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Energijos šaltiniai ir dvasios 
vėjas.
Naujasis Švento Rašto 
vertimas.
Stasys Santvaras apie 
kan. Mykolą Vaitkų.
Liūnės Sutemos kevirtasis 
rinkinys.
Su Jurgiu Jankum 
užkandžiaujant. 
Nepramiegokime geros progos.

Kertinė paraštė
Energijos šaltiniai ir dvasios vėjas

Naujasis Šventojo Rašto vertimas

Dabartinė energijos krizė nėra, 
kaip vienas labai sąžiningas žmo
gelis prisispyręs tvirtino, didelių 
alyvos koncernų pasipelnymo 
triukas. Krizė yra tikras dalykas 
ir kiekvienu metu gali dar pa- 
aštrėti. Kai kuriais atžvilgiais ji 
primena eilinio piliečio tuštėjan
čią piniginę, mėnesiui baigian
tis: žmonijos šeima auga, didėja 
išlaidos, senka žaliavų ištekliai... 
Žodžiu bėda.

Reikia neužmiršti, kad pasaulio 
gerovė palaipsniui kyla, šiandien 

p yra žymiai daugiau norinčių ir 
sočiai pava’jgyti, ir gerai pagy
venti. Daug kas nesanitarišką 
lūšną pakeitė į elektrifikuotą gy
venvietę. Daug kas šalia grikių 
košės ant stalo deda ir jautienos 
kepsnį. O ką kalbėti apie mil
žinišką automobilių padaugėji
mą. Visi nori važinėti, lankyti 
draugus .keliauti.

Tokiu būdu žemės pluta su
plonėjo, pamažu išsenka jos iš
tekliai. Ką daryti? Atsakymas pa
prastas —susirasti naujų ener
gijos klodų. Kur? Kaip tai kur. 

* Yra gi vandenynas. Saulė. Ato
minė jėga. Visata. Žmogaus sme
genų mikrokosmas.

Šitose srityse, be abejo, ir glūdi 
busimieji energijos šaltiniai.

Vandenyne yra daug banguo
jančio vandens, rimtai pasakė 
vienas profesorius, tuoj pat logiš
kai pridurdamas: reiškia vande
nynas turi daug energijos. Bet 
praktiškai ją ištraukti iš vandens 
■ir pritaikinti mūsų poreikiams 
kol kas įlaba-j sunku. Nėra tinka
mos technologijos.

Atominės jėgainės? Jų 'Ameri
koje jau pastatyta apie 30. Tik 
bėda, kad prieš jas griežtai nusi
statę Žemės Draugai ir tas ide
alistas Naderis. Draugai būkštau- 
ja, kad, beskaldant atomų bran
duolius, padidės radioaktyvumas. 
O tai juk kenksminga žmonių 
sveikatai. Nenorint draugų per 
daug rūstinti, reikia žvalgytis ki
tur.

Saulės spinduliai? Tautosakoje 
eiliuojama: Saulė močiutė krai
telį krovė. Tai tiesa. Ši energija 
naudojama nuo seniausių laikų, 
įsidėmėtina —ji yra švarut šva

rutėlė. Žinoma, pramoninis jos 
konservavimas dar labai bran
gus. Tie kraštai, kur saulės yra 
daugiau negu reikia, ilgainiui ga
lės eksportuoti jos energiją. Geras 
biznis Sacharai.

Pietų Australijos Flinders uni
versiteto prof. John Bockris pra
našauja, kad apie 2000 Australi
ja savo pagaminta saulės energi
ja galėsianti aprūpinti visus JAV 
vartotojus. Suprantama, jei tik 
technologijos patobulinimui bus 
skiriamos reikiamos lėšos. Atseit, 
negailėkite saulei pinigų.

Pažvelkime į smegenų orbitą. 
Apie jos energiją išsamiai ir vaiz
dingai yra rašęs amerikiečių psi
chologas Wiilliaim James. Žmo
gaus proto ar kūno veiklos fazė 
susideda iš “vėsios” pradžios, ap
šilimo, smagaus darbo ir vėliau 
sekančio nuovargio. Nuovargis 
yra. Savotiškas perspėjimas — 
štai jau negalima daugiau eikvo
ti energijos. Normaliai, žmonės, 
pajutę nuovargį, ima ilsėtis.

Kas atsitinka, jeigu mes, reika
lo prispirti, ryžtamės nugalėti 
nuovargį, t. y. peržengti ribą. Ja
mes sako: “Įvyksta staigmena. 
Nuovargis dar padidėja, bet po 
to laipsniškai ar net staiga iš
nyksta, ir mes pasijuntame gai
vesni negu prieš tai. (...) Kai ku
riais atvejais, peržengę ypatingai 
didelio nuovargio ribą, mes pa
juntame dar niekad prieš tai ne
patirtą palengvėjimą. Atsiveria 
iki šiol nenaudota jėgos versmė”.

Tokius žmogiškos energijos 
prasiveržimus James vadina “tre
čiuoju”, “ketvirtuoju” ir net to
limesniu žmogaus energijos vėju.

William James samprotavimus 
galima būtų paremti visa eile pa
vyzdžių. Tam tikslui, man atro
do, geriausiai tinka paskutinia
me Lietuvių Dienų žurnale ap
rašytas aštuoniasdešimtmečio re
daktoriaus, spaustuvininko Jono 
Sortdos titaniškas darbas. Iš kur 
tiek energijos? — stebisi dažnas 
skaitytojas, james paaiškintų: Tai 
tie stebuklingi dvasios vėjai. Jie 
pučia ir senatvėje.

Taigi, galvodami apie vande
nyną, saulę, atominius reakto
rius, niekad neužmirškime žmo-

PREL. LADAS TULABA

Šventasis rastas, nauja
sis TESTAMENTAS. Keturios 
evangelijos. Apaštalų raštai. Verti
mas iš graikų kalbos.’ Lietuvos 
Vyskupijų Ordinarų Kolegijos lei
dinys. Vilnius — Kaunas 1972 m. 
Vertė kun. č. Kavaliauskas. Reda
gavo kun. V. Aliulis.

*

Apie naują, dalinį Sv. Rašto 
vertimą, ruošiamą Lietuvoje, se
niai buvo kalbėta. Ilgai jo buvo 
laukta. Daug ir sunkiai prie jo 
buvo dirbta ir daug pastangų dė
ta. Pagaliau lūkesčiai tapo realy
be. 1972 metų pabaigoje išėjo iš 
spaudos stambokas — 638 pusla- 
pių-tomas, talpinąs visas Naujo 
Testamento knygas lietuviškai.

Leidinys yra oficialus. Jis yra 
patvirtintas Lietuvos bažnytinės 
provincijos Vyskupų konferenci
jos prezidiumo.

Vertėjas kun. Česlovas Kava
liauskas. Redaktorius kun. Vaclo
vas Aliulis. Jiems talkino keletas 
kitų kunigų. Neaišku, kas yra au
torius įvadų ir paaiškinimų? Ar 
tai yra priskirtina vertėjui ar re
daktoriui ar kuriam nors iš ben
dradarbių. Šitai būtų buvę svar
bu pažymėti. Tuo atveju atsako
mybė, o ji didelė, priklausytų au- 
toriui-asmeniui, o dabar ją reikia 
priskirti Vyskupų konferencijai.

Vertimas ir ypač redakcija yra 
kruopštaus darbo vaisius. Vertėjas, 
redaktorius ir jų talkininkai ver
ti pagyrimo ir nusipelno dėkingu
mo. Atliktas didelis darbas. Paro
dyta nepaprasto pasiryžimo. Įdė
ta daug darbo, daug širdies ir di
delio sugebėjimo. Pats išleidimas: 
techninė bei išorinė leidinio pusė 
galėjo būti ir 'geresnė. Bet tai ne
priklausė nei nuo redakcijos, nei 
nuo leidėjų, o nuo turimų tech
niškų galimybių. Lyginant su ki
tais nūdien Lietuvoje išleidžia
mais leidiniais, šį Šv. Rašto tomą 
reikia laikyti gerai išleistu. Vis 
dėlto jis toli gražu nėra tiek pui
kus, kiek jj tokiu laiko sovietinė 
spauda. Nei J. Skviireako 1935 m. 
išleistas V Sv. Rašto tomas, nei ki
ti N. Testamento leidiniai ne tik 
nenublanksta, lyginant su šiuo, 
kaip tai teigia Fatina Butienė 
(“Tiesa” 17.V.1973 Nr. 114), bet 
yra net šia prasme geresni už šį.

Korinė tačiau leidimo pusė nė- 
ra svarbi. Leidinio tikroji vertė 
priklauso nuo vertimo kokybės, 
nuo teksto aiškinimo gerumo ir 
nuo prideramų įvadų tikslumo. 
Šiais trimis klausimais norime 
ipareikšti savo nuomonę.

Vertėjui, redaktoriui ir jų talki
ninkams netrūko kalbinės kultū
ros, nors vertime ir kalbos atžvil
giu ne visa yra tobula, girtina ir 

gaus vidinių klodų, kurie kaupia 
bene pačius didžiausius energi
jos šaltinius. Iš jų ateityje ir sro
vens gyvenimo palengvinimo, 
visokių priemonių suprastinimo 
būdai ir, kas svarbiausia, santū
rumo dėsniai, kurių šiandien -vi
siškai nepaiso išpaikę energijos 
eikvotojai.

Žmogus savęs apvilti negali. 
Jis turi ir toliau siekti gėrio. Pr, V,

Albrecht Duerer (vokietis, 1471-1528) Keturi apaštalai (Pinakothek muziejus Muenchene)

priimtina. Jei kai kur vertėjas su
rado gerus lietuviškus žodžius iš
reikšti kai kuriems graikiškiems, 
lotyniškiems ar semitiškiems pa
vadinimams, kaip presbyter-seniū- 
nas, archieroi-aukštieji kunigai ir 
k., tai daug kur svetimi pavadi
nimai lietuviškai verčiami nevy
kusiai ir nepriimtinai. Taip, pa
vyzdžiui, netikslu versti cohorta- 
kuopa, kodrantes-skatikas, para- 
bola-palyginimas ir k. Nežinau, 
kodėl vertėjas rado prasminga 
vartoti demoną, užuot naudojęs 
lietuvišką žodį velnias. Vietoj abs
traktinio “piktasis” be reikalo 
pridedamas paaiškinamasis intar
pas “žmogus”. Be to, -vertime ga
lima užtikti visą eilę žodžių, ku
rie vien kalbiniu požiūriu ne vi
sada yra tiksliai parinkti ir pa
naudoti.

Vertėjo svarbiausias ir sunkiau
sias uždavinys yra ne tik ištiki
mai ir aiškiai originalo tekstą per
duoti, bet taip pat išlaikyti ir sti
lių. Čia mūsų vertėjui galima pa
daryti kai kurių priekaištų. Ne
reikėjo vengti anos evangelistų 
dažnai vartojamos jungties “ir” 
(gr. “kai”). Ši jungtis rodo evan
gelistų semitinį galvojimo, kalbė
jimo ir rašymo būdą. Be didelių 

nuostolių lietuvių kalbos skambu
mui galėjo vertėjas palikti tauto- 
ilogini-us pakartojimus, kaip “iš
ėjęs, ėjo”, “sakė, tardamas” ar 
‘‘tarė, sakydamas”, “žmogus ka
ralius” ir p. Tokie pakartojimai 
pas semitus būdavo vartojami pa
brėžimo tikslu. Be reikalo vertė
jas vietoj labai dažnai vartojamo 
“jis” verčia “Jėzus”. Tiesa, pakai
tomis -vartojimas tikrinio vardo 
‘7ėzus” ir įvardžio “jis” daro pa
sakojimą gkambesnį ir aiškesnį. 
Bet neatkreipiama dėmesio, kad 
tuo atimama tekstui ypatingu
mas, kuris turi savo egzegetinę 
reikšmę. Mat, iš šio evangelistų 
rašymo būdo galima spręsti, kas 
ir kada bus parašęs N. T. šv. kny
gas. Jei evangelijas būtų rašę tie, 
kurie nepažinojo Kristaus, jei jos 
būtų buvusios parašytos, ilgam 
laikui praslinkus po Kristaus, se
miant žinias ne iš gyvų, betarpių 
šaltinių, bet iš įvairių istorinių do
kumentų, jas jų autoriai būtų tik
rai parašę taip, kaip kun. C. Ka
valiauskas yra išvertęs. Kadangi 
tačiau evangelijas, kaip liudija 
krikščioniškas padavimas ir kaip 
visada tikėjo ir mokė Bažnyčia, 
parašė tie, kurie arba patys buvo 
Kristaus mokiniai, arba betarpiai 
Kristaus mokinių bendradarbiai, 

tai jiems Kristus buvo tiek arti
mas, taip žinomas ir tiek didis, 
jog jis jiems buvo “Jis”. Paduvie
čiai, minėdami šv. Antaną, pa
prastai nemini jo vardo, bet jį va
dina “šventasis” (“II Santo”). 
Taip, rašydami evangelijas, jie 
nematė reikalo Mokytoją nuolat 
minėti jo vardu. Jiems jo vardas 
buvo “Jis”, nes juk visa evangeli- 
jose yra tik “Jis”. Juoba, kad 
evangelistai, -išskyrus Luką, buvo 
žydai, o žydai -paprastai vengda
vo minėti Dievo vardą.
^Kun. C. Kavaliauskui pavyko 

pasiekti vertime kalbos skambu
mo ir teksto didesnio aiškumo. 
Šiuo reikėtų tik džiaugtis. Vis dėlto 
neužmirština, kad šv. Rašto ver
time virš visko reikia paisyti tiks
lumo bei ištikimumo originalui, 
šv. Raštas, juk yra Dievo Žodis, 
tikėjimo šaltinis. Kiekvienas pa
skiras žodis šv. Rašte neretai turi 
savo ypatingą reikšmę ir prasmę, 
todėl turi būti verčiamas ir palie
kamas tekste, nors ir nebūtų pil
nai aiškus ir suprantamas.Galuti- 
nis sprendimas, kaip kurį tekstą 
reikia suprasti ir -aiškinti, priklau
so Bažnyčiai. Nesakome, -kad ver
tėjas nepaisytų teksto tikslumo, 
■bet gaunasi įspūdis, kad kai kur 
jis visų pirma rūpinosi aiškumu ir 

kalbos skambumu, aukodamas iš
tikimumą originalui. Daug kur 
vertime užtinkame sutrumpinimų, 
kai kur net išleidimų, o vienur ki
tur jis tiesiog tik parafrazuoja 
tekstą. Ne vienoje vietoje, skai
tant ir atidžiai sekant tekstą, gau
nasi įspūdis, kad vertėjas daugiau 
seka ne graikišką originalą, o 
prancūzišką “La St. Bible de Jeru- 
salem” vertimą. Būtų per ilga čia 
cituoti atskiras vietas. Skaitytojai 
patys galės palyginti su Skvirecko 
turimu vertimu ar su mano paties 
rengiamu spaudai nauju keturių 
evangelijų vertimu su plačiais pa
aiškinimais.

Nežiūrint visų pastabų, kun. C. 
Kavaliausko N. T. vertimą reikia 
laikyti vertingu ir naudingu. Ne
manau tačiau, kad jis nustelbia 
Skvirecko vertimą. Jie abu turi sa
vo vertę. Kas ruoš naują vertimą, 
turės -atsižvelgti ir i vieną ir į ant
rą.

Pasisakius dėl vertimo, tenka 
dar pasisakyti dėl aiškinimų ir 
įvadų. Kas yra parašęs įvadus ir 
■paruošęs prie teksto pridėtus pa
aiškinimus, neaišku — leidinyje 
nieko apie tai nesakoma. Reikia 
manyti, kad čia savo ranką dau
giausia bus pridėjęs redaktorius.

Paaiškinimai yra trumpučiai. 
Jie daromi, matyt, sekant Jeruza
lės Bibliją. Gal dėl to daug kur 
leidžiamasi į teksto kritikos painia
vas, nurodant pasitaikančius įvai
riuose kodeksuose skirtumus. Ma
nau, kad to nereikėjo daryti, ypač 
kai paaiškinimai yra tik trumpu

čiai. Reikia pasitikėti tais, kurie 
parengė kritišką tekstą. Nurodant 
skirtumus ir neduodant oilnesnio 
■paaiškinimo, kodėl pasirenkama 
vienas, o ne kitas Skaitymas, gali 
sukelti skaitytojams tik nereika
lingų abejojimų. Būtų buvę nau
dingiau, -jei būtų buvę daugiau 
kreipta dėmesio ne į žodinę kri
tiką, o į dvasinę-moralinę teksto 
prasmę. Ten, kur aiškintojai nesu
taria, būtų buvę naudinga tai 
pažymėti arba bent savo aiškini
mą -paduoti su rezervu: “atrodo”, 
“manoma” ir p.

Tai mažos pastabos, kurias vi
sada kiekvienam egzegetui galima 
padaryti. Aplamai paėmus, reikia 
aiškintojo darbą teigiamai ver
tinti. Parodyta daug atidumo, 
kruopštumo ir studijų.

Kalbant apie įvadus, ypač į 
evangelijas, reikia padaryti keletą 
kritiškų pastabų.

Kaip daugeliui, taip ir tam ar 
tiems, kurie rašė įvadus naujame 
vertime į šv. Knygą, nebuvo leng
va atsispirti pagundai būti mo
derniais. Iš vienos pusės norėta 
■pasilikti ištikimais oficialiam 
Bažnyčios mokymui, kuris teigia 
evangelijų autentiškumą ir istoriš
kumą, iš kitos tačiau -pusės neno
rėta pasirodyti atsilikusiais nuo 
modernių autorių, kurie evange
lijų kilmę aiškina taip, kad, 
nors tiesiogiai ir neneigia
mas jų autentiškumas, vis dėl
to faktiškai tepripažįstamas, tik 
pačiam branduoliui autentišku
mas, o visa kita evangelijose, gir- 
gi, esą tik priedai ir padarinys į- 
vairių redakcijų bei redaktorių.

Įvade į Mato evangeliją be jo
kių rezervų teigiama, kad neva 
mūsų turimas evangelijos tekstas

(Nukelta j 2 psl.)
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Znamia prabilo. Pergalė nutilo. 
Hooverio archyvas ir 
lietuviškos medžiagos 
saugojimas.
Apie rašytojos Žemaitės 
laidotuves.
Pokalbis su Vladu Šlaitu.
Aloyzo Barono novelė.
Akimirkos su foto menininku > 
Aleksu Urba.
Susitikimas su Abraomu 
ir sūnum.

Kertine paraštė
"Znamia" prabilo, "Pergalė" nutilo

Hooverio archyvai ir lietuviškos medžiagos 
saugojimas Pokalbis su archyvo direktorium Franz G. Lassner

Prieš porą metų vilniškė “Per
galė” gyvai reagavo į lietuvių Ii- Į 
teiratūros kūrinių recenzijas 
“Books Abroad” žurnale, kurį, 
leidžia Oldlahomos universitetas,I 
o redaguoja estų poetas ir baltų' 
rašytojų bendravimo entuziastas 
Ivar Ivaškas. “Pergalės”, komen
tatoriai nesutiko su kai kuriomis' 
recenzentų išvadomis, pareiškė 
kritiškų pastabų, bet aplamai pa
lankiai priėmė naują tarptautinę 
areną lietuvių latvių ir estų raš
tijoms garsinti. Atrodė, kad jie 
“Books Abroad” recenzijas ver
tins reguliariai ir tuo būdu užsi
megs literatūrinis dialogas.

Tačiau po poros straipsnelių 
“Pergalėje” užstojo ilga tyla, ku
ri tebesitęsia iki šios dienos. 
“Books Abroad” dingo iš vilniš
kės spaudos puslapių, lyg būtų 
įsmegusi “atminties skylėn”. Stai
ga nutilo ir žurnalą reguliariai 
komentavę estų laikraščiai. Kas 
atsitiko? Ar Lietuvos ir Estijos 
kritikai staiga nustojo domėjęsi 
tarptautinės literatūros žurnalu? 
Koksai katinas nukando liežuvį? 
Tylos priežastis pagaliau paaiš
kėjo iš ilgo straipsnio, “Sovietų 
daugiatautinė (literatūra šiandie
nos ideologinėje kovoje”, pasiro
džiusio rusų kultūrinio žurnalo 
Znamia (Vėliava) 1972 m. gruo
džio numeryje.

Straipsnio autorius Aleksander 
Dimšits (“nomen ėst omen”!) 
puolia “'Books Abroad” su vėzdu 
kairėje ir kūju dešinėje. Štai kaip 
jis “nukaukuoja” žurnalą:

“ “Books Abroad’ yra būdingas 
Jungtinėse Valstybėse leidžia
miems ‘Sovietinių studijų’ žurna
lams. Vadovaujamas žinomo re
akcinio estų emigranto I. Ivasko, 
šis žurnalas alsuoja neapykanta 
sovietų literatūrai. Bet, būdamas 
universiteto globojamu akademi
niu leidiniu, jis yra priverstas 
pridengti savo pagiežą po taria
mu objektyvumo apsiaustu, 
spausdindamas keletą ‘neutra
laus’ tono sovietinių knygų recen
zijų. Kaip būdinga tokioms “so
vietinėms studijoms’, ‘Books Ab
road’ veda sistemingą karą prieš 
socialistinį realizmą. Šio žurnalo 
bendradarbiai ir redaktoriai gal’ “'lai, įkas parašyta aiškiai, su- 'voįe.

ir nepastebi, kokie jie juokingi 
savo maniškoje sovietų literatū
ros metodo ir kūrybinio pagrin
do neapykantoje”.

Panašiu subtiliu grakštumu 
Dimšitsas šauna į eilę “Books 
Abroad” recenzentų. Vienas jo 
taikinių yra Carnegie-Mellon 
universiteto Pittsburghe moder- 
vių kritikas Jurgis Silieneks. Jo 
niųijų kalbų katedros vedėjas, lat- 
nusikaitimas? Jis kritiškai atsilie
pė apie socialistinio realizmo me-' 
todu parašytas noveles Rygoje iš
leistoje antologijoje “1968 metų 
pasakojimai”. 1969 m. išėjusios 
lietuvių prozos antologijos recen
zentas Dimšitsui riet vardo never
tas — jisai jam tėra “estetukas” 
drįstantis kalbėti apie “socialisti
nio realizmo priespaudinius rei
kalavimus”.

Dimšitso “akademinis” tonas 
derinasi su jo “faktais”. Svambiau
sia, “Books Abroad” nėra “so
vietinių studijų” žurnalas. Sovie
tinių ir Rytų Europos knygų re
cenzijos teužpildo jo dalelę. Jo 
bendradarbiai yra įvairiausių po
litinių polinkių, įskaitant kritikus 
iš Rumunijos, Lenkijos ir Vengri
jos “liaudies respublikų”, kurių 
galvosena, atrodo, gerokai skiria
si nuo Dimšitso.

Nagrinėt “socialistinį realiz
mą” jau būtų atskira tema. Už
tenka paminėt, kad “satelitinių” 
valstybių žurnaluose ir knygose, 
tas terminas jau beveik visai ne
bevartojamas, o tarptautiniuose 
rašytojų suvažiavimuose rytų eu
ropiečiai jį temini anekdotiška 
prasme. Vienintelė išimtis yra 
Bulgarija, bet ji atsilikus dauge
liu atžvilgių. “Socialistinio rea
lizmo” terminas buvo pradėjęs 
nykti ir iš ok. Lietuvos ir visos 
Sovietijos literatūrinio žodyno. 
Apie jį vėl imta kalbėti, Brežne
vui pradėjus savo restalinizaciją 
ir partijai išleidus naujus lite
ratūrinius nurodymus. įdomiau
sia, kad patys sovietiniai rašyto
jai nelabai susigaudo, kas tas 
“socialistinis realizmas”. Tiks
liausias gal yra Šolochovo api
būdinimas. Jisai atsakė: “Velnias 
težino”. O pagalvojęs, pridūrė:

Hooverio Instituto archyvoj 
direktorius Franz G. Lassner 
š. m. liepos 2 d. ilgiau pasi
kalbėjo su dr. T. Remeikiu ir 
kun. Vyt. Bagdanavičium apie 
bendradarbiavimo galimybes 
tarp Hooverio Instituto ir lietu
vių visuomenės. Kun. V. Bagda
navičius paklausė: Ar Hooverio 
Institutas turi ryšį su buvusiu 
prezidentu Hooveriu?

Lassnerė Taip, šis Institutas 
įsteigtas 1919 m. Jį įsteigė prez. 
Hooveris tam, kad jis rinktų 
medžiagą šiuolaikinei istorijai. 
Jis pats asmeniškai dokumentų 
rinkimą ir pradėjo. Jis rūpinosi 
taikos įgyvendinimu po pirmojo 
pasaulinio karo Europoje ir 
ypač Rytų Europoje. Pagrindi
nės jo Instituto tyrinėjimų sri
tys yra Rusų revoliucija ir gre
ta to kilę nepriklausomybės są
jūdžiai Rytų Europoje ir Balka-
nuošė. Šis Institutas yra pirma
eilis šaltinis tyrinėti modernia
jai Rusijos istorijai ir Pabaltijo 
istorijai.

Bagdanavičius: Kokia prasme 
Hooverio institutui galėtų būti 
naudinga lietuvių visuomenė ir 
kuo Institutas galėtų būti jai 
naudingas?

Lassner: Hooverio Instituto 
tikslas saugoti moksliniam rei
kalui moderniosios istorijos do
kumentus. Taip pat mes domi
mės ir knygomis, kurios yra 
blogai apsaugotos kur nors rū
syje ar garaže. Mes galėtume 
saugoti visas tas medžiagas. 
Šiuo metu Hooverio Institutas 
statosi naujas patalpas. Mūsų 
tikslas yra sutelkti daugiau šio 
šimtmečio istorinės medžiagos, 
kad galėtume padėti mokslinin
kams ir studentams. Moksli
niam reikalui ypač svarbu, kad 
medžiaga būtų sutelkta vienoje 
vietoje. Kai ji yra išblaškyta 
abiejuose žemės pusrutuliuose, 
ji praktiškai sunkiai mokslinin
kui yra prieinama, nes kas gali 
turėti tiek lėšų visur nuvykti. 
Mes jau turime daug pabaltie- 
tiškos medžiagos, bet mes nori
me dar ją praturtinti. Mes pri
imam saugojimui istorinę me
džiagą įvairiomis sąlygomis. 
Mes pvz. susitariame kartais 
saugoti kieno istorinę medžiagą 
20 ar 30 metų, paliekant savi
ninkui jo nuosavybės teises. Mes 
taip pat sutinkame tam tikro
mis sąlygomis grąžinti istorinę 
medžiagą pvz. kada nors į Lie
tuvą. Pagrindinis Instituto tiks
las yra istorinę medžiagą išlai
kyti mokslui.

prantamai ir naudinga partijai”.
“Pergalės” tyla apie “Books 

Abroad” yra iškalbus komentaras 
apie Lietuvos kultūrinę baudžia
vą. Tereikia stalininiam propa
gandistui treptėlt koja, ir Lietu
vos rašytojų mėnraštis klusniai 
užsičiaupia. Gogolio Deržimorda 
tebegyvas ir tebebujoja — Lietu- 

Scrib.

Nuotrauka Alekso Urbos (žiūr. 4 psl.)Ikaras

Bagdanavičius. “Draugo” re
dakcija kartais gauna laiškų, 
klausiančių,, kur rasti medžia
gos, reikalingos doktorato tezei 
ar masterio darbui vienu ar ki
tu Lietuvą liečiančiu klausimu. 
Ar mes galime tokį klausėją nu
kreipti į Jus?

