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Ką lietuviams byloja 
airių kalbos likimas

TEOLOGUI KAROLIUI RANERIUI75 METAI

Gegužės mėnesį Taškente įvy
kusioje konferencijoje įstatymu 

‘virto ankstesnės rekomendacijos 
įskiepyti rusų kalbą nerusų res
publikose. Šios direktyvos užga- 

labai jautrią stygą lietuvių 
tautos sąmonėje. Vakarus pasie
kusiame savilaidinės spaudos 
atsišaukime “S.O.S., Pasauli!” 

; tvirtinama, jog tai naujas “rusi- 
‘nimo akcijos” etapas, siekiantis 
. paversti visų tipų mokyklas ru
sinimo židiniais” ir “pažeidžian
tis žmogaus teises bendrauti ir 
mokytis gimtąja kalba” Ir ofi
cialioje spaudoje kiekvienas žo
dis, kiekvienas posmas apie gim
tąją kalbą, Taškento direktyvų 

;dėka, darosi aštresnis, apsigau- 
Jbia ypatinga prasme. Istorijos 
! bėgyje daug žalotos ir dusintos 
tautos — ypač lietuvių tauta 

Z dar, palyginant, taip neseniai 
pergyvenusi spaudos draudimą 

■ — tampa ypatingai jautrios pa
sikėsinimams į jų gimtąją kalbą.

Taškento direktyvos sukelia 
; ir daug istorinių aidų. Pašonėje 
; senųjų prūsų pavyzdys — užge- 
; susi kalba, mirusi tauta. Iš Va- 
. karų Europos atsišaukia drama- 
I tiška keltų patirtis: blėstančios
* keltiškų kalbų liekanos Škotijo

je, Valijoje, prancūzų Bretani-
' joje, ispanų Galicijoje, čia ypač 
> pabrėžtina Airija — po šimtme-
• člų savo nepriklausomybę atsi- 
; kovojusi ir savo užsmaugtą kai
lį bą atgaivinti besistengianti tau

ta. Kadangi tarp Airijos ir Lie
tuvos yra įdomių paralelių, ai
rių kalbos ir kultūros likimas 
daug ką byloja ir šiandienos lie- 
tuviama.

Anglams užėmus Airiją, pra
sidėjo sistemingas airių kultū- 

,ros naikinimas, pasiekęs ypatin
go įkarščio jau šešioliktam šimt
metyje, dar Šekspyrui nepradė
jus rašyti. Įsibrovėlių niokoja
ma, pradėjo blukti ir gimtoji gė
lų kalba. Airių literatūra gimtą
ja kalba ėmė nykti, 18-me šimt

metyje iš jos beliko skeveldros,, 
primityvūs dvieiliai. Airių poezii 
ja, pasak John Montague, antolo
gijos The Book of Irish Verse 
(N. Y., Macmillan, 1977) redak
toriaus, priminė “ištįsusią laido- 
tuvišką litaniją... monotoiškai 
intensyvią, kaip savo pono ge
dinčio šuns staugimas”. Vis dau
giau airių pradėjo kalbėti ir ra
šyti okupanto kalba. Anglų lite
ratūroje airis tapo komiška be
raščio kūtvėlos figūra; dar blo
giau, patys airiai susitaikė su to
kiu vaidmieniu. Drauge su kalba, 
literatūra merdėjo ir savigarba.

Gimtosios kalbos praradimo 
nuostolį vaizdžiai aprašė anglų 
literatas Lordas Longfordas: 
“Palankesnėse aplinkybėse Airi
ja gal būtų pasiekusi literatūro
je nemažiau, kaip ir didesnioji 
kaimyninė sala, Anglija... Savi
ta kultūra, įdomi ir savo poten
cialu, ir savo pasiekimais, nu
skęsta nepasiekusi savo išsipil
dymo; jos paskutinieji dainiai 
aprauda jos griuvėsius”.

19-me šimtmetyje airių litera
tūra gimtąja kalba jau buvo vir
tusi “sužalota” svetima raštija, 
kurią reikia "atgaivinti”. Jos at
gaivinimas siejosi su romantiz
mo ir “tautinio atgimimo” sąjū
džiais, pakeitusiais ir Lietuvos 
likimą. Dalinis savosios kalbos 
ir tautosakos susigrąžinimas su
teikė airių literatūrai ypatingo 
peno. Be jo nebūtų buvęs įmano
mas dvidešimtasis amžius, Airi
jos didysis literatūrinis laikme
tis, papuoštas trimis Nobelio li
teratūrinėmis premijomis. Kaip 
rodo William B. Yeats’o, James 
Joyce’o ir kitų pasiekimai. Vėl, 
įsisavindami savo literatūrinę 
bei religinę tradiciją, airių rašy
tojai neužsidarė į provincinius 
gardelius, bet atvėrė sau duris į 
erdviausias vizijas.

Savo romane “Ulisas” Joy- 
ce’as aprašo tokį dialogą. Egip- 

(Nukelta J 2 psl.)

A. RUBIKAS

Savišvieta

įjo biografija yra įdomi tuo, 
kad joje atsispindi pačios Bažny
čios paskutinių dešimtmečių rai
da. Kari Rahner gimė 11904 me
tais. Augo katalikų šviesuolių 
šeimoje. Tėvas buvo gimnazijos 
mokytojas. Šeima ilgiausiai gyve
no Freiburge (Vokietijoje). Apie 
savo motiną Raneris sako, kad ji 
buvo paprasta, bet labai inteli
gentiška ir maldinga moteris. 
Sūnaus žodžiais jos įtaka šeimo
je buvusi labai didelė. Mano mo
tina, sako Raneris, buvo maldin
ga, bet ne kokia davatka (bigot). 
Tai šeimai buvo ypatinga tai, 
kad ji, nors ir katalikiška ir pa
maldi, buvo labai atvira laiko 
dvasiai, laiko klausimams. Būda
mas 18 metų, Karolis įstojo į jė
zuitų vienuolyną. Prieš tai jis 
nebuvo atlikęs kokių rekolekcijų, 
bet kaip kiekvienas eilinis tikin
tysis lankė tikybos pamokas, sek
madienio pamaldas, ir domėjosi 
religine literatūra bei teolo
giniais klausimais. Vienuolyne 
jis pradėjo ir filosofines studijas.

šiandien Raneris yra pagarsė
jęs kaip naujas, drąsus teologinis 
mąstytojas. Naujovės, sakosi jis, 
kildavusios jo galvoje ne klau
santis jėzuitų, teologijos profeso
rių ordino mokyklose, o skaitant 
privačiai teologinius raštus. 
Daugiausia jam įtakos turėjęs 
belgų jėzuitas Juozas Marechal, 
profesorius Liuvene. Daugiausia 
paskatų jis rasdavęs knygose, ati
dariusiose jam kelią iš tomisti
nės į šių dienų filosofiją, ypač į
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Kanto. Mokyklose tokių užuomi
nų jis negirdėdamęs. Jo dėme
sį buvo pagavusi naujųjų laikų 
filosofija nuo Kanto iki Heidege
rio. Mes su kitais katalikų filoso
fais bei teologais, sako Raneris, 
pasijutome ne kokiais katalikiš
kos pilies gyventojais, mūro sie
nomis nuo pasaulio prisidengu
siais ir šaudančiais į nedraugiš
kai nusistačiusius. Būti katalikais 
mums toli gražu netrukdė be re
zervų įsijungti į savo laiko gyve
nimą. Tai buvo kaip tik laikai, 
kai Bažnyčia nuo Pijaus dešim
tojo padėjo atsiverti pasauliui, 
palikdama vien gynimosi taktiką. 
Visa tai vyko labai lėtai ir ne vi
sada sėkmingai. Didelių sunku
mų tuo atžvilgiu buvo dar ir Pi
jaus dvylikto laikais. Bet jau po 
pirmo pasaulinio karo pradėjo 
rodytis pirmieji laimėjimai. Pra
dėjo kurtis naujoji egzegezė, atsi
rado naujas santykis su savo me
to filosofija, su kitomis pasaulio 
religijomis, su kitomis krikščio
nių Bažnyčiomis, kol II Vatikano 
susirinkimas visa tai patvirtino.,

Ranerio gyvenimas ėjo to baž
nytinio posūkio ženkle. Mano 
jaunystėje, sako Raneris, išėjimas 
iš katalikiškai defenzyvinio geto 
vyko ne nuo Bažnyčios nusisu
kant, o pamažu joje bręstant. 
Tačiau kartais mums vis dėlto 
atrodydavo, kad, išeidami iš ge
to, išduosime Bažnyčią bei krikš
čionybę. Panašiai galvodavo ir 
pati Bažnyčios vadovybė.

Konfliktai su Bažnyčios 
vadovybe

Ordinas tolimesnėms stu-
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dijoms pasiuntė Ranerį ne į Ro
mą, o į Freiburgą. Ten jam dau
giausia įtakos padarė Heidegeris. 
Pats Raneris savęs nelaiko Heide
gerio mokiniu jau vien dėl to, 
kad modernusis tomizmas, — 
kurio atstovu Raneris yra, — bu
vo ne Heidegerio, o Marechral 
nuopelnas. Tačiau Heidegerio į- 
taka jam buvo labai didelė. Jo 
įtakoj Raneris parašė ir savo di
sertaciją apie pažinimo metafizi
ką Tomo Akviniečio moksle 
(Geist in der Welt. Zur Metha- 
physik der endlichen Erkenntnis 
■bei Thomas von Akivin). Tačiau 
disertaciją buvo uždrausta skelb
ti. Ji galėjo pasirodyti tik 1939 
metais, ir susilaukė didelio dėme
sio.

1936 metais Raneris atsikėlė į 
'Innsbruck’ą Austrijoje ir 1937 
pradėjo dėstyti dogminę teologi
ją teologijos fakultete. Tai buvo 
Austrijos okupacijos arba nacis
tinio anšliuso laikai. Teologijos 
fakultetas buvo uždarytas, Tik 
po karo Raneris galėjo vėl grįžti 
Innsbruckan jau ordinariniu dog
minės teologijos profesoriumi.

Apie savo darbą Raneris pasa
koja, kad mėgdavęs anksti keltis, 
anksti gulti, mažai svečiuodavę
sis, bet labai daug skaitydavęs, 
ir tai ne vien teologinius raštus, 
kaip ir kiekvienas kitas normalus 
žmogus, o tai jau anksčiau pas 
jėzuitus, kaip jis pats sako, nebu
vo savaime suprantamas dalykas. 
Kokių hoby neturėjęs. Nefoto
grafuodavęs. Didesnių kelionių, 
kaip kiti daro, taip pat nėra at
likęs. Menu ar muzika taip pat 
mažai domėdavęsis. Į darbą jį į- 
trau'kę žurnalai bei paskaitos. 
Paprašo paskaitos ar straipsnio, 
— ir negali atsisakyti. O be to, 

sako Raneris, ir mano, kaip jėzui
to, atsakomybės jausmas už save, 
už gyvenimą įvarydavo mane į 
risčią. Tačiau naktimis jis ne
dirbdavęs ir perdėtu darbu svei
katos negadindavęs.

