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Ši įame numeryje: 
Lietuvių Rašytojų draugijai 50 metų. 
Dr. Juozas Girnius apie mokslą ir tau
tą (mūsų istorijoje). 
Jurgio Jankaus apsakymas „Tėvas 
Venancijus ir jo Matilda". 
Liūnės Sutemos eilėraštis. 
Saulei nusigręžus: Liūnės Sutemos 
naujausioji poezija. 
Pietų Afrika prisimena Domšaitį ir jo 
kolekciją Chicagoje. 
Prano Domšaičio pėdsakais: laiškas po 
kelionės. 
Mirė talentingas vertėjas. 
Nauji leidiniai. 

MOKSLAS IR TAUTA (MŪSŲ ISTORIJOJE) 
Mokslo ir kūrybos IV simpoziumo 

skaitytos paskaitos santrauka 
atidarymo posėdyje 1981.XL26 

Kenti* cr^t 
Lietuvių Rašytojų draugijai 
50 metų 
Šiais 1982 metais sueina 50 

metų nuo įsisteigimo lietuvių 
rašytojų draugijos, kuri, pergy
venusi okupacijų ir tremties 
(Vokietijoj) stadijas, 1948 
metais Jono Aisčio atgaivinta 
JAV-se ir dabar veikia su 
valdyba Los Angeles mieste. 

1932 metų sausio mėn. Balio 
Sruogos ir kitų literatūros 
profesorių (V. Mykolaičio-Puti
no) iniciatyva V. D. univer
siteto (Kaune) humanitarinio 
fakulteto auditorijoje įvyko 
steigiamasis susirinkimas, j 
kurį buvo sukviesti žinomieji 
rašytojai ir humanitarinio 
fakulteto raštais pasireiškę 
literatai studentai. 

Draugijos pirmininku išrink
t a s Ignas Šeinius, ką tik atvy
kęs iš Stockholmo. Pirmoji 
s e k r e t o r ė b u v o G r a ž i n a 
Tulauskaitė. I. Šeinius, ne tik 
rašytojas, bet ir diplomatas, 
draugijos gyvavimo pradžiai 
labai tiko. Jis tuojau pradėjo 
lankyti valdžios įstaigas, švie
timo ministeriją ir tartis dėl 
įvairių lengvatų bei valsty
binės paramos. I. Šeiniaus žo
džiais, ministeris Šakenis suti
ko, kad Lietuvos rašytojus 
reikia remti, „kaip valdžia 
padeda ūkininkams gyvulių 
veislę gerinti ir pienines įtai
syti". Iš pradžių pažadai 
pažadais ir Uko. Bet vėliau 
rašytojų draugijos nariai šiek 
tiek lengvatų gavo, kaip pvz., 
papigintus teatro, geležinkelių 
bilietus ir kt. 

Po Šeiniaus 1933 m. išrink
tas pirmininkų J . Tumas-Vaiž
gantas, vėliau, Vaižgantui 
mirus, V. Mykolaitis-Putinas, 
po jo — Juozas Grušas, Liudas 
Gira (1939-40), po 1941 birželio 
— Bern. Brazdžionis, po jo — 
Faustas Kirša (1942-1944). 

Įsikūrus draugijai, litera
tūrinė veikla žymiai pagyvėjo. 
Buvo išrūpinta Valstybinė 
literatūros premija (1935) m.), 
po kurios įsisteigė leidyklų — 
Sakalo, Spaudos fondo. Raudo
nojo kryžiaus jaunimui ir kitos 
premijos. Pagausėjo knygų 
leidimas, pakilo meninis lygis, 
literatūrinis gyvenimas virte 
virė. Metų pabaiga būdavo 
tikras naujų knygų marato-

J U O Z A S GIRNIUS 

nas — kiekviena leidykla sten
gėsi kuo daugiau ir kuo geres-
n i ų v e i k a l ų p a s i ū l y t i 
Valstybinei premijai. 

Visa tai, kaip ir aplamai 
visas kultūrinis gyvenimas, 
buvo nutraukta 1940 metais, 
Lietuvą okupavus Sovietų 
Sąjungai. 

Vietoj uždarytos Lietuvių 
rašytojų draugijos įsteigta 
„Tarybų Lietuvos Rašytojų 
sąjunga", už kurios sienų 
paliko daugelis lietuvių rašy
tojų, kuriuos „išvalė" partija, 
savo „rašytojų sąjungą" 
sudarydama iš kairiųjų, komu
nistuojančių ir nieko bendro 
neturinčiu su literatūra, bet 
pogrindyje rašiusių į kalėjimo 
ir slapta leidžiamus Minsko ar 
kitus laikraščius. 

Su R a š y t o j ų d r a u g i j a 
bendradarbiaujant, Sakalo 
b-vės leidžiamo literatūros 
žurnalo „Dienovidžio" redak
cija perorganizuota dar įgulų 
įvedimo meta is , žurna las 
paverstas bolševikine tribūna, 
o netrukus ir visai uždarytas. 

Katalikiškos krypties, tauti
nės srovės, net ir nuosaikieji 
rašytoja i neturėjo teisės 
bendradarbiauti „tarybinėje" 
spaudoje net nekalčiausiais 
vertimais. Jų vardas buvo 
nepakenčiamas, kaip raupsuo
tojo. Kai kurie, nebuvę palan
kūs, tikėjęsi eiti neutraliu 
keliu, buvo išprievartauti rašy
ti pasisakymus — išpažintis, 
prisidėti prie rinkimų propa
gandos. Ne vienas gi rašy
tojas buvo tuojau suimtas ir 
įkištas į kalėjimą ar išvežtas į 
Sov ie t i jo s g i l u m ą . Kiti 
nepatikimieji buvo persekio
jami, sekami, jų butuose daro
mos kratos. 

Antrą kartą sovietams uži
mant Lietuvą, didžioji rašy
tojų dalis, net ir buvusių įveltų 
į „tarybinę" veiklą, pasitraukė 
į Vakarus. Čia atsikuriant 
kitoms organizacijoms, stei
giantis laikraščiams, atsikūrė 
ir Lietuvių rašytojų draugija, 
kurios didysis suvažiavimas 
įvyko Augsburge 1947 metais, 
jame dalyvaujant Vydūnui, J. 
Vilkutaičiui, Faustui Kiršai ir 
daugeliui kitų vyresniosios 

I. Moks las t au t in iu 
požiūr iu 

Prancūzų klasikinis filosofi
jos žodynas pirmiausia nu
rodo: "mokslas yra žinojimo 
sinonimas" (Vocabulaire tech-
niąue et critiąue de la philoso-
phie, red. A. Lalande, penktas 
leidimas 1947, p. 933). Ir mūsų 
enciklopedijoje V. Doniela 
mokslą ati t inkamai apibrėžia: 
"sistemingas ir metodiškas 
tyrinėjimas viso to, kas gali 
tapti žmogiškojo pažinimo ob
jektu" (LE, XIX t., p. 139). 

Ar mūsų šio susitelkimo 
pavadinimas "mokslo ir kūry
bos simpoziumu" nesuges
ti] uoj a, lyg mokslas dar nebū
tų kūryba? Iš tikrųjų ir 
mokslas yra kūryba: nepažin
si tikrovės, nesukūręs metodų, 
kuriais ją galima tyrinėti. 
Mokslininkas yra taip pa t kū
rėjas, tiesa, kita prasme, bet 
nemažiau kaip meno kūrėjai ar 
technologai išradėjai. Moks
las yra viena žmogiškosios kū
rybos formų — būtent intelek
tualinė kūryba. 

Šituo atžvilgiu pavadinimas 
"mokslo ir kūrybos simpoziu
mas" yra tautologinis tos pa
čios reikšmės žodžių suplaki
mas — pakaktų "mokslo 
simpoziumo". Tačiau kitu at
žvilgiu galima pateisinti ir 
įprastinį dvilypį titulą. Moks
las išties yra kūrybinė veikla, 
bet ribojasi tik pažinimu to, 
kas yra, o meninė ar technolo
ginė kūryba kuria naujus da
lykus, kurių anksčiau nebuvo. 
Šituo atžvilgiu prie "mokslo" 
pridėti "ir kūrybos" nereiškia 
paneigti mokslo kūrybiškumą, 
o tik jį atriboti nuo kitų kūry
bos formų. Juo labiau yra teisė 
vartoti įprastinį pavadinimą, 
kadangi mokslinę šio sim
poziumo programą šiek tiek 
papildo ir meniniai renginiai. 

1. Savo ruožtu mokslo sąvo
ka taip pat nėra vienareikšmė: 
gamtos mokslai skiriasi nuo 
žmogaus (arba dvasios) moks
lų, o nuo visų atskirųjų mokslų 
— filosofija. 

Mokslinis domėjimasis ir 
filosofinis mąstymas ilgai bu
vo susipynę istorijos būvyje. 
Filosofija globojo mokslinį in
teresą, bet drauge jį gožėjo. 
Reikėjo mokslams išsivaduoti 
iš filosofijos prieglobsčio — 
rasti savo skirtingus metodus. 
Pirmieji naujaisiais amžiais 
savarankumą laimėjo gamtos 
mokslai, vėliau — žmogaus 
mokslai (pvz., psichologija tik 
XIX - XX amžių sąvartoje, 
sociologija tik mūsų šimtmety
je). 

Patirtinę tikrovę tiriantieji 
mokslai iš esmės yra atskirieji 
ir specialieji mokslai: kiekvie
nas jų kreipiasi į atskirą tik
rovės sritį ir ją tyrinėja vienu 
kuriuo specialiu atžvilgiu. 
Mokslų metodas — patirtis, 
mokslinės pažintys — fakto 
tiesos: pati tikrovė jas diktuo
ja. Nuo mūsų jos nepriklauso. 
Pažinti faktines tiesas lygu 
jas, sakytume, priverstinai pri
pažinti. 

Priešingai, filosofija apibrė
žiama kaip "bendras ir visuo
tinis mokslas" (St. Šalkauskis, 
F i l o so f i j o s įvadą, 1928, 
psl. 6), nes jinai ieško "pirmu
tinių ir galutinių priežasčių" 
(ten pat, p. 10). Kodėl yra kas 
nors, o ne niekas? — pagrin
dinis filosofijos klausimas. 
Filosofiniu mąstymu kreipia
mės į būties paslaptį, klaus
dami, kokia visatos kilmė ir ko
kia mūsų pačių buvimo 
prasmė. Galutinai filosofinis 
mąstymas yra susijęs su pa
ties žmogaus apsisprendimu, 
kaip — teigiamai ar neigiamai 
— jis nusistato būties paslap
ties atžvilgiu. Kaip mokslinis 
pažinimas yra priverstinis, 
taip filosofinis mąstymas yra 
asmeniškas. 

Atskirųjų mokslų ir filoso
fijos skirtingumą iliustruoja 
pats jų palyginimas dviem at
žvilgiais. 

a. Atskirieji mokslai plėtoja
si tolydine pažanga — dabar
tis visada pažangesnė už pra
ei t į .Priešingai , filosofijoje 
pažanga tokia pat prasme iš-

Dr. Juozas Girnius skaito paskaitą IV-tajame Mokslo ir kūry
bos simpoziume, Chicagoj. Nuotr. P. M alėtos. 

vis neįmanoma. Bet užtat di
dieji filosofai ir "nesensta". 
Šių dienų gamtininkui visai 
nereikia domėtis, ką kuriuo 
nors klausimu samprotavo 
Platonas ar Aristotelis. Bet 
filosofinės jų sistemos stu
dijuojamos ir po daugiau kaip 
dviejų tūkstančių metų. 

b. Mokslinis tyrinėjimas 
vyksta kooperavimo būdu. To 
paties meto mokslininkai visi 
sutinka dėl jų srityje pasiektų 
duomenų. Kad jie asmeniškai 
yra skirtingų pasaulėžiūrinių 
nusistatymų, tas visškai ne
kliudo jiems bendradarbiauti 
naujų mokslinių uždavinių 
sprendime. Priešingai, filoso-

kartos rašytojų. Cia patvir
tinti įstatai, kuriais draugija, 
su nedideliais pataisymais, 
vadovaujasi ir dabar. Pirmi
ninku išrinktas Stasys Santva
r a s . J A V - s e d r a u g i j o s 

pirmininkais yra buvę: Jonas 
Aistis, B. Babrauskas, J. 
Tysliava, Pr. Naujokaitis, 
Bern. Brazdžionis (ir dabarti
nis pirmininkas), A. Baronas 
ir L. Andriekus. 

Lietuvių Rašytojų draugijos valdyba Los Angeles mieste: iš 
kairės — Bronys Raila, vicepirm.; Bernardas Brazdžionis. 
pirmininkas; Alė Rūta, sekretorė; Alfonsas Gricius, iždininkas. 
Nuotraukoje trūksta Tomo Venclovos, II vicepirmininko, ir 
Prano Visvydo, kooptuoto valdybos nario. 

