšniai

VINCAS MACIŪNAS

Su tam tikra melancholija 
prisimename senesnieji Jono 
Aisčio eilėraščio žodžius: „O 
jeigu kartais po daugio metų / 
sueisim vėl, mieli draugai, / 
Tai mūsų gretos jau bus 
praretę...” Sparčiai retėja 
mūsų gretos! Štai jau penkeri 
metai suėjo, kaip mirė Pranas 
Čepėnas (1980 spalio 3). Žino
ma, laikas bėga nesustab
domai. Ateina nauji žmonės, 
iškyla nauji reikalai, nauji 
rūpesčiai, naujos idėjos. Vis
kas kinta, ir praeitis pamažu 
uždengiama užmiršties drobu
le. Taip jau visada buvo ir bus. 
O betgi ne visi pamirštami. Ne 
vienas palieka apie save žymę 
ateičiai, davęs ką svaresnio 
mūsų visuomeniniam ar kul
tūriniam gyvenimui. Ir „po 
daugio metų” tyrinėjantieji 
mūsų išeivijos kultūrinį 
gyvenimą užeis jame Prano 
Čepėno vardą.

Mintimi nukylu į laikus 
prieš 50 metų. Jau buvau grį
žęs iš studijų užsienyje, rašiau 
disertaciją ir rengiaus 1935 m. 
rudens semestre Humanitari
nių mokslų fakultete skaity
simam kursui. Iš savo buvu
sių profesorių daugiausia 
suartėjau su Vaclovu Biržiš
ka, nes kaip ir jis, labiausiai 
domėjausi senesniąja mūsų 
literatūra ir senais rankraš
čiais, o jų įdomių buvau apti
kęs ypač Krokuvos biblioteko
se ir archyvuose. Turėjome tad 
daug bendrų interesų ir kal
bos. V. Biržiška buvo tada ėju
sios Lietuviškosios enciklope
dijos vyr. redaktorius. Kambarį 
LE redakcijai jis surado savo 
vadovaujamoje universiteto 
bibliotekoje. Čia nuolat lankė
si daug profesorių, LE bend
radarbių. Susidarė lyg savo
tiškas intelektualinis klubas, 
kur kartkartėmis buvo pasi
kalbama ne tik enciklopedi
niais ir moksliniais klau
simais, bet ir universiteto bei 
šiaip visuomeniniais reika
lais.

Čia ir susipažinau su Pranu 
Čepėnu, kuris nuo pat pra
džios (1931 m.) buvo LE
sekretorius, tad kasdieną ta
me kambaryje darbavosi. 
Anksčiau mudu nebuvome 
susitikę. Jis buvo vyresnės už 
mane kartos (g. 1899 balan
džio 4), mokęsis karo metu 
Voronežo lietuvių gimnazi
joje, o vėliau studijavęs Kaune 
istoriją, dar prieš man įsto
jant universitetan. Nuo 1935 
m. nuolat su juo matydama- 
sis, ne tik gerai susipažinau, 
bet ir suartėjau. Iš pat pra
džių gerą įspūdį padarė jo 
ramus būdas, tvirtas prin
cipingumas, bet drauge ir tole
rantinga laikysena kitaip 
manančiųjų atžvilgiu, o la
biausiai tai jo didelis mokslo 
pamėgimas. Jau pirmaisiais 
mudviejų pažinties metais 
(1935 m.) buvo išleistas jo 
parengtas (drauge su žmona 
A. Sirutyte-Cepėniene ir K. 
Boruta) Tarptautinių žodžių 
žodynas, labai reikalingas 
mūsų visuomenei, tokio dide
lio (1064 p.) dar neturėjusiai.

1940 m. Čepėnas buvo 
pakviestas LE redakcinin 
kolektyvan, taigi tapo vienu iš 
LE redaktorių. Buvo įtrauktas 
ir universiteto darban: 1940 m. 

Humanitarinių mokslų fakul
teto tarybos buvo išrinktas 
asistentu ir dėstė kai kuriuos 
visuotinės istorijos kursus. Po 
karo dėstė trumpai (1946-1949 
m.) veikusiame Pabaltijo 
universitete, kuris buvo įsteig
tas Hamburge, o netrukus 
iškeltas netoliman Pinneber- 
gan.

