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A. UULEVIČIENĖ 

Kertine parašte 
Filosofai - sąmoningos tautos 
būtinybe 

Išeivijos kultūr'nio ir visuome
ninio bruzdėjimo laukuose filo
sofija ir filosofai, atrodo, palikti 
kažkur galulaukėse. Net kai iš
skirtinio dėmesio reikalaujama li-
tuan'stikai, imama ir suabejoja
ma, ar filosofija begali būti ko
kia nors prasme lituanistinio pa
mušalo, ar aplamai filosofai yra 
butini šiame moderniame ir prag
matiškame pasaulyje. Užmiršta
ma tačiau, kad pasaul'o vedą ir 
žmonijos epochų kelio kryptį vie
nokiame ar kitokiame išeities 
taške lėmė neretai ka:p tik to ar 
kito filosofo mąstymas. Laimę ar 
nelaimę žmonijai jis atnešė, ta 
jau kitas klausimas. Iliustraci
jai čia tiktų ne vien Aristotelis, 
Tomas Akvinietis, bet ir Mark
sas. 

Net ir tautų išl kimo prasme 
tautai ar ne svarbiau būtų išsi
auginti ją sąmoninančius filoso
fus, o ne vien tik pramuštgalviš
kai kardais besišvaistančius ka
rius. Mąstant s žmogus išaugina 
ir mąstanti karį. O toks yra sun-
k'ausiai nugalimas. Argi nešvie
čia č:onai antikinės Graikijos pa
vyzdys. Net kai graikas karys bu
vo nugalėtas romėnų, Graikija 
gyva išl ko savo filosofuose. Šie 
gi ir buvo Vakarų civilizacijos 
pagrindas. O kur tautos, kadais? 
ž'rgų kanopomis drebinusios 
Europą, bet neišsiugdžus'os fi
losofų? Vandalų, avarų ir pa
našių šiandien nė ženklo nebe
liko. 

Čia jau gali kilti klaus;mas: o 
Va'p lietuvių tauta? Atrodo, kad 
V visada buvo ne vien kariauri 
mokant1, bet ir mąsranti tauta. 
I' turbūt tai mus išgelbėjo. Tie
sa, nelemtose istorinėse anlmkv-
bėso individualiųjų filosofų 
knygine prasme mes susilaukėme 
gana vėla'. Tačiau, jei turėiome 
šimtmečiais tautosakinę — liau
dinę literatūrą (dainos, pasakos), 
l'audies architektūrą (medinės 
bažnvčios, sodybų pastatai), 
liaudies daile (medžio raižiniai, 
dievdirbitj skulptūros)* tai ture* 

jome ir apie būtį filosofiškai mąs
tantį liaudies filosofą, taip ryš
kų folklorist'nėje liaudies išmin
tyje, vėliau net gana giliai ati
dengtą ir individualioje literatū
roje, sakysim, nors ir Krėvės raš- I 
tuose. Ir jeigu šiandien individu-, 
al'oje dailėje, muziko:e ar litera-' 
tūroje ieškome ir užčiuopiame lie-
tuviškuosius bruožus, savo išta
komis dažnai siekiančius kaip tik 
mūsų liaudinio klodo dirvože-riį, • 
tai 'r filosofijoje nėra čia kokio 
nors nesurišamo atsietumo. 

Suprantama, tautai pasiekus 
aukštos kultūros laipsnį, ir jos fi
losofai negali likti vien tik liau
diniai. Bet kažkoks vokiečiams, 
prancūzams ar italams floso-
fams k'ekvienam ir jų būdin
gas bruožas, net tas pačias pro-
b'emas sprendžiant, vis tiek pa
silieka. Lygiai filosofai savo mąs
tymuos neatšoka grynai nuo sa
vo tautos problemų, kartais net 
r labai skaudžių, svarstant kal
tės, aukos, pas'šventimo ar nuo 
savo tautos nutolimo žaizdas. Ir 
argi visa tai nėra tautos kelyje pa-
'aimingas, net būtinas katar
sis? 

Ir tikra nelaimė, kad šiandien 
laisvai filosofijos raidai tėvynėje 
yra užverstas ant kelio m Ižiniš-
kas akmuo marksizmo pavidale. 
Jokiam kitam filosofiniam mąsty
mui ten viešai reikštis neleidžia
ma. Ir tai yra baisus istorijos ir 
mokslo rados atsukimas kelis 
tūkstančius metų atgal, kada 
kokie nors Egipto faraonai ar ki
ti Rytų imperijų satrapai buvo 
kartu ir dievai — ir nieko dau
giau. 

Laimė tačiau, kad išeivijoje tu-
r'me savo filosofu. Jų dėka tie 
virnas po kito prailgę tautos ne-
la*svės dešimtmečiai mūsų filo
sofijos raidoje vis tiek nepaliks 
tuštumos, nenutrauks tęstinumo. 
Pirmiausia čia turimi m'nty dar 
nepriklausomos Lietuvos augin
tiniai, išeivijoje apsčiai veikalų 

.a 

Sukaktį, kurią švenčia profe
sorius Antanas Maceina, švenčia
me iš tikrųjų mes, džiaugda
miesi jo buvimu kartu su mumis. 
Tad ir mūsų kalbėjimas šia pro
ga apie jo darbus, jo mąstyseną, 
įtaką į kūrybą iš tikro tebus kal
bėjimas apie mūsų skolą Jam. 
Šiose eilutėse norėtųsi paliesti tik 
vieną, bet labai turtingą giją, ku
rią jis yra įnešęs į lietuviškąjį 
minties pasaulį, bet kuri nema
žiau rėksminga ir už jo ribų vi
sur, kur bandoma įžvelgti žmo
giškos kūrybos galutinę prasmę 
ir jos vaidmenį mūsų santykyje 
su galutine tikrove, arba, tiesiau 
pasakius, su Dievu. 

. Gana daug ankstyvesnių Ma
ceinos raštų išryškina, kaip in
teresas literatūra vid'niai siejasi 
su pačiais giliausiais žmogiško 
buvimo klausimais, kuriuos to
liau tegalima vaisingai sklaidyti 
relgijos filosofijos ir teologijos 
sąvokomis arba analogijomis. Bū
dinga, kad šią sklaidą Maceinos 
raštai visada pristatė kaip 
visumą ir rungėsi dėl nuo
latinio integravimo Dievo ir 
žmogaus supratimo, tikėji
mo ir pasaulio, minties ir po-
justinės tikrovės, vaizdo ir sąvo
kos, tikresnio gyvenimo ilgesio ir 
esamos žlugus'os savo pamėtės 
pripažinimo. Tai giliai katalikiš-
ka-krikščioniška pastanga, kuri 
atsisako patogaus padalinimo tik
rovės į religinę ir pasaulinę, vilio
jančio visais laikais tiek tikin
čius, tiek netikinčius. Todėl skai
tytojas nuolat yra verčiamas lauž
ti susidarytą patenkinamą pasau-

lėva'zdį ir jungti šias plotmes 
naujai. Štai kodėl Maceinos raš
tai taip patraukia skaitytoją, nes 
jie nuolat budina mus tai tikro
vei, kuri mus supa, žadina ilgesį 
tam, kas jau yra. Jų padedami, 
pradedame įžvelgti gyveniman 
įg'.udusią religinę prasmę. O ka
dangi pagrindinis klausimas, ku
riam trokštam atsakymo, ir yra: 
ar esame malonės paliestam pa
sauly, patys šie raštai gali mums 
tapti ženklu, kad taip iš tikrųjų 
yra. Nes malonė juk ir rišasi su 
paslapt'm kaip gali būti, kad iš 
kitur gaunama tai, ko labiausiai 
esame reikalingi, kad kas nors 
laisvai dalijasi su mumis savo tu
rimu, o mūsų siekiamu, gėriu. 

Maceinos literatūrinė analzė 
teoretiškai pagrįsta egzistencinės 
filosofijos žvilgsniu į literatūrą, 
kaip būties problematikos išraiš
ką, išplaukia iš jo pagr'ndinic 
rūpesčio —Dievo ir žmogaus 
santykio. Šį klausimą vėlesni jo 
veikalai nagrinėja jau iš specifi
niai teologinio ar filosof'nio išei
ties taško. Bet reikšminga, kad 
prieš tai Maceina visoj eilėj stu
dijų atsikreipia į literatūriniuose 
kūr'niuose pavaizduotą Dievo ir 
žmogaus santykį visoj jo tirštoj 
konkretybėj ir leidžia skaitytojui 
patirti, kaip santykiauja vaizdas 
su sąvoka rašytojo žodyje, kaip 
žmogiškoji būtis gali būti suvo
kiama ir pergyvenama l'teratūri-
niame kūrinyje taip, kad kūrinys 
mums tampa proga ir vieta, kur 
patiriame ir savo troškimą pa
siekti mus peržengiančią tikro
vę ir tos tikrovės mums atsivėri-

Prtrf. dr. Antanas Maceina, kuriam S. m. sausio 27 d. (vakar) suėjo 70 metų. 

mą. Didžiojo inkvizitoriaus legen
dos, pasakojimo apie teisųjį Die
vo tarną Jobą, Rilkės Das Stun-
denbuch, Dostojevskio Nusikalti
mo ir bausmės, Adomo Mickevi-
čaus Vėlinių, Aleksandro Bloko 
poemos Dvylika nagrinėjimas su
sitelkia ties skirtingais Dievo ir 
žmogaus santykiais gyvenamoje 
tikrovėje. Bandydamas sąvokiniai 
išreikšti ir tuo būdu atskleisti 
kiekvieno šių kūrinių vidinę re
liginę dinamiką, jame glūdintį po
eto žvilgsnį į pasaulį ir giliausią 
jausmą ap'e tikrovę, Maceina pa
rodo iš įvairių perspektyvų at
siveriantį žmogišką savęs išgyve
nimą kaip pasaulyje nebūtinos 
ir savyje nesilaikančios būtybės. 

Kaip "Jobo drama" nuostabiai 
įtaigiai ryšk'na, ši yra esminė 
nuotaika, vedanti į transcenden
ciją. 
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limos dvi priešingos laikysenos 
tikrovės atžvilgiu, kurias jau šv. 
Augustinas buvo nusakęs kaip 
'gyrimąsi" ir "dėkingumą" — 

bandymą pačiam pagrįsti savo 
būtį ir egzistencinio saugumo ieš
koti savyje arba priėmimą savo 
gyvenimo kaip dovanos iš Dievo 
rankų. 

Maceinos raštai tad parodo 
mums, ka'p minties kelionė vyks
ta nuo konkrečių išgyvenimų, 
kančios, baimės, rūpesčio, maiš
to, kaltės ir atgailos vis artyn 
centro —Dievo ir žmogaus onto
loginio ryšio, niekaip nenutrau
kiamo iš mūsų pusės, pagrįsto 
Dievo begaliniu atsidavimu ir ar
tumu mums, nes esame jo kūriniai 
(nebūtinai ši kelionė turėjo taip 
susiklostyti paties autoriaus mąs
tysenoje, nes ją galima bandyti 
nubrėžti ir iš skaitytojo perspek
tyvos). Šią kelionę skaitytojas gali 
"pakartoti", Kierkegard siūlytu 
būdu atkuriant ją savyje. Ta 
prasme Maceinos minties ir vaiz
duotės darbas gali tapti išliekan
čiu asmeniniu mūsų turtu, pa
našiai kaip Jobo drama verta bū
ti branginama, kaip gyvenimo ro-
dyklis, nemažiau už Gabriel Mar
cei "Homo Viator" ir Paul Tillich 
"The Courage to Be". 

Iš kitos pusės Maceinos veika
lus išskiria dar ir ta savybė, kad 
jie buvo mums duoti tam tikram 
laike. Metafizinės sausros metu 
jie liudijo neišsemiamai turtin
ga būties paslaptį. Bendro kalbos 
nuskurdimo metu jie savo ruož
tu iš mūsų gimtosios kalbos, ku
ri mąstymui apie Dievą dar bu
vo taip mažai naudota, kalė ir te
kino nuostabų įrankį. Praradi
mo pergyvenimo metu, palietusiu 
mūsų tautą, jo raštai įstengė kal
bėti apie būties pilnatvę, apie 
žmogišką pašaukimą kurti, ben-
daradarbiauti su Dievo pasaulio 
perkeitime ir pašventinime. Jis 
sprendė mūsų giliausius rūpes
čius ir rado žodžius mūsų ilgesiui 
— tyresnio gyvenimo troškimui 

i "Saulės giesmėje", laisvės neišsi-
žadėjimui "Didžiajame inkvizi
toriuje". Be abejo, jo susitikimas 
ties ontologiniu klausimu bus pa
dėjęs pagrindus lietuviškai teolo
gijai, jeigu kada tokia bus, su 
šaknimis mūsų šimtmečio sukrė
timuose, palietusiuose mūsų tau
tą, bet kuri tvirtai vystys krikš
čioniškąjį palikimą. Tačiau 
mums, jo bendraamžiams, galu
tinai liks svarbiau, kad Maceina 
buvo ir tebėra su mumis tais mo
mentą's, kai jis be galo reikalin
gas. Už tai turime būti dėkingi 
Tam, kuris "atgniaužęs savo ran* 
ką dosnią", dalina būtį, dalina ją 

Pastangos atskleisti egzistenci
joje transcendenciją, išeinant iš 
literatūrinių kūrinių pergyveni
mo ir suvokimo, tampa apmatais 
kultūros teologijai, kurią visiškai 
išbaigtą randame centriniame 
"Krikščionis pasaulyje" skyriuje, 
ir kurios esmine žyme yra teigi
mas, kad pasaulis savo gelmėse 
šventas, nes jis yra Dievo kūri
nys. Kūryba yra pasaulio vidinio 
šventumo skleidimas ir nuodė
mės suardytos buvimo teisybės 
atstatymas. Tuo tarpu šis kultū
ra ženklinantis siekimas perkeis
tos ir atbaigtos būsenos, arba bū
ties pilnatvės, yra jau įvykdytas 
Kristuje, kaip Dievo ir žmogaus 
pilnatvėje — "Didieji dabarties 
klausimai" iš esmės vysto Kristo-
logiją, į kurią atsiremia ir kultū-
įos teologija ir Dievo santykio su 
pasauliu klausimas. "Religijos fi-
lososfiios" pirmoje dalyje svarsto
ma ontologija yra įnašas į Dievo 
sampratos ryškinimą, kaip aktua
liausią mūsų laikotarpio religinį 

klaus'mą, nes daugelio teologų 
akimis krikščioniška Dievo sam
prata tik tada pajėgs atsakyti į 
tikėjimo giliausius reikalavimus, 
kai ji bus išreiškiama būt'es są
vokomis ir įvaizdžiais. Šiame vei
kale galima rasti pagrindą pirmi
nei įžvalgai, laimėtai, sklaidant 
kraštines egzistencines situacijas Į tiesiais, galingais ir šiltais žmogiŠ-
literatūros kūriniuose, kad yra ga- kais žodžiais. 
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Antano Maceinos socialine filosofija 
K. SKRUPSKEUS 

Maceinos socialinė filosofija 
šiandien yra sunkiai prieinama: 
jo rastai kultūros fiiosojijos, pe
dagogikos, bei socialinio teisin
gumo klausimais, spausdinti Lie
tuvoje, retai mūsų bibliotekose 
už:in.<ami. Jeigu beveik pas kiek
vieną rasimo Jobo dramą. Didįjį 
inkvizitorių, Saulė* giesmę, daug 
rečiau pamatysime Pedagogikos 
istoriją. Socialinį teisingumą. 
Buržuazijos žlugimą. Kultūros 
filosofijos jvadą. Stambesnių 
Maceinos veikalų pas save nera
dęs, turėjau pasitenkinti keliais 
atsitiktinai po ranka užkliuvu
siais rašiniais. 