Dabar draugija turi 93 
narius, iš jų du garbės nariai: 
J . Eretas, gyvenąs Šveicarijo
je, ir G. Matorė, gyv. Paryžiu
je. Nors narių yra daugiausia 
JAV-se, po keletą gyvena 
Kanadoje, Europoje, Australi
joje, Pietų Amerikoje. 

Metams slenkant, nemažas 
skaičius vyresniųjų iškeliavo 
negrįžtamai. Bet draugijos 
potencialas nuolat pasipildė 
naujomis jaunomis jėgomis.ir 
šiandieną daugiau kaip pusė 
narių yra jau svetur išaugę ir 
subrendę rašytojai, kurių kūry
binis žodis iškėlė mūsų prozą, 
poeziją ir dramą į naujas 
menines aukštumas. Išaugo 
nauji kritikai ir literatūros 
nagrinėtojai , kur ie profe
soriauja Amerikos universite
tuose. 

Visa tai prisimename Rašy
tojų draugijos, švenčiančios 50 
metų sukaktį, suvažiavimo 
Clevelande (gegužės 22-23 d.) 
proga. 

(RD.) 

fijai būdingas konfrontavi
mas. Ir to paties laiko filoso
fai išsiskir ia įvair iomis 
srovėmis, o tose pačiose srovė
se — skirtingomis ar netgi prie
šingomis pozicijomis. 

Besiformuojant atskir ie
siems mokslams, ne vienas jų 
pavyzdžiu stengėsi ir filosofiją 
paversti "griežtu mokslu". Ta
čiau nepavyko filosofijos ki
taip "sumokslinti", kaip ją su
vesti tik į logikos, kalbos ir 
mokslų filosofiją, o pagrindi
nes tradicines filosofijos prob
lemas paskelbti beprasmėmis. 
Toks filosofijos "sumokslini-
mas" — tai išties apsiribo
jimas tik mokslinio pažinimo 
logine bei lingvistine analize, 
o pačios filosofijos esminių 
klausimų paprastas panei
g i m a s . Užuo t f i losofi ją 
"mokslinus" jos iš esmės 
paneigimu, veikiau reikia pri
pažinti jos skirtingumą nuo 
atskirųjų mokslų. Išvis galbūt 
tiksliau kalbėti ne apskritai 
apie mokslą, bet apie mokslus, 
o filosofiją suvokti kaip nuo jų 
skirtingą savitą mąstymą. 

Mokslų ir filosofijos skir
tumą galima taip apibendrin
ti: mokslai mums teikia 
pasaulėvaizdį plačiąja reikš
me, būtent ne tik kaip visatos 
vaizdą, bet ir visos patirtinės 
tikrovės pažinimą, o filosofija 
yra pagrindinė pasaulėžiū
ros versmė, nes joje vyksta 
žmogaus nusistatymas, kaip 
suvokti ir visos tikrovės kilmę, 
ir savęs pačių egzistencijos 
prasmę. 

Mokslai yra pasaulėžiūriš-
kai neutralūs. Nei tikėjimas, 
nei netikėjimas negali remtis 
atskiraisiais mokslais, nes juo
se išvis nekyla Dievo klau
simas. Kol Europa buvo krikš
čioniška, ir moks l in inka i 

išpažino Dievą. Mūsų laiku 
iškilus "žmogui be Dievo", 
daug ir mokslininkų yra 
agnostikai ar atviri ateistai. 
Vienokia ar kitokia statistika 
šiuo atžvilgiu yra bevertė. 

Sovietų skelbiamas "moksli
nis ateizmas" tėra propagan
dinė išmonė, kuri atspindi ti
kėjimą į "marksizmą 
leninizmą" kaip "mokslinę pa
saulėžiūrą". Kadangi atski
rieji mokslai nesprendžia pa
saulėžiūrinių klausimų, tai , 
griežtai imant, išvis netenka 
kalbėti apie "mokslinę pasau
lėžiūrą". Vienoks ar kitoks 
moksliniam pažinimui teiki
mas pasaulėžiūrinės reikšmės 
ignoruoja mokslų ir filosofijos 
skirtingumą. 

Krikščioniškaisiais amžiais 
daug beprasmių konfliktų bu
vo sukėlęs žinojimo ir tikėjimo 
plotmių neskyrimas, kai reli
ginės pasaulėžiūros vardan bu
vo pasmerkiami nauji moksli
niai žvilgiai. Priešingai, mūsų 
laiku sutinkamas nusiteiki
mas ieškoti mokslinio pagrin
do ateistinei pasaulėžiūrai. Tai 
atvirkščias, bet to paties pobū
džio reikalas. Pagrindinių pa
saulėžiūrinių klausimų — ir 
metafizinių, ir etinių — atme
timas kaip "pseudoproblemų" 
anaiptol nėra neutralus pasili
kimas mokslinėj plotmėj, o pa
saulėžiūrinis apsisprendimas 
(filosofinė pozicija). Neigiama 
pozicija niekuo nėra nei 
moksliškesnė, nei neutralesnė 
už teigiamą. Ir teizmas, ir 
ateizmas lygiu būdu yra 
pasaulėžiūriniai nusistaty
mai, tik besiremiantys priešin
gomis filosofinėmis pozici
jomis. 

2. Aiškindamiesi mokslo 
sampratą, ypačiai pabrėžėme 
atskirųjų mokslų ir filosofijos 
skirtumą. Ne atsitiktinai ak
centavome šį skirtumą, nes 
svarbu jį suvokti pačių atski
rųjų mokslų skirtingumui. 
Gamtos mokslai, kuriuos pap
ra s t a i pirmiausia tu r ime 
omenyje, yra skirtingi nuo 
žmogaus mokslų, kurie apima 
humanitarinius ir visuomeni
nius mokslus. Kaip dvasinė ir 
laisva būtybė, žmogus peržen
gia gamtinį pasaulį, nors savo 
kūnu jam ir priklauso. Žmo
gaus mokslai yra taip .pat at
skirieji mokslai, kaip ir gam
tos mokslai, ir taip pat siekia 
faktinės tiesos atskleidimo sa
vo srityje. Tačiau tokio pat 
griežtumo žmogaus moksluose 
pasiekti yra sunkiau ar išvis 
neįmanoma, kadangi žmo
gaus kuriamoji tikrovė iš es
mės yra istorinė. Žmogiško
sios tikrovės nebevaldo toks 
pat griežtas dėsningumas, nes 
jai visada būdingas ir indi
vidualumas. Kai gamtos moks
luose pažinimas iš esmės yra 
faktų konstatavimas, t a i 
žmogaus moksluose paprastai 
drauge iškyla ir faktų verti
nimas. 

Konkretus pavyzdys. Kritiš
kai žvelgdamas į Lietuvių 
chartą (ar bent į jos formula
vimą), vienas mūsų istorikų 
paseklbė tokį teiginį: "iš tik
rųjų iš savo 700 metų istorijos 
Lietuva laisve naudojosi vos 
šešis mėnesius" (Aidai, 1971, 
Nr. l.p.10). Atrodo, pagal šį 
istoriką tikrai laisvi visoje isto
rijoje buvome tik 1926 antrą 
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TĖVAS VENANCIJUS IR JO 
Jurgis Jankus MATILDA 

Mokslas ir tauta (mūsų istorijoje) 

Ne kiekvieną dieną eidavau priešpiečių 
į valgyklą, bet tą dieną lyg tyčia panūdau. 
Tuoj už gatvės kampo buvo pranciško
nų parkelis, jame pamačiau stovinėjantį ir 
paukščiukus lesinantį tėvą Venancijų. 
Buvo beužeinąs noras šūktelėti, kad eitu-
mėm kartu, bet vėl susilaikiau. Net galvą 
pasukau į kitą pusę, kad, mane pamatęs, 
pats nepasimotų: jį nusivedęs su keliais 
doleriais neapsieisi, reikės keleto dešim
čių. Be to, tik praėjusią savaitę jau gerai 
pavaišinau. Tegu dar kokią savaitę palau
kia, pagalvojau. 

Pro porą namų taip praskubinęs, akis į 
akį susidūriau su Bernotiene. J i rymojo 
ant vartelių savo sunkią krūtinę pasvė-
rusi, žiūrėjo į pranciškonų parkelį ir mane 
pati pirmoji užkalbino: 

— Sveikas gyvas. Bet kaip čia yra, kad 
nė į aną pusę nepažiūri? 

— Į kokią? — stabtelėjau. 
Ne stabtelėjau, bet visiškai sustojau. 

Žinojau, kad pro ją taip lengvai nebepra-
spruksiu. Supratau, ir apie kokią ji pusę 
kalba, bet negi imsi ir pasisakysi, kodėl 
eini galvą nuo tėvo Venancijaus nugręžęs. 

— Argi jau taip ir susimąstei, kad 
nepastebi net, kaip šventas Pranciškus su 
paukšteliais šnekasi. 

— Nepastebėjau. Tikrai nepastebėjau, 
— melavau. — Bet ar tamsta tikrai ir 
galvoji, kad jis šventas? 

— Žinoma, kad galvoju. Ne tik galvoju, 
bet ir tikiu. Antra vertus, kad ir tikėti 
nereikia, kai kiekvieną dieną matau taip 
gražiai su Dievo tvėrinėliais bendraujantį. 
Juk tikrų tikriausias šventas Pranciškus. 

— Eik jau, ponia, eik. Kaip tamsta taip, 
— pašokau prieštarauti. — Jis ne tik ne 
šventas, bet net ir ne Pranciškus. Tėvą 
Venancijų aš juk gerai pažįstu. Tėvai jį 
kartais pravardžiuoja Venancėliu. Pats ne 
sykį girdėjau, bet negirdėjau pravardžiuo
jant Pranciškum, net nė Pranciškėliu. 

— Dėl manęs kas kaip nori, taip tegu ir 
pravardžiuoja, o man jis tik šventas Pran
ciškus, — net smarkokai atsikirto moteris. 
— Tik pažiūrėk. Vos parkelyje pasirodo, 
tuoj iš visų pusių apspinta paukščiai ir net 
gyvuliukai, jeigu tik koks nors vienas 
gyvas toje prakeiktoje apylinkėje yra iš
likęs. GaŪ, jeigu nori, ir netikėti, bet sakau, 
ką pati savo akimis mačiau ir ką savo 
ausimis girdėjau. Aną dieną mačiau—stovi 
tenai po ana pušim, tuoj šalia to baltų aly
vų krūmo. Tada jis dar nežydėjo. Ką čia 
sakau nežydėjo, net sulapojęs gerai nebu
vo. Stovėjo ir lesino paukščius. Ne vien 
lesino, bet su jais šnekėjo, ant ištiestų del
nų kilnojo. Žodžių negalėjau girdėti, buvo 
per toli. Tik balsą. Bet ir iš balso galėjau 
suprasti, kad kiekvienas žodelis pilnas 
gerumo. Gal paukšteliams net pamokslą 
sakė. Ėmė didelė pagunda prieiti arčiau ir 
pasiklausyti, tik kad sarmata neleido. Ir 
voverė atsirado. Atsitūpė jam ant peties, 
prikišo nosytę prie ausies. Gal sakysi, kad 
perdedu. Nė kiek. Nė per nago juodymą. 
Jeigu perdedu, tegu pats šventas Pranciš
kus man liežuvį supina. Neperdedu. 
Prikišo nosytę prie ausies ir kažin ką 
šnibžda. Žinoma, kad šnibžda. Ko gi nosį į 
ausį kištų, jeigu neturėtų ką pasakyti. Atei
na mintis, kad pats Viešpats per savo 
gyvulėlį kokią žinią atsiuntė. Kaip tada 
pačiam šventam Pranciškui. Cia prie var
tų stovėjo kaimynų bamblys su dviem ki
tais tokiais pat padaužom ir sako: „Kad 
tas vienuolis nors minučiukę vietoje 
nustigtų, aš voverę jam nuo peties tik činkt 
ir nuimčiau". Ir kad tik taip sau sakytų, 
bet pasidėjo šautuvą drpugui ant peties ir 
taiko. „O tu, netikėli!" — paleidau gerklę. 
„Kur tavo protas taikyti į žmogų". „Ne į 
žmogų, į voverę", — burbtelėjo kitas. Ir 
padaryk tu jiems ką. Vos tik pradėjo 
pažerglioti, tėvas šautuvą nupirko, šaudy
ti išmokė. Kai pirmą žvirblį nušovė, 
namuose šventė buvo. Parkelyje jokiam 
gyvulėliui vietos nebeliko. Tą sykį nebeiš
laikiau. Nulėkiau tiesiai pas tėvus. 
„Darykite ką nors", — pasakiau. „Jūsų 
vaikas į žmogų taiko". Tėvas, aišku, irgi 
matė, ką vaikas mėgina, tik nieko nesakė, 
kol aš neįsimaišiau. Ir man nieko nesakė. 
Nė vaikui nė pusę žodžio, tik pasiėmė 
šautuvą ir nuėjo vidun. Maniau, kad bus 
ramybė, vaikas šautuvo nebematys, bet 
kur tau: kitą dieną karveliuką nušovė. Va 
čia pat, atsitūpė ant stulpo, pradėjo 
burkuoti, o tas pykšt! Karvelis kaip akme
nėlis. Nė spranų nespėjo išskėsti. 

