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Šiame numery: 
200 Pagarba Kristijonui Donelaičiui 

metų mirties sukaktuvėse. 
Krikščionybė ir kitos religijos. 
Kazio Jakubėno eilėraščiai iš Vilniaus 
kalėjimo. 
A. J . Greimas apie mitologiją ir poeziją. 
Įspūdžiai, perskaičius Aloyzo Barono 
romaną „Laivai ir uostai". 
Į Laisvę Fondas leidžia Brazaičio raš
tus. 
Nauji leidiniai. 

KRIKŠČIONYBĖ IR KITOS RELIGIJOS 
A RUBIKAS 

K&1& vn& 

Pagarba Kristijonui Donelaičiui 
PABRĖŽIANT POETO 200 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 

Ir 1980-tais metais globalinių 
sprendimų bei iš jų išplaukian
čių istorijos slinktelėjimu raktas -
ne mūsų rankose. Tačiau pasauli
niai įvykiai vienaip ar kitaip lies 
ir mus, ir pačios Lietuvos likimą. 
Todėl kiekvieną istorijos krypte
lėjimą turėtume būti pasiruošę 
sutikti ir jį panaudoti lietuviu 
tautos labui. Ar mūsų politiniai ir 
visuomeniniai veiksniai yra tam 
pasiruošę bent tiek, kiek savitar
pei -kovai? 

Geriau gal apie tai, kas jau 
priklauso grynai nuo mūsų pačių 
— būtent išeivijos kultūrinis gy
venimas, kurio vaisiai daugeliu 
atveju gali būti tolimesnėje per
spektyvoje net reikšmingesni, ne
gu šiaip trepsėjimai svetimųjų 
tarpduriuose. 

1980-tais metais norėtume pa
brėžti vieną dalyką — būtent: di
džiojo mūsų literatūros klasiko 
Kristijono Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktį. Ji turėtu būti išei
vijoje minima panašiai kaip pra
ėjusiais metais Vilniaus universi
teto 400 metų jubiliejus. Juk su 
Donelaičiu mes tapome ir naujų
jų amžių gyvąja tauta, kuriančia 
savąją literatūrą jau europinio 
lygio. Minint Donelaitį savuos ir 
kitataučių forumuos bei spaudos 
puslapiuos, nepamirština būtų 
priminti ir jo tėviškės - Mažosios 
Lietuvos dabarties genocidinį liki
mą. 

Donelaičio mirties data yra Va
sario 18-ta. Tai diena, beveik su
tampanti su Vasario 16-ta. Būtų 
gražu, kad bent dbnėlaitiniais me
tais Vasario 16-tos minėjimų ren
gėjai susiprastų ir Donelaičio su
kaktį iškilmėje vienokiu ar kito
kiu būdu prisimintu. Juk be Do
nelaičio ir kitu mūsų literatūros 
puoselėtoju vargu ar tautai būtų 
užtekę kvapo ir iki Vasario 16-tos 
akto. 

Be abejo, ši 200 metų Donelai
čio mirties sukaktis išeivijoje ne
praeis negirdomis. Tikriausiai į-
vairios organizacijos, sambūriai, 
profesiniai apsijungimai ir klubai 
šoks organizuoti Donelaičio mi

nėjimus savuotės rėmuose, užda
ruos ir neuždaruos susirinkimuos. 
Ir nesakytume, kad tai yra blogai. 
Gali net išsivystyti savotiškos 
lenktynės: kuris pirmiau? Bet 
toks skubos darbas gali ir nepakil
ti iki tikro kultūrinio lygio kate
gorijos. Gali būti tik pribarstyta 
daug trupinių, o viso kepalo taip 

Dabartinė padėtis 
Šitokią temą 1979 metais pa

sirinko Aukštųjų mokyklų studiji
nis suvažiavimas Salzburg'e 
(Salzburger Hochschuhvochen), 
Austrijoje, tęsęsis nuo liepos 30 
ligi rugpjūčio 11 dienos (dvi sa
vaites). 

Šie suvažiavimai prasidėjo 
1931 metais. Jie atsiliepdavo į 
aktualius laiko klausimus. Taip 
ir šiemetinis nagrinėjo šiuo metu 
svarbų klausimą: koks yra Kris
taus santykis su kitomis, nekrikš
čioniškomis religijomis? Salzbur-
go arkivyskupas dr. Kari Berg 
šią temą taip apibūdino: mes, 
krikščionys, išpažįstame savo 
Bažnyčią kaip visuotiną išgany
mo sakramentą (sacramentum 
universale salutis). Todėl mums 
kyla klausimas: kaip žiūrėti į ki
tas religijas, su kuriomis mes tu
rime arba bendras šaknis, kaip 
žydų religijoje, arba kuriose ran
dame krikščioniškųjų elementų, 
kaip pavyzdžiui Islame, arba ku
riose matome visos žmonijos pri
imtų religinių tiesų. 

Visi referentai priėjo išvados, 
kad katalikų Bažnyčia savo pa
reiškimu „Bažnyčios santykiai 
su nekrikščionių religijomis" (ae-
tate nostra) Vatikano susirinki
me yra pradėjus naują santykį 
su kitomis religijomis bei paliku
si senąjį principą, pagal kurį nė-
a išganymo šalia Bažnyčios ir neiškepta. Todėl bent didesnė- „___,_. 

se lietuvių kolonijose vertėtų Do-j (extra Ecclesiam nulla salus), 
nelaičio minėjimu reikalą spręsti Anam pareiškime yra sakoma: 
kokių nors tarpusavio bendrų su- i „Katalikų Bažnyčia neatmeta 

kur skiriasi nuo jos pačios tiki
mų ir mokomų dalykų, tačiau 
neretai atspindi aną visus žmo
nes apšviečiančią Tiesą" (2). 

Prof. Amold Camps OFM šį 
katalikų Bažnyčios posūkį kitų 
religijų atžvilgiu palygino net su 
Koperniko posūkiu astronomijoje. 
Juk anksčiau į kitas religijas bū
davo žiūrima vien kaip į stabų 
garbinimą. Nepaprasta drąsa po
piežius Jonas Paulius II šį Baž
nyčios posūkį esąs patvirtinęs sa
vo kalbose bei pamoksluose vi
zito Lenkijoje metu, reikalauda
mas valstybių piliečiams religijos 
bei sąžinės laisvės, kurią totali
nės valstybės nori paneigti. Ši
taip visos religijos atsiduriančios 
vienam bendram fronte. 

Antra vertus, religijos turi tei
sę vesti ir veda dialogą su kito
mis, išeinant iš savo turimos tie
sos sampratos. Šį dialogą spartina 
patobulėjusios susižinojimo prie-1 
monės bei greiti keliai. Jie įgali
na žmones trumpu laiku iš vieno 
krašto persikelti kitan. To dėka 
žmonių tarpe atsiranda religinis 
pliuralizmas (taip pavyzdžiui 
vienam Vakarų Berlyne yra jau 
93,000 mahometonų turkų), ku
rio ignoruoti ar pašalinti nebega
lima. Todėl krikščionys turi pa
galvoti, kas šioje pasaulinėje re
ligijų panoramoje pačiai krikš
čionybei yra esminga ir ką rei
kia turėti omeny, vedant pokalbį 
su kitomis religijomis. 

To uždavinio ir ėmėsi minėtas 
suvažiavimas Salzburge. 

sišnekėjimų prasme, kad išmo
ningai visu aptartas ir visiems į-
vykdytas darbas tikrai būtų įspū
dingas. 

Sukakčiai pabrėžti gali paga-
diau tikti ne vien tik iškilmingie-
ji minėjimai. Grynai kūrybiniai 
talentų užsimojimai gali turėti 
net kur kas ilgiau tveriančios ar 
net ir amžinai išliekančios vertės. 
Sakysim, prieš daugelį metu bu
vo sušauktas muzikai artimų 
žmonių posėdis donelaitinės te
mos operai sukurti net be jokios 
sukaktuvinės progos. Deja, lietu
vius čia jau pralenkė vokiečiai — 
tokios temos opera Vokietijoje jau 
parašyta ir pastatyta. Nemažai 
mūšy poetu yra rašę donelaitinės 
temos eilėraščiu. O kodėl sukak
ties proga mūsų kompozitoriai ne
galėtu juos panaudoti donelaiti
nės temos vokaliniam ciklui. Net 
ir pats Donelaičio "Metų" atitin
kamų vietų tekstas galėtu būti ge
ra inspiracija visai jubiliejinei 
kantatai. O ir pats Donelaičio gy
venimas, kaip poeto, kaip kunigo. 
kaip būru draugo ir kaip koloni
zatorių priešo, argi talentingam 
dramaturgui nėra puiki medžiaga 
dramai. Jeigu bent kas iš čia užsi
minto jubiliejiniais metais reali
zuotus!, tai būtų gyvastingas in
dėlis tokiame banke, kurio net 
laiko dantys nepasiekia ir nesu-
gTaužia. 

Tarp visokių užuominų ir pla
navimų, jau galima tarti, jog tra
dicinės šiu metų Poezijos dienos 
Chicagoje yra skirtos kaip tik Do
nelaičio 200 metų mirties sukak-

(Nukelta { 2 ps!.̂  

nieko, kas tose religijose yra tei
singa ir šventa. Su nuostabia pa
garba ji žvelgia į tuos veikimo 
bei gyvenimo būdus, į tuos nuo
status ir tiesas, kurie, nors daug 

mo prasmė? Vatikano susirinki
mo visa tai yra peržvelgta kri
tišku žvilgsniu: jų vertybės, jų 
ypatumai, jų atsakymai į pagrin
dinius žmogaus gyvenimo klausi
mus. Tad religijos laisvės rėmuo
se atsiskleidžia nauja religijų su
gyvenimo galimybė, leidžianti 
vienoms kitas geriau pažinti. 