Jau Insbrucke prasidėjo Rane
rio konfliktas su Bažnyčios bei 
paties ordino įstaigoms. Jo min
tys buvo tokios šviežios, tokios 
naujos, tokios neįprastos bei drą
sios, kad jį įpareigojo raštus pir
ma parodyti cenzūrai Romoje. 
Tik ta cenzūra praktiškai beveik 
niekad nebūdavo vykdoma. Or
dino vadovybė kartą buvo pa
siuntusi savo patikėtini į Innsbru- 
ką pažiūrėti, ar Ranerio teologija 
tvarkoje. Tai įvykę ne vieną kar
tą. 1954 metais Pijus XII, šv. 
Petro bazilikoje susirinkusiems 
vyskupams kalbėdamas, pasi
sakė prieš vieną Ranerio knygų, 
Ranerio vaido neminėdamas. Bet 
visiems buvo aišku, kad čia eina 
kalba apie Ranerio pažiūrą į mi
šias. Mat, jis buvo išleidęs knygu
tę: Die vielen Messen und das 
eine Messopher, kur jis priešinosi 
mechaniškai mišių aukos samp
ratai.

Raneris būdavo puolamas ligi 
II Vatikano susirinkimo. Todėl 
sulaukus 50 metų amžiaus, su
kaktuvės buvo atšvęstos Inn- 
sbrucke labai kukliai. Po paskai
tos studentai jam padovanojo 
pintinę su 50 apelsinų. Tai ir bu
vo viskas. Nedaug trūko, kad jį 
būtų pašalinę iš profesoriaus vie
tos ir nusiuntę kur kitom parei
gom, kur nors kapelionu.

Ranerio dvasingumas
Šiandien Raneris sako, kad to

kiu atveju jis nebūtų palūžęs nei 
kaip jėzuitas, nei kaip krikščionis. 
Jis, tiesa, būtų visomis keturiomis 

.gynęsis. Tačiau, jo žodžiais, tai 
nebūtų pagrindas nusisukti nuo 
Bažnyčios, jeigu tau neleidžia 
būti profesorium, šitokia Ranerio 
laikysena plaukia ne iš kokio va
dinamo jėzuitinio stoicizmo ar 
kokios jėzuitinės akrobatikos, o 
iš visai kitur, būtent iš jėzuitų 
įkūrėjo šv. Ignaco dvasingumo, 
kur lemiamu dalyku yra betar
piškas, asmeniškas santykis su 
Dievu ir iš to plaukianti laikyse
na gyvenime.

Išmetimą iš profesūros, sako 
Raneris, būčiau laikęs labai ne
teisingu, labai kvailu, labai ne
rimtu dalyku, tačiau vis dėlto ir 
tada savo Bažnyčiai ir savo ordi
nui būčiau likęs ištikimas. Taip 
Ijis yra pasakojęs apie save per 
austrų radiją 1977 metais.

Kur buvo tos nedraugiškos 
bažnytinių įstaigų laikysenos 
priežastis? Raneris niekad nepa- 
būgdavo Bažnyčioje susiginčyti 
nei su kairiaisiais, nei su de
šiniaisiais, kaip aiškina dr. Wal- 
ter Kasper, teologijos profesorius 
Tiubingene. O anot vieno vysku
pijos laikraščio (Eichstaette), Jis 
niekad nepasidarė viršininkų če
modanų nešiotoju, suprask, pa
taikaujančiu jų dvaro teolo
gu, kuris vien tai kalbė
tų, kas jiems patinka (Kir- 
chenzeitung Eichstaett, 1979, Nr. 
Iltį). Jis kritiškai imdavo ir vys
kupų ir popiežių mintis.

Savo filosofinių studijų metu 
Freiburge jis pasisavino naujųjų 
laikų filosofiją, kuri į žmogų žiū
ri ne vien kaip į tyrinėjimų ob
jektą, bet ir kaip į pažįstantį sub
jektą, klausimus keliantį. Todėl 
Raneris liepia, tikėjimą skelbiant, 
pradėti ne nuo tikėjimo tiesos, 
kartais suredaguotos labai seniai 
ir praėjusių laikų kalba, o nuo 
dabartinio, moderniojo žmogaus, 
nuo jo analizės, ir klausti, ką gal
voja dabartinių laikų žmogus, tą 
ar kitą tikėjimo tiesą išgirdęs. 
Nebūtinai jis čia supras tą patį, 
ką suprasdavo ir anų laikų žmo
gus, nes jo kalba ir mąstysena 
(filosofija) jau yra pasikeitę. Tai 
reikštų, kad tikėjimo skelbimai 
turi būti laikas nuo laiko atnau
jinti, pritaikinti dabarties abejo
nėms bei dabarties klausimams. 
Bažnyčios vadovybei atrodė prie
šingai.

Todėl Raneris stengėsi suartin
ti bažnytininkus su pasauliečiais, 
norėdamas šiuos išvaduoti iš 
marionetiškos laikysenos hierar
chijos atžvilgiu ir padaryti gal
vojančiais, atsakingais Bažnyčios 
nariais, kaip rašo protestantų te
ologas Schoch apie Ranerį (Neue 
Zūricher Zeitung, 1979, Nr.109). 
Tikėjimo tiesos yra ne vien tam, 
kad būtų atmintinai išmoktos, 
sako Raneris, o tam, kad būtų į- 
gyvendintos šioj vietoj ir šiuo 
metu. O tai nevyksta automatiš
kai. Jų nesuprasdamas, su jomis 
ginčydamasis, žmogus turi teisę 
klausti ir laukti nuoširdaus (red- 
lich) atsakymo iš hierarchijos. 
Teologinis pozityvizmas — taigi 
tiesų priėmimas vien automatiš
kai, jas atmintinai išmokstant, 
— Raneriui yra svetimas.

Ranerio teologinės idėjos kil
davo iš “apačios”, iš žmogaus a- 
bejonių, jo klausimų, jo bėdų. 
Štai pavyzdžiui jo 1972 metais 
pasirodžiusi knyga “Struktur- 

(Nukelta į 2 psl.),
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Karoliui Raneriui 75 metai
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wandel der Kirche“ (Herder) su
kėlė daug triukšmo. Čia jis pasi
sako prieš tokius dalykus Bažny
čioje, kurie nėra atremti j Evan
geliją ir, laikui slenkant, yra pa
senę. Raneris reikalauja laiko 
klausimams atviresnės, demokra
tiškesnės ir socialiniu požiūriu 
kritiškesnės Bažnyčios. Jis sako, 
kad tikinčiojo susierzinimas savo 
Bažnyčia gali būti labai išganin
ga proga save ir Bažnyčios gal
voseną bei veikseną iš naujo pra
dėti derinti su Evangeliją.

Apie save Raneris sako, kad vi
sai nenorėjęs pasidaryti kokiu 
naujo teologinio laikotarpio pra
našu. Esu jėzuitas, kunigas, vie
nuolis, kuriam teko skaityti pa
skaitas. Tačiau tų dalyku ėmiau
si visa širdimi.

O tai ir padarė Ranerj garsiu. 
Jis studentams pakvipo šviežiu 
oru.. Kas pavyzdžiui po 1950 me
tu studijuodavo teologiją, tam ji 
neretai atrodydavo Prokrusto lo
va, kurioje visokie nauji klausi
mai būdavo negailestingai nu
kertami .Raneris tam nepasidavė. 
Nelyginant koks džiunglių tyri
nėtojas, jis skverbdavosi per di
džiausias tankynes, j šalį pa
stumdamas tariamas ar pasenu
sias problemas, ir atidengdavo 
jau seniai pamirštus bažnytinio 
nvakslo lobius naujam spindėji
mui.

Mokslininku jis net nenorėjęs 
pasidaryti. Jis stengęsis būti vie
nuoliu ir kunigu. Jis jieškojo 
Dievo, meldėsi, švęsdavo Eucha
ristiją, imdavo i rankas rožančių, 
kalbėdavo brevijorių, būdavo ki
tiem patarėju, sielovadžiu.

Vatikano susirinkime

Rengiantis Vatikano susirinki
mui Jonas dvidešimt trečias Ra
nerj paskyrė to susirinkimo teo
logu — patarėju. Raneris net bu
vo oficialiai paskirtas susirinki
mui parengti komisijos nariu. 
Tačiau ta komisija jo patarimais 
nesinaudojo ar ju neprašė. iKai 
susirinkimas prasidėjo. Vienos 
kardinolas Koenig Ranerj nusive
žė Romon kaip savo teologą. Šio 
kardinolo atvirumas dabarties 
klausimams įgalino Ranerj tuo
jau įsijungti į susirinkimo dar
bus.

Susirinkimas buvo daugelio 
teologu darbas, ir šiandien neį
manoma atspėti, kur yra buvęs 

Ranerio įnašas. Jau susirinkimo 
pradžioje vokiečiu, prancūzų ir 
olandų vyskupams pasisekė susi
rinkimo darbus pakreipti kita 
'linkme, negu kad Romos kūrijos 
iš anksto buvo planuota. Tai bu
vo teologu valanda, kuriuos vys
kupai rinkosi savo patarėjais. 
Koelno kardinolas turėjo Rat- 
zinger’į, kiti vyskupai, vėl turėję 
didelės įtakos susirinkimo dar
bams, kaip Alfrinik, Suenens, Lie- 
nart, Doepfner, turėjo savo teo
logus. Tai nebuvo koks iš anksto 
organizuotas, o spontaniškas ši
tų žmonių dalbas. Anot Ranerio, 
Lefebvre šiandien be reikalo pa
sakoja, kad anie teologai buvo 
tapę susirinkimo nelaime. Vati
kano susirinkimą nulėmė 3000 
vyskupu, susirinkusių iš jvairiu 
{vairiausiu kraštu, —kiekvienas 
su vis kitokiu mentalitetu. Le- 
febvro teigimas, kad visa tai bu
vo tik keliu teologų darbas, atvy
kusiu iš iPareinės ((“Reinas įsilie
jo į Tiberį”), kad tai buvo ju są
mokslo vaisius, anot Ranerio yra 
absurdiškas. Tai visiškai neati
tinka tikrovės ( o vis dėlto ir lie
tuvių spaudoje yra pasirodę tvir
tinimu, kad Vatikano susirinki
mas buvęs tų keliu “klaidingu 
pranašu darbas”).

1964 metais Raneris užėmė 
garsiojo Guardinio katedrą 
krikščioniškajai pasaulėžiūrai ir 
religijos filosofijai Miuncheno 
universitete. 1967 m. jį pasikvie
tė Miunsterio universitetas. Nuo 
'19711 metu jis yra honorariniu 
profesoriumi ordino aukštojoje 
filosofijos mokykloje Miunchene.