Niežėjo liežuvis pasakyti, kad tėvas 
Venancijus gal tik iŠ vienos pusės ir tebu
vo į šventą Pranciškų panašus, tik iš ryšio 
su gyvuliais, o iš visų kitų pusių nė kiek. 
Niežėjo, bet nepasakiau. Šventas Pranciš
kus mylėjo gyvus žmones. Vienodai 
laimingus ir nelaimingus. Ypač mylėjo 

nelaiminguosius, o tėvas Venancijus mylė
jo tik knygas, ypač istorines. Visą laiką, 
kai nešnekėjo su paukščiais, bendravo tik 
su knygomis, iš jų rinko išmintį ir vėl dėjo 
ją į naujas knygas, lyg naujoje vietoje toji 
išmintis taptų dar išmintingesnė. Kai sykį 
tą jam priminiau, j is labai išmintingai at
sakė: „Matai, mano mielas tamstele, 
išmintis yra iš tos pat Dievo rankos kaip ir 
žmogus: ir vienas ir kitas mėgsta būti 
naujais rūbais aprengiamas". 

Ir dar viena nepranciškiška tėvo 
Venancijaus pusė: mėgo pavalgyti. Jo jau 
kiek pavargusi širdis linko mėgautis vis
kuo, kuo gerasis Dievas ir darbštusis 
žmogus šią skurdoką žemelę apdovanojo. 
Su malonumu šlavė dvigubą ir net trigubą 
kepsnį, sudorojęs pustuzinį rinktinių vėžių, 
dar dairėsi daugiau, lyg vėjelio dvelkimas 
sušluodavo kupiną lėkštę šrimpų, žinojo 
skonį ir pagaminimą kelių tuzinų kitokių 
jūros gyvūnų, akys tik sužibdavo, kai 
pamatydavo saldžia grietinėle užpiltas 
laukines žemuoges ar avietes. Tą žinau, 
nes man pačiam ne sykį pasitaikė jį 
vaišinti viename ar kitame iš geresniųjų 
apylinkės restoranų. Jo mėgiamas posakis 
buvo: „O kaip gerai, kad Dievo apvaizda 
tave čia atsiuntė. Kitaip būčiau šiandien 
buvęs pasmerktas badui". Ne kiekvieną 
dieną toji Dievo apvaizda ką nors su 
dosnia ranka atsiųsdavo, tada jau pasi-
gelbėdavo pats. Cia pat už gatvės kampo 
buvo ledų parduotuvė, ir tėvas Venancijus, 
pakilęs nuo knygų apie vienuoliktą, o kar
tais ir dvyliktą valandą vakaro, parsi
nešdavo į rudą maišiuką įkištą pusgalionį 
ledų ir jais skonėdavosi, kol belikdavo tik 
saldumo prisisunkusi kartoninė dėžutė. 

Norėjau tą jo pusę prikišti didelės šir
dies moteriškei, bet susilaikiau: ji pati, 
atrodė, Dievo duotas ir žmogaus gamintas 
gėrybes nemažiau mėgo už tėvą Venan
cijų, nes veidą puošė jau keturgubas 
pagurklis, o pati nebe pro kiekvienas duris 
gal būtų beįtilpusi. Pro kai kurias jau 
nebent tik skersa. 
- Nurijau, kas buvo ant liežuvio galo, 
papeikiau kaimynų nedorumą, atsisveikin
damas dar pagyrimo ženklan pamė
ginau spustelėti moteriškei ranką aukš
čiau alkūnės, bet pasitenkinau tik 
paglostymu, nes ją nors kiek apimti mano 
pirštai buvo daug sykių per trumpi. 

Žengdamas parkelio pievute, dar grįž
telėjau atgal. Moteris tebestovėjo vietoje, 
sekdama tėvo Venancijaus žaismą su 
paukščiais, o gal kartu ir mano žingsnius, 
nes aš ją turbūt įtikinau, kad esu geras ir 
taurus. Ne toks, kaip visi kiti, kuriems tik ir 
mega ką nors užgauti, nuskriausti ar net 
pačiu neįtikėtiniausiu būdu įskaudinti. Tai 
ne mano paties žodžiai, tai jos. J i išbėrė 
juos beveik ta pačia, čia surašyta tvarka, 
kai atsisveikindamas glosčiau jokiais pirš
tais nebeapimamą jos ranką. 

Mane pamatęs, tėvas Venancijus 
nudžiugo, kad, plasnodamas abito padalko-
mis, net pasitikti keletą žingsnių pabėgėjo. 

— Paukščiukam pamokslą sakai? — 
prašnekau. 

— Šnekuosi su Dievo padarėliais, tik 
kad mūsų kalbos tesueina per duonos trupi
nį ar saują grūdelių. O juk būtų labai 
įdomu, kad galėtum suprasti, kas darosi jų 
galvelėse. Be minties juk ir jie negyvena. Ir 
dar kokią išmintį parodo. Kartais gerą, kar
tais piktą. Bet ką aš čia idiotas šneku, lyg 
išmintis galėtų būti ir pikta. Tai jau būtų 
klasta, ar ne? Ar klastą galėtumėm pava
dinti išminties produktu? Gudrumo produk
tu gal ir galėtumėm, bet ar gudrumas yra 
išmintis? Kur čia aš su savo žvirblio 
galvele viską išnarstysiu. Va, net ir apsi
dairiau, ar nebus koks žvirblelis mano 
neger- l int į išgirdęs. Išgirstų, tikrai užsi
gautų, ,, uė trupinio iš mano rankos nebe
imtų. Iš tokios kvailos. Tai kur, tamstele, 
skubi? Net ne keliais, bet tiesiai per vienuo
lyno pievas. Nebijai, kad tėvas gvardijo-
nas gali koją pamušti. 

— Susigalvojau nubėgti priešpiečių, — 
negirdom nuleidau Venancijaus bakstelėji
mą gvardijonui. — Iš tinginio. Pačiam tai 
gal ir sunku suprasti, kai virėjas viską ant 
stalo padeda, kai jis vienas už visus atkepa 
virtuvės karšty, bet man, kuriam reikia vis
ką pasidaryti pačiam, kartais net ir apeti
tas praeina. Bet ką padaryti, kad žmogus 
esi tinginiu apsigimęs. Gal ne visi, bet aš 
tai tikrai. Prisipažinsiu, kad esu ne tik 
tinginys, bet turiu ir įgimto šykštumo bruo
žų. Ir gana stiprokų. 

— Eik jau eik, — įsiterpė tėvas Venan
cijus į mano užmestą ilgesnę kalbą, — jeigu 
visi tikintieji tokie šykštūs tebūtų, mūsų 
vienuolynas vartytųsi kaip inkstas tau
kuose, o dabar pasitaiko visko. Būna dienų, 
kai ir diržus reikia susiveržti. Tikro bado dar 

(Atkelta iš 1 psl.) 
pusmetį, kai prezidentu buvo 
dr. K. Grinius, o ministru pir
mininku M. Sleževičius. Argi 
neturėjome laisvės bent nuo 
1919 m. pradžios (su vieno mė
nesio pertrauka iki 1924 antro 
pusmečio, kai nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybei pamai
nomis vadovavo tie patys M. 
Sleževičius ir dr. K. Grinius, o 
taip pat jiems artimas E. Gal
vanauskas. Be abejo, autorius 
tai žino. Per pigu ir tiesiog ne
dora būtų jį apkaltinti netie
sos skelbimu (t.y. melu). Gali
ma tik diskutuoti, kaip šis 
istorikas supranta "laisvę". 
Vadinasi, klausimą sudaro ne
be patys faktai, o jų vertini
mas. 

Tų pačių žmogiškosios tikro
vės faktų skirtingas vertini
mas rodo, kad filosofijai bū
dinga pasaulėžiūrinė 
konfrontacija sąlygiškai išky
la ir žmogaus moksluose (tik 
kai kurie yra neutralūs, kaip 
filologija). Dalykiškas bešališ
kumas sunkiau pasiekiamas, 
jeigu ir nuoširdžiai siekiama 
objektyvumo. Sakysime, li
teratūros kritikas lengviau su
pras jam artimos dvasios ne
gu v i s a i s k i r t i n g o s 
pasaulėžiūros rašytoją. Nėra 
ko tai slėpti, reikia tai atvirai 
pripažinti — pripažinti kiek
vieno lygią teisę savo pasaulė
žiūros šviesoj nagrinėti savo
sios srities klausimus. 

Žmogaus moksluose susitin
kame ir su tautine tikrove, iš
reiškiančia žmonijos diferen
ciaciją. Mūsų atveju tai plati 
lituanistikos sritis: ir mūsų 
kalba, ir mūsų literatūra bei ki
ti menai, ir etnologija bei etno
grafija, ir priešistorė bei ar
cheologija, ir visa istorija 
(kultūrinė, politinė, socialinė -
ekonominė). 

Kad savosios, tautos tikro
vės pažinimas turi jai išskirti
nę reikšmę, nėr klausimo. Be 
gilesnio savo tautinės tikrovės 
pažinimo neįmanomas nė tik
ras į savąją tautą įaugimas. 
Bet savo ruožtu kurios nors 
tautinės tikrovės pažinimas 
pasiekiamas ne kitaip, kaip 
moksliniu jos tyrinėjimu. 

Lituanistinių mokslų tauti
nė reikšmė mums akivaizdi. 

M 

Ji 
įtampa, nė vienos srovės ne
galima laikyti tautiškesne už iį 
kitas. Lygiai graikų minčiai 
atstovavo ir Heraklitas ir Par
menidas ir Platonas ir Aristo
telis. Skirtingos filosofinės sro
vės sutinkamos visose tautose 
(išimtis tik sovietiniai kraštai, 
kuriuose visi priversti oficia
liai išpažinti tik vadinamąjį 
marksizmą - leninizmą). Iškilu
sios naujos filosofinės srovės 
perbanguoja per visas tautas. 
Nė viena pasaulėžiūra negali 
būti laikoma išskirtinai tautiš
ka. Kitas reikalas, kad laiko 
tėkmėje vienu metu gali vy
rauti viena filosofinė pasaulė-
žiūra,kitu metu — kita ar kad 
vienos poveikis tautai gali bū
ti gilesnis už kitos. 

Kas pasakyta apie mokslus . a o 

ir filosofiją, tas galioja ir žmo
gaus mokslams. Net " taut i 

• 
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niai mokslai", tyrinėjantieji 
vienos kurios tautos apraiš
kas, yra taip pat anttautiški: *̂ *» 
tokius juos daro pats objekty
vios tiesos siekimas — tikro
vės pažinimas. Nė viena tauta 
nėra sala, kuri tik sau pačiai 
būtų reikšminga. Žmonijos 
bendruomenėje visos tautos tu
ri ir anttautinę reikšmę. Žino- '*^* 
me, pavyzdžiui, kaip mūsų kal
ba ir jos mokslu domisi £ a ° i 

kalbininkai indoeuropologai ir J ^ ° 
apskritai lyginamosios kalbo- , m r a 

tyros specialistai. Šiuo atžvil
giu ir lituanistiniai mokslai tu
ri anttautinę vertę. . i ; . 

.-
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Skulptūra tarp dangoraižių. 

Bet kaip su kitais mokslais? 
Mokslai iš esmės yra ant

tautiški — tie patys visoms 
tautoms. Kaip tikrovės diktuo
jamos faktinės tiesos, moksli
nės pažintys galioja besąly
giškai visiems: taip yra, o ne 
kitaip. Kas kuriame nors 
moksle pasiekiama, tas laimi-

Nuotr. V. Maželio. 

ma visai žmonijai. Nesusipra
timas buvo nacių šnekos apie 
"vokišką fiziką" ar sovietų il
gai trukęs genetikos mokslo 
nepripažinimas. Nėra nei vo
kiško, nei rusiško mokslo. 