Knksčiorųįbės iššaukimas 
Prof. dr. Peter Meinhold (pro

testantų teologas ir religijų isto
rikas Mainz'e) šį naują religijų 

Nukryžiuotasis Lietuvių liaudies skulptūra 
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susitikimą pažymėjo kaip istori
nės svarbos ir kartu žmonėse ne
rimą keliantį įvykį. Štai per ke
lias valandas žmonės pasiekia ki
tų religijų centrus: žydų, isla
mo, budizmo ir t t Gi religijos, 
kaip gyvieji organizmai, stengia
si išsilaikyti, jieškodamos naujų 
pasekėjų. O trečioji neišvengia
mo religijų dialogo priežastis yra 
vis labiau bundanti žmonių vie
nų nuo kitų priklausomybės są
monė, sprendžiant pasaulinio 
masto problemas. Taip religijos, 
susitikdamos vienos su kitomis, 
jaučiasi kartu pašauktos tas prob
lemas spręsti. Šiandien tad klau
sia: kuo jos gali prisidėti prie 
dabarties klausimų sprendimo? 
Ar gali jos prisistatyti kaip pa
saulinio masto dvasinės jėgos? 
Juk jos apeliuoja į žmogų, ku
riam kaip tik pavesta anas prob
lemas spręsti. Šitaip religijos su
siduria ne tik vienos su kitomis, 
bet ir su įvairiausiomis pasaulė-
žiūromis bei su totalinėmis poli
tinėmis ideologijomis. Todėl da
bartinę religijų būklę, anot Mein-
boldo, nėra lengva apibūdinti 
vienu žodžiu. Jos konkuruoja 
tarpusavy, pasišaudamos pavida-
linti pasaulį, o antra, jas visas 
neigia politinės totalinės ideolo-

j gijos, priešiškai nusistačiusios re-
i Hgijų atžvilgiu. 

Šitokioj būklėj šiandien yra ir 
krikščionybė. Todėl ir pagrindi
nis klausimas skamba taip: kaip 
ir kiek sėkmingai krikščionybė 
atsilieps į šią naują padėtį, dau
gelio juntamą kaip grėsmę jai 

Viena čia esą aišku, kad atsi-
leipti į naujus faktus krikščiony
bė negali vien pakartodama savo 
tradicinę formulę, jog tikroji re
ligija yra vien tik ji. Tai Mein-
holdas ypatingai pabrėžė. Šian
dieniniam dialoge religijos bei 
pasaulėžiūros turi pripažinti vie
nos kitų lygias pilietines teises. 
Tik įgyvendinant tolerancijos, o 
juo labiau dar toliau einantį reli-

Krikšcionybės atsakymas 
Kaip turi krikščionybė atsiliep

ti į anų kitų religijų iššūkius? 
Visų pirma reikia pastebėti, kad 
krikščioniškosios Bažnyčios (tiek 
protestantų, tiek katalikų), pasi-
sakydamos už religijos laisvės 
principą, kaip tik ir yra susidūrę 
su kitų religijų teologine proble
ma. Čia iškilo klausimas: kaip 
reikia žiūrėti teologiškai į anų re
ligijų buvimo faktą? Kaip reikia į 
jas žiūrėti, turint minty krikščio
niškosios religijos sampratą? Juk 
šiaip jos krikščionybei nei kokio 
atsakymo į pagrindinius klausi
mus negali duoti, nei jos tikėji
mo kokiu nors būdu praturtinti. 
Tačiau tai dar nereiškia anas reli
gijas iš anksto nuvertinti, ar i 
jas jokio dėmesio nekreipti. 

Kilo krikščionybės, kaip vie
nintelės tikros religijos, taigi jos 
universalumo (visuotinumo) 
klausimas. Tą klausimą svarsty
ti ėmėsi vokiškai kalbą katalikų 
dogmatikai bei fundamentalinės 
teologogijos (teologijos pagrin
dų) tyrinėtojai prieš dvejus me
tus (1977 metais). Jų akimis 
krikščionybės visuotinumo klau
simas yra ypatinga bei labai svar
bi tema. Savo suvažiavime jie pri
ėjo išvados, kad visų žmonių iš
ganymas, pagrįstas Jėzaus Kris
taus Evangelija bei jo asmeniu, 
kad išganymo visuotinumas lik
tų tuščia, atitraukta formule 
(tuščiu teiginiu), jeigu jis neturė
tų sąlyčio su pasauliu, taigi ne
pasireikštų pasaulio istorijoje ir 
nebūtų atremtas į bažnytinę tik
rovę. 

Šio tikėjimo į Jėzų Kristų, kaip 
viso pasaulio Gelbėtoją, dėka 

• 

juo įaDiau aar iimau euiasių i w - Į 
gijos laisvės principą, kaip jį yra j krikščionys ir yra nuolatiniam 
patvirtinusi Ekumeninė bažny- i dl"al°ge su visais kitais žmonėmis. 
čių taryba ir po to II Vatikano š t a i sekimas Kristumi nėra ir ne

galėtų būti įmanomas be tų, ku
rie savo tarnyba Kristui atstovau
ja. Todėl krikščionybė, prisista-
tydama kaip vienintelė tikra ir 
visiems skirta religija, pirma, tu
ri pasiaiškinti, kodėl ji tokia yra, 
o antra, ji turi pati kritiškai per
sijoti daugelį savo teiginių kitų 
religijų adresu, lig šiol savaime 
laikytų neginčijamais. 

čia kilo klausimas: kaip vertin
ti kitas religijas? Tai yra visiškai 
naujas įnašas. Daugeliui žmonių 
(krikščionių) šiandien darosi ne
aišku, kaip vesti dialogą bei bend
radarbiauti su nekrikščioniš
kų religijų žmonėmis religijos 
laisvės bei tolerancijos rėmuose 
ir kartu vykdyti Kristaus įsaky
mą, skelbti Evangeliją iki žemės 
pakraščių bei tuos žmones atvers
ti Evangelijai. Kaip tai visa su
derinti. 

susirinkimas savo pareiškimais 
apie religijos laisvę ir apie Kat 
Bažnyčios santykius su nekrikš
čioniškomis religijomis, — tik ši
taip pokalbis su kitomis religijo
mis esąs įmanomas. Meinholdo 
žodžiais, krikščioniškosios Bažny
čios, išsiaiškindamos religijos 
laisvę, yra padėję religijų susiti
kimo ir jų dialogo pagrindus. Tais 
pagrindais ir tegalįs būti veda
mas sėkmingas pokalbis, — su ki
tomis religijomis, pasaulėžiūro-
mis ir politinėmis ideologijomis. 
0 be to, šitaip esą galima po-
kalbin įjungti ir konkuruojančių 
tikėjimų ypatumus. 

Vatikano Susirinkimas jau 
prakalbėjo savo pareiškimais į 
kitas religijas: induizmą, budiz
mą, islamą ir žydų religiją. Jos 
visos siūlo atsakymą į pačius 
svarbiausius, žmogų varginan
čius klausimus: kas yra žmogus, 
koks jo gyvenimo tikslas bei pras
mė, kas gera ir kas bloga, kas 
nuodėmė, kas žmogaus laukia po 
mirties, po jo teismo, koks atly
ginimas — vienu žodžiu, kokia 

1 pati giliausia žmogiškojo buvi-

• 

Kristaus reikšmė 
Pagal Vatikano susirinkimo pa

reiškimą apie misijas, misijos yra 
dieviškojo plano žmonijai gelbė
ti įgyvendinimas, skelbiant Die-

(Nukelta į 2 psL). 
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Krikščionybe 
ir kitos religijos 

(Atkelta iš 1 psl.) 

vo žodį, teikiant sakramentus ir 
sudabartinant Kristų kaip išgany
mo garantą. Tačiau misijos ne
reiškia kokią oficialią Bažnyčios 
kaip tokios veiklą, o veikiau pa
vienių krikščionių laikyseną ki
tų žmonių atžvilgiu, su kuriais 
jie Šiandien turi solidarizuotis, 
šitaip į dalyką žiūrint, uždavi
nys misionieriauti ir kartu soli
darizuoti, bendrai su kitais veik
ti nėra nesuderinami dalykai. 
Juk visos kitos didžiosios religi
jos irgi užsiima žmogaus išgany
mu, — tegu jų turinys bei siū
lomi keliai ir skiriasi. 

Kaip tik šia tema: Eganymas 
kitose religijose ir Jėzuje Kristu
je — kalbėjo Salzburgo suvažia
vime prof. dr. Heinrich Fries iš 
Miuncheno. Jis nagrinėjo hindu-
ižmo ir budizmo religijas: kokie 
yra jų keliai į žmogaus išgany
mą. Klausimą, kokiam santyky 
yra šios dvi religijos su Jėzaus 
Kristaus asmeniu, profesorius 
Fries taip apibūdino: krikščiony
bei žmogaus išganymas yra susi
jęs su vienu asmeniu: Jėzaus 
Kristaus. Krikščionybė skelbia, 
kad Jėzus Kristus yra vienintelis 
kelias į žmogaus išganymą. Ta 
da tenka klausti: kokiam santyky 
yra krikščioniškasis kelias (Jė
zaus Kristaus asmenyje) su kitų 
religijų siūlomais keliais? 

Štai Naujasis Testamentas sa
ko, kad nėra išganymo niekur 
kitur, kaip tik Jėzuje Kristuje: 
„nėra po dangumi žmonėms duo
ta kito vardo, kuriuo mes galė
tume būti išgelbėti" (Apd.4,12). 
Tačiau šie Šv. Rašto žodžiai nė
ra kliūtis kitoms religijoms svars
tyti Tik čra reikėtų paklausti: 
ką reiškia tie visi kiti keliai i 
išganymą šalia krikščioniškojo 
kelio Jėzuje Kristuje? 

Štai Kristus yra 2odis, per ku
rį visa atsirado ir be kurio ne
atsirado nieko, kas tik yra atsi
radę (plg.Jono,l,l-3). Tas Žodis 
buvo gyvybė ir žmonių šviesa 
(Jono 1,4). Jis „buvo tikroji švie
sa, kuri apšviečia kiekvieną žmo
gų" (Jono 1,9). „Pasaulis per jį 
atsiradęs" (Jono 1,10). Tokiu bū
du jis yra žmonijos galva ir kū
rinijos pagrindas bei prasmė. O 
tada jau aiškėja, kad Dievo vei
kimas Jėzuje Kristuje lemia visą 
žmoniją bei jos istoriją, — ir kad 
Kristaus reikšmė jokiu būdu ne
apsiriboja vien tik regimomis 
krikščioniškomis Bažnyčiomis. 

Tada visi žmonės, kurie gyve
na pagal savo sąžinę, kurie vyk
do Dievo valią Jėzuje Kristuje, 
kurie be jokio išskaičiavimo my
li savo artimą, kurie angažuoja
si už teisingumą ir taiką, — kad 
tie visi jau yra Jėzaus Kristaus vei
kimo lauke (tegu to ir nežino
dami), —Jėzaus Kristaus, kuris 
yra tikroji šviesa, apšviečianti 
„kiekviena žmogų" (Jono 1,9). 
Šitaip vertybės kitose religijose 
nėra nei prieš Jėzų Kristų, nei 
konkurencija su juo, nei kokio 

- netikrumo krikščioniui priežas
tis. Jos yra jau nuorodos į Jėzų 
Kristų, (į jo visuotinumą). 