1949 m. Čepėnas su šeima 
atvyko Amerikon ir įsikūrė 
Chicagoje. Kaip patyręs 
ilgametis Lietuviškosios enci
klopedijos darbuotojas jis 
buvo pakviestas 1953 m. 
Bostone pradėtos leisti Lietu
vių enciklopedijos redakcinin 
kolektyvan. Paskutinę jam te
kusią LE dalį Čepėnas sure
dagavo 1966 m. Taigi prie 
abiejų enciklopedijų (prieš
karinės ir bostoninės) dar
bavosi po 13 metų. Iš viso dau
giau kaip ketvirtadalį 
šimtmečio! Ilgiau negu kuris 
kitas mūsų enciklopedinin- 
kas.

Sulaukęs pensininko 
amžiaus, Čepėnas nemetė 
savo pamėgtojo knyginio dar
bo ir suredagavo'kelias vertin- » 
gas knygas. Lietuvių profeso
rių draugijos Amerikoje 
pakviestas, parengė spaudai 
(beje, kelis skyrius pats 
parašė) kolektyvinę (48 bend
radarbių) knygą Lietuvos uni
versitetas, 1579 — 1803 — 
1922 (išsp. 1972). Veikale šalia 
senojo Vilniaus universiteto 
istorijos buvo detaliai apžvelg
ta Kauno ir Vilniaus univer
sitetų 1922-1944 m. santvarka 
ir veikla. Buvo pridėta mokslo 
personalo spaudinių biblio
grafija, o taip pat gerokas 
pluoštas atsiminimų, rašytų 
buvusių profesorių ir stu
dentų.

Suredagavo Čepėnas ir dvi 
įdomias atsiminimų knygas: 
Kazio Musteikio (Lietuvos 
krašto apsaugos ministro 
1938-1940 m., su kutiuo 
susipažino Chicagoje, bedirb
damas tame pačiame geležies

Senoji Lietuva Nuotrauka Ramutės Kemėžaitės
Iš Lietuvių fotografų išeivijoje 14-tos metinės parodos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje, 1985 m. spalio 25 — lapkričio 3 d.

fabrike) Prisiminimų frag
mentus (išsp. 1970) ir Vlado 
Požėlos (energingai su caro 
valdžia prieš Pirmąjį karą 
kovojusio lietuvių socialdemo
kratų veikėjo, vėliau Lietuvos 
ministro ir žymaus advokato) 
Jaunystės atsiminimus (išsp. 
1971).

1972 m. buvo išspausdinta 
Čepėno redaguota Kazio Ali
šausko (su juo Čepėnas arti
mai susipažino dar Voronežo 
gimnazijos laikais) Kovų dėl 
Lietuvos nepriklausomybės I- 
sis tomas (kiti du tomai, 
parašyti A. Rukšos, buvo išsp. 
1981 ir 1982 m.). Į Ališausko 
knygos parengimą spaudai 
Čepėnas įdėjo daug kruopš
taus darbo, ir autorius prata •- 
mėje labai jam dėkojo: 
„Ypatingą pagarbą ir padėką 
reiškiu Pr. Čepėnui, paskyru
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siam daug laiko šiam veikalui 
suredaguoti, padariusiam 
nemaža esminių papildymų, 
panaudojant literatūrą sveti
momis kalbomis ir sutikrinu
siam visus vietovardžius”.

Dar nurodysime, kad žy
miojo visuomenės veikėjo ir 
Vasario 16-sios akto signa
taro Stepono Kairio dviem 
stambiems atsiminimų to
maitis (Lietuva budo, 1957, ir 
Tau, Lietuva, 1964) Čepėnas 
sudarė Geografinių vardų ir 
Pavardžių bei vardų rodykles 
(įdėtas antrojon knygon).

Nesiribodamas kitų autorių 
knygų redagavimu, Čepėnas 
skelbė savo straipsnius įvai
rioje periodikoje, o taip pat 
užsimojo parašyti plačią 
Naujųjų laikų Lietuvos isto
riją, kurios I-as tomas (xv, 543 
p.) buvo išspausdintas 1977 m. 

