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A. RUBIKAS

Czeslaw Milosz apie save ir poezija,

!

\

Žmonėms skirtas

Tų staiga pakitusių ir nesukrikš
čionintų santykių — visų pirma
tarp darbdavių ir darbininkų —
dėka kilo naujasis ateistinis sąjū
dis, apimąs vis platesnes žmonių
mases. O čia pat kilęs II pasauli
nis karas pareikalavo 50 milijo
nų gyvybių. Toje katastrofoje da
lyvavo ir katalikai.
Bažnyčia pasijuto įtraukta į sū
kurius ir negandus, tapusius
grėsme jai pačiai. Ji pradėjo jieškoti naujų, sėkmingesnių prie
monių žmonių santykiams krikŠčioninti. Kartu ji pastebėjo,
kad ir jos senasis feodalinis sti
lius, atsineštas iš praėjusių mo
narchinių šimtmečių, dabar irgi
darėsi jau nebeveiksmingas.
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PAULIU ŠBTAJI ATSISVEIKINANT

Paulių šeštąjį atsisveikinant.
Czeslaw'o Milosz'o eilėraščiai.
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dien nešiotų tą patį drabuži kaip
ir prieš 40 metų. šitaip ji prasi
lenktų su savo uždaviniu: šian
dieniniam, pasikeitusiam pasau
liui taip pat rodyti kelią į Dievą.
Juk'Bažnyčia gyvena ne Šalia is
torijos, o joje. Ji net pati turi sa
vo istoriją, kurios kartais negali
atskirti nuo pasaulio istorijos
(kai skaitai senuosius Bažnyčios
istorijos vadovėlius). Kas vyksta
pasaulyje, vienokiu ar kitokiu bū
du, atsiliepia ir Bažnyčioje, juo
labiau, kad Jono XXIII žodžiais,
"Bažnyčia niekuomet
nebuvo
abejinga tautų vystymuisi, moks
lo ir technikos pažangai ir visuo
meninio
gyvenimo pasikeiti
mams" (Hurnanaesalutis).
O be to: pats Apreiškimas irgi
turi savo istoriją. Ir jis, anot Ma
ceinos, turi savo istorinę lytį: "jis
yra tam tikru metu kilęs, laikosi
tam tikro tarpsnio mąstysena bei
tam tikros-tautos kalba" (Religi
jos filosofija, L, ps. 73). Taigi ir
Apreiškimą reikia pristatyti žmo
nėms, kurių būna pasikeitusios ir
mąstysena ir kalba.