Principiškai ir filosofija yra 
anttautiška. Nors ir natūrali 
filosofijoje skirtingų minčių 

Trumpai tariant: mokslai 
yra anttautiški ta pačia pras
me, kuria anttautiška yra pati 
tiesa. Tačiau jokiu būdu moks
lų anttautiškumas nereiškia, <*aij 
kad jie būtų tautai indiferen
tus. Priešingai, mokslai turi 
tautai gyvybinę reikšmę, in
tegraliai priklauso tautinei 
kultūrai, būtent — sudaro jos 
intelektualinę kultūrą. Ne a b * . ..... 
takčioje tuštumoje kuriami""?-'' 
mokslai ir kuria juos ne "gry
nieji protai", o tautinės bend
ruomenės rinktiniai šviesuo- -
liai. Net jeigu kuris nors 
mokslininkas būtų kosmopoli
tas, nevertinantis tautų, vis 
vien jis lieka atitinkamos tau
tinės kilmės, nesvarbu, a r jis 
pasilieka tėvynėj a r persikelia 
į kitą kraštą. 

(Nukelta į 4 psl.) 

nematyti. Meluočiau, jei taip sakyčiau. 
Tikro bado dar ne, bet kai netraukia tas, ką 
ant stalo padeda, koks čia skirtumas. Kad 
ir šiandien, pusryčiams padavė avižienę 
košę su liespieniu. Pažiūrėjęs į tokį pusrytį, 
net sušnibždeja": atleisk man Viešpatie, bet 
už kokį nusikaltimą mane dabar baudi? 
Baudi tai baudi, bet ar tik nebūsi šį sykį 
suklydęs. Ar nebaudi manęs per klaidą už 
kieno kito? 

— Tikriausiai už mano, — įterpiau. 
— Eik jau eik. Kokios čia tamstos 

nuodėmės? Ar kad duodi daugiau, negu 
kiti. 

— Kas kad duodu. Duodu, bet gailė
damas. Nagus mėšlungis traukia, kad dau
giau neatskaityčiau. Ar tai ne prakeiktas 
šykštumas? Kad ir šiandien. Pagalvojau 
priešpiečiams prasičirškinti upėtakį. Nuo 
anos meškerionės dar keli tebedrybso 
užšaldyti. Atsimeni, kai vadinau važiuoti 
kartu? Nors jau nuvalyti, bet vis tiek dar 
reikia terliotis. Patingėjau. Oras gražus, 
sakau, išsikepsiu, kai pro duris nosies nega
lėsiu iškišti. Išėjęs pamačiau, kad ir pats su 
paukščiais tuo pačiu dienos gražumu 
džiaugies. Norėjau tyliai praeiti pro šalį, 
kad nereikėtų pačiam nė pirštu pamoti. 
Vakar Seimuras sakė, jog šiandien rytą 
gaus labai gerų šviežių vėžio uodegų. Jie 
turi tokių nelabai tikusių, tų kietokų, kur 
aną sykį valgėm, o tos bus šviežios, minkš
tutės, sultingos, tebepilnos malonaus sals-
telėjimo, kad nors pirštus nusikramtyk. Ir 
būčiau pratykinęs. Tikrai būčiau praty-
kinęs, jeigu Dievo siųstas angelas nebūtų 
pastojęs kelio. 

— Angelas? — pašoko Venancijus, — 
Koks angelas0 

Jis taip nustebo, kad net seiles nustojo 
ryti, o buvo ėmęs gurkšnoti, kai pradėjau 
šnekėti apie vėžių uodegas. 

— Nežinau. Gal sargas, gal koks kitas. 
Juk ir pats galėtum žinoti, kad angelų ir 
kitų šventųjų nomenklatūra man tebėra 
nežinoma žemė. Ar svarbu jo dalinys ir 
laipsnis? Svarbu, kad atliko savo pareigą ir 

mane pasuko tiesiai per gvardijono saugo
mą pievutę pas patį. 

— Bet kaip tas angelas atrodė? Mačiau, 
kai išėjai iš savo namų, mačiau, kai šnekė
jai su Bernoto našle, bet kur buvo angelas? 

— Ar neskelbiate, kad Viešpaties keliai 
nežinomi? Nė Jo priemonės. Pačiam gali 
būti ir Bernotienė, o m a n tuo tarpu buvo 
tikras angelas. Būtum girdėjęs, kokiais žo
džiais apie patį šnekėjo. Savo gerumu ji 
mane taip sugėdino, kad pasukau tiesiai 
per pievutę pasikviesti ir patį paragauti tų 
vėžio uodegų. Ir kaip tik būsiu pataikęs. 
Juk po tokio pusryčio grobas grobą turi 
ryti. Ar galėsi atitrūkti kokiai valandai? 

— Bet kaip bus su tuo šykštumu? — 
Suraukė kaktą vienuolis. — Ar mėšlungis 
pirštų nesutrauks? Juk žinai, kiek gvardi-
jonas grašių man numeta, ir tie patys išei
na knygom, rašykliam ir popieriui. Galėtų, 
žinoma, kiek ir likti. Galėčiau savo knygas 
rašyti an t pigaus popieriaus, bet istorijos 
jausmas neleidžia. Kas kad knygos ir 
išspausdintos, bet ateities istorikui to neuž
teks. J i s norės rasti knygų pirmąjį šaltinį, 
norės pamatyti ir pavartyti visaip subrau
kytus rankraščius, norės pajusti, kaip gimė 
knygoje sukaupta išmintis, todėl ir perku 
brangų popierių, kad ateities istorikas 
nebūtų nuskriaustas. Dabar recenzentai ir 
kritikai sako, kad aš turiu retą Dievo dova
ną, tamstelei nereikia to sakyti, ne sykį 
pats esi man tą minėjęs, bet taip sakei, kad 
nematei mano rankraščių. Kada nors paro
dysiu. Pamatysi žmogaus menkumo gyvą 
liudijimą. Ten taip prisukta, taip visko 
prikryžiuota, tiek sklandžios minties skaus
mo prikentėta... Bet tiek to. Tą rasim kitą 
sykį. Dabar pasakyk, kaip ten iš tikrųjų 
buvo su tuo angelu. 

— Taip, kaip pasakiau. 
— Tikrai galvoji, kad angelas buvo 

įsikūnijęs į storulę Bernoto našlę. 
— Tėve Venancijau, nebūk inkvizito

rius. Nusidėjau, atlikau išpažintį, noriu 
atlikti ir atgailą, kurią pats laisva valia 
užsikroviau. Rytą gavai avižienės košės. 

nemanau, kad ko geresnio gautum ir 
priešpiečių. Ar linkęs priimti mano atgailą 
vėžio uodegomis ir visa kita prie jų tinkan
čią parapernaliją, apie kurią aš pats jokio 
supratimo neturiu. Nebrėžiu jokios ribos. 
Atsileisk diržą, jeigu tokį kur nors po savo 
abitu turi, ir kirsk. Noriu ne tik deramą 
atgailą atlikti, bet dar ir šykštuolį 
nubausti. 0 gal geriau būtų, jeigu perskai
tyčiau Visų Šventųjų litaniją ir Dovydo 
psalmes? 

— Tai gal ne, — šypteli Venancijus. 

— Gal tikrai, kad ne, — pridėjau nuo 
savęs. — Tokia atgaila mano šykštumui 
būtų per daug pakeliui. Jis tikrai apsi
džiaugtų, kad liks keli doleriai jo saujoj. 

Nieko nebesakydami pasukom į gatvę. 
Tėvas Venancijus dar pabėrė į pievą saują 
grūdų, paskum pamojo ranka Bernotienei, 
dar teberymančiai ant darželio tvorelės. 

— Reikia tavo angelui nors taip padėko
ti, — jau net sukreženo vienuolis. — Galė
tum pamoti ir pats, kad apsaugojo nuo 
šykštybės nuodėmės. Kas gali pamanyti, 
kad jaunystėje buvo pati gražiausia mer
gaitė iš mergaičių. Ir gerumo buvo pilna. 
Už Bernoto ir išėjo ne tiek iš meilės, kiek iš 
gerumo. Kai tas pasiliko vienas su trim vai
kais, pasigailėjo. Gerumas ir dabar tas 
pats, tik tas prakeiktas kūnas moteriškės 
dvasią užgožė. Negali skanesnio kąsnio 
atsisakyti, ir gana. Kai šnekėjot, ar pažiū
rėjai tiesiai į akis? Ar matei, kokios jos 
mėlynos ir jaunos. Aną sykį nei iš šio, nei iš 
to pagalvojau, kas būtų buvę, jei Viešpats 
mano kelią nebūtų pasukęs į dvasinius 
mokslus, o būtų suvedęs su ja. Nemanau, 
kad būtumėm buvę nelaimingi, tik iš kur 
būtumėm tokią lovą gavę, kad mudu atlai
kytų. J i ateina į vienuolyną padirbėti, 
koplyčią gėlėm papuošia. Visada darbšti, 
visada greita, net ir sunkumas nesu
mažina greitumo, o man vis lenda ir lenda 
mintis, kas būtų atsitikę, jeigu Viešpats 
laiku būtų mudviejų kelius supainiojęs. 

— Būtumėt abu paukščiukus lesinę, — 
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Saulei nusigręžus 
Liūnės Sutemos naujausioji poezija 

MARIJA S T A N K U S — SAULAITĖ 

Liūne Sutema, VENDETA. 
Išleido Algimanto Mackaus Kny
gų leidimo fondas 1981 metais 
Chicagoje. Aplankas ir knygos 
apipavidalinimas Ritos Kavolie-
nės. Knyga kietais viršeliais, 64 di
desnio formato puslapių, kaina 
$6.00 (su persiuntimu $6.95), gau
nama ir "Drauge". 

Naujausioji Liūnės Sutemos 
poezijos knyga "Vendeta" su
daryta iš keturių eilėraščių, 
susijusių tema, struktūra ir 
įvaizdžiais. Pirmasis eilėraš
tis "Vendeta: užrašai beržo to
šyje, / dvidešimto šimtmečio vi
duryje- -" s k i r t a s Mariui ; 
ant ras is eilėraštis "Mirtis nea
teina, ji čia" skirtas Daliai 
Juknevičiūtei; trečiojo eilėraš
čio pavadinimas "Bijau"; ket
virtasis "Šimtametės žiemos 
užrašai" dedikuotas "RITAI — 
neišsiųsti laiškai". Vienas už 
kitą baisesni eilėraščiai kalba 
apie mirti , baimę, kančią, sus
tingimą, nejautimą ir tą mažą 
vilties nuojautą, kurios irgi bi
joma, nes j i gali vėl dingti. 
Gąsdinančios neišvengiamų 
sunkumų temps išreiškiamos 
gan ramiomis eilutėmis, gam
tos įvaizdžiais, kurių skaudus 
r iksmas matomas tipografijos 
ženklais, girdimas kartoji
mais, jaučiamas priešpriešo
mis. Drauge su poete skaityto
jas kenčia, šaukia, skęsta, 
ieško ir viliasi, vėl ir vėl nevil
ties ir baimės traukiamas že
myn ir tamsyn; bet skaity
t o j a s a p v a l d y t u o s e 
eilėraščiuose jaučia, kad eks-
tremiška kančia gali būti per
gyventa t jei ne gyvenimu sau
lėje, tai bent eilėraščio grožyje. 
Drauge su poete skaitytojas 
prisimena Lietuvą, vaikystę, 
tėvus, šilumą ir viltį; vieną
kar t pat i r tas saugumas, nusi
raminimas vėl gali grįžti. Ta 
šviesi eilėraščių pusė suinten
syvina jų tamsią kančią. Skai
tytojas, kaip ir eilėraščių kal
bėto ja i , vos vos i š la iko 
pusiausvyrą. O pusiausvyra iš
laikoma kenčiant, stebint kan

čią, jai priešinantis eilėraščiu 
ir meile. 

Eilėraščiai yra cikliniai. Ne 
vien žodžių ir motyvų kartoji
mai parodo, kad tie patys per
gyvenimai grįžta ir grįžta, bet 
ir visas eilėraštis arba baigia
si, kur prasidėjo, arba baigiasi 
taip, kad galėtų vėl toj pačioj 
vietoj prasidėti. Eilėrašty 
"Vendeta" saulė neranda, kur 
nusileisti: akys ir saujos "pil
nos debesėlių", burna "pilna 
žemės". Gale eilėraščio saulė 
nusileidusi kalbėtojuje, kurio 
akys ir saujos "pilnos saulėly
džio", ir burnoje "iščiulpto ko
rio vaškas" (psl. 7, 25). SauTė, 
gyvybė užsibaigia, bet žemė 
žada gyvybę, nors to šiame ei
lėraštyje nepasakyta. Eilėraš
tyje "Mirtis neateina, ji čia" 
"saulėlydžio angelai" lydi 
"mus" į Niekur (psl. 26). Ta 
kelionė mirtin kartu keista ir 
seniai pažįstama, nes mirtis 
visada yra mūsų meilėje. Ei
lėraščio paskutinės eilutės 
parodo, kad "mes" lydėjome 
seserį į tą kraštą, iš kurio ji 
nebeatsilieps. Eilėraštis bai
giasi kalambūru "dalia". "Sau
lė nuo mūsų nusigręžia" (psl. 
31), dienos trumpėja, gyveni
mas baigiasi, bet mes galim 
prailginti dieną meile ir me
nu (psl. 36). Ta kelionė per mir
tį vėl ir vėl kartosis, nes ji visų 
mūsų kasdienybėje pasislėpu
si, laimėsianti, tai kasdieny
bei išnykus. 