1939 m. Židinyje Nr . 11, serijoj 
"Kultūros sintezė ir lietuviškoji 
kultūra". Maceina tyrė lietuviš
kąjį charakteri, tačiau prabėgo
mis paliesdamas ir tautos bei 
valstybės santykių klausimą. 
"Valstybė taip santykiauja, su 
tauta, kaip io paties dalyko .iš
viršinė ir išvidinė pusės. Tauta 
sudaro valstybės išvidinį turinį 
ir pagrindą, valstybė sudaro tau
tos regimą objektyvinę formą". 
Tauta yra išvidinė bendruome
nė, apjungta tam tikros tautinės 
individualybes. Tačiau, kadangi 
"linkimas į Vbjektyvizaeiją yra gi
liausias žmogiškosios prigimties 
likimas'", kiekviena tauta sten
giasi save objektyvuoti, savo 
vidaus pasaulį išreikšti "žodžiais, 
mokslu, menu ir visuomeninio 

gyvenimo institucijomis" (p.-507). 
Lietuviams — jeigu Maceinos 

analizė yra teisinga — šis objek-
tyvizacijos uždavinys ..yra. ypač 
svarbus, nes, pagal Maceiną, 
tiek gamta, tiek istorinis likimas 
mus kreipė į savo vidų: "iietu-

•iškoji individualybė gyvena su 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 pei.i 

• išleidę !r žurnaluose plačių sru-
i dijų paskleidę: prof. dr. Antanas 

Maceina ir dr. Juozas Girnius. 
į Džiugina ir tai, kad jau grynai 
I tremtyje esame susilaukę rimto 
i filosofinio prieauglio. T a ' jaunie-
I U- jau šio krašto aukštosiose rao-
• kyklose baigę filosofijos mokslus 
Į daktarai: Kęstutis Skrupskelis, 
i Vincas Vyčinas, Kęstutis Girnius, 
I Juozas Leonas Navickas :r kt. O 
j kiek dar tokių, kurie, savo dar
buose, liesdami teologijos, socio-
Į logijos. estetikos ar aplamai kul

tūros sritis, užgriebia ir filosofi-
I jos klodus. Jie vis' yra taipgi filo

sofinio mūsų dėmesio turt into-
iai: Antanas Paškus, Augustinas 

j Rubikas, Aušrelė Liulevičienė, 
Vytautas Kavolis, Feliksas Juce-

I vičius, Antanas Rubšys ir kt. 
Visa tai prisimenant, pabrėž-

1949 m. Schwaebisch-Gmuend lietuviu stovykloje, Vokietijoje, atsis* tikinant su Amerikon išvAk^:aruia Girnių šei
ma. IŠ kairės į dešinę: dr. Zenonas Ivinskis, dr. Antanas Maceina, Ona Girniuvienė. dr. Juozas Girnius, poetas Al
fonsas Nyka-NiliOnas. Alina Grinienė ir dr. Jonas Grinius; priekyje Kęstutis Girnius (kairėje) ir Ramūnas Girnius. 

moji valstybės aparatą taiko as
mens apsaugai, antroji—jo kultū
riniam pasireiškimui. Ar šis skir
tingas akcentas vestų prie skir
tingų konstitucijų? Sunku pasa
kyti, nes nei vienu, nei antru at
veju vieno pabrėžimas antro ne
išskiria. Tačiau ar galėtumėm į 
JAV konstituciją įrašyti Į pilnu
tinę demokratiją autorių siūly
mą, kad "pasaulėžiūrinės bend
ruomenės" turėtų tam tikrų vals
tybinį vaidmenį? 

Šie autoriai'' teigia, kad pati 
valstybė turi. būti nepasaulėžiū-
rinė, kad jai. beveik visos pasau
lėžiūros Lurėtų. būti lygios, išski-

į riant. tiktai tas. kurio- neigia pa-
i cią demokratijos idėją. Tačiau vi-

sitelkusi savyje" (p. .514). "Visur ; * r ž m o g a u s veikla yra pasaulė-
mes turime idėjų, Jbet nesugebą-] žiūrinė;-"(Utilitarinė teorija šio 
me jų suorganizuoti išviršinių 

pasaulėžiūriškumo nemato, ji re- j bar Italijoje tai buvo labai jaut-
miasi tariamai visiems žmonėms | rus reikalas ir, deja, ne visi kata-
bendrais skausmo bei džiaugsmo! likai stengėsi kitaip manančius 
pojūčiais). Natūraliai atsiranda 
pasaulėžiūriniai junginiai. Ir to
kiems junginiams norima paves
ti kai kurias, ypač nuo pasaulė
žiūros priklausančias gyvenimo 
sritis. Tokiu būdu valstybė rū
pintųsi medžiagine mokyklinio 
tinklo puse, nustatytų progra
mai normas, rūpintųsi, kad bū
tų skiepijamas valstybingumas, 
bet pa:aulėžiūrinės bendruome
nės nustatytų mokslo turinį ir 
kontroliuotų mokyklų auklėja
mąją veiklą. Šių bendruomenių 
veikla remtųsi formaliais balsa
vimais. 

Panašiai sprendžiamas ir ve
dybų klausimas. Lietuvoje ir da-

suprasti. Bent pirmu žvilgsniu 
siūlomas sprendimas patrauklus: 
kiekviena pasaulėžiūrinė bendruo
menė šį reikalą pati tvarko, nu
statydama savo nariams atitin
kamas taisykles. Valstybė tiktai 
jungtuves registruoja ir aprūpi
na tuos, kurie jokiai bendruome
nei nepriklauso. 

Aiškų, čia sprendžiamos Lie
tuvoje kilusios problemos. Bet 
tuo pačiu ar tai neplaukia iš tam 
tikro kultūros — tautos — vals
tybės surišimo? Kiek šie siūlymai 
svetimi JAV konstitucijai, tiek jie 
atrodo natūralūs ten, kur valsty
bė išreiškia tautos kultūrinį gy
venimą. 

tinai reikia čia suminėti prof. dr. 
Antano Maceinos vaidmenį ir 
svorį. Jis iš visų yra labiausiai 
paniręs į f losofinio mąstymo gel
mes ir išleistų veikalų gausa 
lenkia visus kitus. Jam ^begyve
nant tikroje mūsų išeivijos galu
laukėje — Miunsteryje, Vokieti
joje, š. m. sausio mėn. 27 d. (va
kar) suėjo 70 metų amžiaus. Dr. 
Antano Maceinos, o taipgi ir dr. 
J. Girniaus išeivijoje parašyti 
veikalai šiandien su milžiniško 
pavojaus rizika yra skaitomi ir 
Lietuvoje. Tai ne kartą faktais 
paliudijo tenykščiai pogrindžio 
leidiniai. Net ir pastarajame LKB 
Kronikos 29 numeryje dokumen
tuojamas faktas, kaip iš suimto-

»jo V. Jaugelio Raseiniuose atima
ma A. Maceinos knyga "Jjrikš-
čionis pasaulyje". Ar riša tai 
mums nesako, ką reiškia filoso
fai savo tautai ne vien tik jos 
kultūros prasiskleidimo viršūnė
se, bet ir lemtingose intelekto 
grumtynėse dėl tautos kultūros 
išlikimo ir aplamai dėl tautos 
ateities. 

Antano Maceinos 70 metų 
proga šiuose "Draugo" kultūri
nio priedo puslapiuose į jubiliato 
mąstymo bei kūrybos klodus įvai
riais aspektais žvelgia A. Liulevi
čienė, K.Skrupskelis ir Pr.Visvydas; 
duodama taipgi ištrauka iš nau
jo A. Maceinos veikalo ir poeti
nės kūrybos pavyzdžių. Jubil'a-
tui linkime sveikatos, kūrybinio 
polėkio, o skaitytojus kviečiame 
stabtelėti prie čia skelbiamos me
džiagos, k. brd. 

būdu. Išviršiniai mus,ų gyveni
mo pavidalai vra gana skurdūs" 
(p . 501). 

Išeitų, sad mkia' tauta savo 
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valstybingumo atsisakyti negali 
n e vien todėl, kad visos jos trokš
ta savarankiškai tvarkyti visas 
savo gyvenimo sritis, bet ir todėl, 
jog jom \isom reiki ą, kad jų vi
suomeninės institucijos atspin-į 
dėtų jų' tautinę individualybę. { 
Vakarams būdinga utilitarizmo 
įtakoje išaugusi demokratinės delegatas kongrese dalyvavo ir 
valstybės teorija šitokio reikalin- dar neseniai iš Lietuvos išvykęs 
gumo neranda. Visus žmones Į poetas, lietuvių Helsinkio grupė: 
ženklina tie patys geismai, jiems Į narys. Tomas Venclova. Latvių ir 
patenkinti visur<tinka viena ir ta estų P.E.N. centrai, oficialūs or-
pati racionaliai išplanuota vals-į ganizacijos nariai, atsiuntė į 
rybinė santvarka. Todėl visai į kongresą po keletą delegatų, 
nuosekliai nacionalizmo žodžiui 

Detalės iš P.E.N. klubų kongreso 
Praėju;ių metų gruodžio mė-j tų remtis kitokiu realizmu —re-

nesį Sidnėjuje, Australijoje, susi- alizmu. kuris nepamiršta ir 
rinico įtakingiausios pasaulinės 
rašytojų organizacijos. Tarptauti
nių P.E.N. klubų, a:stovai. Kaip 
egzilų P.E.N. centro Amerikoje 

dažnai teikiama stipriai negatyvi 
prasmė. 

Maceiniškas tautos ir valsty-
bės surišimas duotų pagrindą vi
sai kitokiai demokratinės valsty
bės teorijai. Ir būtų labai svarbu 
tokią teoriją turėti. Istorinė ne
laimė, kad tautiškumas susirišo 
su vadistinėm valstybės teorijom, 
o kosmopolitiškumas su demo
kratinėm. Bet ar iš tikrųjų tau
tiškumas su demokratiškumu yra 
nesuderinami? 

I tai atsakyti tegali tiktai išsa
mūs valstybinės konstitucijos ap
matai , bet kiek žinau, tokių Ma
ceina nėra paskelbęs. Būtų gera, 
kad jo, atrodo, neišsemiamuose 
stalčiuose ir tai a t-i rastų. 

Nors Maceina nėra Lietuvių 
Fronto Bičiulių programinio lei-

" dinio I pilnutinę demokratiją 
(Į Laisvę leidinys, 1958) forma-

• lus autorius, tačiau, anot leidi
nio įvado, daugiausia jame ran
damų idėjų yra Maceinos. Ar 
Siame leidinėly apčiuopiamos bet 
kokios tautinės —demokratinės 
valstybės užuominos? 

Esamoji demokratinė teorija 
sako, kad valstybės tikslas yra ap
saugoti asmeni b*»i jo turtą, f pil
nutinę demokratiją autoriai pir
moje vietoje stato kultūrą. Pir-

Pagrindinė P_E.N. kongreso 
tema buvo "Literatūra, tiltas 
tarp Azijos ir Europos kultūrų". 
Ją įdomiai nagrinėjo serija pra
nešimų, ypač apie australų abori
genų tautosaką ir apie santykiu; 
tarp buvusių kolonijinių tautų ir 
jas valdžiusių valstybių. Tačiau 
literatūrinius pokalbius Sidnėju
je dažnai nustelbė politiniai de
batai — kongreso salė kartais 
priminė Belgrado konferenciją 
ar Jungtinių Tautų saugumo ta
rybą. Ir oficialiuose pasitarimuo
se, ir privačiuose pokalbiuose do
minavo pasaulinė žmogaus tei
sių problema. 

J šią problemą savo laiške de
legatams dėmesį atkreipė ameri
kiečių dramaturgas Arturas Mil-

nepaneigia nenustelbiamų žmo
gaus dvasios reikalavimų. 

Čekoslovakijoje — toliau Tašė 
Milleris — dar yra rašytojų, ku
rie narsiai mėgina išlaikyti lais
vo protavimo dvasią... Kai kurie 
jų yra pagarsėję užsienyje, bet 
jiems griežtai uždrausta leisti 
knygas savo tėvynėje, čekų kalba. 
Jų uždavinys yra išlaikyti gyvą 
pačią čekų literatūrą. Aš tikiuos, 
kad mes rasim būdų jiems padėti 
— padėt gyvent, leist knygas, 
išsilaikyt. Jie yra mūsų kultūri
nio paveldėjimo dalis —dabar 
jie tapo atplėšta šaka, baigė sa
vo laišką Arturas Milleris. 

Šio laiško dvasioje Amerikos 
delegacija pasiūlė rezoliuciją, pa
smerkiančią išraiškos laisvės 
priespaudą visose šalyse. Rezo
liucija ragino P.E.N. klubo na
rius kreiptis į savo vyriausybes ir 
raginti jas, kad jos paleistų kali
namus rašytojus, tuomi pagerb-
damos pasaulinius Amnestijos 
metus, prasidedančius 1978-ųjų 
sausio mėnesį. Rezoliucija buvo 
priimta. 

Tarptautinio P.E.N. klubo pir
mininkas, peruvietis Mario Var-

leris, tarp 1965 ir 1969 metų bu-į gas Llosa, ir generalinis sekreto-
vęs Tarptautinio P.E.N. klubo| rius Peter Elstob pasiuntė telegra-
pirmininku. Apgailestauda-j mas Argentinon ir Vietnamo 
mas negalįs Šiuo metu atvykti į valstybių galvoms bei Pietų Afri-
Australiją. Milleris ragino dėle- kos teisingumo ministeriui, ska-
gatus nepamiršti tragiškos pade- tindami juos sustabdyti rašytojų 
ties vienoje pagrindinių žmogaus 
teisių netekusiojp šalyje. Čekoslo
vakijoje. Pasak jo. kai kuriV žmo
nės sako — tai okupuota šalis, jų 

ir intelektualų persekiojimą bei 
respektuoti Visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją, kurios neįgy
vendinus, tikras kultūrinis gyve
nimas esąs neįmanomas. Telegra-neJaraei jie gyvena strateginiu 

atžvilgiu jautrioje teritorijoje, ir mą Vietnamo vyriausybei paska-
todėl mes turėtumėm būti realis-| tino užsienyje atsidūrusio viet-
tais ir susitaikyt su neišvengia-į naraiečių rašytojo pranešimas 
ma padėtimi. P.E.N. klubas ture- apie kultūrininkų persekiojimą jo tvirtino, kad P.E.N. vadovybės 
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tėvynėje. Taip pat buvo svarsty-
,tas P.E.N. centro pabėgusiems 
Vietnamo rašytojams įsteigimas. 
Rūpinamasi atstatyti ir P.E.N. 
centfus Johanesburge, Pietų Af
rikoje, bei Turkijoje, kur jie bu

vo valdžios uždaryti. P.E.N. klubo 
.pirmininkas taip pat vyks į Čilę, 
tartis suspenduoto P.E.N. klubo 
atkūrimo reikalais. 

Ypač karštų diskusijų Sidnė
jaus kongrese sukėlė Sovietų Są
jungos rašytojų įstojimo į P.E.N. 
klubą klausimas, lydėjęs P.E.N. 
klubą per pastaruosius dvidešim
tį metų — ar priimti Sovietų Są
jungą pilnu organizacijos nariu? 
Sovietinė Rašytojų sąjunga buvo 
pasiruošusi aktyviai įsijungti į to 
klausimo svarstymą, pasiųsdama 
į Sidnėjų tris savo nrius, kaip 
australų rašytojų svečius. 