"Iš žmonių imamas, žmonėms
skiriamas" — taip
apaštalas
Naujas žodis apie Naująjį Testamentą.
Paulius yra apibūdinęs S. Testa
mento vyriausiąjį kunigą. Si ap
150 metų nuo Henriko Ibseno gimimo.
tartas tinka ir N. Testamento po
piežiams. O kartu ji atskleidžia
ir vieną labai svarbią tiesą, bū
Nuomones ir pastabos.
tent — kunigas yra imamas iš
tam tikro meto žmonių ir tuo
Nauji leidiniai.
pačiu skiriamas to meto žmo
nėms, —taigi, jis yra šaukiamas
Kultūrine kronika.
atlikti tam tikrą istorinį uždavinį.
Bažnyčios be istorijos nėra. Ji
II nuolatos žengia iš vieno istorijos
tarpsnio į kitą, pati keisdamosi,
kaip
keičiasi ir Bažnyčiai pri
rių gabiai prisitaikančių meno
klausą
žmonės. Šią tiesą kartais
Sutelktinė pažanga
darbuotojų. Ką padarysi —vie
būna
sunku
suprasti,
arba,
ge
noda visų dalia dalužė. Kai da
Šiam uždaviniui vykdyti rei
bar Kremliaus didžiųjų ožių ragai riau sakant, su ja apsiprasti. Žiū
Reformos
kia
sutelktinio darbo. Čia reikia
paaštrėjo, ir Lietuvos bliovėjams rėti į Bažnyčią kaip į kokią niekad
dialogo visų su visais. To dialo
Todėl Paulius v VI savo pirmo
reikia parodyti didesni aikštin- nesikeičiančią Didybę, kuri visa
go reikia ne tik pačioje Bažny
da liktų tos pačios išvaizdos, bū joje kalboje Vatikano susirinki
gumą.
čioje. Jo reikia ir su tais, kurk
tų tokia pat iliuzija, kaip ir no me su didele pagarba prisiminė
Taigi, žvilgterėkime į minėto rėti Bažnyčią atitraukti arba izo Joną XXIII, tą susirinkimą su
yra šalia Bažnyčios. Anot Vatika
nutarimo bent vieną pastraipą: liuoti nuo pasaulio, kuriame ji šaukusį: Brangusis šv. Tėve Jo
no susirinkimo, "kai viskas taip
"Kritika nepakankamai aktyviai gyvena.
greitai kinta ir galvosena taip la
nai I Mūsų pagarba ir padėka tau
ir nuosekliai įtvirtina revo
bai įvairuoja, Bažnyčiai itin rei
Kai Paulius VI iš Jono XXIII už tai, jog dieviško įkvėpimo vei
liucinius,
humanistinius
sociali
kia
pagalbos. Jai ypač reikia pa
Jei būtų surengtas sąmojo kon
kiamas, sušaukei šį susirinkimą,
perėmė
Bažnyčios
vadovybę,
ši
galbos tų, kurie, gyvendami pa
kursas tema "Doktrina ir me nio realizmo meno idealus, ne per savo atstovus jau buvo susi kad atvertum Bažnyčiai naujus
saulyje, ar jie būtų tikintieji ar
nas", siūlyčiau pirmai vietai ne pakankamai demaskuoja reakci rinkusi Vatikane naujų klausimų kelius. Juk mūsų uždavinys, kal
netikintieji, yra įvairių institucijų
V. Žilinskaitės feljetoną ir ne S. nę Vakarų buržuazijos meno ir spręsti. Bažnyčia pasijuto per pa bėjo toliau popiežius, cituoda
dekadentinių
srovių,
revizionisti
bei
sričių žinovai ir supranta gi
Aliūno humoristini eilėraštį, bet
saulį, per jo istoriją keliaujanti mas Joną XXIII, yra ne tik saugo
nių
estetinių
koncepcijų
esmę.
liausią
jų mintį"- O "visi tikin
Lietuvos KP Centro komiteto
ti katalikiškąją doktriną — lyg
Dievo
tauta.
O
tam
pasauly
po
Ne visada giliai ir kryptingai atieji, ypač ganytojai ir teologai,
nutarimą.
ankstesniojo, pirmojo visuotinio tesirūpintume tik senove —, bet
nalizuojami
lietuvių
tarybinės
li
Šventosios Dvasios padedami, tu
Neseniai tas ten visagalis sam
Bažnyčios susirinkimo Vatikane, ir imtis darbo, kurio reikalauja
teratūros
meno
vystymosi
proce
būris, prisilaikydamas bolševiki
Sv. Petro bazffikos Romoje kupolas, suprojektuotas Mkfceiangdo (1475-1344) ri įvairius mūsų meto balsus iš
sušaukto 1869 metais, buvo jau mūsų laikai.
sai,
kūriniai
nūdiene
tematika.
girsti, pažinti bei aiškinti ir, va
nio budrumo tradicijos, priėmė
atsiradę
begalės
naujovių:
gyve
O
tie
laikai
reikalavo
naujų
įdovaudamiesi Dievo žodžio švie
nutarimą "Dėl literatūros ir me Neretai kritika taikstosi su men nimo supramonėjimas, miestų žvalgų bažnytiniam gyvenime
ir
kad
Paulius
VT
popiežiavimas
nę
mąstyseną,
tomas
10,2,
pusi.
ko
idėjinio
ir
meninio
lygio
kū
sa, apie juos spręsti, kad apreikš
no kritikos būklės" pavergtoje
augimas su nauja, juos atitin bei sielovadoje bei naujos kalbos. 595).
jam
tikrai
buvo
sunkus.
Vieni
ti
riniais,
estetizacijos
pasireiški
toji
tiesa galėtų būti vis ryškiau
Lietuvoje. Pasirodo, kad tenykš
kančia kultūra, nepaprasta tech Štai 1960 metais, taigi dar prieš
kinčiųjų,
nesuprasdami
Vatikano
mais,
praeities
idealizacijos
ele
matoma,
geriau suprantama ir
Paulius VI toj pačioj kalboj
čiai kritikai nekritikuoja taip,
nikos
pažanga
ir
jos
atneštos
la
Vatikano
susirinkimą,
skundėsi
susirinkimo
reformų
esmės
bei
tinkamai parodoma" (B. Dabart,
kaip reikia. Nutarimo santrauką mentais kai kurių autorių kūry bai greito susižinojimo (komuni Gabriel Marcei vienam straipsny, Vatikano susirinkime irgi paste
tikslo
(galimas
daiktas
ir
dėl
to,
boje."
pas. 44).
atspausdino "Literatūra ir me
kacijos) priemonės. Visa tai kei kad daugelis teologų universite bėjo, kad "gali būti nuostabiai kad buvo tų reformų užklupti ir
teologinė
doktrina
šio gabalo pakaks. Iš tiesų čia tė žmonių tarpusavio santykius. tuose ar teologinėse mokyklose praplėsta
Susirinkimas tad ir ragina ga
nas" liepos 15 d. numeryje, ant
joms neparuošti) norėjo, kad po nytojus bei kitus
—
kaip
jai
ir
dera".
O
pats
Vati
tikinčiuosius
rame, vedamiesiems skirtame pu nėra nieko naujo. Tas pats prie
perduoda vis tais pačiais žodžiais
piežius
vėl
viską
atstatytų,
kaip
kano
susirinkimas
tuo
klausimu
"prisidėti prie pokalbio su pasau
slapyje. Vadinasi, reikalas opus. kaištingas bambėjimas, daug sy
tradicinį Bažnyčios mokslą — ar
yra buvę Pijaus XII laikais (įves liu ir su bet kokio įsitikinimo
nutarė,
kad
"skelbti
apreikštąjį
kių girdėtas per tuos tirsdešimt
ba tai, ką jie tradiciniu Bažnyčios
Anksčiau gerokai supykdavau,
su kaupu okupacijos metų. Net ir gūžčioja pečiais, kraipo galvas. mokslu laiko — vis tais pačiais žodį prisiderinimo keliu (su tąsias reformas laikydami net šė žmonėmis" ( B d. p. 43).
perskaitęs panašius partijos pa
partinio žodyno kanonadą (su vi Kai kas nusikeikia. O kai kas juo žodžiais kaip seniau, neatkreip prask: prie dabartinių laikų) turi tono darbu). O kiti, matydami, Tuo keliu Paulius VI ir pradė
mokslus. Kurių galų jie kišasi
kaip tos reformos yra reikalingos
som revoliucijom, reakcinėm kiasi ligi ašarų.
dami dėmesio į tai, kad žmonės būti nuolatinis kiekvienos evan ir neišvengiamos, reikalavo jų jo eiti, įsteigdamas sekretoriatą
į meno reikalus? Ką bendro jų
Sakykite,
argi
už
šią
pastovią,
buržuazijom, dekadentinėm sro
puoselėti pokalbiui net ir su ateis
ir jų kalba jau yra pasikeitę, — gelizacijos dėsnis" (Bažnyčia da
politinė doktrina turi su menais?
vėm, revizionistinėm estetinėm mūsų epochoje vykstančią kome tarsi tie pasikeitimai su jų teolo bartiniame pasaulyje. Pastoraci daugiau ir skubesnių. Tokiu me tais. O pačioje Bažnyčioje jis kū
Ar būtinai nuo vienokios ar kito
tu vadovauti Bažnyčiai yra sun rė naujas dialogo visų su visais
koncepcijom,
socrealizmais, diją LKP Centro komitetas ne gija nieko bendro neturėtų (plg. nė konstitucija, 44).
kios kritikos krypties priklauso
nusipelno
sąmojo
premijos?
Aš
ki
našta. Paulius VI ją nešė kant formas. Kartu jis karpė ir seną
Aišku, kad tokiais laikais va
Propylaen - Weltgeschichte, avalstybės gerovė? I tuos klausi kryptingumais...) jau tiek iš- manau, kad taip.
riai
ir ištvermingai. Tai buvo jo sias feodalines formas ar cere
pie šiandieninio pasaulio religi- dovauti Bažnyčiai yra nelengva,
mus atsakydavau tulžingai: "Nei blankusi, jog, einu lažybų, joks
Pr.
V.
savanoriškai nešamas
kryžius. monijas, kurios tą naują pokalbi
Nei Dar kartą ne! Partijos ponai žvirblis nepurptelės, ją išgirdęs.
Kaip jis apie save yra pasakęs — būtų apsunkinę, štai pavyzdžiai