Eilėraštis "Bijau" pulsuoja 
baime. Baimė viską perima, iš 
baimės taip sunku pabėgti, tai 
padaryti būtų tas pat, kaip ant
rą kartą gimti ir pergyventi 
vaikystę, kurioje brangūs daik
tai buvo saugojami (psl. 48), 
kada buvo "visko perdaug, / o 
vienok negana - -"(psl. 49). Kal
bama su kitu, ir jau vien tas 
kreipimasis rodo, kad naujo 
gyvenimo ir vilties ciklas galė
tų prasidėti: "J ei myli, / Ceza
rio pjūviu išgelbėk mane" (psl. 
49). Tačiau, vaikystei vieną
kart jau pradingus, greičiau-

Liūnė Sutema 

šiai ji ir antrąkart pasibaigtų, 
ir vėl tektų pergyventi skandi-1 
nančią, bet nepaskandinančią 
žalią baimę (psl. 37-38). 

"Šimtametės žiemos užra
šai" užfiksuoja visiškai su
ledėjus} pasaulį, saulei žiežu
l a i a b e j i n g a i p r o j į 
praskrendant (psl. 54-55). Žie
ma tokia ilga ir tokia baisi, 
kad, palyginti, ilgas karas ne I 
toks baisus, nes kare bent kei
čiasi žmonių gyvenimai ir 
gamta. Čia viskas buvo sus
tingę. Sužaliavus vėl bijoma, 
nes dabar gali užeiti sausra, 
kaitra ir mus sudeginti (psl. 
62). Geriau būtų buvę tik vos 
vos pamatyti žolę, tik nujaus
ti, kad bus geriau, negu, tą per
keitimą pilnai pergyvenus, gal
voti ir bijoti, kas toliau bus. 
Eilėraštis baigiasi atgimimu, 
atlyžiu, bet ką tai reiškia, neži-

Nuotrauka Vytauto Maželio. 

noma, nes žiežula-ir pats gy
venimas — gali būti naukinan-
ti. 

Eilėraščiai susieti temine 
prasme. J ie taip pat sujungti 
įvaizdžiais. Paskutiniame eilė
raštyje, pavyzdžiui, paukščiai, 
"pavasario burtaženkliai" ant 
šauklių "pravirų, pripustytų 
burnų... suko lizdus iš jų plau
k ų / i r ulbėjo, ulbėjo —" (psl. 
59). Antrame eilėraštyje sako
ma, kad mirtis, kaip benamė 
katė, yra arti, "kai paukščiai 
ulba, saulėtekio medyje" 
(psl. 30). Vilties įvaizdis tuo pa
čiu yra ir nevilties, pralaimėji
mo ženklas. Antrame eilėrašty
je, toliau, mirčiai sakoma, kad 
"niekas neatneš ir nepaduos / 
ant sidabrinio padėklo mano 
saulės baltos" (psl. 30). Ta pati 
balta saulė keliauja per pirmą
jį eilėraštį (psl. 7 ir toliau). 

Tuos du eilėraščius taip pat 
jungia raudonas, šermukšni
nis, saulėlydžio rausvumas. 
Antrame eilėraštyje, pakeliui į 
Niekur, "kiekvienam lange 
noksta šermukšnių kekės", ku
rias kalbėtoja ragina draugę 
paraugauti (psl. 26-27). "Kaip 
padalmsim karčią šermukšnio 
uogą, / nudilgintom rankom? 
—" (psl. 32) Diena "apkartusi" 
(psl. 33) kaip šermukšnio uo
ga, tai, atrodo, uoga pasidalin
ta. Vienoj rankoj laikoma bal
ta gėlė (psl. 27) parausta (psl. 
28), paukštis nurimsta (27-28). 
"Lyja šermukšnėmis oranžinis 
lietus" (psl. 27). Su saulėly
džiu, baigimusi surišta raus
vumu šermukšnio uoga prime
nama pirmojo eilėraščio 
"Vendeta" Korsika "uolėnų 
papėdėj, / apaugusioj krū
mokšniais dygiais —" (psl. 10). 
Korsikos krūmokšniai prieš
prieša Lietuvos liūdniems ber
žams (psl. 10). "Aš turėjau gim
ti Korsikoj,... giminės keršto 
skoniu burnoj —" (psl. 10); 
"Jeigu būčiau gimęs Korsiko
je, / giminė mano ramiai ilsė
tųs / atkeršyta, po krūmokš
niais dygiais" (psl. 22). Mirtis 
neatkeršyta Lietuvoje, kur"... 

KLAJOJANČIAS VĖLES RA
MINA / BERŽO TOŠELĖ 
BALTA" (psl. 23). 

Kalbėtojas, su savo 
kraštu sutapęs, tegali mirtį iš
gyventi kartu, ragauti ir per
imti mirtį, bet už ją keršyti ga
li tik kiti, gyveną pagal Senąjį 
Testamentą (psl. 13-15), gyve
ną kitame krašte. Tačiau kerš
tas ir pyktis, kad esame vieni ir 
kad mirštame, tokie stiprūs, 
kad jie gali baigtis tiktai sau
lėlydžiu, visišku kitu skausmo 
persiėmimu iki pačios mirties. 

Vaikystės šviesūs prisimini
mai jungia antrą ir trečią eilė
raštį, abiejuose vaizduojant 
saugų, viltingą laikotarpį, ku
rio dabar ilgimasi. Eilėraštyje 
"Mirtis neateina, ji čia" rašo
ma, kad brangius daiktus lai
dojus vaikystėje kalbėtoja gie
dojo ir raudojo, prie senelės 
prisiglaudus, kol senelės pa
saka" apie baltą riterį, / nuo 
mirties kiekvieną ginantį, / 
nuramindavo mane —" (psl. 
34). Tada "net po mirties / vėl 
buvo ramu ir saugu". 

Dabar tačiau po laidotuvių 

Liūne Sutema 
„Šventos Šeimynos namai" 
Ąžuolai plačiai išplėstom šakom 
pasitiko jus, 
ir meškėnai po jais, išpūtę akis, 
klausėsi jūsų dainų, 
kai, ežerėlin sumerkę 
miesto dulkėm apneštas kojas, 
traukėte neatsikvėpdami: 
... o širdis alpsta, Dievas žino, 
kaip reiks gyvent ir kur numirt... 
Ir tapote ąžuolų išrinkti — 
Rodosi, taip neseniai, 
Anno Domini 
tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimtieji, 
kai tarp neišplėšiamų ąžuolų šaknų 
prigijo pamatai jūsų namų 
ir augo, augo laistomi giesmės ir dainų — 
Iš išaugo namai šviesūs, gelsvi, 
tartum saulė pati 
būtų apsigyvenus juose. 

Tarp ąžuolų, apglėbusių skliautą, 
prie ankančia ežerėlio, 
negęstančios saulės spalvos name 
gęsta rekrūtų, laimės ieškotojų 
ir nenuoramų Lietuva — 
merdi ilgai ir skaudžiai, 
jaunystėje meldusi iš visos širdies: 
... nuo staigios ir netikėtos mirties 
saugok mus, Viešpatie ir Motina šventa... 
gęsta tyliai su širdgėla išlinguojama rožiniui, 
kad apleista, pamiršta — 

Bijau ranką ištiesti, 
kad nepaliesčiau baltojo 

riterio — 
bijau pajudėti, 
kad sidabro dulkėm 

nesubyrėtų 
tušti jo šarvai — 

(psl. 35). 

Trečiame eilėraštyje "Bijau" 
primenamos vaikystės pasa
kos ir svajonės: 

Noriu vaikščiot virve 
tarp pasakos ir tavęs, 
nenuslysdama, — 
taip, kaip vaikystėje — 
noriu joti ant elnio, 
įsikibusi į ragų 

gumbuotas šakas, 
kaip norėjau vaikystėje, 
Neringoje, 
i marių vandenį geriantį 

elnią žiūrėdama 
(psl. 47). 

Toliau prisimenama, kad vai-
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kystėje brangius daiktus, tarp 
jų kitame eilėraštyje minimą 
"iščiulpto korio vašką", ap
saugodavo, uždarius į degtukų 
dėžutę, "ir saulė patekėdavo, 
(ir saulė nusileisdavo,) ir pil
na t i s klajodavo nedildama —" 
(psl. 48). Ta vaikystė mums ži
noma iš kitų Sutemos eilėraš
čių, bet jos ramybė ir saugu
m a s nauji ir svarbūs šioje 
knygoje, kur gyvenimas taip 
skaudžiai sutinkamas. 

Sutemos knygos "Vendeta" 
parašyt i eilėraščiai pirmuoju 
asmeniu, bet ne visad tuo pa
čiu. J ie įjungia į pokalbį ir 
skaitytoją, kuris, išgirdęs ir 
veikėjus ir juos lydėjusius ap-
raudotojus, kartu rauda ir ken
čia. Taip dalyvavęs sunkiuos* 
ir tamsiuose pergyvenimuose, 
jis — kaip antikinėse tragedi
jose — uždaro knygą, didelės 
baimės ir gilios užuojautos ka
tarsyje. 

-. 

va 

įterpiau, o jis nė nemanė savo minties 
pamesti. 

— Žinau. J i irgi gatava globoti kiek
vieną gyvą padarėlį, bet ta lova. Įlindo į 
galvą, kaip erkė šuniui į paslėpsnį: nei 
dantimis ištrauksi, nei liežuviu išlaižysi. 
Net vidury maldos. Sakau, reikia išpažinti, 
gal ta ip atsikratysiu. Panašiai, kaip 
tamstelė šiandien. Nuėjau pas gvardijoną, 
išpažinau, atvirai išsišnekėjau. Paleng
vėjo. Iš minties išsisklaidė krūvon sumesti 
du mėsos kalnai. Bet gvardijonas, kad jį 
kur būrys žvirblių sulestų, kai tik pažiūri į 
mane, tuoj ima kikenti, prunkšti. Net prie 
stalo, aną sykį net bažnyčioje nusiprunkš
tė. Ėmiau ir subariau. O jis kaltina mane. 
Sako, kad tyčia jam tokius niekus per išpa
žintį pasakojau. Tik tam, kad į pagundą 
įvesčiau. Sako, jeigu tikrai norėjai išpa
žinti, reikėjo eiti pas kokį nepažįstamą, o 
dabar negalįs susilaikyti. Kai tik prisi
mena kurį nors, tuoj ir suima juoko priepuo
lis. Kas nežino, kad jis greitas kikenti. 
Daugumas mūsiškių jį kikučiu ir tevadina, 
bet ta ip suskystėti ir dar iš konfratro 
bėdos... 

Mane irgi juokas ėmė. Tėvas Venanci-
jus skundėsi labai rimtu veidu, o aš ligi 
skausmo krimtau liežuvį, kad neprapliup
čiau. Pagal iau prie pat restorano kampo 
nebeišsilaikiau. Pratrukau tokiu juoku, 
kokiu nebeatsimenu, kada buvau besijuo
kęs. 

Tėvas Venancijus sustojo vietoje kaip 
įbestis. Veidas buvo labai rimtas, o siau
rose akutėse ėmė rodytis ašaros. 

— Ir tamstelė?! To tai nesitikėjau. Iš ko, 
iš ko, bet iš tamstos. Iš tamstos... — virpan
čiom lūpom pakartojo ir nusisuko grįžti 
atgal. 

Pagavau už rankos sulaikyti, bet jis taip 
smarkiai patraukė, kad netekau pusiaus
vyros ir net kelis žingsnius pakniopstom 
pabėgau. Niekada nebūtiau net pagal
vojęs, kad tame taukų kalne dar galėtų būti 
tiek jėgos, š ia ip taip atsitiesęs pastojau 
kelią. 

— Tėve Venancijau, nedarykim bent 
vienuolynui sarmatos. Esu kaltas. Nesusi
valdžiau. Bet ar negalim išsiaiškinti 
ramiai, kaip dera išmintingiems žmo
nėms? 

— Išmintingiems? Ar tai tamstelė irgi 
pasielgei išmintingai? 

— Sakiau, kad esu kaltas. Ne tik esu, bet 
ir jaučiuosi kaltas. Kažin kas, rodos, 
pasakė, kad Dievas žmonėms skyrė 
vienodą kiekį išminties ir kvailystės, tik 
nevienodai jas visiems padalino. Prisi
pažįstu, kad man kvailumo teko daug dau
giau, negu išminties, bet ar dėl tokios Dievo 
valios imtum ir mane visiškai pasmerk
tum? Argi aš jau būčiau baisesnis už tą 
raupsuotąjį, kurį šventas Pranciškus ne tik 
pakalbino, bet ir išbučiavo? 