75 metų sukaktuvės

Ranerio 75 metu sukaktuvės jau 
buvo švenčiamos kitaip, negu 
jo 50 metu, vien su studentų į- 
teikta apelsinų pintine. Vokieti
joje jo garbei buvo surengta aka
demija, kurioje dalyvavo ir 
Muencheno kardinolas Tatzin- 
geris. Tuebingeno dogminės te
ologijos profesorius Walteris Kas- 
peris, tos dienos kalbėtojas, Ra- 
nerį pavadino dvidešimtojo am
žiaus Bažnyčios tėvu. Jis esąs di
delis mūsų laikų žmogus, teologi
jos klasikas. O kardinolas Rat- 
zingeris, kalbėdamas akademijo
je, prisiminė kartu su Raneriu 
praleistą laiką Vatikano susirin
kime: “Nors kartais mūsų nuo
monės ir skirdavosi, aš visada 
galėdavau pasimokyti iš Ra
nerio”. Gi pats Raneris, atsaky

damas pastebėjo: aš toks, koks 
dabar esu, su liūdesiu pagalvo
ju apie save, koks turėčiau būti. 
Aš nesu koks Bažnyčios tėvas, o 
paprastas teologas.

Jo sukaktuvių proga Freibur- 
ge išėjo 700 puslapiu knyga 
“Wagnis der Theologie”. Tai y- 
ra 38 Ranerio mokinių darbas. 
Knygoje jie pasakoja apie savo 
patirtį su Ranerio teologija. Jo 
Henderio leidyklos leidžiamos 
knygos yra pasiekusios 850.000 
tiražą. Tai vienas labiausiai skai
tomu autorių.

Raneris turi didelį pasisekimą 
ir Amerikoje. Jį paskaitų buvo 
pasikvietę daugelis universitetų. 
O išsamiam pokalbiui jį atsikvie
tė 16 vyskupų iš New Yorko apy
gardų. Jie diskutavo Ranerio kny
gą “The Srape of the Church 
to came” (Struktunvandel der 
'Kirche. Freiburg, 1972). Ranerio 
tezėm vyskupai pasirodė labai 
palankūs. Jo nuomone, Bažnyčia 
turinti dar daugiau negu ligi šiol 
augti iš apačios, iš mažųjų bend
ruomenių. Marųuette Universi
ty in Milvvaukee suteikė jam 
aukščiausio laipsnio pasižymėji
mo ženklą “Pere Marųuette dis- 
covery award”, kurį ligi šiol bu
vo gavę tik astronautai >1969 me
tais (Apollo II). Ranerio pager
bime dalyvavo 400 universi
teto svečių, jų tarpe ir Milwaukee 
arkivyskupas Rembert G. Weak- 
land OSB. Tris dienas besitęsiąs 
simpoziumas buvo išimtinai 
skirtas Ranerio teologijai. Raneris 
buvo priimtas ir į “Jesuit honor 
Society”, išplitusią 28 Amerikos 
universitetuose ir kolegijose. A- 
merikoje jis yra gavęs 6 garbės 
doktoratus. Viso jų jis turi 11. 
Louisville, garsiajam Amerikos 
mieste, pasižymėjusiam arklių 
lenktynėmis, tabaku ir burbonų 
wiskiu, Raneris buvo pakeltas to 
miesto garbės nariu. Balandžio 
trečia diena buvo paskėlbta tam 
mieste Ranerio diena. Vokietijoj 
jis yra gavęs kaip vienintelis te
ologas ordiną Pour le Merite.

Ranerio būdas

Raneris nekartoja aklai, ką ki
ti yra pasakę. Jis pats viską iš 
naujo apmąsto ir žiūri, ar tai su
tinka su (Kristaus evangelija, su 
tradiciniu Bažnyčios mokslu. 
Taip jis pavyzdžiui vienu tarpu 
buvo susi'kirtęs su savo garsiu 
mokiniu, furld'amentalinės teo
logijos profesoriumi Tuebingeno 
universitete Hans Kueng, kai šis 
išleido knygą “Unfehlbar?”, 
naujai interpretuodamas popie-
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žiaus bei Bažnyčios neklaidingu
mą. Dabar juodu vėl yra susitai
kę. Kokio sistemiško veikalo 
Raneris nėra parašęs. Jis nuolat 
griebiasi pačių aktualiausių da
barties klausimų. Tačiau iš to at
rodo jau vystosi tam tikra siste
ma.

Jis yra paskelbęs 3500 rašinių. 
Apie 700 yra jau parašytų apie jj. 
Jo raštų yra išleista ir serija, pa
vadinta “Schriften zur Theolo
gie”, viso 13 tomų. Jo raštai yra 
susilaukę dėmesio ir už teologijos 
bei Bažnyčios ribų. Jo knygos yra 
verčiamos į didžiąsias pasaulio 
kalbas. Jis yra vienas įžymiausių 
dabarties teologų.

Raneris domisi ir politika, ne 
tiek valstybinėje, kiek visuome
ninėje plotmėje. Tuo klausimu 
esąs perskaitęs daug literatūros, 

—'kaip jis pasakoja apie save. 
Politiniai jo negalima priskirti 
kokiam sparnui. Jis esąs šiek tiek 
kairėje ir šiek tiek dešinėje. 
Krikščioniškąsias partijas Vokie
tijoje jis laiko per daug įsikibu
siomis praeities, per daug kon
servatyviomis, neturinčiomis pa
kankamai fantazijos, neišradin
gomis. Todėl jos manęs ir neža
vi, sako Raneris.

Jokiam sparnui jo negalima 
priskirti ir teologijoj. Paulius 
šeštas jį buvo pakvietęs į naujai 

įsteigtą tarptautinę teologų ko
misiją, susidedančią iš 30 teolo
gų. Ji turėjo būti patarėja vadi
namos Tikėjimo kongregacijos, 
ankstesnės šv. Oficijos, arba se
nosios Inkvizicijos, tiriančios te
ologinius raštus ar pasisakymus, 
■kiek jie sutinka su Bažnyčios 
mokslu. 1973 metais Raneris iš 
tos komisijos tylpmis, be jokio 
komentaro pasitraukė. Kaip žino
vai aiškina, Raneris išstojo dėl 
to, kad Tikėjimo kongregacija 
savo dekretuose į tos komisijos 
patarimus neatsižvelgdavo. Ra
neriui toks buvimas komisijoje 
pasirodė tuščiu dalyku. Jis labai 
svarbiu dalyku laiko pasidalini
mą nuomonėmis Bažnyčioje.

Reinerio atvirumas dabarties 
klausimams

Raneris bendradarbiavo su 
Paulusgesellschaft ir yra vienam 
jos suvažiavime Herrenchiemsee 
(Chiemsee ežere Bavarijoje) dis
kutavęs bei vedęs įdomius po
kalbius su čekų ir italų marksis
tais. (Ten skelbtos Ranerio tezės 
iššaukė Maceinos repliką lietu
viškoje spaudoje). Jo mokinys 
Jonas Babtistas Metz yra pagrin
dėju vadinamos politinės teolo
gijos.

Pats Raneris yra rašęs ir apie 
revoliucijos teologiją. Savo dar

bą jis buvo įteikęs anai jau mi
nėtai tarptautinei teologų komi
sijai, įsteigtai popiežiaus. Ten jis 
pateko į popierių dėžę. Tačiau 
Raneris savo darbą vis dėlto pa
skelbė. Pietų Amerikoje paplitusi 
išlaisvinimo teologija irgi turi šį 
tą bendro S” Raneriu. Argenti
niečių teol -,as Scanone, rašąs 
tais klausimais, yra buvęs Rane
rio mokinys Innsbrucke, Raneris 
turėjo kontaktų ir su Guttiėrrez, 
tos teologijos pagrindėju, per 
tarptautinį teologų žurnalą 
“Concilium”. (Lietuviškai iš
laisvinimo teologijos klausimais 
yra pasireiškęs dr. V. Kazlaus
kas).

Raneris yra rašęs ir apie Die
vo ir artimo meilės nedalomu
mą (Einheit). Ranerio nuomone 
tai labai svarbu teologijoje, nes 
įgalina krikščionį angažuotis vi
suomeninio gyvenimo kritikoje. 
Jis buvo vienu steigėjų teologi
nio žurnalo “Dialog —Zeit- 
schrift”, kuris kelerius metus ve
dė dialogą krikščionių su mark
sistais. Dėl finansiniu sunkumų 
žurnalas turėjo užsidaryti, nes 
abi pusės neparodė pakankamo 
dėmesio.

Raneris, daug dėmesio kreipia 
į tai, ką, vaizdingai išsireiškiant, 
galima “užuosti ore”. Jis kalbasi 
su visais, ir su tais, kurie netiki. 
Jis ir toliausiai nuo savęs stovin
čius laiko savo artimu, — ir dėl 
jų angažuojasi. Jis mano, kad ir 
tuos, kurie šiandien iš įsitikini
mo neigia Dievo buvimą, Die
vas ras galimybių įtraukti į Kris
taus velykinę prisikėlimo paslap
tį.

Nežiūrint visų ankstesnių puo
limų, Raneris liko Raneriu.Jis tu
rėjo ir drąsos ir nusižeminimo 
likti savimi pačiu. Paskutinė jo 
knyga, šiais metais Henderio iš
leista, yra jo pokalbis su kitu jė
zuitų kunigu, Kari — Heinz We- 
ger. Ten Raneris jieško atsaky
mo į pačius brutaliausius neti
kinčiųjų ar abejojančiųjų žmo
nių klausimus (Kari Rahner, 
Kari - Heinz Weger, Was sollen 
wir noch glauben? Theologen 
stel'len sich den Glaubensfragen 
einer neuen Generation, Herder, 
1979, mažo formato, 207 pusla
piai). Šioj knygoj Raneris su di
džiausiu dėmesiu klausosi pačių 
radikaliausių dabarties klausimų, 
pačių didžiausių dabarties abe
jonių, ir jieško atsakymo. Jis nie
kad savęs nelaikė tokiu, kuriam 
kitų klausimai, kitų abejonės, ki
tų problemos būtų per prastos ar 
nevertos dėmesio.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.).

tiečių kunigas išdidžiai klaupia 
Mozės, kodėl žydai nepriima 
egiptiečių kultūros, religijos ir 
kalbos. Juk egiptiečiai daug tur
tingesni, jų valstybė dau dides
nė, kultūra senesnė: “Izraelis 
silpnas, ir jo vaikų tik saują; 
Ęgiptas didžiulis ir baisi jo galy
bė”. Į tai airis Joyce’as atsako 
vieno savo veikėjų lūpomis! „Ta
čiau, jei jaunasis Mozė būtų nu
silenkęs... ir priėmęs tokį aro
gantišką pasiūlymą, jis niekad 
nebūtų išvedęs savo tautos iš ver
gijos... niekad nebūtų atnešęs de
šimties įsakymų, išrašytų jo be
teisės tautos kalba”.