Partijos aktyvistams nutarimų
neturi teisės prievartauti meną.
jis jautėsi pašauktas ne tiek Baž popiežiui iškilmių metu palydėti
ir nebereikia naujai suredaguoti.
Taip daryti negražu.
nyčiai vadovauti, kiek dėl jos vadinamiem Camerieri di Spada
šiandien jau taip piktai nerea Nueina jie i tvankų archyvą, su
kentėti. Ir Štai jo pontifikato me e Cappa (su kardu ir ploščiumi),
guoju. Apsipratau. Juk galima su randa rezoliucijų lentyną, išsi
tu Bažnyčia nesuskilo, — nors ti su mezginiais apie kaklą ir
viskuo apsiprasti. Net su kaimyno traukia tinkamiausią, nukopijuo
kintieji ir nebuvo vienos nuomo rankoves, jau nebetiko Vatikane,
ja, prideda dar vieną priekaištą
šuns irzliu lojimu naktimis.
nės reformų klausimais. Kunigai, kurio tarnautojams reikėjo nau
Prieš gerą pusmeti teko apie ir nešasi i slaptą posėdį. Ten rūs
vyskupai ir pats popiežius, —to jo socialinio draudimo kaip ir vi
tai šnektelti su vienu iš Lietuvos čiu balsu perskaito, reikliu
paties Vatikano susirinkimo žo sur kitur. Ir čia jau beldėsi nau
viešinčiu žmogumi, gerai pažįs žvilgsniu permeta klausytojus,
džiais, turi "šalinti bet kokį skal ja, nefeodalinė dvasia.
tančiu tenykščias nuotaikas me pagarbiai žvilgteri į didžiulį Le
dymąsi, kad visa žmonių giminė
Paulius VI atsisakė ir tiaros,
no sluoksniuose. Jis viską nulei nino portretą, patyli minutę ir
būtų sujungta Dievo šeimos vie
tos
triaukštės karūnos, Vidu
do juokais. Sako: "Jie pašneka, tada kovingai sako: "Tai kaip,
nybe" (ten pat, 43). Paulius VI
pabara, pamoko. Mes pasiklauso draugai, ar neatėjo laikas užriniais
amžiais tarp mėgto val
tai laikė savo svarbiausiu užda
drožti
per
pakinklius
tarybinę
me ir vėl gyvename po senovei,
džios ženklo. Jis buvo pirmas po
viniu.
dažniausiai pasikliaudami tik sa duoną valgantiems kritikams Jie
piežius, kuris po apaštalo Petro
Bažnyčios istoriškumas
vo vidiniais jsakais". Anot jo, dabar išmandrėjo: užmiršo, kaip
aplankė šv. 2emę. Getsemanės
partijos santuoka su menu daug reikia sieti meno reiškinius su
"Bažnyčia keliauja kartu su vi sode, Alyvų kalne, ten kur Vieš
kam primena turtingo, pavydaus gyvenimu, tiksliau pasakius, su
pats su savo mokiniais paskutini
sa žmonija ir dalijasi su pasau
senio meilę jaunutei pačiai. Juo tarybinio žmogaus darbo perga
kartą buvo meldęsis, Paulius VL
liu ta pačia žemiškąja dalia", sa parpuolęs ant kelių ir bučiuoda
ožys senyn, tuo ragai aštryn. Ir lėmis".
ko Vatikano susirinkimas (Baž mas tą žemę, meldėsi u i pasau
ant tų ragų nematomomis raidė
Posėdžio dalyviai
vieningu
mis užrašyta: nepasitikėjimas ir plojimu priima nutarimą. Už
nyčia dabart. pasaulyje, 40). Var lio taiką. O ten, kur Viešpats
priekabumas.
antspauduoja. Raštas bematant
gas tad Bažnyčiai, jei ji šiuos žmo buvo nešęs savo kryžių (VIa Do
garsinamas
visuose
leidiniuose,
Tai tokią linksmą alegoriją rez
nijos greito keitimosi dešimtme loresa), apie popiežių, pasimetusi
nuo savo palydovų ir saugomą
gė svečias iš Lietuvos. Juokauda net ir žemės ūkio laikraštyje.
čius būtų jokių reformų savo gy
Kultūros
darbuotojai,
rašytojai,
mas. Nesirūstindamas nei ant
(Nukelta į 2 paL)
'- <^(V»rtr> So»v1r*«l« «IT/1»»
venime nedariusi, jeigu ji ir šian
Hka, alksta, mkcdejai, sodai
partijos karšinčių, nei ant kai ku menininkai ir kritikai perskaito,
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Paulių šeštąjj atsisveikinant
(Atkelta ii 1 puslapio)
vien nekrikščioniško (Jordanijos)
karaliaus karių, grūdosi entuzias
tinga minia.
Paulius VI susitaikė su Rytų
Bažnyčios patriarchu Atenagoru
ir atšaukė ekskomuniką, kuria
1054 metais prasidėjo
didžioji
Rytų-Vakarų schizma.
Jam mirus, pasaulinė Liutero
nų sąjunga iškėlė jo nuopelnus
katalikams su protestantais suar
tinti. 1969 metais buvo Paulius
VI apsilankęs tarptautinėje Evan
gelikų Bažnyčių Taryboje Žene
voje, tuo prisidėdamas prie glau
desnių santykių su šiomis Bažny
čiomis. O savo testamente jis pra
šo puoselėti su meile ir ištverme
katalikų santykius su kitų krikš
čioniškųjų religinių bendruome
nių nariais, kad pasibaigtų tas ne
laimingas susiskaldymas.
Gi pats paskutinis popiežiaus
žodis Kastelgandolfe, jo vasarvie
tėje, buvo skirtas tiems, kurie
kenčia ir alksta. Jo paskutinis ve
lykinis tikinčiųjų pasveikinimas
suskambėjo ir lietuviškai.
Jo karstas jo paties noru sukal
tas iš paprastų lentų, laidotuvių
Mišių metu, gulėjo tiesiog ant že
mės. Tokių popiežiaus laidotuvių
dar nebuvo tekę matyti.
Iš savo tėvo jis buvo paveldė
jęs, jo paties žodžiais, ypatybę
nėkapituliuoti, o iš motinos —
polinkį susimąstyti,
pagalvoti.
Kai fašistai savo laiku persekiojo
katalikus studentus, susijungu
sius i draugiją, trumpai vadina
mą FUCL tai jų kapelionas Montini eidavo protestuoti dėl perse
kiojimo pas Romos prefektą — ir
vos vos liko nesuareštuotas. 1967
metais, Marijos apsireiškimo Fatimoje penkiasdešimtmečio proga,
jis vyko į Fatimą maldai bei su
simąstymui.
Gimnazija,
kurią jis baigė
1916 metais, ir kuri jam atidarė
duris į mokslo pasaulį, vadinosi
"Arualdo da Brescia" vardu. Tai
buvo tas Arualdas, kurį 1155 me
tais kaizeris Friedrichas išdavė po
piežiui Hadrijonui kaip eretiką
bei maištininką. Arualdas buvo
nuteistas mirti. Nežinia, ką jau
nasis Montinis apie savo gimna
zijos patroną galvodavo. Tačiau
yra žinoma, kad jis skaitydavo ir
maištininkų raštus, ir tuos, ku
riuos kurija buvo pasmerkusi. Jis
skaitydavo ir galvodavo. Jis skai
tė ne tik Jaques Maritan, — jis
buvo skaitęs ir Renaną, ir Kafką, ir Simone Weil.
Jis jautėsi, popiežium būdamas,
visų žmonių tėvu, —kas jie ir
kur jie bebūtų. Čia buvo prie
laida ir jo Rytų politikos. Jis ap
lankė visus kontinentus, atliko 9
dideles keliones su 135.000 tūks
tančiais kilometrų.
Bažnyčios ateitis
Bažnyčia atsisveikino su Pau
liaus VI žemiškaisiais palaikais.
Bet ji negali ir negalės atsisvei
kinti su Jono XXIII pradėtu ir
Pauliaus VI perimtu naujuoju ke
liu. Bažnyčia yra pašaukta vesti
dialogą su pasauliu. Kad tas
dialogas būtų sėkmingas bei vai
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singas, Bažnyčia turi namie vesti
dialogą visų su visais. Kaip Va
tikano susirinkimas įsakmiai pa
brėžia, "Bažnyčia yra skirta ap
šviesti Evangelija visą pasaulį ir
sujungti Dvasioje į viena vi
sų tautų, rasių ir kultūrų žmones.
Ta savo visuotine misija ji yra
brolybės ženklas —brolybės, ku
ri įgalina ir stiprina nuoširdų po
kalbį". O "tai — kaip toliau aiš
kina Vatikano susirinkimo tėvai
— reikalauja ypač pačioje Baž
nyčioje ugdyti tarpusavio įverti
nimą, pagarbą ir sutarimą, pripa
žįstant įvairius teisėtus skirtingu
mus, kad užsimegztų vis vaisin
gesnis pokalbis tarp visų, priklau
sančiųjų vienai Dievo tautai, ar
jie būtų ganytojai, ar kiti jos na
riai". Šitoks pokalbis yra galimas
tik laisvėje ir tarpusavio meilėje.
Tik šitie dalykai gali būti tikros
vienybės prielaidomis. "Tad te
galioja dėsnis: kur tikra, tebū
nie vienybė, kur abejojama —
laisvė, o visur — meilė". (Baž
nyčia dabart. pasaulyje, 92).
Bažnyčią nuolatos keliasi
iš
vienos generacijos į kitą. Jauni
mas yra jos ateitis. Štai kokiais
žodžiais yra kreipęsis Paulius VI į
jaunuolius, jaunuoles ir reforminį
Vatikano susirinkimą užbaigiant:
"Būkite didžiadvasiai, tyri, pilni
pagarbos kitiems, nuoširdūs. Ir
su užsidegimu kurkite
pasaulį,
geresnį už jūsų vyresniųjų". (II Siksto koplyčia Vatikane su Michelangdo rapybomis lubose ir garsiuoju Jo
Vatikano smirinkimo dokumen "Paskutiniuoju teismu" už didžiojo altoriaus, sienoje. Šioje koplyčioje vyksta
tai, 3 dalis, p. 202).
naujojo popiežiaus rinkimai.