Žinoma, tai galima atpažinti 
tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Tai 
nereiškia Jėzų Kristų reliatyvin-
ti, jį sąlygoti ar juo suabejoti. 
Tai reiškia be jokių apribojimų, 
besąlyginiai pripažinti jo visuoti
numą. Tik kas Kristų tiki, tik 
tas apie jo visuotiną veikimą ir 
tegali kalbėti, apie jo veikimą pa
saulio istorijoje. Todėl krikščio
nio jokiu būdu negali apimti ne
tikrumo jausmas, kai jis išgirsta 
kalbant apie vertybes kitose di
džiosiose pasaulinėse religijose. 
Juk krikščionybė laikosi ne ver
tybių šalia jos arba ikikrikščio
niškose religijose paniekinimu ar 
pasmerkimu, — tarsi tai būtų 
vien stabų garbinimas ar kokie 

vas, kaip mes jį suprantam, bu
distų nedomina. Tada budistai 
būtų ateistai, kuriuos reikėtų mes
ti į vieną krepšį su marksistais 
ir maoistais. O tada ir dialogas 
su budistais būtų jau pasibaigęs, 
dar jam neprasidėjus... 

Apie krikščionių ir žydų santy
kius kalbėjo prof. Kurt Schubert, 
katedros judaistikai vedėjas Vie-
nps universitete. Tuos santykius 
dabar radikaliai esąs pakeitęs na-
cionalsocializmas, persekiojęs 
kartu ir žydus ir krikščionis. 
Anksčiau Vidurinių amžių trium
fuojanti Bažnyčia (ecclesia 
triumphans) buvo žydus nuvariu
si į getą. Ji manė, kad jau iš Se
nojo Testamento turėję žydams 
paaiškėti, jog Jėzus Kristus yra 
mesijas, kai tuo tarpu šis aišku
mas atsirado, tik tikint į Jėzaus 
Kristaus prisikėlimą iš numiru
sių, taigi jau Naujajame Testa
mente. 

Dialogo su žydais prielaidą 
Schubert regi tame, kad Izraelis, 
įėjęs ypatingon sandaron su Die
vu, savo sugebėjimu kentėti san
daros rėmuose yra atstovavęs vi
soms tautpms, — kas jau savo 
ruoštu Izraelio sandarą su Dievu 
ir jo sugebėjimą kentėti dėl Die
vo padaro visuotinos reikšmės ir 
tuo pačiu panaikina Izraelio ke
lio išganymo istorijoje partikulia
rinį pobūdį. Izraelis veikė visų 
tautų vardu. 

Klausimu, kaip kitos religijos 
žiūri į Jėzų Kristų, kalbėjo Ro
mos sekretoriate santykiams su 
nekrikščionimis puoselėti pirmi
ninkas kardinolas Sergio Pigne-
doli. Jis pabrėžė, kad esą labai 
sunku, o kartais tiesiog net ne
įmanoma suvokti, kaip pavyz
džiui žydų Teligija ar budizmas 
į Jėzų Kristų žiūri. Todėl ir Baž
nyčia bei Vatikano susirinkimas 
klausimu: ką jūs galvojat apie 
Jėzų Kristų, kreipėsi ne tiek į reli-

Micheiangelo (italas, 1475 - 1564) 

gijas kaip tokias, o į pavienius jų 
asmenis. Ir jo vadovaujamas sek
retoriatas visų pirma jieškąs kon
takto bei pokalbio su pavieniais 
kitų religijų asmenimis. 

Aišku, kad tuo neišsisemia 
dialogo su nekrikščionimis visos 
galimybės. Tačiau, antra vertus, 
tokių pavienių pokalbių egzisten
cinė reikšmė yra nemaža. Juk pa
našų pokalbį vedė ir Kristus su 
Nikodemu. Kardinolas Pignedoli, 
šioj srityj didelės patirties žmo

gus, pateikė vieną labai įdomų 
pavyzdį. Vienas jaunas mahome
tonas jam rašęs, kad jis visada 
tikėjęs, jog jo Dievas jam esąs la
bai artimas. Gi dabar jis išgir
dęs, kad Dievas iš meilės mums 
nutarė tapti žmogumi ir įsijung
ti mūsų istoripn. Ta tiesa jį tie
siog pritrenkusi. Pabaigoj laiško 
šis jaunuolis kelia baimingą 
klausimą: pasakykit man, kaip 
galėčiau šią nuostabią tiesą pri
imti, neišduodamas savo tautos 

Kertine paraitė 
(AtkeJu 8 2 p/Lyi 

tuvėms. Poezijos dienos šiemet į-
vyks gegužės 30 d. (penktadienį) 
ir gegužės 31 d. (šeštadienį) Jau
nimo centro kavinėje. Pirmosios 
dienos vakarą dr. Marija Stanku
vienė - Saulaitytė, dėstanti litua
nistiką Illinojaus universitete, 
Chicagoje, skaitys paskaitą, nauju 
požiūriu žvelgdama į Donelaičio 
kūrybą, o aktorius Algimantas 
Dikinis rečituos Donelaičio „Me
tų" išskirtinio gražumo vietas. 
Antrąją dieną įvyks gyvųjų poetų 
kūrybos vakaras. Jame dalyvaus 
ne vien čikagiškiai, bet ir svečiai 
iš toliau. Naujuose savo kūrybos 
posmuose turbūt nuskambės taip
gi ne vienas donelaitinis motyvas. 

Visi metai dar prieš akis, ir Do
nelaičio sukaktuviniam prisimi
nimui galima daug ką paplanuo-
ti, užsimoti ir įvykdyti. Tebūna 
visa tai atlikta ne atleistinai, o su 
kūrybine rimtimi ir pagarba Do
nelaičiui. k.brd. 

ir savo tikėjimo. 
Aišku, kad tokie pareiškimai 

nėra būdingi visiems. Tačiau tai 
rodo, kad susitikimas su Jėzumi 
Kristumi aniems žmonėms yra as
menišku, gyvenimą nulemiančiu 
įvykiu jų pačių biografijoje. To
dėl kardinolas Pignedoli pabaigo
je savp paskaitos pasakė: mes 
krikščionys šiandien sudarom 
vos ketvirtadalį visos žmonijos. 
Tačiau mes turėtume daugybei 
mūsų draugų nekrikščionių suda
ryti galimybę per mus susitikti 
asmeniškai su Jėzumi Kristumi, 
mus apipavidalinančiu. Jei 
mums tai pavyks, tai bus atlik
tas mūsų uždavinys bei išsipil
dys didžioji Bažnyčios viltis. 

s», g-, 

svetimuose uostuose 
Musulmonų mečetės Ibn Tulun daugiau tūkstančio 
Kaire, Egipte. 

senumo bokštas 

Kas yra kitos religijos? 

Dabar kyla dar vienas klausi
mas: ar dialogas su kitomis reli
gijomis nėra vedamas per siau
rai, prisistatant tik save pačius. 
Ar nereikėtų čia kartu pažvelg
ti: kas yra kitos religijos? 

Šiuo klausimu kalbėjo prof. dr. 
Hans Waidenfels (iš Bonnos, i 
Vokietijoje). Jis pastebėjo, kad 
krikščionys praeityje klausdavo: 
kaip tie, kurie krikščioniškosios 
religijos nepažino ar pažinti ne
galėjo, kaip jie galės būti išga
nyti? Tas klausimas vėliau virto 
tokiu: ar kitas religijas galima 
laikyti vien krikščionybės prie
šingybėmis? Ar nėra galima ir jo
se regėti žmogaus išgelbėjimo ga
limybių? Ta ip prieš ir po Vatika
no susirinkimo katalikų teologi
joje prasimušė mintis (ją ypač 
puoselėjo Kari Rahner), kad ir 
kitos, nekrikščioniškosios religi
jos yra pateisinamos, kad jos yra 
nekrikščionims kelias į išgany
mą (bent) tol, kol tie žmonės 
nėra egzistenciniai konfrontuoja
mi su krikščionybe. Ši tezė galio
ja ir šiandien teologijoje. 

Dabar prie klausimo: kas yra 
tos kitos religijos? Kol mes tuo 
klausimu neužsiimame, tol ir 
prasmingas dialogas su kitomis 
religijomis nėra įmanomas, šian
dien ypač daug kitų religijų at
stovų patenka į Vakams. Jie čia 
neretai atsiduria „niekieno" teri
torijoje (bereliginėje), ypač jau
nimo tarpe. Mes turėtume įsidė
mėti, ką jie sako arba ką jie tu
ri pasakyti, vis tiek, ar tai, ką 
jie sako apie mus, krikščionis, 
yra teisinga ar paremta prieta
rais- Gali būti, kad daug kas yra 
klaidinga, ką jie sako ar galvo
ja apie mus. Tačiau nereikia pa
miršti, kad ir tai, ką mes apie 

prietarai. Krikščionybė gyvuoja Į kitus sakom ar galvojam, ne vi
jos tikėjimu į Jėzų Kristų kaipisada yra pateisinama. Čia Wal-
viso pasaulio Gelbėtoją. idenfels priminė ten pat jo ver

tam seminare girdėtą vienos se
sers pastabą, esą kitų religijų at
stovus reikėtų visų pirma klausti, 
kaip jie Dievą supranta, tai yra 
panagrinėti jų Dievo sąvoką. Jis 
tokiai minčiai pasipriešinęs, saky
damas, kad čia visų pirma reikią 
klausti ne ką jie Dievu supranta, j 
o kaip jie Dievą išgyvena, kaip j 

i 

jį patiria. Štai, nagrinėjant vien Į 
Dievo sąvoką, budistus reikėtų 
laikyti vien filosofais. Tada bu
dizmas jau nebebūtų re!igija,kaip 
kad ilgą laiką ir būdavo tvirti
nama mūsų literatūroje, nes Die-

Aloyzas Baronas, LAIVAI IR UOS
TAI. Romanas. Išleido Lietuviškos 
kngos klubos 1979 m. Chicagoje. 
Viršelis Nijolės Vedegytės - Palubins-
kienes. Spausdino "Draugo" spaustu
vė, 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 
60629. Knyga 276 psl., kaina — 7 doL, 
gaunama "Drauge". 

Rašytojo išeitas kelias kartais 
kartojasi, bet dažniausiai negrįžta j 
tą pačią vagą. Ir Aloyzas Baronas, 
visiems gerai žinomas rašytoja*, yra 
įvairiausių knygų autorius, šios 
knygps aplanke išvardyta nemaža 
jo knygų. Kai kurios išverstos į 
anglų ir latvių kalbas. Jose jis ėjo 
ilgą literatūrinį kelią, mėgino įvai
rų būdą, kryptį ir kompoziciją, ir 

PETRAS MELNIKAS 

m i 

Buda (V-tojo šimtmečio skulptūros detalė Siaurinėje Indijoje) 

šiam keliui reiktų net ilgesnės stu
dijos. Todėl, kalbėdami apie roma
no atmosferą, mintis, charakterius, 
turinį, paminėsime bent kelias kny
gas kompozicijos palyginimui. 