Lassner: Taip. Tegul rašo 
mano adresu: Franz G. Lassner, 
Director of Archives, Hoover 
Institution on War, Revolution 
.and Peace, Stanford, California.

Bagdanavičius: Mes turime 
didelius kiekius laikraščių ar
chyvų. Ar galima pas jus depo
nuoti senų laikraščių egzemp
liorius?

Lassner: Hooverio Institu
tas turi periodikos skyrių, ir ten 
būtų galima juos deponuoti. Tai 
įeina mūsų rinkimo sritin. Bet 
tai jau nėra archyvo departa
mento sritis.

Remeikis: Kokius suvaržy
mus daro jūsų Institutas nau
dotis Jūsų turima medžiaga.

Lassner: Yra pas mus archy
vų, kurių naudojimas yra su

varžytas — apribotas. Bet iš es
mės nėra prasmės rinkti me
džiagą, jei jos negalima naudo
ti.. Mes laikomės tik tų suvaržy
mų, kurie apskritai šioje srity
je galioja, kad būtų apsaugotos 
autorių teisės. Taip pat mes lai
komės suvaržymų tais atvejais, 
kada, naudojantis medžiaga, bū
tų pavojaus pakenkti asmenims 
anapus geležinės uždangos. Dip
lomatinių atstovybių archyvai, 
kurie yra pas mus deponuoti, 
turi jų nustatytus suvaržymus. 
Institutas suvaržymų reikalu 
laikosi nuostatų tų, kurie me
džiagą deponuoja arba dovano
ja. Aš noriu pastebėti, kad Hoo
verio Institutas yra tik moder
nios istorinės medžiagos saugo
tojas. Jei kas turi pvz. viduram
žinės istorinės medžiagos, tas 
turi kreiptis į kitus institutus. 
Hooverio Institutas, nors yra 
Stanfordo universiteto dalis,, ta- 
tačiau nėra tam, kad aptarnau
tų universitetą. Jis yra tarptau
tinė institucija aptarnauti pla- 
tesniems mokslininkų sluoks
niams. šiuo savo tarptautiniu 
pobūdžiu Hooverio Institutas iš

siskiria iš kitų panašių institu
cijų. Ir iš viso panašaus pobū
džio institucijų mažai pasaulyje 
yra.

Remeikis: Mes turime vei
kiančias diplomatines atstovy
bes, pvz. Washingtone, ar kon
sulatus, kaip New Yorke ir Chi
cagoje. Ar Hooverio Institutui 
būtų įdomu paimti saugoti jų 
archyvus?

Lassner.- Kariniai ir diploma
tiniai dokumentai yra pirmaei
lis mūsų dėmesys. Mes turime 
šios rūšies dokumentų daugiau
sia iš Estijos, paskui iš Latvijos 
ir šiek tiek iš Lietuvos. Aš no
riu atkreipti dėmesį į tai, kad 
nėra reikalo, jog diplomatinė 
atstovybė būtų nustojusi egzis
tuoti, kad jos archyvai būtų sau
gojami Hooverio Institute. Taip 
pvz. mes esame Lenkų egzilinės 
vyriausybės, egzistuojančios 
Londone,, archyvaras. Mes sau- 
gojame jos archyvus. Mes ne tik 
saugojame,, bet ir prezervuoja- 
me dokumentus, kad, nykstant 
jų popieriui, jie nepražūtų. Hoo
verio Institutas nėra šių doku

mentų savininkas . Priimant 
saugoti kieno dokumentus, ten
ka visų pirma išdiskutuoti sau
gojimo sąlygas. Pasiekus susi
tarimo, mes apmokame doku
mentų persiuntimą į Stanfordą 
ir jų apdraudą.

Remeikis: Hooverio Institu
tas nėra vienintelis archyvinės 
medžiagos rinkėjas ir saugoto
jas. Šalia jo dar yra pvz. Penn- 
sylvanijos universitetas ir Kent 
universitetas, kurie domisi li
tuanistine medžiaga. Kaip jūs 
įrodinėtumėte„ kad geriau me
džiagą saugoti pas jus, negu ki
tur?

Lassner: Kolegijų archyvai 
domisi mokymu ir tam tikslui 
telkia istorinę medžiagą. Hoove
rio Institutas yra Dvidešimto 
šimtmečio istorijos institutas, ir 
dėl to medžiaga, priklausanti 
šiam laikotarpiui, čia bus labiau 
savo vietoje. Ir antra, Hooverio 
Instituto dėmesys Rytų Euro
pai per 50 metų yra liudijimas, 
kad dėmesys bus tęsiamas ir to
liau. Nes tai yra pagrindinis 
Instituto tikslas. Aš noriu at
kreipti ypatingą dėmesį į tai, 
kad, norint pasinaudoti Hoove
rio Instituto patarnavimu, nėra 
reikalo atsisakyti tos medžiagos 
nuosavybės teisės. Dėl to lietu
viai, nukreipdami čia savo ar
chyvinę medžiagą, galės būti 
tikri, kad čia ji bus labiau sa
vo vietoje, negu išblaškyta bet 
kur pasaulyje.

Remeikis: Koks nuošimtis pas 
jus yra tos medžiagos, palygi
nus su kita? Ką jūs turite iš li
tuanistikos?

Lassner: Iš visų mūsų archy
vuose saugojamų dokumentų ne 
anglų kalba rašytų dokumen
tų nuošimtis siekia 60%. O iš 
tos medžiagos 70% yra iš Rytų 
Europos. Tiesa, tas nuošimtis 
dabar mažėja, nes iš ten medžia
gos negalima gauti. Iš lituanis
tinių dokumentų galima pami
nėt, kad pas mus yra: J. J. Hert- 
manovricz kolekcija apie lietuvių 
tautinį sąjūdį tarp 1916-1926 
metų. Tarpe šių dokumentų yra 
Hertmanowicz įrodinėjimai J. A. 
Valstybėms apie reikalą atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę 
1941 m. čia yra ir W. Wis- 
kowski kolekcija apie lenkų 
veiklą Lietuvoje. Čia yra Zau
niaus interview su H. H. Flsher 
apie sąlygas Lietuvoje 1929 m.

Bagdanavičius: Ką jūs mano
te apie medžiagą, kurios mes tu
rime nemažai apie lietuvių veik
lą pokario metais stovyklose 
Vokietijoje ir mūsų veiklą įvai
riose JAV lietuvių kolonijose?

Lassner: Kiekvienas dokumen
tas, vaizduojąs visuomeninius 
judėjimus ar emigracijas, yra 
šio Instituto sritis. Žinoma, 
kiekvieną dokumentą ar jų rin
kinį tenka vertinti atskirai, 
Kiekvienu atveju koncentravi
mas archyvinės medžiagos vie
noje vietoje jums lietuviams bū-

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numery

Novelės krizė?
Apie Stimsono doktrinos 
taikymą Lietuvai.
Ar evoliucija yra klaida?
Poeto Petro Karužos mirties 
sukaktį minint.
700 metų nuo Herkaus Manto 
žuvimo.
Živilės Bilaišytės poezijos 
debiutas.
Lituanistika Stockholmo 
konferencijoj.

Kertinė paraštė
AR NOVELES KRIZE?
Nugirstas pasikalbėjimas

X — Novelė negaluoja. Nove- Marumo priežastis? 
lė pergyvena krizę.

Apie Stimsono doktrinos taikymą Lietuvai
Prof. Bronio Kaslo redaguotas agresijos dokumentų rinkinys

Y — Įrodymai?
X — Vis mažiau novelių spaus

dinama Amerikoje. Keletas nusi
skundimų pasirodė Lietuvoje. Tik 
paklausyk, kaip apie novelių sto
ką rauda išeivijos redaktoriai 1

Y — Sutapimas?
X — Neįmanoma. Amerikos 

leidėjai kratosi novelinių knygų. 
Svarbiesiems autoriams išleidžia, 
kaip kokią dovaną duodami.

Y — Sutinku, kad žurnalų 
skaičiaus sumažėjimas šiek tiek 
paveikė novelę Amerikoje. Jau
nam rašytojui nelengva jas kur 
nors jspraust. Bet svarbiausia,, 
kad puikios novelės dar tebera
šomos.

Y — Palyginus su 1920 - 1940 
metais? Su Hemingwayaus, 
Fauilknerio, S. Andersono gady
ne?

X — Mano manymu, Naboko- 
vo, Updike’o, Cheever’io ir dau
gelio kitų novelės nei kiek ne
menkesnės. Skirtingos —• taip, 
bet meniniu atžvilgiu lygiai iš
kilios.

Y — Ar nerandi jose perdė
to estetizavimo, vienašališko nu
krypimo j formą turinio nenau
dai.

X — Gal būtų tiksliau sakyt, 
kad patsai menas, meno procesas 
dažnai yra jų svarbiausioji tema. 
Bet tuo jos išreiškia :1a iko dvasią. 
Ar ne tą patį matome dailėje — 
net ir fizikoje?

Y — O nuovargio žymės?
X — Imitaciniuose rašytojuo

se, taip. Dažnai atrodo, ką bega
lima padaryti po Čechovo ir 
Joyce’o. Tačiau naujas originalus 
novelistas, tartum, atnaujina ir 
atjaunina visą žanrą. Paimkim, 
kad ir italo Landolfi fantastiką.

Y — Aš įžiūriu novelės nuo
vargio žymes giliau. (Matai, ne
įtikinai manęs, aš tebesakau 
“nuovargio”). Tradicinis pasako
jimas, su savo archaiškomis šak
nimis, jau nebetinka mūsų laik
mečiui. Mes nebesekam — ir ne- 
beklausom — pasakų.

X — Nejaugi. Kodėl toksai 
“pasakojamųjų” romanų parei
kalavimas? Ar ne tame viena di
džiųjų detektyvinių knygų popu-

Y — Nepamiršk, kad romanas 
yra aukštesnis žanras.

X — Tikrai? Todėl, kad jame 
įkur kas daugiau žodžių?

Y — Ar novelės nėra tik žemes
nė pakopa? Jomis lavinamas!, 
kad vėliau būtų įgalima siekti 
aukštesnių, romaninių dalykų.

X — Atsargiai, mielasai, atsar
giai. Kai kuriems rašytojams, su
tinku. Ką Flaubert’as sakė apie 
savo romaną?

Y — “Madame Bovary — tai 
aš”.

X — Parafrazuokim tai žanrų 
atžvilgiu. Mano žanras — tai aš. 
Nedaugelis rašytojų kaip gyviai, 
sutverti daugeliui žanrų. Dau
guma sutverti svarbiausio siekti, 
tobulintis viename žanre. Mūsų 
paveldėtos ląstelės, mūsų vaizduo
tės kontūrai, mūsų patirtis ir at
mintis padaro mus novelistais, 
romanistais ar poetais.

Y — Prisipažink, kad novelė 
daug ribotesnė, palyginus su ro
manu.

X — Be ribų nėra meno. Prisi
pažinsiu, kad romanu lengviau 
užimponuot Jei nieko kito jame 
nerandi, stebies bent žmogaus 
darbštumu, jo vaizduotės pasto
ge, kurion jis suvilko tiek daug 
daiktų.

Y — O kaip su išeivijos re
daktorių skundais?

X — Būt išeivijos redaktorium, 
reiškia skųstis. O jie skundžiasi 
nieko negaunantys — novelių, 
kitokios prozos, recenzijų, poemų 
ir t. t.

Y — Užsispyrėlis... Nejaugi ne
sutiksi, kad Lietuvoje novelė ve
getuoja.

X — Nesutiksiu. Kur Aputis? 
Kur Sluakio paskutiniojo rinkinio 
puošnus žodingumas? O Grušo 
“Rūstybės šviesa”. Ten jis suku
ria visai naują pasaulį, skirtin
gą nuo jo nepriklausomybės laik
mečio nevėlių, savaip įdomesnį 
ir išbaigtesnį net už jo dramas. 
Bet kam ribotis Lietuva. Ar čia 
ką tik nesusilaukėm naujų Jan
kaus ir kitų rinkinių. Ar... (Čia 
pokalbininkai įlipo į automobilį 
ir pranyko iš akių. Gal jų pokal
bį panorės tęst “Drauge” kiti 
rašto žmonės). E. Pifanija

TOMAS REMEIKIS

THE USSR-GERMAN AGGRES- 
SION AGAINST LITHUANIA. Edited, 
with a Foreword and Introduction by 
Bronls J. Kasias, Ph. D. Robert Spel- 
ler & Sons, Publishers, Ine. New 
York, N. Y. 10010. Library of Con- 
gress Catalog Card No. 72-12230; 
ISBN 0-8315-0135-9. First Edition 1973
m.

Leidinys didelio formato, kietais 
viršeliais, 543 psl., kaina $15.00, gau
namas ir Drauge”.

e

Aplamai apie dokumentų 
rinkinį

Dr. Bronis Kasias, istorijos 
profesorius Wilkes kolegijoje, 
Wilkes Barre, Pa., atliko didelį 
darbą, surinkdamas pagrindi
nius dokumentus ir dokumenti
nę medžiagą, liečiančią sovietų- 
nacių konspiraciją ir agresiją 
prieš Lietuvą bei tos agresijos 
pasekmes — lietuvių tautos pa
sipriešinimą ir tarptautinį ag
resijos ir aneksijos nepripažini
mą. Knygoje yra 250 dokumen
tų, apimančių 1918-1971 metų 
laikotarpį, žinoma, didžiausias 
dėmesys tenka 1939-1941 m. lai
kotarpiui. Dokumentai suskirs
tyti į tokius chronologinius ir 
analitinius skyrius: I. Lietuvių*- 
rusų santykiai 1918-1939 m. II. 
Lietuvos-SSSR santykiai Antra
jame pasauliniame kare 1939- 
1945 m.; M. Po inkorporacijos;
IV. Jėgos ir užkariavimo nepri
pažinimo principas tarptauti
niuose santykiuose. Dr. Kasias 
taip pat parašė įvadą, kuris 
bendrais bruožais apžvelgia Lie
tuvos-Rusijos santykius nuo 
trylikto šimtmečio iki dabar. 
Pridedama analitinė dokumentų 
lentelė,, šaltinių rodyklė, rinkti
nė bibliografija, biografinė ro
dyklė, dalykinė rodyklė ir Lie
tuvos žemėlapis. Leidinys buvo 
užsakytas Vliko ir finansuotas 
Tautos fondo.

Dokumentai sudaro pagrindi
nę knygos dalį. Išskyrus vieną 
kitą, paskelbti dokumentai yra 
paimti iš jau spausdintų šalti
nių. Pagrindinis dokumentų šal
tinis buvo Vokietijos URM ar
chyvas, ypač serijinis leidinys 
Documents on German Foreign 
Policy (serija D) ir 1948 metų 
JAV Valstybės Departamento 
leidinys, atidaręs šaltąjį karą 
istoriosofijoje, Nazi-Soviet Re- 
lations, 1939-1941. Teko suskai
čiuoti dvylika dokumentų iš Vo
kietijos archyvų, kurie iki šiol 
nebuvo paskelbti. Rinkinio re
daktorius taip pat pasinaudojo 
dokumentais, paskelbtais JAV 
diplomatinių dokumentų serijo
je Foa-eign Relations of the 
United Statės. Visa eilė doku
mentų buvo taip pat paskelbti 
Kersteno Komiteto rinkiniuose. 
Paskelbtas vienas kitas doku
mentas ir iš išeivijos veiksnių 
archyvų. Tad rinkinys susideda 
iš jau skelbtų dokumentų, nau
jos dokumentacijos ar medžia
gos beveik nėra. Gal būt, redak
torius, turėdamas mintyje siau
rą teisinę veikalo paskirtį, nera
do reikalo ieškoti įvairiuose ar
chyvuose naujos ir originalios 
dokumentacijos. Apskritai pa-

Ženkliukas, išleistas Amerikoje, minint Pavergtų tautų savaitės įstatymo 15 metų sukaktį.

ta

ėmus, tačiau paskelbti doku
mentai atitinka autoriaus siau
rinę agresiją prieš Lietuvą ir 
rą teisinį uždavinį įrodyti sovie- 
Stimsono doktrinos pritaikymą 
Lietuvos klausimui.

Daugumą dokumentų seka dr. 
Kaslo komentarai, dokumentų 
paaiškinimai bei papildymai. 
Čia redaktorius gal kiek ir per- 
Bistengė, nes daugumai doku
mentų komentarai yra nereika
lingi, dokumentai kalba už save. 
Būtų buvę geriau paskelbti dau
giau dokumentinės medžiagos 
vietoj komentarų. Nors aplamai 
komentarai parašyti objektyviai 
ir su akademiniu šaltumu, tik 
vienur kitur kryptelėjama nuo 
tiesos ar perdėtai komentuoja
ma. Štai pora pavyzdžių. Po do
kumento, pranešusio apie Sme
tonos pabėgimą j užsienį, dr. 
Kasias komentuoja: “Atlikti sa
vo pareigą egzilyje Smetona pa
bėgo į užsienį birželio 15 d., ka
da sovietų kariuomenė ėmė Lie
tuvą” (p. 215). To Smetona tik
rai nedarė, nes jis įgaliojo Merkį 
eiti prezidento pareigas, įr toks 
komentaras negali neklaidinti 
mažiau nusimanančio skaityto
jo. Arba vėl, po vokiečių doku
mentų apie ekonominę Pabaltijo 
praradimo reikšmę (dok. 88), 
dr. Kasias rašo: “Baltijos regio

no užleidimas Rusijai buvo sva
rus Vokietijos karo ekonomijos 
praradimas ir galėjo paveikti 
vokiečių nutarimą daryti invazi
ją į Rusiją 1941 m.” (p. 223), 
Deja, nėra mums žinomų doku
mentų, kurie rodytų, kad Pabal
tijo ekonominė kontribucija bū
tų buvusi motyvu, apsispren
džiant už karą prieš Rusiją. Čia 
redaktorius gal kiek ir perdeda 
Pabaltijo ekonominę reikšmę 
Vokietijai.

Pažvelgus į, knygos struktūrą 
bei dokumentų turinį, atrodo, 
kad autoriaus ir redaktoriaus 
pagrindinis tikslas buvo doku
mentuoti sovietinę agresiją 
prieš Lietuvą bei tos agresijos 
pasekmes, ypač Stimsono dokt
rinos, pagal kurią jėga ar smur
tu įvykdyti aktai negauna teisi
nio pripažinimo, pritaikymą Lie
tuvos bylai. Šis tikslas nulėmė 
teisinį priėjimą ir buvo pagrin
diniu dokumentų atrankos kri
terijum. Tai atsispindi visuose 
knygos skyriuose. Panagrinėki
me, kiek tiksli ir stipri yra do
kumentų atranka, kokia yra re
daktoriaus įvykių interpretaci
ja, kaip ji atsispindi dokumen
tų atrankoje.

Bylos teisiniai pagrindai
Pirmasis knygos skyrius, su

sidedąs iš 13 dokumentų, siekia 
pagrįsti Lietuvos Respublikos, 
kaip suvereninės valstybės fak
tą bei pateikia pagrindinius tei
sinius aktus tarp Lietuvos ir 
jos ankstesnio valdovo — Rusi
jos. Čia randame Vasario 16 ak
tą, Lietuvos Respublikos pripa
žinimo aktus, Lietuvos — So
vietų Rusijos taikos sutartį, Lie
tuvos — Sovietų Sąjungos ne
puolimo sutartį bei jos pratęsi
mus, Lietuvos — Sovietų Sąjun
gos konvenciją agresijai api
brėžti. Tai visi reikalingi įvadi
niai dokumentai. Turėdamas tei
sinį tikslą omenyje, redaktorius 
nepateikė dokumentų apie poli
tinius santykius su Sovietų Są
junga ir nedokumentavo Sovie
tų politikos Pabaltijo atžvilgiu. 
Buvo galima parodyti, kad ir 
Lenino ir kitomis citatomis, jog 
Sovietų Sąjunga niekad savo 
kėslų į Pabaltijį nebuvo atsisa*- 
kiusi, nežiūrint formalių sutar
čių. Tai būtų pabrėžę Sovietų 
Sąjungos, kaip imperialistinės 
valstybės, pobūdį. Redaktorius 
taip pat nedokumentuoja Lietu
vos — Vokietijos politinių ir 
teisinių santykių, palikdamas 
skaitytoją “ore”. Knygos pava
dinimas be Vokietijos vardo bū
tų buvęs tikslesnis, ypač kad 

Stimsono doktrina yra taikoma 
sovietinei agresijai.

Interesų sferom besikeičiant
Antras skyrius paskirtas di

džiųjų kaimynų interesų sferų 
pasidalinimui, okupacijai ir in
korporacijai dokumentuoti. Dr. 
Kasias savo interpretacijoje se
ka grynai legalisrinį kelią, es
mėje nesiskirdamas nuo Kerste
no Komiteto darbuose pasireiš- 
kusios interpretacijos. Prideri
na, kad tai įvykių interpretaci- 
pa, kurią išeivijos veiksniai, dip
lomatai, buvę valstybės pareigū
nai propaguoja nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigos. Tai dė
mesys didžiųjų valstybių politi
niams ėjimams, neutralumo po
litikai, kaip realiausiai išeičiai. 
Lietuvos likimas yra vaizduoja
mas kaip grynai Maskvos ir 
Berlyno nuosprendis. Šis aiški
nimas vengia pažvelgti į pačios 
Lietuvos vaidmenį bei vidaus 
politikos aspektus, kurie lėmė ir 
tarptautinę laikyseną.

Pirma antro skyriaus dalis 
yra paskirta 1939 m. rugpiūčio 
23 d. sovietų-nacių paktui ir jo 
išdavoms dokumentuoti. Pir
miausia, Lietuvai esant vokiečių 
interesų sferoje, Vokietija spau
džia Lietuvos vyriausybę pulti 
Lenkiją, atsiimti Vilnių ir tuo 
atsisakyti griežtos neutralumo 
politikos. Iš dokumentų atran
kos susidaro įspūdis, kad, re
daktoriaus nuomone, tokia neut
ralumo politika buvo geriausia 
išeitis. Implikuojama, kad atsi
sakius imti Vilnių, Lietuva iš
vengė Vokietijos satelito likimo 
(bet tuo pačiu tapo Rusijos sa
telitu). Savo tezei patvirtinti dr. 
Kasias cituoja Vokietijos Aus- 
amto nepasirašytą dokumentą iš 
1939 m. rugsėjo 20 d., kad Vo
kietija “ruošėsi inkorporuoti 
Lietuvą į Vokietijos protektora
tų sistemą” (p. 126). Šis nepasi
rašytas dokumentas buvo tik 
projektas deryboms, ir tikriau
siai koks nors satelito statusas 
būtų buvusi kaina už Vilniaus 
gavimą iš Vokietijos. Tačiau iki 
kokio laipsnio Vokietija būtų 
užkorusi Lietuvai savo kontrolę, ; 
negalima spręsti iš to dokumen- i 
to, jis lieka hipotetiniu. Paste
bėtina, kad redaktorius doku
mentacijoje vaizduoja Lietuvos 
vaidmenį kaip minimalų ir be 
pasekmių. Ne visi istorikai su j 
tuo sutiks.

Antroje antro skyriaus dalyje 
paliečiama sovietinė okupacija 
ir inkorporacija. Įvykiai, vedę 
prie okupacijos, vaizduojami 
formaliai, sovietiniai kaltini
mai Lietuvai atmetami sistemin
gai dokumentine medžiaga. Dėl 
kažkokių priežasčių redaktorius 
vengė panaudoti visą eilę svar- | 
bių dokumentų. Pavyzdžiui, 
Natkaus pranešimai iš Maskvos 
apie derybas ir ultimatumą čia 
nėra naudojami. O šiuose doku
mentuose atsispindi ne vien so
vietinės intencijos, bet taip pat 
dalinai ir Lietuvos vadovų nepa
jėgumas tų intencijų įvertinti 
Redaktorius nedokumentuoja ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery

Stasio Raštikio atsiminimai 
Kultūros mecenatai.
Latvių kultūrinis gyvenimas. 
Pokalbis su leidyklos vadovu. 
A. Rukšėno paminklas 
S Kudirkai.
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai
L. kat. mokslo akad. suv mas. 
Depresijos periodas ekrane. 
Šeima, vaikas, lietuvybė.
Su poete apie jaunimg

Kertine paraštė
Kultūros mecenatai

Vienas iš Amerikos aukštojo 
gyvenimo standarto pažymių 
yra, kad čia net eiliniai darbo 
žmonės yra gerai aprūpinti, ga
li sau leisti atostogas Havajuo
se, turėti savo namus, santau
pas bankuose, o ir sulaukę bran 
daus amžiaus gali gauti pensi
jas, net ir tokias, kaip dabar šo
feriams nustatyta — 550 doL 
mėnesiui.

Tų civilizacijos dovanų, deja, 
nesulaukia mūsų išeivijos kul
tūrininkai, jei jie nėra įsijungę 
j vietinį ekonominį gyvenimą. Ir 
vis dėlto jie duoda didelę kultū
rinę duoklę mūsų tautai savo 
kūrybiniais raštais, savo peda
goginiu mūsų atžalyno auklėji
mu, savo įtemptu kasdieniu dar
bu redakcijose. Pasitenkindami 
kukliais pragyvenimo šaltiniais, 
jie duoda ypatingai didelį kul- 
tūtūrinį įnašą. Savo kūryba, sa
vo darbu jie yra mūsų kultūri
nio lobyno mecenatai ne tai, kad 
klodami šimtines iš savo kiše
nių, bet nepaimdami tūkstanti
nių, kurių jie pelnosi.

*
Už tat iš tų, kurie savo pro

fesijose įsijungę į šio aukščiau
sios technologinės kultūros 
krašto gyvenimą, bet kurie sa
vo kūrybiniais polėkiais neski
ria duoklės savajai tautai, rei
kia laukti, kad jei tam reikalui 
nedirba jų galva, tegu atsako 
kišenė. Labai daugelis tą reikalą 
supranta. Jau turime daug me
cenatų, kurie yra parėmę “Drau 
go” romano konkursus, Liet, 
kat. moks'o akademijos, Krikš
čionis Gyvenime, Liet, knygų 
klubo knygų leidimą, pradėti 
premijuoti mūsų laikraštininkai, 
visuomenininkai. To visko rei
kėtų dar daugiau. Daug čia pa
daro Lietuvių fondas, tas mūsų 
didysis lietuviškojo gyvenimo 
mecenatas. Per jį savo įnašais 
tampa mecenatais šimtai lietu
vių, ir tuo tik reikia pasigėrėti.

♦

Lietuviuose kaskart daugiau 
atsiranda pasiturinčių žmonių. 
Tuo mes galime pasidžiaugti. 
Tegu būna visi lietuviai turtin
gi, kad tik jaustų širdy knietėji
mą paremti lėšų stokojančius 
mūsų kultūrinius reikalus, galia 

knygų mecenatų, galėtų gyviau 
pasireikšti ir laikraščių mecena
tai. Pietų Amerikoje jau iš se
niau lietuvių tai praktikuojama. 
Lietuviškus kultūrinius reikalus 
suparntantis pramoninkas, fi
nansininkas ar ir eilinis labiau 
pasiturintis imasi išleisti kurį 
laikraščio numerį. Dabar, pa
brangus popieriui, spaudos me
džiagoms, spaustuvės darbinin
kų atlyginimui tokie atskiro nu
merio išleidėjai — laikraščio 
mecenatai būtų didelė parama. 
Atitinkamas laikraštis ar žur
nalas galėtų to numerio išleidė
ją mecenatą atitinkamai pa
gerbti nuotrauka, aprašymu. 
Galėtų pvz. atsirasti mecenatų, 
kurie išleistų atskirą šeštadienio 
“Draugo” kultūrinį priedą. 
“'Draugas” dabar mikrofilmuo
jamas. Jo puslapiai išliks atei
ties šimtmečiais. Kartu išliktų 
ir to lietuviškos spaudos mylė
tojo — mecenato vardas, išlei
dusio vieną ar ir daugiau kul
tūrinio priedo numerių.