Šie Joyce’o žodžiai reikšmin
gi ne tik airiams, bet ir lietu
viams, Taškento direktyvų šešė
lyje besiklausantiems Sovietų 
Sąjungos vadovų išvadžiojimų 
apie “tautos milžinės, turinčios 
nepaprastai aukštą kultūrą, kal
bą”, apie “nacijų suartėjimą” ir 
apie “daugėjimą nerusų tautybės 
asmenų, kurie rusų kalbą laiko 
savo gimtąja kalba”. iit<

Šiandieninės rusų pastangos 
primesti pavergtoms tautoms 
rusų kalbą, kaip vienintelę 
mokslo kalbą, jau siekia tikrą 
begėdiškumo laipsnį. Profesio
nalams ir įvairių sričių moksli
ninkams reikalingi leidiniai ir 
veikalai teikiami kone vien ru
sų kalba, universitetinės diser
tacijos verčiamos rašyti rusų 
kalba. Pavergtosios tautos kal
ba nustumiama tik į liaudinių 
pasilinksminimų poreikius, kur 
ji turi primityvėti, atsilikti nuo 
kultūrinių sričių standartų, iš
sekti, išnykti.

Visa tai matant, ypatingos 
reikšmės įgyja išeivijoje laiks 
nuo laiko įvykstantys Mokslb ir 
kūrybos simpoziumai, Lituanis
tikos instituto suvažiavimai, 
Studijų dienos, kur skamba į- 
vairioms mokslo sritims tinka
ma lietuvių kalba. Tai prasmin
gas atsakas mokslo ir visų kul
tūros sričių rusinimo užma
čioms Lietuvoje. Šiomis dieno
mis Chicagoje vykstantis vie
nuoliktasis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos pasaulinis 
suvažiavimas yra vienas iš šios 
rūšies šviesiausių reiškinių, ku
riame lietuviškasis žodis visada 
aprėpdavo ir aprėpia plačiau
sias kultūrinio gyvenimo sritis.

A. K.

Giliai įmintos pėdos
Prof. Jono Puzino gyvenimas ir darbai

ANTANAS MAŽIULIS

Tęsinys iš praeito šeštadienio

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 
REDAKTORIUS

Prof. J. Puzinas LE leidimui pritarė, 
sutikdamas būti nuo pat pradžios proistorės 
skyriaus redaktoriumi. Jis tuojau peržiūrėjo 
šen. LE I ir II t., papildinėjo, surašydavo 
pastabų ir vietų vardams, kuriuos laikė 
būtina ištaisyti; tie vietų vardai daugiausia 
buvo įvairūs kaimų ir vienasėdžių vardai, 
nes Lietuvoje pradėta leisti LE juos dėjo su 
1923 m. surašymo ir kt. duomenimis. Taip 
jis taisė daugelį vietų vardų, pasitardamas 
su prof. dr. A. Saliu. Deja, prog. Vcl. 
Biržiškai nusiųstosios pastabos dažnai labai 
nepatiko, parašė piktoką laišką, kad kaimų 
vardų daugiau nedėsiąs, o taip pat ir 
archeologinės enciklopedijos neįeisiąs... 
Išėjus I-jam tomui, dėl sniego pūgos 
Philadelphijoje, mes nenuvažiavome į vad. 
LE I t. sutiktuves. 1954 m., per Velykas, su 
prof. J. Puzinu lankėme prof. Vcl. Biržišką, 
kuris dar stačiau pareiškė, kad atsiųstąją 
medžiagą visą pats perrašąs ir trumpinąs 
savo nuožiūra, tik jis čia atsakingas, ir visi 
priekaištai nereikšmingi. Toliau išdėstė, kad 
nei archeologijai, nei etnologijai jis negalįs 

skirti daugiau vietoB, nes ši enciklopedija 
esanti bendrinė, ir svarbiau duoti daugiau 
trumpų įvairių biografijų, todėl išmetęs net 
savo brolio Viktoro matematinius 
straipsnius... Taip ir neišsiaiškino prof. J. 
Puzinas kokio ilgio rašytini proistoriniai 
straipsniai, aprašyti atskiros vietovės ar ne, 
nes buvo tada prof. Vcl. Biržiškos aiškiai 
pabrėžta, kad visų radinių vietų nėra ko dėti 
ir aprašinėti, nes tai Lietuvos mokslui nėra 
svarbu. Nežinau, kiek prof. Vcl. Biržiška 
buvo įsižeidęs prof. J. Puzino vienu kitu 
priekaištėliu, kad reikia jo straipsniuose 
nors terminai palikti, bet netrukus jau prof. 
Vcl. Biržiška, kitiems rašytuose laiškuose, 
ėmė bartis ant prof. J. Puzino ir sąmoningai 
iškraipyti jo pavardę, kartais labai 
suniekinamai. Prof. J. Puzinas yra kartą 
nusiskundęs, kad tie proistorinės terminijos 
suniekimai iškreipia radinių laiką, ir 
praranda visas straipsnelis reikšmę, tada 
būtų geriau visai nedėti.

1954 m. prof. J. Puzinas buvo pakviestas 
LE nuolatiniu redaktoriumi ir pradėjo ruošti 
E raidę. Tada LE redaktoriai buvo 
pasiskirstę ruošti medžiagą pagal raides, 
nors jų kiekvienas peržvelgdavo vėliau jau 
kitų paruoštą medžiagą. Taip prof. J. 
Puzinas dirbo iki 1965 m., kol užbaigė 
spausdinti T raidę. LE redaguoti darbas

/ 

mūsų sąlygomis buvo tikrai sunkus, 
neskaičiuojamas pagal darbo valandas. 
Labai dažnai laiku užprašytų straipsnių 
negaudavome, todėl gavus, tekdavo dirbti ir 
iki vėloB nakties, kad spaustuvė turėtų 
medžiagos. Taip pat dažnai būdavo, kad 
žmogus atsiunčia straipsnį, kurį reikia 
sutrumpinti, naujai paruošti; pasitaikydavo, 
kad ranka parašyto straipsnio rinkėjai 
negalėtų ir teisingai išskaityti, todėl tokio 
straipsnio jeroglifus turėjo perrašyti pats 
redaktorius mašinėle... O bendradarbių 
buvo ir sunkiai suprantamų, nesiskaitančių 
su jokiomis taisyklėmis, pvz. vienas 
rašydavo visuomet darbo metu ligonijėje ir 
ant rankoms šluostomojo popieriaus, 
būtinai pieštuku, neaiškiai, palikdamas ir 
neverstų iš anglų ar kurios kitos kalbos 
sakinių. Perrašius visa tai mašinėle, teko 
porą kartų siųsti autoriui patikrinti, ar mes 
tuos jo jeroglifus teisingai atspėjome. Arba 
vėl kartą gavo prof. J. Puzinas vieno 
asmens biografiją tik 138 pilno lapo 
puslapius ir su reikalavimu nieko 
nenubraukti, įdėti kiek parašyta! To gana 
žymaus asmens, gyvų giminių sudėtinai 
rašyta biografija, buvo sutrumpinta 
maždaug iki 2 LE spausdintų psl., 
neduodant nei atskiros pastraipos apie jo 
filosofiją, nes tokiu nebuvo, tais klausimais 
nieko nespausdino. Tai patyręs šeimos 
atstovas, žmonos išvarytas, prof. J. Puzinui 
atvežė tokius reikalavimus, kokių joks kitas 
redaktorius nėra gavęs. Atvažiavęs giminės 
atstovas buvo neperkalbamas, kad šis 
dėtinas asmuo yra didesnis negu dr. J. 
Basanavičius, negu dr. V. Kudirka, negu 
buv. prez. dr. K. Grinius, negu Maironis, 
Putinas, negu J. Purickis, negu prez. A. 
Smetona ir apsčiai kitų. Reikalavimais 
Puziną gaišino nuo 8 vai. iki gero popiečio, 
nes svečio nebuvo galima nei išprašyti, nei 
įtikinti, kad LE pusės tomo šiam nemažam 
veikėjui negalime skirti; nuo svečio 

pabėgome tik pakviesti nepavėluoti į vienos 
šeimos pietus, kai atvažiavo mūsų pasiimti. 
O kiek piktų laiškų susilaukdavo. LE 
redaktoriai, kiek telefoninių skambinimų, jei 
nerasdavo įdėto savo kaimo ir pan. 
Aplamai, prof. J. Puzinas buvo nuostabiai 
kantrus, išklausydavo tuos kaltinimus 
ramiai, bet dažnai paminėdavo, kad tokie 
nenupelnyti kaltinimai yra ir jam labai 
sunkūs, kartais visai valandai išjungia iš 
ramaus ir nuoseklaus darbo.

VISUOMENININKAS IR ŽMOGUS
Visados sunkiausia išryškinti bei nu

sakyti visuomenės veikėjas ir žmogus kaip 
asmuo, todėl nors labai trumpai tenka 
paliesti prof. J. Puziną ir visuomenės vei

Prof. dr. Jonas Puzinas tarp Lituanistikos instituto darbuotojų. Pirmoje eilėje iš kaires | dešinę: dr. Alek
sandras Plateris, prof. dr. Jonas Puzinas, dr. Vincas Maciūnas. Antroje eilėje iš kairės J dešinę: dr. Kostas 
Ostrauskas, dr. Toma* Remeikis, Vincas Trumpa, dr. Rimvydas Šilbajoris, dr, Bronius Vaškelis lr Leonar
das DambriūnM.

kėją, kurį visur matėme labai ramų, niekad 
neįsižeidžiant) ir pajuokaujantį, visuomet 
labai ramiai išklausantį kitų skirtingas nuo
mones, jas derinantį ir nepasimetantį visuo
meninių kirsmių metu... Ir tačiau geriau *jį 
pažįstantieji ne tik jautė, bet ir matė, kaip jis 
ne vieną kartą po visuomeninio posėdžio 
giliai ir skausmingai virpėdavo viduje ir 
kaip skausmingai išgyvendavo nenupelny
tas įžeidas, tik būdamas būdingai introver- 
sinio būdo žmogus, apie tas visokias nuo
skaudas tepasisakydavo žmonai ir vienam 
kitam labai ir labai artimam žmogėi. Ir šiaip 
per dienas ėjo lyg gana ramus, polinksmiai 
nusiteikęs, nors labai gerai žinojo, kad visuo
meniniame darbe dažnai bus nesuprastas ir 
kartais neteisingai pakaltintas, kad norįs 
vadovauti, būti visur pirmasis ir t.t., kai į

t
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Naujas Aloyzo Barono romanas
Aloyzas Baronas, LAIVAI IR UOS- 

JAV. Romanas. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas, 1979 m. Chicagoje. 
Viršelis pieštas Nijolės Vedegytės-Pa- 
htbinskienės. Spaudė Draugo spaus
tuvė. Knyga 276 psl., kaina — 7 dol., 
gaunama “Drauge”.

"Laivai ir uostai”, Aloyzo Ba
rono dešimtasis romanas, vaiz
duoja pokario lietuvius, kurie at
vyksta j Ameriką, kaip Odisėjas 
t saugų uostą, tikėdamiesi rasti 
nuosavą kampelį naujam gyve
nimui pradėti.