Šiame naujausiame, gan žaviai 
pavadintame romane "Laivai ir uos
tai" norėta įsigyventi į išeivių įsi
kūrimą, į jų pirmus metus Ameri
koje. Atmosfera mums čia sava, nors 
ne nauja. Išeiviai čia palyginami 
su laivais, atkeliavusiais į nepažįsta
mus, svetimus uostus įsikūrimui: į 
kaimą prie New Yorko ir į Chicagą. 
Jie nežino, kaip .čia bus, kaip jie įsi
taisys, ar patiks aplinka, žmonės ir 
darbai. Nors nedaug parodyta, ko 
"uostuose" tikėtasi prieš atvažiuo
jant, bet jie jaučiasi tiktai svečiais, 
jų mažos iliuzijos dūžta. Jie randa 
čia paprastus, bet kitokius žmones, 
vienodoką kaimo ir miesto aplinką 
ir peizažą, vasaros karštį su nežmo
niškai limpančia drėgme. Jie stebisi 
industrinių kvartalų monotonija, 
nešvara, tamsiais restoranais, 
triukšminga muzika, šokančių 
kraipymusi, senųjų emigrantų ir 
jų vaikų akcentais ir būdu. Pri
glausti pastarųjų, kurie yra lyg mi
šinys senojo tėviškės kaimo su keis
tu, bet žmogišku suamerikonėjimu, 
jie kalba su šiais, ir dialogai apla
mai atrodo beveik dokumentiškai. 
Įvykiai — tai pirmų dienų darbo 
kortelės, darbo, buto rūpesčiai. Vi
sa tai krištoliniai teisinga, ypač jei 
esi visa tai pats patyręs. 

Pagauti gan taiklūs peizažai, nors 
vietomis atrodo įterpti sausai, lyg 
jų būtinai reikėtų. Stilius gan leng
vas, lakoniškas, plaukiąs sau pa
viršium, kartais atskiriant sakinius 
kabliukais vietoj taškų. Charakter-
rių bendravimas ir pokalbiai uži
ma romane nemažai vietos, nes vei
kėjų apstu. Tokiu būdu kai kurie 
lieka schematiški, kartu nukenčia 
kiek gilesnis ^žvilgsnis j kelis svar
biuosius. Tik trumpai užgriebiami 
geri dalykai ir mintys, nors A. Ba

rono įprastas moralizavimas lieka 
čia daugelyje vietų neperdėtas ir 
gan efektingas. 

Matyti, kad ten, kur romane atsi
remiama bent kiek i natūralizmą ir 
realybe, autoriui pasiseka, bet lako
niškas, ir įprastas neemocionalus 
medžiagos traktavimas kartais stab
do autoriaus lyg nenoriai įvestą in
trigą. JieŠkoma romano turiniui 
prasmės klajūno "išeivio" Odisėjo 
asmeny, jo nuotykiuose, grįžtant į 
Graikiją, įterpiant Jeronimo Ralio 
išverstą Homerą retais intarpėliais. 
Jaučiama, kaip išeivio pesimizmas 
stelbia laikiną optimizmą, ir roma
nas atrodo savotišku išeivio įsikūri
mo sunkumų registru, kartais 
protestu ar klausimu: kodėl taip turi 
būti? Tokia turinio rūšim maždaug 
pasižymi šis romanas, ir galima pri
kišti, kad tai žinoma tema, bet ji 
kartu yra išeivio beveik nuolatine 
reakcija "uostų" aplinkai ir jų 
žmonėms. Nors kitokia forma, bet a-
pie tai jau ilgą laiką rašė ir rašo 
taipgi mūsų poetai, reaguodami sa
vaip į tai, kas supa juos. Jiems nie
kas to neprikišo, nors būtų galima, 
kartais nesėkmingai ir mėginama. 

Bet prozoj daroma tai kitaip ne
gu poezijoj. 

Prozoj gal autorius ir mėgina kal
bėti savo sutvertų charakterių lū
pomis ir jo idėjos gal ir sutampa su 
charakterių idėjomis, bet to neleng
va įrodyti. Charakteriai šiam roma
ne suvaidina savo atskirus gyveni
mus, kas artima senai ekspresioniz
mo ar naujesnei absurdo manierai 
ir, nesant vienos viską vienijan
čios linijos, jie individualiai pergy
vena įsikūrimo rūpesčius. Jie yra 
gan švelnaus būdo, lenda j pagun
das atsargiai, vis apgalvodami ir 
moralizuodami, nors retkarčiais at
rodo, kad čia tik autoriaus norali-
zavimas, kartais atrodo, jog taip yra 
išmokę elgtis kažkur kitur, ir čia 

| pats autorius mums padeda, sakyda-
I mas, kad "daktaras kalbėjo kaip ku

nigas..." (192 psl). 
Svarbiausias, nusisekęs charakteris 

Manikas, originali autoriaus žvaigž
dė romane, dirba ūky. Palikes žmoną 
Lietuvoje, jis pasiduoda senojo išei
vio dukros flirtui ir ją veda, sužino
jęs, kad jo žmona Lietuvoj panašiai 
pasielgė. Jis ir ta Masset dukra ge
riausiai nusisekę. Ji - Katlenė — yra 
nepatenkinta kaimu. Pasižymi savo 
stipriu, beveik simpatiskiausių^roma-
no charakteriu. Ji įtikina ir-Mimiką 
parduoti ūkį ir išvažiuoti Floridon 
po jos tėvo mirties. 

Liusė, buvusio lakūno, patekusio 
rusų nelaisvėn, žmona, ima ^dova
nas Chicagoj iš senojo emigranto 
Gučiaus žento, italų kilmės Pftuči, 
vos nepasiduoda jo vilionėms? bet 
lieka gan neaiški gale dėl keistai ir 
dirbtinai nutraukto flirto su šiuo 
gan mikliu, iškalbiu ir ją mokman-
čiu "kaip gyvent Amerikoj" biznie
rium. Šios poros tolimesni santykiai 
lyg neužbaigti, lyg neišnaudoti- au
toriaus, gal dėl kitų mažiau svar
bių charakterių aprašymo. Ta*- bū
tų piktoji senė Julijana, buvusi 
dvarininkė, aktorius Kays, cituojan
tis Šekspyrą ir geriantis palaidūnas 
<lyg iš "Spyglių ir Dyglių"), dak
taras Juozas, šykštus, anksčiau čia 
atvažiavęs ir geriau įsitaisęs, Jolan
ta, kuri po metų jau priešinas mo
tinos europietiškumui, guvus Rimu
kas, du senieji emigrantai Manėt ir 
Gučius ir k t 

Jų daug, ir kiekvienam autorius 
brėžia atskirus bruožus: trumpa-
kaklė Katlenė, minkštarankis Petuči, 
šiaučius Gučius, vis slepiantis degti
nę, Masset vis su ta kvailoka beisbo
lo kepure ant galvos, net šbkhr pra
nešėja yra berankė. Kai kurie fuda 
ir išgyvena vos kelias jiems duotas 
scenas, o išeiviai jau net po metų 
(lyg per greitai) nenorom ir nedrą
siai, kaip laivai, pamažu nuleidžia 
inkarus. Manikas nesipriešina savo 
amerikietės žmonos ūkio pardavi
mui. Jolanta nenori eiti į jaunimui 
nuobodžius mūsų minėjimas. Akto
rius Kazys šneka, kad Amerikoj rei
kia būtinai praturtėti. Tik IiBMt pa-

(Nukalu į 3 pusL) 
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Eilėraščiai iš Vilniaus kalėjimo 
Kazys Jakubėnas 

Poetas K a z y s J a k u b ė n a s y r a 
gimęs 190$ metais . Gyven ime i r l i t e ra tū 
rinėje veikloje šliejosi p r i e ka i r io jo l ie tuviš
kosios visuomenės s p a r n o . Buvo b e n d r a 
amžis ir a r t imas d r a u g a s k i tų š ios g rupuotės 
rašytojų: Kazio Boru tos , P e t r o Cv i rkos , An
tano Venclovos, Kos to K o r s a k o . Tai buvo 
b o ™ t i n i o t i p o r a § y t o j a s , visų d ik ta tū r in ių 
režimų persekio tas i r v i s iems ve rg i ška i n e 
nulenkęs galvos. Todėl p o k a r i o meta i s , n o r s 
draugai sėdėjo valdžioje , v is t i ek bolševikų 
buvo suimtas, k a l i n t a s Vi ln iaus kalė j ime, 
ledinę speigo nak t į i švež t a s į užmiestį , p r i -

-
* * 

Vėjas sniego pusnį mėto, 
Kaukia nuolatos, 
Nėr lelijos numylėtos, 
Žydinčios, baltos. 

Nėr kas patalą pakloja, 
Laisto gėleles. 
Nėr kas audžia, mylimoji, 
Baltas drobeles. 

• j . . 

Ar begrįši tu per sniegą, 
Per pusnynus tuos, 
Tu išblyškusi, paliegus, 
Nustumta varguos? 

- ' 
Ar įveiksi piktą vėją, 
Kurs skaudžiai ims pliekt? 
Ar įstengsi išbadėjus 

ui na 
'•'. • 

muštas , nuogai i š rengtas ir pa l ik tas mirčiai. 
Ten jis ir mi rė 1950 m. sausio mėn. 8 d. šie
met nuo poe to nukankinimo suėjo 30 metų. 

N e s e n i a i V a k a r u s p a s i e k ė Kazio 
J a k u b ė n o Vilniaus kalėjime rašytų eilėraš
čių r ank ra šč i a i . Tai visas 22 eilėraščių rin
k inys . Pr is imindami tragiškąjį, o ta ip švel
niai ir l iaudiškai dainavusį poetą bei jo žūties 
30 metų sukakt į , pirmą k a r t ą čia spaus
d iname to r ink in io pluoštą eilėraščių, 
sukur tų Vilniaus kalėjime pr ieš pat savo tra
gišką mirtį . 

Sklido vieversio giesmelė 
Girioj, ore ir laukuos. 

Mums tos liepos žiedus krovė, 
Mums krykštavo antys tos. 
Mums ta pasaka senovės, 
Bet kas liko mums iš jos. 

Greit nuvyto, nužaliavo 
Miškas, sodai ir daržai, 
Ir lapus apverkia savo 
Vėjo lankstomi beržai. 

Tėviškę pasiekt? 

:. i 
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Kambary gėlė jau vysta, 
Nėr kas laisto ją. 
Laistyk skurdžiąją jaunystę 
Ašara graudžia. 