Nauji leidiniai
• ATEITIS, 1978 m., Nr. 6.
Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos —lietuviškos
orientacijos mėnesinis žurnalas.
Vyr. redaktorius —kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, 850 Des Plaines
Ave., ApL 409, Forest Park, IL
60130. Administruoja Juozas Polikaitis, 7235 S. Sacraanento Ave,
Chicago, IL 60629. Metinė žurna
lo prenumerata JAV ir Kandoje
— 9 dol., garbės prenumerata —
15 dol., susipažinimui — 7 dol.,
kituose kraštuose — 7 dol., iš
skyrus Pietų Ameriką (5 dol.).

•

Lietuviškai knygai atsirasti iš
eivijoje sąlygos eina sunkyn, ypač
studijinei, skirtai daugiau inte
lektualiniam ir dvasiniam elitui.
Užtat ypatingi nuopelnai tų lei
dyklų, kurios nepalūžta. Tarp to
kių yra ir prel. Vytaut Balčiū
no įsteigta bei vadovaujama
"Krikščionis gyvenime" leidykla,
neseniai davusi Antano Rubšio
veikalą "Raktas į Naująjį Testa
mentą".
Rašyti studijines Sv. Rašto kny
gas yra ypač sunku. Reikia mo
kėti senąsias kalbas, pažinti Sv.
Žemės istoriją, archeologiją, kul
tūrinę raidą, susigaudyti gausy
bėje šios srities literatūros. Auto
rius kun. prof. Antanas Rubšys
tam turj gerų kvalifikacijų. Jis yra
įsigijęs teologijos ir Sv. Rašto li
cenciatus, dėstė San Diego kuni
gų seminarjoje, vėliau perėjo dės
tyti į New Yorko Manhattano ko~
legrją, dirba kultūros centre, kur

JUOZAS PRUNSKIS
gausu gerų bibliotekų, panaudo
jęs plačią literatūrą vokiečių, ang
lų ir kitomis kalbomis.
Šį veikalą ruošdamas, jis sten
gėsi būti moksliškai tikslus ir kar
tu paruošti knygą, lengvai skai
tomą platesnei publikai. Jis duo
da daugiau informacijas, nagri
nėjimus Naujojo
Testamento
knygų, jų konstrukcijos, jų idė
jų, nesigilindamas į čia esančių
problemų svarstymus, kad, anot
jo, skaitytojas nepasimestų tuose
labirintuose, nebūtų varginamas
Naujojo Testamento sudėtingu
mu, o tik priimtų ir suprastų tą
Dievo Žodį, išreikštą žmonių kal
ba, ir atsilieptų savo "tikėjimu,
viltimi, meile Dievo gerumui Jė
zuje Kristuje".
Vieton Bažnyčios, autorius
vartodamas pakaitalą Bendrija
(kuri vargu ar prigis), kalba apie
jos lopšį istorijoje, aptaria Nau
jojo Testamento tautą — Izraelį,
išryškina krikščionybę kaip nau
josios sandoros bendriją, giliau
supažindina su Kristumi
kaip
Naujojo Amžiaus pranašu ir, gi
lindamasis į Morkaus evangeli
ją, pasakoja apie Jėzaus žodžius
ir darbus, o paskiau pereina į šv.
Pauliaus laiškų, jo teologijos ir
etikos nagrinėjimą.

• j ,

• Danguolė Sadūnas, AND
THERE VVAS THE MOON
THROWING STONES AT
BIRDS, Illustradted by Sr. Ann
Mikaila. 1978. Sisters of Immaculate Conception Putnam, Connacticut 06260. Rinkinys 100
psl., kaina — 3 dol., gaunamas
k "Drauge".
Jau trečiasis Danguolės Sadūnaitės poezijos rinkinys anglų kal
ba. Tad vis daugiausia, atrodo,
anksčiau spausdintųjų jos lietu
viškų eilėraščių angliškosios va
riacijos. Akin krinta apsčiai ei
lėraščių iš premijuotosios poetės
knygos "Baltas ievos medis". Be
tradicinio ketureilinfo ar pana
šaus posmo, be rimų, be klasi
kinių pėdų grandies ir anglų kal
boje Sadūnaitės eilėraščiai ne
praranda savo įtaigumo, įvaiz
džių estetinės jėgos ir žodinio bei
jausminio akcento. Tam tikras
anglų kalbos kondensuotumas
šiuos eilėraščius net dar labiau
apvalo nuo jiems mažiau reikš
mingo ir eilėraščiui nereikalingo
luobo. O gal čia poetei talkina
ir
baltojo
eilėraščio formos
giliau įsišaknijusi tradicija anglų
poezijos raidoje? Kiekvienu atve
ju, knygoje skaitome būdinguo
sius Danguolės Sadūnaitės eilė
raščius, visai neužkliūdami min
ties, kad jie būtų vertimai. O jei
vertimai pačios poetės, tai ir nenustembam, jei vienur kitur gali
pralenkti net patį originalą. Ver
timas, ne vertimas, o vis tiek rei
kia žavėtis Šitokiais ir panašiais
posmais:

Vedamųjų puslapiuose kreipia
mas dėmesys į lietuvius pasauli
niu žvilgsniu, į ateitininkų tarp*
kontinentinius ryšius, į Aloyzo
Barono novelės "Šeimynišku
mas" Linos personažą, į poetės
Salomėjos Nėries atvejį ir kt
Duodamos Kęstučio Trimako
mintys temai "Krikščionių vieny
bės pusiaukelėje". Ekumeninėmis
temomis rašo ir Irena Kairytė.
Alfonsas Grauslys stabtelėja taip
gi prie žymaus krikčioniu suar
tėjimo skleidėjo Roger Schutz.
Duodamas pluoštas
Kotrynos
Grigaitytės eilėraščių. Du žurna
lo puslapius puošia Marytės Gaižutienės keramikos darbų nuo
traukos. Duomenis apie lietuviš
kojo Chicagos Marąuette Parko
ateitį pateikia Saulius Kuprys.
Linkuvos gimnazijos ateitininkų
praeitį liečia dr. J. Kaškelio,
Alf. Sešplaukio ir A. Eivienės
straipsniai. Smalsumą kelia ir ke
lių atsiliepiančių simpoziumas
apie krikščionišką atsinaujinimą.
Marija Eivaitė recenzuoja Jurgio
Gliaudos romaną "Narsa gyven THE SUNDAY VVORSHIPPERS
ti". Puslapiuose nepagailėta ateiStengiamasi jvesti naujausius tininkiškos veiklos kronikos ir We can go home now.
Each tree,
duomenis, pvz. iš Kumrano ra
puikių nuotraukų.
dinių, panaudojami naujausieji
and each cloud
formų istorijos ir vadinamosios
tikėjimo kraičio istorijos (Traditionsgeschichte) duomenys. Duo
dami palyginimai su kitomis
(Morkaus, Luko, Jono evangelijomis)., net sudarant atitinkamų
tekstų lenteles, atkreipiamas dė
mesys net ir į lietuvių protestan
tų Naujojo Tęst. vertimus. Au
torius stengiasi
neapsunkinti
skaitytojo kokiomis mįslėmis, to
dėl pateikia savo vartojamų re
tesnių terminų paaiškinimą, pvz.
misoginistas
(nekenčiąs mo
terų).
Knygos pabaigoje pateikiami
Pauliaus laiškų planai, surašant
jų turinio dalis, duodamas gau
sus literatūros sąrašas, naudotų
šventraščio citatų nuorodos, var
dų ir dalykų alfabetinis turinys.
Jaučiamas rūpestingas veikalo pa
ruošimas spaudai. Knygą dar pa
gyvina lentelės bei paties auto
riaus darytos nuotraukos Sv. Že
mėje.

Naujas žodis apie Naująjį Testamentą
Antanas Rubšys. RAKTAS I NAU
JĄJĮ TESTAMENTĄ. Pirmoji dalis.
Bendrija: Sąjūdis. Išleido "Krikščionis
gyvenime". Knygų serija 16. Kalbą
tikrino Petrai Balčiūnas. įrašus piešė
dail. Telesforas Valius. Žemėlapius
paruošė Juozas Andrius. Nuotraukos
Antano Rublio.
Spausdino I.GG,
Putnam, CT. 1978 m., 394 psL, kaina
$8.00. Leidinys gaunamas ir "Drau-
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Tenka pasigėrėti autoriaus pa
stangomis kiek galima plačiau
verstis savais, lietuviškais termi
nais. Taigi čia aptinkama: įtampią sampyną (25 psl.), savimo
nę (26 psL), pervartas (37 psl.),
talpyklas (vietoj cisternų, 99 psl.),
sankirtį (153 psl.) ir kitus.Vieni iš
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have fceen shristehed." '
Home,
mniA
where the sun, our mother
waks for us:
Cutting bread. ^*>*m
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• WORLD LJTERATURE TO
DAY, Volume 52, Number 3,
Summer 1978. A Litera ry Quarterly of The Universjty of Oklahoma. Editor: Ivar Ivask, 630 Parington Ovai, Room ĮJJD, Norman, Oklahoma 73019. _,2urnalo
metinė prenumerata $ 13.50. Ad
ministracijos adresas:. 1005 Asp
Ave., Norman, Ok. 73019.
Korpusinė žurnalo dalis šį kar
tą skirta tarptautinės Neustadt'o
literatūrinės premijos laureatui,
Lietuvoje gimusiam lenkėj rašy
tojui Czeslav'ui Mijpsz^ui. įvai
rūs autoriai rašo apie įy ir jo
kūrybą. Įvadiniame straipsnyje
redaktorius Ivar ivask žvelgia į
viso regiono tarp Baltijos ir Juo
dosios jūros
tautų literatūras,
stabtelėja ir prie lietuvių, su Do
nelaičiu literatūriniam gyveni-{
mui subrendusių net anksčiau
kitus. Premijos įteikimo iškilmių1
žodyje Czeslow Milosz, tarp kit
ko išsitaria: "Logicaly, I should
not have preserved my identity
as a poet faithful to his native
tongue throughout thirty years
of exile. I erplain it by a mysterious influence of a land where
I was born, Lithuanala^ and of
a city where I went to school
and university, WikK>".
Be kitų autorių apie-Milosz'ą
rašo ir Tomas Venclova, taipgi
primindamas: "We evęn graduated froro the šame. ^trniversity
(separated by a ąuarter-century)
it was Polish, and ląter Iithuanian, and then Sovietized; but
its buildings were preserved, and
along with them that smell of
tradition whfch m a cųerr way
sometimes outlives all "rhstorical
catastrophes".
.
Žurnalo recenzijų' puslapiuos
aptariamos šios lietuviškosios
knygos: Algimanto Bučio1 "Aotiakmurka" (R. Šilbajoris), Justi
no Marcinkevičiaus ^Mažvydas*'
(•R. Šilbajoris), Mykolo' Sluckio
"Saulė vakarop" (Violeta Keler
tas) ir Jono Kalinausko "Pajevo
nio fragmentai" (J. Zdanys).
f •» T

— Į šmeižtus geriausiai at
sakoma tylėjimu.
Ben tJonson
— Kas tau apie kitus liežu
vauja, liežuvaus apie tave.
Ispanu patarlė
— Nėra pakankamos kom
*pa*talal I r . Joom, iv. Petras* iv. pensacijos u i neteisingą šmeiž
Pantai k •vaageltotaa iv. Morka* tą.
Thomaa
• Av J •

tų terminų labai taiklūs, kiti ma
žiau, bet vis priimtini. Ne taip
prie širdies būtų slavizmas posa
kyje "su bėda apsigimusio veršiu
ko" (39 psl.).
Savo gyvenimo uždaviniu au
torius yra pasirinkęs Sv. Rašto
studijas ir jo dėstymą. Taigi ši jo
knyga ilgų darbo metų, pokalbių
su studentais rezultatas. Autorius
yra pačiame pajėgume — 55 m.
amžiaus — ir per lygiai 30 kuni
gystės metų su šventraščio idė
jomis gerai susigyvenęs. Taigi vei
kalas turiningas, paruoštas pla
ningai, vengiant tuščiažodžia
vimo, nors skaitytojui norėtųsi,
kad nebūtų vengiama nė nagri
nėti su Naujuoju Testamentu su

sietų problemų, kurių čia net rr
žymiai mažiau negu Senajame
Testamente. Bet Čia tik veikalo
pirmoji dalis. Lauksime, kokia
bus antroji.
Si veikalą ruošdamas, autorius
susilaukė ir talkininkų. Jam bu
vo paslaugi teologiniais klausi
mais nuoširdžiai besidominti ses.
Onutė Mikailaitė. Kalbos išlygi
nime sklandžiai pasidarbavęs
Petras Balčiūnas; knygoje korek
tūros klaidos nepastebimos. Vei
kalas aprūpintas net ir mūsų pa
sižymėjusio kartografo Juozo
Andriaus žemėlapiais. Gaila, kad
savo dailiai paruoštų skyrių pa
vadinimų vinječių jau nebepama
tė per anksti miręs talentingas

dail. Telesforas Valius; -Nekalto
Prasidėjimo Marijos seserų spaus
tuvė Putname spaudos darbą rū
pestingai atlikusi .j
Ir taip ši knyga gražiai įsiri
kiuoja į '^Krikščionis gyvenime"
serijoje išleistų svarių, raikalų eilę,
pradedant U Vatikano susirinki
mo dokumentais ir tęsiant rink
tiniais prof. A. Maceinos, kun.
St Ylos, kun. S t 2ilia*s, M. Rai
šupio, kun dr. J. Gutausko, A.
Grauslio, kun dr. Pr Manelio
kuriniais. Gerai, kad jvft atsiran
da rėmėjų, mecenatų, kurie savo
santaupomis įgalina spausdinti
šitokius veikalus, kurie reikalingi,
bet kurie finansiniu atžvilgiu ga
li būti nuostolingi.
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Šeštadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Kas gi yra poezija, kuri neišgano
nei tautų, nei žmonių?
Melas,
girtuoklių daina, kuriems netrukus kas nors perskros gerkles,
skaitymai iš mergaičių kambario.

Czeslaw Milosz apie save ir poeziją
Red.

X

pastaba.