Tai universali tema, visų čia 
atvykusių lietuvių vienaip ar ki
taip pergyventa, pačiam romane 
specifiniai gvildenama, kaip vie
nos šeimos įsikūrimo istorija.

Veiksmas vyksta lygiagrečiai 
dviejose vietovėse. Iš tikrųjų tos 
dvi istorijos surištos tik pagrindi
nių veikėjų, brolio ir sesers, 
kraujo giminyste; jų intriga ir 
charakteriai vystosi visai nepri
klausomai.

Laimis Manikas, palikes Lietu
voje žmoną dr ką tik gimusį sū
nų, patenka į seno lietuvio Mas- 
tausko, pasivadinusio Masset 
ūkį, kai tuo tarpu jo sesuo Liusė 
su paaugliais vaikais Jolanta ir 
Rimu ir anyta Julijana atsidu
ria batsiuvio Gučiaus globoj, Chi
cagoje. Liusės vyras, aviacijos la
kūnas, yra dingęs karo metu ir, 
ją slegia rūpestis: ar sugebės išsi
laikyti naujame krašte su mažais 
vaikais ir sena anyta?

Ūkininkas Masset yra vienas 
iš nedaugelio lietuvių, ištrūku
sių iš Amerikos fabriku gyveni
mo ir sugebėjusių įsigyti nuosa
vą ūkį. Lietuvos ilgesį jis yra pa
tenkinęs nuosavos žemės meile, o 
likusį nuo ūkininkavimo laiką vi
siškai užpildęs beisbolo koman
dos sekimu televizijoj. Tačiau 
toks sprendimas nepatenkina jo 

.dukters Katlenos, kuri nėra ūkio 
gyvenimu patenkinta, norėtų iš 
jo ištrūkti ir nevaržo savo mote
riškumo, kad panaudotų Mani
kę siekiamam tikslui.

Liusę, laikinai įsikūrusią butu
ke už batsiuvio Gučiaus dirbtu-

RŪTA KVIKLYTĖ - 
KULIKAUSKIENĖ

vės, jau pirmą naktį apgula jaus
mas, kad pagaliau pasibaigė ne
realios stovyklinės dienos, kur gy
veno kažkokiame dirbtiniame pa
saulyje, nieko neturėjo, bet buvo 
viskuo aprūpinta. Ji pajunta bai
mę, bet kartu ir džiaugsmą, kad 
pagaliau čia prasidės tikras gyve
nimas, ji dirbs “tikrą” darbą ir 
bus atlyginama “tikrais” pinigais, 
nors tuo pačiu ji vienintelė bus 
atsakinga už šį gyvenimą.

Aprašydamas Liusės ir jos šei
mos pirmuosius įspūdžius ir rū
pesčius Amerikoje, Baronas mo
ka iškelti ir pavaizduoti tuos mo
mentus, kurie slepiasi daugelio 
emigrantų atmintyje. Jau pirmą 
naktį Liusė pajunta, kad “sun
ku miegoti tau dovanoto} šaly, 
bute ir lovoj”. Nors ir nuoširdžiai 

Aloyzas Baronas 
Nuotr. V. A. Račkausko

sutikta Gučiaus šeimos, senoji 
ponia Julijana jaučiasi vis labiau 
paniekinta. “Ji nebuvo tokia pa
žeminta Vokietijoj. Tada kas nore 
jai buvo duodama valstybių, lai
mėjusių karą... tai buvo tik atly
ginimas už turtus, kuriuos iš dau
gelio pabėgusių pagrobė vienas 
sąjungininkų”. Kai senis Gučius 
pasiūlo Rimui, kad berniukas 
pažiūrėtų batsiuvio amato, nes 
“vis geriau negu fabrike”, visa 
šeima pajunta kad "kas Vokieti
joj atrodė nereali poezija, dabar 
tapo atšiauria proza”.

Baronas paliečia ir daugiau 
mažesnių ir didesnių problemų, 
ne visuomet rasdamas joms aiš
kų atsakymą, visai kaip ir gyve
nime. Liusę apima keistas jaus
mas, kai Gučių dukra dalina 
drabužius iš savo prikimštų spin
tų džiaugdamasi, kad dabar ga
lės apsituštinti ir vėl eiti į krau
tuves, bet dar daugiau rūpesčių 
sukelia Gučiaus žento Petuči pa
slaugumas, kai jis nusiveda Liu
sę į krautuvę ir nuperka jai nau
ją kostiumėlį. Nėra atsakymo ir 
Jolantos išmestam motinai kal
tinimui, kad čia atvažiavę lietu
viai bando tęsti gyvenimą, užsi
darydami savųjų tarpe. Iš to 
kyla konfliktas tarp tėvų ir vai
kų, kurį Baronas pavaizduoja 
ypač Liusės brolio daktaro šei
moje. Pamačiusi kaip daktaras 
praranda savo vaikus, pirma 
viską duodamas, o paskui juos iš
stumdamas iš savo gyvenimo, 
Liusė bando dukterį pririšti prie 
savęs meile, dalinai tam tikslui 
paaukodama ir savo pačios atei
tį su Algimantu, kuris anksčiau 
domėjęsis motina, dabar susiža
vi dukterimi.

Negalima sakyti, kad Barono 
veikėjai pasimetę, ar visai be jo
kių aukštesnių tikslų gyveni
me, bet kartais ir jų auka ir ap
sisprendimas ateina ne vien tik iš 
jų pačių įsitikinimų, bet iš susi
dėjusių gyvenimo aplinkybių. 
Taip romane išsprendžiama dve- 
jopiškai ištikimybės kare atskir
tam partneriui problema. Liusė 
lieka ištikima savo dingusiam vy
rui dalinai ir dėl to, kad Algi
mantas įsimyli jos dukterį, o ji

(Nukelta į 4 pusi.)

Trijų icnųjų Vilniau* bažnyčių arehitektorinč puoidtfe 8v. Onoa (kairėje), ®v. Mykolo (priekyje) ir Bernardinų (gilumoje). Nuotr. Algimanto Kunčlauo

PRIE SV. ONOS BAŽNYČIOS

Ant plonų savo rankų 
tu iSlaikysi Vilniaus dangų 
ir akmenį
su molio verpsčių raitais,
kur nešė piemenys, 
mergelės ir Marijos 
per keturis Šimtus pavasarių 
žilvičio pintinėmis, 
žydinčių Jeronimų 
vazonėliais----------

Lig paskutinio atodūsio 
tu iSlaikysi —
šimtmečiai
atsiklaups prieš tave...
Ir mes ateisim,
ir mes ateisime tikrai, 
su molio verpsčių raštais, 
rankšluosčiu aštuonyčiu, 
nusilenkti
prieš ploną tavo rankų tinklą, 
prieš mėlynąjį skliautą, 
kur skraidė akmenys,

balandžiai, 
maldos ir keiksmai — 
pirmoji mūrininko vizija---------

PRIE VILNIAUS UNIVERSITETO

1.
Akmenio drabužiu tave apvilko, 
kad iškentėtum, 
kad būtum tvirtas, 
kad nepasiektų niekas 
tavo Širdies 
po titnagu, 
po marmuru, 
po kiemo arkadų 
plytomis — — —

Ir neužgęsta 
aliejinio žibinto 
spinksulė ten, 
Skargos kieme, 
po keturių Šimtų metų, 
kur vienišoj pastogėj 
prie amžių knygos 
ataidi
ritmingi tavo žingsniai---------

8.

Jie bandė kirviais 
iškirsti tavo vardą, 
prie durų, kurias vėrė Sirvydas, 
prie durų, 
kurias varstė
pirmieji šimtas šešios dešimtys 
studentų;
per marą, badą ir per ugnį 
jie ėjo sveikinti karalių 
su mokytojais, muzikantais 
ir poezija---------
Praėjo pro tave beturčiai, 
ir vedami 
raudonu rūbu budelio 
prie gėdos stulpo nuplakti rykštėmis, 
ir tie,
palaidoti po laiptų nišom,
(veidu j tave), po statulėlėm, 
ir po vijokliais su baltu balandžiu 
Bučiavo
tavo kiemo grindinį Mickevičius,
O Lietuva, tėvyne mano,
daugiau tavęs aš nematysiu,
į ištrėmimą 
palydėk mane 
rotušės saulės laikrodi, 
ir varpininkai elgetos 
man skambinkit 
varpais!---------

visuomeninį darbą nėrėsi tik grynai iš 
p a r e i g o s, iš giliai suprastos asmeninės 
pareigos, nes kova už tautos laisvę ir lietu
vybės išlaikymą buvo šiam krašte jo 

.gyvenimo prasmė ir dalis, o ne koks nors 
asmeninis išskaičiavimas. Ir turiu pabrėžti, 
kad toji jo veikla tiek,Vilniuje, tiek Vokie
tijoje, tiek Philadelphijoje bei Chicagoje yra 
y i e n t i s a ir pareiginga.

Labai gerai menu, kaip karo metais yra 
man asmeniškai prasitaręs, jog reikia pasi
žvalgyti po buvusius, bet dabar jau numi
rusios lietuvių kalbos plotus, taigi ryčiau ir 
piečiau negu 1920 m. sienos, nes ten ir toliau 
gyvena mūsų žmonės, kurių dauguma nu
tauto tik XIX a. gale, ir tai dažnai vien kaip 
spaudas draudimo išdava, nes tie kraštai 
buvo toli nuo Prūsos ir veik negalėjo gauti 
nei maldynų, nei kitos lietuvių slaptos spau
dos, o lenkų spaudimas bažnyčiose buvo 
nepaprastas, pvz. dažnai negalėjo susituokti 
lietuvis, jei poterius mokėjo tik .pagoniškai* 
(lietuviškai)', toks prievartiškai turėjo išm
okti juos lenkiškai, nes tik .polska wiara“ 
tėra tikra ir katalikiška. Ir būdinga, ką jau 
ne vienas yra pastebėjęs, kad tuose ryti
niuose lietuvių plotuose, pirmiausia lietuvis 
g u d ė j a, o tik paskui lenkėja. Toks savo
tiškas ten spaudimas XIX a. leido susidaryti 
Uetuvoje gudams katalikams, kurie iš 
tikrųjų tebuvo sugudėję lietuviai. Antra, dalį 
lietuvių ir gudų katalikų XIX a. gale rusai 
užrašė stačiatikiais, juos varinėjo ured- 
ninkai į cerkvę, taip dalis lietuvių ir gudų 
katalikų bei unitų iki 1906 m. sustačiatikėjo, 
nors nemaža jų grįžo ir vėl į katalikus. Ir 
visiems šiems reikalams prof. J. Puzinas, 
kaip ir kan. dr. J. Stakauskas bei kun. Alf. 
Lipniūnas ir kt. turėjo surinkę nemaža įvai
rios dokumentinės medžiagos. Ir labai džiau
gėsi tada prof. J. Puzinas, kad vienas kitas 
dabar lietuvis nukeliauja iki Polocko, Mins
ko ar Gardino, pasidairo, susirenka ir reika
lingos medžiagos, kuri ateičiai, sprendžiant 

sienų reikalus, bus labai ir labai naudinga, 
praplėsianti P. Klimo medžiagą ir prof. K. 
Pakšto darbus. Ir turiu pastebėti, kad tuo 
metu ne tik nepelningus, bet ir gana pavo
jingus reikalus, būtent Rytų Lietuvos dar
bus buvo tikrai įsitraukęs, susitikdavo ir su 
gudų veikėjais, susirūpinusiais atkurti kada 
nors laisvą Gudiją, todėl ir visai nenuo
stabu, kad vienam iš to lietuvių būrelio 
parūpo geštapo pinigas ir jo žmonai šoko
ladas, tai šių pokalbių dalis užrašų-proto- 
kolų atsidūrė vokiečių rankose, ir prof. J. 
Puzinas 1942.X.1—2 suimtas, įžūliai tar
dytas ir tik labai didelėmis švietimo tarėjo 
dr. K. Germanto ir kitų pastangomis 
paleistas.