Laisvė žuvo. Laisvė mirė. 
Verk, jei tau graudu. 
Bet ir ašara nubirus 
Greit pavirs ledu. 

* 
* * 

Buvo laikas, kai spindėjo 
Saulė aukso spinduliais. 
Liepos pasakas šlamėjo, 
Lapais puošėsi žaliais. 

Krykštė antys po upelį, 
Gulbės nardė tvenkiniuos. 

It ruduo laikai sunkieji 
Slenka rūstus, kruvini. 
Kur klausais, ten skundai liejas, 
Neteisybė, kur eini. 

Tu drebi visa sušalus, 
Stingsta lūpose daina. 
Ir kaip sniegas tu išbalus, 
Be pastogės, alkana. 

Atsirėmusi vartelių 
Raudi laimės prarastos. 
Nėr motušės, nėr tėvelio, 
Nė užuovėjos šiltos. 

Ak, raudoti aš nenoriu, 
Be vilties nenoriu žūt. 
Badas gryčioj, šaltis ore, 
Bet turės dar vargas griūt. 

Aš ne beržas, kad lankstytų 
Vėjas šiaurės tolimos. 
Aš tikiu dar skaistų rytą 
Savo žemės mylimos. 

Aš tikiu ir tu tikėki, 
Vargas mūsų nepalauš. 
Vieversys čiulbės atlėkęs, 
Ledą Nemunas išlauš. 

Ar prisimeni dienelę, 
Kai buvai mažytis 
Ir kai gaudei tu upely 
Nardančią žuvytę. 

Kai, pavasariui atėjus, 
Lelija žydėjo, 
Ir kai nendrės, pučiant vėjui, 
Pasakas šnarėjo. 

Kai kregždutės linksmos skraidė, 
Vieversiai čiulbėjo, 
Kai skaisčios dainelės aidas 
Pagiriu virpėjo? 

Tą upelį jau sukaustė 
Ledo plienas šaltas. — 
Tau kalėjimo langelis 
Geležim apkaltas. 

Neatplaukia čia dainelė 
Sesės geltonkasės. 
Ir nuplauna tau veidelį 
Ašarėlių rasos. 

Tu regi, kaip prispaudėjai 
Plėšo vargo šalį. 
Ir gailiesi, kas praėjo, 
Kas sugrįšt negali. 

Ir gailiesi tų dienelių, 
Kai buvai mažytis, 
Ir kai gaudei tu upely 
Nardančią žuvytę. 

MANO LYRA 

Jūs, upelio vilnys tyros. 
Ko jūs ūžiate graudžiai? 
Ar jūs menat mano lyrą, 
Kaip skambėjo ji saldžiai? 

Ar jūs menat baltą ievą ? 
Ji žėrėjo puikumu. 
Aš tikėjau meilę Dievą 
Tyru kūdikio jausmu. 

Ir mačiau vandens leliją, 
Jos skaisčiais žiedais džiaugiaus. 
Ir tikėjau, kad žmonijos 
Nebeslėgs vargai daugiau. 

Ir skaisčių rasų karoliai 
Mirguliavo tarp žiedų. 
Žmonės vargšai, žmonės broliai. 
Galas skurdo ir vaidų. 

Bėgo dienos, ir nustojo 
Šypsenos giedrios veidai. 

Poetas Kazys Jakubėnas (1906. L 28 — 1950. L 8) 

Dangų debesys apklojo, 
Širdį apkalė ledai. 

Nebemirga rasos tyros 
Skaistų rytmetį anksti, 
Ir garsai manosios lyros 
Skamba kartūs ir pikti. 

Ir ne žiedą skaistų naują 
Sveikina jos skambesys. 
Nes matau: didvyrių kraują 
Lieja niekšas ir bailys. 

Bet ne jam dainuot man skirta. 
Bus pavasaris gražus. 
Sužaliuos daržely mirtos, 
Ir niekšybės žemėj žus. 

Vėl tikėjimas atgyja 
Laisve, meile, žmonėmis. 
Nors krauju aplinkui lyja. 
Puošiu žemę dainomis. 

Plauk, dainele, tu į kaimą 
Ir į didmiesčių namus! 
Tik kovoj teisybė laimi, 
Tik po vargo lanko mus. 

Ir upelio vilnys tyros 
Vėl banguoja ramumu. 
Suskambės vėl mano lyra 
Tyru kūdikio jausmu. 

Žvelgiu į savo gimtą žemę, 
Į žmones, dirvas ir namus. 
Niūrus tas žvilgsnis ir aptemęs. 
Ir slegia jausmas neramus. 

Matau: skaisčioji saulė sėda 
Ir verkia mirštančios šalies, 
O baimės kirminas paėda 
Gražiausią žiedą obelies. 

Draugystės, meilės... nėr jau nieko. 
Jausmai gražiausieji purve. 
Kokia giesmė giedot belieka. 
Kada lakštingala narve? 

Ir širdį spaudžia skausmas šitas, 
Ir vis svarstau ir kankinuos: 
Kiti laikai ir dainos kitos, 
Kiti ir dainiai jas dainuos. 

Poeto žodis jau sumintas, 
Bet nesumindžiot jo garbės. 
Tai kas, kad lūpos surakintos, 
Kaip vėtra dainos suskambės. 

Žvelgiu į savo gimtą žemę. 
Jos vaizdas juodas ir niūrus. 
Nekaltas kraujas audrą lemia, 
Pasveikint tenka jos garsus. 

Vilniaus mieste turmužėlis. 
Užkalti langeliai. 
Tai dejuoja suvaryti 
Lietuvos berneliai. 

Jų ne vieną kulipkėlė 
Švilpdama nuskynė. 
Jų ne vieną apraudojo 
Lietuva tėvynė. 

Iš žaliųjų giružėlių 
Rinko ir medžiojo. 
Aukštos pušys sudejavo, 
Ąžuolai raudojo. 

Jau žaliuoja dirvonėliai. 
Nearti laukeliai, — 
Vilniaus mieste turmužėlis. 
Užkalti langeliai. 

-

• 

* * ' * 
Išsiėmęs laikrodėlį, 
Žiūriu ir stebiuos: 
Kaipgi jis dar išsilaikė 
Šitokiuos laikuos? 

Man Širdis, kaip laikrodėlis, 
Plaka nuolatos. 
Ir džiaugiuos, kad iš krūtinės 
Neištraukė jos. 

• -
-

• 

• 

— r, 
! 

Barono rr ir uostai • i i 

(Atkelta ii 2 p s l ) . 

liekama Petuči vilionėms neapsis
prendusi, vildamasi savo mažojo Ri
mo geresne ateitimi, nesuameriko-
nėjimu. 

Maniko ir Katlenės išsikraustymas 
ir bėgimas S ūkio Floridon į va-! 
sarnanrio biznį su stebėtinu meniš
kumu sulyginamas su panašiu mū
sų ūkininkų pasitraukimu karo' 
metu 8 Lietuvos Vokietijon, šis 
momentas gale tiesiog išgelbsti ro
maną ir gerokai pakelia knygos ver-' 
*• I 

Tik stebėtinai perdaug patogiai 
charakteriams sudaromos sąlygos 
tarp lietuvių. Ir ūkininkas lietuvis,, 
ir kunigas, laikantis Mišias kaime, 
lietuvis, net žentas Petuči vedęs lie
tuve. Charakteriai pirmą dieną gan 
patogiai su visais susišneka angliš
kai, filosofuoja, išskyrus darbda
vius. Maniko ir Liusės išvaizdos be
veik neaprašytos, nors jaučiamos ir 
įsivaizduojamos. Charakteriai gan 
paprasti, kasdieniniai lietuviai, kant
rūs, neveržlūs, su stipriais nervais, 
retai supyksta, jie neturi egoistinio 
bruoželio ir jų pirštai nesilenlda 
saujon — jie beveik atlruistai. Liu-
sė pagundoje elgiasi apatiškai ir ne
noriai, atrodo net jos suvedžiotojas 
nelabai norėjo jos suvedžioti. Gal 
galima buvo įsileisti daugiau vita
liškų charakterių (kaip Katlenė), 
parodyt veržlumą ir vitališką buitį 
ir mestis gal net į visai rimtą filoso
fini romaną, jei u i galima autoriui 
patarti be juokų, nes medžiaga ro
manui buvo gera. Bet gal mūsuose 
šitaip yra sunku, nes feljetoniniai 

juokeliai pakišami skaitytojui, ma
nant, kad visa tai daro romano pus
lapius lengvesniais. Bet juk kartais 
juose prasišviečia ir kažkoks neuž
sitarnautas antžmogiškumo bruo
žas. Pastebėtas žiūrėjimas iš aukšto 
net į Šekspyrą šiame romane darosi 
nekuklus, o pritaikytas juokas iš 
Margaritos arijos gundytojui Faus
tui "noriu, bet bijau" (pagundos) 
"Fauste" gal susumuoja autoriaus 
romane rodomą apatiją ir pajuoką 
savo sutvertiems charakteriams, tar
si jis juoktųsi 3 jų nevitališ-
kumo, veržlesnių nenorėdamas su
kurti. Jie romane beveik nesikeičia, 
tokie patys lėti, apatiški išlieka iki 
galo. Jiems nepatinka būti "uostuo
se" iš Įtarto, nuo romano pradžios, 
ir, atrodo, kad jų didžiausias su
brendimas įvyko, jiems apleidus tė
vynę. Toks įspūdis išlieka perskai
čius: jie nepajudinami dėl savo di
džiausios tragedijos. Ir po jos ar iš-
eiviško romano charakteriai dar 
gali daugiau bręsti? 