^Prie
^ / • kNea t a s t r o f i n i a i s " . Dalykų tvarką, stengiausi būti ištikimas. 1945
kurią
mačiau aplink save, m., jau "liaudies demokratijoj",
laikiau
pasmerkta
žūti. Šiandien vienas iš partijos literatūrose spe
* Poetui CaMtaw-id
mano rūšies autoriams Lenkijoje cialistų pasigėręs spaudė mane ir
tautini Neustadfo literatūros premi prikišama sustojimas pusiaukelė rėkė: "Tu, paskutinis lenkų poe
ja. Pokario metais rašytojas yra n u je ir nedarymas logiškų išvadų,
te!" Tai buvo aitru.
•irinkes taipgi isefvislcsja. dalią, šiuo ty. nelaukimas šviesos iš Rytų.
Duodu tik pažymėtą datom
.^•^Kaflfonitjoa unlveraitete, Tačiau mūsų eilėraščiai kartais
santrauką,
bet galima spėti, jog
įkarta. *> poezijos, belecrisbūdavo
jaudinantys,
nes
reiškė
netrūko man gailesčio, nusimi
^ «io«olWai literatūrinių bei
poUtinrų svarstymų knygos, išverstos visuotinį siaubą, o į "Rytų švie nimo ir kokių tik kas nori jausmų.
są" tik negausieji tetikėjo.
Faktiškai mano poeziją galima
P S g j Į į * ; lB,,b*,» »• *•**»- Čia turiu įvesti mano giminai suprasti'
kaip kovą su nusimini- I
kasios intelektualinių sluoksnių demečio
Oskaro
Milosz'o
—Milašiaus
nB<
mu, kaip priemonę jam išvengti.
* ***?**
"*•
»«*es ryšių ir
ss lietuviais: bjabKuuss progomis asmenį. Nuo pirmo mūsų susiti Nestigo jo ir karo vyksmams pa
mezga su Jais kontaktas. Slemetima- kimo, kurs įvyko 1931 m., nuolat sibaigus, nors liberališkas kursas
be Santaros-Šviesos suvažiavime Jis palaikiau su juo korespondenci Lenkijoje teikė vilčių, kad mano
tafetd dalyvaus su savuoju įnašu. jos ryšius ir 1934 - 1935 m. daž įprotis laikytis ant ledo briaunos,
Antatasnls Jo poezijos vertimų rmk- nai matydavomės Paryžiuj. Jau lyg ji niekad neturėtų sutirpti,
tinę Uetovių kalba 1985 metais yra nam žmogui pažintis su tuo, kurs vėl
bus naudingas. Kiekvieni
"Literatūros Lankai". čia turėjo bruožus biblinio pranašo,
rašymo ir spausdinimo metai
autorini
Jvads; ir kai
vaikščiojančio modernaus miesto buvo laimėjimas, šiandien, atsi
eUraiaus.
gatvėmis, buvo didelis sukrė dūrus emigracijoj, visi mano eg
Sio įvado rašymas man yra y- timas. Savo naudai turiu pa zistencijos pėdsakai Lenkijoje yra
pač malonus uždavinys. Eilėraš žymėti, jog "aT gerai žinojau, ką užbarstomi.
Įtempimai, vykstą many ry
čiai yra kitaip skaitomi, jei šis turiu prieš save. Tokiems kaip jis
yra
taikomi
Puškino
žodžiai
apie
šium su įvykiais, skatino mane
tas žinoma apie j"ų autorių. Todėl
pasistengsiu, gal būt lygumo ir angelą, kuris savo išrinktiesiems jieškoti naujų išraiškos formų.
patrauklumo
kaina,
keliuose deda ant lūpų anglies žariją ir į Naujoji poezija, kaip sakiau, yra
puslapiuose duoti lyg ir suglaus širdį duria lipsnojantį kardą, tartum uždaryta įspūdžių ir jaus
lyg gyvatės geluonį. Jo akys buvo mų kreidiniame rate, bejėgė ten,
tą autobiografiją.
paukščio akys, pridengtos blaks kur reikia formuoti mintį. Reikia
Gimiau 1911 m. prie Nevėžio, tiena, kuriai pakilus trykšdavo
išeiti iš šio kreidinio rato. Vo Czeslaw Milosz, Lietuvoje gimęs lenkų rafytojas-poetas, Neustadto tarptau
netoli Kėdainių, ir mano doku ugnis. Plėrusis paukštis. Aš
kiečių okupacijos metu išmokau tines premijos laureatas, šiuo metu gyvenąs Kalifornijoje.
mentuose, žinoma,
neminima jam esu už daug ką dėkingas.
angliškai ir dėka to pažinau
nei pievų spalva, nei dainų aidai, Kaip ir visa mano karta, sirgau
naują poetinį pasaulį. Kas liečia
kurie ateidavo vakarais iš užu- perdėto kulto Vakarams liga,
techniką, pamačiau, pavyzdžiui,
to kaimų. Tik sausas įrašas: linkdamas į snobizmą. Jis mane
koks lankstus yra baltasis eilia
Reiniai, Lietuva. Mokyklą ir u- gydė savo staigumu. Rodydavo
vimas ir kaip daug turinio jis gali
įpsitetą lankiau Vilniuje. Tei- naujųjų prancūzų poetų eilėraš
suimti. Lenkuose retai jis buvo
m mokslus baigiau iš užsispyri- čius ir sakydavo, jog jie žlugimo,
vartojamas, nors, tiesa, žinojo jį
§ĮcS" noro pasiduoti disciplinai, ne jėgos išraiška. Jo dėka daug
ir Kochanowski ir Mickievricz.
i marinimasis buvo gal nerei- Vakarų literatūros lenkiškų imi
Mano idealu ėmė darytis tokia
calingas. Diplomu niekad nesi tacijų man prarado savo skonį.
IZ AN G A
poezija, kuri leisdavo reikalavi
naudojau, o teisių studijas laikau Jo manymu poezija tai toks daik
mų nekuklumą. Įtikinėdavau sa
eklektiniu žinių rinkimu, daž tas, kuris amžių būvyje retai pa
Tu, kurio negalėjau išgelbėti,
ve ir kitus, kad nėra — prade
niausiai tuščiu. Vienok turiu pri sireiškia. Tik vieną kartą ji buvo
išklausyk manęs.
dant paprasčiausiais kadienipažinti, jog jos sukėlė manyje su pilnai apsireiškusi — Biblijoj,
Suprask
šią paprastą kalbą, nes kitos gėdinuos.
niais darbais ir baigiant sunkiau
sidomėjimą sociologiniais klausi Dievo padiktuota. Mūsų epochos
Prisiekiu: nėra manyje užburtų žodžių.
siom filosofinėm problemom —
mais, ir aš nežinau, ar man tai raktą jis matė Goethės "Fauste"
Kalbu tylėdamas, kaip debesis arba medis.
nieko, ko negalima būtų apimti
padėjo, ar pakenkė. Daug mie ir labai vertino Byroną. Nuolat
eilėraščiu. Ir šiandien tebema
Tai, kas mane stiprino, tau nešė mirtį.
liau prisimenu gimnaziją, ypač mane ragindavo ir liepdavo mo
nau, jog buvau teisus. Bet tarp
Atsisveikinimą su epocha laikei naujosios pradžia,
lotynų kalbos pamokas. Mes tu kytis. ("Atmink, kad būti poetu
tikslo, kurį sau statome, ir reali
neapykantos įkvėpimą lyriniu grožiu,
rėjome gerą mokytoją, "galilė reiškia visų pirma būti žmogum
zacijos^ yra nuotolis. Jei kas ma
aklą jėgą įvykusia forma.
jietį**, kaip buvo anuomet vadi šviesesniu už kitus"). Turėjo
to Pažadėtąją Žemę, ne visuomet
nami Galicijos lenkai. Jis mokėjo aiškią Europos įvykių raidos vi
tai reiškia, kad jis pats sugeba į
Štai lėkštų upių plokštuma. Ir milžiniškas tiltas,
mokinius užkrėsti Ovidijaus ir ziją ir po pasikalbėjimo su juo
ją įeiti. Kaip ten bebūtų, mano su
einantis balton miglon. Štai sulaužytas miestas,
Horacijaus meile.
1935 m. pavasarį gyvenau tokiu pratimas poezijos kaip epochos
ir vėjas žuvėdrų šukėm dengia tavo kapą,
Pirmuosius savo eilėraščius siaubu, lyg visa, kas blogiausia, sąmoningumo', mane padarė ykai aš kalbu su tavim.
jau
būtų
įvykę.
Kai
tų
pačių
metų
patingai
atsparų
lygiai
"socialis
spausdinau studentų laikrašty
"Žagary". Galvodamas apie arą vasarą grįždamas į Vilnių su juo tiniam realizmui", kaip ir "šva
pradžią, sustojau ties užbrėžta li skyriaus ir reiškiau jam savo bai riajam menui".
kimo linija, nors mūsų polėkiai mę, tarė: "O, dar ne tuoj. Karas
Akli jieškojimai, klaidžiojimai,
dažniausiai būna akli. Reikia su prasidės 1939 m. ir tęsis penke puolimai, čia yra suimti taip, met uoliai prisijungiu prie nuo savotiškas esperantininkų klubo
rius
metus."
"Kas
tai
gebės
pergy
tikti, kad tuomet, kai mums atro
lyg visas mano gyvenimas būtų monės tų, kurie ją laiko tuščiu pratybas.
do, jog mes sau ant galvos de venti?" "Pergyvensi".
Toks mąstymas gal tik dalinai
buvęs harmoningas žygiavimas žaidimu. Skaitau prancūzų, ang
dam laurų vainiką, jo vietoj bū
1935 - 1939 m. buvo man blo pirmyn. Bet juk kiekvienas mėgi lų, lenkų poetų eilėraščius ir re pateisinamas. Su poezija taip kaip
na tik lapuočius. Ir atvirkščiai, gi metai. Negalėjau rasti jokios nimas pagauti tai, kas priklauso
su meile. Nors mes ir būtume
tai, ką mes mažiau vertinam, išeities iš bejėgiškumo atmosfe praeičiai, ar mes to norime ar ne, tai randu juose tai, kas galėtų linkę teoriškai tvirtinti, kad
dažnai reiškia pastovią verty ros, kuri visus kankino. Tuomet yra konstrukcija. Vidinė švieselė, pateisinti autorių ir spausdintojų žmonės be reikalo kelia daug
be —ir taip iki gyvenimo pabai visi save apgaudinėjo, dėdamiesi kurią kiekvienas mūsų aiškiai sa pastangas. Atėmus atsitiktinumo triukšmo dėl nieko, betarpis pa
gos. Vieni mūsų grupės nariai iš nežinią į kur viskas krypsta. Tik vy mato, o kartais tik vos vos momentą, kurs suteikdavo poe tyrimas rodo, jog šis dalykas bu
karto kalbėjo darniai, kiti mik karas mane privedė prie tvarkos, bepastebi, aprašant atrodo kaip zijai žavumo, šis menas vienoje vo, yra ir bus svarbus.
čiojo. Man rodos, tuomet, kai ypač 1940 - 44 m., kuriuos pra galinga ugnis.
žemės rutulio dalyje pavirto ap
O kaip šiandien su Vidurio ir
priklausiau prie tų, kurie mikčio leidau
matu Kunigaikščio favoritų, nau Rytų Europos poezija? Emigraci
Varšuvoj,
intensyviai
Norėdamas
pateikti
būtiną
at
jo, buvau arčiausiai poezijos.
vikrumą joje atsidūrė daug talentingų es
dirbdamas Deja, turėjau verstis svarą, pabrėžiu, kad pažįstu vi dojančių rašytojišką
Mano vaizduotę suformavo lie be iliuzijų. Jei ryt turi įvykti pa sišką suabejojimą ir krizes, kurių tam, kad neprarastų valdančių tų, latvių, lietuvių, lenkų, čekų,
tuviškas panevėžio kaimas ir saulio pabaiga, vis vien reikia so metu poezija man neatrodo pa jų malonės, o kitoj — į žaidimą, ukrainiečių rašytojų- Ar jie gebės
Vilniaus apylinkių miškai ir dinti savo obelis —šiam dėsniui kankamai verta ja užsiimti. Tuo- prieinamą tik siauram elitui, į be aplinkos, kuri jiems reikalin
ga kaip grybams miško pavėsis,
Vandenys. Trakai, Žalieji Ežerai,
prisidėti prie savo kalbos tobuli
Jašūnai — man magiški vardai.
nimo ir pažangos? (Arba yra pa
Mano santykis su Mickiewižanga, arba puvimas ir mirtis).
czium buvo ir tebėra labai gyvas.
Ar pasirinkimas tarp pasilikimo
Jame man visiškai nėra "lietu
•
savame krašte ir pabėgimo ne
viškos egzotikos", viskas sava. E
bus
pasirinkimas tarp pasidavi
čia gal mano artimesnis ryšys su]
mo nešvarumo ir susinaikinimo
literatūros tradicija, negu kitų
švarumo?
čia daug kas priklau
•avangardinių"
lenkų
poetų.
sys
nuo
individualinių
savybių.
Manęs netenkino nei varšuvinio
Ten,
kur
vienas
augalas
miršta,
"Skamandro" poetika, kurioje
kitas moka rasti reikalingą sau
buvo per daug dėmesio skiriama
maistą.
melodijai, nei avangardistų me
Rytų Europa, Vilnius, Mictaforiniai darbai, kurie dažniau
kievriez. Cia neapsieisiu, nepalie
siai baigdavosi sakink) pusiaus
tęs tautybės klausimo. Kadangi
vyros sugriovimu, nes sakinį
gyvenu Prancūzijoje, karts nuo
sprogdindavo vaizdai.
karto įvyksta toks maždaug pasi
Aš mėginau atsiremti į eilė
kalbėjimas: 'Tamsta esi Oskaro
raščio liniją ir galimai tampriau
Milosz'o
giminaitis?" "Taip".
ją suveržti, kad galėtų būti nepa
"Reiškia, tamsta esi lietuvis?"
remta rimu. Kartais man tai pa
"Ne, esu lenkas". "Kaip tai, juk
vykdavo.
čia parašyta, kad tamsta esi gi
Mano literatūrinės veiklos pra
męs Lietuvoje". 'Taip, bet.." Ir
džia sutampa su didžiosios eko
prasideda ilgas aiškinimas, kurį
nominės krizes ir Hitlerio Žen
noriausiai grindžiu Airijos pa
gimo prie valdžios Vokietijoje
vyzdžiu: ten irgi dvi kalbos, vie
.
laikais. Aš buvau maždaug są
ni už keltų kiti už angrų kalbą,
moningas tuo, kas artėjo. Aš ir
Naotr. P. JsjBd&sJtfeois
(Nukelta i 4 paL)
mano draugai buvome vadinami Kaip Juosta Juosia »«MĮS4*S pievas (Maironis)
vftflo,
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Tame, kad troškau geros poezijos, nemokėdamas,
tame, kad vėlai supratau jos išganingą tikslą,
tame, tik tame randu išganymą.
Ant kapų buvo beriami grūdai ir aguonos
ir maitinami mirusieji paukščiai,
šią knygą skiriu tau, tolimasai,
kad mūsų daugiau nebelankytum,
ŽEMĖ
Mano saldžioji Europos tėvyne,
Peteliškė, ant tavo gėlių tūpdama, sparnus krauju vilgo,
Tulpių nasruose kaupiasi kraujas,
Vijoklių dugne žvaigžde žiba
h plauįa grūdus tavo javo.
Tavo žmonės šildo pamėlusias rankas
Prie vaškinės gėlių grabnyčios
Ir laukuose klausosi kaip vėjas rauda
Sukryžiuotų ginklų vamzdžiuose.
Tu esi žemė, kur kentėt negėda,
Nes ten duodamas stiklas skysčio kartaus,
Kurio dugne amžių nuodas.
I tavo suplėšytą ir šlapialapį vakarą,
Ties vandenim, kuriais ik šiol vis plaukia
Centurionų išnykusių ginklų rūdis,
Sugriautų bokštų papėdėj,
Akveduktų stulpų šešėly,
Po ramiu baldachimu pelėdos sparnų,
Raudona aguona, pakirsta ašarų gruodo.
LEGENDA
Niekas nežino miesto pradžios. Klampūs takai,
Riksmas prie kranto, smaluoti deglai,
Prie tinklo rymo žvejys, unguriai,
Raisto migla, štai kariai su jietim
Atveda nuogus belaisvius ir virsta
Pušis po pušies, iš didžiulių rąstų
Ties upės srove iškyla pilis,
Tamsūs grioviai, šunų gaujos
Kardų ir skydų šviesoj graužia kaulus,
Svyruoja deglai ir ūsoti šešėliai
Ties molio ąsočiais, dainos.
Laužuos, tarp diržų ir kuokų,
Kvatoja seni dievai. Nakties tankmėje
Aidi laukinis švilpimas. Bet varpas
Plonu balsu jau sunkės per mišką,
Ant pentinų pakilę vienuoliai
Kreipė veidus žemyn į liaudį,
Kuri netikra tūnojo tarp savo dievų
Ir naujų griausmavaldžių teisių.
Kas žino pradžią Mieste Šiam gyvenom
Be rūpesčio seno. Jo mūrai
Amžini mums rodės. Tie, kur gyveno
Kodais prieš mus, į neišskaitomą buvo pavirtę
Legendą Mūsų amžius, sakėm,
Geresnis. Nei maras, nei kardo durklas
Negraso mums, tad ko mum žvelgt atgalios.
Lai siaubo amžiai ilsis pilies žemėj.
Instrumentus taisėm, draugų būry
Vakarai mums nešė linksmumą,
Žibintų šviesoj, tarp žalių kaštanų,
Buvo ruošiamos puotos. Moterys lieknos
Mum džiugino akį. Dailininkai tapė
Linksmas spalvas. Kol ši diena atėjo.
Nuo moterų lūpų nutekėjo dažas. Žiedai
Suskambėjo ant grindinio. I žydro dangaus
Abejingas bedugnes tiesėsi žvilgsniai,
Priimdami mirti. Puošnių pastatų
Pamatai plyšo. Dulkės sutriuškintų plytų
Kilo į saulę su dūmais, balandžiai
Iš dangaus puolė. I savo namų griuvėsius
Irėmėm gatvių tvirtoves, kol krito
Tvirtovės ir rankos ir ginklas. Lavcmškas
Pralaimėjimo kvapas, siaubinga tyla
Po kovos triukšmo kilo ties degėsiais
Ir rudens lietūs plakės, o išlikę
Vergų dėmėm kaktas sau žymėjo.
Priešas išniekino mintį ir pagrobė lygiai
Praeities ir ateities puikumą.
Tuomet, susėdę ten, kur anądien buvo
šis gražus miestas, pro pirštus košdami
Tuštumos smėlį, atradom saldų
Tėvynes vardą Buvo tik smėlis
Ir vėjo dūžiai tarp dilgių. Nes tėvynė
Be praeities yra niekas. Žodis,
Kurs garso vidury prasmę praranda,
Trapi siena, kurią liepsna pargriauna,
Aidas laukinių jausmų. Smėly buvo
Amžių pelenai ir šviežias kraujas.
Ir nutolo nuo mūsų puikybė ir galvos
žemai palinko prieš praeities žmones
Ir savo namą radom istorijoj.
B lenkų kalbos vertė J u o z a s
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Czeslaw Milosz apie save ir poeziją
(Atkelta ifi 3 paL)

Šeštadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

Nauji leidiniai

pavaridė yra Kunat arba Kūnair t t Visa tai nelabai patogu, tas, iš Syruč arba Siručių.
Visa tai yra lyg į vandenyno
nes ši geografinė - šeimyninė
• TECHNIKOS ŽODIS, 1978 vą Blaifer, aptariamas Jono Ju
gelmę
nugrimzdę
kontinentai
maišatis dažniausiai ir lieka ne
m, Nr. 2. Leidžia Amerikos Lie rašo režisuotasis ^Pasivaikščio
suprasta. Kodėl Šveicarijoj trys, Bet pėdsakus užtrindami nieko
tuvių inžinierių ir architektų są jimo mėnesienoje" spektaklis.
tiksliau keturios kalbos, ir visi nelaimėtume, nebent norėtume
jungos Chicagos skyriaus Techni Rimvydas Šilbajoris recenzuoja
yra šveicarai, o kitur... Reikia būti žmonėmis, kilusiais iš nie
kinės spaudos sekcija. Žurnalas Justino Marcinkevičiaus veikalą
kur. Anas Eoropos kampelis yra
kantrybės.
išeina kas trys mėnesiai. Vyr. re "Mažvydą". Nepagailėjęs gero žo
neatskiriami su manim suaugęs
daktorius — V. Jautokas, 5859 S. džio Marcinkevičiaus telentui, vis
Lietuviui skaitytojui, be abejo,
ir aš nenorėčiau, kad mano vai
Whipple St., Chicago, IL 60629. dėlto recenzentas gale prieina ir
visa tai lengviau pademonstruo
kai jį užmirštų.
Technikinis redaktorius — J. Sla- tokių išvadų: "Marcinkevičius tą
ti. Trumpai apie mano Vii** \
Šios
knygos
eilėraščiai
nėra
iš
bokas.
Administruoja Antanas talentą turi, ir reikėtų baigiant
mūsų epocha stumia žmones į
versti
į
"svetimą"
kalbą.
Juk
aš
Brazdžiūnas,
7980 West 127 St., sakyti, kad jam 'Mažvydas' tikrai
didelį maskaradą. Gėdindamasi
šią
kalbą
girdėjau
aplink
save
Palos
Park,
IL
60464.
gerai pasisekė. Tačiau yra jame
arba bijoma prisipažinti kuo esa
vaikystėje.
Juozas
Kėkštas
grąži
ir užkasta 'žiurkė': moralinė prob
ma. Kaimiečiai pasisako esą dar
Šiame numeryje: Redaktoriaus lematika, kad reikia rinktis tarp
bininkais, echt-slavai žydai pri na mnsų bendrajai tėvynei tai,
žodis
'(V. Jautokas), Terminologi Dievo ir žmogaus, taigi, tarp
sisega karabeles, aristokratai 1- kas didele dalimi yra jos nuosa
jos klausimais (V. Vaitys), Žmo prietaru ir meilės, yra netikra,
-sios gegužės eisenoj — kuris iš vybė.
gaus mechaniškas analogas susi paremta dvidešimtojo amžiaus
Žiūrėdamas atgal į savo poeti
mūsų nėra to matės. Esama mū
siekimo
apsaugos tyrimuose (S. sovietinės pasaulėžiūros prielai
sų epochoj būdingos baimės būti nę veiklą, prieinu išvadą, jog ji
Bačkaitis),
Mechanikos inžinerija
priskirtu degeneruotai visuomenės galėjo būti geresnė. Tačiau ne
domis. Veikalą
beskaitant, šis
ir
šilumos
mainai — lietuvių
klasei. Tai nešvarios sąžinės epo- reikia užmiršti švelninančių ap
pastovus pajutimas, kad kažkas
technologų įnašas (J. Bilėnas),
linkybių. Vienas iš pirmųjų ma
tha. Čia ją nugalėkim.
'ne taip' apnuodija, sumenkina it
Nesugrąžinamų
procesų elektro
no
vaikystės
prisiminimų
yra
pačios poetinės-simbolinės kalbos
Giminė, kurios vardą nešioju,
cheminės studijos: Ksenono jun
raudonas
nuo
gaisro
pirmojo
pa
įspūdį.
Lyg tai Marcinkevičius, be
yra kilus iš lužicų-sorbų ir pasie
ginių redukcija (B. Jeselskis), Kas
saulinio
karo
dangus
ir
armotų
sakydamas
didžią tiesą, netyčia
kus Kėdainius kolonizacijos me
Kiemelis Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus namo-muziejaus.
Nuotr. M. Fligelio yra kūryba matematikoj (A. Liumaurojimas.
Karai,
revoliucijos,
tu, kažkur Zigmanto Augusto
levičius), Lietuvos mūro archi būtų ėmęs ir sumelavęs. Sklandvaikščiojimas
per
"žaliąsias
sie
džiai eiliuojantiems poetams tai
laikais. Anų laikų, ty. XVI am
paminklai — nauji
,.
. _. i tektūros
lejtiuros paminiuai
m
nas"
—
kiek
energijos
tuomet
iškartais atsitinka. Antra vertus
keliais
reikalauja
iš
mūsų
tikrai
trenktas
į
jūrą.
Tai
bloga,
nes,
man
artimi,
ir
tokių,
kūne
šiani,..
..
,
.
~
v
,
N
žiaus, siekia dokumentai. Kai ku
,.
j i•
i-^
duomenys (A Tamašauskas)
ir
eikvojama,
norint
savyje
išlaiky
(mat, vis priešingybės!) gali kas
lietuviško užsispyrimo.
būdami gyvi žmonės, mes nepa dien man atrodo kieno kito para-' rie Milosz'ai praturtėjo Sapiegos
•
lietuvių inžinierių bei architektų
ti
tikėjimą
į
žodžio
vertę!
Nes
Ši Juozo Kėkšto knyga yra kenčiame tuštumos ir norėtume syti. Mano poezija, pradžioje veiklos kronika. Žurnalas iliust nors užsimanyti veikalą skaityti
tarnyboje ir nužygiavo dar to
žodis
neabejotinai
yra
silpnas
ir 'išvirkščiai', nežiūrint to, kad
liau j rytus, i Gudiją. Tokia
man brangi dovana. Išmėtyti po įsivaizduoti akis ir veidus tų, ku dažnai "nesuprantama", formos ruotas.
tikrovės
bendrininkas.
Ir
juo
Marcinkevičius, be abejo, tuo la
Drang nach Osten istorija. Ap
visus kontinentus, mes sudaro rie ima knygą į rankas. Tai gera, požiūriu vis paprastėjo, bet tai
daugiau
netikėtų
patyrimų
toji
lamai, tai buvo vidutinė bajorija,
me bendruomenę. Mus jungia nes strategijos ir taktikos amžiui nereiškia, kad ji darėsi lengves • AKIRAČIAI, 1978 m. liepos bai pasipiktintų. Jeigu nėra Die
kariavusi ir kitas smulkesnes tar tikrovė mums teikia, tuo aiškiau ištikimybė visam tam, kas nepa priešinamės intencijų švarumu. nė, nes įsiverždavo kito, labiau mėn. Nr. 7. Atviro žodžio mėn vo, tai yra daug, net per daug
visokių dievų lietuviams, kaip ir
nybas ėjusi. Vienas Milosz nužy jaučiame, kad mes grojame flei siteisina nei skaitytojų skaičiuje,
Mūsų bendruomenei priklauso paslėpto pobūdžio sunkumas. Ar raštis. Leidžia Vievvpoint Press,
tą
įšėlusių
gaivalų
akivaizdoje.
pačioje dramoje sakoma. Vienas
giavo su Napoleonnu į Ispaniją,
Nelygybė tarp žodžio ir egzisten-J °ei garbėj, nei kitam kuriam pel- taip pat tie nepažįstami man timiausios man yra tos poemos, Inc., 6821 S. Maplewood Ave.,
ten vedė ir liko. Kitas prarado
kurių nesu parašęs, bet galėčiau Chicago, IL 60629. Redaguoja iš jų, pavyzdžiui, galėtų sėdėti ir
koją 1831 m. prie Ostrolenkos ir cijos buvo, yra ir visuomet bus, j ne. Šiandien eilėraščiai, išleisti bičiuliai, kurie rado lėšų šiai parašyti, jeigu —. Jeigu būčiau Redakcinė kolegija. Metinė pre Maskvoje. Tada, žinoma, visa
veikalo idėja nušvistų vėl kata
pagarsėjo tuo, kad vienam rusų bet kai kuriais laikotarpiais mar-! lietuvių ar lenkų kalba, tai lyg knygai išleisti.
toks poetas, koks norėčiau būti. numerata — 8 dol.
Yra čia tokių eilėraščių, kurie Bet kas yra, yra neatšaukiama.
generolui, pastūmusiam jį Var ginimas popieriaus juodais taš-' tas rankraštis, įdėtas į butelį ir
šviesa".
šuvos viešbuty, drožė medine ko
Šiame numeryje akcentuojamas
ja per galvą ir nutrenkė nuo
PLB seimas, baigiamas pokalbis
laiptų. Mano dėdukas, miręs
su dr. Vincu Maciūnu lituanisti — Vienas melas sugadina
"Žvilgsniai į Algirdo Landsber
prieš mano gimimą, dalyvavo
nėmis temomis, spausdinamas
150 metu nuo
tūkstanti tiesų.
1863 m. sukilime ir stebuklin
gio ir Kosto Ostrauko dramaturįdomus pokalbis su Lenkijos opo
gai išvengė Sibiro. Tai buvo
«ij4".
Ašaati patarlė
dramaturgo Henriko zicinio judėjimo dalyve Bogusla
kaulingas, kanapiniųjisų bajoras,
10 vai. Jonas Mekas, "Filmų
aistringai mėgęs medžioklę ir su
I "Santaros-Šviesos klaidos ir trū- dienoraščiai".
Ibseno gimimo
Santaros-Šviesos
užsidegimu prisidėjęs prie apy
l kūmai".
Šeštadienis, rugsėjo 9 d.
linkės gyventojų
padaugėjimo. suvažiavimo programa i
Bene labiausiai norvegų lite
Penktadienis, rugsėjo 8 d.:
10 vai. ryto Henrikas Nagys,
Kartų kaita vienos gaminės tąsoje,
10 vai. ryto Virginija Bird, "Žvilgsnis šiandien į Literatūros ratūrai kelius i pasaulini garsą
Kasmetinis Santaros-Šviesos su
keisti vaisiai, kuriuos gimdo jos
praskynė dramaturgas Henri
visuomeninės pozicijos griuvi važiavimas ir šiemet įvyks Ta- "Amatininkų ir amatų raida Vil Lankų sąjūdį".