Sovietų Sąjungos rašytojų ats
tovams taip ir neteko dalyvauti 
P.E..N. klubų posėdžiuose. Iš 
tarptautinės rašytojų organizaci
jos narių pasklido tiek karštų ar
gumentų prieš Sovietų Sąjungos 
priėmimą, kad sovietiniai litera
tūriniai pareigūnai nusprendė 
kongresą boikotuoti. Sovietų Są
jungos laikysena, matyt, paveikė 
ir kitų Rytų Europos valstybių 
kultūros vadovus — iš visų Rytų 
Europos centrų kongrese tedaly
vavo vieni jugoslavai. 

Argumentus prieš Sąjungos 
priėmimą susumavo prancūzų, 
belgų, vienos iš keturių Šveicari
jos centrų bei dviejų tarptauti
nių organizacijos prezidentų pa
sirašytas pareiškimas, kuriame 

sakoma, jog Sovietų Sąjungoje 
dar nėra sąlygų normaliam P.E.N. 
centro veikimui, pagal organiza
cijos tarptautinius nuostatus ir 
Chaną". Prancūzų P.E.N. centras 

derybos su Sovietų Sąjunga ga
li privest prie akligatvio ir prie 
atviro skilimo P.E.N. organizaci
joje. Egzilų P.E.N. centras kriti
kavo organizacijos pirmininką ir 
generalinį sekretorių už derybas 
su sovietinės rašytojų sąjungos 
pareigūnais tuo metu, kai pačio
je Sovietų Sąjungoje vis aštrėja 
literatūros ir rašytojų priespauda. 

Prancūzų poetas Pierre Em-
manuelis, P.E.N. klubų tarptau
tinis vicepirmininkas, savo laiške 
organizacijos pirmininkui rašė: 

"Jei Sovietų Sąjunga būtų pri
imta į P.E.N. klubą, būtų sukur
ta pavojinga fikcija. Tapę šio 
klubo nariais, sovietiniai rašyto
jai būtų klusnūs totalitarinės 
mašinos nariai, o parodę bent 
menkiausią nepriklausomybės 
žymę, taptų gyvais taikiniais. Pa 
ti sovietinė rašytojų sąjunga, 
valstybės griežtai kontroliuoja
mas organizmas, yra pagarsėjusi 
rašytojų išstūmimu ir dalyvavi
mu represijose prieš rašytojus". 

Atsakydamas į visus šiuos 
priekaištus P.E.N. klubų pirmi
ninkas pareiškė, jog jis derėjosi 
su Sovietų Sąjungos Rašytojų 
draugija, nes nepriklausomiems 
rašytojams būtų perdaug pavo

j inga ' mėginti patiems įsteigti 
savo skyrių, ignoruojant oficia
liuosius pareigūnus. Jo nuomone, 
negalima laukti, kol pasikeis so
vietinė sistema, ir todėl P.E.N. 
centrą reikia steigti dabar. Skir
tinga laikysena kenkianti nepri
klausomiems Sovietų Sąjungos 
rašytojams. Derybose su sovieti
nės rašytojų sąjungos vadovais 
jis pabrėžęs, kad jeigu toksai 
centras būtų įsteigtas Maskvoje, 
jis turėtų griežtai laikytis P.E.N. 
klubo taisyklių. Priklausymas to
kiam centrui būtų grynai asme
niškas reikalas, ir centras būtų 
atviras visiems Sovietų Sąjungos 
rašytojams, kurie sutiktų pasira
šyti Chartą. 

Jei Sovietinis P.E.N. centras bū
tų įsteigtas — pabrėžė P.E.N. 
klubų pirmininkas — šalia neiš
vengiamų oficialiųjų rašytojų ja
me vietos rastų ir nepriklausomi 
autoriai, o tai suteiktų "neįkai
nojamos paramos tiems mūsų 
kolegoms Sovietų Sąjungoje, ku
rie yra diskriminuojami ir nutil
domi dėl savo moralinės laikyse
nos". 

Tokie "nepriklausomi" rašy
tojai susilaukė moralinės para
mos iš Sidnėjaus kongreso. Tarp
tautinės rašytojų organizacijos 
nariai pasiuntė telegramą nese
niai suimtam ukrainiečių rašyto
jui Gelijui Snegiriovui, painfor
muodami jį apie jo išrinki
mą Sidnėjaus kongreso garbės 
nariu, įvertinant jo drąsą kovoje 
ui literatūros ir minties laisvę. 
O prancūzų delegacijos iniciaty
va su daugelio delegatų parašais 
pasiųstas laiškas Brežnevui, ku
riame protestuojama prieš Tarp
tautinės Amnestijos skyriaus So
vietų Sąjungoje pirmininko, 

rašytojo Georgijaus Vadlmovo, 
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Minties ir žodžio sandora 
Poetui Antanui Jasmantui (A. 

Maceinai) yra sunku atitolti nuo 
savo filosofinio kalnyno. Tiks
liau: Jasmantas kol kas stovyk
lauja Maceinos minčių papėdėje. 
Skverbtis į platų visuomenės pri
pažinimą jis ir nebando. Pasiten
kina atokia poeto - menininko 
nepriklausomybe, lyg i r tikėda
masis, kad ilgainiui ir jo poezija 
lygiavertiškai stovės šalia filoso
fijos. 

Peršasi įdomi paralelė: 
Nietzshe ir Maciena. Nietzsche 
—j filosofas ir poetas. Maceina — 
filosofas ir poetas (Jasmantas). 
Be abejo, juodviejų pažiūros ir 
temperamentai yra skirtingi. Ta
čiau yra reikšmingų panašumų. 

PU VISVYDAS 

tinu atodūsiu suskamba žodyje 
"mėnesiena". Į masinančią švie
są veržiasi pakeleivio žmogaus 
godos, simbolizuojamos svyruok
lio gluosnio įvaizdžiu. Gimsta 
religinė ekstazė, su Dievo dosnu
mo atskleidimu, su gamtos per
gyvenimu. 

Žinoma, beieškant "Elgetos 
soneto" motyvų ištakų, ne pro 
šalį įsiskaityti į A. Maceinos 
"Saulės giesmę" — Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio krikščioniškojo 
gyvenimo aiškinimą. Čia surasi
me išsamų elgetavimo ir dosnu
mo gvildenimą. Paaiškės, jog 
žmogus žemėje tėra tik pakelei-

Pavyzdžiui, vienodai pakilus yra Į vis> nuolat jieškantis Dievo. Nėra 
Ji.r^ir.-^;,, „s..; ~~~ • tai kokios paslaptingos ar vpa-
juodviejų užsiangažavimas savo L . ^ v , , / ,?, «P ,-

Į tingos tiesos. Vis dėlto Saules dvasinei profesijai. Abu yra ta
lentingi rašytojai, stilistai. Abie
jų poezija nėra gausi ir išsiskiria 
formos sklandumu. Ir vieno, ir 
antro poetinis įvaizdis tarnauja 
ne atsitiktinei nuotaikai, bet su 
gilia pasaulėžiūra susijusiam iš
gyvenimui. Kitais žodžiais, gilaus 
įsitikinimo galia juose gimdo į-
kvėpimą išdainuoti tai, ką nepa
jėgia pasakyti minties valdoma 
frazė. Tokiomis akimirkomis, kai 
Širdis pasidaro egzistencijos cent
ru, triumfuoja vaizdingas žodis. 

Štai Jasmanto "Elgetos soneto" 
pradžia: 

Į mėnesieną, ak, į mėnesieną 
Pasviro tylūs mūsų kelio 

gluosniai, 
O Tu, atgniaužęs savo ranką 

dosnią, 
Vis dalini tą būtį: ją tik vieną 

Vienintelę kaip naktį 
sidabrinę 

Tu žvaigždėm, mėnesiui ir 
žiogui duodi. 

Iš karto pagauna šių eilučių 
melodija. Jausmo styga pakarto-

i . . . : 

giesmėje" jos apgaubia skaity
toją, įtaigoja sekti šventojo pa
vyzdžiu. Daugeliu atvejų, Jas
manto knygos "Gruodo" lyrika 
yra meniškas 'Saulės giesmės" 
atšvaistąs. 

Jasmantas savo religinei pa
saulėžiūrai suranda ištisą eilę 
poetinių palyginimų. Ritmingi, 
rimuoti, su rilkiška rimtimi jie 
apibūdina žmogiškosios būsenos 
niuanasus. Dažnas vaizdas yra 
apgalvotai parinktas, detalės de
damos atidžiai, nors kartais ir 
nuslystama į dirbtinumą. Lyg 
nauji pastatai pakyla įvairūs 
prasmingi sonetai Pavyzdžiui, 
"Vėlumos sonete" girdime pa
klydusio, džiaugsmą ir viltį pra
radusio žmogaus balsą; "Voro so
nete" pavasarėjant žmogus tarsi 
voras "iš naujo, vis iš naujo" ka
binasi į naują būtį; "Girios sone
te" atsiskleidžia žaliuojančios 
gamtos džiaugsmas, kurį patirti 
turi bundantis kūnas, todėl poe
tas i r kreipiasi Šv. Pranciškaus žo
džiais: "O kūne mano, mano 
broli!" 

Tiek Nietzshės Zaratustra, 
tiek Maceinos gamtą ir Dievą 
šlovinantis Šv. Pranciškus "Sau
lės giesmėje" liepsnoja troškimu 
patobulinti žmogų. Žinoma, skir
tingi yra jų keliai, lygiai kaip 
skirtingi yra pačių filosofų tem
peramentai. Zaratustra į ant
žmogišką viršūnę veržiasi kaip 
liepsna. Ir Nietzshės poezija yra 
liepsningai nerami. Jasmantas iš
lieka taikingas, Kristaus ieškan
tis pakeleivis, kupinas liūdesio ir 
vienatvės. Sunkiame savo kelyje 
jis pajėgia pažvelgti į gyvenimo 
gruodą kaip į bičiulį, atėjusį 
drauge su nerimu, su seserim 
kančia ir rūpestingu ilgesiu 

Dar kiek pabūti. 
juk gražu — 
Ar ne? dar kiek pabūti. 

Jasmanto poezijoje šis "dar 
kiek pabuvimas" yra pagrįstas 
paprastu žmogišku džiaugsmu. 
Reikia pažymėti, kad šalia formos 
išbaigtumo Jasmanto lyrikoje iš
siskiria liūdesio ir džiaugsmo pu
siausvyra. Šviesūs ir tamsūs tonai 
tarsi susilieja viename darniame 
gyvenimo audinyje. Žmogui lem
ta džiaugtis gamta ir namų šilu
ma, išgyventi meilę, šlovinti 
mergaitės skaistumą, ilgėtis, 
laukti. O saulėlydžio ar vidur, 
nakčio metu lemta liūdėti kur 
nors pakelėje. Čia gretimai skam
ba ir giliamintis sonetas ir liau
dies intonacijomis sukurta daina. 
Jasmantas nenuteista nuo lietu
vių poezijos tradicinių šaltinių. 

Šiame rašinėlyje užsiminiau a-
pie filosofą — p o e t ą Nietzshe, 
norėdamas paryškinti faktą, kad 
jo įtaigi poezija savo epochi
niu nerimu yra pūstelėjusi ir Jas
manto pusėn. Juk visi XX am
žiaus poetai yra pajutę Dievo 
laidotojo minčių ir žodžių kaitrų 
dvelksmą, nežiūrint pasaulėžiū
rinių priešingybių. 

Sv. Jonas Nepomukas prie (Gaidžių km^ Tauragnų vist., Utenos aps.) 
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MANa KAMBARYS . 

-
< • 

Tas mano kambarys kaip didelė šventovė: 
Nusvirę gėlės lyg vėliavos maldingai stovi, 
Ir liūdesio vargonais groja, 
0 prie kojų, 
Prie Nukryžiuotų kojų, 
1 gedulo veliūrą susisupę, 
Mano džiaugsmas ir mano meilė klūpi 
Ir meldžia naktį juodarūbę 
Sukniubę. 

O liūdesys vargonais groja 
Ir nesustoja: 
Jis treUo palube graudena, 
Jis šūaužia pažeme lyg vox numaną, 
Rūsčiais pedalais sunkiai dunda 
Ir skundą, 
Skundą tylų, skundą liūdną be galo 
Išverkia fleitom antro manualo. 

y 

-

Tas mano kambarys kaip didelė šventovė: 
Pro uždangas nedrąsiai saulė srovi 
Lyg pro stiklus margų vitražų 
Ir mažo, 
Mažo džiaugsmo neberanda 
Ir mažos meilės nebemato 
Sukniubusios prie Nukryžiuotų kojų, 

O liūdesys vargonais groja 
Ir iš reto, 
Iš reto tyla, nyksta ir sustoja 
Ir užraktais sužvanga. 
Pakilęs atidaro siaurą mano langą 
Ir traukia orą pūna krūtine 
ir žiūri akimi rūsčia. 
Jis čia 
Ir kunigas, ir tarnas, ir minia. 

PAKELEIVIS 

Už lango ūžia vėjas. Gal paklydęs. 
O aš lyg pakeleivis, žiburį išvydęs, 
Po tavo stogu užėjau truputį — 
Ne pasilsėt ir ne prušyti, tiktai pabūti. 
Tik valandėlę. G paskui, kai varpo dūžis 
Nuo seno bokšto paskutinis leisis, 
Aš tavo kilimais tyliaisiais 
Išslinksiu vėl, rausvoj lemputėj susigūžęs, 
Šešėliu vėl išslinksiu pro duris į vėją, 
Į šaltą vėją tarsi paukštis, kurs nespėja 
Sugrįš į savo šutą gūžtą. 

APREIŠKIMAS 

Ir mes kaip tu ilgai rymo jom 
Ir matėm Jį kiekvieno smėlio kibirkšty). 
O saulė leidos, ir po mūsų kojom 
Šešėliai tiesės lyg avikailiai minkšti. 

Jau tuoj naktis. Jau dykuma nustos blizgėjus 
Ir išsiskleis lyg uždanga prieš mus. 
Bet ar tasai, kurs sėjai prasidėjus 
Užsuko pas tave, užeis į mūs namus, 

Varteliai girgžteli — lyg atdarytu 
Kažkas lyg takeliu paslydo 
Ir tylomis dūzgena ir lyg šydo 

Kraštelis auksu ore švyti. 
Ak —tai bitė 
Pavakariop į avilį paklydo. 

MALDA 

Jau vakaras. Ir ateini Tu, mano Dieve, 
Pro liūdinčias vagas laukų arimo. 
O mūs diena kalnelyje dar rymo 
Ir ulbina dūdelę grubiažievę. 

Kaip dūzgiantis šikšnosparnis 
Vūtis palieka savo urvą tvankų 
Ir leidžiasi ant tavo rankų 
Kaip ant rugių saulėleidžio ugnis. 

Priimki ją! Ją vieną teturiu! 
Priimk, Tramdytojau ir žemės ir žvėrių! 

Eilėraščiai paimti iš Antano Jasmanto poezijos rinkini* 
"Gruodas", išleisto "Ateities" 1965 m. ir laimėjusio Lietu-
vių rašytojų draugijos premiją. 

• 

Filosofija kaip interpretacija 
Antanas Maceina 

R e d a k c i j a s p a s t a b a , čia spausdi
name ištrauką iš šiomis dienomis išeinančios naujos 
Antano Maceinos knygos "Filosofijos kilmė ir pras
mė". Veikalą leidžia Lietuvių kataliku mokslo aka
demija. Knyga didelio formato, 340 psl.. kaina 16 
doi. Iki vasario 15 d. užsisakiusieji knygą gauna už 
pusę kainos. Leidyklos adresas: Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Rev. Liuima, Piazza della Pi-
lotta 4. 90187 Roma, Italia. 