Vokietijoje prof. J. Puzinas jau 1944 m. 
gale ne vienam lietuviui padėjo prisiglausti 
Greifswaldo apylinkėse, paprastai prof. dr. 
C. Engel’iui padedant. Tas vokiečių proisto- 
rikas, arčiau pažįstąs tiek latvius, tiek lietu
vius, prof. J. Puzino paprašytas, yra mūsų 
pabėgėliams tikrai daug pagelbėjęs, nors 
dabar turimomis žiniomis, patekęs į sovietų 
rankas, buvo sušaudytas kažkur kalėjime.

Philadelphijoje prof. J. Puzinas telkė lie
tuvius į bendruomenę, rūpinosi šeštadienine 
lietuvių mokykla ir t.t. Jo ir kitų pasišven
timas bei nuosaikumas ir buvo ta didžioji 
palaima, kad veik nesusidarė tos nereikalin
gos trinties tarp senųjų ir dabar atvažiavu
siųjų: Jonas Grinius (buv. prez. dr. K. Gri
niaus brolis, dar atvykęs prieš I pas. karą) ir 
prof. J. Puzinas surado darbui bendrą lauką 
ir žodį, prie kurių prisijungė visas būrys iš 
seniai gyvenusių ar net čia gimusių, nes prof. 
J. Puzinas buvo paprastas, „neišdidus ir 
nesipūtė mokytas“, — kaip kartą man 
pasakojo jau veik šimtametis Oželis. Pan
ašiai teko išgirsti ir ne iš vieno, seniau į 
Philadelphiją atvykusiojo. Todėl ir nenuo
stabu, kad 1965, minint jo 60 m., Phila- 
delphijos vienoje lietuvių par. salėje mačiau 
ir visą būrį senųjų vietos veikėjų iš visų trijų 

lietuvių parapijų!, o ne vien tik naujuosius 
ateivius kaip kartais esti

Ir kiek nuoširdžiai jis dirbo Lietuvių 
Bendruomenei, tiek pat vieną kartą ir savo 
artimų bendradarbių buvo labai įskau
dintas, kai ruošiant III-jį kultūros kongresą 
dalis sutikusių paskaitininkų bei kitų įsijun
gusių ruošai žmonių staiga pasitraukė 1967 
rugsėjo mėn., nes prof. J. Puzinas nenu
sileido kažkieno įgeidžiams bei pasiūly
mams, kurie prasilenkė su VLIK’o vieningos 
laisvinimo kovos nutarimais... Sutelkus 
visas jėgas, buvo surasta naujų žmonių, 
kurie Lietuvos ir lietuvių kultūros reikalus 
suprato ir daugiau negu asmeniškus postrin
gavimus vertino, III-sis Kultūros kongresas 
neiširo ir 1967.XI mėn., kaip numatyta, 
įvyko, paskardendamas jam ir 
pirmuosius širdies sunegalavimus, ką 
jis nuslėpė anuo metu ir nuo savos šeimos. 
Tas smūgis jo tikrai nuoširdžiam darbui 
buvo labai skaudus keliais atvejais, ypač kai 
jį vykdė jam artimi žmonės. Ir man dėl šios 
kitaip manantiems nepakantos kelis kartus 
pasiguodė, pabrėždamas, kad toji nepa
kanta labai ryškėjanti nuo 1940 m. okupa
cijos dienų, itin pradedant tuo jaunimu, 
kuris nors vienus metus jau‘buvo pradėtoje 
susovietinti Lietuvos mokykloje; tą ryškiai 
jis pastebėjęs jau Vilniuje, sulaukęs 1941 m. 
rudenį jaunųjų studentų. Ta kitiems nepa
kanta buvusi ryškoka ir Vokietijoje, o savaip 
sustiprėjusi šiame krašte, drauge su savo
tišku šio krašto liberalizmu ir radikalizmu, 
su savotiška panieka europietinėms verty
bėms. Ir savąjį smūgį vieną kartą palygino 
kai kurioms ir VLIKo „krizėms“, kur saviš
kiai ar artimieji trenkė smūgius, pvz. Br. 
Bieliukui, J. Brazaičiui. Aplamai, prof. J. 
Puzinas vengė pasakoti apie asmenis, vis 
jieškojo juose gera ir vertindavo atliktus jų 
darbus, o ne pagal partijas ir pan. Ir visada 
pasidžiaugdavo, kai pvz. Draugas, Darbi
ninkas, Tėviškės 2iburiai ar Dirva sukak

tuvininkus įvertindavo ramiai, neryš
kindami kam jie priklauso. Panašiai 
džiaugdavosi ir LE, kai sulaukdavo rimto 
straipsnio apie kokį žmogų, kurį parašydavo 
visai kitos grupės asmuo. Ir asmeniškai pasi
sakydavo prieš kiekvieną liežuvio ar kišenės 
„patriotą“ bei visokius dvasios spekuliantus.

Šeimoje buvo geras tėvas. Beišdykaujan- 
čius Kaune savo vaikučius išbardavo vienus, 
svetimiems negirdint. Ir aplamai, kiek f>er 
daugelį metų mačiau, prof. J. Puzino rūpes
tis šeima buvo tikrai didelis, jis skirdavo 
laiko savo mažiems vaikams, kai šie atei
davo bu vaikiškais rūpesčiais pas jį į darbo 
kambarį, pakalbindavo ir savo kaimynų 
(Aušros g-vės) vaikučius, kurie pavakariais 
iš darbo grįžtantį dažnai sutikdavo ir pasi
pasakodavo savo mokyklinius ir kt. laimė
jimus.

Prof. J. Puzinas dažnai parodydavo 
šeimos žmogaus rūpestį savo ir kitiems stu
dentams, dažnai juos savaip paglobodamas. 
Labai gerai mačiau, kaip jis paglobodavo 
stud. Pr. Kulikauską, dažnai pasikvies
damas pietums, kad šis nesijaustų per daug 
vienišas Kaune, kai jis buvo tikrai vienišas ir 
gerokai prislėgtas, kiek jis dėjo pastangų jį 
išsiųsti į Karaliaučių, kad šis pasiruoštų 
darbui ir net savo įpėdiniu muziejaus darbui, 
nes pats norėjo susitelkti universitete paskai
toms ir kt. Ir gerai žinau, kad ne vienam 
studentui jis pats asmeniškai yra pasakęs 
užeiti ten ar ten, nes yra darbui vieta; taip du 
mano pažįstami ateitininkai yra gavę darbo 
1939—40 m. Daugiausia jis globojo, matyti 
su žmona susitaręs, Juozą Būgą, tą didžiau- 
sų mūsų tautosakos rinkėją, kurį priglaudė 
1941—43 m. savo bute ir globojo kaip savo 
šeimos narį.

Jo rūpestis studentais ir jų globa buvo 
Vilniuje plačiai žinoma, susilaukusi didžios 
pagarbos ir virtusi asmenišku pasitikėjimu, 
nes tai „mūsų profesorius“, „mūsų deka
nas“. Ir jokia paslaptis, kad Vilniuje ne 

vieną jis yra guodęs, parodęs daug rūpesčio 
tiems, kurių tėvai buvo NKVD Sibiran išvež
ti, vokiečių suimti... arba vienas kitaB doku
mentuose „nusižydinęs“, kaip stud. Kazys 
Umbrasas kartą apie dvi ar tris kalbėdamas 
pasakė „jos naujai pakrikštytos“. Arba kiek 
daug padėjo jis bibliotekininkui Iz. Kisinui, 
kol šis buvo paverstas „karaimu“ ir t.t., nors 
šiam taip pat daug padėjo adv. A. Mauragis: 
nuvežė vieno dokumento pakaitą iš Vilniaus 
ir įsiuvo Kaune į senoką Kisino teismo bylą. 
Taip pat ne vienas studentas.-ė pasiguos
davo jam dekanate, kai užkliūdavo jų 
vedybos ir t.t., viena šiauliškė buvo nubėgusi 
pasitarti, kai sumanė nusižudyti! bet paskui 
apsisprendė, su prof. J. Puzinu pasikalbėjusi, 
vėl gyventi...

BAIGMEI

Suglaudžiant baigtinei pastabėles apie 
prof. J. Puziną, tenka pabrėžti, kad šis labai 
ramaus būdo, kitam padedąs ir didelio takto 
žmogus, buvo susilaukęs didžio pasitikėjimo 
tiek studentų, tiek ir kitų tarpe, todėl nenuo
stabu, kad jo klausytojai savo tarpe jį vadino 
„Papuniu‘z*, o kiti savo pasitikėjimą oku
pacijos metais nusakė „mūsų“ žodžiu, kurį 
itin pabrėždavo dirbą pogrindyje. Ir kartais 
tą ramų žmogų kai kas savais išskaičia
vimais labai įskaudindavo, bet jo neišmuš
davo iš pusiausvyros: sugebėjo kartėlį sa
vaip nuryti, atrodo, panašiai kaip jo tėvas.

Visuomeninėn veiklon pasinerdavo ne 
kokiais išskaičiavimais, bet iš giliai 
suprastos asmeninės ir tautinės pareigos: 
lietuvių reikalai, lietuvybės išlaikymas 
nebuvo jam tik žodis, bet d a r b a s, ką 
toliau kiek esantieji ne visada suprato, 
neįvertino. Iš giliai suprastos pareigos savo 
kraštui išplaukdavo ir jo mokslo darbai bei 
kiti raštai. Arčiau jį nuo 1936 m. pažinęs, 
suprantu jo paprastą ir tiesų žodį, pasakytą 
1965.X23 per jo 60 m. sukakties minėjimą:

(Nukelta į 4 psl.)
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Senoji misterija grįžta į modernųjį teatrą

Vienuoliktojo Lietuvių kata
likų mokslo akademijos suva
žiavimo proga šiandien (šešta: 
dienį) 7 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Chica
goje, statoma viduramžinė mi
sterija “Nimmegeno Marytė”- 
Veikalas yra nežinomo 15 amž. 
olandų autoriaus, išverstas lie
tuvių kalbon kun. Vytauto Bag- 
danavičiaus.