Kompozicija, tai sudėjimas visko 
norima tvarka ir geriausiu būdu. 
Autorius, aišku, rinkosi tą būdą. 
Premijuotame "Lieptai ir bedug
nės", rašydamas pirmuoju asmeniu, 
A. Baronas suriša, įsigyvena ir su
lydo viską. "Mėnesienoj" ypač nau
dojo intrigą. Premijuotame "Abra
omas ir sūnus" įvykiai jau buvo at
sitikę, herojus gyveno atsimini
mais, kurie skaitytoją dažniausiai 
nemasina, o "Pavasario lietuje" var
tojo ilgus grįžimus į Lietuvą, kurie 
gerokai skaldė įvykius Amerikoje, 
gi "Tetos dovanoj" jis tematiškai 

tiesus, nesileisdamas į smulkmenas. 
Šiame romane kryžiuojasi dvi te

mos. Tai įsikūrimo rūpesčiai ir pa
gundos intrigėlės (dvi). Tačiau daž
niausiai buitis užgriūva intrigą, o 
vidury įsikūrimo rūpesčiai dominuo
ja, parodomas net persikėlimas į ki
tą butą ir šiaip įvairios smulkme
nos. Intriga pateikiama mažom do
zėm, ji tarsi liuksusas, saldainis ro
mane, ji gal tinka tik gerai įsitaisiu
siems. Aišku, pradžioj išeiviui "uos
tuose" rūpėjo rast geresnį darbą, bu
tą, turėt atliekamą dolerį, mašiną, 
apsiprast, apsirengt, pavalgyt Intri
ga gal jam netiko, tarsi ji butų iš
sigalvojimas tinginiaujantiems. Iš
eivis juk pradžioj buvo žemiau
siu proletariatu. Bet bent Liusės 
grupės skyriai gal galėjo būti pra
dėti nuo 2-ro ar 3-čk> skyriaus, re
guliariai paįvairinant Maniko sky
riais ūkyje? Dabar Manikas paliktas 
gal per ilgai kaime? Po keturių sky
rių, pristatant jį kaip svarbų cha
rakterį, staiga užgriūva su šešiais 
skyriais Liusės grupe, ir nenorom 
klausi, ar tokį vaizdavimo būda 
negalima patobulinti? 

Progų romane buvo ir apgalvoti 
smulkmenas, vartojant jas ne pir
mame plane, ką kartais autorius ir 
daro, įterpdamas mažesnės svarbos 
dalykus į atsiminimus, mintis, dia
logą. Bet geriausia būtų, jei pirma
me trečdaly būtų duota visa infor
macija. O jei vidury ar gale įsive
liama vėl į naują padėtį, kuriai rei
kia naujos informacijos, ji galė
tų būti gal vėl subordinuota po 
didžiausiais įvykiais mintyse ar ki
taip 

Dažniausiai rimti rašytojai turinį 
romane vartoja kaip rėmus ar griau
čius, ant kurių sukabina autoriaus 

pasaulėžiūrą, mintis, laikotarpio at
mosferą, reikšmę, prasmę ir nelabai 
paiso intrigos, neišnaudodami tra
dicinės romano privilegijos. Šiame 
romane randame minčių apie do
rovės supratimą "uoste", kur mote
ris galinti brangiai parduoti savo 
grožį, nedirbdama niekur, bei ne
kaltybės išjuokimą, kai vietiniai vai
kėzai saukia išeivei jaunuolei "pa
rodyk savo europinį stanikėlį!". Čia 
skundžiamasi išeivių radijo ir laik
raščių primityvumu, pyragų ir 
„kas pas ką atvažiavo aprašymais" 
ir klausiama ar, skaitydamas tai 
laikraščiuose, "laisvini" Lietuvą? 

Paliečiamas ir graudulys svetima
me krašte, nors nesigilinant į "ko
dėl?" Užsikabinama už minties, ko
dėl senieji emigrantai nepalaukė 
mūsų, ir geruoju kaltinami, kad iš-
važiavo, metę nepriklausomą Lietu
vą be reikalo. Taikoma į vietinių 
beisbolu čia "susirgimą", bet neiš-
plečiama j nagrinėjimą vietinio 
mentaliteto primityvumo ir kodėl jis 
toks yra? Paliečiamas ir amerikie
čių dosnumas: tai lyg patogus senų 
dalykų išmetimas. Išeivis, visa tai 
gavęs, jaučia daiktų naudą, bet 
kartu ir pažeminimą, o davėjas jau
čiasi lyg gerą padaręs ir gėrisi savo 
pranašumu. Jdomus bruožas: na
mų pirkimo manija, kalinėjimas, 
tipiškas vietiniams, bet ar jis neu
žima per daug laiko kultūrinės veik
los sąskaiton? Tokių minčių ne
maža romane. 

Visos šios mintys dialoguose ar 
pasąmonėje sudaro įspūdį, kad tai 
priekaišto, skundo ir skriaudos ro
manas, jaučiami jo sociologiniai ir 
publicistiniai bruožai. Skaitytojas 
gal klaus: kodėl skųstis? Autorius 
ir charakteriai atsakys: nagi aš in

dividas, taip galvoju. Ir priekaištai 
romane yra visiems, niekas neap
lenkiamas. Tai atviro žmogaus ne
pasitenkinimo bruožas pasaulio ne
tvarka, vieta, kur gyvena, įsikuria,' 
net savo geradariais ir draugais. To
kia rašymo kryptis skirtinga nuo ki
tų, nes jai moksliškas objektyvu- j 
mas per toli ir jos teigiama pusė y- j 
ra ta, kad ji reali, kad stipriai kelia j 
neigiamybes ir todėl atlieka mažiau 
pasigerėjimo, daugiau gyvenimo ap
nuoginimo funkcijų. 

Gal visa tai ne visiem patinka, 
bet mes visi daugiau ar mažiau 
skundžiamės kuo nors, tai yra žmo
giška, ir literatūra, negalėdama tik
ro žmogaus užmiršti, jį tokį ir vaiz
duoja. 

"... Manikas vis labiau jautėsi čia 
svečias, jam visa atrodė liūdnai...", 
"atrodė, kad jis tik šiaip sau atvy
ko, kad privalo vykti kur nors ki
tur..." (168 psl.). Romano charak
teriai dažnai turi ši nepasitenkini
mo bruožą ir gal dėl to veikia ir ju
da taip apatiškai. 

Šiuo romanu autorius save pakar
toja, vartodamas ne viską jungian
čią įvykių eigos liniją, bet leisda
mas pergyventi ir suvaidinti roles 
atskiriems charakteriams. Naujas y-
ra A. Barono drąsesnis, nors dar 
pasyvus, kritiškumas aplinkai, bet 
gaila, be kovos ir nejieškant giles
nių priežasčių. Lauktina gal ir vi-
tališkesnių veikėjų ir apgalvotes-
nės kompozicijos. O jei romanas, 
sakoma, gali būti muzika ar mora
le, tai šis romanas stovi kažkur per 
vidurį — tarp buities kritikos ir mo
ralės, linkstantis j moralę. 

Nežiūrint vienokių ar kitokių 
trūkumų, A. Barono pastangos iš 

įvairių pusių ir taškų pažvelgti į 
išeivį, j ieškoti jo nuotaikose prie
žasčių, kodėl vieni nuleidžia inka
rą svetimame uoste, kiti net neturi 
jo ir gal niekad nenuleis, yra indė
lis ir pasiskaitymas šio fenomeno 
nesuprantančiam ir šios problemos 
neišsprendžiančiam išeiviui. 

Amerikoj kalbą taiso leidyklų re
daktoriai, ir recenzijose apie grama
tikos ar sintaksės klaidas beveik ne
rasime užuominų. Pas mus kitaip; 
nutolimas nuo krašto, gyvenimas 
svetimame krašte, neturėjimas tam 
atsidavusių kalbos žinovų, net tai
sytojų retumas, mus verčia įsivesti 
bent paragrafą, paminint kokią 
knygą, šioj knygoj autorius dėl stilis
tinių priežasčių įr efektyvumo jun
gia daugelyje vietų 2 - 3 - 4 saki
nius į vieną sakini. Yra kalbos ne
sklandumui korektūros ir gramati
kos klaidų, kaip pvz. vietoj "ma
žam butelyje miegojo... vaikai" 
randame "mažam butelį miegojo... 
vaikai" (135 psl.). Nesusipratimo, 
kai italų kilmės Petuči kreipiasi į 
moterį ispanišku "sinjorita", vietoj 
itališko "signorina" bei "džindžere-
lės" ir panašių žodžių vartojimai 
be paaiškinimo, kurie kai kam, y-
pač Lietuvoj, liks nesuprantami. Ta
čiau reikia pripažinti, kad ten, kur 
kalba lakoniškesnė, be puošme
nų, ten ir skaityti geriau, ypač gun
dymų intrigoj, ar ten, kur atrodo, 
jog štai kažkas neįprasto atsitiks. 
Tuose momentuose dingsta net vaiz
dai, kuriuos autorius ypač mėgsta, 
dingsta moralizavimas, filosofijos ir, 
nežiūrint kokia kalba kalbėtų vei
kėjai, maloniai jauti, kaip iš įpras
to autoriaus statiškumo pereinama į 
gyvenimą. 

Nauji lėkimai 
• AKIRACIAL 1979 m lapkri

čio meru, Nr. 10. Atviro žodžio mėn
raštis. Leidžia Viewpoint Press, 
Inc., 6821 S. Maplewood Ave., Chi-
cago, IL 60629. Redaguoja Redak
cinė kolegija. Metinė prenumerata 
— 8 dol. Atskiro numerio kaina 1 
dol. 

B turinio: J. Aleksandravičius re
cenzuoja naują Juozo Baltušio ro
maną "Sakmė apie Juzą"; pokalbis 
su Baliu Pakštu; svarstoma Vlado 
Cesiūno istorija; Jaunimo kongreso 
paraštėje; KGB instrukcijos pažan
giesiems draugams, Čiurlionis Ber
lyno festivalyje ir kt. 

• MCSU ŽINIOS, 1979 m. gruo
džio mėn. 2 d., Nr. 11. Lietuvių jė
zuitų ir Jaunimo centro Chicagoje 
biuletenis. Redaguoja Antanas Sau-
laitis, S.J. Administruoja Petras 
Klednotas, S.J. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636. Me
tinė prenumerata paštu bent — 5 
dol. 

Duodamos lietuvaitės, ištremtos į 
Sibirą, dienoraščio ištraukos,rašo-
ma apie kultūrinę veiklą Jaunimo 
centre ir lietuvių jėzuitų brolių 
veiklą Rodezijoje, minima Lietuvių 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos Clevelande 50 metų su
kaktis. 

• MOŠŲ HNIOS, 1979 m. gruo
džio mėn. 23 d., Nr. 12. Turinyje: 
Pasisekusi Jaunimo centro vakarie-
nė; Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
1981 metais; Vakaronė su rašytoja 
Nijole Jankute - Užubaliene; Inkor
poruota Jaunimo centro taryba. 
"Jaunimo žodžio" puslapiai ir k t 
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Mitologija 
• • ir poezija 

AIGIItDAS J . GREIMAS*) 

Nauji leidiniai 

Devynioliktojo amžiaus moks
lo žmonių — jų tarpe ir tautosa
kininku — pasitikėjimas mokslu, 
jo tyrinėjamais "faktais", jo 
pagalba pasiekiama moksline 
"tiesa" subraškėjo ir pagaliau 
sutrupėjo po kelių, įvairiose sri
tyse įvykusiu, einšteiniškų revo
liucijų. Išmokę kuklumo, netekę 
beveik visu tikrumu, mes leng
vai sutinkame, kad vienos ar ki
tos mokslo šakos faktai yra mū
sų pačiu atrinkti, mūsų teorijų 
rėmuose sukurti konstatavimai, 
kad tokiu ar kitokiu žmogiškų 
reiškinių aprašyme, nežiūrint 
mūsų apsiginklavimo griežčiau
siais metodais ir logiškais mode
liais, intuicija dažnai dar vaidi
na vyraujantį vaidmenį. Geru 
kalbininku gali būti tiktai žmo
gus, turintis gilų poetinį jaus
mą, — nuolat kartoja žymus 
lingvistikos autoritetas Roman 
Jakobson. 