Pagrindinių interpretacijos savybių apžvalga 
rodo, kad jos visos yra tolygios aukščiau aprašy
toms filosofijos savybėms: interpretacijos įvairu
mas atitinka filosofijos jvairumą. interpretacijos 
kmtsmumas — filosofijos kintamumą, interpre
tacijos asmeniškumas — filosofijos asmeniškumą, 
interpretacijos priėmimo laisvė — filosofijos pri
ėmimo laisvę. Jeigu tad esama dviejų esmiškai 
skirtingų pažinsenų — tyrimo ir interpretacijos, 

—tai, nė kiek neabejodami, turime pripažinti, 
kad filosofijai visu plotu tinka tik interpretacinė 
pažinsena. Filosofavimas telpa interpretavime 
kaip žmogiškojo pažinimo būde. Filosofui reiškia 
ne tirti, o interpretuoti. [...] 

INTERPRETACIJOS ESMĖ 

Ką vykdo interpretas, kūrinį interpretuodamas, 
ir kas atsitinka su pačiu kūriniu, kai jis yra in
terpretuojamas? Atsakymas j ši klausimą veda 
mus i interpretacijos esmę ir todėl mūsajam ap
mąstymui turi didžios svarbos. Jo sklaidą betgi 
norėtume pateikti ne atitrauktiniu būdu, o nagri
nėdami vieną visiškai konkrečią interpretaciją. 
Šios interpretaciios tema yra S. Raffaelio madona, 

— 0 Šios temos interpretas yra rusų mąstytojas i. Ki-

rejevskis (1806-1856). Pasfttnktasts pavyzdys yra 
reikšmingas t * , kad Kirejevskis nebuvo nei meno 
istorikas, nei kritikas, todėl jo interpretacija nėra 
Įtaigaujama meno mokslo, o išreiškia bendrą 
žmogiškąją prieigą prie kūrinio apskritai. Be to, ši 
interpretacija liečia ne vieną kurj Raffaelio pa
veikslą, o ištisą jo tapybos temą, kurią dailininkas 
yra mėginęs išvystyti daugiau, negu dvidešimtimi 
savo darbų. 

Studijuodamas Muenchene ir klausydamas 
Schellingo paskaitų (1830), Kirejevskis mėgdavo 
užeiti i senąją bavarų pinakoteką, kur jo dėmėsi 
patraukė viena Raffaelio madona. Ligi tol jis buvo 
matęs, kaip pats rašo, "maždaug dešimti Raffaelio 
madonų", bet jos visos gilesnio įspūdžio jam ne
padarė: "i visas žiūrėjau šaltokai (cholodno), ka
dangi negalėjau susivokti, kokis gi jausmas turėtų 
atitikti ši veidą"; kitaip sakant, kokio jausmo ve
damas žmogus turėtų stebėti Raffaelio madoną, 
kad galėtų ją Įsisavinti. "Ji ne karalienė, sampro
tauja Kirejevskis, bet nė ne deivė; ji šventoji, bet 
jos Šventumas nėra maldingumas; ji be galo graži 
(prekrasnaja). tačiau ji nežadina nei nuostabos, 
nei aistros; ji neapžavi ir nepavergia. Kokiu tad 
jausmu reikia i ją žiūrėti, kad suprastum jos grožį 
ir joje išsiskleidusią pagrindinę jos kūrėjo nuotai
ką? Tai klausimas, kurio negalėjau išspręsti, kol 
buvau nematęs čionyštės madonos"1) Stabtelė
kime valandėlę prie šro prisipažinimo, truputį jį 
praplėsdami bei pagilindami. 

Išauklėtas religiškai ir pats būdamas giliai re
ligingas, Kirejevskis, be abejo, žinojo, kad Raffaelio 
madona reiška Dievo Motiną, kurią Rytų Bažny
čios liturgija vadina "visatos karaliene - carica 
vsekniMj". Ir vis dėlto, žiūrėdamas į Rattariio su

kurtus jos paveikslus, jis negalėjo jos veide rasti 
karališkųjų bruožų: "ji ne karalienė". Kirejevs
kis taip pat žinojo, kad madona yra šventoji: 
"šventų šventoji — presviataja", kalbant bizanti-
ninės liturgijos žodžiais. Bet ir vėl: jos šventumas 
kažkodėl neskatino laikytis jos akivaizdoje pamal
džiai ar net pulti prieš ją ant kelių: "ji ne deivė". 
Raffaelio madonos grožis buvo Kirejevskiui, kaip ir 
kiekvienam kitam stebėtojui, pati akivaizdybė. O 
vis dėlto jis Kireįevskio nestebir*>; jam net atrodė, 
kad šis grožis esąs tarsi kažkur jau regėtas; juo 
mažiau jis kerėjo, kaip apskritai vyrą keri moters 
grožis, traukdamas bei pririšdamas: Raffaelio ma
dona jusliškai neįtaigauja. Vadinasi, nei pagarba, 
nei maldingumas, nei nustebimas, nei aistringu
mas nebuvo jausmas, galįs būti prieiga Raffaelio 
madonai įsisavinti. O kol tokio vedamojo jausmo 
stinga, tol stinga vidurkio, aplink kuri teiktųsi 
kūrinio pergyvenimas, kurdamas mumyse vienybę 
ir tuo perkeldamas kūrinį į mūsų vidų. Nesant 
tokio vidurkio, net ir tobuliausias kūrinys lieka 
mums abejingas ir net šaltas. Racionaliai mes ga
lime žinoti, kad tai esąs didis kūrinys, tačiau 
mums patiems jo didybė tebėra mirusi. Stingant 
vedamojo jausmo, didžio kūrinio akivaizdoje stovi
me taip, tarsi stovėtume kurios nors Egipto mumi
jos akivaizdoje: mes neįstengiame atsigabenti jos 
į savą dabartį, todėl paliekame ją buvoti šalia 
mūsų — tolimą bei svetimą. Tai anaiptol nėra 
kūrinio kaip kūrinio kritika, nes kritika yra gali
ma, tik interpretuojant; tai visiška kūrinio sveti
mybė mūsajam būviui, stokstant interpretacijos iš 
viso. Tokia interpretacijos stoka gali trukti keletą 
akimoju; bet ji gali trukti ir visą gyvenimą. Mes 
galime niekad nerasti prieigos prie to ar kito vei
kalo, prie to ar kito stiliaus, prie tos ar kitos pa
žiūros bei sistemos, kaip jos kurį laiką nerado Ki
rejevskis prie Raffaelio madonos. 

Bet štai, Muencheno pinakotekoje Kirejevskis 
aptiko dar vieną to paties Raffaelio madoną. "Ir 
ši madona" (žodį 'ši' pabraukia pats Kirejevskis, 
Mc) išsprendė jam aną jį kankinusį klausimą. Šio 
paveikslo akivaizdoie Kirejevskiui staiga pasidarė 
aišku, kad Raffaelio niadiaią o^Hg** įsisavino "tik 

broliškosios meilės jausmu; tasai virpulys, kurį S 
madona sukelia sieloje, yra lygiai toks pat, koks 
kyla manyje, mąstant man apie savo seserį" ( t 
p.). Jaunesniąją savo seserį Mariją Kirejevskis la
bai mylėjo ir nuolatos su ja susirašinėjo. Vykda
mas užsienin, jis buvo su ja susitaręs, kad kiek
vieną savo laišką ji papildys kokia nors ištrauka 
iš Šventojo Rašto, ir Maša savo pažadą tesėjo. Tad 
galimas daiktas, kad švelni broliškoji meilė dabar 
savaime susitelkė aplink Raffaelio madoną, ir ši 
staiga atsiskleidė Kirejevskiui kaip jo paties sesuo. 
Vieną akimirką jis suprato jos grožį, jos veido kal
bą ir tą Įspūdį, kurį ji palieka žiūrovui. "Ne meile 
(vyro moteriai. Mc) ir ne susižavėjimu, bet tiktai 
brolišku meilumu, rašo Kirejevskis, galima su
prasti jos nekalto paprastumo potraukį ir jos skais
tumo didybę. Tai jaučiau taip tikrai ir taip aiškiai, 
jog juo ilgiau šią madoną stebėjau, juo gyvesnis 
man darėsi Maškos vaizdas" (t.p.). Taigi: ne mo
tina, ne mergelė, ne karalienė ir ne šventoji, o 
mano paties sesuo — štai kas yra Raffaelio mado
na. Brolio meilės jausmas yra prieiga jai įsisavinti. 
Tai jausmas, kuriuo madona yra atsigabenama į 
žiūrovo dabartį; tai vidurkis, kuris išaiškina visa, 
kas anksčiau buvo joje nesuprantama ar nesutai
koma. Mano sesuo nėra man karalienė, o dar ma
žiau deivė; sesers šventumas yra mano pergyvena
mas nieku būdu ne pamaldumo jai lytimi; sesers 
grožis manęs nestebina ir neužkeri, nes jis yra 
man pažįstamas nuo pat mažumės; juo labiau jis 
nekelia manyje aistros ir todėl nepavergia. Bro
liškosios meilės Šviesoje Kirejevskis sugebėjo išsi
aiškinti visus Raffaelio madonos paveikslų sandus 
objektyviai ir visus jos sukeltus įspūdžius subjek
tyviai. Brolio meilės įtaigaujama Raffaelio mado
na tapo jam artima bei sava; ši meilė perkėlė ma
doną i Kirejevskio dabartį taip stipriai, jog kiti 
pinakotekos paveikslai jam "pasidarė, kaip pats 
prisipažįsta, beveik nebesuprantami"; net į Ru
benso ir Van Dycko kūrinius jis žiūrėjo "kaip į ta
petus" (t.p.). 

Kas tad atsitiko su Raffaelio madona Kirejevskio 
interpretacijoje? — Jau sakėme, kad kūrinio atvi
rybe yra būtina interpretacijos sąlyga: interpre

tuojame tik tai, kas pačia savo sąranga nėra vie
naprasmiška bei vienatiksliška, o atvira prasmes 
bei tikslo neaprėžtybei. Antra vertus, ta pati kūri
nio atvirybė yra ir jo svetimumo priežastis. Kol 
kūrinys stovi prieš mus gryna savo neaprėžtybe, 
tol jis į mus nekalba, nes neturi nei kuo prabilti, 
nei ko pasakyti; tol ir mes patys nežinome, kaip jo 
atžvilgiu laikytis: kūrinio atvirybė žadina mumyse 
šaltą abejingumą. Interpretuodami mes todėl ir 
dedame kūrinio atvirybėn tam tikrą tašką, vadi
nasi, nubrėžiame jo neaprėžtybei vidurkį. Kirejevs
kio interpretacijoje toksai vidurkis buvo brolio 
meilė seseriai. Kol kūrinio atvirybė tokio vidurkio 
neturi, jis mus glumina, nes mes negalime suvesti 
vienybėn atskirų kūrinio dalių; mes regime šias 
dalis gana aiškiai, bet jas laikanti bei jungianti 
visuma išsprūsta iš mūsų žvilgio, taip kad mes 
kūrinio 'nesuprantame'. O nesuprantamas kūri
nys lieka šalia mūsų. kaip Raffaelio madona ku
rį laiką buvo likusi šalia Kirejevskio. Tačiau kai 
tik kūrinio atvirybė įgyja mūsų jam teikiamą vi
durkį, tuojau šisai vidurkis patraukia savęspi vi
sas kūrinio dalis daleles ir sujungia jas vienybėn. 
Tuomet kūrinys stoja prieš mus jau nebe kaip pa
krika dalių suma, bet kaip vieninga visuma. Jis 
įgyja aiškiai aprėžtą pavidalą, pasidaro mums su
prantamas ir net patrauklus, kaip Raffaelio mado
na Kirejevskiui. Interpretacija yra kūrinio visumos 
nukreipimas į mūsų jam teikiamą vidurkį ir jo 
dalių sutelkimas aplinkui šį vidurkį. Tai pati pir
moji ecnvnė jos žymė. 

Kai kūrinys įgyja vidurkį ir visus savo sandus 
sutelkia aplinkui jį, jis savaime virsta uždaru. 
Nes kur yra vidurkis, ten atvirybė yra jo ap
sprendžiama. O apspręsta atvirybė nebėra atviry
bė: interpretuotas kūrinys buvoja uždarai. Todėl 
interpretacija anaiptol nėra kūrinio atskleidimas, 
kaip ii dažnai esti suprantama; atvirkščiai, ji yra 
kūrinio užskleidimas mūsąja mintimi ar mūsuoju 
jausmu. Ir kaip tik čia slypi interpretavimo prie
šingybė tyrimui. Akmens luito negalime interpre
tuoti todėl, kad jis yra uždaras pačia gamtine sa-

(Nutolt* į * pmU 
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Filosofija kaip interpretacija 
(Atkelta iš S pusi.) 

vo sąranga. Užtat ji galime tirti, šią jo sąrangą 
nagrinėti ir jos sandus bei jų veikimą pažinti. 
Tuo būdu akmuo — tai tinka ne tik gamtos, bet 
ir technikos padarams — atsiskleidžia ir darosi 
tarsi perregimas mūsų protui. Mokslo pažanga 
kaip tik ir glūdi jo galioje padaryti daiktus vis 
perregimesnius. Nūn, iš to paties akmens ištašytą 
statulą jau interpretuojame, nes čia daiktas yra pa
keltas i kūrinio rangą ir virtęs atviru, todėl jiešką-
sis vidurkio kaip kelio j mūsų dvasią, kad taptų 
vienaprasmis ir todėl mums suprantamas bei sa
vas. Interpretuodami suteikiame jam ši vidurki, 
sykiu tačiau užskleidžiame jo atvirybę, padaryda
mi jj tuo mums savą. Interpretacija kūrini prabil-
do: interpretuotas kūrinys mums kalba, tačiau jis 
kalba jau tik viena kalba. Vatzdmamoio meno kū
rinių interpretaciją H. Sedlmayris vadina "pavi
dalą teikiančiuoju žiūrėjimu — gestahendes 
Sehen". suprasdamas 'žiūrėjimą' ne kaip gryną a-
kies organo veikimą , o kaip "dvasinę pagavą 
(Erfassung)"2). Ši pagava tad ir suteikia kūriniui 
pavidalą. Tačiau kiekvienas pavidalas yra uždaras: 
pavidalas ir atvirybė išskiria vienas kitą.Jgijus kū
riniui tam tikrą pavidalą, dingsta jo atvirumas bet 
kokiam pavidalui. Pavidalą teikiančioji pagava — 
žiūrėjimas (tapyba skulptūra), girdėjimas (muzi
ka), supratimas (filosofija) — baigiasi, Sedlmayrio 
žodžiais tariant, "apipavidalintu žiūrėjimu (ge-
staltetes Sehen)" kaip mūsosios interpretacijos pa
sekme (t.p.). Tai antroji esminė interpretacijos 
savybė. 