♦

Galėtų susidaryti dar vienas 
tyliųjų mecenatų kadras, kurie 
daug mūsų spaudai pasitarnau
tų, visiškai net savo išlaidų ne
turėdami. Dabar mūsų laikraš
čiai turi nemažai laiko gaišti ir 
lėšų išmesti priminimams, ragi
nimams prenumeratą užsimokė
ti. Gražiai susitaupytų, jeigu 
kiekvienas neraginamas laiku 
savo prenumertą nusiųstų, savo 
skolų už knygas ir prenumera
tas neuždelstų. Atskiram pavie
niam lietuviui tai nieko nereikš
tų, o laikraščių ir knygų leidė
jams būtų parodyta, kad ne tik 
jų pastangos vertinamos, bet 
kad korektišku atsiteisimu nori
ma palengvinti tų institucijų 
pastangas.

*
Plačia prasme mecenatu lai

kytinas ne vien tik piniginius 
įnašus duodantis, bet ir savo 
laisvalaikį paaukojantis lietu
viško laikraščio, žurnalo, prenu
meratoms platinti, lietuviškiems 
leidiniams paskleisti. Amerikie
čių laikraščių tiražai siekia šim
tus tūkstančių, ir tai kai kurie 
jau nebeišsilaiko; jų knygos 
plinta dešimtimis tūkstančių, ir

KAZYS ALIŠAUSKAS

Priešpaskutinis Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės vadas genero
las Stasys Raštikis išleido trečią sa
vo atsiminimų knygą “įvykiai ir 
žmonės”. Ši trečioji knyga susilaukė 
nemažesnio pasisekimo skaitytojų 

tarpe negu anksčiau autoriaus pa
rašytosios “Kovose dėl Lietuvos . 
Autorius yra pastabus, geros atmin
ties, lengvai rašąs, mintis dėstąs aiš
kiai ir nuosekliai. Skaitymas nebe

vargina skaitytojo, nors aprašomi ir 
liūdni mūsų krašto įvykiai, kurių 
niekur kitur mūsų literatūroje nebe

rasi.
Trumpos žinios apie patį autorių 

Gen. St. Raštikis gimė 1896 m. rug
sėjo 13 d. Kuršėnuose, tačiau augo 
ir mokėsi Dūkšte ir Zarasuose. 
Per pirmąjj pasaulinį karą tarnavo 
rusų kariuomenėje, dalyvavo kau
tynėse su vokiečiais Lietuvoje ir Ga
licijoje. 1917 m. Tiflise baigė karo 
mokyklą, tapo karininku ir buvo 
paliktas Kaukazo fronte iki rusų— 
turkų karo pabaigos. 1918 m. grį
žo į Lietuvą. 1919 m. pradžioje sa
vanoriu stojo į Lietuvos kariuome
nę. Dalyvavo kovose su bolševikais 
ir lenkais. Buvo sužeistas. Antrą kar
tą sunkiai sužeistas, 1919 m. rugpiū
čio 28 dieną pateko į bolševikų 
nelaisvę. 1921 m. balandžio mėn., 
kaliniais pasikeičiant, buvo grą
žintas į Lietuvą. Pasigydęs karo li
goninėje, tarnavo 5 pėst. pulke ir 
vyriausiame štabe. 1932 m. baigė 
generalinio štabo akademiją Vokie
tijoje. Vėl tarnavo 5 pėst. pulke, lek- 
toriavo Karo mokykloje ir Aukš

tuose karininkų kursuose.
Nuo 1935 m. sausio 1 d. iki 1940 

m. sausio 1 d. buvo Lietuvos ka
riuomenės vadu. Kariuomenei vado
vauti jam sekėsi. Buvo populiarus 
ne tik kariuomenėje, bet ir plačios 
visuomenės tarpe. Reorgani
zavo, padidino ir geriau apginkla
vo kariuomenę. Buvo ne paskutinis, 
bet priešpaskutinis Lietuvos kariuo
menės vadas. Paskutiniuoju buvo 
generolas Vincas Vitkauskas (mirė 
Lietuvoje).

Okupavus Lietuvą, bolševikų 
agentų nuolatos buvo sekamas. 
Vengdamas suėmimo, trumpą laiką 
slapstėsi, vėliau per žaliąją sieną 
pabėgo į Vokietiją.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo 
Vokietijos karas su Sovietų Rusija. 
Gen. St Raštikis netrukus sugrįžo 
į Kauną. Surado tik išėjusią iš ka
lėjimo ir suvargusią žmoną, bet be 
vaikų. Birželio 15 d. bolševikai su
ėmė ir ištrėmė j Sibirą visus arti
muosius gen. St. Raštikio gimines ir 
3 mažametes dukreles. Tai buvo vie
nas iš didžiausių smūgių gen. St 
Raštikio gyvenime. Ir taip tėvai vi
sam laikui pasiliko su skaudančio
mis širdimis.

1944 m. vasarą, bolševikams ant
rą kartą užimant Lietuvą, gen. St. 
Raštikis pasitraukė į Vakarus. 1949 

m. emigravo į JAV. Išeivijoje nepa
lūžo, parašė atsiminimus, vienus iš 
geriausių mūsų karinėje literatūro-

tai jų kainos taip iškilo. Lietu
viškieji mecenatai gali daug pa
dėti, kad savo kultūriniais leidi
niais kuo ilgiau galėtume reikš
tis ir kalbėti į pasaulį bei atei
ties kartas. j. pr.

je. Atsiminimai turi didelę istorinę į tik laikinai eiti kariuomenės vado 
' pareigas. Jeigu ir pasitaikė nuomo-vertę, joks mūsų praeities tyrinėto

jas — istorikas ar mėgėjas neapsi
eis be jų. Datose ir vietovardžiuose 
neberadau klaidų. Tik kai kur vie
ną kitą korektūros klaidą, bet tai 
menkniekis. Atsiminimuose prisilai
kyta chronologinės tvarkos, nepa

simesta sistemoje.

Recenzijos, kritika ir priekaištai

Pasirodžius knygoms “Kovose dėl 

Lietuvos”, spaudoje buvo daug re
cenzijų, daug buvo gerų, bet daug 
ir blogų, piktų, visai neteisingų. 
Nors gen. St. Raštikis savo pasku
tinėje knygoje “įvykiai ir žmonės” 
stipriai, bet nuosaikiai, atsikerta sa
vo kritikams, vis dėlto noriu dar ir 
aš šį bei tą pridėti. Štai keletas ma
no pastabų:

1. Kai kurie recenzenatai — kri
tikai pyksta ir rūgoja, kodėl gen. 
St. Raštikis II tome įdėjo skyrelį 
“Mūsų šeimos tragedija”, parašytą 
p. E. Raštikienės.

Turiu pasakyti štai ką. Žmogus, 
turįs širdį, supras, kad tai rašyta 
su ašaromis, skaudančia širdimi, 
užjaus ir nebedarys čia priekaištų. 
Motinai, netekusiai savo vaikų, tai 
vienintelė, nors ii- maža, paguoda. 
Poetai — rašytojai kenčiančiai mo
tinai rašo himnus, sukuria nemir
tingus kūrinius popieriuje ar drobė
je, o mūsų kritikai įstengė duoti 
tik dergalų. Užuojautą reiškiu Po
niai Elenai Raštikienei.

2. Netiesa, kad gen. St. Raštikis 
savo raštuose niekina prezidentą A. 
Smetoną. Du kartus perskaičiau ir 
nieko niekinančio neradau. Atvirkš
čiai, labai aukštai jį vertina kaip 
valstybininką, politiką ir asmenį. 
Taipgi prezidentas A. Smetona 
aukštai vertino gen. St. Raštikį. Ne

noromis atleido jį iš kariuomenės 
vado vietos, nebesutiko paleisti į 
atsargą, paleido tik 3 mėnesiams 
atostogų. Tai liudija, kad prezi
dentas vis dar tikėjosi, jog gen. St. 
Raštikis vėl bus kariuomenės vadu. 
Gen. V. Vitkauskas buvo paskirtas 

Regina Matuzonytė-lngelevičienė Kompozicija (Nuotrauka V, Maželio)

nių skirtumo, tai normalu, tokį dar
bą dirbant. Bet nereikia iš to dary

ti tragedijos.
Gen. St. Raštikis buvo pastabus, 

aiškiai matė, kas Lietuvoje ir ap
link Lietuvą darosi. Suprato, kad 

bus karas. Akivaizdoje gresiančio 
pavojaus stengėsi stiprinti kariuo
menę ir aplamai tautos moralę. 
Važinėjo, kalbėjo ir rašė. Savo kal

bomis ir raštais stengėsi stiprinti 
valstybės prezidento ir vyriausybės 
autoritetą. Tapo populiarus lietuvių 
visuomenės tarpe. Na, ir kas čia 
buvo blogo? Atvirkščiai, tektų kal
tinti ir peikti, jeigu jisai to nebū
tų daręs. Buvo atviras ir drąsiai 
reiškė savo nuomonę valstybės pre
zidentui ir vyriausybės nariams.

Tautininkų sąjunga nemėgo gen. 
St. Raštikio, ypač jaunieji tautinin
kai, už opozicinių partijų (liaudi
ninkų ir krikščionių demokratų) 
įtraukimą į Lietuvos vyriausybę.

Tautininkų sąjunga, kaip žino
me, stengėsi sutelkti krūvon, tauti
nės vienybės vardu, visus lietuvius. 
Bet jai nepasisekė. Sąjungos presti
žas smuko ryšium su vidaus ir už
sienio politikos su .kaimynėmis vals
tybėmis nesėkmėmis. Gen. St. Rašti
kis stengėsi sustiprinti vyriausybę 
įtraukiant jon ir opozicines partijas. 
Na ir vėl kas čįa buvo blogo? Ne
jaugi tos partijos buvo nepriklau
somos Lietuvos priešai.

3. Parinkimas ir paskyrimas ka

riuomenės vado (ir dar karo metu!) 
yra labai svarbi ir sunki problema, 
sunkesnė negu ministerio pirminin
ko suradimas. Kariuomenės vadui 
karo metu pavedamos valstybės gy
nimas, garbė ir valstybės likimas. 
Pavyzdžių, visiems žinomų, istorijo
je yra labai daug. Šį klausimą — 
problemą sunkiai sprendžia net ir 
didelės ir galingos valstybės. Geri 
vadai visuomet vertinami ir nešali

nami.
Nepriklausomos Lietuvos laiko-
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NAUJI PROF. ERETO 
SPAUDOS DARBAI

Prof. Juozas Eretas, nuvykęs 
į vieną kaimą netoli Lugano, 
nuošalumo) nekliudomas toliau 
ruošia veikalą apie prel. Pr. Ju
rą ir rengia paskaitą Europos 
lietuvių studijų savaitei, įvyk
siančiai Vasario 16 gimnazijoje.

ANTROPOLOGŲ KONGRESAS 
IR LIETUVIAI

Lituanistikos instituto prezi
dentas dr. Jurgis Gimbutas yra 
susirūpinęs, kad lietuviams bū
tų deramai atstovaujama tarp
tautiniame antropologų ir etno
logų kongrese Chicagoje, įvyk
siančiame rugp. 28 - rūgs. 8 d. 
Tuo reikalu Instituto preziden
tas kontaktuoja atitinkamus 
mūsų mokslininkus.

DAIL. T. VALIAUS PUOŠ
MENYS PROF. A. MACEINOS 

KNYGAI
Dail. T. Valius prof. A. Ma

ceinos knygai “Krikščionis pa
saulyje” nupiešė skyrių tituli
nius viršelius ir davė direkty
vų, kaip atlikti jos laužymą. 
Knyga leidžiama serijoje “Krikš 
čionis gyvenime. Įsirašiusieji 
prenumeratoriais gauna 25% 
nuolaidos. Adresas tas pats 
kaip ir “Draugo”.

K. BRADŪNO KNYGA 
JAU RIŠYKLOJE

Kazio Bradūno eilėraščių rin
kinys “Pokalbiai su karaliumi”- 
jau baigtas spausdinti ir atiduo

tas rišyklon. Knyga gausiai 
iliustruota, didelio formato, 72 
pusi. Iliustravo dail. Virkau.

PROF. JONIKAS PENSIJOJ, 
UNIVERS. NEBEDESTYB

— Prof. dr. P. Jonikas dėstęs 
lituanistiką Chicagos universite- 
tete ir dirbęs to universiteto bib
liotekoje^ nuo liepos 1 d. išėjo 
į pensiją, pasitraukdamas nuo tų 
pareigų. įvertindami prof. Joniko 
darbą, universiteto kolegos profe
soriai jam surengė išleistuves.

NAUJA KOMP. J. KAČINSKO 
OPERA

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas baigė instrumentuoti 
savo naują operą, sukurtą pa
gal A. Landsbergio Libretą, šią 
operą, prof. V. Marijošiaus rū
pesčiu, buvo užprašęs Kultūros 
fondas. Ir daugiau lietuviškų 
operų yra Kultūros fondo užsa
kyta.

APIE MŪSŲ DIDŽIUOSIUS 
KULTŪRININKUS

Stasio Ylos knyga “Vardai ir 
veidai” jau paskleista pas pla
tintojus. Veikalas turi 345 psl., 
papuošta dail. T. Valiaus aplan
ku. Aptariami mūsų kultūrinia
me gyvenime pasižymėję asme
nys nuo Mažvydo iki Skvirecko. 
Vien knygoje minimų kultūri
ninkų sąrašas apima 11 psl. 
Plačiau aptariami M. Mažvydas, 
M. Daukša, K. Donelaitis, J. A. 
Giedraitis, M. Valančius, A. Ba
ranauskas, A. Dambrauskas, A. 
Smetona, J. Maironis, J. Matu
laitis, J. Skvireckas ir kt.

NOVELIŲ KNYGA 
“VIDURDIENIO VARPAI”
Rašytojas Česlovas Grincevi- 

čius ruošia spaudai naują nove
lių rinkinį — “Vidudienio var
pai”.

Iš ROMOS Į LIET. KAT. 
MOKSLO AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIMU
Lietuvių katalikų akademijos 

pirmininkas prof. dr. A. Liuima, 
S. J., iš Romos atvyks į akade
mijos suvažiavimą Bostone.

ATSIMINIMŲ KNYGA 
APIE B. SRUOGA

Didžiulė monografija “Balys 
Sruoga mūsų atsiminimuose" 
laužoma Morkūno spaustuvėje. 
Knyga turės apie 500 psl. Savo 
atsiminimus duoda apie 70 au
torių. Meniška knygos puse rū
pinasi dail. Kurauskas. Knyga 
išeis rudenį. Knygą spaudai pa
ruošė mūsų rašytojo našlė dr.
V. Sruogienė.
A. LANDSBERGIO KNYGA
A. Landsbergio kūrinys “Vė

jas gluosniuose” surinktas Mor
kūno spaustuvėje ir greitu laiku 
bus išspausdintas.
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JUOZAS PRUNSKIS

NAUJA HUMORISTINĖS 
POEZIJOS KNYGA

Džiaugiamės, kad gausių lai
mėjimų pasiekia mūsų pavieniai 
kūrybingi įvairių sričių asmenys, 
o taip pat yra sėkmingai besidar
buojančių mūsų kultūrininkų or
ganizacijų. Jų vadovybės jau da
bar pradeda planuoti artėjančio 
sezono darbus. Kiekvienas sam
būris turės savus specialius užda
vinius ir planus, bet yra dalykų, 
kurie turėtų rūpėti visiems.

Išeivijoje nesame labai gausūs, 
užtat reikia panaudoti kiekvieną 
galimybę mūsų kenčiančios tau
tos gerovei. Neužimponuodami 
skaičiais, mūsiškiai gali daugiau 
veikti savo kultūrinėmis pastan
gomis. I planuojamus ateities dar
bus reikėtų įtraukti ir ryšių plė
timą su didesnėmis šios šalies 
kultūrinėmis organizacijomis.

Mes turime gana įspūdingai 
veikiančias sąjungas: rašytojų, 
žurnalistų, istorikų, gydytojų, ar
chitektų, dailininkų, mokytojų, 
kunigų ir kiltų. Kažkaip jų ta sėk
mingoji veikla daugiau ribojasi 
savųjų tarpe. Tai gerai, bet bū
tų svarbu įeiti plačiau. Būtų nau
dinga jau šio rudens veiklos sezo
nui priartėjus kiekvienai čia su
minėtų organizacijų palinkti nors 
■po vieną žmogų, kuris palaikytų 
kultūrinį ryšį su 'atitinkama ame
rikiečių organizacija, kitą — ku
ris palaikytų ryšį su amerikiečių 
spauda ir kitomis komunikaci
jas priemonėmis ir trečią — ry
šiams su lietuvių spauda.

Ryšininkas, dalyvaudamas ati
tinkamų amerikiečių sambūrių 
susirinkimuose, posėdžiuose rei
kale ieškotų progos iškelti faktų 
apie kultūrinę priespaudą Lietu
voje, apie spaudos draudimą ir 
■užtvenkimą kelio bet kokiai lais
vai minčiai iš vakarų, apie mūsų 
kultūrininkų persekiojimą, be
protnamiuose laikymą ir net žu
dymą, kaip tai yra įvykę su prof. 
Kazlausku. Tas ryšininkas reika
lui atėjus paskatintų ir kita sa
vo kolegas dalyvauti atitinka
muose amerikiečių parengimuo
se su reikiamu žodžiu.

Mes jau turime įvairiose specia
lybėse savo žmonių, kurie yra 
įsigiję vardą ir tarp vietinių ati
tinkamos srities specialistų. Svar
bu, kad jie su taiis bendraudami 
nepasiliktų vien tik savo specia
lybės atstovais, bet ir lietuviais 
kultūrininkais, ieškančiais progos 
iškelti ir lietuviškuosius reikalus.

Turime vis augantį skaičių lie
tuvių profesorių kolegijose ir uni
versitetuose. Dalis jų labai gerai 
reiškiasi, tačiau būtų svarbu, kad 
visi šias 
Lietuvos 
darni su 
tinkamų 
tai, būtų gerai, kad mūsų jaunieji 
Intelektualiai dar daugiau veržtų
si į universitetus. Mums ne tik 
labai svarbu, kad mūsiškiai kuo 
daugiau iškiltų moksle, bet ir kad 
daugiau Lietuvių tautos kultūri
nius ir Laisvės reikalus atstovau
tų svetimųjų tarpe.

Džiugu, kad įvairiose aukšto
siose mokyKiiose mūsų studentai t

parodo iniciatyvos įrengdami pa
rodas, minėjimus. Artėjant nau
jiems mokslo metams reikėtų pa- 
planuoti, kad būtų dair plačiau 
išvystytas bendravimas visų pir
ma tarp Baltijos tautų studentų, 
toliau — tarp pavergtų tautų at
stovų. Amerikos studentija žavi
si laisvės idėjomis, priešinga pa
vergtų tautų ,priespaudai ir čia 
gali būti palanki dirva lietuvių 
tautos siekimus iškelti.

Studijiniams darbams, diserta
cijoms lauktina, kad mūsiškiai 
daugiau pasirinktų lietuviškas te
mas. Jiems tai bus dar lenviau, 
nes dalykas jau bent iš dalies 
žinomas, medžiagą gali gauti ir iš 
lietuviškų šaltinių, o šitokia dip
lominio darbo, disertacijos tema 
geriau supažindins ir kitų tautų 
profesūrą su lietuviškais reikalais. 
Žinomi atsitikimai, kai šitokios 
studijinės iniciatyvos vedami mū
sų išeivijos studentai vyko ir vyks 
į nuošalesnes lietuvių kolonijas 
rinkti tautosakos. Tam gaunami 
net ir vietinių universitetų ne tik 
pritarimai, bet net iir vienokia ar 
kitokia finansinė parama, leidi
mai moksline aparatūra pasinau
doti, kas yra gražus laimėjimas.

Gera kultūrinio bendravimo 
skleidimo priemonė yra ir mūsų 
žurnalo “Lituanus” įvedimas į 
universitetines bibliotekas bei 
bandymas sudominti etnine kul
tūra besiinteresuojančius studio- 
zus. Apskritąjį jei mūsų veiksniai 
siekia politinėmis priemonėmis

Brangindami grožį, gėrį ir 
tiesą, šalia dailiosios literatū
ros mielai sutinkame ir studiji
nes bei pasaulėžiūrines knygas. 
Viena iš tokių yra naujai seri
joje Krikščionis Gyvenime iš 
spaudos išėjusi “Dievas šian
dien”, kur aptariama Dievo 
samprata ir Jo buvimas bei žmo 
gaus su Dievu ir be Dievo liki
mas.

Knygos autorius kun. Jonas 
Gutauskas gerai pasiruošęs šios 
rūšies veikalui. Jis Kaune yra 
pasiekęs teologijos doktoratą, 
parašydamas disertaciją apie fi
losofo V. Solovjovo mokslu ka
talikybės atžvilgiu (— popie
žiaus primato klausimu), gi 
CJuebecko Lavalio universitete 
pasiekė pedagogikos doktoratą, 
parašydamas disertaciją apie 
religinį vaiko ugdymą ryšium 
su jo protine raida.

Kun. J. Gutauskui teko nema
žai laiko pašvęsti religinio švie
timo ir ugdymo pastangoms, bū-

delegatūroje, einant jaunimo ražas, kuris pateiks daug me- 
auklėtojo ir mokyklų patarėjo 
pareigas, būnant ateitininkų fe
deracijos dvasios vadu, dėstant 
Kolumbijos (Medellino) kun. 
seminarijoje. Jis ir spaudos 
žmogus — vienas iš Tėviškės ži
burių steigėjų, eilės laikraščių 
bendradarbis, vienas iš knygij 
serijos Krikščionis Gyvenime 
organizatorių ir redakcinio ko
lektyvo narių, penketos knygų 
autorius.

Gaila, kad paskutiniu laiko
tarpiu tapęs Dehli (Kanadoje) 
liet, parapijos klebonu, turi sa
vo laiką daugiau skirti parapi
jos administraciniams ir pasto
raciniams d' ..įams ir mažiau te
turi galimybių reikštis spaudoje, 
tačiau jo talentingumas ir darbš 
tumas leido ir vėl pasirodyti su 
šiuo nauju veikalu. Knyga yra 
aktuali, nes sprendžia Dievo 
klausimą šių dienų pasaulyje, 
išryškindama ateizmo grėsmę, 
ieškoma Dievo buvimo įrodymų 

nant gimnazijų kapelionu Lietu- į gamtoje, tautų širdyse, istorijo- 
voje, Vytauto D. universiteto 
dėstytoju, išeivijoje, Tautinėje

Lietuvos bylą palaikyti gyvą ir 
viltingą, tai kultūrininkai priva
lo turėti savus uždavinius ir pa
naudoti kitas priemones, kurios 
gaili būti net veiksmingesnės ir 
patvaresnės. J. Pr.

RAUDA
A. a. poetui Jonui Aisčiui

Herr: es ist Zelt.
Der Sommer war so gross... 

Reiner Maria Rilke

Užgeso jau žvaigždė, kur man tiek metų kelią rodė, 
Paliko ji mane paklydusį juodoj tamsoj nakties. 
Ir veltui lauksiu iš kitur aš žodžio kupino paguodos, 
Bet sielvartas tau jau nebegrauš širdies

Bet kas atstos tave man? Ar Lermontovas? Ar Rilke? 
Jau sielvartauti man savęs reikės vienam.
Išmokęs mus platanus ir drugelius mažus pamilti^ 
Aiman, tu palikai mus tarp erškėčių, aiman...

Kai tiek vilyčių širdį kenčiančią susmaigė,
Numirti lengva, tik gyvent sunku.
Tavo žodžio kruvina auka nuplovė sielą, kad ji būtų baltesnė 

užu snaigę, 
O mums čia karštos ašaros vis degina akis, bet širdyje kartu.

pozicijas panaudotų ir 
reikalui, kaip bendrau- 
kalegomis, taip ir ati- 
paskaitų metu. Apskri-

Ateis kiti laikai, bet naujas genijus jau nebepakartos tavo
žodžių,

Nauja širdis nebepajėgs virpėti ir dainuoti nužmogintoj buity... 
Užgeso jau žvaigždė, tiek metų kelią rodžiusi,
Ir mūsų Viešpats to kelio galą laikys, kaip viską, paslapty.

Nors tavo žodžiai amžiams liks, bet nemėlynuos tokia skaisčia 
spalva šilai, nei marios. 

O mums teks eiti ne tuo, ne tuo, kitu keliu...
Tai pabaiga graudžios, bet. Viešpatie, gaivinančios pastoralės, 
Nes neišsakyti tavo žodžiai bus mirę į pasaulį pakeliui.

Medardas Bavarskas 
lBld

je, sąžinės balse, šventųjų ir 
mistikų gyvenime, stebukluose 
ir pranašystėse.

Domėdamasis ne tik ontologi
ne tiesa, bet ir psichologiniais 
žmogaus išgyvenimais, autorius 
aptaria žmogaus žingsnius nuo 
Dievo, jo jautimąsi, Dievo nete
kus, ateisto linkimą vieton Die
vo nukrypti į tikėjimą medžia
ga, protu, likimu, spiritizmu, 
astrologija ir panašiai. Autorius 
aptaria ir pergyvenimus grįž
tančio į Dievą, jo jaučiamą vi
dinio gyvenimo pilnumą.

Šalia savo paties patyrimo ir 
psichologinės žmogaus analizės 
bei ontologinės Dievo būties 
svarstymų, autorius daug nau
dojosi vokiečių A. Kocho su
rinkta medžiaga: “Homileti- 
sches Quellenwerk” bei kitų tos 
serijos keliolikos stambių tomų 
lobynu. Dėl to “Dievas šiandien” 
yra tokia gausi minčių, citatų, 
pavyzdžių, palyginimų mozaika. 
Tai margaspalvis teologinis vit-

džiagos pamokslininkui, paskai
tininkui, mokytojui, jaunimo 
auklėtojui ir kiekvienam skai
tytojui. Autorius daug remiasi 
Šv. Raštu bei II Vatikano suva
žiavimo dokumentais, bet duoda 
ir daugybę ypač Kocho surink
tos medžiagos. Veikalas iš da
lies primena Tihamer Toth, Sa- 
muel Smiles ir .eilės kitų kny
gas, kur operuojama ir gamta
mokslio duomenimis, ir litera
tūros iškarpėlėmis, ir mintyto- 
jų citatomis, ir istorijos faktais, 
ir didžiųjų žmonių gyvenimo pa
vyzdžiais.

Autorius kruopštus, pažymi 
. net cituojamų asmenų datas. Jis 
plačių pažiūrų, naudoja net ir 
protestantų veikalus; pažangus 
socialinėje srityje, besidomįs li
teratūra, ir čia fandame tokius 
rašytojus, kaip Dostojevskį, Ca- 
mus, Sartre, Gide ir tokius mo
derniuosius teologus kaip Rah- 
ner, bet neužtinkame tokių nau
jųjų kaip Chardin, Merton ir ei
lės kitų. Autoriaus pažiūrų pla
tumas apsaugo jį nuo naivumo 
ir leidžia pasakyti, kad ir ateis
tas gali būti aukštos dorovės ir 
didelio išsilavinimo (psl. 30), 
bet ateistas toli nuo pagrindi
nės gyvenimo tiesos, sprendžian 
čios žmogaus gyvenimo mįslę.