Tokia dvasinė dispozicija tuo 
labiau reikalinga mitologijos ty
rinėjimams: mitologija — juk tai, 
visų pirma, figūratyvinė kultū
ros išraiškos forma. Mitologinė 
kalba —tai socialiniame plane 
individualios poetinės kalbos ati
tikmuo. Užtat ir suprantama, 
kad (pastaraisiais dešimtmečiais 
pastebimas mitologinių studijų 
išsivystymas vyksta drauge su 
poetinės —ir aplamai literatū
rinės — kalbos tyrimų atsinauji
nimu. 

Nesusipratimas tarp savo fak
tais tikro tautosakininko ir vis
kuo, net ir savo išvedžiojimais a-
bejojančio mitologo yra tad totą-, 
linis. Užmiršdamas, kad "tikro- retintu, lakesniu oru. j paaiškinančias kultūrų rehaty-
vė" yra tik tai, kuo "tikima", kad I Fantazija yra jo realybė, jo pa- vumą laike ir erdvėje, tačiau 
tai dviejų žmonių, kalbančių apie sirinktasis tyrimo objektas. Ta- « ™ žmonijos svajtf ap:e 
da&tus ir žodžius, tarpusavio su- čiau fantazija, lietuviškai - vaiz-!u§ni ir vandeni, ap 
tikimo išdava, tautosakinin- duotė, yra ne kas kita, o galvoji-: d a n ^ 

• Jurgis Šlekaitis , RUDENS 
j RITMU. Eilėraščiai. Išleido Al

gimanto Mackaus Knygų leidi
mo fondas 1979 m. Chicagoje. 
Dailininkas — P r a n a s Lapė. Ti
ražas — 600 egz. Kongreso bi
bliotekos katalogo numeris : 79-
54940. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Leidinys 
kietais viršeliais, 136 psl., kaina 
— 6 dol., gaunamas ir "Drauge". 

Jurgis Blekaitis (gimęs 1917 
m.) mūsų l i teratūros bangavimo 
etapuose y r a žemininkų kar tos 
bendraamžis, ne vienu atveju ir 
bendražygis. š ako to kūrybin
gumo žmogus. Ne tik poetas -
rašytojas, bet i r aktorius, reži
sierius, t ea t ro ir l i teratūros te
mų eseistas. 

Praėjusiais metais j is vėl žyb
telėjo kaip poetas, išleisdamas 
čia rninimą poezijos knygą. 
Leisti savo eilėraščius jis nesi
skubino. "Rudens r i tmu" y r a 
antroji jo poezijos knyga. Pir
moji buvo "Varda i vandenims 
ir dienoms", pasirodžiusi 1954 
metais. Bet šitai, kaip atrodo, 
liudija ne poeto tingumą, o grei
čiau reiklumą pačiam sau. To
kią išvadą reikia padaryti , su
sipažinus su pastarosios knygos 
struktūra, su jos temų balan
su, su žodžio jvaizdiniu atrinki-

valdytojas, didžiųjų 

mu ir su sakinio muzikiniu, 
tiksliai r i tminiu skambėjimu. 

Lietuviškosios l i teratūros bi
čiuliams gali kilti klausimas: 
kur yra įrikiuotinas Jurgis Ble
kaitis visoje šių dienų mūsų poe
zijos panoramoje? Manytume, 
kad jis įsiterpia į gana erdvią 
vietą t a rp dviejų polių — t a r p 
Radausko i r Nykos-Nil iūno. 
Vienas jų — renesansiškai, net 
barokiškai europietiškas, an t r a s 
— šiaurietiškai mąstantis , ta 
čiau uetuviškomis šaknimis j 
gelmę besisiurbiantis. Jurgiui 
Blekaičiui savuosiuos posmuos 
pavyko ir tolį, ir gelmę paversti 
labai blekaitiška simbioze, ki-

mą, poetas suteikia mums pro
gą grožėtis kad ir šitokiais pos
mais : 

POBŪVIS 

Penketas mūsą. 
Švenčiam, linksmi bičiuliai, 
kažin kelintą susitikimą. 
Mūsų žodžių vyne 
šokinėja smagūs velniūkščiai, 
spragsi jų mažas juokas, 
kaukšėdamos perbėga jų ka-

nopėlės 
pačiu mūsų žodžių paviršium. 

Kiekvienas primesdamas po 
žodelį, 

kaip laužą, pakurstom šneką, 
ir ji kibirkščiuoja įsidegdama, 

O kampe, toliau nuo akių nu
mesta, 

kas žodis šiurpiai gilėja 
kiekvieno mūsų vienatvė. 

Ipiešti į naktį balta kreida, 
penki negyvėliai guli tarp 

vaško žvakių. 
Liepsnos nesujuda, kaip jų 

širdys. 
Senka ir laša laikas, 
gesindamas akis. 
Visi mes — vienu vaškiniu 

veidu. 

Visas rinkinys padalintas į 
septynis skyrius: Kelionė ra tu , 
Žodžiai bežemiai, Pavėluotas 
pavasaris , Buities petitas, Ru
dens ritmu, Septyni Nemunai ir 
Vilniaus veidai sniege. 

Aplamai — knyga tokia, ku
rią nereikia stengtis perskaity
t i vienu prisėdimu. J i skaityti
na su valandų ir dienų pertrau
komis, knygą padedant ir vėl 
prie jos grįžtant, dalis po da
lies, skyrius po skyriaus, eilė
raš t i s po eilėraščio. Tai ska
nėstas, kurio nenori iš kar to 
nuryti , o gardžiuotis ilgiau — 
kąsnelis po kąsnelio. 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1979 m. rugpjūčio — rugsėjo 
mėn., Nr . 8—9. Leidinys Ben-

Prof. Juozas Brazaitis (1903. XII. 9 — 1974. XL 28) 

| Laisvę Fondas leidžia Brazaičio raštus 
Pirmasis prof. Juozo Brazaičio 

raštų tomas jau spaustuvėje ir 
pavasariop turėtų pasirodyti 'kny
gų rinkoje. Tai bus pirmoji Bra
zaičio raštų knyga, kurią seks ki
ti trys tomai. Keturiuose tomuo
se bus sukauptas beveik visas 
prof. Brazaičio literatūrinių ir vi
suomeninių raštų rinkinys. Šiuos 
prof. Brazaičio raštus leidžia Į 
Laisvę Fondas lietuviškai kultū
rai ugdyti, kuris iki šiol jau yra 
išleidęs devynis veikalus. Jų tar
pe buvo tokie labiausiai perka
mi ir skaitomi veikalai, kaip Dau
manto „Partizanai", Girniaus 
„Žmogus be Dievo", „Tauta ir 
tautinė ištikimybė", Bradūno re
daguota „Lietuvių literatūra sve
tur" i r k t 

Prof. Juozo Brazaičio raštus re
daguoja Alina Skrupskelienė ir 

tų dar neužgriebta, o jeigu i r ' druomenės minčiai i r gyveni-

kas ją apgyvendina "faktais" ir 
"įvykiais" ir, pavadinęs ją "rea
lybe", ne tik į poezija, bet ir į 
pasakas ir mitus žiūri iš aukšto, 
kaip į fantazijos "kūrinius" ir 

mas vaizdų, ne abstrakčių kon-
ceptų, pagalba. Ji nėra nebūtų ir 
nesuprantamų dalykų išgalvoji
mas jau vien dėl to, kad ši vaiz
dais ir įvaizdžiais išsireiškianti 

neabeiotina. 

'perdirbinius". Nežinodamas -, kalba yra komunikacijos priemo-
o gal nenorėdamas žinoti —'kad 
poetinė, lygiai kaip ir mitologi
nė, kalba yra niekuo neprastes-
nis, tiktai kitoniškas negu moks
linė kalba, tiesos jieškojimo ir 
jos išsakymo būdas, jis figūraty-
vinį, vaizdinį galvojimą laiko 

nė, kad jos pagalba žmonės su 
sikalba ir susipranta. Išskyrus 
retus autšzmo egzempliorius, ne
pajėgiančius gyventi visuomenė
je ir uždaromus jiems globoti 
skirtose institucijose, vaizdinė, fi
gūratyvinė kalba yra universa-

"išsigalvojimu", atsisakydamas j lus, bendražmogiškas reiškinys, 
jam suteikti "tikrovės" statusą — ja pastoviai naudojasi tiek poe 
tarytum žmogaus mąstymas ne
galėtų būti laikomas realiu fak
tu ir, tuo pačiu, virsti mokslinio 
tyrinėjimo objektu, tarytum — 
eikime iki absurdo —pamojimas 
ranka būtų "realesnis" reiškinys 
negu pašaukimas "eikš čia!". 
Realybė yra nedalinama, ir ne
galima būti pozityvistu perpus — 
ar ketvirtadaliu — pripažįstant 
daiktus, bet ne mintis apie daik
tus, pripažįstant savo paties gal
vojimą ir atmetant kitų "išsigal
vojimus". Mūsų šimtaprocen
tinis pozityvumas, nieko bendra 
neturintis su idealizmu, yra tad 
pasąmoninių naivumų atmetimo 
išraiška. 

Mitologas neturi teisės skirti 
"tikrą" galvojimą nuo "netikro", 
įsitikinęs, kad iš pažiūros net ir 
"kvailiausia" mintis ar pasaky
mas turi savo priežastį ir gali bū
ti išaiškinami. Mitologija skiria
si nuo "tikrųjų" mokslų tiktai tuo, 
kad jos objektas — ne pasaulis ir 
jo daiktai, bet tai, ką žmogus gal
voja apie pasaulį, daiktus ir save 
patį. Ta prasme reikia pripažinti, 
kad mitologas kvėpuoja kiek pra-

Lingvistika, iš kitos pusės, jau 
seniai konstatavo, kad formali
nės priemonės, kurių pagalba 
viena ir kita gyvoji kalba keičia 
savo žodžių reikšmę, ne tik kad 
bendiros visoms žmonijos kal
bamoms kalboms, bet kad ir mi
tologija ir poezija vartoja tas pa
čias metaforas ir metonimijas, 
kaip ir jau mūsų minėtas bat
siuvys. Mitologinė vaizduotė ne
siskiria iš esmės nuo kasdieninės 
kalbos figūrų ne tik savo formali-

bazė lieka bandyta, ta i ne tokio laipsnio 
sėkmingumu. Ne vienoje vieto
je, prie viso to pridėjus dargi 
ironiškos šypsenos brūkštelėji-

Česlovas Grincevičius. Pirmajame 
tome tilps ir iryškioji Brazaičio 
studija apie Vaižgantą ir jo kū
rybą. Šalia jos bus ir kiti litera
tūriniai senesniosios lietuvių rašy
tojų kartos svarstymai. Knyga tu
rės 450-500 puslapių ir bus pa
puošta dail. Ados Sutkuvienės 
viršeliu. 