Interpretacinis užskleidimas tačiau anaiptol 
nėra kūrinio virtimas daiktu, uždaru pačia objek-
tyvine savo sąranga. Sekdami R. Guardiniu, esa
me sakę, kad interpretuoti reiškia aiškintis kūrini 
savu būdu, aiškintis sau ir savaip. Interpretavimo 
palyginimas su tyrimu patvirtina šią mint} visu 
plotu. Tirdami kokį nors daiktą, mes jį atveriame 
visiems; kiekvienas gali pažinti tyrimo atskleistus 
daikto sandus bei jų veikimą. Tyrimu prabyla 
daiktas į visus, kadangi jis kalba pačiu savimi. 
Tuo tarpu interpretuodami, teikiame kūrinio at
virybei savąjį vidurkį — mūsų pažiūros, mūsų 
minties, mūsų jausmo ar net ir nuotaikos lytimi. 
Užtat šis mūsų vidurkis užskleidžia kūrinį irgi 
tik mums patiems. Mūsų pagava paverčia kūrinio 
neaprėžtybe pavidalu mums, nes tai mūsų paga
va. Objektyvinę gi savo sąranga kūrinys nekinta 
dėl to nė menkiausiai. Jis ir toliau buvoja kaip į-
kūnyta laisvės regimybė, vadinasi, kaip galimybė 
neaprėžtai interpretacijų aibei. Bet kol jis šitaip 
bvvoja. jis buvoja ne mums. Savą mes padarome jį, 
tik interpretuodami, vadinasi, atsigabendami f 
mūsąja dabartį tiek laiko, tiek būklės atžvilgiu. 
Tuomet kūrinys buvoja mums. bet nebe atvirai. 
Kitiems jis lieka ir toliau atviras, taip kad šie kiti 
gali jį interpretuoti irgi savu būdu: sau ir savaip. 
Interpretacija neverčia nė vieno, kaip kad tyrimo 
išvados verčia kiekvieną. Kūrinys visados leidžiasi 
interpretuosimas vis kitaip ir tuo pačiu užsklei-
džiamas irgi vis kitaip. Kūrinys buvoja priešgyniš-
kai: jis yra ir atviras, ir uždaras kartu; atviras sa
vyje kaip kūrėjo išdava ir uždaras mumyse kaip 
intėrpreto išdava. Kadangi tačiau jau pats kūri
nio stebėfimas ar apmąstymas, vadinamas jo pa
gava, yra interpretacija, tai istoriškai mes visados 
gyvename jau interpretuotame pasaulyje. Tai nė
ra gamtinių daiktų pasaulis, kurį tiriame. Tai 
kultūrinių kūrinių pasaulis, kurio atvirybę čia 
pat užskleidžiame savomis pagavomis, kad buvo-
tume 'namie', o ne 'svetur", nes atvirybėje turėti 
'namų negalima: kūrinys sava atvirybe yra be
namis. Užtat sava interpretacija mes jį ir užsklei
džiame, kad padarytume jį sava 'gyvenviete'. Kū
rinio užskleidimas tik man ir sudaro tolimesnį bū
dingą interpretacijos bruožą. 

Kūrinio užskleidimas tik man pagrindžia galop 
interpretacijų įvairybę bei kintamybę. Kūrinys 
buvoja kaip galimybė interpretuoti jį neaprėžtai 
ir lieka šia galimybe nepaliaujamai. Kiekviena 
interpretacija paverčią atvirą kūrinio galimybę 
uždara tikrenybe intėrpreto dvasioje, bet niekad 
nesunaikina jos kūrinio sąrangoje. Todėl kūrinys 
gali turėti ir iš tikro turi daugybę interpretacijų — 
pagal laiko, tautos, visuomenės, asmens pobūdį. 
Net mes patys galime iš pagrindų keisti sykį mū
sų interpretuoto kūrinio aiškinimą, teikdami jam 
kitokį vidurkį. Nė vieno kūrinio interpretacija nė
ra pastovi. E. Betti teisingai pastebi, kad inter
pretacija "niekad negali būti suvokiama kaip už
baigta ir galutinė, nes jokia interpretacija, net jei
gu ji pradžioj atrodytų ir labai įtikinanti, nesiduo
da būti žmonijai primetama kaip nekintama"3). 
Užtat būtų klaida suprasti interpretaciją kaip 
kūrinio atbaigimą, tarsi kūrėjas būtų jį tik apme
tęs, o interpretas jį užbaigtų, kad turėtume vei
kalą visa jo pilnatve. Anaiptol! Kūrinys pačia sa
vo prigimtimi negali būti užbaigtas, jei užbaigimą 
suprasime kaip jo atvirybės išsėmimą. Joks veika
las negali būti interpretuotas galutinai. Nes tai 
reikštų, kad kūrinys yra vienaprasmis ir kad in
terpretacija šią vieną jo prasmę atseka, nusako ir 
tuo kūrinį išaiškina verčiamojo pažinimo būdu. 
Tokiu atveju, žinoma, apie jokią interpretacijos 
kaitą negalėtų būti nė kalbos, kaip jos negali būti 
apie tyrimu prieito pažinimo kaitą: kas tyrimo pa-
Srita, fieka paHnta būtinu būdu visiems ir visados. 
Tuo tarpu kas interpretacijos pažinta, nėra nei 
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privaloma, nei pastovu. Kaip tik todėl interpreta
cija ir negali būti kūrinio užbaigimas. Kūrinio at
virybę užskleisti reiškia ne jį užbaigti, o tik jį ap
rėžti tam tikru pavidalu intėrpreto dvasiai ir vi
siems tiems, kurie šią dvasią laiko sava. 

Taip pat yra netikslu vadinti interpretaciją 
kūrybinio veiksmo atgaleiga, kaip tai daro E. Betti, 
teigdamas, esą "interpretas privalo pereiti her-
meutiniu būdu kūrybinį kelią priešinga linkme", 
negu juo yra ėjęs pats kūrėjas*). Net jei ir sutik
tume, kad šitoks atbulinis kelias į kūrinio prad-
mę būtų įmanomas, vis dėlto turėtume paneigti 
Betti sampratą, kadangi jos pagrinde slypi prie
laida, esą interpretas, atkeliavęs atbuliniu būdu į 
pradžią, atrastų tai, ką kūrėjas yra norėjęs kūri
niu pasakyti. Tuo tarpu jau minėjome ir Čia dar 
sykį pabrėžiame, kad kūrinys yra daugiau, negu 
jo kūrėjo noras: kūrinys sako daugiau, negu aprė
pia kūrėjo sąmonė; daugiau kaip tik savo atviry
be. Jeigu kūrinys būtų iš tikro tapatus kūrėjo už
mojui, tai jis būtų jau paties kūrėjo užsklęstas ir 
tuo pačiu virtęs techniniu padaru ar moksliniu 
veikalu, kurių, kaip sakyta, neinierpretuojame. 
Tai, kas yra prieinama interpretacijai, visados yra 
ir turi būti atvira; o tai, kas yra atvira, niekada 
nėra tapatu tam. ko norėjo šios atvirybės kūrėjas, 
kadangi kūrėjo noras visados yra aprėžtas, baigti
nis ir todėl uždaras. Jo tapatybė kūriniui sunai
kintų šiojo atvirybę. O jei kūrinys yra daugiau, 
negu kūrėjo užmojis, tai eiga kūrybos keliu atgal 
nieko neprieitų: čia slypi biografinės interpretaci
jos nesėkmė. Užuot buvusi atgaleiga, interpreta
cija yra greičiau primyneiga. vadinasi, kūrybinio 
veiksmo pratęsimas tuo, kad atvira kūrinio gali
mybė čia esti paverčiama uždara jo.tikrenybe, pa
darančia kūrinį gyvą bei prieinamą man pačiam, 
mano tautai, mano laikui. Kūriniai gyvena gi ne 
muziejuose ir ne bibliotekose, bet dvasinėje dabar
tyje. Interpretacija juos kaip tik ir pašaukia į šią 
dabartį, vadinasi, į gyvastingą gyvenimą: inter
pretas įstato kūrinius į dabarties laiką ir erdvę, 
pratęsdamas ar atnaujindamas kūrinio buvojimą 
istorijoje. 

INTERPRETACIJOS TIESA 

Šitoje vietoje kyla betgi abeionėr ar kūrinio 
užskleidimas mūsąja interpretacija nėra savava
liškas veiksmas? Ar interpretacija ir subjektyviz
mas nėra tapatūs? Kur rasti interpretacijai ribą ir 
kur glūdi jos tiesa? Kokiu atveju ta ar kita inter-
pratacija gali būti vadinama tikra? — Šiai abejo
nei suprasti ir kartu jai pergalėti žvilgterėkime 
dar sykį į jau minėtą Raffaelio madonos inter
pretaciją. Jokių atveju ir jokia prasme mes nesa
me verčiami sekti Kirejevskiu ir Raffaelio madoną 
interpretuoti kaip seserį. Mes galime interpretuoti 
ją ir kaip motiną, ir kaip mergelę, ir kaip karalie
nę, ir dar kaip kitaip. Tačiau ar tai reiškia, kad vi
sos šios interpretacijos, stipriai skirdamosios viena 
nuo kitos, būtų savavališkos? Stebėdami Raffaelio 
madoną kiek atidžiau, turėsime pripažinti, kad jo
je esama kažko, kas įgalina mterpretą artintis 
prie jos ir kaip prie sesers, ir kaip prie motinos, ir 
kaip prie mergelės, ir kaip prie karalfenės, ir kaip 
prie šventosios.... Kas yra tasai 'kažkas', nusakyti 
sąvokomis neįmanoma. Vadinkime jį 'kūrinio at
virybe', teigdami, kad Raffaelio madona yra atvira 
priimti visu minėtus žiūrovo santykius su jos vaiz-
dinamąja išraiška. Nes, būdamas objektyviai at
viras, kūrinys leidžiasi objektyviai interpretuoja
mas tol, kol jo atvirybė įstengia šią interpretaciją 
priimti.O visko priimti ji neįstengia. Kūrinio at
virybė yra ne atvirybė savyje, vadinasi, atsaja at
virybė, bet objekto atvirybė; objekto, kuris sudaro 
kūrinio turinį arba temą. Raffaelio atveju tai yra 
madonos atvirybe. Raffaelio madonos paveikslai 
gali būti tiek įvairiai interpretuojami, kiek šiam 
Įvairumui yra atvira pa u madona kaip visų Uų 
paveikslų bendrine tema. Todėl visa, kas telpa j 

kūrinio temos atvirybę, savaime gali būti ir inter
pretacijos vidurkis, šią atvirybę užskleidžiąs tam 
tikru aprėžtu pavidalu. Kiekvienas toks pavidalas 
yra pateisinamas pačiu savo įtilpimu ir todėl nėra 
savavališkas. 

Sauvalia prasideda tada, kai intėrpreto teikia
mas kūriniui vidurkis prasilenkia su objekto arba 
temos atvirybe, būdamas ne šios atvirybės priima
mas iš vidaus, o jei primetamas iš viršaus. Ką tai 
reiškia, .gali mums paaiškinti vėl ta pati Raffaelio 
madona. Rajfaelio .madonos paveikslai vaizduoja 
moterį ypatingo būdingumo: jie nėra tų ar kitų 
moterų portretai, o vienos skirtinos moters būvio 
meninė .išraiška^ nors šiai išraiškai ir būtų tar
navusi ta" ar kita istorinė moteris kaip modelis. 
Tačiau ne modelis čia yra paveiklso objektas arba 
tema, o anbjl ypatinga moteris, kurią tikintieji 
vadina Dievo Motina, Mergele, Nekaltąja, Užtarė
ja, dangun Paimtąja ir t t Ši ypatinga moteris yra 
atvira savo būdingumu, fa- šis jos būdingumas nu
rodo, kokioms interpretacijoms ji yra atvira, vadi
nasi, kokios interpretacijos gali būti jos būdingu
mo priimamos bei pateisinamos. Aukščiau minė
tos interpretacijos —madonos kaip sesers, moti
nos, mergelės, karalienės — telpa į šios ypatingos 
moters būvio atvirybę, todėl jas ir laikome ne 
grynai subjektyviomis bei savavališkomis, o ob
jektyviai pagrįstomis, vadinami, pateisinamomis 
rją§ą jų galimybe. Tarkime betgi, kad kas nors 
panūsta interpretuoti Raffaelio madoną kaip ama
zonę. Moters vaizdas apskritai yra amazonišku-
mių atviras; interpretuoti moterį kaip amazonę 
galima. Tačiau vaizdas madonos kaip ypatingo 
b.ūdingurao jmotęrs, išskiria amazonę absoliučiai. 
Amazonės būdingumas stovi šalia madonos bū
dingumo: tai dvi atvirybei, buvojančios skirtingo
se plotmėse, todėl negalimos suvesti vienybėn. Jei
gu tad kam ateitų galvon Raffaelio madoną inter
pretuoti amazonės prasme, tai toksai interpretas 
prasilenktų su madonos atvirybe, ir jo interpreta
cija būtų iš tikro savavališka. O savavališka in
terpretacija iš viso nėra interpretacija, kadangi 
savo teikiamu vidurkiu ji kūrinio nepaliečia, vadi
nasi, nepataiko į objektą, kurį norėtų interpretuo
ti. Prasilenkusi gi su objektu, interpretacija darosi 
tuščia ir galop virsta išmone. Be abejo, atskirais 
atvejais gali būti ginčijamasi, ar kuri interpre
tacija kūrinio atvirybėje telpa ar netelpa; principe 
tačiau yra neabejotina, kad tik ta interpretacija 
yra pagrįsta, kuri save teikiamu kūriniui vidurkiu 
neprasilenkia su kūrinio objektu arba tema. 

Tos ar kitos interpretacijos galimybė tilpti 
kūrinio temos atvirybėje ir sudaro objektyvinį jos 
pagrindą bei apsaugą nuo sauvalios. Vis dėlto vie
no šio pateisinimo dar nepakanka, kad interpre
tacija pralaužtų intėrpreto dvasią ir virstų isto
riniu sandu. Be abejo, jokia interpretacija, kaip 
sakėme, nėra patvari: interpretacija nebuvoja is
torijoje taip, kaip joje buvoja tyrimu laimėtos 
pažintys. Antra vertus, ne viena interpretacija pe
reina į viešąją nuomonę, kurį laiką ją apvaldyda-
ma ir kitas interpretacijas nuslėgdama ar net pa
neigdama. Sakysime: M. K. Čiurlionio paveikslų 
kaip lietuviškumo išraiškos interpretacija mūsų 
dienomis yra aiškiai nustūmusi užnugarin tų pa
čių paveikslų kaip žmogiškumo išraiškos inter
pretaciją (plg. V. Ivanov), nors Čiurlionis bendra
jam žmogiškumui yra nemažiau atviras kaip ir 
skirtinam lietuviškumui. Ir taip yra su visomis 
kurmių interpretacijomis, vis tiek ar jos būtų 
estetinės, ar filosofinės Visos vyraujančios inter
pretacijos laiko eigoje kinta, čia išnirdamos, čia 
vėl dingdamos. Kodėl? Atsakyti į tai gana lengva: 
todėl, kad jos įtikina irba neįtikina. Įtikinamu
mas yra kiekvienos interpretacijos vyravimo lai
das. Tai savaime aišku. Jau sunkiau yra įž.^lgti, 
kuo interpretacija įtikina. Kame glūdi interpreta
cijos įtikinamumo pagrindas? Pati galimybė inter
pretacijai tilpti kurinio atvirybėje dar anaiptol ne

laiduoja, kad ji bus ir priimta. Kirejevskio mado
nos kaip sesers interpretacija gražiai telpa mado-
nc* kaip objekto atvirybėje, ir vis dėlto Raffaelio 
madona kaip sesuo nėra perėjusi į meno interpre
tacijų istorinį lobyną. Ji yra galima, pateisinama, 
prasminga ir vis dėlto ji buvoja tik kaip idomus 
bandymas, neperžengęs asmeninių intėrpreto pa
stangų. Tai rodo. kad interpretacijos įtikinamu
mui reikia kažko daugiau, negu tik galimybės 
tilpti interpretuojamojo objekto atvirume. Kas tad 
yra šis 'daugiau'? Kas padaro, kad ta* ar kita in
terpretacija — bent kurį laiką —atrodo esanti 
įtikinanti ir todėl esti mūsų priimama? 