Tėvas Venancijus nebemėgino nei pro 
mane prasiveržti, nei nusigręžti, bet stovė
jo priešais kaip kalnas ir, atrodė, girdėjo 
kiekvieną mano žodį. Tuo tarpu patraukė 
dvelktelėjimas ir atnešė iš restorano tokius 
kvapus, kad net man burna seilėmis pasru
vo. 

— Atleisk savo menkam broliui, — nuri
jęs seilę pasakiau. — O kad, užuot atgai
lavęs, savo nusidėjimą dar labiau padidi
nau, didinu ir atgailą. Pavedu Paties valiai 
visus restorano skanėsius. 

— Ar nesigailėsi? — prašneko, bet labai 
rimtu veidu. 

— Ne tik nesigailėsiu, bet prižadu, kad 
net iš vienuolynui skirsimos aukos to neiš-
skaitysiu. 

— Tai išskaitydavai? O vargas man, — 
atsiduso pakeldamas akis į mėlyną dangų, 
pasipuošusį baltais debesų grumulais. 

Niežtėjo liežuvis prisipažinti, kad 
išskaitydavau kiekvieną menkiausią 
užkandį. Ne tik ką pirkdavau jam ar 
gvardijonui, ar šiaip kuriam kitam vienuo
liui, dar ir savo paties pravalgymą pridė
davau, bet susilaikiau. Bijojau, kad tas kal
nas gali čia pat vidury šaligatvio mane 
minte perminti ir nudundėti prie savo kny
gų. Nenorėjau gal ir nebepataisomai suga

dinti draugystės su šiaip labai malonaus 
būdo ir išmintingu žmogum. Tai tik papur
čiau galvą ir, kad tas papurtymas nebūtų 
panašus į tylų išsisukinėjimą, dar pasa
kiau: 

— Prisipažinsiu, kad pagunda ne sykį 
ėmė, bet susilaikiau. Visada atidaviau tiek, 
kiek kuriam reikalui iš anksto buvau galvo
jęs skirti. Apskritai mokausi apie padarytą 
gerą negalvoti, kad Viešpats nepamanytų, 
jog už kiekvieną ir Jis man turi geru atsily
ginti. Aš pats žinau, kad esu ir silpnas ir į 
gobšumą linkęs, bet kam tą dar ir Viešpats 
Dievas turėtų žinoti, lyg kokį priekaištą Jo 
išminčiai. Girdi, žiūrėk, kokį niekadėją esi 
vargšėn žemėn palaidęs. Juk būtų negražu 
Dievui akis pirštu badyti. 

Taip šnekėdamas, paėmiau už paran
kės ir pasukau į restorano pusę. J i s nesiprie
šino, bet buvo rimtas ir tylus. Atrodė, tikrai 
įsižeidęs, o gal tik vaidino, kad mane sąži
nė ilgiau ir skaudžiau pagnaibytų. Norėjau 
pasakyti: „Tėveli, neversk savęs sadistu, 
nes tuo skaudini tik save, o manęs nė per 
nago juodumą nenubaudi". Iš tikrųjų taip 
ir buvo. Visa situacija, nors kiek ir nema
loni, atrodė tik komiška, verta tik gero 
juoko, bet kartu ir sumečiau, kad bent šį 
kartą atvirai kalbėti tikrai negaliu. 
Sukaliojau liežuvį į visas puses, gyriau jo 
nepralenkiamą meilę paukščiams ir gyvu
liams, o jis visą laiką buvo lyg ausis už
sikimšęs. Nė į vieną mano žodį net nemirk
telėjo. 

Susėdom prie lango. Pro parkelio me
džių viršūnes buvo matyti vienuolyno sto
gas ir net tėvo Venancijaus kambario lan
gas. Ne visas, tik vienas viršutinis kampas. 
Nebežinau prieš kiek metų tas namas ir 
parkelis buvo kažkokio turtuolio žiemos 
rezidencija. Vasarą jis gyvendavo savo 
dvaruose, žiemą kur nors pietuose ar 
užsienyje, bet operos, koncertų, teatrų ir 
balių sezono metu užsukdavo ir čia kokiam 
mėnesiui ar kitam. Kai žmona Viduržemio 
jūroje nuskendo, net visą žiemą čia pralei
do, eidamas ir eidamas ratu per kamba

rius. Sako, net taką kilimuose pramynęs. 
Niekur pats nesirodė, nieko pas save 
nekvietė, tik retkarčiais pasišaukdavo 
pranciškonų, kurie tada buvo įsikūrę gana 
prastokame senojo miesto name, gvardijo
ną. Ne giminę, ne draugą, tik seniai prabė
gusių dienų pažįstamą, o tų pačių metų gale 
ir visą namą su parkeliu atidavė pranciš
konams. Iš karto, žinoma, jie labai apsi
džiaugė. Čia buvo daug vietos, gražūs 
kambariai, puotų salėje įsirengė gražią 
koplyčią. Buvo kiek nepasitenkinimd, kai 
reikėjo pasiskirstyti kambariais. Kai kurie 
smarkesnieji dėl jų beveik už krūtinių 
kibosi, tik tėvas Venancijus tų brolijos 
mažų nesutarimų išliko nepaliestas. 
Turtuolis, statydamas, kokio šišo pagau
tas, namo stogą padarė plokščią ir ne derva 
užpylė, bet sudėjo lygias grindis, kuriomis 
buvo ne tik smagu pasivaikščioti, bet 
galima buvo net šokti. Būdavo, sako, atsi
tikimų, kad net ir šokdavo. Viename plokš
čio stogo gale dar pastatė erdvų šviesų 
kambarį, kuriame tėvas Venancijus ir apsi
gyveno. Jam, kaip mokslininkui ir kaip 
jautrios sielos žmogui, geresnės vietos ir 
nebegalėjo būti. Čia buvo ramu, už sienų 
niekas triukšmo nekėlė, niekas koridorium 
pro duris nešlepseno, niekas pro jas galvų 
nekaišiojo rimtai pašnekėti ar tik taip sau 
pleptelėti iš neturėjimo ką veikti. Prie stalo 
pavargęs, išeidavo ant stogo. Apačioje, 
pakalnėje, kaip bekraštis vandenynas 
tyvuliavo miestas, o naktį, lyg visos dan
gaus galybių žvaigždės būtų į vieną krūvą 
susibaudusios. Atsimenu kartą, kai grįžo
me po vakarienės iš to paties restorano, jis 
ir mane užsitempė tą pusketvirto aukšto 
pasidžiaugti nakties grožybe. Stovėjome 
pasirėmę į parapetą ir grožėjomės mili
jonais miesto žiburių, kurie tolumoje liejosi 
vienas su kitu ir tirpo rausvame rūke. 

— Sakyk, ką aš Viešpačiui gero esu 
padaręs, kad Jis mane taip apdovanojo, — 
tada pasakė žiūrėdamas į miestą. 

Ne paklausė, bet pasakė taip, lyg būtų 
sakęs ne man, o pačiam sau. Aš tada nieko 

neatsakiau. Ju tau , kad nereikėjo. Dabar, 
žiūrint į ano lango kamputį, atsiminimas 
atėjo labai gyvas, kad suėmė tokia sarma
ta, kokios savo gyvenime turbūt niekada 
nebuvau jutęs. Kam mes visi su tuo puikiu 
žmogumi tik šaipokais santykiaujame? Ir 
aš ir visi jo konfratrai, išskyrus turbūt tik 
storulę Bernotienę. Visi šaipomės, o jame 
gal daugiau tikro žmogaus, negu mus visus 
gudrapypkius krūvon sudėjus. To jausmo 
pagautas ištiesiau ranką per stalą, palie
čiau šiurkščią gerokai padėvėto habito 
rankovę ir paklausiau: 

— Martini? 
— Man bacardi. Dvigubą, — pasakė 

nepasukdamas galvos. 
Tik dabar tepastebėjau, kad ir jis žiūri 

pro langą į tą pačią pusę, kur ką tik žiū
rėjau aš pats . Norėdamas nors kiek atpirk
ti praeitos valandos nenuoširdumą pasa
kiau: 

— Aš irgi žiūrėjau į paties lango kam
putį ir atsiminiau, aną vakarą, kai buvai 
mane užsivedęs an t stogo. Kartais netyčia 
pasakyti keli žodžiai labiau atskleidžia 
žmogų, negu ilgiausios šnekos. Kai tada 
pasakei, kad nežinai... 

— Aš galvoju, — mano beįsibėgančią šne
ką nutraukė pradžioj sakinio, parodančio, 
kad jis visiškai negirdėjo, ką aš sakiau. O 
gal tik dėjosi. Greičiausiai taip ir buvo. 
Aps imetė nenug i rdus iu , nes norėjo 
nubraukti į šalį beprasidedančią tuščią 
pagyrų litaniją, kurios nuoširdumu jis 
tikrai negalėjo tikėti. 

— Matai , rodos, net nesakiau, aš turiu 
gyventoją, tai ir galvoju, kad ilgesniam 
išeinant gal reikėjo užbėgti viršun ir 
pasakyti, kad ne tuoj grįšiu. Sakiau, kad 
bėgu tik su paukščiukais pabendrauti. To ir 
sakyti gal nereikėtų. Nebe pirmas sykis. 
Matė, kaip grūdus ir trupinius iš kišenės 
pvhaus. Kai išeinu trumpam, tai nieko, o ' 
užvakar, kaip ir šiandien, išbėgau tik pale
sinti paukščių, bet gvardijonas pakvietė į 
miestą pasižiūrėti Egipto meno. 

(Bus daugiau) 
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Pietų Afrika prisimena 
Domšaitį ir jo kolekciją 
Chicagoje 

Žinia apie Lietuvių fondo įgiji
mą Prano Domšaičio dailės kūri
nių kolekcijos greit pasiekė ir 
Pietų Afriką, kurioje dailininkas 
savo amžiaus pabaigoje gyveno, 
ten mirė ir ten yra palaidotas. 
Valstybine olandų kalba ten 
leidžiamas įtakingas laikraštis 
„Die Burger" jau praėjusių metų 
gruodžio 11 dienos laidoje savo 
skai ty to jus informuoja apie 
Domšaitį ir jo tėvynainių — lietu
viu *ygį, įsigyjant Lietuvių fondui 
Domšaičio kūrinius. Laikraščio 
puslapis papuoštas didele Domšai
čio tapybos nuotrauka, o stambi 
straipsnio antraštė olandų kalba 
skamba taip: Tuiste vir Domšaitis 
- werke: S.A. kuns gaan na Chica-
go. Cia pateikiame aname laikraš
tyje duodamos informacijos kiek 
sutrumpintą vertimą: 

Didžiausia asmeninė dail. 
Prano Domčaičio darbų kolekcija 
pasaulyje surado sau pastogę 
Chicagoje. Solistė ir dainavimo 
mokytoja ponia Adeilheid Arm-
hold, kuri buvo ištekėjusi už Prano 
Domšaičio, po jo mirties atgabeno 
apie 800 savo vyro dailės darbų į 
Havajus, kur ji ir tebegyvena. Tie 
darbai dabar surado sau nuolati
nius namus Amerikoje. 

Pranas Domšaitis, kuris buvo 
gimęs Mažojoj Lietuvoj, o mirė 
Pietų Afrikoje Cape Town'e, 1965-
tais metais, meną studijavo pas 
garsųjį dailininką Lovis Corinth 
Karaliaučiuje, o taipgi Berlyne ir 
Paryžiuje. 

P ie tų Afrikoje 

Į Pietų Afriką jis atvyko 1949 
metais ir, dalyvaudamas paro
dose visame krašte, tučtuojau 
buvo pripažintas vienu pirmau
jančių dai l ininkų pasaul inio 
masto menininkų tarpe. Kai kurie 
jo darbai buvo išstatyti Van 
Reibeeck festivalyje dar 1952 
metais, o po to ir kituose meno 
festivaliuose visame krašte. Jis 
taipgi reprezentavo Pietų Afrikos 
meną tos valstybės skyriuje 
dvimetinėje parodoje Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, 1963 metais. Jo 
darbus galima matyti pačiose 
svarbiausiose Pietų Afrikos meno 
kolekcijose. 

Kai ponia Armhold 1977 metais 

persikėlė į Havajus, trijose vietose 
atsirado galimybės parduoti visą 
dail. Domšaičio kolekciją: Los 
Angeles mieste, Kanadoje ir 
Chicagoje. 