Knygoje aptinkame ir skaid- ■ 
rias lietuvių autorių citatas, 
kaip Maironio, Aisčio, Vienažin
džio, o norėtųsi vis dėlto net ir 
daugiau savųjų. Operuojant 
daugiausia citatomis, pavyz
džiais, yra pavojus daugiau pa
sinešti į įtaigojimą, kaip į įrody
mą, daugiau į vaizdavimą, kaip 
į įtikinimą psichologiška proble
mos sklaida, ir autorius ne vi
sur to pavojaus yra išvengęs. 
Taip pat svarstytina, ar tikslu 
pirma dėstyti apie Dievo savy
bes, o tik vėliau kalbėti apie 
Dievo buvimą. Ar nebūtų logiš
kiau tą eilę sukeisti?

Vienoj kitoj vietoj tekstas 
prašosi aiškesnio formulavimo,

Dr. Aliūnas (Aloyzas Baronas) 
paruošė spaudai naują humoris
tinės poezijos rinkinį “Alijošiaus 
lapai”. Tai jau bus trečias jo 
humoristinės poezijos rinkinys. 
Anksčiau iš spaudos išėjo “Vale
rijono lašai” ir “Trejos devyne- 
rios”. Naujoje knygoje bus šie 
skyriai: Kultūros krizė, Pagundų 
obuoliai ir Balanos gadynė.

DRAMOS IR OPERA

Anatolijus Kairys ruošia 
lėtą naujų dramų. Pagal jo libre
tą “Lakštutės meilė” komp. J. 
Gaidelis jau sukūrė ir suorkest- 
ravo vieno veiksmo operą. 
Svarstomas šios ir operos “Juo
di laivai” (žodžiai A. Landsber
gio, komp. Kačinsko) pastaty
mas Chicagoje.

ke-

NAUJAS B. AUGINO 
POEZIJOS RINKINYS

Poetas Balys Auginąs, gyve
nantis Clevelande, Ohio, paruo
šė spaudai riaują eilėraščių rin
kinį “žydinti dykuma”.

pvz. 29 psl.: “Ateizmo krikščio
nybės kritika” posakyje taip ir 
neaišku,, kas čia ką kritikuoja: 
ateizmas krikščionybę, ar krikš
čionybė ateizmą. Autorius įveda 
naują tvarką ištraukų citavime: 
pradedama brūkšneliu, baigia
ma kabutėmis. Tai rašyboje ne
įprasta, bet ir šioje knygoje ne
silaikoma vienodumo. Kalba rū
pestingai peržiūrėta Vi. Kulbo
ko, bet yra pasilikusių keletas 
korektūrų klaidų.

Tačiau tai vis smulkmenos. 
Veikalas įdomus, dailiai išleis
tas, laiku išėjęs ir bus daugeliui 
labai naudingas. Savo pobūdžiu 
jis bus įdomus visokio išsilavi
nimo ii* visokios padėties žmo
nėms. Reikia pasidžiaugti, kad 
serijoje Krikščionis Gyvenime 
tokie veikalai leidžiami.

DAIL. A. VALEŠKA 
KURIA VITRAŽUS

Dail. A. Valeška kuria skal
dyto stiklo vitražą “Nuėmimas 
nuo kryžiaus”. Paskutiniu laiko
tarpiu dail. Valeška daugiau dir
ba vitražų srityje. Prieš tai vie
nai Kalifornijos bendrovei, jų 
reprezentaciniam ofisui sukū
rė skaldyto stiklo vitražą, sim
bolizuojantį filmus, susisiekimą, 
į kompoziciją įjungdamas sritis, 
kuriomis bendrovė užsiima.

KOMP. V. JAKUBĖNAS 
WYOMINGE

Kūrybingas kompozitorius Vla
das Jakubėnas atgaivos ieškoda
mas išvyko į Medicine Bow 
Mountains, Stony Range, Wyom- 
inge, netoli Colorado sienos, IkuT 
žmonos globoje atostogauja, dai
liai apsigyvenęs palapinėje džiau
giasi lįkvėpimą žadinančia gamta.

MOTERŲ DAILININKIŲ 
PLANAI

Lietuvių moterų dailininkių 
sąjunga planuoja didžiulę jung
tinę parodą Chicagoje 1974 me
tais, o šiemet, rugsėjo mėnesio 
gale, Jaunimo centre turės stu
dijos darbų išpardavimą labai 
prieinamomis kainomis, kad dai
lininkės turėtų daugiau lėšų da
žams ir drobėms. Bus tapybos 
darbų, grafikos, keramikos. Da
lyvaus daugiau kaip 20 dailinin
kių.

Turistės iš bokšto stebi Niagaros krioklį. Nuotr. V. Maželio

ARTĖJA PARODŲ 
SEZONAS

RUOŠIA NAUJĄ 
LIETUVOS VYSKUPŲ 

RELIACIJŲ TOMĄ

Prof. kun. Paulius Rabikaus
kas, suredagavęs pirmą Lietuvos 
vyskupų reliacijų tomą, apiman
tį Vilniaus ir Žemaičių vyskupų 
pranešimus Šventajam Sostui, 
dabar ruošia spaudai antrąjį to
mą, kuriame bus Seinų,, Livoni
jos, Minsko, Lucko ir Mogilia- 
vo vyskupų pranešimai Romai. 
Kun. dr. P. Rabikauskas šv. Gri
galiaus universitete Romoje 
dėsto diplomatikos ir paleogra
fijos (senųjų raštų) kursus ir 
tame universitete yra istorijos 
fakulteto dekanas, šiemet šven
čia sidabrinį kunigystės jubilie-

Rudenį Čiurlionio galerijoj 
prasidės individualių parodų se
zonas. Numatomos parodos dai
lininkų ir skulptorių: Alfonso 
Dargio, Ed. Valaičio, grupės 
grafikų, New Yorko dailininkų 
sąjungos, tradicinė Vasario 16 
paroda, Vyt. Virkau, P. Alek
sos, A. Valeškos. Atsiras parodų 
ir daugiau. Jas grupuoja gale
rijos direktorė dail. V. Balukie- 
nė.

Kiekvienas kūdikis yra Dievo 
siunčiama žinia, kad Jis dar nėra 
nusivylęs žmonėmis.

— Rabindranath Tagore



Mončys apie Paryžiaus, 
JAV, ir lietuvių meną

Pokalbis su atvykusiu ii Paryžiaus dailiniiikuKūrybinių jėgų 
ekonomija

Kai tragiškas mūsų tautos li
kimas išbarstė mus po visus ipen- 
kis kontinentus, gausiai mūsiškių 
nenuskendo svetimųjų jūrose, bet 
daugelyje sričių eilė naujųjų atei
vių iškilo net į vadovaujančius 
sluoksnius. Turime pasižymėjusių 
savųjų moksle, administracijoje, 
ekonominiame gyvenime, inži
nerijoje, medicinoje ir eilėje kitų 
šakų. Šiose, pasakytume, bendro
siose žmonijos kultūrinėse srityse 
ir toliau mūsiškiai, ypač jaunieji 
intelektualai, kils, užimponuoda
mi kaip kitataučius, taip ir sa
vuosius.

Palaipsniui darosi sunkiau 'su 
savos, lietuviškos, kultūros loby
no ugdymu. Senųjų jėgos blėsta, 
naujų mažiau tepriauga. Užtat 
labai svarbu, kaip naujuosius ta
lentus iškelti ir ugdyti, taip ir iš 
anksčiau esantiems sudaryti pa
togesnes sąlygas išsiskleisti.

Pas mus susidaro viena nelai
mė. Jeigu kas savais sugebėjimais 
kur nors prasimuša, iš visų pu
sių supuolama tam visokiausių 
naujų darbų užkrauti, neatsi
žvelgiant į tai, kad beveik visi 
mūsiškiai šalia savo kūrybinių po
lėkių, turi kasdienę duoną užsi
dirbti ir jiems taip mažai laiko 
belieka savo kūrybos pasaulyje 
pagyventi ir naujais įnašais lietu
viškos kultūros lobyną praturtin
ti.

Jeigu kada nors buvo svarbi, 
tai ypatingai dabartiniu metu 
mums reikalinga kūrybos jėgų 
ekonomija, kad mūsų kūrybin
gieji žmonės nebūtų apkraunami 
pašaliniais darbais, kad įvairūs 
asmenys savo asmeniškiems rei
kaliukams neatiminėtų jų laiko, 
o kad jie tuos negausius savo 
laisvalaikių likučiais galėtų su
naudoti tiems kūrybos užmojams, 
kuriems jie pašaukti atėjo į šį pa
saulį.

Geras dalykas yra valdybos, 
komitetai ir'visoks kitoks veiki
mas. Jis yra tiesiog būtinas ir 
taip spirginantis išeivijos sąlygo
se, kur tik tai judantis lietuvis 
nenuskęs į svetimųjų bedugnes. 
Tačiau tam reikalui mes turime 
sumanių ir energingų visuomeni
ninkų. Čia jų sritis. Reikėtų pa
rodyti supratimo mūs kūrybin
giems poetams, rašytojams, laik
raštininkams, dailininkams, mu
zikams ir kitiems talentams ir 
neversti jų įsikinkyti į tuos už
davinius, kur jie atliks tik eilinio 
žmogaus darbą, bet kieno galimą 
atlikti, kai jų uždavinys būtų pla
čiau ir galingiau reikštis jų kūry
bos pasaulyje.

Bostone ipoeto Fausto Kiršos 
paminkle yra iškaltas įrašas: “Aš 
liudiju keliaujančių per žmones 
Kūrybos aistrą, laimę ir Golgo
tą”. Kiek galima mūsų talentin
giesiems įkūrėjams tebūnie suda
rytos sąlygos liudyti tą antkapy 
suminėtą kūrybos aistrą, visų pir
ma neatimant jų laiko pašali
nau* darbai*, beprasmiu gaišini

mu, asmeniškų kieno nors reika
liukų atlikinęjimu.- Adomas Jakš
tas mus visus perspėjo: “Tikrųjų 
kūrėjų turim vos mažytę saujelę. 
Būdami reti, kaip auksas, jie ir 
brangesni negu auksas”.

Iš vienos pusės saugant juos 
nuo neproduktyvaus gaišinimo 
pašaliniais dalykais, kiek gali
ma turime daryti pastangų jų 
kūrybos sąlygas pagerinti. tuo 
keliu eina mūsų Lietuvių fondas, 
protarpiais skirdamas stambesnę 
sumelę kuriam talentingam mū
siškių kokį kūrybos uždavinį at
likti.. Dažnai tokie kūrybingi 
žmonės, apsirūpindami tik kuk
liu pragyvenimu, o laisvalaikį 
skirdami kūrybai, o ne antvalan- 
džių darbui, išteklių nesusikrovė. 
Užtat ekonomiškai stipresnieji ga-
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Skulptorius Antanas Mončys 
iš Paryžiaus porai dienų buvo at
vykęs į Chicagą aplankyti savo 
draugus iš gimnazijos ir meno 
mokyklos laikų. Pirmadienį išvy
ko į Torontą, kur trejetą savai
čių svečiuosis pas savo mokslo 
draugą J. Bakiį, su kuriuo pažįs
tamas net ketvirtį šimtmečio. Po
rai dienų užsukęs į Glevelandą, 
vėl vyks į Paryžių.

Skulpt. Mončys yra žemaitis 
iš Darbėnų, Mončių kaimo. Mo
keisi pranciškonų gimn. Kretin
goje, studijavo architektūrą Kau
ne, meno mokslus — Miunche
ne, Freiburge, o skulptūros studi
jas gilino Paryžiuje.

Net 23 m. Paryžiuje

Šiemet jau susėjo 23 m., kai 
mūsų skulptorius gyvena Pary
žiuje. Turi savo studiją ir atlie
ka išvykas meno darbams kitur. 
Pvz. ir dabar iš Amerikos turės 
skubėti į Belgiją, Briuselį, kur vie

no profesoriaus namams turi 
nukalti grahito Skulptūras 3 
metrų aukščil. Skulptūros priva
tiems profesoriaus namams, vaiz
duos šeimą.

Vadovaus universiteto 
skulptūros studijai

Tuo pačiu laiku turės sukurti 
skulptūros studiją Cite Universi- 
taire, Paryžiuje, ir jai vadovauti. 
Skulptorius Mončys toje studijoje 
ir pradės darbą šiais mokslo me
tais su studenjtais.

Skulpt. Mončys yra daugiausia 
pamėgęs naudoti akmenį — nuo 
alabasto iki granito — ir medį. 
Vienu tarpu jis buvo pamėgęs 
rankos atkūrimą, darant su ja vi
sokias kombinacijas. Tai buvo jo 
lyg protestas prieš intelektualiz
mą, garbinantį smegenis, kom
piuterius. O mūsų civilizacijos 
variklis, anot dailininko, buvo 
ranka. Ir jos išraiška plati —įgali 
reikšti džiaugsmą ir nervingumą,

gali žmogų užmušti ir glamonė
ti. “Norint, toj temoj galima pa
silikti visą gyvenimą”, saiko 
skulpt. Mončys.

— Ar Paryžiuje yra daugiau 
lietuvių dailininkų ir kaip jie lai
kosi? — paklausiau skulpt. Mon- 
čį, su mokslo draugais dailinin
kais besisvečiuojantį skulptoriaus 
R. Mozoliausko meniškoj reziden
cijoj prie Lemento.

— Vytautas Kasiulis pasken
dęs tapyboje ir, litografijose. Jo 
paveikslai yra paplitę ne tik Pa
ryžiuje, bet daugelyje kraštų ir 
kontinentų.

Grafikas Žiibuntas Mikšys,ypač 
sėkmingai dirba oforte. Jo darbai 
labai subtilūs.

Grafikas Pranas Gailius dirba 
įvairiose technikose — raižo li
noleume, vaiyje. Tai viskas iš 
lietuvių dailininkų Paryžiuje.

— Kaip apskritai menas Pary
žiuje ir Prancūzijoje.

— Manau, kad Paryžiuje šiuo 
■metu taip, kaip ir kitur. Tas pats 
greitai paplinta ir Nevv Yorke, ir 
Tokijuje. Ypatingos meno mo
kyklos nėra Paryžiuje yra įvairių 
tautų menininkų telkinys, net ir 
japonų, vokiečių ir amerikiečių.

— Ar nebuvo sunku lietuviui 
tarp tokios daugybės menininkų 
užimti poziciją?

— Kad buvo sunku, tiesa, bet 
nemanau, kad lietuviui būtų spe
cifiniai sunkiau. Gal tik pvz. 
graikas, atvykęs Paryžiun, turėjo 
paramos iš savo krašto. Kas turi 
savo kraštą, turi savo atramą. 
Bet šiaip — kiekvienas vertina
mas pagal tai, ką sukuria.

— Kokios meno srovės dabar 
būtų ryškesnės Europoje?

— Jei imti modernųjį meną, 
tai šios dienos meno dvasia atsi
radusi pradedant kubizmu, fau- 
vizmu, baigiant abstraktu. Bet 
yra tendencija sugrįžti ir į figū- 
ratyvinį meną. Tačiau kaip pa
grindas pasilieka tos anksčiau su
minėtos sravės, kurios padėjo iš
laisvinti meną iš sustingusių tai
syklių, kanonų varžtų ir atvėrė 
platesnius vartus vystytis toliau.

— Jūs dirbate ir bažnytinio 
meno šakoje, kokia padėtis šioje 
srity?

— Čia paskutiniu metu iškilo 
daug problemų. Dabar bažnyčių 
nebegalima perkrauti taip, kaip 
buvo seniau. Buvo gerai aiškinti 
evangeliją paveikslais, kai žmo
nės nemokėjo skaityti, o kai da
bar knygų pasaulis atsivėręs, 
vaizdai gal net daugiau blašky
tų, negu padėtų susikaupti. Baž
nyčioje turi pasilikti mistinė at
mosfera.

— Ar pažįstate Amerikos me
ną ir kaip jis atrodo lyginant su 
Europos?

— Plati tema. Dabarties Ame
rikoje yra labai daug vertingų 
daubų, bet ar galima pasakyt, kad 
tai grynai amerikietiškas menas, 
kai čia yra tiek daug suvažiavu
sių menininkų iš viso pasaulio, 
pvz. čia yra net daug japonų 
menininkų. Lygiai ir Paryžiuje 
nėra vien prancūzai menininkai.

Skulpt. Antanas Mončys

KULTŪRINĖ KRONIKA
ANTANAS VAIČIULAITIS 

N EDERLAN DISKAI

Zdnta Tenisonaitė išvertė į ne- 
derlandų kalbą Antano Vaičiu
laičio “Mūsų mažoji sesuo” (On- 
ze kleine žus). Vertimas bus iš
leistas 1974 m. Dabar Z. Teniso
naitė baigia rašyti (knygelę vai
kams.

DIDŽIULĖ MENO PARODA
Dailininkai iš keliolikos JAV 

valstijų, o net ir iš Anglijos bei 
Kanados rugpiūčio 10—12 d. sa
vo kūrinius išstatys Chicagoje, a- 
biejose Rush gatvės pusėse, o ir 
gretimose gatvėse tarp Cedar St. 
ir Chicago Avė. Iš viso bus iš
statyti kūriniai kelių šimtų daili
ninkų.
LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖS 

ŽINIOS
Povilas Gaučys rūpestingai 

ruošia lietuvių bibliografijos me
traštį, apimantį 1970 ir 1971 me-

Katailoguose Paryžiuje prancūzų 
pavardės gal nė 50 proc. nesuda
ro.

— Ar pažįstate dabarties Lie
tuvos meną?

—< Seku iš katalogų. Atrodo, ką 
jie kuria jų sąlygose — gerai, da
ro kiek gali.

— Kokias numatot ateities 
meno perspektyvas pasauly?

— Čia jau futurologų sritis. 
Man užtenka stengtis ką darau 
dabar padaryt gerai. Ateitis pri
klausys kitiems. \

— Ar turėtumėte kokių suges
tijų jauniems lietuvių meninin
kams?

— Jų ypatingai ugdyti nerei
kia. Jie išaugs patys. Reikia tik su
kurti aplinką, kad nepasijustų 
vieni. Reikia, kad mūsų bendruo
menė stengtųsi gyventi menu, 
ipažinti jį, o menininkai, kaip ir 
poetai ar muzikai patys išsivys- 

įtus. Numatoma, kad išeis apie 
1974 m. vidurį-

1969 metų bibliografinis met
raštis bus išleistas šių metų ru
denį. Ruošia Jonas Švedas. 1972 
ir 1973 m. liet, bibliografinį met
raštį ruoš P. Gaučys. Leidinys 
numatomas 1974 m. pabaigoje.

Darbą trukdo, kad ne visi lei
dėjai savo leidinius bibliografinei 
tarnybai atsiunčia. Bibliografinį 
metraštį ligi šiol leido Liet, bend
ruomenės Kultūros fondas,o nuo 
dabar perėmė leisti Lituanistikos 
institutas, kuris parūpins metraš
čius už 1970 ir sekančius metus.

Bibliografijai paruošti ir iš
spausdinti Kultūros fondas pasky
rė 3,000 dol., Lietuvių fondas 
1,000 dol.

RAŠO PREL. MYKOLO 
KRUPAVIČIAUS BIOGRAFIJĄ

Petras Maldeikis, gyv. Phoenix, 
Ariz., ruošia spaudai prel. Myko
lo Krupavičiaus biografiją. ■-

Į 
tys. Nereikėtų skirti menininkų 
nuo visuomenės. Menininkai — 
•ta pati visuomenė, jokios ribos 
neturi būti. Jei tauta jautri me
nui, turės ir menininkų.

— Ką manote apie lietuvių iš
eivijos meną.

— Manau, kad eina savo nor
malų kelią. Mūsų išeivijos daili
ninkai turi progos daugiau pama
tyti. Aplinkuma daro įtakos, bet 
gal tai ir neblogai. Dabar visose 
plotmėse, kaip ir kasdieniam gy
venime, žmonės negali pasilikti 
užsibarikadavę. Mūsų tautiečiai 
pajėgūs ir galės atsiekt, kaip ir ki
ti.

— Ar visą laiką pasiliksit Pa
ryžiuje?

— To nežinau. Ypatingų pla
nų neturiu. Dabar man neblogos 
sąlygos Paryžiuje, ten pasilieku, 
bet nesu prisiekęs ten visam am
žiui Ūkti. J. Žvilbutia
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Kai rusas ima mokyti 
lietuvių poetus.
Dvylikos paroda Corcoran 
galerijoje, Washingtone. 
Dr. Jonas Puzinas rašo 
apie mūsų protėvių kovą 
su ligomis.
Marijos Saulaitytės eilėraščiai. 
Krepšinio ir tinklinio rinktines 
Europon išleidžiant. 
Akademinės prošvaistės.

Kertinė paraštė
Kai rusas ima mokyti lietuvių poetus
Šių metų “Poezijos pavasa

rio” antologijoje, išleistoje Vil
niuje, Levas Ozerovas (rusų li
teratas, vertėjas, savotiškas lie
tuvių poezijos bičiulis) savo 
straipsnyje “Poezijos laukas” 
surašo eilę priekaištų lietuvių 
poetams. Ozerovui atrodo, jog da
bartinė lietuvių poezija “dar 
nėra iki galo įdirbtas laukas”. 
Nepakanka “iš sodrios pilna
kraujės realybės gimusių api
bendrinimų”, nepakanka revo
liucinių kovų,, hitlerininkų bar
bariškumo, prieškarinių vos ke
lių komunistų tragikos apdaina
vimo. Ozerovui ypač nepatinka 
poetų palinkimas į uždarą psi- 
chologizmą, abstraktumą, savi- 
stabą. Anot jo, cituojant M. 
Gorkį,, poetai yr‘a tapę savo sie
los auklėmis.

Negalima primesti Ozerovui 
nenusimanymo lietuvių literatū
roje. J is gražiai pašneka ir apie 
Donelaitį, Pošką, Baranauską, 
Strazdą, Putiną,, Mieželaitį ir ki
tus poetus. Savo ver timais į ru
sų kalbą Ozerovas yra išpopu
liarinęs lietuvių literatūrą So- 
vietijoje. Vis dėlto jis turi paly
ginti siaurą lietuvių kultūros 
sampratą. Jam lietuvių tautos 
tradicija — tai ne mūsų dvasi
nė gyvybė, atėjusi iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės, iš 
senovės versmių, iš krikščiony
bės, Mažvydo, iš atgimimo ko
vų prieš muravjovišką spaudos 
draudimą, lenkinimą, rusinimą, 
iš žemdirbių meilės savai že
mei, iš mūsų nepriklausomybės 
laikmečio, iš ideologijų įvairo
vės, iš demokratinės toleranci
jos... Lietuviškai suprasto erd
vaus dvasios lauko Ozerovas 
ir matyti nenori. Jam patogiau 
į savo ankštą tradicijos maišelį 
sumesti tik revoliucinius lozun
gus, tik nacių žiaurumus, sovie
tinį kryptingumą, laimėjimus, 
bolševizmo herojus ir pan.

“Ar galima užmiršti šią tra
diciją?” — patetiškai klausia 
Ozerovas. Tarsi nesulaukdamas 
atsakymo, tuoj pat pabrėžia: 
“Bet yra širdies atmintis. Yra 
istorijos atmintis”. Reiškia —

nei širdis, nei istorija tradicijos 
užmiršti neleidžia.

Teisingai. Yra dalykų, kurių 
nei mes, nei mūsų vaikų vaikai
čiai užmiršti negalės. Ne vien 
hitlerininkų žiaurumų. Juodu

(Nukelta į 2 psl.)

Įsišakniję savo tėviškes mene
Amerikos lietuvių dailininkų paroda Washingtone, D.C.

Rugpiūčio 10 d. Corcorano ga
lerijoje, Amerikos sostinėje, atida
ryta dvylikos lietuvių dailininkų 
paroda. Patsai muziejus yra pir
mas atsiradęs Washingtone, ir 
vienas iš seniausių Jungtinėse 
Valstybėse. Jo specialybė yra 
amerikiečių menas, nors turi 
Remibrandto, Rubenso, Corot, 
Degas ir kitų europiečių kūrybos. 
Pastaruoju laiku Corcorano ga
lerija buvo palinkusi į kraštutinį 
modernizmą, ir tai atsispindėjo 
parodose. Pasikeitus vadovybei,su 
kraštutiniais sąjūdžiais kiek ap
rimta ir, taip kitų dalykų, dau
giau susidomėta įvairių tautybių 
menais. Todėl galerijos dabarti
nis direktorius Roy Slade ir ku
ratoriai palankiai pažiūrėjo, kai 
kilo mintis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo proga su
rengti lietuvių parodą. Jie norė
jo, kad dalyvautų Amerikoje gy
venantys tapytojai ir grafikai,kad 
jie būtų iš naujesnių bangavimų 
ir kad iš kiekvienos šakos būtų 
po šešis. Tai iš dalies nulėmė 
dabartinės parodos pobūdį. Ji nė
ra istorinė. Tokiu atveju būtų te
kę pradėti nuo lietuvių dailės pa
triarcho Adomo Varno, įtraukti 
realistinę mokyklą, gal net paro-

dyti liaudies meno.

Vienas iš dvylikos nėra naujo
kas Concorado parodosce. Tai 
Adomas Galdikas, anksčiau daly
vavęs ten dvimetėse amerikiečių 
parodose. Pastarojoje žymių vie
tą užėmė Kęstučio Zaipikaus dro
bės. Anksčiau dvimetėse dar yra 
dalyvavę Jonas Aleksandravičius 
ir Antanas Vaikšnoras.

Kaip Adomas Galdikas, taip 
ir kiti mūsų tapytojai ir grafikai 
gražiai atžymėti parodos katalo
ge, — “12 Lithuanian Artists in 
America”. Katalogas aprūpintas 
Kongreso knygyno numeriu, tad 
jis galės patekti ir į reikiamas 
bibliotekas. Kas norės, ten trum
pai galės patirti apie lietuvių me
no raidą ir rasti taiklius parodo
je išstatytų menininkų apibūdi
nimus. Tai davė Mindaugas Nas- 
vytis iš Clevelando valstybinio 
universiteto. Su įvado istorine 
dalimi galima kai kur nesutikti. 
Pavyzdžiui, kalbant apie Čiurlio
nį, gal būtų reikėję žodį tarti 
apie jį, kaip naujų kelių ieškoto
ją, nors ir nesutiktum su teze, 
kad jis buvo abstraktinio meno 
pradininkas.

— jo spalvos į tave prabyla kaž
kokiais naujais pasauliais. Kazi
miero Žoromskio “Billboard Se
nes” kai kam iš mūsų bus sun
kiau pagaunamos — dėl tų pa
veikslų plakatiško stiliaus ir dėl 
atgarsių iš meno srovės, kuri be
rods jau nėra paskutinis šūkis. 
Užtai lengvai suvokiama ir savo 
optine iliuzija išsiskiria Kazio 
Varnelio kūryba. Jis yra šio op
tinio stiliaus meistras, ir teko nu
girsti, kad jau spėjo čia pagauti 
amerikiečių dėmesį. Dar grįžtant 
prie grafikų, Vytautas Ignas ža
vi savo lietuviškų motyvų nuo
širdumu, o Romas Viesulas 
intriguoja savo išradingumu. 
Concoranos galerijoje jis išstatė 
savo “Raudų” serija, kur susi
bėga:- apšvietimas, juodas relje
fas muzika ir garsas. Paties dai-| 
liniuko žodžiais, šis derinys turi 
duoti “magnetišką įspūdį” žiūro
vui. Ar kiekvienas žiūrovas pa
gaus esmę ir ją išgyvens, tektų 
suabejoti. Kai kam garsas ir gra
fika nebūtinai čia susilieję į vie
ną, naują meną. Pagaliau mūsų 
grafikos meistras Vytautas Jony
nas parodai atrinko raižinius iš 
ankstesnio laikotarpio, maždaug 
Freiburgo dienų.