Tyrimo išvadų įtikinamumas yra pagristas 
įrodymais. Kiek įrodymai yra tikri, tiek ir jais pa
remta išvada yrą tikra. Be abejo, įrodymai įvai
ruoja pagal mokslo pobūdį: matematikos ar fizi
kos įrodymai yra kitokie, negu filologijos ar ar
cheologijos. Tačiau kiekvienas rnoksįas yra Įrody
mų reikalingas, ir kiekviename moksle jie vaidina 
lemiamąjį vaidmenį šio mokslo tiesos reikalui. 
Nes mokslo tiesa yra sprendimo atitikimas daiktą. 
Daiktas apsprendžia mokslinę.ištarą paskutiniuoju 
savo žodžiu. įrodymai ir yra šisai daikto žodis., j ie 
daiktą prabildo: Šitaip yra todėl, kad taip sako 
pats daiktas, tyrimo prakalbintas įrodymų lytimi. 
Tyrimas pačia savo esme yra įrodomasis 
mąstymas. 

Visai priešingai yra mąstymo elsgsena, inter
pretuojant kūrinį. Nors Raffaelio madonos kaip 
sesers interpretacija ir yra galima bei pateisinama, 
tačiau jai pagrįsti Kirejevskis neteikia jokių įro
dymų. Ar tai metodinis trūkumas? Anaiptoll Nes 
interpretacijoje įrodymų iš viso būti negalL In
terpretacijoje kalba juk ne interpretuojamasis da
lykas, — būdamas atviras, jis iš viso prabilti ne
gali, — bet interpretuojantysis asmuo, teikdamas 
kūrinio atvirybei savą vidurkį. Tiesa, šis 
vidurkis privalo išlikti objekto atvirume: tai 
sąlyga būti jam pateisinamam. Vis dėlto šis vidur
kis nėra imamas iš objekto sąrangos, kaip moks
linio tyrimo atvejais, o iš paties intėrpreto dvasios. 
Sava sąranga kūrinys yra pajėgus tokį vidurki 
priimti, tačiau pats savyje jis jo neturi. Nes jeigu 
tokį vidurkį kūrinys turėtų, tai jis turėtų jj tik 
vieną, ir mes galėtume jį rasti bei savo ištaromis 
nusakyti, vadinasi, galėtume kūrinį tirti lygiai ta 
pačia prasme, kokia tiriame ir daiktą. Bet tuomet 
jis ir būtų ne kūrinys, o daiktas. Kūrimo atvirybė 
yra sąranginė jo paruoša priimti jam intėrpreto 
teikiamą vidurkį. Bet pats vidurkis ir jo teikimas 
yra intėrpreto asmens dalykai, kilę iš jo dvasios, 
todėl pžymėti šios dvasios bruožais. Kaip tad in
terpretas galėtų įrodyti, kodėl jis kūriniui telkia 
šį, o ne kurį kitą vidurkį? Kokiu būdu Kirejevskis 
galėtų įrodyti, kad tik broliškas meilumas, kaip 
jis teigia, yra prieiga įsisavinti Raffaelio madoną?. 
Galimybė interpretaciją įrodyti sunaikintų asme-
ninį ir praeinanti jos pobūdi, paversdama ją ver
čiamuoju pažinimu ir tuo būdu sužlugdytų pačią 
interpretaciją kaip gnoseologinį matmenį, nes 
'įrodyta interpretacija' yra prieštaravimas. Jeigu 
interpretacija kaip pažinsena yra iš viso galima ir 
tikrovinė, tai tik todėl, kad ji vyksta anapus Įro
domojo mąstymo. Interpretavimas yra mąstymas, 
esmiškai laisvas nuo įrodymų, vadinasi, laisvai 

kyląs ir laisvai priimamas. . ,L, , _ M 
Iš kur tad semiasi galios interpretacijos įtiki

namumas? Kodėl mes ją priimame kaip tikrą, va
dinasi, kaip tiesą? Kas laiduoja šią tiesą? — Jau 
sakėme, kad vidurkio teikimas kūrinio atvirybei 
visą kūrinį nukreipia šio vidurkio linkui ir visus 
jo sandus bei dalis sutelkia aplinkui šį vidurkį. 
Tuo būdu kūrinys virsta aprėžtu pavidalu. Ir štai, 
šiame pavidale kaip tik ir glūdi interpretacijos 
tiesa. Juo kūrinio interpretacija yra pajėgesnė pa
daryti kūrinį sandaru, juo ji pati yra teisingesnė 
ir patikimesnė. Kitaip sakant, juo giliau kūriniui 
suteiktas vidurkis patraukia savęspi jo sandus bei 
dalis, juo aiškiau mes šiuos sandus bei dalis ano 

vidurkio šviesoje suvokiame, juo pats šis vidurkis 
yra tikresnis. Interpretacijos ue*a yra nė k * fltfta, 
kaip kūriniui suteikto vidurkio Švytėjimas korimo 
visumoje ir atskirose įo dalyse. Jei Šš \ idurkis 
perskverbia visą kūrinį ligi pat jo dalių tiek, jog 
šios dalys atrodo esančios kiekviena savo vietoje,* 
tuomet interpretacija darosi įtikima ir priimtina. 
Interpretacija Įtikina ne įrodymais, kurie būtų ša
lia jos," bet savimi pačia kaip švytinčia kūrinyje 
ligi atskirų jo dalių aiškumo ryšium su visuma. 
Interpretacijos tiesa yra jos įvykdyta kūrinio sang
lauda (cohaerentia). . . 

Nuosekliai tad kiekviena interpretacija rūpes
tingai stengiasi parodyti,. kiek ir kaip. jos teikia
mas vidurkis išplinta kūrinio dalyse, kiek ir kaip 
jis šias dalis perskverbia ir kiek ankštai jis suveda 
jas vienybėn, sukurdamas griežtai aprėžtą pavida
lą. Kaip ryškų ir. mūsų pažiūra, sėkmingą tokių 
pastangų pavyzdį galėtume paminėti: meno sri
čiai — gotinės katedros interpretaciją H. Sedlmay
rio veikale Katedros kilmė (195t}), filosofijos sri
čiai — naujųjų amžių/ filosofijos interpretaciją 
H. Rombacho' knygoje Substancija, sistema, 
struktūra (1965-1966). Abiem atvejais aiškiai re
gėti, kaip interpretai savų objektų arba temų 8&-
virybėn deda tam tikrą vidurkį ir paskiau atseka 
šio vidurkio skleidimąsi atskirose ano objekto da
lyse bei jo veikmenyse. H. Sedlmayeris teikia go
tinės katedros atvirybei dangiškosios Jeruzalės-*• 
deją, ir, sklaidydamas katedros sandus, — statybi
nę jos sąrangą, jos sietynus (coronae arba lustra), 
jos langus su vitražais, jos statulas, jos altorių, 
net jos pabaisas, —randą aną idėją visur įvykdytą 
tiesiog pojūtiniu būdu: "Dangiškąją katedros 
prasmę sugauname pirmoje eilėje ne protu, bet ją 
tiesiog regime, girdime, užuodžiame ir ragaujame; 
net ir vaikas galėtų ją pajusti".5). H. Rombachas 
sklaido naujųjų amžių filosofiją kaip perėjimą 
nuo substancijos ontologijos į funkcijos ontologi
ją: šis perėjimas yra jo vidurkis, dedamas i nau
josios filosofijos atvirybę ir randamas visuose Uos 
filosofijos išsivystymo tarpsniuose bei atstovuose, 
pradedant jau vėlybųjų .•viduramžių nominaliz-
mu (neigiamasis tarpsnis). Funkcijos vaidmuo vis 
labiau ryškėjas, užimdamas substancijos vaid
mens vietą ir savimi apspręsdamas tolimesnę fi
losofavimo tigą ir visą būsimąjį jo pobūdį; "Sis
temų metas yra praėjęs... Yra atėjęs struktūros 
laikas. Struktūra yra ne tik mąstymo objektas; Ji 
yra mąstymo lytis, ji yra pats mąstymas... Struk
tūra yra visados struktūros istorija arba savęs, pa
čios kėlimas aikštėn"8), kas ir padaro, kad filoso
fija apmąsto, nebe būsmą, o tapsmą, nebe ko 
nors išsivystymą, o vyksmą savyje. Abejose *— 
tiek Sedlmayrio. tiek Rombacho — pastangose 
jauste jausti, kad šių interpretacijų tiesa yra jų 
vidurkio švytėjimas atskirose interpretuojamų 
objektų (gotinės katedros ir naujųjų amžių fi
losofijos) dalyse: kiek šios interpretacijos pajėgia 
perskverbti teikiamu vidurkiu katedros sąrangą ir 
filosofijos lytis bei idėjas, tiek jos yra įtikinančios. 
Užtat atskirų interpretuojamojo objekto dalių 
nušvietimas intėrpreto teikiamu vidurkiu yra 
kiekvienos interpretacijos pagrindinis uždavinys. 
Šisai nušvietimas fr stoja įrodymų vieton. Tai ir 
yra interpretacijos kelias į tiesą. O kūrinio dalių 
sąngU^ųda.yięny-ljėn^ aprėžtu bei ryškiu pavidalu 
yra pati interpretacijos tiesa. 

••"?# 
1) I. V. KfrejevskrJ, **Pofe»je sobranie sočinemj", 

Moskva 1910, t U, p. 219. 
2) Hans Sedlmayrv **Ueber das Interpretieren von 

Werken der bildenden Kunst", p. 352. 
. . 3) Eaulio Betti, "Die Hermeneutik als allgemeine 
Methode der Geisteswissensdiaften", p. 28. 

4) Ten pat, p. 13; plg. p. 19. 
5) Hans Sedlmayr, "Die Entsteliung der Kathede-

rale". Zuericfi 19$0, p. 195, 9 -̂166, 304-Š27. 
6) rMnrich fcombach, "Substanz, System, Strvurk-

tur, t. H, p. 503. 
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iš Anglijos 
"The Oxford 

University Press" 
sukaktis 

Mes džiaugiame;, kad vis dėl
to jau daugiau kaip 400 metų su
ėjo nuo pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodymo. Ką gi, yra 
kuo džiaugtis. 

O britai jau pradeda po tru
putį, minėti savo leidyklą "The 
Ocford University Press", kuriai 
šiai? metais sukanka 500 metų. 
Šiuo atžvilgiu mums sunku būtų 
net ir mėginti lygintis. Kad nors 
turėtume 100, nors tegu ir 
50 metų ištvėrusią knygų leidyk
lą! 

Pradžioje buvo leidžiamos tik 
religinės knygos. Leidykla iš ka
raliaus Karolio I (1600-1649) 
gavo teisę spausdinti" ir kitokias 
knygas, ne tik religines. 

Tačiau ta tarptautinė didžiulė 
leidykla, kuri šiandien net dvi
dešimtyje kraštų turi sa<vo sky
rius, turėjo ir sunkių metų. Štai 
1755 m. paaiškėjo, kad jos pini
ginius reikalus tvarkęs Oxfordo 
universiteto vicekancleris dr. W. 
Delaune išeikvojo 2.000 svarų — 
visas pajamas, kurios buvo gau
tos ųldvi pirmąsias Clerendono 
"Didžiojo sukilimo istorijos''' lai
das. Anais laikais tai turėjo būti 
didelė suma. Universitetas pris
pyrė Delaunę, kad jis gražintų pi
nigus, net paskyrė įį profesorium, 
kad tik daugiau uždirbtų, bet PO 
to jįer 40 metų tepasisekė išleisti 
vos 14 naujų knygų. Met ir tos 
išleidžiamosios gulėdavo sandė-
liuose. štai, sako, net k XIX a. 
antrojoje pusėje išleistoji "Mora
lia** buvo įrašyta katalogan, bet 
per T5fr metų niekas nenupirko 
jos nė vieno egzemplioriaus! 
Wi!kinso "KoptSkų evangelijų" 
1716\jn. buvo atspausta 500 egz., 
o pąkutinis egzempliorius buvo 
parafuotas tik 1907 m. 

Tikras komercinis atgimimas 
prasidėjo 1881 m., kai buvo iš
leistas peržiūrėtas "Naujojo Tes
tamento" vertimas. Per vieną 
dieną buvo išparduota milijonas 
egzempliorių. Žmonės taip grū
dosi, pirkti, kad reikėjo šauktis 
policijos minioms tvarkyti. To 
milijono neužteko — buvo 
spausdinamos papildomos laidos. 
Rūpesčių sudarė ir įrišimas. Pa
gal ano laiko įprotį "Nauj. Tes
tamentas" buvo leidžiamas apy
varton odiniais viršeliais, ir kas
met "tada buvo tam reikalui iš
pjaunama Šimtas tūkstančių ož
kų (2 vienos ožkos kailio išei
davo 10 viršelių). 

Ta knyga pasuko "The Otford 
University Press" lemties ratą 
laimės link. Visokie jos išleidžia
mieji Žodynai, įvairios paranki
nės knygos duoda leidyklai di-
džįScsrus pelnus. 

"Studio International" 
liūdnas likimas 

tos kompozitoriui Feliksui 
rui, kurio kūryboje, anot 

Pokario metais Vokietijoje. Iš kairės j dešinę: kun. dr. Ar.drius Baltinis (miręs 1976 m. Chicagoje), dr. Antanas Ma
ceina, Juozas Pažemeckag-Pažemčnas, dr. Zenonas Ivimkis (1908-1971) ir dr. Jonas Grinius. 

Kultūrine kronika 
balandžio mėn. Kiti skolininkai 
kabinasi tik už vilties, kad gal 
kas nors pirks žurnalo vardą. Į 
pirkėjus esą du kandidatai, vie
nas jų — menui skirto leidinio 
"Arts Review" leidėjas. 

"Encounter"' — 
kandidatas 

j mirtininkus 
Jau beveik 25 metai, kai Lon

done eina mėnesinis gana sun
kaus svorio žurnalas "Encoun-
ter" (jei jis pajėgs ištempti iki 
rudens, tai spalio mėn. numeris 
bus skirtas sidabriniam jubiliejui 
atšvęsti). Dar jis, sako, turi 20.-
000 ištikimų skaitytojų, bet jų 
prenumeratos mokesčio toli gra
žu neužtenka leidimo išlaidoms 
padengti, todėl ir tas didelis 
klaustukas, ar bus ištempta. O 
bus, jei susiras koks nors kapitalo 
turįs ir tokiems dalykams jo ne-
gailįs žmogus ar institucija. 