Chicagoje * 
I n s t i t u c i j a , su s idomė jus i 

Domšaičio darbais ir nusprendusi 
juos perkelti Chicagon, yra Lietu
vių fondas, kurio pagrindinė 
buveinė ir yra šiame Jungtinių 
Amerikos Valstybių mieste. Ponia 
Armhold, šiuo metu besilankanti 
Cape Town'e, sako, kad gausi 
lietuvių bendruomenė po Antrojo 
pasaulinio karo įsikūrė Chica
goje, kurioje ji ir suorganizavo 
minėtąjį Lietuvių fondą. To fondo 
įgalioti meno ekspertai Prano 
Domšaičio darbus matė jos kolek
cijoje ir paskatino fondą juos 
įsigyti. Pusė tų darbų jau yra 
Chicagoje, o likusieji b u s 
pergabenti vėliau. Visa tai lėmė, 
kad ponia Armhold kolekciją 
perleido Lietuvių fondui. 

80O kūrinių 

Ponios Armhold vyras — ji vėl 
ištekėjo po Prano Domšaičio mir
ties — papasakojo mums, kad 
Lietuvių fondas itin rūpinasi savo 
tautos kultūros išlaikymu, todėl ir 
Domšaičio kolekcija bus saugi jo 
prieglobstyje. 

Tų aštuonių šimtų darbų 
kolekcijoje yra Domšaičio kūry
bos pavyzdžių dar iš ankstyvojo 
dailininko gyvenimo periodo, o 
taipgi gausių religinių temų, 
gamtovaizdžių ir natiurmortų, 
sukurtų pastelėmis, vandeniniais 
ir aliejiniais dažais jau Pietų 
Afrikoje. 

3 0 metų 
Ponia Armhold Cape Tovra'e 

išgyveno beveik trisdešimt metų. 
J i čia dėstė dainavimą Cape 
Tovvn'o universiteto Muzikos 
mokykloje. Gyvendama Pietų 
Afrikoje, ji taipgi aktyviai dalyva
vo koncertuose kaip solistė. Prieš 
karą buvo plačiai žinoma daini
ninkė visoje Europoje. Jos dabar
tinis vyras yra irgi dailininkas, 
dar karo metu (Austrijoje) buvęs 
Domšaičio mokinys ir artimai su 
juo bendradarbiavęs. 

Prano Domšaičio pėdsakais 
Laiškas po kelionės 
Mielas p . Valeška , 

Jūs laukiate žinių apie mūsų 
kelionę iš Havajų salų į kitus 
žemynus, labiausiai į vietas, kur 
Pranas Domšaitis vaikščiojo, dir
bo, kūrė ir atgulė, baigęs savo 
kelionę šioje mūsų planetoje. 

Pirmas stabtelėjimas porai 
dienų buvo Ležerkusene, prie Koel-
no, Vokietijoje, pas Adelheidės 
mokyklos draugę. Malonios valan
dos slinko jos globoje, o mūsų akys 
grožėjosi, bėgiodamos paveikslais 
puoštom sienom, ypač sušvis-
damos, jų tarpe užtikus ir keletą 
Prano akvarelių ir aliejų. 

Po to atsidūrėme Cape Towne, 
Pietų Afrikoj. Cia Pranas, po ilges
nės pertraukos kariaujančioje 
Vokietijoje, tarytum atgijo ir su 
dideliu polėkiu sukūrė šimtus 
neužmirštamų darbų. Jų rasite 
kiekvienoje Pietų Afrikos miestų 
(Cape Towno, Johannesburgo, 
Bloemfonteino, Stellenboscho) 
meno galerijoje, lygiai kaip ir kito
se privačiose meno galerijose bei 
dailės mėgėjų, kolekcionierių 
rinkiniuose. Pasigėrėtina taipgi, 
kad didžioji Domšaičio kūrybos 
dalis rado prieglaudą Chicagoje. 
Lietuvių fondo globoje ir gal pake
liui ateityje Nepriklausomon Lie
tuvon. 

Cape Towne Pranas praleido 
antrąjį savo gyvenimo kūrybinį 
periodą, kur ir nustojo plakusi jo 
širdis šioje žemėje. Aplankėme jo 
kapą ir padėjome ant jo Jūsų 
prašytą gėlių vainiką Lietuvių 
dailės instituto vardu. Tai matote 
ir siunčiamose nuotraukose. Nuo 
Baltijos jūros pakraščio Kropyne 
iki Indijos vandenyno krantų prie 
Cape Towno — gana ilga žemiško 
Prano kelionės juosta. Ji baigėsi 
Cape Towno priemiesty Plums-
tedt antkapiu, kurio glūdintam 
granite įrašyta: 

PRANAS DOMŠAITIS 
1880.9.15 — 1965.11.14 

NAUJI LEIDINIAI PUKELEVlClOTĖ 

Dai l . P r a n o Domša ič io k a p a s P l u m s t e d t e , Pietų Afrikoje. Ant 
k a p o gėl ių v a i n i k a s , p a d ė t a s Lietuvių dai lės ins t i tu to vardu. 
P r i e k a p o sėdi p . Ade lhe idė Domsa i t i enė -Žvi ron ienė 

Mokslas ir tauta (mūsų istorijoje) 
(Atkel ta i š 2 psl.) 

Nors mokslai iš esmės yra 
anttautiški, atitinkamai tau
tai jie sudaro tautines ver
tybes. P i r m i n e p r a s m e taut i 
n ė s ver tybės t a u t a i y r a jos 
k a l b a , t a u t o s a k a i r l i te ra tūra , 
l i aud ies ir ind iv idua l i m e n i n ė 
k ū r y b a , i s tor inė p rae i t i s etc. 

Gal verta čia paminėti vieną, be 
kitų, L. & Ch. Schacheto galerijos 
vizitą, kuri, minėdama savo 
veiklos dešimtmetį , suruošė 
tarptautine dailės darbų parod*» 
Ša l i a tok ių ka ip M a u r i c e 
Vlaminck, Max Liebermann ir 
kitų, taip pat kaip ir Pietų Afrikos 
dailininkų darbų, radome ir du 
Prano Domšaičio aliejus. L. 
Schachet ir jo šeima yra įsigiję 
geroką pusšimtį Prano paveikslų. 
Vienas iš to rinkinio triptikas 
buvęs nupirktas už 10,000 rand'ų 
(11,000 dolerių) ir parduotas vienai 
Johannesburgo bažnyčiai. 

Cape Town'o meno gerbėjų 
sluoksniuose tebejaučiamas gyvas 
Prano Domšaičio vertinimas ir 
prisiminimas. Viso to liudininku 
gali būti ir vietos laikraščio gana 
gražus straipsnis, kuris ten pasiro
dė mūsų lankymosi metu. Taipgi 
tik neseniai išėjo iš spaudos tre
tysis tomas „Our Art", kur 
pirmuose aštuoniuose puslapiuo
se, puikiai iliustruotuose (dvi 
spalvotos ir trys juoda-balta repro
dukcijos), su Elsa du Plessis 
(Prano Domšaičio anksčiau išleis
tos monografijos autorė) straips
niu apie Praną Domšaitį. O kai 
vienam Prano Domšaičio darbų 
kolekcionieriui pasiūlėm, kad jis 
sutiktų kalbėtis dėl perleidimo 
mums vieno kito paveikslo, tai 
tuoj pat atšovė: no, no, no! 

Tad tebūna tiek šį kartą apie 
Prano pėdsakus tenai. Mes 
džiaugiamės, kad Pranas vaikš
čiojo ir Jūsų Chicagos mieste. 
Sveikinam su suruoštąja paroda. 
Rimtas yra parodos kataloge prof. 
H. Haydon įvadas. Labai ver
tiname ir Lietuvių dailės instituto 
išreikštą pagarbą Pranui Domšai-
čiui. 

Linkime laimių ir sėkmės Jūsų 
darbams mūsų kultūros dirvoje. 

Adelheidė ir Kazys Žvironai 
1982.III.3. 

m i s . Besąlyginis objektyvu
m a s , k u r i s b ū d i n g a s 
m o k s l i n i a m tiesos ieškojimui, 
ne t ies iogia i rodo, k a d t a pačia 
d v a s i a de ra vadovaut i s i r gru
p inėse pažiūrų kovose. I r skir
t ingų pažiūrų sank i r t i s gali 
vyk t i ka ip sol idarus tiesos 
ieškoj imas , jeigu t ik laikomasi 

• Dr . Algirdas Budreckis, 
ALGIRDAS, senovės Lietu
vos vals tybininkas , j o veikla ir 
la ikai . Išleido LSST Simo Kudir
kos šaulių kuopa New Yorke 1981 
m. Aplanke panaudotas dail. S. 
Ušinsko paveikslas. Knygos meni
nė priežiūra ir vinjetės Pauliaus 
Jurkaus. Kalbą taisė Leonardas 
Žitkevičius. Vardyną sudarė Pet
ras Jurgėla. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N.Y. Leidi
nys didesnio formato, kietais 
viršeliais, 364 psl., gaunama pas 
leidėjus: K. Bačkauskas, 84-55 
86th Ave., Woodhaven, N.Y. 
11421, kaina — 15 dol., užsisakant 
paštu, persiuntimo išlaidoms 
pridėti $1.50. 

Veikalas savo apimtimi impo
nuojantis. Kai kurie autoriaus 
prasitarimai knygos įvade: „Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Algir
das, vienas gabiausių pagoniš
kosios Lietuvos valstybininkų, Ugi 
šiol dar nėra susilaukęs išsames
nės studijos lietuvių kalba. Nėra 
apie jį stambesnių monografijų nė 
kitomis kalbomis. [...] 0 vis dėlto 
yra tiek lietuvių, tiek kitataučių 
istorikų, kurie pripažino ir tebe-
pripažįsta, kad šalia Vytauto 
Algirdas buvo gabiausias senovės 
Lietuvos valdovas. [ ...] DLK 
Algirdas užsipelnė didesnio dėme
sio ir rimtesnių studijų. Būtų 
perdėm ambicingas užsimojimas 
išeivijoje parašyti išsamiausią ir 
autoritetingą veikalą apie Algir
dą. Vis vien kur nors reikia pradė
ti. [... ] Stengiausi nušviesti ne tik
tai Algirdo gyvenimo veiklą, bet 
kartu ir pagauti jo istorinį laiko
tarpį. [ ... ] Kokiose sąlygose teko 
jam veikti? Ar jam pavyko įgyven
dinti savo užsimotus tikslus? Iki 
kokio laipsnio? [ ... ] Į šiuos ir į 

Š ią v isą t au t i nę t ikrovę nagr i - tolerancijos, reikalaujančios 
nė jan t ie j i " t a u t i n i a i moks l a i " 
( l ietuvių ka lbo ty ra , meno ty ra , 
e tnograf i ja , is tor iograf i ja etc.) 
tuo pač iu irgi įgyja tau t in ių 
ver tybių p r a s m ę . S a v o ruožtu 
n e į m a n o m a , pvz., s avos ios lite
r a t ū r o s kompe ten t inga i ana l i 
zuoti be sus ipaž in imo apskir
t a i su l i te ra tūros moks lu . Tuo 
b ū d u ir visi ž m o g a u s moksla i , 
ku r i a i s r emias i savos ios tau
tos būt ies ir k ū r y b o s tyrinėji
m a s , daros i s v a r b ū s ir tau
t in iu atžvi lgiu. P a g a l i a u ir 
g a m t o s moks la i y r a sva rbūs 
t a u t a i , k a d ji sektų jų p a ž a n g ą 
ir naudo tųs i jos la imėj imais , 
y p a t i n g a t a u t i n ė r e ik šmė pri
k l a u s o filosofijai k a i p gi l inan
čia i t a u t o s s a v i m o n ę . I t in ryš
k i a i filosofiniame m ą s t y m e 
pas i r e i šk ia i r k a l b o s t au t in i s 
s a v i t u m a s . A . Mace ina n e tik 
t eo r i ška i t a i iškėlė, bet i r pa ts 
s a v o filosofavime t a i parodė . 

3 . Moks l in inka i s a v a i m e 
sus i te lk ia į t a u t o s intelektua
linį klodą, puoselėjant į joje 
in te lek tua l inę ku l tū rą k a i p in
tegra l ią t au t inės ku l tū ros dalį. 
Šviesuolių e l i tas na tū ra l i a i 
t au to je vykdo du uždavin ius : 
bū t i ^.šviesos ir h.santarvės 
veiksniu . 