ANTROJI DALIS / 1973 METAI
' AUGUST 18, 1973
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Vytautas Ignas Pasaka (lino raižinys, 1970)
Iš lietuvių dailininkų Amerikoje parodos Corcoran galerijoje, VVashing- 
ton, D. C.

Kazys Varnelis Dvi U (akrilika, nuotr. J. Dovydėno)

Iš lietuvių dailininkų Amerikoje parodos Corcoran galerijoje, Washing- 
ton, D. C.

Po istorinės dalies Mindaugas 
Nasivytis kalba aipie kiekvieną iš 
dvylikos, įrikiuodamas juos į me
nines mokyklas ir sroves, iškelda
mas būdingiausią bruožą. Kata
logo tvarka turime Dalią Alek
nienę, Adomą Galdiką, Vytautą 
Igną, Vytautą Jonyną. Ireną Mit
kutę, Viktorą Petravičių, Zitą So- 
deikienę, Romą Viesulą, Kazį 
Varnelį, Vytautą Virkau, Viktorą 
Vizgirdą ir Kazimierą Žoromskį. 
Tokią atranką pasidarė pati ga
lerijos vadovybę.

Išėjęs iš Corcorano galerijos 
tu pagalvoji: juk tai gražus lie
tuvių meno pasirodymas.

Ir tai istorinė paroda, nes Ame
rikos sostinėje tai pirmas tokis 
lietuvių dailės žygis.

O bendrą įspūdį trumpai nu
sako galerijos direktorius Roy 
Slade savo žodyje kataloge:

“Šie menininkai yra įsišakniję 
savo tėviškės mene; liaudies me
no įtaka ypač pastebima čia iš
statytoje grafikoje, kai tuo 
tarpu tapyba daugiau išreiškia 
šios dienos braižą”.- Visi vyrai, jei taip galima iš

sireikšti, yra seni savo meno vil
kai, plačiau pažįstami iš ankstes
nių parodų, ar bent daugiau gir
dėti, ar matyti periodinės spau
dos puslapiuose, jų meno leidi
niuose. Tai dar nereiškia, kad jie 
būtų įstrigę savo senuose laimėji
muose. Naujai ir tvirtai atrodo 
Adomas Galdikas, Viktoras Viz
girda, Viktoras Petravičius, jeigu 
jau dairytis po vyresniuosius. 
Viktoro Petravičiaus išstatyti ir 
du leidiniai — Lino raižiniai ir 
Graviūros. Ten pat yra Vytauto 
Jonyno iliustruota knyga — “Die 
Leiden dės Jungen Werthers”.Ša- 
lia jų dvilrenos Mitkutės knygos
— lietuviškų keiksmažodžių gra
fika, ir antra — “Pastoralės”. 
Tais keiksmažodžiais ji skiriasi iš 
kitų, nes tokios temos dar netu
rėjome savo menuose. Grafikoje 
ji yra išradinga ir taikli atlikime. 
Galima būtų tarti, kad tai nau
jas atradimas mūsų dailei. Lygiai 
įdomi Dalia Aleknienė savo mo
derniu braižu ir Zita Sodeikienė, 
ypač kai ją pirmą kartą išvysti 
spalvose, ligšiol matęs tik žurna
lų iliustracijose. Tą patį būtų ga
lima tarti ir apie Vytautą Virkau

Dvi parodos Londone
Lietuviškos parodos Londone, per pastarąjį dešimtmetį štai 

Britanijos sostinėje, retas daly
kas, ypač tokios, kuriose lietu
viški ar lietuvių sukurti daly
kai rodomi kitataučiams. Retas, 
bet vis dėlto galimas. Štai lie
pos mėn. iš karto turėjome net 
dvi. Viena jų

Elenos Gaputytės skulptūrų 
ir piešinių paroda

Ji vyko Marjorie Parr gale
rijoje liepos 6 - 28 dienomis. Pa
tekti su savo darbais į šio did
miesčio galerijas nėra, toks pa
prastas daiktas. O E. Gaputytė

suruošia jau trečią parodą!
Šįkart ji buvo išstačius! 21 

skulptūrą ir 15 piešinių. Jos 
skulptūros nėra didelės, ne mo
numentalios, nes tokių paga
minti ji neturinti sąlygų. Dau
giausia tų skulptūrų yra bron
zinės, šis tas iš alebastro ir ki
tokių medžiagų. Tušu daryti 
piešiniai yra stambių dėmių.

Kai aplankėme jos parodą, 
keletas darbų jau buvo parduo
ta. Vieną skulptūrą kaip tik

Aug. R. (Nukelta j 6 pusi.)

Adomas Galdikas Kompozicija (guašas)

Iš lietuvių dailininkų Amerikoje parodos Corcoran galerijoje, Washington, D. C.
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Mūsų visų bendrieji namai 
Bronio Railos atsiminimai 
apie Jonų Aistį.
Dr. Jonas Puzinas rašo 
apie mūsų protėvių kovų 
su ligomis.
Vorkutos kalinių streiko 
dvidešimtmetis.
Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo 
programa.

0 kaip tavęs man neminėti. 0 kaip ta vęs man nekartot
■ (Jonas Aistis)

Rauda, prisiminimų bandymas ir 
keli nuotykiai

BRONYS RAILA

Kertine paraštė
Mūsų visų bendrieji namai.

“Anksčiau amerikiečiai žinojo 
ar Ja uit ė, kad, kai liberalizmas ar 
modernybė juos apvildavo, jie ga
lėdavo pasitraukti į kitą pasaulį. 
Labiausiai akivaizdus bažnyčiose, 
etninėse grupėse ir mažose ben
druomenėse tas ipasaulis buvo 
tai, ką amerikiečiai turėjo galvo
je, -kai jie kalbėjo apie ‘namus’... 
Dabar, tačiau, itą tradiciją re
miančios grupės jau išmirė artba 
miršta, ir liberalioji visuomenė 
vis 'labiau ir labiau primena tą 
tuščią puslapi....” Taip savo nau
joje knygoje “The Idea of Frater- 
nity in America” (Brolybės idė
ja Amerikclje, V. of California 
Press, 7973) Wi'lson Carey Mc- 
Williams aprauda bendruome
nės ryšių ir brolybės idėjos nyki
mą Amerikoje.

McWilliamso nupieštas pa
veikslas gal perdaug niūrus; kai 
kurie kritikai nurodė, kad daugu
ma amerikiečių tėbesi telki a įvai
riose “naminėse” grupėse. Ta
čiau negalima paneigti, kad jo 
skunde esama daug tiesos. Ir mes, 
imigrantai, ypač gyvenantys did- 
miesčiuos, matėme ir pergyvenom 
amerikietiškųjų bendruomeninių 
ryšių irimą, kuris ypač paveikė 
jauniausiąją kartą. Todėl jau
niausieji .taip ipabrėž’a jaunimo 
solidarumą, taip stengiasi dėvėti 
vienodus drabužius, taip plūsta j 
masinius koncertus — iškantinį 
bendruomenės pakaitalą žadan
čius komercinius renginius.

Lietuviškasis išeivijos jau
nimas dalijasi bendraisiais Ame
rikos jaunimo geismais ir proble
momis. Gal, beiėškodami bend
ruomeninių ryšių ir nusivildami 
sintetiniu utopizmu, ne vienas 
jų naujai pažvelgs i lietuviškąją 
bendruomenę, kaip tebegyvus, 
nors ir nedidelius, “namus”,kaip 
“brolybės” užuovėją. Tai vilčiai 
pagrindo ducda ir amerikiečių 
jaunimo aplamai vis didesnis su
sidomėjimas savo etninėmis šak
nimis.

Tai nereiškia, kad skirtingos 
išeivijos kartos staiga ims kalbė
ti viena kalba. Egzilis, kaip pap
rastai, padidina plyšius ir nuo
tolius tarp kartų: kalbų, kultūrų, 
papročių, pažiūrų nuotolius. Bet 
laikas nuo laiko pasirodo ir ženk
lų, kad tam tikrais atvejais mes 
Visi, seniausieji ir jauniausieji, pa-

Nebe vieną kartą — o dažniau 
ir dažniau — padedu panešti vis 
naują karstą į kapines, idant jis 
ten pranyktų Kalifornijos molė
tame podirvyje. Beveik tiek pat 
pasakiau ir atsisveikinimo pra
kalbų. O nekrologų dar daugiau 
prirašiau — vis tokių graudžių 
oracijų ar eulogijų, kurias Stasys 
Santvaras, teisingai sulietuvinda
mas, vadina raudomis. Taip jau 
daug priraudojau apie įžymius 
veteranus, vyresnius savo moky
tojus, ogi ir apie bendraamžius, 
artimus draugus, ir kas karčiau
sia —ne sykį jau ir apie žymiai 
už save jaunesnius.

Tai baisiai sunkus darbas, la
bai nelengva pareiga. Jei taip bus 
ir toliau, vargu beišlaikysiu. To
dėl jum visiem, kurie vėl atsiski- 
riat ar dar pasiliekat, noriu čia 
patetiškai sušukti:

— Nepradinkit taip greit! Ne
skubėkit, palūkėkite dar, užgaiš- 
kit... Ne dėl to, kad tasai gyve
nimo akimirksnis, kaip Goethės 
Faustui, būtų toks gražus. Gyve
nimas mūsų daugumai dabar nė
ra pasakiškai mielas. Bet man be 
jūsų jis darysis vis šaltesnis, ny
kesnis, plikas...

Ak, ak, — žinoma, tai aimana 
to, kuris kaskart daugiau ir dau
giau nustoja savo bendralaikių. 
Tokių, kuriuos jis arčiausiai paži
no ir suprato, ir kurie dar galėtų 
jį patį geriau suprasti, pajausti, 
paskendusių laikų pasakas drau
ge pergyventi. Ir ne kaip nors ab
strakčiai, teoriškai, knygiškai, 
“pagal šaltinius ir dokumentus”, 
bet grynai žmogiškai, gyvenimiš
kai, visai asmeniškai.

Nenupelnęs, nenorėsiu jokio 
skulptūriško paminklėlio. Bet 
avansu nekukliai vėlią naktį pa
svajoju, jog tam, anot Radausko, 
karališkam paskutinio atsisveiki
nimo momentui praėjus, nebebū

silj'untame vienos šeimos nariais.
Vienas tokių atvejų buvo dvie

jų šią vasarą tragiškai žuvusių 
jaunuolių laidotuvės New Yorke. 
Jose dalyvavusius ypač paveikė 
nuoširdus dail iljimąsis bendru 
skausmu ir liūdesiu. Ne tik tė
vai ir artimieji, ibet ir visa bend
ruomenė prisiminė itų jaunuolių 
pirmuosius žingsnius, ankstes
nius pasiekimus, prisiminė jų gra
žią jaunystę, kaip mūsų visų gy
venimo čia dalini įprasminimą, 
prisiminė juos šeštadieninės mo
kyklos šventėse, sporto aikštėse, 
vasarvietėse. Ir tą akimirką visi 
jautėmės netekę savo- sūnų, savo 
vaikų — buvome tikra, pilnutinė 
bendruomenė.

Kitas atvejis atsišaukia iš 
pranciškonų vasarvietės Kenne- 
bunkporte, Maine valstijoje. Šį 
rugpjūtį, per vieną tradicinių li
teratūrinių vakarų, paprastai ap
tarnaujamą rašytojų—veteranų, 
kažkam atėjo išganinga mintis 
pakviest jsijungt iir pačius jau- 
niausiuosius. Kai kurie žmonės 
bauginosi, kad jaunieji neturės 
nieko parašę, neišdrįs dalyvauti 
ar ilietuviškai nebe iškalbės. Bet 
jie suklydo. Penki jauni rašto 
žmonės, nuo penkicllikos iki dvi
dešimt vienerių metų amžiaus, 
drąsiai stojosi prieš publiką ir pa
skaitė savo eillių ir prozinių samp
rotavimų. Jų lietuvių kalba įvai
ravo nuo puikios iki priimtinos. 
Kaip jie vėliau pareiškė, jiems 
buvo itin malonu skaityti savo 
kūrinius lietuvių ka’ba “tikros” 
publikos .akivaizdoje. O pati pub
lika buvo tikrai įdėmus reginys: 
žmonės žvijgčicijo vienas į kitą, 
linksėjo galvomis, džiaugėsi, lyg 
kokį stebuklą pergyvendami, lyg 
lietuviški žodžiai iš jaunų lūpų j 
tą akimirką būtų įprasminę jų 
išeivijos dešimtmečius. Ir tą va
karą, trumpai, mes dalijomės sa
vo džiaugsmu, dalijomės skaitan
čiais jaunuoliais, lyg jie būtų mū
sų sūnūs, mūsų dukterys.

Egzilio kasdienybė, be abejo, 
vėl stengsis mus išsikirti. Tačiau 
tiedu atvejai — o panašių bu
vo ir bus — mums nuolat 
primins, kad ypatingomis akimir
komis mes visi pasijuntame gy
venantys bendruose namuose, 
kuriuos pastato meilė, tikėjimas 
ir atsisakymas užmiršti. I. Ž.

jojV.Bdp^Se e\12e°iSUd^nėa8CAU A'SČ'° iiteratūrini vakarą i867 metais Los Angeles, Kaliforni-
eilėje iš dešinės Neringa Railaitė sf ,Bernardaa Brazdžionis, Jonas Aistis, prel. J. Kučingis. Antroje 
Uenė. R£Ulaitė’ at8l“unnnų auto rius Bronys Raila, prof. Stasys Žymantas, Daneta Rai-

Nuotrauka Leono Kanto

čiau labai priešingas, jei kuris 
bendralaikis draugas laikraštyje 
ir apie mane parašytų nors poros 
šimtų eilučių raudą — ne būti
nai pasaldyto limonado, bet ge
riau kritišką, ironišką ar humo- 
ristišką, kaip paprastai “neteisin
gą” jau vien savo nuogu teisin
gumu.

Bet jeigu jūs taip skubėdami 
vienas po kito išlėksit, — žinau, 
nebeliks kam parašyti. Štai dar 
papildomas nedovanotino egoiz
mo lašas mano liūdesyje...

•
Ko jūs, atminimai, šitą nakti
• keliatės?
Ko jūs, pakaruokliai, kylat iš 

kapų?
Trupučiukas ilgesio, senų

r" iodžių keletas...
Praeitis pakvimpa jazminų

kvapu.

Nesiruošiau, net niekad nepa
galvojau, kad kada nors tektų 
rašyti raudą apie Joną Aistį. Ir 
kada po čia artimiausio mano 
draugo Stasio Žymanto, beveik 
antrosios mano prigimties dalies, 
štai už poros mėnesių ir AISTIS 
mus palieka, tai jau buvo per 
daug. Nesvarbu, kad liūdesys da 
bar buvo kitoks: ne verdančiai 
emociškas ir “moteriškas” ligi 
ašarų, bet toks lyg “literatūrinis”, 
ramesnis, atokesnis, olimpinis — 
ir ne mažiau sunkus.

Savo “Milfordo gatvės elegijų” 
pačiame pirmame lape Aistis ma
ne vadina “mano bičiulis” ir dar 
pakartoja —“mano senas bičiu
lis”. Atsiliepia apie mane ne iš 
geriausios pusės, o priekaištauda
mas, mano blogą stilių apgailes
taudamas (visai be reikalo, ne 
dėl mano kaltės ir dėl neužtar
nauto nesusipratimo). Tad tos

Paskutinį saldų snūdį snaudė rytas — Nuotr. Pauliaus Stankaus
Nei žolytė, nei lapelis nejudėjo (Jonas Aistis).

mūsų bičiulystės pabrėžimas bus 
čia daugiau kalbėjimo maniera, 
kurtuazija. Senovėje, taip — bu
vom bičiuliai, bet vėlesni laikai

fiziškai mus atitolino, daug kas tikslais: parūkyti, pakritikuoti bei 
spėjo gerokai atvėsti. Nuo Aisčio paerzinti pro šalį praeinančias 
išvykimo iš Paryžiaus Amerikon' panas ir be galo be krašto šne- 
1946 metais, per ilgiau nei pus- keti apie literatūrą. Tokia buvo 
tretį dešimtmetį bebuvom susiti- mano ir kai kurių kitų to “klubo”
kę vos vieną kartą, ir labai trum
pai. Prieš tai dar dėl spaudos rei
kalų susirašinėjom, pasibarda- 
vom — tai ir visa “bičiulystė”.

Bet žymiai anksčiau, dar Lie
tuvoje, Kaune, kone dešimtmetį 
itin artimai, kai kada broliškai ar 
vėl irzliai bendravom. Ir kadangi 
tai buvo labai svarbus mūsų 
brendimo etapas, jo pėdsakai, tur 
būt, abiem ir paliko neištrinami.

Mudu tais pačiais (1927) me
tais įstojom į Vytauto D. Uni
versiteto Humanitarinių mokslų 
fakultetą literatūrų ir kalbų pa
simokyti. Tada nė nežinojau, kad 
jis jau buvo už mane net pen- 
keriais metais vyresnis. Toks iš 
pažiūros neatrodė. Buvo itin de
mokratiškai apsirengęs, toks gana 
sausas, visai nedidelio ūgio, kiek 
strazdanoto veido. Mano akyse ir 
vėliau jis atrodė vis vienodai, ne
seno, nesikeitė.

Tuojau susipažinom ir du pir
muosius metus įdomiausiai pra
leidom dažniausiai humanitari
nio fakulteto senųjų rūmų kori
doriaus aikštelėje, kur buvom įp
ratę per kiekvieną pertrauką tarp 
paskaitų susiburti keliese trim

narių tikslų ir vertybių gradacija 
— Antano Venclovos, Antano 
Miškinio, Leono Skabeikos, kar
tais Henriko Blazo, Jokūbo Liau
dos ir panašių. Bet Aisčiui tais 
laikais atrodė svarbiausia tik kal
bėti apie literatūrą ir parūkyti. J 
humanitarių ir teologių sijonus 
jis tada dar nemėgo žvalgytis.

Pirmoji, gal net vienintelė mei
lė tada jam tebebuvo poezija, 
knygos, tų problemų diskusijos. 
Pat pradžioje man buvo keista ir 
mum kitiem net truputį juokin
ga. Pažiūrėjęs tada į Joną, nie- 
.kad nepasakytum, kad toks kups
tas didelį vežimą verstų. Bet vos 
atidarydavo burnytę, taip inty
miai, tylokai, pasuokdamas, 
šnibždėdamas, vis lyg prisiekdi
nėdamas, tuoj pajusdavai ne 
pėsčią esant, sąmojingą, daug 

i skaičiusį, savaip ir savarankiškai 
mąstantį pašnekovą.

Tatai dažną ir surišdavo glau
džiai su Aisčiu. O kalbų būdavo, 
jog į aruodus nesupiltum. Kar- 

i tais ir ginčų, ir mūšių ir net įžei- 
, dinėjimų. Mes tada nebuvom vie- 
nodų skonių ir pažiūrų.

{Nukelta į 3 pusl.)J
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Lietuvos teatras sezonų 
suvartoję.
Antanas Maceina kelia 
rūpestį žmogumi
Bronio Railos atsiminimai 
apie Jong Aistį.
Dr. Jonas Puzinas rašo 
apie mūsų protėvių kovg 
su ligomis.
Bendruomenė ar visuomenė? 
Londono horizontuose.
Spygliai ir dygliai.

Kertinė paraštė
Lietuvos teatras sezonų sąvartoje

Partijos ideologinė ofenzy
va kultūros baruose, susilau
kusi jautraus veteranų stalinistų 
(A. Jonynas ir kt.) pritarimo,jau 
matomai supilkino ir susiaurino 
Lietuvos kultūrini gyvenimą. 
Moderniosios “ždanovščinos”pa- 
sekmės ryškios ir Lietuvos teatre, 
kuriame nuotaikos šiandien liūd
nesnės, lyginant su įdomiaisiais 
1970-71 metais.

I Apie praėjusį ir ateisiantį teat
rinius sezonus spaudoje pasisakė 
“Tarybų Lietuvos Kultūros Mi
nisterijos Meno Reikalų Valdybos 
Viršininkas” Raimundas Ja
kučionis (Literatūra ir Menas, 
birž. 16 d.,Gimtasis kraštas, geg. 
24). Jo postringavimai įdomūs ir 
savo informacija, ir nutylėjimais, 
ir egzotiška sovietinės kultūrinės 
pareigūnijos logika.

“Reikšmingiausias praėjusio 
sezono įvykis” Jakučioniui buvo 
Sovietų Sąjungos 50—mečio pro
ga surengtas “tarybinių tau- 

1 tų dramaturgijos festivalis”. Ko
dėl gi jis reikšmingiausias? Iš 
kritikų atsiliepimų Lietuvos spau
doje buvo susidaręs kitoks įspū
dis. Festivalyje nebuvusi parody
ta nei viena reikšmingesnė dra
ma, nebūta nei vieno tikrai iš
radingo spektaklio. Bet festivalis 
atitiko Brežnevo kultūrinės poli
tikos reikalavimus, skatino “ta
rybinių tautų suartėjimą” ir tuo- 
mi vėlesni “susiliejimą”. Ego ip- 
so, festivalis reikšmingiausias.

Jakučionis pamini “nemaža 
užsienio dramaturgų kūri
nių premjerų” (Strinberg, Ča- 
pek, Ibsen, Shakespeare, Lavvler). 
Akysna krinta šio sąrašo “saugu
mas”. Tai visi amžinatilsiai kla
sikai, statomi “be pavojaus”, o 
australas Lawler gerokai nereikš
mingas. Šisai sąrašas dokumen
tuoja lietuvių scenos atribojimą 
nuo moderniosios Vakarų drama
turgijos, kurį taip vaizdžiai savo 
“atvirame laiške” buvo aprašęs 
“išvalytasai” Kauno Dramos te
atro vyr. režiserius Jonas Jurašas.

“Originaliosios dramos at
žvilgiu”, Jakučionis kalba apie 
šeštą praėjusio sezono premjerų, 
iš kurių didžiausio populiarumo 
susilaukusi J. Grušo pjesė “Bar

bora Radvilaitė”. O kas Kau
ne tą pjesę režisavo? Tos infor
macijos Jakučionis nepateikia.At
sakydamas į klausimą apie “pa
pildymus ir pakeitimus” režisūro
je, jis irgi nepamini Jurašo var
do, o pasitenkina, pranešdamas, 
kad “į Kauno teatrą atėjusi dirb
ti vyr. režisierei D. Tamulevičiū
tei, visuose teatruose dabar padė
tis nebloga”. Kodėl tokia parei
ginga tyla? Parafrazuojant ži
nomą posakį apie pakaruoklį ir 
virvę, galima sakyti, kad derži- 
mordos namuose nekalbama apie 
užčiauptos burnos savininką.

Straipsnyje apie Jakučionio 
pareiškimą sužinome, kad “pas
taruoju metu teatruose dėl nacio
nalinės dramaturgijos stokos su
mažėjo originalių pastatymų”. Ar 
Jakučionis panagrinėja to “suma
žėjimo” priežastis: Jurašo apra
šytą ir praktikos patvirtintą ori
ginalių lietuvių dramaturgijos 
veikalų (“Grasos namų”, “Ma
mutų medžioklės”, etc.) žalojimą, 
uždarymą, “ideologinės” drama
turgijos brukimą, cenzūros sau
valiavimą? Anaiptol. Kaip ir 
dauguma mūsų, Jakučionis netu
ri palinkimo į savižudystę. Jis 
žino, kad, jei jis prasižiotų apie 
tai, kas tikrai dedasi Lietuvos sce
noje, ir jis bematant pranyktų 
nuo scenos, kaip Jurašas. Ah, 
bolše vita!

Jakučionis tačiau pareiškia įsi
tikinimą, kad šią tautinės origi
naliosios dramaturgijos “spragą” 
nors “iš dalies užpildys” — klau
sykitės išsižiojęl — “paskelbtas 
konkursas kuriamojo darbo 
tematika”. Apie darbininkus, ga
myklas bei kolūkius dramas jau 
rašą G. Kanovičius, R. Markū
nas, D. Urnevičiūtė, S. Šaltenis. 
Ką gi, “kuriamasis darbas” dar
bininkų dalia geros temos, kurio
mis sukurta ir žymių dramos vei
kalų. Bėda tiktai, kad po tomis 
temomis pakastas didelis šuo. Ar 
tie veikalai parodys dabarties lie
tuvio darbininko pastangas kovo
ti už savo teises, (kaip Haupt- 
manno “Audėjuose”), kolūkiečio 
kovą su biurokratija ir eikvo
jimu, jauno darbininko apsispren-
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Rūpestis žmogumi
Paskaita dvidešimtajai lietuviškųjų studijų savaitei

Antanas Maceina

Red. pastaba. Jubiliejinei — dvt- 
dešimtajai — lietuviškųjų studijų 
savaitei (rugpjūčio 19-26 d.) Vo
kietijoje, Vasario 16-sios gimnazi
jos patalpose Huettenfelde, buvo 
pasirinkta šiais metais bendroji te
ma “Humanizmas — mūsų laiko 
problema”. Ją sklaidė paskaitos: 
‘‘Žmogus kaip mūsų amžiaus rūpes
tis’’ (A. Maceina), ‘‘Egzistencialis
tinis žmogaus vaizdas” (kun. J. 
Juraitis), “Marksistinis žmogaus 
vaizdas" (K. Čeginskas), “Krikš
čioniškasis žmogaus vaizdas’’ (kun. 
A. Rubikas), ,‘Humanizmas ir da
barties civilizacija” (V. Bartusevi
čius), “Žmogaus teisės Sovietų Są
jungoje” (A. Gerutis), “Vydūnas 
ir Putinas tarp Lietuvos humanis
tų” (J. Grinius), ‘ ‘Žmogus Aisčio 
kūryboje” (V. Natkus). — Kitos 
paskaitos lietė daugiau aktualius 
mūsų pačių dalykus. Tarp jų skai
tė prof. J. Eretas apie prel. P. Ju
rą tema: “Valančiaus šviesa už 
marių”. Prelegentai šiai jubiliejinei 
savaitei susibėgo net iš 6 kraštų. 
Čia spausdinama A. Maceinos pa
skaita yra įvadinio pobūdžio: ji lie
čia keletą skaudžių rūpesčio žmo
gumi taškų, kurie gresia žmogui 
barbarėjimu ir net dvasine jo žlug- 
timi. 