Ne vienam mūsų gali kilti 
klausimas, kodėl viduramžinė 
misterija, o ne koks nors šiuo
laikinis, tegu ir religinio pobū
džio, modernus veikalas Seno
ji misterija pasirinkta gal dali
nai ir dėl to, kad panašios mi
sterijos buvo mėgiamos vaidinti 
ir senajame Vilniaus universi
tete jėzuitiniuose jo šimtme
čiuos, , o kaip tik Vilniaus 400 
metų jubiliejaus temai yra skir
tas kone visas vienuoliktasis 
LKMA suvažiavimas.

Nauji leidiniai
• UNIVERSITY OF VIL

NIUS — FOUR HUNDRED 
YEARS. Published by the Com- 
mįttee for the Quadricentennial 
of the University of Vilnius. 
Text by Arūnas Liulevičius. Lay- 
out by Petras Aleksa, Lithua- 
niann Library Presą. Typset- 
ting by Aleksandras Pakalniškis, 
Jr. Printed by Morkūnas Prin- 
ting, Chicago, 19179.

Reikia tik džiaugtis, kad Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos vienuoliktojo suvažiavimo ir 
tuo pačiu Vilinaus universiteto 
400 metų sukakties minėjimo 
Chicagoje organizatoriai parūpi
no ir anglų kalba skaitantiems 
puikiai parengtą informaciją 
apie šimtametį Vilniaus univer
sitetą ir su juo susietą Lietu
vos ir lietuvių tautos istoriją. 
Šis parankus 16 psl. leidinys 
yra turbūt lig šiol pats geriau
sias, liečiantis šį mums taip 
svarbų ir pasididžiavimą . ke- 
iiantį reikalą. Puslapiai klasiš
kai atseikėti tiek turinio, tiek 
estetinio apipavidalinimo pras
me. Ir visa tai padaryta dviejų 
žmonių akademiniu ir profesio
naliu nusimanymu bei neatkišti- 
niu darbu. Juos abu čia išskir
tinai ir pabrėžiame. Tai teksto 
autorius dr. Arūnas Liulevičius 
ir estetiniu požiūriu viso leidi- 
no planuotojas dail.
Aleksa, Kondensuotas leidino 
tekstas paliečia viską, kas svar
bu Vilniaus universiteto, susie
to su Lietuva, istorijoje ir da
bartinėje situacijoje. Graviūro
mis ir atitinkamomis nuotrau
komis papuošti viršeliai ir pusla
piai teikia pasigėrėtiną įspūdį.

Ne kartą mūsuose šio pobū
džio leidiniai būna paruošti ir 
atspausdinti taip, kad juos gėda 
svetimtaučiui paduoti, nes gei
džiamas užmojo rezultatas, dėl 
prastai parengto turinio ir ne- 
estitinio apipavidalinimo, būna 
visai priešingas — atvirkštinis. 
Čia minimas leidinys lietuviams

Petras

Giliai įmintos pėdos

(Atkelta iš 3 psl.)

„...jaudina, kad prisimenamas mano kuklus 
įnašas Lietuvos praeities mokslui, akademi
niam pedagoginiam darbui ir Lietuvių Bend
ruomenei... Tačiau tuo pačiu metu galvoje 
praskrieja ir įkyresnės mintys: argi pada
ryta tiek, kiek būtų reikėję ir būčiau pajėgęs? 
Ar atiduota pakankama duoklė kraštui, 
kuris mane išaugino, išmokė ir suteikė pla
čias darbo galimybes? Ar santykiuose su 
žmonėmis buvau pakankamai nuoširdus ir

dar nesijausdamas pakankamai savo parei
gas atlikęs, nors jas vykdė tikrai nuoširdžiai 
ir padarė žymiai daugiau negu pats manė, 
nes buvo pareigos, giliai suprastos pareigos 
žmogus. O pareigos žmogui lietuvis dažnai 
tenulenkia galvą ir pilnai suvokia tik jo 
netekęs. Ir dabar, jo netekę, pajuntame visi 
tą didžią tuštumą, suprantame visi tą didžią 
tuštumą, suprantame ir kokia ji gili bei koks 
prasmingas buvo jo pasiaukojantis pareigos 
darbas bei kaip giliai jo paties suvoktas 
„Aš“. Ta prasklaidėle ir užberiu mūsų sau
jelę žemių, kurie negali pasakyti dar atviro 
žodžio, ir kartu aš pats, jo pramokytas 
pažinti šiek tiek savo tautą bei jos kultūrą.

(Pabaiga)

Pasirinkimą galbūt lėmė ir 
šių dienų moderniojo teatro pa
didėjęs dėmesys anoms senųjų 
amžių misterijoms. Mat, ne 
kartą jau istorinės ir tolimos 
praeities kultūrinio gyvenimo 
apraiškos, žiūrėk, ima ir savo
tiškai atgimsta, pasidaro tiesiog 
modernios šiandieniniam laike. 
Tuo galėtume aiškinti savotišką 
primityvizmą dabartiniame me
ne, didelį susidomėjimą atlikėjų 
ir kompozitorių senąja Rene
sanso muzika. O jeigu taip im
tume ir giliau patyrinėtume 
šiandieninį absurdo teatrą gry
nai jo struktūrine prasme, tai 
ne viena šaknis nueitų kaip tik 
iki viduramžinių misterijų.

Taigi ir “Nimmegeno Mary
tės" mūsasis pasirinkimas gra
žiai įsirikiuoja į bendrąjį šian
dieninio teatro misterinį dėme
sį. Sakysim, tokioje senų tra-
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gėdos tiek akademiniuose, tiek 
aplamai kultūriniuos sluoks
niuos nepadarys. Visas leidinė
lis, parafrazuojant Mažvydą, 
sakyte sako: Imkite mane ir 
dalinkit.

etniškosios Chicagos nuotraukų parodos Moderniojo meno muziejuje, Chicagoj. 
Nuotraukos padarytos, vykdant American Folklife Centre etnini Chicagos pro
jektų.

UNIVERSITY OF VILNIUS- 
FOUR HUNDRED YEARS
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• AIDAI, 1979 m. Nr. 6. Mė
nesinis kultūros žurnalas. Reda
guoja dr. Juozas Girnius, 27 Ju- 
lietteSt., Boston, Mass. 02122. Li
teratūros, apžvalgų ir techninis 
redaktorius — dr. Leonardas An- 
driekus, Franciscan Mpnastery, 
Kennebunkport, Maine 04046. 
Žurnalą leidžia lietuviai pranciš
konai. Administruoja Benvenu- 
tas 'Ramanauskas, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 111207. Me
tinė prenumerata —ii 5 dol.

Išeivijoje baigus leisti net dvi 
enciklopedijas, dabarčiai ir atei
čiai yra ir bus gana svarbus čia 
pradėtas spausdinti Juozo Gir
niaus straipsnis “Iš darbo Lietu
vių enciklopedijoje” (Informa
cinių nuotrupų žiupsnis). Juozui 
Girniui, pačiam būnant Lietu
vių Enciklopedijos vienu redak
torių ir visą laiką gyvenant arti 
visokiausio enciklopedinio darbo, 
patirtyje ir atmintyje susikaupė 
begalės faktų ir situacijų, kurių 
grindiniu riedėjo enciklopedinis 
išeivijos vežimas. Dabarčiai tai 
didelį smalsumą žadinanti me-

dicijų ir modernių teatrinių pa
stangų šalyje kaip Anglija se
nųjų misterijų atgimimas labai 
akivaizdus. Štai tik vienas pa
vyzdys iš daugelio. Glaston- 
bury (125 mylios į pietvakarius 
nuo Londono), prie dar išlikusių 
viduramžių abatijos architektū
rinių sienų bei arkų, jau visas 
dešimtmetis kas vasarą su di
džiausiu pasisekimu statomos 
anos senųjų amžių misterijos. 
Ir tenykščiai jų spektakliai jau 
toli prašokę lokalinę jų egzi
stenciją. Glastonburio misteri
jos jau yra tapusios pasauline 
turistine sąvoka ir Anglijos 
teatrinio gyvenimo atrakcija.

Ar misterija bus ir mūsų te

atrinio gyvenimo atrakcija, at
sakys šio vakaro spektaklis, 
Kiekvienu atveju smalsu yra 
vaidinimą pamatyti.

džiaga, o ateičiai visa tai jau bus 
istorija ir jos dokumentiniai pus
lapiai.

Vytautas Bagdonavičius žvel
gia į Edith 'Stein filosofiją straips
niu “Pilnaprasmis pasaulio kūri
mas” : įdomūs Stein filosofijos są
lyčiai ne tik su Aristoteliu ir Pla
tonu, bet ir su šių dienų ab- 
strakčiuoju menu. Naujiena skai
tytojui bus ir Alinos Skrupske- 
lienės .raštas “Marksisto Kristus” 
(Čekoslovakų filosofo M. Ma- 
ohoveč knyga apie Jėzų). Ry-, 
šium su neseniai praėjusia Jean I Lietuviškųjų vestuvių detale Balio Pakito salėje, Chicagoj. II Jono Dovydėno 
— Jacąues Rousseau 200 metų 
mirties sukaktimi apie rašytojo 
vienišumą rašo Jolita Kavaliū
naitė. Grožinei literatūrai skir
tuos puslapiuos spausdinama Le
ono Lėto eilėraščių pluoštas ir 
intriguojanti Jurgio Jankaus no
velė “Karštis”.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
plačiai rašoma apie Lietuvoje ne
seniai mirusį įkun. Karolį Garuc- 
ką, S. J., lietuviškosios Helsinkio 
grupės narį, vieną iš labiausiai 
marksizmo nepalenkiamų Lie
tuvos kunigų (R. G. Toleikis). 
Apie “Naują vaizdinę tapybą” 
Whitney muziejuje rašo Meila 
Balkus, o apie Urano žiedus — 
A. Radžius. Iš naujų knygų re
cenzuojamos: Jono Zdaniaus pa
rengta "dvikalbė (lietuvių ir ang
lų kalbomis) mūsų pokario me
tų poezijos antalogija (M. G. 
Slavėnienė) ir Miegos Girniuvie- 
nės “Senojo bokšto paslaptis” 
(Sesuo Ona Mikailaitė). 

. Žurnalo puslapiai iliustruoti 
Vlado Vildžiūno, Antano Mon-

švento Juozapo procesija Chicagos Bridgeporte. II Jono Dovydėno etniškųjų 
Chicagos nuotraukų parodos Chicagos Moderniojo meno muziejuje. Nuotrau
kos padarytos, vykdant American Folklife Centre Chicagos etnini projektų.

čio, Ločerio Laimio, S. Kvietienės 
darbų nuotraukomis, “Naujosios 
vaizdinės tapybos” pavyzdžiais 
bei šiaip nuotraukomis.