Leidėju iš pradžių pasirašinė
ję Kongresas už kultūros laisvę. 

|tfi£ to vardo buvo amerikiečių pi
nigai. Tada amerikiečiai nesigai
lėjo pinigų —milijonai buvo ski
riami žurnalams, simfoniniams 
koncertams ir kitokiems tokiems 
vt panašiems projektams vykdyti. 
Kur tai galima, amerikiečiai no
rėjo anrikomunistinės linijos, bet 

|vis tiek jie nei kontroliavo, nei 
cenzūravo — daryk sau, kaip iš
manai. Deja, 1967 m. paaiškėjo, 
kad "Encounter" tuos amerikie
tiškus dolerius gauna per CIA ir 
du žurnalo redaktoriai — Frank 
Kermode ir Stephen Spender — 
tuoj pakėlė triukšmą ir pasitrau
kė. Užtrūko ir CIA ligi tol buvusi 
dosni karvutė — reikėjo jieŠkoti __ _ 

^ t ^ J t i r ! l l l : _ k ? r , e H g i 1S°] t a , 'P I kandidatai tiri" pasirinkti Kokią 
nors specialią sritį, is kurios 
klausinėjami 2 minutes, ir paskui 

Muzikine premija 
Feliksui Bajorui 

1977 metų "Kultūros Barų" 
žurnalo muzikinė premija Vil
niuje paskirta jaunesniosios kar-

Bajo-
"Kul-

tūros Barų" žurnalo, "ypač svar
bią struktūrinę ir idėjinę prasmę 
turi lietuvių liaudies muzikos e-
lementai". Tai gana modernaus, 
bet kartu ir liaudinio muzikinio 
braižo kompozitorius, sakytume, 
lapinskinių tradicijų ir atradimų 
tęsėja;; šiandieninėje Lietuvoje. 
Aplamai, dauguma jaunosios 
kartos tenykščių kompozitorių 
tebeeina Dariaus Lapinsko pradė
tu ir tiesiamu keliu, kiekvienas, 
žinoma, įdomiai ir kūrybingai 
atskleisdamas ir savąją individu
alybę. 

Liudo Dovydėno 
laiškas 

Gerbiamas Redaktoriau, 

Detales iš P. E. N. 
klubu kongreso 
(Atkelta iš 2 psL). 

nubaudimą ir prašoma sustabdy
ti jo persekiojimą. 

DLkusijos apie Sovietų Sąjun
gos priėmimą į P.E.N. klubą bu? 
tęsiamos ateinančiame jo kong

rese, kuris įvyks šių metų gegužės 
m nešt Stockholme, Švedijoje. 
Atsižvelgiant į principingą dau
gumos P.E..V klubo narių laiky-
seaa. išraiškos laisvės atžvilgiu, 
neatrodo, kad ir Stockholme šiuo 
klausimu būtų prieita kompromi
sinio susitarimo. 

Steb. 

Chicagos lietuviu 
istorija angliškai 

Amerikos Lietuvių Biblioteka, 
Inc. (Lithuanian Library Press, 
Inc.) šiomis dienomis Chicagoje 
išleido šio miesto lietuvių istori
ją anglų kalba. Kai visoje Ame
rikoje dabar jaučiamas stiprus 
domėjimasis etniniais klodais, tai 
ir šios knygos pasirodymas kaip 
tik laiku. Knygos teksto autorius 
yra istorikas Dovydas Fainhau-
zas. Leidinys pavadintas "Lithu
anian: in multi-ethnic Chicago". 
Liečiamas laikotarpis yra nuo 
pirmųjų lietuvių atsiradimo Chi
cagoje iki II pasaulinio karo. Tai 
visa vadinama mūsų senoji išei
vija. Leidinys puošnaus apipavi
dalinimo, iliustruotas senomis, la
bai vertingomis ir niekur nema
tytomis nuotraukomis, didelio 
formato. Tai tie:iog paminklas 
senajai, lietuviškajai Chicagai. 
Leidinio tiražas 1500 egz., kaina 
20 dol. Užsisakyti galima leidyk
los adresu: Lithuanian Libra
ry Press, Inc., 562C South Clare-
mont Ave., Chicago, 111 60636. 

Šios knygos sutiktuvės Chica
goje įvyks sausio 29 d. (rytoj) 3. 
vai. popiet Jaunimo centro ka
vinėje. Visi kviečiami, įėjimas 
laisvas. 

Nauja Juozo Grušo 
istorine drama 

Pastaraisiais metais išeivijoje 
stipriai įsisiūbavo istorinių romą-
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tą vardą ir dovaną. O varžyboms 

Kai 1893 m. pasirodė Londone 
pradėtasis leisti meno žurnalas 
"Studio International", kritikai 
pripažino, kad tai yra pats ge-
riatuias pasaulyje meno reika-
lanjs skirtas periodinis leidinys. 
Degdamasis prie pasaulinių me
no ^tendencijų, prieš keliolika 
mejii jis net iš pagrindų pakeitė 
sav$ Uniją — pradėjo beveik iš
imtinai domėtis ir propaguoti 
mo&mųjį meną. 

Oabar paaiškėjo, kad žurnalas l 
iki feaklo paskendęs skolose. Lon
donan buvo susirinkę skolininkai 
ir j§ pradžių direktoriai jiems 
tviribio, kad skolos nėra milži
niškos, tačiau revizoriai priskai
čiavo iki 250.000 svarų. Jį lei
džią* architektas M. Spens pats 
jau yra sukišęs l žurnalą savo 
pinigų apie 90.000 svanj, kurių 
jis nė nebesiruo&a jieškoti. Ir 
žurttsfa nebeina nuo 1977 m. 

pat buvo išsemti 
Žurnalo redaguoti ir jo reika

lais rūpintis po ano triukšmo li
ko vienas Melvin Lasky. Jis tose 
pareigose išbuvo 20 metų. Ir žur
nalo politika buvo gal daugiau 
jo paties politika. Jis sakosi ne
siekęs jokių atolydžių, ir jo požiū
ris buvęs teisingas. Prieš penke
tą metų, sako, puolėme tuos va
kariečius, kurie, pasidairę Kinijo
je, džiaugėsi laiminga tenykšte 
visuomene O dabar pati Kinijos 
valdžia, tvirtina, kad tada gangs
teriai valdė. Po 1956 m. visi žino, 
kaip jaučiasi vengrai, po 1968 m. 
— kaip jaučiasi čekai. Solženici-
nas pristatė rusų padėtį. Šešias
dešimtaisiais žurnalas beveik 
vienintelis sakęsis prieš universi-
teitnio jaunimo neprotingą karin
gumą. 

Visuotinis pamišimas 
žinojimo vardu 

Britų televizija jau kelinti me
tai su pertraukomis rodo tokią 
programą, kuri pavadinta "Mas-
termind". Joje per pusę valandos 
apklausinėjami vis keturi kandi
datai, kurie nori paniekti mas-
termind titulą". Daugiausia tašku 

pusfinalinėse 
varžybose, ir 

pati geriausiai pagaliau gauna 

gavusieji dalyvauja 
paskui finalinėse 

dar kitas 2 minujes atsakinėja 
šiaip į įvairių sričių klausimus. 

Ta programa taip užkrėtė bri
tus, kad juos apėmė tikra mas-
termindo epidemija. Kaip ta liga 
paplitusi, štai keli pavyzdžiai. 
Liverpolio miesto Merseyside 
rajone yra apie 200 šio žaidimo 
mėgėjų būrelių, apsijungusių 16-
-oje lygų. Tokios lygos yra šiau
rinėje ir pietinėje Valijoje. York-
shiro lyga turi 26 būrelius. Lon
dono lygos yra susikūrusios atski
ruose miesto rajonuose. 

Varžybos vykdomos paprastai 
baruose ir klubuose. Tačiau nei 
varžovai, nei varžybų vedėjai nė
ra labiau išsilavinę žmonės, tai 
prisakoma apsčiai nesąmonių. 

Tačiau tų būrelių ir lygų veik
la nemaža jau padariusi jų daly
vių žinojimo lygiui pakelti. Da-

[1>ar. sako, daugumas tokiose var
žybose dalyvaujančių jau žino 
vardus visų Europos valstybių 
sostinių, Amerikos valstybių sos
tinių. Br'tanijos karalių ir karą-1 
lienių. Kai kurie vadovai 
"Encyclopeadia 
nuolat varto visokius aimana- Į s 
chus, žodynus, seka laikraščius ir g 
televiziją. Pamišimas, pasirodo, g 
šįkart išeina i gera. j s 

B. Kazimieraitis \ 

nų banga. Jau vien rašytojas Juo
zas Kralikauskas yra tokių nema
žai prirašęs. Praeities istoriniais 
įvykiais apsčiai yra pasinaudojęs 
Jurgis Gliaudą ir kt. Lietuvoje 
tuo tarpu pasipylė istorinių dra
mų gausa, medžiagą joms imant 
iš Lietuvos vaidybinė? ar kultū
rinės praeities. Šiuose užmojuose 
produktyviausi ir kūrybingiausi 
yra Justinas Marcinkevičius ir 
Juozas Grušas. Štai pastarojo is
torinių dramų virtinė: Herkus 
Mantas (1957), Sigmantas Sie
rakauskas (l 965), Barbora Radvi
laitė (1971), Švitrigaila (1974) ir 
dabar "Kultūros Barų" žurnale 
atspausdinta "Unija". Dramai 
paimta istorinė lietuvių ir lenkų 
1569 metais Liublino mieste pa
sirašytosios unijos tema. Vienų 
dramos veikėjų tikra: istoriniai 
vardai, kitų — paties rašytojo 
išgalvoti. Šie partarieji net įdo- i 
mesni, labiau pilnakraujai. negu i 
istoriški ir oficialieji. Nuo pra
džios iki galo dramoje virpa spro
ginėjanti įtampa tarp lietuvių ir 
lenkų. Vieni suktai siūlo kaimy
nišką broliškumą, sąjungą ir 
bendrą istorinio kelio pasirin
kimą, tačiau Lietuvos suverenu
mo ir Lenkijon įsijungimo kaina. 
Todėl šalia veikėjų asmeniškųjų 
tragedijų "Unijos" dramoje pla
tesne prasme didieji veikėjai yra 
lietuvių ir lenkų tautos, ypač lie
tuvių tauta, tada istorijos įstumta 
į tragiškąjį akligatvį. Nenuosta
bu todėl, kad dramoje apstu ši
tokių ir panašių dialogų: 

RADVILA 
Ir niekados į Lietuvą nesiųstų 

lenkų 
Daryti tvarkai ar įvesti netvarkai. 
2YGIMANTAS AUGUSTAS 
Ką jūs prieš lenkus turite, 

mielasis 
Senatoriau? Jie daug padėjo jums. 
Jie savo misiją istorinę 
Labiau supranta už kitas tautas. 
RADVILA 
Mes gerbiam lenkų tautą, 

didenybe. 
Ir neužmirštame tos misijos, 
Kurią pasiaukojamai atliko. 
Rytų ir Vakarų galybėms 

grumiantis. 
Bet mes nenorime, kad jie ateitų 
Valdyti mūs. 
PIRMAS PASIUNTINYS 

Vietas užimti mūsų! 
ANTRAS PASIUNTINYS 
Žemes! 
TREČIAS PASIUNTINYS 

Gyvenimą tvarkytų mūsų! 

Praėjusių metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje "Naujienų" 
dienraštyje atspausdinta mano 
atsiminimų "Pusbalsiai kalbant". 

Nei "Naujienų" redaktorius, 
lygiai ir administracija neatsi
klausė manęs, taip pat ir "Pra
dalgės" almanacho redaktoriaus 
Kazimiero Barėno. "Pubalsiai 
kalbant" buvo "Trečiosios Pra
dalgės" 1966 metų tome. 
"Naujienų" redakcija nepažymė
jo datos, "Pradalgių" numerio, 
bet h- tai nepriminčiau, jeigu ne 
begalės korektūrų, riktu, praleidi
mų, — visiškas nepaisymas bet 
kokio tikslumo, nekalbant apie 
šiokį tokį dėmesį autoriui. Visa 
tai "Pusbalsiai kalbant" pavertė 
riktu, korektūrų daugybėje ab
surdų, nesąmonių jovalyne. 

Atsiminimuose minimi sunkių 
laikų man brangūs žmonės, ku
rie negali atsiliepti į "Naujienų" 
savavaliavimą, niekinantį ir įvy
kius ir žmones. 

LAJKBGD2LU K BRANGENYBfS | 
Pardavimas ir Taisymas i 
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Jus gerbiąs, 
Liudas Dovydėnas 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 D. 
iš Bostono ir New Yorko kaina tik $741.00 

įskaitant maistą, ekskursijas į Kauną ir Trakus 
Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d. 

SEKANČIOS VTENSAVAITINĖS — Maskva / Vilnius / Leningradas 
balandžio 25 gegužės 9 (užpildyta) 
balandžio 29 rugsėjo 17 

rugsėjo 22 gegužės 4 
DVISAVAITINĖS — 

gegužės 28 
Maskva / Vilnius / Leningradas / Briuselis 

liepos 16 
birželio 11 rugpiūčio 6 
liepos 2 • . rugsėjo 3 

gruodžio 22 
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — NE CHARTERS, 
aplankys Kauną ir Trakus, bos lydimos vadovų. 
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mo
kesčiu. 
PIGIAUSIOS GRUPINES KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, bus pa
skelbtos vėliau. 
Del smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės |: 

TBANS-ATLANTIC TSAVEL SERYTCE 
333 West Broadn^y. P. O. Box 116 

South Boston, Ma. 02137, TeL (617) 268-8764 
įstaigai vadovauja: Aldaaa Adomorienė ir Albina Rudžiūniene 

Prices are baaed on doubie occupa-:cy and are subject to cbanges 
and /ar Governnuct approval. 

§ N -

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ją reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atfctortant pasirink
tos reikmėms ypatingai progai 
Pilnai ufteigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 

3314 Weit 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

i 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRESTONE TIRES. Wheel 
atignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and prpes. 
Tune-Upa Lubrication. Change of ofi 
and Filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 WMt SMh Stntf — T*L 6R 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto ik: 4 vai popiet 
Šventadieniais uždaryta — Sav MISAS CESAS 

'"nmmii 

1 AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VAIDILŲ KANKLES Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

GROJAME JUMS įgrojo L.S.T. Karpi Neo-Lfthuania orkestras, vadovau
jamas Algirdo Modestavičiaus. įdainavo Arūnas Gas
params. 

SU SOK3U IR DAINA įgrojo L.S.T. Korpt Neo-Liuraama orkestras. 

^IIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIillllllHIIHHIHimf 
KALNUOS DAINUOJA Kvintetas 

orkestras. 
"BALTi-JA- ir L.S.T. Korpf Neo-TJttoania f 

ISlglJOjI 
Britannica", 5 

IVVAGNER and SONS 
TYPK^KITERS, Š 

ADDtVO MACHDTB8 ! 
AND CRFCKU-RITERŠ. § 
\*nnmoja. Parlnoda, Tal*o Z 

Virs 50 metų patikimas jums £ 
patama'-TTjaa. t 

Pboa« — 581-4111 l 
5610 S. Polaald RA, Cak*«o Į 

UUiUllUIIIIIIIIIIIIIUilllHIIIUIIIilllllllu5 

KOKIAIS KELIAIS 
AS KELIAUSIU 

{dainavo "BALTIJA vyrų kvintetas. 

Rūkymus liūsti: DRAUGAS, 4545 W. ttrd Si, Chicago. III. 
68629. Užsakant pridėti 50 centų ui kiekviena plokštele persiun
timui. IHinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių. 

2 U*sakymams l Kanadą reikia pridėti po flTB pašto Baidoma. 
L l iM l i lu iMmi i . . . . . . W m.mi M . M .m iMio . . i M i . M . M M«»^ 
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JUBILIEJINIAI METAI LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBU FEDERACIJAI 

ONA ROZNIEKIENĖ 

LMKF — tai milijon'nės tarp- Pagyvėjus em'gracrai, Tetuviu 
tautinės moterų organizacijos moterų prac'ėlas f'arbas tremty-

General Federation of Women's je persikėlė į JAV-es ir si-sikon-
Clubs narys. Š's moterų sąjucis centravo Nevv Yorke N.Y. Čia su 
ap'ma viso laisvojo pasaulio m > k'tomis atvykusi v'ena iš Pabal-
terų organizacijas ir turi apie tijo moterų ta ybos organizato-
100 klubų su vienuolika mlijo- rių adv. Birutė Novickienė bjuvc 
nų narių. Xeminint šio sąjūdžio j visų pradėtų tremtyje darbų tęsė-
tikslų, nei mūsų moterų pradinin- ja ir naujų judintoja. Veikla iš-
kių uolių pastangų patekti į siplėtė, ir skyriai persiorganizavo 

į klubus, kurie sudarė vieną 

Xew Yorko išvykus i Kaliforni-
Į ją, LMKF pirm. pareigos teko 

Irenai Bana:tiener, kuri buvo 
pirmininke išrinkta 1972 m., kai 
Xew Yorke buvo švenčiama Liet. 
moterų klubų federacijos 25-rių 
metų veiklos sukaktis. Ji nuo ta
ria iki šiol gražia' ir rūpestingai 
vadovauja federacijai. 