Pratartis

Dabartinė mūsų padėtis yra 
panaši į Nietzschės pamišėlio pa
dėtį: šisai, su žiburiu rankoje, 
iešikojo rinkoje Dievo; mes šian
dien toje pačioje rinkoje ieškome 
žmogaus. Anasai pamišėlis buvo 
minios išjuoktas klausimu, kur gi 
Dievas dingęs: pasiklydęs? pasi
slėpęs? iškeliavęs? gal net išemi
gravęs? Mes esame tos pačios mi
nios išjuokiami klausimu, kur 
dingęs žmogus: argi nesitriname 
kasdien su juo alkūnėmis? argi 
nesiveisia jis greičiau už triušius 
ir žiurkes? argi neimame tvarky
ti jo pradėjimo bei gimimo? Sy
kiu betgi ir Nietzschės pamišėlio 
atsakymas tebeskamba mūsų au
syse: “Kur Dievas dingęs? Aš 
jum pasakysiu, kur Jis yra: mes 
Jį nužudėme! Jūs ir aš. Mes visi 
esame jo žudikai”. Nekitaip ten

ka ir mum atsakyti į dabartinę 
pajuoką, kur dingęs žmogus. Ar 
nenužudėme jo savomis teorijo
mis, sistemomis, idėjomis ir tech
nikomis. Ar jo paveikslas nėra 
šiandien sudužęs į tūkstančius 
skeveldrų, kaip ir ąnas Nietzschės 
pamišėlio žibintas, kurį jis tėškė 
į grindinį, pamatęs, kad minia 
nesuvokia Dievo dingimo reikš
mės? Tačiau minia nesuvokia nė 
žmogaus dingimo reikšmės. Jai 
atrodo, kad ieškoti žmogaus esą 
taip lygiai juokinga, kaip ir ieš
koti Dievo. Juk Dievo bažnyčios 
tebekylančios pro miestų stogus 
— net ir Sovietų Sąjungoje. Juk 
žmogaus buveinės tebesistiebian- 
čios net aukščiau už šventyklų 
bokštus. Kam tad čia to žiburio 
rankoje? Kam. ieškoti to, kas 
prie pat šalies? Minia neregi, kad 
bažnyčios virtusios jau Dievo ant
kapiais, ką regėjo Nietzschės pa
mišėlis beveik prieš šimtą metų. 
Minia neregi, kad dangoraižiai 
jau virtę žmogaus karstais. Ji taip 
pat negirdi, kad ano pamišėlio 
giesmė “Reųuiem aetemam Deo” 
šiandien vis labiau virsta giesme 
"Reųuiem aetemam homini”. 
Nes "Dievo mirtis, kaip pastebi 
prancūzų dominikonas Claude 
Geffrė, neišvengiamai patraukia 
paskui save ir žmogaus kaip pras
mės nešėjo mirtį”(l). Žmogus 
miršta ne tik biologiškai; jis mirš
ta ir dvasiškai, vadinasi, kaip 
vertės, garbės, didybės ir net kal
bos subjektas. Dievui mirus, žmo
gus išblėsta tarsi žarija, kadangi 
jis, Adomo Jakšto žodžiais tariant, 
ir žėravo ne savo paties šviesa.

C. Geffrė teisingai įžvelgė, kad 
L. Fauerbacho ateizmas tebuvo 
“apkreipta religinė sistema” (t. 
p.): Dievo vardas iš tikro reiškęs 
žmogaus vardą; savo turimame 
Dievo vaizde žmogus regėjęs tar
si veidrodyje savo paties idealinį 
paveikslą ir todėl atsigrįžęs į sa
ve kaip į garbinimo vertą būty
bę. Feuerbachas dar galėjęs skelb
ti, kad seniau žmogaus dievas bu

Michelangelo (italas, 1475-1564) Žmogaus sukūrimas (freska Siksto koplyčioje, Vatikane)

vęs Dievas, dabar gi žmogaus 
dievas esąs Žmogus: “Homo ho
mini deus”(2). Šiandien betgi 
žmogus yra jau išvelkamas iš vi
sų Feuerbacho dar jam paliktų 
dieviškųjų savybių: kaip subjek
tas jis yra gujamas vad. hurna- 
ninių mokslų (Humanwissens- 
chaften); kaip subjektas jis yra 
palenkiamas bevardėm struktū
rom struktūralizme; kaip subjek
tas jis yra sąmoningai naikina
mas naujausios filosofijos įvairių 
atšakų. Feuerbacho, Markso, Ba- 
kūnino, Nicolai Hartmanno at
eizmas tarėsi išlaisvinęs žmogų, 
paneigdamas Dievą: žmogus be 
Dievo galįs, kaip svajojo Nietzs- 
chė, visais laivais išplaukti į at
virą jūrą, nes jam akiračio nie
kas nebeužstojąs. Todėl ankstes
nis ateizmas ir skelbėsi esąs tik
rasis humanizmas. Tuo tarpu 
naujausiasis Vakarų ateizmas, 
ypač prancūziškojo pobūdžio 
(plg. Althusser, Barthes, Fou- 
cault, Levi-Strauss), aiškiai su
vokia save kaip antihumanizmą 
ir įsakmiai skelbia, kaip sako Du- 
frenne, “gyvenimo prasmės paša
linimą ir žmogaus sužlugdy
mą”^): “Mūsų amžius pergyve
no žmogaus mirtį pirmiau, negu 
ją suprato”(4). Humanizmas, 
anksčiau buvęs žmogaus vertės 
bei garbės gynyba, dabar visiškai 
atvirai pradedamas vadinti “pro
tinio senėjimo simboliu” (5). 
Nuosekliai tada ir rūpestis žmo
gumi šiandien yra nebe rūpestis 
anuo renesanso “savęs poetu bei 
skulptoriumi”, kaip žmogų vadi
no Pico della Mirandola, bet 
žmogumi agonijoje.

šį tad rūpestį čia ir mėginsime 
kiek pasklaidyti. Visų pirma at
kreipsime dėmesio į rūpesčio 
žmogumi dialektiką, apsireiškian
čią šio rūpesčio dviveidiškumu ir 
net demoniškumu. Toliau pa
svarstysime, kas sudaro šio rūpes
čio objektą, vadinasi, ko mes iš 
tikro ieškome ir ką giname, bū
dami žmonių apsupti ir jų net

spaudžiami. Galop mėginsime 
apibūdinti žmogaus nužmogini
mo pavojus, kurie kaip tik ir pa
žadina minėtą agoniją, padary
dami rūpestį žmogumi skau
džiausia mūsų meto problema.

1. Rūpesčio žmogumi dialektika

1948 metų gruodžio mėnesio 
10 dieną Jungtinių Tautų susi
rinkimas priėmė bei paskelbė 
"Visuotinę žmogaus teisių dekla
raciją”, atremtą į du principu: 
1. teigiamąjį — “visuose žmonių 
šeimos nariuose slypi vidinis kil
numas ir lygios bei nenusavina
mos teisės, sudarančios laisvės, 
teisingumo ir pasaulio taikos pa
grindą”. 2. neigiamąjį — “žmo
gaus teisių nepripažinimas bei 
niekinimas yra pažadinęs tokių 
barbariškų veiksmų, kurie sukre
čia žmonijos sąžinę”. Šiais dviem 
principais yra kartu ir pripažįsta
mi “žmogaus asmens kilnumas 
bei vertė”, ir pasmerkiamas šio 
kilnumo bei šios vertės neigimas. 
Išvaduoti žmogų “iš skurdo ir 
baimės” laikoma “aukščiausiu 
žmogaus siekiniu”; laikyti jį skur
de ir baimėje vadinama sąžinę 
sukrečiančiu barbariškumu
(Preambule).

Nors ši deklaracija pati save

Francisco Goya (ispanas, 1746-1828) Kolosas ir panika

laiko dar tik “bendruoju idealu, 
siektinu visom tautom” (t. p.), 
vis dėlto ja prabyla milžiniškas 
posūkis žmogaus sąmonėje. Pir
mą sykį istorijoje čia viešai suta
riama bei pareiškiama, kad žmo
gaus asmuo yra nenusavinama 
kilnybė bei vertybė. Pirmą sykį 
čia pateikiamas mastas apspręsti 
bet kuriam elgesiui su žmogumi, 
vis tiok ar šis elgesys būtų indi
vidualus ar kolektyvus. Piraną 
sykį čia stoja prieš žmonijos są
žinės teismą politinės, teisinės, so
cialinės, ūkinės sistemos bei jų 
vykdytojai.Be abejo, tai nereiškia, 
kad ši deklaracija būtų panaiki
nusi žmogaus ujimą bei gniauži
mą pasaulyje. Net ir ją pasira
šiusios valstybės tebetrypia žmo
gaus teises be atodairos. Šia pras
me Gabriel Marcei teisingai pa
stebi, kad “nuo barbarybės tarps
nio gal niekados nėra buvę to
kios painiavos, kaip mūsų gyve
namame pasaulyje” (6).

Nepaisant betgi šio vis dar te- 
betvylančio plyšio tarp sąmonės 
ir kasdienos, žmogaus teisių dek
laracija yra pati žymiausia rū
pesčio žmogumi išraiška mūsų lai
kais. Nors kasdienoje žmogus te
bėra slegiamas ir toliau, bet tai 
jau nebevyksta be kaltės ir gėdos. 
Joks žmogaus teisių laužytojas 
šiandien nedrįsta neigti pačių šių
teisių. Jis šaukiasi jų net ir tada, 
kai pats mėgina jas pažeisti, tuo 
pripažindamas jų buvimą ir pa
smerkdamas pats save. Žmogaus 
asmens kilnybė bei vertė dar ne
daug laimėjo kasdienoje, bet ji 
labai daug laimėjo žmonijos są
monėje, kuri dabar kasdienai ba
do akis ir verčia ją rausti kiek
vieno nusikaltimo atveju. Čia 
vyksta maždaug tas pat, kas vy
ko su vergija, pasirodžius istori
joje Krikščionybei. Ligi Evange
lijos žmonės gimė vieni laisvi, ki
ti —vergai: tai buvęs, pasak 
Aristotelio, pačios žmogiškosios 
prigimties apsprendimas. Bet 
štai, Krikščionybė paskelbė, kad 
nėra nei vergo, nei laisvojo, o vi
sa yra viena Kristuje. Kaip tad' 
vergija galėjo išsilaikyti šio prin
cipo akivaizdoje, nesijausdama 
esanti pasmerkta iš esmės? Tiesa, 
kasdienoje ji gyveno dar gana il-
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vykdytojai.Be
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Siame numery
Visų krypčių novelistai, 
klausykit.
Oskaras Vladislovas Milašius - 
Lietuvos diplomatas.
Pierre Emmanuel eilėraščiai. 
Antanas Maceina kelia 
rūpestį žmogumi
Bronio Railos atsiminimai 
apie Jong Aistį.
Šiemetinis Kenčiančios 
Bažnyčios kongresas.

Milašius—Lietuvos diplomatas
Aštuntasis O. V. Milašiaus Bičiulių draugijos sąsiuvinįs
J. DAINAUSKAS

1972 m. pabaigoje “Les Amis 
de Milosz” draugija Paryžiuje, 
Andre Silvaire leidykloje, išlei
do savo 8-jį, 48 puslapių sąsiu-

skelbti. Redakcija mananti, kadi bėjęs ir su Prancūzijos ministe- 
koks istorikas “Milašiaus bičių- riu pirmininku (Poincarė), 1922.

Kertinė paraštė
Visų krypčių novelistai, klausykit
Kertinės paraštės š. m. liepos 21 d. pokalbį tęsiant

X — Pasislink, Z, duok vie- 
b tos Y.

Z — (pasislenka) Tu-tu-tu...
X — Tu tutuok, o aš su Y tę

siu pradėtą pašnekesį apie nove
lės krizę. Taigi..., Y, ar pažįsti 
Jurgio Jankaus noveles?

Y — Rūtos taipgi, ir Gliaudos.
X — Gerai. Sakyk, ką skaitei, 

nežiūrėdamas į merginas pro au- 
^tomobilio langą?

Y — Hm... atsiprašau, kai ką 
skaičiau.

X — Tai rinkinių dar nepir
ksi? Ir ar gali šnekėti? Juk dar 
neskaitęs.

Y — Galiu. Nemaža jų novelių 
buvo ir spaudoje.

Z (įsiterpia) — Stebiuosi ta
vimi, Y. Retas noveles ten skai
to. Atsiverčia, mačiau, žiurste
lis į straipsnį, gal vedamąjį. 
Perskaito tik novelės pavadini
mą ir dingsta spygliuose.

• Y — Aš, matai, iš tokių, Z, 
kurie noveles perskaito.. Veltui 
jų nepraleidžiu. Bet skaitau ir 
knygas.

X — Tai kaip jos patinka? Jei 
skaitai.

Y — Jankus man — pasako
rius. Toks lyg jis nuo“tape re- 
corderio” savo dialogus nurašo, 
žodžiu, įtikimas. Jo neseniai pa
sirodžiusi novelių knyga “Už
kandis” juk tai tikras gardumy
nas.

Z (įsikiša) — Aš tuos du lei
dėjus, kurie jam nieko neatsa
kė, tai jau... duoč. Tik “Ateitis” 
tokią puikią knygą išleido.

X — Gerai, gerai, Z, nesika- 
bink prie leidėjų! Jie daro, ką iš
gali. Sakyk, Y, o kaip Alė Rūta?

Y — Rūta man moteriška su 
sklandžiu skirtingumu, kitokia 
širdimi. Va, net stiliuje šitai jau
čiama. Ko kartais mūsų vyrams 
trūksta.

X — Žmoniškumo! O Gliaudą, 
Y, ar jis neforsuoja situacijų, 
smurto, viską vis paaštrinda
mas.

Y — Gliaudą ?„ Taip, jam

šitai prikaišiojama. Bet, jei no
ri epiško, herojinės fikcijos at
stovo, kitų herojiškų nedaug te
pasi. Ir naujų mažai.

Z (įsiterpia) — O Cinzas? Su 
ta ta savo “Brolio Mykolo gat
ve”?

X — Teisingai. Na, ir Brazy- 
tė, ir Lukšytė su “Kalnų velniu” 
ir A. Baronas su “Išdžiūvusia 
lanka”, atrodo, toli gražu ne- 
džiūsta.

Z — O tą kronikininką su 
“razbainininkais” kodėl išleido
te? Bijote gal jo klastos, meilės, 
smurto?!

X — Šneki apie Almeną?
Z — Taip.
Y — Iš viso to. ar neatrodo, 

X, kad krizės nėra? Krizė gal 
periodininko galvoje? Skaityto
jas yra “straipsnininkas”, nusi
gręžęs nuo novelių, ir gal jų 
tuomet nereikėtų visai dėti pe- 
riodinėn spaudon, neapkaišyti 
gėlėm, lyg pabrėžiant, kad štai 
čia novelė, o čia straipsnis.

X — Nesuprantu, Y.
Y — Galvoju, kad ir rašytojas 

turėtų lyg apgaudinėti skaity
toją straipsnininką. Pavyzdžiui, 
pradėti novėlę kaip straipsnį ir 
baigti kaip novelę? Tai mėgino 
Katiliškis, Jankus..., Borges. Pa
našios linkmės yra gal ir tas 
modernių aktorių žiūrovo užkal
binimas? šiandien žmogus pasi
keitęs,, ar ne?

X — Taigi, vis dėlto, ponai, 
novelės krizė yra. Novelė ne
skaitoma! O kur čia renesansas, 
Z„ sakyk, netylėk. Ką galvoji 
apie novelės kokybę?

Z — Aš? NoveCėj eklektinis 
estetizmas, biurgeriškas plokštu
mas, paviršutiniškumas, ne- 
įdreskiąs nė colio po sielos dir
vonais, štai kas! Po mažo įdrės
kimo tuojau sustojama ir atra
dimas užkapstomas. Rašoma,, 
lyg gyvenimas, ypač ta neigia
moji jo pusė, neturi vietos po
pieriuje, vien tikrovėje ir mūsų
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vinį, kurį gavo visi tos draugi
jos nariai. Jojo didžiausią dalį 
( - 36 p.) užima 16 laiškų, 1920 - 
28 metais Milašiaus rašytų gra
fui M. Prozorui bei jojo dukte
riai p. G. Currat - Prozor, gyve
nančiai Šveicarijoje, ir kuri tuos 
laiškus neseniai atidavė draugi
jai. Vienuolika tų laiškų rašyti 
ant mūsų pasiuntinybės — Le- 
gation de Lithuanie — blankų. 
Milašius su Prozoru susipažino 
1919 m., kai pastarasis buvo 
pasisiūlęs tarnauti Lietuvos Už
sienių reikalų ministerijos ži
nyboje, gi Milašius buvo mūsų 
pirmas diplomatinis atstovas 
Prancūzijoje. M. Prozoras buvo 
gimęs 1848 m. Vilniuje (mirė 
1928 m.). Jis buvo kilęs iš Lie
tuvos didikų šeimos, veikliai da
lyvavusios senosios Lietuvos 
valstybiniame gyvenime. Keli 
Prozorai yra buvę vaivadomis, 
gi Karolis Prozoras buvo vie
nas 1794 m. sukilimo vadų Lie
tuvoje ir 1812 m. jis buvo įėjęs 
į Napoleono sudarytąją laikiną
ją Lietuvos vyriausybę. M. Pro
zoras buvo Karolio P. anūkas, 
save laikė lietuviu ir su Mila
šiumi bei dukterimi 1922 m. lan
kėsi Lietuvoje. Iš Milašiaus tų 
laiškų matyti,, kad jis buvo M. 
Prozorą pasiūlęs skirti mūsų 
diplomatiniu atstovu prie Vati
kano.

Tuose laiškuose O. V. L. Mi
lašius M. Prozorui rašo ir apie 
Lietuvos diplomatijos ano laiko 
sunkumus bei laimėjimus, o 
ypač kiek tai lietė ginčus su 
lenkais bei Klaipėdą, — apie 
savo pastangas tuos klausimus 
kuo geriausiai išspręsti Lietu
vos naudai, visą tai perpinda- 
mas mintimis apie savo kūrybą 
ir jos publikacijas.

Pristatydamas skaitytojams 
tuos laiškus Jean Bellemin - 
Noel, draugijos valdybos ir są
siuvinių redakcijos narys, pažy
mi,, kad Milašius, nors ir niekad 
nenustodamas būti poetas, tada 
buvo sukaupęs visas savo jėgas 
diplomato darbui, rūpestingai 
ir atsidėjęs dirbo savo krašto 
žmonių laisvei, savo tautos sa
varankiškumui ir savo tėvynės 
didingumui pradžioje kaip 
“Charge d’affairs”, paskui kaip 
“Reeziduojantis ministeris” ar 
pasiuntinybės garbės patarėjas, 
niekad nemokėdamas būti be 
darbo. J. Bellemin - Noėl sako, 
kad visi laiškai liudija, jog Mi
lašius į Lietuvos diplomato' dar
bą buvo įsitraukęs visa savo sie
la ir energija. Toliau J. Bellemin 
nurodo, kad redakcija turėjusi 
sunkumų, siekdama tiksliau nu
statyti kai kurių tų laiškų para
šymo datas ir iššifruoti kai ku
riuos sutrumpinimus, nes. girdi, 
redakcija savo tarpe neturinti 
Lietuvos ir bendrosios (po I-jo 
pasaulinio karo įvykių) istori
jos žinovo, tačiau draugijai la
biausiai rūpėjo ne tiek tuos laiš
kus analizuoti, kiek juos pa-

lis” ar koks istorikas lietuvis ,X. 17 d. Milašius rašo, kad p. 
susidomės tais laiškais ir juos Jurgutis jau nesąs Lietuvos Už-
panagrinės. Redakcija norėtų, 
kad toks savaimingas bendra
darbiavimas ta kryptimi leistų
kokį sekantį sąsiuvinį užpildyti 
tokio susidomėjimo išdavomis. 
Ta proga projektuojama per
spausdinti to paties M. Prozoro 
rašinį apie Milašių bei jo kūry
bą, tūpusį 1920 metais Pary
žiaus žurnale “Les Amities 
Franęais” ir minimą pirmuose 
dviejuose Milašiaus laiškuose.

Pirmajame 1920 V. 25 d. laiš
ke Milašius džiaugiasi, kad po 
daugybės konferencijų Prancū
zijos Užsienių reikalų ministeri
joje vis daugiau atsiranda Pa
ryžiuje žmonių, pradedančių su
prasti Lietuvos reikalus ir kad 
Lietuvos priešų (redakcijos pa-

sienio reikalų ministeris ir per
ėmęs valdyti banką. Kaune, gi 
ministeriu esąs p. Galvanauskas,
drauge ir Lietuvos ministeris 
pirmininkas. Toliau Milašius ra
šo, kad jis, gerai žinodamas 
prancūzų darbo metodus ir Di
džiosios Britanijos norus, gyvi
no pastangas išgauti Lietuvai 
“de jure” pripažinimą, bet už 
savo aktyvumą buvęs Kauno 
stipriai papeiktas. Toliau Mila
šius rašo: “...Mūsų vyriausybė 
vis labiau ir labiau linkstanti 
atstovų pareigoms užsieniuose 
skirti lietuviškuosius lietuvius” 
(čia redakcija pastebi, kod OVL 
Milašius nekalbėjęs lietuviškai 
ir galėjęs atrodyti kiek įtartinu 
jauniems, naujos respublikos va
dovams, gimusiems ir gyvenu
siems savo krašte. Esą, Mila
šiaus lietuvių kalbos mokėjimas 
buvęs tik “literatūrinis” ir savo 
“Dainas” jis vertęs iš vokiečių

Oskaras Vladislovas Milosz-Milašius (1877-1939), prancūziškai rašęs 
žymus lietuvis poetas, nepriklausomos Lietuvos atstovas Prancūzijoje.

aiškinimu — t.ąi lenkai) sklei
džiami melai apie Lietuvą, dėka 
planingos Lietuvos pasiuntiny
bės intervencijos, vis mažiau tu
ri pasisekimo. Čia pat Milašius
rašo, kad apimtis jojo pareigų■ kalbos). 1923.IX.28’d. laiške Mi- 
Lietuvos pasiuntinybėje vis di-t tašius rašo apie savo dalyvavi- 
dėjanti. 1922. n. 14 d. jis rašo, mą Tautų Sąjungos seesijoję, 
kad specialiame, ilgame raporte kur jis nuo rugsėjo 1 iki 17 d. 
Kaunui jis pranešęs apie savo buvo Lietuvos delegacijos narys, 
penkiolika pasitarimų su Pran- Toliau Milašius rašo apie savo 
cūzijos Užsienio reikalų ministe-atsisakymą būti paskirtu (nuo
ri ja bei įvairiais ambasadoriais latiniu) pasiuntiniu Paryžiuje 
ir kad jis tiki, jog Lietuva pa-ir kad numatąs toliau likti tik 
galiau būsianti pripažinta “de pasiuntinybės patarėju. Lietu- 
jure”. Esą, tuo reikalu jis kal-vos pasiuntiniu Paryžių jee Mi-

Namas Fontainebleau vietovėje (Prancūzijoje, netoli Paryžiaus), kuria
me gyveno ir 1939 m. kovo mėn. 2 d. mirė poetas ir diplomatas Oskaras 
Vladislovas Milosz-Milašius.

lašius tada laukė paskiriant Si
dzikauską ir, esą, tuo reikalu 
rašęs į Kauną Carneckiui. Sau, 
sako, jis nenorįs daug ko: 
“„.vien tik norėčiau turėti pa
kankamai pinigų pusryčiams bei 
pietums ir nors vieno cigarečių 
pakelio į dieną pirkimui...” Ta
me pat laiške Milašius rašo, kad 
Prancūzijos UR m-jai įdavė Lie
tuvos raštus, liečiančius Klaipė
dos konvenciją. Tai, sako, nšasi 
su pasiuntinių Kaune bei Pary
žiuje pakėlimu į ministerio ran
gą. To pasiekęs, Milašius sakosi 
jaučiasi reikiamai pasitarnavęs 
savo kraštui. Tą reikalą jis ga
na greitai sutvarkęs per savo 
asmeniškas pažintis Prancūzi
jos Užsienio reikalų ministerijo
je. 1923. XII. 2 d. Milašius rašo, 
kad dalyvavęs Kaune pasiunti
nių pasitarime, parengiant raš
tus Klaipėdos konvencijos rei
kalu ir kad rengiasi, drauge su 
Galvanausku bei Sidzikausku, 
vykti į Genevą,, kaip Lietuvos 
delegacijos teisinis patarėjas 
Esą, jam buvo siūlyta atstovo 
vieta prie Vatikano, bet jis to 
neprašė. 1924. III. 11 d. Milašius 
rašo, kad pagaliau Genevoje su
sitarta Klaipėdos klausimu. Tik, 
sako, dar nežinia, ar mūsų (Lie
tuvos) seimas ją ratifikuos, bet, 
greičiausiai, sako, tai būsią pa
daryta ypač turint galvoje vi
sus tuos nemalonumus, kokius 
Lietuva buvo susilaukusi Klai
pėdos krašto klausimu.

Vieną pirmadienį (redakcijos 
nustatymu tai buvo 1924 m. ba
landžio mėn.) Milašius rašo, 
kad jis ką tik grįžęs iš Genevos, 
kur tas spygliuotas Klaipėdos 
klausimas buvęs galutinai su
tvarkytas. Esą, Lietuva ten pa
siekusi puikų (briliante) diplo
matinį laimėjimą, gaudama pil
ną suverinitetą Klaipėdai, ne- 
įsileisdama lenkų atstovo į uos
to tarybą. Esą, lenkų atstovo 
vieton toje taryboje bus Tautų 
Sąjungos atstovas, tai “laimėji
mas pilnu frontu”. Čia jis nuro
do, kad pradžioje suredaguotas 
tos konvenoijos prancūziškas 
tekstas buvo iškraipęs angių 
mintis. Su tuo, sako, rišosi įvai
riausi protestai, demaršai, kon
ferencijos, pakartotinos kelio
nės į Paryžių, kol pagaliau toji

konvencija buvo perrašyta. Kitą 
trečiadienį (tikriausiai 1924 m. 
balandžio mėn. gale) Milašius 
rašo, kad Klaipėdos klausimas, 
pagaliau, esąs baigtas. Su tuo, 
sako, rišasi lenkų pyktis ir jų 
įžūli kampanija prieš mus (lie
tuvius). Jis pats tikisi greitu 
laiku būti Kaune,, kur dalyvau
siąs Pabaltijo konfereencijoje. 
Tolimesniame laiške (spėjamai 
1925 m. gegužės - birželio mėn., 
bet pirmojo puslapio trūksta) 
Milašius rašo, kad Vilnius netu
rįs būti ginčijamoji teritorija, 
nes tai yra (Lietuvos) sostinė 
“...būtina mūsų vieningumui ir 
atsvarai prieš Lenkiją”. Esą, jis 
laukiąs savo draugo Klimo, to 
tipingo lietuvio, kuris (Paryžiu
je) būsiąs Milašiaus vietoje. Ki
to pirmadienio (1926 m. kovo 
mėn. gale) Milašius, plačiau pa
liesdamas tuometinę Prancūzi
jos politinę padėtį ir priminda
mas Prancūzijos istoriją, rašo, 
kad "... planetos Žemės buvimą 
pateisina vien Prancūzijos inte
lektualiniai, politiniai ir sociali
niai laimėjimai, nes kita pasau
lio dalis tesanti vien didžiulė ir 
grubi Barbarija”.

Tų laiškų tekstus seka Denki 
su viršum puslapiai redakcijos 
kruopščiai parengtų išnašų, pa
aiškinimų, viso net 53 skyreliai.

Kronikos skyriuje draugijos 
pirmininkas, rašytojas Jean 
Audard viename rašinyje apta
ria darbus ir raštus Jacąueg Bu- 
ge, vieno geriausio O. V. L. Mi
lašiaus kūrybos žinovo, 1972 m. 
rudenį staiga mirusio. Buge mi
rė, vos 38 metus beturėdamas. 
Greta savo darbų apie O. V. L. 
Milašių (knygos: “Milosz en 
quete du divin” — 1963 m. ir 
“Connaissez-vous Milosz ?” — 
1965 ir virtinė straipsnių, nekal
bant apie paskaitas) jis buvo su
sidomėjęs ir lietuvių literatūra. 
Tolimesniame rašinyje, tas pats 
Jean Audard, aptaria jau minė
to Jean Bellemin - Noėl, Mila
šiaus “suplėšytų sąsiuvinių” 
analizę.