Į Laisvę Fondas maloniai prašo 
skaitytojus iš anksto, iki vasario 
mėn. pabaigos, pirmąjį prof. Bra
zaičio raštų tomą užsiprenume
ruoti, prisiunčiant 13.00 dol. Kny
gos kaina rinkoje bus brangesnė. 
Fondas taip pat laukia ir mece
natų bei rėmėjų su didesnėmis 
aukomis. Aukas ir prenumeratas 
siųsti: Į Laisvę Fondas, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 111., 
60636. 

ambicijos tur i derintis su realy
be. Jeigu žurnalas nori būti gy
vas, turėti poveikį mūsų visuo
menei ir atlikti savo šakotąją 
misiją, jis turi išeiti kar tu su 
dar neatvėsusiais įvykiais kas 

ATSIUSTA PAMINĖTI 

• KARYS 1979 m. lapkričio 
mėn., Nr. 9. Pasaulio lietuvių ka
rių — veteranų mėnesinis žurna
las. Redaguoja Zigmas Raulinaitis. 

mėnesį. Tegu jis būna t ik 16' Administruoja Kęstutis Bileris. Re-

nėmis priemonėmis, bet dalinai 
tas, tiek ir batsiuvys, ir, nors tai j j r turiniu: kiekvienos kalbinės 
ir gali atrodyti paradoksalu, —į bendruomenės turimi patarlių, 
batsiuviui jinai dažnai artimes- ! mįslių, priežodžių, o ypač gausių 
nė, negu poetui, priklausančiami kalbinių stereotipų — Rytuose, 
abstrakčiai galvoti įpratusiems ; n-odos, frazeologizmais vadinamų 
visuomenės sluoksniams: tai, ką Į — figūratyviniai rezervai yra 
poetas laikys "išsigalvojimu", bendros tautinės "atminties" liu-
batsiuviui bus greičiau "iš piršto dytojai. 
išlaužimas". V i e n a g g a l i m u k a i b o s d e f i 

Manymas, kad fantazija suge- i nicijų apibūdina ją, kaip galėji 
ba išgalvoti bet ką ir išsakyti bet mą, naudojantis vienu realybės 
kaip —tai ne kas kita, kaip vie- ^ planų, kalbėti apie kitą jos 
nas iš romantizmo neribotą in-1 planą: natūralios kalbos, pavyz- j būdamos dažnai lokalinio po-
divido laisvę teigiančių mitų: po- j džiui, naudoja garsų planą ne j būdžio, yra socialinės, sudraus-
zityvizmas, jį paveldėjęs, tiktai tam, kad išreikštų garsus, o kad; mintos vaizduotės formos, nieko 

*) Iš lietuvių mitologijos studijoms 
skirtos knygos "Apie dievus ir žmo
nes", leidžiamos Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo. 

sukeitė ženklus, vietoj pliuso pa- kalbėtų apie visa pasaulį. Figū-
žymėdamas jį minusu ir pa-iratyvinė išraiška šia įprasme pa
smerkdamas individo norą atsi-jsirodo kaip savita, autonomiška 
plėšti nuo stereotipinių galvoji- kalba, įrašyta į kasdieninę kalbą 
mo normų. Nepriklausomai nuo ir veikianti jos irėmuose: bitinin-
šių istorijoje besikaitaliojančių i- kystės žodynas priklaus© bendra-
deologiniu konotacijųl figūratyvi- jai kalbai tol, kol jo pagalba kal
ne kalba mums atrodo kaip bama apie bites ir jų auginimą, 
kompromisas tarp individo lais- bet jis tampa "kalba", t.y. au-
vės ir socialinės būtinybės su- tonomišku išraiškos kodu, kai jo 
sikalbėti. Galima vienaip ar ki- pagalba kalbama, kaip tai atsi-
taip galvoti apie FrazerHo - mi- • tinka lietuvių kultūroje, apie 
tologijos srityje —Bachelard'o • meilę ir draugystę, apie žmonių 
— poezijos srityje —surinktus; gražų sugyvenimą, moters priva-
gausius duomenis, rodančius mi- lumus ir jos pareigas. Nesvarbu, 
tologinių ir poetinių figūrų uni- kaip (pavadinkime tokias meta-
versalumą, jų priklausymą bend-.kalbines konfigūracijas —ar fi-
rajai žmonijos "fantazijai": šių! gūratyvinėmis izotopijomis ar, 
tezių griežtumą reikia, atrodo, į kaip siūlė Levi-Strauss, "konkre-

bendro neturinčios su mūsų 
tautosakininkų kiekviena proga 
užsimenamais "fantazijos pada
riniais". 

Vienas iš prancūzų psichoa-
nalitinės mokyklos autoritetų, 
Jacąues Lacan, yra įrašęs savo 
veikalo įžanginiame puslapyje, 
motto forma, tokį patarimą sa
vo mokiniams: darykite kryžia
žodžius! Norint suprasti, kas de
dasi žmogaus galvoje, kas įrašyta 
tautos atmintyje, neužtenka tu
rėti gau-jus šaltinius, giežtas me
todologines taisykles: (pripažinus 
intuicijos svarbą, reikia dar pa
sitikėti vaizduote ir, laikas nuo 
laiko, pamankštinti ją, spren
džiant kryžiažodžius ar skaitant 

mui. Leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Reda
guoja Romas Kasparas ir Ro
m a s Sakadolskis. Talkininkai 
— Linas Rimkus ir Emilija 
Sakadolskienė. Adrninistruoja 
Daina Kojelytė, talkina Saulius 
Girnius. Metinė prenumerata 
— 6 dol. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas : 'Tasaulio 
Lietuvis", 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, I L 60636. 

"Pasaulio lietuvis" šiandieni
nės mūsų spaudos leidyboje išei
vijoj yra t ikras stebuklas. Ir 
t a prasme, kad jį redaguoja ir 
administruoja jau išeivijoje gi
musi ir augusi ka r t a . Žurna
las aprėpia visą lietuviškąjį 
pasaulį, visas jo sritis, tiek vi
suomenines politines, tiek kul
tūrines. I r medžiaga, ir spau
da, ir puslapių iliustracinis bei 
ki toks estetinis sutvarkymas 
pasigėrėtini. 

Tačiau yra problema, kurią 
reikėtų neatidėliojant išspręsti: 
leidinys negali vėluoti tiek in
formacija, tiek numeracija pusę 
metų! Gerbiam redaktorių ir 
administratorių ambiciją turėt i 
numerį kone 100 puslapių. Bet 

a r 24 psl., bet tegu pasiekia 
skaitytojus punktualiai, kiek
vieną mėnesį. 

AUU0 LIETUVIS 

m-m 
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sušvelninti, įvedant variacijas, į čiamis logikomis" —jos, nors Lr Į kriminalinius romanus. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1979 m. gruodžio mėn., Nr. 11. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros mene 
sinis žurnalas. Redaguoja Juo 
zas Vaišnys, S. J. Administruoja 
A. Likanderienė. Viršelis ir sky
rių vinjetės Vilijos Eivaitės. Re
dakcijos ir administracijos adre-
-as: 2345 W. 56th Street, Chicago, 
IL1. 60636. Metinė prenumerata — 
8dod. 

Apie pasaulio ir civilizacijos 
ateitį rašo A. Mauragis; A. Rubi-
kas aiškina moterį liečiančias Sv. 
Rašto vietas; per laukinę Dievo 
gamtą toliau keliauja Anicetas 
Tamošaitis; duodamas meksikie
čių poeto J. Torres Bodet eilėraš-

dakcijos ir administracijos adresas: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Metinė prenumerata — 12 
doL 

Puslapiuose karinių temų 
straipsniai, atsiminimai, istoriniai 
raštai, saulių veikla, pasaulio gink
lavimosi naujienos ir k t Žurnalas 
iliustruotas. 

• LIETUVIŲ DIENOS, 1979 
m. lapkričio mėn., Nr. 9. Redaguo
ja Redakcinė kolegija. Leidžia ir ad
ministruoja Antanas F. Skirius. Re
dakcijos ir administracijos adresas: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029. Metinė prenumerata — 15 
dol. 

Šiame numeryje: J. Jankaus ro
mano "Anapus rytojaus" recenzija; 
aktoriaus premija Jonui Kelečiui; 
Nobelio premijos laureato Odisėjo 
Elyčio poezija; kultūrinė kronika. 

• SKAUTŲ AIDAS, 1979 m. 
lapkričio mėn. Lietuvių skautų 
mėnesinis laikraštis. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Redaguoja Juozas 
Toliušis, 7220 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629. Administruoja 
Malvina Jonikienė, 6346 S. Wa-
shington Ave., Chicago, IL 60629. 
Metinė prenumerata — 5 dol., gar
bės prenumerata — 10 dol., garbės 
leidėjo prenumerata — 25 dol. 

Be visos skautiškos idėjinės ir 
praktiškosios medžiagos dar nemažai 
vietos skiriama ir popiežiaus vizitui 
Chicagoje ir mūsų kariuomenės 
šventei, Vilniaus universiteto paro
dai Clevelande ir k t 

tis „Civilizacija" (vertė P. Gau 
čys); J Miškinis prisimena V U - U I. Stukas, 1467 Force 
dą Putvį; Simas Sužiedėlis žvel- iMountainside, N.J. 07092. 

• VYTIS, 1979 m. gruodžio 
mėn., Nr. 10. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Loret-

Drtve, 
Admi-

gia į lituanistiką Stepono Batoro 
universitete, Vilniuje. Aktualūs ir 
įprastiniai skyriai: Seimą, Jauni
mas, Tėvynėje, Kalba. Numerį 
puošia Romo Bartuškos nuotrau
kos. 

nistracijos adresas: Vytis, 2524 W. 
45 St., Chicago, IL 60632. žurnalo 
metinė prenumerata — 8 dol. 

Numeryje daug kalėdinių temų, 
daug nuotraukų ir šiaip iliustraci
jų, daug informacijų apie Lietuvos 
Vyčių veiklą. 
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