• VILNIAUS UNIVERSITE
TO KETURIŲ ŠIMTŲ METŲ 
SUKAKTUVES. Keletas pagrin
dinių žinių apie Vilniaus uni
versitetą. Redagavo kun. V. 
Bagdanavičius ir J. Masilionis. 
Spaudė “Draugo” spaustuvė 
Chicagoje. Leidinys išleistas 
ryšium su Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos vienuoliktuo. 
ju suvažiavimu, skirtu Vilniaus 
universiteto šimtmetiniam jubi
liejui. Leidinys 24 psl. Jame 
duodama trumpa Vilniaus uni
versiteto chronologija, paskuti
nis vyskupo Protosevičiaus laiš
kas popiežiui Grigaliui XHI, 
daug ištraukų iš prof. P. Rabi
kausko Vilniaus universitetą 
liečiančių raštų bei 
pobūdžio kun. V. 
čiaus ir kun. Stasio 
psnių. Tai paranki 
pastangų antologijėlė. Prie jos 
priglausta ir LKM akademijos 
vienuolikto suvažiavimo darbo
tvarkė.

to paties 
Bagdanavi- 
Ylos strai- 
jubiliejinių

• ATEITIS, 1979 m„ Nr. 5. 
Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos — lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius: kun. dr. K. 
Trimakas, 850 Dės Plaines Avė., 
Apt 409, Forest Park, III. 
60130. Šį numerį redagavo ir 
išdėstė A. Zailskaitė. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė. Žurnalą 
administruoja Juozas Polikai- 
tis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, UI. 60629. Metinė 
prenumerata — JAV ir Kana
doje — 9 dol., garbės prenu
merata — 15 dol., susipažinimui 

>— 7 dol., kituose kraštuose
7 dol., išskyrus Pietų Ameriką 
(5 dol.).

Jaunosios kartos rankose 
“Ateities" žurnalas yra tapęs 
aukšto kutūrinio lygio leidiniu. 
Ir katalikiškoji pasaulėžiūra 
moderniam pasaulyje, ir šių 
dienų literatūros, dailės, filo
sofijos, visuomeninės veiklos

VILNIAUS UNIVERSITETO 
keturių Šimtų metų 

SUKAKTUVĖS

sritys lietuviškuoju ir pasauli
niu pločiu yra tapę “Ateities" 
puslapių duona Ir druska. Tai 
ne vien jaunimo, bet ir kiekvie
no, jauną dvasią turinčio, žur
nalas.

• TĖVYNES SARGAS, 1979 
m., Nr. 2 (43). Redaguaja Pet
ras Maldeikis, 117 Sunset Dri- 
ve, Hot Springs, Arkansas 
71901. Leidžia Popiežiaus Leo
no XIII literatūrinis fondas. 
Administruoja Antanas Balčy
tis, 6819 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, UI. 60629. Šio nume
rio kaina — 3 dol.

Pagrindinės žurnalo naujo nu
merio temos: Išeivijos visuome
nės ateitis; Krikščioniškoji de
mokratija sutinka naują erą; 
Komunizmui žlugus, vyraus ki
toks visuomenininko tipas; Jau
nimo atstovės patarimai Vlikui; 
Išeivių vaidmuo kovoje prieš 
rusifikaciją Lietuvoje; Istoriniai 
veiksniai, formavę Lietuvių tau
tos švietimą; Vasario 16-tos in
spiracija lietuviškajam gyveni
mui.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1979 m., Nr. 6. Leidinys Bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui- 
Redaguoja Romas Sakadolskis 
ir Romas Kasparas. Adminis
truoja Daina Kojelytė. Redak
cijos ir administracijos adre
sas: Pasaulio Lietuvis, 5620 S.

IKA1A suvažiavimo muzikinė 
baigmė

Sį savaitgali Chicagoje vyks
tantis vienuoliktasis Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos su
važiavimas, be gerai atrinktų pa
skaitų ir 'kitokių renginių lobio, 
gražaus dėmesio skyrė ir 'klasiki
nei muzikai. Pasaulio kultūri
niuos kloduos yra prigijęs papro
tys įvairius suvažiavimus, kong
resus, net iškilmingus valstybinius 
aktus baigti iškilia simfonine ar 
kamerine muzika. Mūsuose iki 
šiol į tai buvo nekreipta dėmesio. 
Mes vis būdavome įpratę suva
žiavimus ir visokias iškilmes baig

Claremont Avė., Chicago, UI. 
60636. Metinė prenumerata — 
6 dol.

Anot Jakšto - Dambrausko, 
kai du stos — visados... Iš 
tikrųjų, kai du redaktoriai, ir 
dar abudu Romai, stojo, tai ir 
“Pasaulio Lietuvis” pasidarė 
tokiu leidiniu, kuriame medžia
ga tiesiog virsta per kraštus. 
Virsta pačia geriausiąją pras
me. Todėl visiems, kurie dar 
klek abejoja Lietuvių Bendruo
menės gyvastingumu ir ateitimi, 
linkėtume pavartyti bent šį žur
nalo numerį.

• LITUANUS, Volume 25, 
Number 2, Sommer 1979. 'Lithu
anian Quarterly Jouirnal of Arts 
and Sciences. Sis numeris yra re
daguotas Vytauto Vardžio. Žur
nalą administruoja Jpnas Kučė- 
nas. Redakcijos ir administraci
jos adresas: Lituanus, 6621 S. 
Troy, Chicago, IL 60629. Me
nė prenumerata — 10 dol., bib- 
liotekoms ir šiaip įstaigoms — 15 
dol.

Šio numerio straipsniai: To
mas Venclova “Translations of 
World Literature and Pc/litical 
Censorship in Contemprrary 
Lithuania”, Genovaitė Kazokas 
“The Graphic 'Art of Vaclovas 
Ratas”, David Kowalewski “Lit
huanian Protest for Human 
Rights in the 1970: Characteris- 
ties and Cpnseųuences”, “The 
Case of the Lithuanian Helsinki 
Group Leader Viktoras Petkus”.

Dokumentiniuose žurnalo pus
lapiuos pristatomi skaitytojui ke
turi lietuviai disidentai — Nijo
lė Sadūnaitė, Petras Plumpa — 
Pliūra, Ona Pranckūnaitė ir Ba
lys Gajauskas, dupdami Maskvos 
r Vilniaus Helsinkio grupių doku
mentai apie Sčaranskio, Ginsbur- 
go ir Petkaus bylas, rašoma apie 
buvusių politinių kalinių situ
aciją Lietuvoje. Julius Šmulkštys 
recenzuoja V. Vardžio ir R. Mi
siūno redaguotąją knygą “The 
Baltic Statės in Peace and War”. 
Numeris iliustruotas Vaclovo Ra
to grafikos darbais. 

-.................. —------ ---- =^Į,
DVIDEŠIMT AŠTUNTASIS 

“DRAUGO” ROMANO
KONKURSAS

1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, apy
sakos dvidešimt aštuntąjį konkursą. Rankraščius (telkti paskutine da
ta yra 1979 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija, 
kurios mecenatas yra Aleksas Plėnys ii Mlssissauga, Ont., Kanada.

Komisijai neradus tinkamo kūrinio, premija neskiriama.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi būti 
parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato pusla
pių,

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konkurso komisijai, 
Draugas, 4545 W. 63rd St, Chicago, I1L 60629.

5. Sprendinio bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti slapy
vardžiu, o atskirame uždarame voko pažymėti savo tikrąją pavardę 
Ir adresą, telefoną, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pasirlnktąjj sla
pyvardi. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotlną kūrinį, atidaromas tik 
laimėjusio autoriaus vokas.

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, {skaitant teisę 
spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atskiru 
leidiniu. Premijos nepaskyrus, autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs, 
susitarę su “Draugu”.

ti kokia nors trankia, oratoriška 
kalba. Todėl labai gerai, kad šį 
kartą LKMA tą gerokai tuštoką 
trafaretą sulaužo. Rugsėjo 2 d. 
(sekmadienį) 2 vai. popiet Jauni
mo centro didžiojoje salėje suva
žiavimo ir Vilniaus universiteto 
sukakties minėjimu iškilmę Už
baigs Styginis lietuvių ansamblis, 
vadovaujamas Fausto Strolios, pa
grodamas 'Leclaire, Haydno, Mo- 
zarto, Čiurlionio, Naujalio, Ogin
skio, Jurgučio, Viltenio ir Budre- 
vičiaus kūrinins.

Naujas A. Barono 
romanas y 

(Atkelta iš 3 psl.)
dar nėra pasiruošusi leisti penk
tadienio vakarus su Gučiaus žeų- 
tu Petuči. Ją prilaiko ir šeimos ą|- 
sakomybės jausmas ir kartų gy? 
venanti anyta, ne vien tik jneįįė 
dingusiam vyrui.

Laimiui Manikui ši problema 
išsprendžiama lengviau ir aiškiau 
su šiek tiek per daug jaučiama 
autoriaus pagalba. Manikas at> 
sitiktinai sužino, kad Lietuvoje 
likusi žmona gyvena su kitu, ir 
nors nelabai aktyviai, Kartenos' 
skatinamas, tada pradeda skyry- 
bų bylą. Problema galutinai 'fik* 
sprendžiama, kai vedęs Karteną 
sužino, kad pirmoji žmona žuvo 
motociklo nelaimėje ir jis daBžtri 
laisvas, gali ir vėl bažnyčioje su
situokti. Tai, atrodo, per daug 
sufabrikuota situacija, bet pateisi
nama tuo, jog duoda progos au
toriui parodyti Laimio vos paties 
jaučiamą nerimą, dalykains nėt 
per gerai susiklostant. Ir Laimis ir 
Liusė pasirenka savo kelią, kar
tais net aiškiai patys nesuprasda
mi, kodėl taip padarė, bet Laimiui 
kažkur pasąmonėje iškyla nera
mios mintys apie “saldų apnud- 
dijimą”.

Jei kartais, skaitydami lietus 
višką romaną, bodimės jo ištę®, 
tumu, to negalima pasakyti apie 
“Laivus ir uostus”. Gal labiau
siai čia yra išbaigta Maniko ir 
Katlenos istorija. Bet Katlena yra 
ypatinga moteris mūsų literatū
roje, jos veiksmai ir pažiūros J gy
venimą tokie kieti ir tvirti, kad 
skaitytojas norėtų ir toliau kar
tu važiuoti į Floridą jieškoti ten 
naujo gyvenimo. Kiti charakteriai 
mums geriau pažįstami, bet vii 
tiek norisi sužinoti, kaip jie gy
vens toliau, kaip jiem seksis atei* 
tyje. Todėl nereikėtų kaltinti au-> 
toriaus, kad jo siužetas nėra visiš
kai išbaigtas, bet džiaugtis, kad 
jam pasisekė sukurti tikrus žiriųr 
nes iš mūsų netolimos praeitięs.
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