Pastabų ir informacijų sky
riuje pirmučiausia rašoma apie 
draugijos narių tradicinį O. V. 
L. Milašiaus kapo lankymą, kur

(Nukelta į 7 pusi.)
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Nepamirškime kuriančių savo 
tautos žmonių.
Nedovanotinai pramiegota 
auksinė proga.
Humanizmas — mūsų laikų 
problema.
Dr. Domo Jasaičio 75 metų 
sukaktis.
Užrašai iš antropologų ir 
etnologų kongreso.
Kai poetinis žodis kalbasi 
su Dievu.

Kertinė parašte
Nepamirškime kuriančių savo 
tautos žmonių r. .

Lietuvių Rašytojų draugijos pirm. kun. Leonardo Andrie- 
kaus žodis PLB seimo bankete VVashingtone, priėmus iš Lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr. K. Ambrozaičio 1000 dol. premijos čekį 
laureatui Eduardui Cinzui.

Humanizmas - musu laiku problema

Brangūs Lietuvių Bendruome
nės Vadai, Mielos Viešnios ir 
Svečiai,

Ačiū Jums už šią valandėlę — 
brolišką dovaną rašytojams.

Ji yra, lyg koks lietuviškos ru
giapjūtės vainikas, nupintas iš 

► Jūsų triūso ir padovanotas mums.
Lietuviai rašytojai, susispietę į 

savo Draugiją, džiaugiasi čia su
teikta proga pasisakyti, dėkoja 
Jums už palankumą bei Lietuvių 
fondui už 1000 dol, premiją, svei
kina visus ir nuoširdžiai jungia
si j vieningą lietuvybės darbą.

Be to, prašo Jus dabar tyla 
bei atsistojimu prisiminti nese
niai mirusius poetus Mykolą 
Vaitkų ir Janą Aistį.

•

I Kadaise mūsų tautos atgimimo 
pranašas Maironis giedojo:

“Paimsim arklą, knygą, lyrą, 
ir eisim Lietuvos keliu”.

Tai reiškia, jog visų sluoks
nių mūsų žmonės pakils tarnau
ti savo tautai.

Jūs, visuomenės vadai bei vei
kėjai, valandų valandas posė
džiaujate, ruošiate suvažiavimus, 
dainų bei šokių šventes, paro
das, lankote pasaulio galiū
nus,, rūpinatės jaunimo švieti
mu — rašytojai gi su knyga ir 
lyra rankose žygiuoja greta Jūsų.

Šiuo metu per 100 mūsų rašy
tojų vargiose tremties aplinkybė
se nuolat kuria ir savo kūryba 
kloja pagrindą bendrajam kultū
riniam veikimui.

Mūsų rašytojų yra visuose pa
saulio kontinentuose.

Beje, nesvarbu, kur lietuvis ra
šytojas gyvena arba kokią išsklei
džia temą — jis krauna derlių į 
tą patį mūsų kultūros aruo
dą juodai dienai.

Štai šią vasarą Lietuvių rašy
tojų draugijos 1000 dol. premiją 
nuskynė Eduardas Cinzas, gyve
nąs Belgijoje, už knygą “Brolio 
Mykolo gatvė”.

Mūsų visuomenei tai kiek ma

žiau girdėtas talentas, prinokęs 
jau svetimoje žemėje, bet kaip gy
vai ir įdomiai jis naujon švieson 
išneša didmiesčio žmogaus bui
tį!

Gaila, kad mūsų laureatas dėl 
imigracinių kliuvinių nesuspėjo į 
šią iškilmę atvykti.

Tačiau Jis sveikina visus, giliai 
dėkodamas jury komisijai bei 
Lietuvių fondui už premiją, ku
rią asmeniškai atsiims truputį vė
liau Santaros — šviesos suvažia
vime Taboro Farmoje, Michiga- 
ne.

Pagaliau nutiko taip, jog dėl 
didžiai svarbios šio seimo progra
mos nebeįmanoma buvo tin
kamai įderinti nė literatūros va
karo poeto Jono Aisčio garbei.

•
New Yorke, Metrapolitano 

Muziejaus Egipto skyriuje, yra 
iškabintas papyras, rašytas 2150 
metais prieš Kristų.

Jo tekstas skamba taip: '
“Pasaulyje nieko nėra bran

gesnio už knygą.
“O, kad aš galėčiau išmokyt 

jus mylėti knygą labiau negu mo
tiną!.

“O, kad aš pajėgčiau prieš jū
sų akis išskleisti jos grožį!

‘'Knyga — brangesnis daiktas 
už viską.

“Jūs privalote palenkti savo 
širdis knygai”.

Brangūs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vadai bei Dar
buotojai, atrodo, jog šisai paska
tinimas, rašytas Egipte dau
giau, kaip prieš 4000 metų, bū
tų skirtas mums — tremties lie
tuviams.

Labai žymi dalis mūsų brolių 
bei seserų, išsklaidytų po visą pa
saulį dėl žemiško išsilaikymo.jau 
pamiršo, jog visų brangiausias 
lobis yra knyga.

Šiuo metu mūsų grožinis 
raštas išgyvena pačią sunkiau
sią krizę.

(Nukelta į 2 psl.)

Šitokiu vardu galima pavadin
ti šių metų Lietuviškųjų studijų 
savaitę Europoje. Jį dar skyrėsi 
nuo kitų tuo, kad buvo sukaktu
vinė, t.y. dvidešimtoji iš eilės. 
Kaip tokia ji buvo geriau suorga
nizuota ir paįvairinta meniniais 
priedais inegu eilė kitų, nors ir 
jose meno nestigdavo. Lygiai ir 
šiemetinė buvo suplanuota pa
gal pirmykščių schemą: lietuviai 
tėvynėje ir pasaulyje. Kitaip ta
riant, ir šių metų savaitės pa
skaitininkai turėjo nukreipę savo 
dėmesį į tokias temas bei proble
mas, su kokiomis lietuviai susidu
ria tėvynėje ir plačiame pasauly
je. Pagrindinė: šios savaitės te
ma buvo pavadinta: “Humaniz
mas — mūsų laiko problema”. 
Taigi šios savaitės centre stovėjo

Rūpestis žmogumi

Vienas antras dalyvis savaitės 
vertinimo valandoje lyg ir priki
šo, kad bendroji tema neleidusi 
labiau susitelkti- ties lietuviškais 
reikalais ir buvusi nelengva, nes 
kai kurioms paskaitoms klausyti 
ir ^diskutuoti reikėję specialaus 
pasiruošimo. Tai teisybė, bet tik 
iš dalies, nes sunkumo priekaiš
tas telietė tik vieną antrą paskai
tą, kai tuo tarpu .per savaitę jų 
buvo trylika. Ta jų gausa ir vie
nos antros specifiškumas atpalai
duoja ir korespondentą nuo pa
reigos duoti visų paskaitų turinį. 
Jis pasitenkins čia įspūdžiais ir 
viena antra svarbesne paskaitų 
mintimi.

Eidamas prie tų paskaitų, jis 
vis dėlto norėtų pirmiausia pa
stebėti, kad net tokia teologinė 
paskaita kaip “Lietuvių viltys iš

Inž. A. Sabalis Mag. V. Bartusevičius Kun. prof. J. Juraitis Dr. K. J. Čeginskas

laisvinimo teologijos šviesoje”, ku
rią dėstė dr. kun. V. Kazlauskas 
(iš Romos), vis dėlto buvo su
sieta su žmogaus problema būty
je, nes joje buvo kalbama apie 
(paniekinto žmogaus kančią ir au
ką bei jų įprasminimą, kokio ne
žino nei egzistencialistinis, nei 
marksistinis humanizmas. Bu
vo tiesiog graudu klausyti, kaip 
nekaltai persekiojami, kalinami, 
ištremtieji ir nužudytieji yra 
Kristaus kančios ir aukos daly
viai, išganymo dalyviai, nes išga
nymo istorija esanti išlaisvinimo 
istorija, o vergija nesuderinama 
su Dievo karalyste.

Arba antras pavyzdys. Paėmus 
į rankas savaitės paskaitinę prog-> 
ramą, atrodė, kad inž. Ant. Ša
kalio (iš New Yorko) paskaita 
apie išeivijos lietuvišką jau
nimą bus eilinis išeiviškų klau
simų svarstymas. Tačiau prele
gentas maloniai “apvylė”. Nag
rinėdamas charakterį tos tautos, 
tarp kurios gyvenff ‘lietuvių jauni • 
mo dauguma, charakterizuodamas 
mokyklų siekiamuosius tikslus, 
didmiesčių sumasėjimą ar antihu- 
manizmą, jis padarė vieną įdo
miausių paskaitų, susietą su jau
nų žmonių problema — kaip į- 
sijungti į dviejų kultūrų visuome
nę, joj nepražūti, bet atlikti ak
tyvų kūrybinį vaidmenį, koks de
ra žmogui.

Kad ir su nukrypimais į papildo
mas temas, Lietuviškų studijų sa
vaitės nugarkaulį sudarė huma
nizmo problema šiais laikais. Į 
ją klausytojus įvedė prof. dr. A. 

I Maceinos paskaita apie “Žmogų 
kaip šių dienų rūpestį”. Jam su
teikia aktualumo kelios aplinky
bės, kiurių svarbiausia — mūsų 
laikų ateizmas, paskelbęs Dievo 
mirtį. Bet, (pašalinus Dievą, žmo
gus nebeteko nelygstamos vertės 
ir (gyvenimo prasmės: jis imamas 
traktuoti kaip objektas ir kaip 
priemonė kam nors kitam. Ma
ceina pabrėžė, kad ypač stiprūs 
pavojai žmogui gresia iš trijų šių 
dienų viešųjų apraiškų — fana
tizmo, kolektyvizmo ir propagan
dos. Joms į pagalbą ateina net 
šių laikų naujausia filosofinė sro
vė — struktūralizmas, kuris at
virai neigia žmogaus išimtinę 
vertę, pasisakydamas už antihu- 
manizmą.

Tiesa, prieš šitokį liūdnoką 
žmogaus šiandieninį vertini
mą pasauly lyg mėgino oponuo-

Rolandas Poška Detalė iš ciklo “Lietus” (žiūr. 5 psl.)

tn V. Bartusevičius savo paskaito- 
e, kalbėdamas apie humanizmą 

šių dienų civilizacijoje. Suminė
damas įvairias problemas, kokias 
iškelia socialiniame .gyvenime 
šuoliais žengianti technologija, 
prelegentas manė, kad žmo
gus apvaldys visas įvairias, vis 
naujai susikuriančias situacijas, 
nes jis savo prigimtimi kaip sto
kojanti būtybė yra pašauktas su
sikurti sau tinkamą aplinką. Ta
čiau ar iš tikrų j jų savo (prigim
tyje žmogus ras tiek jėgų ir gam
toje tiek resursų, kad (galėtų iš
spręsti kylančią krizę, po paskai
tos liko neaišku.

Egzistencialistiškas, marksistiš
kas ir krikščioniškas žmogus

Nenuteikė optimistiškiau nė 
dr. kun. J. Juraitis (iš Šveicari
jos Sitteno). Priešingai. Jo pa
skaita apie “Egzistencialisti
nį žmogaus vaizdą” buvo pati 
liūdniausia. Stabtelėdamas ties 
ateistinių egzistencialistų M. Hei- 
deggerio, A. Camus, A. Gide’o ir 
J. P. Sartre’o žmogaus samprato
mis, jis (paliko klausytojams tris 
simbolinius vaizdus. Žmogus 
— tai tartum lenktynių automo

bilis “Porsche”, uždaryta? akla
me kieme. 2. Žmogus — tai 
lyg atviras Prahos miestas sovie
tinės okupacijos pradžioje, kada 
nuo gatvių buvo pašalintos visos 
kelių rodyklės. 3. Žmogus — 
tartum Sizifas, kuris, užritinęs 
milžinišką akmenį į kalno vir- 
žūnę, stebi, kaip tas akmuo nu
rieda į pakalnę, iš kurios vėl jį 
reiks risti į kalną, ir šitaip nuo
lat...

Optimistiškesnę klausytojams 
nuotaiką sudarė dr. K. J. Če
ginskas (iš Upsalos Švedijoje), 
mėgindamas nupiešti marksisti
nio žmogaus vaizdą. Pažymėjęs, 
kad tų vaizdų dabar gali būti tiek, 
kiek pasauly yra ideologinių ir 
politinių srovių, kurios šaukiasi 
marksizmo, dr. K. J. Čeginskas te
sustojo ties paties K. Markso pa
žiūromis į žmogų. Prelegentas ne
abejojo, kad jaunasis Marksas 
bent iki 1845 m. nuoširdžiai do
mėjosi žmogaus problema. Jam 
ypač svarbi atrodė žmogaus su
svetimėjimo idėja, kurią, pasisko
linęs iš Feuerbacho, Marksas pri
taikė darbo žmogui. O šis su
svetimėjęs, parduodamas savo as
meninį darbą įmonės savininkui, 

kurio rankose gyvas darbas tam
pa mirusiu, t. y. kapitalu. Tar
naudamas fabrikantui, darbinin
kas nešąs ketveriopą pažeminan
čią svetimybę: a. gaminiui, ku
ris jo pagamintas jam nepriklau
so; b. savo gamybiniam dar
bui, kuris parduodamas kapitalis
tui; c. žmonijos gyvenimui ir d 
kitam žmogui. Tik privačios nuo
savybės panaikinimas išlaisvin
siąs žmogų iš tokio gėdingo sve- 
timbuvio. Bet kaip tas iš svetim- 
buvio išlaisvintas žmogus at
rodys, Marksas to (pozityviai ne
nupiešė, nes jam svarbiau buvo 
pati susvetimėjimo teorija, kuri 
jam tarnavo baze, iš kurios jis 
vykdė savo laiko ekonominio ir 
socialinio gyvenimo kritiką. Jo 
“Kapitale”, kur Marksas ana
lizuoja gamybines priemones ir 
gamybinius santykius,galima rasti 
ir antihiumanizmo pradų. Ir 
praktikoje marksistai, ypač ko
munistai, dažniausiai pasirodė 
šiuo antruoju aspektu. Niekas 
antihumanistinio charakterio 
marksizme geriau, neliudija kaip 
stalinizmas ir jo variantai su di
desniu ar mažesniu teroru. Taigi

(Nukelta J 7 pusi.)
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Šiame numery
IJekill Lionginas ir Hyde 

Šepetys.
Apie skulptorių A. Braždį 
ir jo kūrybą.
LKMA devintasis suvažiavimas. 
Susitikimas su Lilija Šukyte. 
Medicina LKMA suvažiavime. 
Tautosakos bei tautotyros 
darbai Lietuvoje.
Architektūra LKMA 
suvažiavime.
Vyrai, reikės pasitempti.

Skulptoriaus Antano Braždžio 
kūrybinis kelias

KAZIMIERAS BARONAS

Kertine paraštė
lekill Lionginas irHyde Šepetys

Kai prieš kelerius metus JAV- 
se lankėsi gausi turistų grupė iš 
Lietuvos, čiabuviams, atrodo, ge- 
lą įspūdį paliko Kultūros minis
tru tituluotas Lionginas Šepetys. 
Kai kurie su iuo besižmonėjusie- 
ji pavadino jį “šviesiu lietuviu”. 
Paklausus, kuo gi tas jo “švie
sumas” pasireiškęs, atsakymas 
paprastai buvo: “mandagus”, 
“taip atidžiai klausosi”, ir pan. 
Diplomatiniai gabumai? O gal ir 
gilesnis “šviesumas”: sugebėjimas 

> klausytis, pakanta kito nuomo
nei, intelektualinis humaniš- 
Kumas?

Taip grįžo Šepetys Lietu
von, palikęs išeiviuose tokį švie
sų ir šiltą debesėlį, teigiamą au
toportretą. Bet praėjo metai 
— kiti, Lietuvoje prasidėjo par
tijos ideologinė ofenzyva menuo
se, ir bruožai Šepečio portrete ėmė 
keistis. Štai, Maskvos dailės žur
nale “Iskustv,” (1972, 10 nr.) 
pasirodė jo straipsnis apie nege
roves Lietuvoj mene. Jame Šepe- 

9 tys suminėjo, kad visa eilė Lietu
vos dailininkų buvo išvystę išti
są kampaniją prieš partijos pa
geidaujamą “realistinį” meną. 
Kai kurie jų net drisę tvirtinti, 
kad realistiniai paveikslai su di
daktiniais pamokslėliais nesantys 
“organiška Lietuvos meno dalis”. 
(Būdinga, kad savo straipsniuose 
Šepetys naudoja terminą “realis
tinis” labai miglotai, be tikslaus 
aptarimo). Ar Šepetys ir jų 
“mandagiai” ir “atidžiai” išklau
sė, kaip tų svetingųjų išeivių? 
Toli gražu. ~ ' 
straipsnyje 
pagrįstas, klaidingas ir žalingas' 
nuomones. Šepetys pabrėžia, 
kad Lietuvos meną formuos par
tijos pareigūnai, ir cituoja Leni
no posakį: “Mes turime planin
gai vadovauti tam (meno) vyks
mui ir formuoti jo rezultatus”. 
Ir taip ant “šviesaus lietuvio” 
portreto, kaip plaukai ant Dr 
Jekyll’io rankos, ėmė dygti leni
ninė menininkų tramdytojų 
barzdelė.

Šepečio portretas dar keisčiau 
apsigauruoja, paskaičius jo 
straipsnį “Paryžiaus gegužis — 
parodu menuo” “Lit. ir meno”!

i

Tokie dailininkai 
išbarami už “ne- 

,»>

Ten jisrugsėjo 8 d. numeryje.
aprašo Dinos Vemajos galerijoje' 
vykstančio “tarybinės dailės po- Į 
grindžio” parodą “Tarybinis ’ 
avangardas, Maskva 73“, penkių 1 
sovietijos dailininkų “nelegaliai j 
užsienin” išvežtus grafikos, 
skulptūros ir tapybos darbus. Še
petys parodą pasmerkia, kaip me
niniai bevertę ir kaip politinį an- 
ti - sovietinį sąmokslą. Ypač iš
kalbūs ir įdomūs jo argumentai.

Kodėl tie paveikslai “be
verčiai”? Nes, pasak Šepe
čio, “tarybinė estetika” juos at
meta “kaip bevaisį formalizmą 
arba kaip “antihumanišką veik
lą”, nes jie prieštarauja “mū
sų meno politikai” Reiškia, eg
zistuoja tokia “tarybinė estetika” 
bei “meno politika” ir tai, kas 
neatitinka i u reikalavimų, yra: 
“Meniniu požiūriu — niekas”.

Kas gi suteikia “tarybinei este
tikai” tokios magiškos galybės? 
Stalino laikais, “tarybinė esteti
ka” atmetė Picasso, Braųue, Cha- 
įgallį, Van Goghą ir kitus di
džiuosius Vakarų modernistus, o 
išaukštino žanrinius, viktorijinio 
pobūdžio, traktoristus ir genero
lus sentimentalizuojančius pa- ' 
veikslus. Dabar “teigiamo tary
binio meno” ribos praplėstos, bet 
tebėra griežtai apibrėžtos. Kas gi 
nusprendžia tų ribų erdvu
mą, “teigiamo” meno pobūdį? 
Dailininkai viešose diskusijo
se, dialektiniame nuomonių pa
sikeitime? Ne, paties Šepečio pa
reiškimu, sovietiniu “realizmu” 
nepatenkintųjų Lietuvos dai
lininkų nuomonės yra “žalin
gos” ir todėl nieko nereiš
kia. Tiems gausiems dailinin
kams uždarytos durys į spaudą 
ir jų paveikslams į parodas.

Kas gi tada formuoja “tarybi
nę estetiką”? Kaip ir Stalino lai
kais, pareigūnai, biurokratai, par
tijai paklusnūs dailininkai. Kiek 
jų nuomonė sveria, meną verti
nant? Kas dabar prisimena 
valdininkų ir policininkų meni
nius sprendimus meno istorijo
je? Tad “tarybinė estetika”,pa
rafrazuojant Šepetį, “meniniu 
požiūriu — niekas”.

(Nukelta, į 2 psi.)

Šiuo metu vakarietiškajame [Antano Braždžio naudai. Jis rim- 
pasaulyje, be abejo, pats labiau- tai pasiruošė, ir (kritikai sutiko jį 
šiai išgarsėjęs lietuvis skulptorius (kaip rimtą skulptūros pasaulio jė- 
yra Britanijos sostinėje Londone 
gyvenąs Antanas Braždys, žino
mas ir Britanijoje ir Europos že
myne. Kai pagalvoji, tai tokiu 
aptarimu dar ir ne visa tiesa bū- 

j tų pasakyta. Garso susilaulkęs bu- 
I vo iš Lietuvos kilęs ir Prancūzi

joje gyvenęs Lipchitz’as. Bet jis 
gi nelietuvis. Taigi pirmoji ir vie
nintelė garbė atitenka Antanui 
Braždžiui.

Tik septyneri metai dar tepra- 
bėlgo nuo to laiko, kai 1965 m. 
gruodžio mėn. Londone buvo su
ruošta pirmoji jo vieno darbų pa
roda, teigiamai įvertinta didžiųjų 
Britanijos dienraščių ir savaitraš
čių ir meno reikalams skirtųjų 
žurnalų, o taip pat vokiečių ir 
amerikiečių kai kurių leidinių me 

I no kritikų, ir per tuos nuo anos 
■parodos praėjusius septynerius 
[ kūrybiškai riebiuosius metus mū- j Charles S. Spencer 
sų skulptoriaus anuomet 

| skaisčiai sužibusi žvaigždė yra iš- 
( kilusi jau labai aukštai ir vis ky
la. Dabar jau galima galvoti ne 
vien tik apie jo naujų darbų pa
rodas, bet ir apie pakartotiną ro
dymą muziejų ruošiamose paro
dose jo ankstyvesnių kūrinių.

Ligi tos lūžį reiškusios parodos 
A. Braždys buvo jau įsigijęs rim
tą teorinį pasiruošimą ir (pasiro
dęs viešai su savo talentu. Iki 
1961 metų mokęsis ir baigęs Chi
cagos Meno institutą, atvažiavo 
į Londoną ne šiaip sau (pagilinti 
studijų, naudodamasis mamos ir 
tėtės malone, bet gavęs iš Ins
tituto specialią stipendiją. Jeigu 
Institute yra apie keletas tūkstan
čių studentų ir vis dėlto nemažas 
būrys baigiančiųjų, tai labai su
prantama, kokiam reikia būti, 
kad gautum vienintelę skulpto
riui skirtą stipendiją. Londone jis 
gilino studijas Karališkojoje dai
lės kolegijoje. Antrą stipendiją — 
premiją jis 1963 m. gavo jau Lon
done (Sir Robert Sainsbury 
awaid).

Grupinėse parodose A. Braž
dys dalyvavo dar studijuodamas. 
Savo darbų jis buvo išstatęs 1960 
m. Chicagos Meno institute, ku
riame tuo metu studijavo. Daly
vavo jis ir 1960-61 m. parodose 
New Horizon ir Sculpture Chi
cagoje, paskui 1961 m. su kitu 
menininku Chicagos universitete 
suruoštojoje parodoje. Studijuo
damas Londone, jis dalyvavo 
A.IA (parodoje 1963 m. ir, jau 
baigęs papildomas studijas 1965 
m. Londone, amerikiečių ambasa
dos patalpose kultūros festivalio 
proga suruoštoje penkių parodoje 
(keturių tapytojų ir vieno skulp
toriaus — Antano Braždžio).

1965 m. gruodžio mėn. Hamil- 
ton galerijoje suruošta jo vieno 
darbų paroda, kuri pareikalavo 
nemažo pasirengimo. Toje paro
doje jis išstatė 12 savo skulptū
rų, daugiausia vis didelių, ku
rioms sukurti buvo reikalingas 
ilgesnis laikas. Bet laikas išėjo

I

eiles”.
keturių 

straipsnį 
numeryje 
Londone

Skulptorius Antanas Braždys savo studijoje su skulptūra “Tirpstančios kreivės”. Nuotr. M. Magnus

gą. Juk tada, vertindamas jo pa
rodą, 1966.1.3 britų “The Guar- 
dian” dienraštyje Norbert Lyn- 
ton rašė:

“Paroda pristato visiškai susi
formavusią asmenybę, darbui 
mokamai panaudojančią įspū
dingas technikines galimybes ir 
išreiškiančią eilę estetinių tradici
jų savo darbuose, kurie visi suda
ro vis dėlto nuostabią vienumą”.

“The Financial Times” (1966. 
1.13) Paul Grinke, teigiamai pa
sisakęs dėl atskirų darbų ir ypač 
atkreipęs dėmesį į tada visuotinai 
pripažintą kūrinį “Vedybos”, pri
ėjo tokios išvados:

“Braždys eina labai nepriklau
somu keliu, ir jo atsidėjimas, ku
rį rodo visi jo dabartiniai darbai, 
labai netrukus išves jį į pirmąsias 
moderniųjų skulptorių j

taip | puslapių iliustruotą 
1966 m. sausio mėn. 
išspausdino mėnesinis 
leidžiamasis žurnalas “Studio In- 
temational”. Tas pats meno kri
tikas 1965. XII. 28 “The New 
York Times” rašė:

“Pirmoji skulptoriaus Antano 
Braždžio paroda Hamilton gale
rijoje yra vienas pačių įspūdin
giausių šiemetinių debiutų.

“Esu tikras, kad ši paroda yra 
pradžia didelėms ateities. Nėra 
abejonių, kad Braždys skolingas 
Lipchitz’ui apie kurį jis atsiliepia 
su pagarba; tokios pats storos, 
vamzdžių pavidalo formos, ta
čiau kai Lipchitz’o kompozicija 
būna sudėtinga, barokinė, šis jau
nasis, laikosi žymiai didesnės at
rankos ir yra klasiškai tiesiogines- 
nis.

“Palyginus su vadovaujančių
jų jaunųjų britų skulptorių me
chaniškomis, šaltomis statulomis, 
Braždys pasirodo aiškiai huma- 
nistiškas, dalis senos europietiš- 
kosios tradicijos, nors jis, kaip tai 
matyti, yra aiškiai konservatyvus, 
pasirinkdamas sau medžiagas ar 
joms panaudoti būdus.

“Jo išeities taškas yra žmogiš
koji forma, bet, nei sentimenta
liai, nei anekdotiškai nepanaudo
damas tos žmogiškosios padėties, 
jis (persismelkia į žmogaus kūną, 
taip sakant, iki pačių kaulų. Pa
vyzdžiui, “Vedybos”, kol kas ge
riausias jo darbas, yra dvi išlanks
tytos formos, kurių viena reiškia 
stuburkaulį, o kita apglėbti pa
siruošusias rankas ar šlaunikau
lius. Juodai nudažytus, tuos du 
paprastus pavidalus dar jungia 
eilė mažų sferinių pavidalų, ir vi
suma sudaro nuostabų mišinį 
formų elegancijos ir seksualumo”.

Charles S. Spenceriui anuo
met siūlėsi tokia išvada:

“Imdamas sunkią medžiagą ir 
pasirinkdamas apvalias formas, 
jis visada sudaro lengvumo, net 
linksmumo įspūdį, ir jeigu jo 
darbuose ieškotum klaidų, tai, 
■gal būt, jas sudarytų nebent tas. darbų originalumas turėjo reikš-

lengvas jo dekoratyvumas. Bet 
didžioji jo dorybė yra pastangos 
parodyti, kad, pasinaudojant eu
ropietiškąją tradicija, įkvėpimo 
imantis iš žmogiškųjų formų, ga
lima sukurti naujų ir reikšmingų 
skulptūrų”.

Jo talentą ir sugebėjimus tei
giamai įvertino didžiajame “The 
Observer” savaitraštyje Nigel 
Goslin. “Sueddeutche Zeitung” 
1966.111.19^20 tos parodos proga 
profesorius Peter M. Bode repor
taže apie A. Braždį ir tuomet pa
rodą Londone turėjusi vokiškos 
kilmės Schottainderį, taip pat 
skulptūroms naudojantį metalą, 
rašė, kaip apie didžiausias viltis.