Š"os didelės organizacijos veik
los apimtis, plati. Joje gali reikš-
;is v:sos lietuvės moterys, kurios 
pr'taria nuostatuose įrašytiems 

SVEIKINIMAI 
IR PADĖKA 

Didžiai gerb. Lietuvos 
Generalinei Konsulei 
p Juzei Daužvard'enei 

Mieloji Konsule, 

Sunkių dienų juodo likimo 
sparnams apglobus mūsų tėvynę 
— Lietuvą, Jūs visa širdimi ir ne
išsenkama energija stojate ją gin
ti. 

Atstovaudama pavergtos tau
tos interesams laisvajame pasu-
lyje — v'sada ir visur ryžotės pri
minti svetimų kraštų atstovams: 
skirkite okupanto melą nuo tie
sos, teisybę nuo apgaulės ir išgir
skite vergijoje kenčiančių laisvės 
šauksmą! 

Korp! Giedra, didžiuodamasi i 
Jūsų nuveiktais darbais ir atlik
tais žygiais tautos gyvasties ko
voje, maldauja Aukščiausio'o su
teikti Jums sveikatos ištesėti šio
je nelygioje kovoje ir kartu kad 
J's suteiktų laisvę mūsų brangiai 
tėvynei Lietuvai. 

Savo nuoširdžiais linkėjimais 
jungiame ir troškimą, kad, tautai 

GFWC narių eiles, pirmiausia 
tenka atsigręžti į mūsų pačių pra
eitį, į Lietuvių moterų klubų fe
deracijos pradžią, priežastis ir jos 
atsiradimo aplinkybes. 

Po II-jo pasą ui. karo, netekę 
tėvynės ir savo namų, kaip karo 
aukos, buvom priversti atsidurti 
svetimam krašte ir išgyventi sun
kias dienas. Visko netekę, ne
įprastose aplinkybėse turėjom pra
dėti naują gyvenimą. Tremtinių 
stovyklose Vokietijoj ir kitur dėl 
nepakankamo maisto ir skur
džios pastogės teko patirti daug 
vargo ir nepatogumų, ypač še:-
moms su mažais vaikais ir palie
gėliais ligonimis. Tai ir buvo pir
moji priežastis, privertusi mote
ris sus'rūpinti ir nelaimingiems 
padėti 

Pabaltijo moterų tarybos 
įsteigimas 

< 
- -Vokietijoje B įvairių stovyklų 
suvažiavo 1947 m. kovo 8 d. į 
Esslingeną esčių, latvių ir lietu
vių atstovės gyvybiniams reika
lams svarstyti ir ieškoti būdų 
tremtinių būklei pagerinti, taip 
pat pasitarti dėl likimo už ge'e-
žinės uždangos pasilikusių tau
tiečių. Tada buvo įsteigta Pabal
tijo moterų taryba, kurios pirmi
ninke išrinkta dr. Marija Žilins
kienė. Pradėjo kurtis atitinkanų 
tautybių skyriai. Jų pastangų re
zultatai teigiamai ats'liepė į to 
meto tremtinių padėtį. Mūsų mo
terys reiškėsi ir kitose srityse. 

bendrą organizac'ią —LIETU
VIU MOTERŲ KLUBU FEDE
RACIJĄ. Pirmoji jos pirmininkė 
buvo Ligija Bieliukienė (mirų 

tikslams: dirbti dėl Lietuvos ge- „«-..„... i„,\,„, T,.<. ,•„„?,••, , 
. . . . , ., , i atgavus laisve, Jus įrašytų į sa-

;• nes ir laisves, palaikyti glau-
žius ryšius su kitomis lietuvių 

moterų organizacijomis ir kitų tautų toj&giomis grupėmis. 
LMKF atfdKai seka politinius 
įvykius, liečiančius Lietuvos bylą. 
rašo laiškus Amerikos politi
kams ir valdžios pareigūnams. 
Kasmet mūsų atstovės dalyvauja 

1967 m.). Ji daug pasidarbavo tarPt- moterų konvencijose ir ki
ne tik lietuviškoj veikloj, bet 
plačiai re'Škėsi ir tarpt, moterų 
organizacijose. L. Bieliukienė 

praskynė kelią į GEXERAL FE-
DERATION OF WOMEX'S 
CLUBS ir buvo pirmoji lietuvė 
moteris delegatė federacijos suva
žiavimuose (konvencijose). L. 
Bieliukenei pasitraukus iš gyvų
jų tarpo, LMKF centro valdybos 
pirm. pareigas perėmė Vincė Jo-

nuškaitė-Leskaitienė. Jai teko vi
si darbai ir įsipareigojimai, ku
riuos metų metais sėkminga' vyk
dė. Dar neprikl. Lietuvoj, būda
ma žinoma operos solistė ir ku
rį laiką užsienių reikalų minis-
terio D. Zauniaus žmona, tuvė-
jo progų susitikti su įvairų vals
tybių politikais ir jų tarpe pro
paguoti Lietuvą. Išeivijoje akty
viai reiškėsi ne tik liet. veikloj, 
bet ir tarpt, suvažiavimuose kėlė 
balsą, supažindindama kitatau
čius su pavergta Lietuva ir m ū - j ' " klubai) 
sų pastangomis atgauti laisvę iri 
nepriklausomybę. Pvz. Jungtir ė-
se Tautose sovietų atstovei, kai- j 
bėjusiai visų pavergtos Lietuvos; 
moterų vardu, V. Leskaitienė; bams bei 
drąsai užprotestavo. Sis įvykis 
buvo ir spaudoje paminėtas. 

Irenos Banaitienės vadovavimas 

tų tautų atstoves supažindina su 
pavergtos Lietuvos dabartine pa
dėtimi. 

Iš Liet Moterų klubų centro 
valdybos bei atskirų klubų pa
stangų matyti, kad visur, kur jė
gos ir sąlygos leidžia, laikomasi 
nuostatuose įrašytų gairių ir už-
3 brėžtų uždavinių bei reikalavi
mų. 

Centro valdyba 1968 m. išlei-

vo istoriją, kaip neužmirštamą 
lino ž'edą. 

Su didžia pagarba 
Korp! Giedros valdyba 

Irena Banaitienė — LMKF pirm. 

2. 

Irena Juškienė 
Birutė Tervydienė 

Chicago, 1977 m. gruodžio 4 d. 

Nuoširdžiai dėkoju A. L R. K. 
Moterų sąjungai už manęs pa-
gerb"mą — už paskyrimą man 
pirmojo Moterų sąjungos lietu-' 
vės moters veiklos įvertinimo po
žymio. 

Dėkoju Moterų są;ungos cen
tro valdybos narėms, kurios, p:r-
mininkaująnt "Moterų Dirvos" 
redaktorei, Dalei Vaikutytei-Mur-
ray, suruošė taip jaukų pobūvį, 
kuriame man buvo įteikta graži, 

Mrs. Smith Bagley, Wa-
shingtono (D. C.) preky
bininkė, 

3. Mrs. Olive Behrendt, Los 
Angeles, 

4. Grafienė Hubert d'Ozano, 
paryžietė, 

5. Senora Antonio Mayzink -
V>i?ra. brazilietė ir pary
žietė, 

6. Senora Manuel Machado -

Macedo, iš Lisabonos ir 
Paryžiaus, 

7. Mrs. Gordon Getty iš San 
Francisco, mirusio bilijo-
n'eriaus Paul Getty marti, 

8. Senora Reinholdo Herrera 
Jr., iš Caracas, Venezue-
los. 

9. Mrs. Irving Lazar, iš Be-
verly Hills, Catif. 

10. Lacey Neuhaus iš Hcuston 

Moteris politike 
Prancūzijos prezidentas Gis-

card d'Estaing, kuris ruošiasi rim
tam perrinkimo balsav'mui kovo 
mėn., turi stiprią oponentę Fran-
coise Giroud. Ji yra politinė ak
tyvistė, ir jis pats patvirtino ją 
Prancūzuos pirmą'a ir vienintele 
Moterų re kalų mmstere, 

Mme Giroud pasitraukė iš G's-
n H o kabineto priošv'enerius me-
"us, balsavo už Giscardo socia-
"-tą oponentą (pati viešai pr'si-

ižino) paskutiniuose rink'mu<->-
<e, o dabar neseniai rleido krv-
»ą "Valdžios komedija", kur be 
'okiu skrunulų atveria, kas vyks
ta Prancūzijos galios koridoriuo
se; 

Ji buvo L'Express nrancuz'skas 
'uma^s. kaip amerikiečių Time) 
'•rektorė, ir šiuo metu Mme Gi-
-oud ra'o. kad wrai oolitika1 vra 
ie*inkami, daug kalbą ir bejė-
~ia:. 

Ti but<~v L-T&roress (prancūziškas 
ministerių kab'neto susirinkimą, 
" oasiurtp ra^telj Mme Saunier — 
Se."te. vals*vbės sekretorei univer
sitetams. "rVang;oii AliceM, ii ra-
*ė, "ar gaujai įsivaizduoti, kad 
'•,ab;ne+o <,minis*erių) susirinki
mai sali būti taip nuobodūs?". 

Mme Saunier — Seite atrašė 
atgal: "Ta'p. branguti Franco'se, 
r.es aš visados srėbčiau neišaiš
kinamą vyrų vaikiškumą!". 

ILGIAU GYVENS 
Dabar. Ameriko'e gimstančios 

mergaitės gali tikėtis išgyventi 
Hgi 81 m., o berniukai beveik l'gi 
72 metų, nes daug mažiau ame
rikiečių bemiršta nuo širdies 
priepuolio. 

ir New Yorko, 
11. Baronaitė Thezzy van Zuy-

len, iš Paryžiaus. 

THUANIAN WOMAX. 
do anglų kalba knygą THE LI-' prasm'ngais žodžiais graviruota 

lentelė, ir kuriame buvo tarta 
daug gražių žodžių mano adre-

JAV-se pirmas klubas įkurtas su. Dėkoju apskrities ir kuopų 
1950 m. Philadelphijoj, 1953 m. valdyboms bei narėms, kurios 
Nevv Yorke ir Chicagoj, kiti klu- prisidėjo prie pobūvio rengimo 

GALINGOSIOS MOTERYS 

bai atsirado vėliau. Yra klubų ir 
kituose kraštuose: Anglijoj, Aust
ralijoj, Brazilijoj, Argentinoj, Ko
lumbijoj, Venecueloj, Vok'etijoj 

klubai). 

Liet. Moterų klubų federacijai 
švenčiant 30 m. veiklos sukaktį, 
linkėtina jos vairuotojoms, klu 

atskiroms narėms ir 
ateityje, kaip iki šiol, ryžtingai, 
su viltimi dirbti, kad bendromis 
pastangomis atlikti darbai pasi-

Jonuškaitei-Leskaitienei iš tarnautų mūsų tautos gerovei. 

už gėles, už dovanėles. 
Dėkoju kitoms organizacijoms 

už reprezentaciją ir sveikinimus, 
už gėles, už dovanėles. 

Visoms mielosioms sąjungie-
tėms linkiu sėkmingu, sveikų, 
darbingų 1978 metų. 

Juzė Daužvardie^ė 
Lietuvos generalinė konsule 

Lietuvių Moterų klubų federacijos valdyba 1972-1978 m. 1$ kaires sėdi: dr. M. Kregždienė — vicepirm., I. Banaitie
ne — pirm., V. čecetlenė — vicepirm. Stovi U ka'rln: G. Žilionienė — PMT garbės pirm, R. Žvmantaitė — FMT 
pirm, S. Sfeobeikknė — visuomeniniam reikalam pare: gūnė. S. Valiukicnė — vicepirm. nuo 1979 nv, M. Klevec-
kieaė — pareigūne visuom reikalams, M. Samatienė — sekretorė. Nuotraukoje trūksta: E. LegeeJdenės — iždinin
ke*, dau. M. ŽnkaaskJenės — NY klubo pirm. 

Gražiausiai 
besirengiančios 

moterys 
Rosalyn Carter pavardė nefi-

guruoja metiniame geriausiai 
besirėdančhj moterų sąraše. Tai 
paprastai privilegija krašto pir
majai moteriai, skiriama tarp
tautinių madų kritikų. 

Iš viso 1977 m. sąrašas ski
riasi labai regimai nuo praėju
sių metų savo aplenkimu tokių 
žymių moterų, kaip buv. "First 
Lady" Betty Ford, aktorė-dai-
nininkė Barbara Streiiand ir 
Monaco princesė Grace. 

Tiktai aktorė Diane Keaton, 
kuri išniro pirmoji, yra plačiai 
žinoma už savo profesijos ribų. 

Dauguma kitų moterų, išrinktų 
Itarptaut. madų ekspertų komi
teto, yra šio krašto ar kitų kraš
tų visuomenėje garsios mote
rys. 

Pradedant 1960 m. Jacque!ine 
Kennedy Onassis pateko į sąra
šą trejetą kartų iš eilės. Už 5 
metų ji buvo pakelta į "Fa-
shion Hali of Fame" ir tuo 
būdu automatiškai išskirta iš 
būsimų sąrašų. 

1977 m. sąrašas: 
. 1. Diane Keaton, 

Kasmet metų pabaigoje JAV-čs? ra papro; s pr,k;?Ibti "gražiausiai bes"rėdančių" moterų sąrašą ar tų, kuriomis 
"labiausiai žavimasi" ;r pn. šiem?' — naujlera — paskubtas ištisas įrašas moterų, kurias vadina "galingosios 
moterys". Atseit, ta vardą '•auna rrottrla, kuri vlei ravo buvimu isiaukla sau didelę pagarba, reškia galią, {taką 
arba kuri yra sur.k'ai — e'mma, a- k•J^ v'e.u n a ž v l i i gali kitą paveikti vykd>-ti jos valią. Čfa yra keletas mo
terų, kur'oms pr's^--ta "galimos:'-:" etlke'.ė. Tuoj ra* <•" *in*j- dainininke Barbra S^-sIsand ir te'eviz'joS Žvaigždė 
Barbr-a VValtcrs. Toliau iŠ karės ; dešine: mirusi a'rtore Joan Crawfor;i, Bostono operos direktorė Sa ah Cal hvll, 
aktorė Lau-n Bacall, Ch"ca«rs 3 a-dma Mrs. Le->ter A mour. Il-je eilėje: pelitinė figūra Beila Abzuc, Wash'.ng-
ton Post loidėja Katha'ine Craha-r.. Lyric operos «ren. v deja Caro! Fox, aktorė Pam Grier. IlI-ie ellf je Br.rbara Jor-
dan (dem. atst. iš Tras). aktorė (Jlen-ia tack-on, buv a basadr.-ė Clare Boothe I.uc?. vasinntonerė Alice Roosevelt 
Longworth. IV-je eilėje: kosmetkos karalienė Tr.tee La • dar, kolamnlstė Bess Myerson, tacqueline Onassis, kara
lienė Elzbieta n. 
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