Kol t a u t a skendė ja tamsoje , 
išvis n e į m a n o m a s t au t i n i s 
s u s i p r a t i m a s — s a v o kolekty
v inės ind iv idua lybės suvoki
m a s . S t o k o d a m a intelektuali
n ė s ku l tū ros , ne i šveng iama i 
t a u t i n ė ku l tū ra p a s m e r k t a lik
t i žemo lygio. K a d t a u t a susi
p ras tų , t.y. įgytų t a u t i n ę savi
monę , b ū t i n a s b e n t m in ima lus 
šv iesuomenės s luoksnis . I r juo 
t a u t a šviesesnė, j u o ji ne t ik pa
žangesnė , b e t i r a t spa resnė . 
Tiesos s iek imas , kur i s g a i v i n a 
moksl in į nusi te ik imą, savai 
m e i r visoje tau to je s k a t i n a 
šviesos siekimą, ku l tū r inę pa
žangą , k o v o d a m a s su obsku-
r a n t i z m u , k y l a n č i u iš dvas in io 
sus tabarė j imo, t i n g a u s ap-
k iau t imo , p a s k e n d i m o kasdie
n i n ė s buit ies rūpesčiuose . Būti 
šviesos ž ibur ia is — p i r m a s i s 
moksl in inkų, r ink t in ių inte
lektualų, u ž d a v i n y s . 

An t r a s i s u ž d a v i n y s — puo
selėti tautoje s a n t a r v ę nuosa i 
k u m u ir p a ž a n g u m u . L a i s v a 
v isuomenė n e i š v e n g i a m a i iš
s iski r ia sk i r t ingomis pažiūro-

ver t in t i žmones objektyviai , o 
n e p a g a l jų " savumą" . S u to
leranci ja , išreiškiančia tiesos 
dvas ią , nesu ta ikomas n e i kli-
k in i s nus i t e ik imas savuosius 
aukš t i n t i , o k i tus niekint i , nei 
mi l i t an t i škas f a n a t i z m a s , ieš
k a n t i s progų išprovokuot i „ko
v a s " , ne i paga l i au bet k o k s eks
t r emizmas , a r j i s dangstytųsi 
rad ika l izmu, a r konservatiz-
m u . 

Na tūra l i a i t iesos dvasia 
susi jusi ir su te isybės jausmu. 
Paž iū rų skir tybes d a ž n a i ati
t i n k a ir interesų sk i r tybės : luo
mų, klasių, profesijų, partijų. 
J e igu šių grupių sk i r t ingi in
te resa i nepalenkiami bendrai 
visų gerovei ir nesuderinami 
d a r n i a i jos siekti, t au ta atsidu
r i a n e s a n t a r v ė s grėsmėje dėl 
iškeroj ančių socialinio teisin
gumo pažeidimų. Negalėdami 
likti abejingi ne te isybės įsi
v iešpa tavimui , intelektualai 
kr i t i škai ver t ina grupinį egoiz
mą, kel ia visuot inius t au tos in
teresus, ieško j a i pažangesnių 
perspektyvų. Tuo būdu, nors 
d a u g u m a intelektualų ir ne
da lyvauja politinėje veikloje, 
netiesiogiai vis vien d a r o jai 

moderuojančios įtakos, įtai
gauja ją visuomeninės pu
siausvyros linkme. Ypač šia 
l inkme kreipia gynimas as
meninės laisvės prieš be t ko
kius valdančiųjų kėslus ją pa
n e i g t i . K a d t i e s a y r a 
neats ie jama nuo laisvės, kiek
vienam mokslo žmogui yra 
daugiau negu aišku: laisvė yra 
pagr indinė sąlyga ir moksli
n iam tyrinėjimui, ir apskritai 
kultūrinei pažangai . 

(Bus daugiau) 

Zita Sodeikienė Pradžioje (akrilis, 36" X 36") 
16 dailininkės darbų parodos „Galerijoj", 744 North Welli St., Chicago, 
I L. Paroda „Galerijoj" iki kovo mėn. 28 d. Parodoje iistatytta 20 
nemažo formato dailininkė* darbų: tapyba ir spalvoti pietiniai. 

daugelį kitų, tikslesnių, klausimų 
autorius stengėsi atsakyti šiame 
veikale, naudodamas istoriko 
perspektyvą". 

• Birutė Pūkelevičiūtė, DE
VINTAS LAPAS. Premijuotas 
romanas. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas 1982 m. Chicagoje. 
Viršelis dail. Kazio Veselkos. 
Spaudė "Draugo" spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago IL 60629. 
Knyga 472 psl., gaunama "Drau
ge" kaina — 12 dol., su persiun
timu — 13 dol. 35 centai, Illino-
jaus gyventojai prideda dar 72 
centus valstijos mokesčių. 

Birutė Pūkelevi6ūtė, premijuo
tais romanais, poezija, dramo
mis, pasireiškusi kaip brandi 
rašytoja lietuviui skaitytojui, šį 
kartą ateina su nauju romanu — 
"Devintu lapu". Autorė čia vėl 
įveda dvigubą tikrovę — prisimi
nimų pasaulį ir dabartį. Tikrovė, 
išsakyta nuoširdžiai menine tie
sa, tartum atveda personažus iš 
praeities gyvenimo, nupučiant 
nuo jo dulkes, į dabartį, kuri po 
daugelio metų reiškiasi nauja 
patirtimi. Personažai tokie tikri, 
kad su jais gyveni praeities die
nose ir dabarties tikrovėje, kuri iš 
prisiminimų padaro lyg pojūčiais 
jaučiamą gyvenimą. 

"Devintas lapas" yra kūrėjos 
išsisakymas parinktu žodžiu, aiš
kiais brūkšniais pieštais vaiz
dais, gyvais romano veikėjais. 
Pridėtina, kad autorė turi savitą 
sodrų žodį, kultivuotą stilių, ver
čiantį skaitytoją neatsitraukti 
nuo tų vaizdų ir įvykių, kurie čia 
pateikiami menišku pavidalu, 
meniškais vaizdais ir laisvais 
pokalbiais. 

Romanas "Devintas lapas" yra 
brandus įnašas į lietuvių literatū
rą. Jis praturtina ją dar vienu kū
rinių, rodančiu lietuviškos išeivi
jos ir visos tautos degančią 
kūrybinę ugnį ir gebėjimą ją per
teikti beletristiniu vaizdu. 

• KRIVULĘ, 1981 m. gruo
džio mėn. , Nr . 3 . Leidžia Vaka
rų Europos Lietuvių sielovada. 
Redaguoja kun. B. Liubinas, Carl 
Theodor Str. 11, 6710 Franken-
thal, W. Germany. 

Iš turinio: Jono Pauliaus II 
enciklika „Laborem Exercens"; 
Ką daryt? (A. Rubikas); Sv. 
Kazimiero kolegija Romoje (prel. 
L Tulaba); Pažvelgus atgal į 1945-
1946 metus (Br. Liubinas); Lietu
viai katalikai Vokietijoje (kun. P. 
Girčius); 28-toji Europos lietuvių 
studijų savaitė; Persekiojamos 
bažnyčios kongresas; Eucharis
tinis kongresas Liurde; Iš Romu
vos gyvenimo ir kt. Leidinys iliust
ruotas nuotraukomis. 

• 1982 m. KALENDORIUS — 
LITHUANIAN CALENDAR. 
Knygos formato 188 psl. leidinys. 
Toronto (Kanadoje) Lietuvių Prisi
kėlimo parapijos Ekonominės sek
cijos leidinys. Redaktorius — Sta
sys Prakapas. Šalia kalendorinės 
dalies pateikiama daug įvairiau
sių skaitinių ir nuotraukų. 

• 1982 metų sieninis, kasd ien 
nuplėš iamas ka lendor ius . Iš
leido "Europos Lietuvis" kartu su 
Nidos knygų klubu Londone. 
Kalendoriaus kaina — 3 angliški 
svarai. Užsisakant iš kitų kraštų, 
mokama pagal svaro kursą. Kiek
vienos dienos kalendorinis lapelis 
antroje savo pusėje turi apsčiai 
įvairių pasiskaitymų. Kalendo
rius užsisakomas ir už jį atsiskai
toma šiuo adresu: Lithuanian 
House LTD, 2 Ladbroke Gardens, 
London, W 11 2PT, Great Britain. 

• VILTIS, Vol. 40 , No. 5 , J a n u -
ary - February 1982. A Maga
zine of Folklore and Folk Dance. 
Žurnalą anglų kalba leidžia ir re
daguoja Vytautas F. Beliajus. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Viltis, P.O. Box 1226, Den-
ver, CO 80201. Metinė prenumera
ta — JAV — 10 dol., užsienyje — 
12 dol. 

Rašoma apie armėnų tautinius 
Šokius, apie mormonų folklorą, 
apie įvairius liaudies šokių fes
tivalius, kuriuose pasirodė tai šen, 
tai ten ir lietuviai. Žurnalas ilius
truotas. 

• PEGASUS ON STILTS by 
Arėjas Vi tkauskas . 32 puslapių 
eilėraščių rinkinys anglų kalba. 
Atsiuntė paminėti autorius Arė
jas Vitkauskas, 309 Varick St., 
Jersey City, N. J . O7302. Leidinio 
kaina — 1 dol. 

• SVEČIAS, 1981 m. Nr . f-2. 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
la ikraš t i s . Leidžia Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
Vyriausioji taryba. Redaguoja 
kun. A. Trakis, 6620 S. St. Louis 
Ave., Chicago, IL 60629. Admi
nistruoja dr. Adelė Trakis 
(adresas kaip ir redaktoriaus). 
Metinė prenumerata: JAV, Kana
doje ir Australijoje — 4 dol., Angli
joje — 1,5 svaro, Vokietijoje — 10 
DM. Atskiras numeris Amerikoje 
- 1 dol. 

Puslapiuose apstu religinio 
pobūdžio straipsnių, taipgi lietu
vių liuteronų praeitį ir dabartį 
liečiančių raštų. Plati lietuvių 
liuteronų pastoracinės ir parapiji
nės veiklos kronika. Laikraštis 
iliustruotas. 

• VYTIS, Vol. 68 , No. 1, J a a u -
a r y 1982. Lietuvos Vyčių mėne
sinis žurnalas. Spausdinama me
džiaga daugiausia anglų kalba. 
Vyr. redaktorė — Aldona Ryan, 
6591 McEwen Rd., Centerville, OH 
45459. Administracijos adresas: 
Vytis, 2524 W. 45 St., Chicago, IL 
60632. Metinė prenumerata — 8 
dol. 

Rašoma apie arkiv. J. Matulai
čio beatifikacijos bylą, apie lietu
viškųjų parapijų metus, apie lie
tuviškuosius kryžius, apie šv. 
Kazimierą ir kt. Plati vyčių veik
los kronika, daug nuotraukų. 

Mirė talentingas 
vertėjas 

Vasar io 15 d. Vilniuje mirė 
V y t a u t a s Pe t rauskas , žino
m a s vertėjas. Buvo gimęs 
1909.XII.23 Burvelių k., Sur
viliškio valsčiuje. Mokėsi 
Panevėžio, Kėdainių gimnazi
jose, 1928 — 1931 m. Kaulio 
universi tete studijavo literatū
r ą ir ka lbas . B ū d a m a s nepasi
tur int is , s tudi juodamas dirbo 
spaustuvėse korektorium, "Kū
n o kultūros ir sve ikatos" , "Ži
burėlio" redakcijose ka ip tech
n iškas i s redaktorius, taisė 
rankrašč ių kalbą, dirbo "Elto
j e " vertėju. 

Gerai išmokęs keletą sve
t imų kalbų ir t u r ė d a m a s nea
bejotinų li teratūrinio vertėjo 
gabumų, įsi traukė į literatūri
n io vertėjo darbą. Be pertrau
kos šioje srityje d i rbdamas 
apie 40 metų, išvertė į lietuvių 
kalbą daugybę pasaul inio 
mas to autorių kūrinių: I. Tur
genevo "Rudiną", E.M. Remar
k o "Tris d raugus" , A. Tols
tojaus "Kančių pagimdyt i" . 
Stefano . Zweigo "Balzaką", 
"Nepažįs tamosios laišką", 
Knuto Hamsuno "Badą", ' T a 
ną" , "Viktoriją", Tomo Man-
n o "Lotą Weimare", "Užburtą 
kalną". "Avant iūr is to Felikso 
Krulio prisipažinimą", N . Os-
trovskio "Audrų pagimdyt i" , 
D. Nolio "Wernerio Holto nuo
tykius" , M. Fr ischo "Homo fe-
ber", "Šitlerį" i r daugybę kitų 
autorių raštų. 

Pastaruoju la iku apie 25 me
tu s dirbo kaip " V a g o s " leidyk
los vertimų skyr i aus redakto
r i u s , r e d a g u o d a m a s i r 
t a i sydamas kitų, mažiau paty
rusių vertėjų r a š t u s . Čia per sa
vo r ankas perleido š imtus kny
gų, jų tarpe L. Tolstojaus 
"Karą ir taiką", S. Zeromskio, 
V. Rasputino, F . Dostojevskio, 
Stefano Zweigo, M. Gorkio ir 
kitų autorių vers t in ius kūri
nius. Tokiu būdu velionis Vy
tau tas Pe t rauskas paliko gi
l i u s p ė d s a k u s l i e t u v i ų 
verstinėje literatūroje. 

Br. Kviklys 
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