2 vai. Czeslaw Milosz ir To kas Ibsenas, nuo kurio gimimo
mas, "sūnų palaidūnų", žūstan bor Farm, Sodus, Michigan, rug niuje 1860-1914 m."
11 vai. Rimas Kriščiūnas, "Ap mas Venclova, "Vilnius kaip dva šiemet suėjo 150 metų. Visas
čių kažkur didelių miestų klo sėjo 7-10 d. Šiemetinis suvažiavi
kultūringasis pasaulis, ypač jo
akose arba išganymo jieškan- mas yra jubiliejinis — 25-tasis. sisprendimas emigruoti 1945- sinio gyvenimo forma".
3:30 vai. Aleksandras Štromas, gimtoji Norvegija, šią sukaktį
Sų moksle ir mene — šios įdo Suvažiavimo keturių dienų prog -1950 m. dokumentuose".
2 vai. Algimantas Gureckas, "Lietuvos valstybingumo klausi labai įspūdingai mini. Rašytojo
mios problemos beveik nėra lietę rama yra tokia:
gimtinėje Skien ir kitose vieto
"Tautų apsisprendimas ir Rytų mas ir dabartinė padėtis".
Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d.:
lenkų rašytojai. Thomas Mann
gvildeno ją "Buddenbrokuose",
5 vai. Organizacinis ir AM ir se, kur jo buvo gyventa, Šie
2 vai. Pokalbis su Czeslaw Europos taikos pagrindai".
William Faulkner pietinių vals Milosz.
4 vai. Augustinas Idzelis, Vin M knygų leidimo fondo posėdis. met Norvegijoje rengiami Ib
tybių epopėjoje. Nieks nepasižy
4 vai. Vytautas Kavolis, "Li cas Rastenis, Tomas Venclova ir 8 vai. Poezijos vakaras: Vitalija seno dramų festivaliai, jo kūry
mi tokia aštria opozicija klasei, beralai moralinių kultūrų žemė- kt., "2ydų-lietuvių santykiai ir tų Bogutaitė, Jonas Mekas, Czeslaw bos rečitaliai, ne kartą visa tai
iš kurios yra kilęs, kaip "sūnūs | lapyje".
santykių svarstymai išeivijoje".
Milosz, Henrikas Nagys, Liūne jungiant ir su norvegų kompo
palaidūnai". Jų intelektualizmas
8 vai. Algis Rukšėnas, "Tar
8 vai. Algirdas Landsbergis, Sutema, Tomas Venclova. Aldo zitoriaus Edvardo Griego muzi
žymia dalimi yra sukeltas noro tarus, arba posėdis pragare".
ka. Kaip žinome, Ibseno drama
Kostas Ostraukskas, Daiva Mar na Veščiūnaitė.
duoti savo gyvenimui formą
10 vai. Mykolas Drunga ir kt, kelytė,
Rimvydas
Šilbajoris,
9:30 vai. Aldonos Stempužie- "Peer Gunt" įkvėpė kompozito
priešingą tai, kurią turėjo jų tė
nės-Švedienės rečitalis, akompa rių paradyti nemirtingąją Peer
vai.
nuoja Jonas Švedas: "Pokalbis su Gunto siuitą. Visi šie jubilieji
mirusiais vaikais" '(Algimanto niai renginiai šiemet Norvegi Henrikas Ibseną* « v o <iart© kambaryje ano meto Norvegijoj •0Hlui|ti ChrtoOskar Milosz, išauklėtas Pran
Mackaus žodžiai, Jono Švedo mu joje gausiai lankomi iš viso pa tianoje, vėliau pavadintoje Oslo.
cūzijoje, rašęs prancūziškai, pri
zika), Juliaus Juzeliūno "Sutar saulio suplaukusių turistų
pažino save lietuviu. Lenkų jis
tinės" ir kt
-nemėgo. Ne lenkų apskritai, bet
Tenka pastebėti, kad jaunys
lenkų bajorijos, kurios blogumą
Sekmadienis, rugsėjo 10 d.:
jaunystėje gerai pažino, nes ji tu
tėje
Ibsenui savo tėvynėje pra
Rimvydas Šilbajoris, "Rūstybės
Nuomones ir pastabos
rėjo ypatingą talentą persekioti
šviesa Kazio Borutos poezijoje". simušti nebuvo lengva. Rašyto
ir niekinti asmenis, iš jos tarpo
Suvažiavimo metu
—Stasio j a s buvo nesuprastas, nepriim
-kuo nors išsiskiriančius. Jam taip
Krasausko grafikos darbų pomir tas, smerkiamas. Tada Ibsenas
_%at buvo svetimas kalba pagrįstinė paroda.
pasirinko savanorišką tremtį ir
3ta$ tautybės supratimas.. "Gente
Registracija
iš
anksto:
Suvažia
27 metus gyveno Italijoje ir
3ithuanus" terminą jis ėmė pažovimo rengimo komisija, c/o Mr. Vokietijoje. Ir kada jo veika
3lžiui. Briusely, kaip Lietuvos atsV. Adamkus, Tabor Farm, Sodus
;jovas Tarptautinėj komisijoj, mėlai užkariavo Vakarų Europos
Vienas buvęs Holivudo kores mokslininką, kuris savo tyrinėji
MI49126. Tel. 616-925-6404.
^inusioj išspręsti Vilniaus klausi
teatrų scenas, Ibsenas grįžo tė pondentas neseniai (1978.8.12) muose nebūtų jieškojęs tiesos, vi
amą (1919 m.) iš lenkų pusės tu
dienraščio
kultūriniame siškai nebijodamas, ar jo išvados
pėjo priešą profesorių Aszkenazy.
Vilniaus universiteto vynėn, vis dar tenai sukeldamas Jūsų
priede,
atpasakojęs
a.a.
Edmundo sutaps, ar susikirs su kitų moksli
literatūrinio gyvenimo audras.
; ^ i e ginčijosi lenkiškai. Man jis ra
Laucevičiaus pomirtinės knygos ninkų išvadomis. Taip pat nežiū
|kūrimo 400 metu Mirė 1906 metais.
šydavo arba prancūzų arba puiapie knygrišybą Lietuvoje XV- rėdamas, ar
tos išvados bus
Ikia sena lenkų kalba, kurios, ji
XVII
a
.turinj
ir
pabėręs
visą
mums naudingos, ar ne. Norė
sukakties minėjimas
Ibseno veikalai nėra svetimi
-jšmokė jo pirmas preceptorius
glėbį
tuščių
komplimentų,
dėl
čiau
taip pat paklausti, kuris
^kažkoks ponas Doboszynski.
Ateinantis lietuvių katalikų ir lietuviškajam teatrui Ne kurių velionis autorius tik galėtu lenkų, vokiečių ar k t tautų moks
į Lankydamasis Lietuvos pa
mokslo akademijos suvažiavi priklausomybės laikais ir šian įsižeisti, daro tokią išvadą: "Kaip lininkas būtų užsiėminėjęs kam
siuntinybėje, Malesherbes aikš
mas, kuris ateinančiais metais dien dramaturgas buvo ir yra puiku, kad E. Laucevičius suge nors melą įpiršti. Taip pat ne
t ė j e , jausdavau šio pasaulio keis
įvyks Chicagoje, yra skiriamas gana dažnas lietuviškosios sce bėjo ir nesibijojo pataisyti lenkų žinau nei vieno mūsų kultūrinin
t u m ą . Lietuvos pasiuntiniu tuoVilniaus universiteto 400 metų
melą ir neteisybes! Būtų tolygiai ko, kuris būtų tvirtinęs, kad ''se
Jinet buvo Klimas (Milosz jį vi
sukakčiai paminėti Suvažiavi nos svečias. Patys žymieji jo puiku, jei mūsų proistorikai, is novėje lietuviai vargu įstengė nu
suomet minėdavo su didžiausia
mas įvyks 1978 metų rugpiūčio veikalai yra išversti ir lietuvių torikai, geografai, kalbininkai ir sikalti geležinę pasagą arkliui",
į a g a r b a ir nuoširdaus draugiš31 — rugsėjo 3 dienomis, t. y. kalbon. Vyresnieji skaitytojai kitokie nesibijotų ir įstengtų pa nors, žinoma, prieš tai fie ilgus
3cumo akcentu). Taigi, mes su
Darbo dienos savaitgalyje. Jis bei žiūrovai, be abejo, dar atsi- taisyti daugybes svetimųjų pa amžius naudojosi
akmeniniais,
3Klimu buvom gimę maždaug
bus Jaunimo centre. Tais klau
skelbtų
ir
melagingai
įpirštų
ne
titnaginiais
ir
kt.
trankiais,
kaip
meno anų laikų Ibseno "No"pusantro kilometro nuotolyje,
simais Chicagos židinio valdyba
teisybių lengvatikiams". Vadinas, ir visi kiti.
^fcet tai buvo "svetima pasiunti
susitarė su centro valdyba Ro ros" pastatymą Vilniaus teatre, pagal tą korespondentą, ligi šiol
Nesistebiu, kad visokių nesą
nybė", nes aš buvau Vilniaus
spektakliai
pagrindines tie mūsų "proi torikai, istorikai...
moje, židinio valdyba su eks kur
monių pasitaiko, bet keista, kad
gyventojas, iš kitos sienos pusės.
pertų pagalba intensyviai posė šios dramos roles atliekant Hen ir kitokie" buvo nevykėliai, bai vis daugiau vietos tokiems ne
Nesibaigia paradoksai: pamatęs
džiauja,
norėdama
parengti rikui Kačinskui, Juozui Palu liai ir lengvatikiai, o lenkai ir sveikos fantazijos pagimdytiems
jnano bobutę iš motinos pusės,
paskaitų planą, kuris tiktų to
aplamai svetimieji mokslininkai rašiniams skiriama mūsų spau
kiekvienas ją pripažintų tikra
kiai plačios apimties ir labai binskui ir Monikai Mironaited, —melagiai.
doje.
lietuvaite: pavartęs jos asmens
reikšmingai sukakčiai pami pasiekė tikras lietuviškojo teat
Norėčiau, kad tas koresponden
Su pagarba,
dokumentus pastebėtų, kad jos
ro viršūnes.
Vytaatae Igp
(Bno rafflnyi, i r X SS") nėti.
tas nurodytų bent vieną mūsų
Vincas T>
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Ar neužtenka šmeižti mūsiĮ
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