Pradedant rašyti kokį didelės 
apimties darbą, reikia būti tik
ram, kad jis bus kieno nors, 
išleistas. Tokį užtikrinimą 
Čepėnas turėjo. Rašė I-jo tomo 
pratarmėje: „Baigus ilgametį 
darbą redaguojant Lietuvių 
Enciklopediją, Dr. Kazio Gri
niaus fondas pasiūlė man 
parašyti platesnę naujųjų 
laikų Lietuvos istoriją”.

Didysis sunkumas rašyti 
išeivijoje tokį išsamų veikalą 
yra kiekvieno autoriaus opiai 
jaučiami reikalingos lituanis
tinės literatūros trūkumai. Ir 
dar ta pati visur išmėtyta, 
nelengvai surandama ir pasie
kiama. Betgi ryžtingas noras 
daug ką nugali. Padėjo ir ilga
metis darbas prie enciklo
pedijos, skatinęs visur teirau
tis, ieškoti reikalingų knygų ir 
senos periodikos komplektų. 
Dideliam lietuvių knygos 
mylėtojui Čepėnui, kruopš
taus darbo nesigailint, pa
vyko pakankamai susiieškoti 
medžiagos, nors gal ir ne vis
ką dėl dabartinių išeivijos 
gyvenimo sąlygų.

Pirmajame tome Čepėnas 
aprašinėjo laikotarpį nuo 1863 
m. sukilimo iki Pirmojo pasau
linio karo. Antrajame, dabar 
jau spausdinamame ir netru
kus pasirodysiančiame, 
aprašomi laikai iki Steigia
mojo seimo. Trečiajame turėjo 
būti aprašyti laikai iki 1940 m. 
Jo parašyti Čepėnas nebe
suspėjo.

Beje, tas liūdnai nuskam
bąs žodis „nebesuspėjo” ran
damas daugelio rašančiųjų 
biografijose. Štai Krėvė labai 
norėjo užbaigti savo viso 
amžiaus kūrinį Dangaus ir 
žemės sūnūs. Jau išeivijoje — 
išspausdino pirmąją veikalo 
dalį (1949 m.). Parašė ir an
trąją dalį, kuri buvo išspaus
dinta jau po jo mirties 
(šeštame jo Raštų tome). 
Trečiosios dalies parašyti 
Krėvė taip ir nebesuspėjo.

Vaclovas Biržiška, visada 
darbų darbeliais apsikrovęs, 
rašė man 1955 lapkričio 17: 
„...esu pasiryžęs griebtis dar 
vieno naujo” (darbo), ir prašė 
atsiųsti jam reikalingos 
medžiagos iš Pennsylvanijos 
universiteto bibliotekos, kurio
je dirbau. Tai turėjo būti tęsi
nys jo Aleksandryno (lietuvių 
rašytojų biografijų, biblio
grafijų ir biobibliografijų rin
kinio). Deja, nė dviejų mėne
sių nepraėjo, ir jis mirė, širdies 
smūgio ištiktas. Nebesuspėjo.

Visą laiką darbuose pasken
dęs buvo Pranas Skardžius. 
Neatsitraukė nuo jų ir pensi
jon išėjęs bei sunkiai susirgęs. 
Žmonos raginamas eiti pasi
vaikščioti, kaip jam buvo 
gydytojo nurodyta, atsakęs: 
„Palauk, eisiu vėliau, man da
bar labai gerai sekasi dirbti”. 
Nesuspėjo ir jis.

Prisimenu Antaną Salį. 
1972 metais gavęs iš Pennsyl
vanijos universiteto semestrą 
atostogų, ketino nuvažiuoti 
Floridon ir ten ramioje 
aplinkoje nekliudomas rašyti 
istorinį lietuvių kalbos žody
ną (jį kukliai vadino žodynė
liu), kuriam medžiagos buvo 
prisirinkęs 1969 metais lanky
damasis Lietuvoje. Deja, išvy
ko ne Floridon, o ligoninėn, 
ir jau nebegrįžtamai. Žodyno 
parengti nebesuspėjo.

Dar daug galima būtų 
suminėti tokių nebesuspėju- 
sių. Nebesuspėjo ir Pranas 
Čepėnas. Esame betgi jam 
dėkingi ir už tai, ką jis suspėjo 
duoti.