Matydamas anuometinį jo pa
sisekimą, tada A. Braždį esu 
klausęs: kaip gi ten atsitiko, kad 
visa galva iškilai virš kitų? Britai 
juk tik labai išimtinais atvejais 
susižavi kitos tautybės talentu, 
ypač dar jaunu, neįsigijusiu pa
saulinio garso. Tada A. Braždys 
man kukliai aiškino, kad gal jo

mės, o gal ir tai, kad jis yra vis 
dėlto atvažiavęs iš Amerikos. Me
tai eina, visuose kataloguose nu
rodinėjama jo lietuviška kilmė, ir 
būtų labai abejotina, kad kokios 
nors svarios reikšmės turėtų jo ry
šiai su Amerika. Dėl to dabar, 
po 7 metų, vėl kartoju A. Braž
džiui aną su pasisekimu susijusį 
klausimą. Kas gi, sakau, tave taip 
iškūlė?

Jo atsakymas, tur būt, supran
tamas ir pateisinamas. Daugiau
sia, sako, lemia profesionalizmas 
ir atsidėjimas. Išeini mokslus, at- 
sidedi tam darbui, ir pripažini
mas automatiškai seka. Maža, sa
ko, yra skulptorių, kurie dirba po 
7 dienas per savaitę, kasdien po 
didžiulį skaičių valandų. Štai ir 
Chicagos Meno institute, sako, 
mokėsi keli tūkstančiai studen
tų. Kas jame įgavo stipendijas, tu
rėjo nusimanyti, ir kas tas stipen
dijas skyrė, taip pat turėjo nusi
manyti, kad skiria vertam.

Deja, nusistatymas visur prisi
pažinti ir sakytis lietuviu A. Braž
džiui, kaip tarptautiniam skulp

toriui, turi ir tam tikrų varžan
čių ir, sakytume, nuostolingų mi
nusų. Štai britai anuomet užsakė 
A. Braždžiui sukurti skulptūrą 
savo paviljonui Osakos parodo
je. Tačiau, kai sužinojo, kad jis 
nei anglas, nei amerikietis, o lie
tuvis, jie taip sumišo ir susikon- 
fūzijo, atidavę tą darbą “užsie
niečiui”, kad nesiryžo niekur to 
reikalo plačiau skelbti. Dėl tau
tybės yra ir kitų sunkumų patek
ti į tarptautines parodas (.pvz. 
Venecijos bienales).

A Braždys, žinoma, šiandien 
jau nebe tas, kurį prieš septyne
rius metus išgyrė kritikai ryšium 
su jo pirmąja vieno asmens pa
roda. Jeigu jis anuomet buvo di
delė viltis, tai jis tokį laukimą 
pateisino naujais laimėjimais. 
Štai tuoj po anos pirmosios JAV 
ambasadoje Londone buvo su
ruošta penkių amerikiečių paro
da, kurioje skulptorius buvo tik 
vienas — A. Braždys. Tas pats 
jau minėtasis Charles S. Spen- 
cer, rašęs apie jo vieno parodą,

(Nukelta | 2 pel.)
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Siame numery
Policininkas ar profesorius? 
Akademiją tautos kryžkelėse. 
Pokalbis su prof. V. Marijošium 
operų temomis.
Mykolas Vaitkus ir Jonas 
Aistis Stasio Santvara 
paskaitoje.
Istorija LKMA suvažiavime.
B. Kazimieraičio "Pagrėbstai". 
Kultūriniai penktadieniai 
kavinėje.

Kertinė paraštė
Policininkas ar profesorius?

Akademija tautos kryžkelėse
Pranešimas, skirtas L. K. M. Akademijos 50 metų minėjimui 
Bostone 1973 m. rugsėjo 2 d.

Prof, Juozas Brazaitis

Klausimas gali atrodyti gana 
keistas. Tačiau vis dėlto gyvas ir 
aktualus išeiviškoje mūsų visuo
menėje.

Gyvenimiškas klausimas dėl 
to, kad ne kartą mūsų tautinė 
ambicija pakyla į labai aukštą 
laipsnį, kai, sakysim, Chicagos 
miesto centre judėjimą tvarkan
tis policininkas j praeivį su vy- 
čiuke atlape ima ir prakalba gra
žiai lietuviškai. — Aha, žiūrėk, 
kokie mes esame gabūs, įtakingi 
ir visų matomi, kad net Madison 
ir Statė gatvių kampo didžiausias 
pasauly judėjimas patikėtas lie
tuviui. Žinoma, kad dėl to ne-. 
verta verkti, d tik džiaugtis. Bet 
verkti reikia, kai musų visuome
nės dauguma yra visai abejinga, 
jog tos pačios Chicagos garsiuos 
universitetuos kone kiekviename 
jau profesoriauja bent jau po 
kelis lietuvius profesorius. Ar 
mes juos pastebime, ar jų lietu
viškąja misija intelektualiniame 
pasauly džiaugiamės, ar jaučia 
jie bent moralinę savo tautiečių 
paramą?

Jaučiamės labai pagerbti ir di
džiuojamės, kad Vasario 16-tos 
ar panašios progos iškilmėn at
eina eilinio distrikto, eilinis ir 
trumpalaikis kongresmanas. Bet 
visai nematome, kad kalbotyros 
mokslo, literatūros, plačių hu
manitarinių ar tiksliųjų mokslų 
lietuviai profesoriai, universite
tų siunčiami, vyksta su paskaito
mis šiam kraštui atstovauti į tarp
tautinius ir pasaulinius įvairių 
mokslo sričių kongresus, savo 
profesijos kolegų tarpe rasdami 
progų priminti ir mūsuosius rei
kalus.

Ar reikia tad stebėtis, jog atsi
tinka ir taip, kad čionykščiai lie
tuviai, iškopę į platesnio garso 
intelektualinį klodą, visai atšoks- 
ta nuo komplikuotesniam, pla
tesniam ir šviesesniam reikalui 
abejingos savo tautiečių visuo
menės, nerasdami joje jokio ato- 
liepio.

Antra vertus, vargu ar abso
liutaus išrišimo būtų čia verti ir 
patys intelektualai? Kai ką tie
siog sunku suprasti. Sugebame 
beveik reguliariai suorganizuoti

savo mokslo akademijų bei ins
titutų suvažiavimus, mokslo ir 
kūrybos simpoziumus ir išleisti 
mokslo veikalus. Bet kai reikia 
tik truputėlio savų pastangų ir 
apdairumo dalyvauti kitų ren
giamuos pasaulinio masto tos 
ar kitos srities intelektualų suva
žiavimuos, pasimetam, supasuo- 
jam, nepasirodom ir liekam ne
pastebėti. Akivaizdus toks ne
lemtas pavyzdys didžia dalimi 
gali būti ir neseniai Chicagoje 
įvykęs tarptautinis antropologų 
ir etnologų kongresas.

Ne vien tik grožinės literatū
ros knygų, bet ir su įvairia litu
anistika susietų mokslo veikalų 
pastaruoju metu išleidžiame pu- Į 
sėtinai. Bet ar prakišam juos į I 
svarbiųjų bibliotekų lentynas, ar 
juos sugebam parodyti ir kitiems, 
išnaudodami susidariusias pro
gas? Kad ir tame pačiam antro- 
pologų-etnologų kongrese Chica
goj: prieš iš viso pasaulio suvažia
vusių mokslininkų akis stenduo
se ir ant stalų puikavosi latvių ir 
estų čia išleistos šių sričių knygos, 
bet lietuviškųjų nė su žiburiu 
nerasta.

Peršokant čia pat į dailės pa
saulį, galėtume tarti, jog ten esa
me reikiamoj aukštumoj. Plačiau 
nesižvalgant, užtenka tik pami
nėti visai neseniai amerikiečių ir 
net europiečių labai įvertintą 
dail. Kazio Varnelio tapybą ir 
Irenos Mitkutės grafiką. Tarp ki
tų, abu šie dailininkai dalyvavo 
ir PLB seimo proga Carcoran 
galerijoje, Washingtone, suruoš
toje dvylikos lietuvių dailininkų 
parodoje. Bet paroda sostinės 
spaudos buvo visai nutylėta. Kas 
kaltas? Tik jau ne patys daili
ninkai. Kažkas kažkur nesumez
gė siūlų galų taip, kad viskas bū
tų reikiamai ištempta iki galo, vis 
tur būt, galvojant, kad mums 
užtenka tik ranką ar koją paju
dinti, ir visi savaime subėgs, ste
bėsis, apie mus rašys ir džiaugsis.

O grįžtant prie pradžioje užsi
minto policininko, reikia pasaky
ti, kad jis visai nėra čia nuver
tintas, raštui labiau pasukus į 
profesorius bei intelektualus.

(Nukelta į 2 psl )

PUSŠIMTIS METŲ jau yra 
pakankama perspektyva vertinti 
L. K. M. Akademijos vaidme
niui. 1)

Iš kurios pusės į Akademiją 
žvelgti, sugestijų radau prel. A. 
Dambrausko žodžiuose. Damb
rauskas, Akademijos pirmininkas, 
1936 m., atidarydamas antrą 
Mokslininkų ir mokslo mėgėjų 
suvažiavimą, kalbėjo:

“Būsime laimingi, jei šis suva
žiavimas pažadins Tamstas pagi
linti savo ideologinę orientaciją, 
pagausinti savo gimtojo krašto 
pažinimą ir apskritai sustiprinti 
tuo intelektualinį savos tautos 
pajėgumą” (Suvažiavimo darbai 
U, 458 p.).

Tuose Dambrausko žodžiuose 
yra Akademijos buvimo ir veiki
mo prasmė. Jo minėtas “intelek
tualinio pajėgumo stiprinimas” 
yra pradinis Akademijos sieki
mas. Tik intelektualiai pajėgus 
asmuo įstengs suvokti istorijos di
namiką ir jos ritmą, (A. a. prof. 
Z. Ivinskis mėgo kartoti graikų 
'ilosofo išmintį: esą niekada ne
įbrisi į tą pačią upę du kartu; 
vandenys kiekvieną sekundę bus 
jau kiti). Tautų bei žmonijos gy
venimas yra upė —• kinta, rieda. 
Suvokti šios raidos faktą, šio fak
to dėsnius tėra įgalintas tik in
telektualiai pajėgus asmuo.

‘^Pagausinti savo gimtojo kraš
to pažinimą” —įkalbėjo Akade
mijos pirmininkas. O tai reiškia, 
kad inteliktualinis pažinimas turi 
būti atremtas į konkrečią savos 
tautos tikrovę. Savo tautos tikro-

1) Apie Akademijos įkūrimą, veik
lą, atgaivinimą išeivijoje žr. prof. 
Stasys Yla, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija (Suv. d. I t. 3- 
28 p.; Kun. Rapolas Krasauskas, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos veikimo ir darbų apžvalga 
(Metraštis I, 329-342 p.); Dr. S. A. 
Bačkis, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos 50 metų sukaktis 
(rankraštis). 

Iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos IX-tojo suvažiavimo Bostone Nuotrauka kun. VI. Jaskevičiaus

vė įgali būti kitokia nei kaimynės, 
ir ji gali reikalauti kitokio trak
tavimo.

‘‘Pagilinti savo ideologinę 
orientaciją” — šis reikalavimas 
prasmingas tuo, kad ideologinė 
orientacija padeda apsisaugoti 
nuo suklydimo, problemas spren
džiant; sprendžiant pasirinkimą 
krytpties, kada tauta pasijunta 
kryžkelėje; kada tautai reikia 
pastatyti prieš akis jos paskirties 
viziją, kuri visos tautos veiklą 
įprasmintų ir bendram tikslui su
telktų jėgas.

šiaip suprantant Akademijos 
pirmininko žodžiuose Akademi
jos prasmę, norima čia apžvelgti 
Akademijos pusšimtį tuo intelek
tualinio vadovavimo atžvilgiu; 
konkrečiai: kiek Akademija pri
sidėjo prie sprendimo tautos pro
blemų tais momentais, kada tau
ta atsidurdavo kryžkelėse?

I.

1. Nepriklausomoje Lietuvoje: 
problemos

Per 22 nepriklausomybės mė
lius tauta išgyveno daug proble
mų. Noriu sustoti prie ketverto, 
kurios, mano supratimu, esminės.

Viena problema — aukščiau
sia — kultūrinė: kultūrinės link
mės pasirinkimas — rytų: slaviš
kosios ar vakarų: germaniškosios, 
romaniškosios.

Lietuvių šviesuomenės didžioji 
dalis buvo mokiusis rusų (ma
žiau lenkų) mokyklose. Buvo na
tūralu, kad jai rusų (mažiau 
lenkų) kultūra buvo tapusi sava. 
Parvykę į nepriklausomos Lietu
vos mdkyklas, universitetą, admi
nistracijos įstaigas, literatūrą, 
meną, teatrą, netgi kariuomenę 
— savaime sviro į tą pusę. Žy
miai mažesnė dalis buvo mokiu
sis Vakaruose ir gyveo vakarieti- 
nės kultūros idėjom bei stilium.

Atsidūrimas tanp dvejopų kul
tūrų davė gyvenimui dvilypumo,

įtampos, idėjinės, kultūrinės ko
vos. Kava nesibaigė iki nepri
klausomos valstybės galo. Nesi
baigė, atrodo, net pavergtoje Lie
tuvoje.

Antra problema buvo politinė. 
Ji atėjo, pirmajai tebesant aktu
aliai. Tai demokratinės ar tota- 

' listinės (tada Lietuvoj vadinamos 
j autoritetinės) valstybės sampra
tos bei praktikos pasirinkimas. 
Demokratinė samprata buvo pir
mesnė. Jai ypatingą spalvą tuo 
metu davė parsinešta iš Rusijos 
revoliucijos chaotinė dvasia. To- 
talistinė samprata atėjo kaip re
akcija prieš demokratinės prakti
kos iškrypas.

Buvo svarbu ne tai, kad 1926 
įvyko (kairinis perversmas. Svarbu, 
kad per visą antrą nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetį šviesuo
menėje reiškėsi įtampa tarp to 
dvejopo galvojimo, dvejopų siste
mų. Įtampa stabdė pilietinio su
sipratimo, aktyvumo bei lojalu
mo pažangą.

Trečia problema buvo morali
nė. Ji ėmė aktualėti nepriklauso
mybės antro dešimtmečio vidury. 
Miestuose ėmė augti lietuviškoji 
buržuazija. Jaunos miesčionijos 
praktikoje valstietinė kaimo dva
sia ir tradicijos turėjo užleisti pir
menybę buržuaziniam stiliui ir 
vertybių supratimui. Tai buvo 
smūgis tradicinei moralei. Su 
antro dešimtmečio antra puse ši 
moralės problema virto aliarmu.

Ketvirtą problemą vadinčiau 
egzistencijos problema — tauti
nės, valstybinės egzistencijos. Ji 
ėmė aktualėti su Europoje kylan
čio kataklizmo teorijom, o netru
kus ir praktika. Totai istinių vals
tybių augantis revanšo geismas, 
proletarinės revoliucijos grėsmė 
reiškėsi ne tik žodžiais. Fašistinė 
Italijos agresija prieš Etiopiją, Is
panijos revoliucija ir pilietinis 
karas, išėjęs toli už šios valstybės 
ribų. Tai dar tolimi nuo mūsų 
tėvynės aidai. Austrijos likimas,

Prof. Juozas Brazaitis Nuotrauka Vytauto Maželio

Čekoslovakijos likimas — buvo 
artėjaintieji kataklizmo ženklai. 
Pagaliau tiesiogiai mus palietė 
Lenkijos ultimatumas 1938, Vo
kietijos ultimatumas 1939. Įvy
kiai įtikinamai kalbėjo, kad isto
rijos dinamikos sriautas pagrei
tėjo ir mus palietė. Palietė klau
simu: būti mum ar nebūti?

Ar ši dinamikos srovė atvėrė 
mum akis ir pažadino mūsų bud
rumą pasiruošti naujiem įvykiam, 
dar grėsmingesnį am. Pasiruošti 
taip, kad su mažesne žala pakel
tume potvynį, stengdamiesi iš
laikyti egzistenciją — jei ne vals
tybės, tai bent tautos.

Momentas rodės lyg grįžimas 
prie 1918-19 metų. Prie to taško, 
iš kurio prasidėjo valstybės egzis
tencija. Tada tautoje kilo morali
nių jėgų kovai už valstybės egzis
tenciją. Dabar tokių jėgų reikalas 
pasikartojo.

Šių keturių problemų akivaiz
doje tebus kartojamas klausimas: 
kiek L. K. M. Akademija prisidė
jo prie šių problemų sprendimo; 
prie kelių ieškojimo, prie vizijos 
sudarymo tautos artimesnei ar 
tolimesnei ateičiai?

2. Problemų sprendėjai ir 
Akademija

Prieš klausimą atsakant, tebus 
suminėta prielaida kaip aksioma. 
Būtent: kolektyvai retai kada gali 
būti kūrėjai: literatūra, menas, 
filosofija, sociologija, religija, 
tikslieji mokslai yra kuriami as
menų — ne kolektyvų. Akademi
ja buvo kolektyvas.

Kolektyvas gali sudaryti kūrė
jui, ar jo kūrybai palankias sąly
gas. Materialines — kad nereik
tų rūpintis duona kasdienine. 
Moralines — nukreipti kūrėjo 
dėmesį į problemas, duoti paska
tų.

Antra — kolektyvas gali būti 
kūrėjui pirmasis vertintoajs—ga

li jo idėjas papildyti, koreguoti 
kritiškam pastabom.

Trečia — kolektyvas gali duo
ti kūrėjo produktui visuomeninę 
rinką — paleisti jo kūrinį į apy
vartą, jį išpopuliarinti. Pastarąją 
funkciją atlikdamas, kolektyvas 
vykdytų trečią prel. Dambrausko 
minėtą Akademijos pareigą — 
‘kelti visos tautos intelktualinį 
pajėlgumą”.

Ne visas ir ne iš karto šias ko
lektyvo funkcijas pajėgė atlikti 
Akademija.

Pirmoji problema — tautinė 
— buvo anksčiausiai ir giliausiai 
sprendžiama St. Šalkauskio (Sur 
les confiins de deux mondes, 1919, 
Romuva, 1920). Jo vizija lietu
vių .tautai, jo siūloma tautinio ug
dymo, tautinės kultūros linkmė 
buvo išreikšta jo formule — “Ry
tų-Vakarų kultūrų sintezė”.

Neturiu žinių, kad ši Šalkaus
kio vizija būtų buvusi diskutuo
jama Akademijoje (Juk pati Aka
demija jau 1922 susikūrė).

Antroji problema — politinės 
sistemos problema —sprendimo 
susilaukė vėl to paties Šalkauskio 
raštuose (Visuomeninis auklėji
mas, 1932, Ateitininkų idėologi- 
ją, 1933, ypačiai Lietuvių tautos 
ugdymas, 1933). —Taip pat ne
turiu žinių, kad Akademija tas 
idėjas būtų diskutavusi. Bet čia 
Akademija suvaidino kitą rolę 
Šalkauskio idėjom suprasti ir 
plėsti. Akademija ėmėsi strategi
jos ilgos distancijos veiklai: suor
ganizavo Amerikoje pinigų, pa
rinko eilę žmonių, baigusių Lie
tuvos universitetą, davė stipendi
jas, kad .vyktų į Vakarus studijų 
tęsti. Akademija tokiu būdu le
miamai prisidėjo prie naujos ne
priklausomoje Lietuvoje išaugu
sios generacijos intelektualinio 
avangardo paruošimo. Šie jauni 
intelektualai įsiliejo į gyvenimo 
srovę ne tik su vakarietine dva-

(Nukelta į 2 psl.)
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Londono horizontuose. 
Spygliai ir dygliai.

Kertinė paraštė

Atvirukai ir kubatūrinė pažanga 
okupuotoj Lietuvoje
Štai modernus paradoksas: re

tas išeivinis turistas, nuvažiavęs 
j Lietuvą, pamato Lietuvą.

“Jūs, amerikonai, mėgstate 
liuksusą. O čia, Vilniuje, gi su
telktas meno ir kultūros liuksu
sas. Tai ir džiaukitės Vilniumi”, 
— taip neseniai prasitarė vienas 
tarybinis pareigūnas, porinda
mas savo išmintį senyvai mote
riškei, labai norėjusiai pamaty
ti Utenos apylinkes, kur ji pra
leido auksinę vaikystę, kur pa
laidoti jos mylimieji tėveliai.

Ten jai važiuoti neleido. Pata
rė gerai įsigilinti į Vilniaus kul
tūrines atrakcijas ir pasigėrėti 
Trakų romantika. O po Utenas, 
Zarasus, Pal angas tegu sau 
trankosi tarybiniai turistai, at
vykę iš Leningrado, Charkovo, 
Maskvos, Voronežo... Jie, mat, 
lietuvių bičiuliai. Išvaduotojai. 
Tiesiog sunku supaisyti, kodėl 
juos išeiviai vadina okupantais.

Taigi mums keliauti po Lietu
vą draudžia. Mes savo gimtąjį 
kraštą daug plačiau pamatome 
iš tų blyškiaspalvių atvirukų, 
kuriuos mums prisiunčia gimi
nės ar draugai.

Pastaruoju laiku atvirukų 
leidimo ir spausdinimo technika 
lyg ir pagerėjo. Bet dar vis pasi
taiko viena kita ūkanotų vaiz
delių serija. Kai kur fotografi
jose bažnyčių bokštai rodomi 
kažkaip pakrypę, lyg būtų pa
statyti Pisos miesto architektų. 
Dar ir šiandien spalvų bei de
talių raiškumas toli gražu nepri
lygsta Vakarų tipografinei ko
kybei.

Bet tai mažmožiai. Mums 
brangus kiekvienas Lietuvos 
vaizdas. Džiaugiamės pamatę 
Dotnuvos akademijos rūmus, ar 
tiltą per Nevėžį, ar Babėnų šilą, 
Beržoro ežerą, ar Nidos mieste
lį, kelio vingį, kaimo kryžių. Yra 
daug nuostabių dalykų.

Na, o kaip naujausioji staty
ba? Nieko sau. Pasitaiko sko
ningų projektų. Tačiau atviru
kuose toji statyba kažkodėl pra
sikiša su visa tarybinio cemento 
našta. Tenykščiai valdonai susi

riesdami stengiasi įrodyti, kaip 
auga Lietuvos miestai, kyla Žir

mūnai, Lazdynai, dygsta Lenino 
paminklai. Taip ir girdi iš tų se
rijinių vaizdelių pompastišką 
šūksnį: “Mes didžiuojamės so
cialistine pažanga”.

Didžiuokitės, kiek tik rūpes
tingoji partija pageidauja. Bet 
nedarykite iš gražiosios Lietu
vos kubatūrinio cirko. Nepavers
kite spalvingų pakrančių blok- 
hauziniais skruzdėlynais. Dėl 
butų stokos, suprantama, didžiu
lės gyvenvietės ir visokie nar- 
veliniai pastatai laikinai yra rei
kalingi. Tačiau tokia statyba di
džiuotis neverta. Ji yra tik bė
dos .padiktuotas procesas.

Tuo tarpu maskvinės pašto 
galvos net Vilniaus, kaip sosti
nės,, 650 metų jubiliejui išleido 
pašto ženklą, kur Gedimino pilis 
rodoma tik šių naujų statybų fo
ne, lyg čia būtų minima ne goti
ką, renesansą, klasiką ir baroką 
išgyvenusios sostinės šimtme
čiai, bet kokių Elektrėnų de
šimtmetis. Tačiau argi galima 
ieškoti šitokiu atveju maskvinė- 
se galvose logikos, ypač jeigu 
dar liečiama okupuoto krašto — 
Lietuvos istorija.

Vienodų statinių gretos darko 
gamtovaizdžio grožį. Nedaro 
įspūdžio net išgarsinti Vilniaus 
Žirmūnai, išsikeroję už svajingo 
Gedimino kalno. O ką sakyti 
apie neskoningus keturaukščius 
blokhauzus Šiauliuose Vilniaus 
gatvėje, arba apie tas vaiduok
liškas dėžes Kėdainiuose prie 
skaidraus Nevėžio.

Šių laikų psichologai bei so
ciologai neigiamai atsiliepia apie 
masines gyvenvietes. Šeimų su- 
kimšimas kenkia nervų sistemai. 
Kenkia šeimų vienybei. Kenkia 
visuomeninei gerovei. Atskira 
šeima laimingiau gyvena priva
čiame namely, su savo kiemu, 
daržu, sodeliu.

Amerikoje prieš keletą metų 
vienur kitur buvo mėginta nepa
siturinčioms šeimoms statyti 
milžiniškus butų junginius, su 
visais moderniais įrengimais. Iš

Laiškai Teilhardo šalininkams
■!■ ■■*■■ W ■ ---------- ■ ■■ijį.i.iiį. .1 ■ J

Antanas Maceina

1.

Pokalbis P. Teilhard de Chardin 
reikalu mūsų spaudoje jau įsisiūba
vo. Nuo 1964 metų, kuriais, jei ne
klystu, pasirodė pirmieji šiuo klau
simu straipsniai, ištisa eilė mąsty
tojų įvairiomis progomis teikė mum 
čia Teilhardo pažiūrų santraukos, 
čia jų aiškinimo, čia kritikos, čia 
gynimo: V. Bagdanavičius, P. Celie- 
šius, L. Dambriūnas, L. Gižinskas, 
J. Jakštas, J. Kubilius, A. Maceina, 
J. Mačernis, A. Paškus, A. Prakapas, 
V. Rugis, G. Valančius, T. Žiūrai
tis — štai reta autorių gausybė 
tuo pačiu dalyku. Jau beveik išti
sas dešimtmetis, kai sklaidome vie
ną teoriją kaip pasaulio evoliucijos 
“filosofinę ir teologinę interpretaci
ją” (Paškus II, 17, 1; žr. santrum
pos). Ir reikia tik sveikinti šį dėme
sį, nes jis rodo, kad mūsų pačių 
vargai vargeliai nėra dar tiek mūsų 
paglemžę, jog nebeturėtume nei | 

noro, nei jėgos pasidairyti pasauli
nių problemų plotuose.

Ar šis “lietuviškosios raštijos dė
mesys Pierre Teilhard de Chardin 
buvo gerokai pavėluotas” (Paškus 
II, t. p.)? Kalendoriškai — taip: ki
tos tautos lukštinėja Teilhardą jau 
daugiau, negu du dešimtmečiai. Es
miškai — ne: vėluodamiesi, mes iš
vengėme ano nekritinio susižavėji
mo, “nelaisvo nuo perdėjimų bei 
fanatizmo” (N. A. Luyten), kuris 
Teilhardą buvo pavertęs 20 amžiaus 
šv. Tomu, nepakeičiamu Krikščio
nybės perprasmintoju, žmonijos at
eities pranašu, mokslo ir religijos 
jungėju... Šio susižavėjimo atoaidžių 
kartais girdėti dar ir mūsų pokal
byje: “Vargu ar šiandien yra geres
nis nuodelis krikščionim intelektua
lam (mokslo žmonėm) kaip Teil
hardas” (Paškus II, 18, 5). Bet tai 

jau daugiau ar mažiau praeities da
lykas. N. A. Luytenas OP, gamtos

filosofijos ir antropologijos profeso
rius Fribourgo (Šveicarijoje) u-te, 
liudija, kad šiandien “nemaža net ir 
tų, kurie buvo Teilhardu susižavė

ję, atsuka jam nugarą ir jaučiasi 
jo apgauti” (Civ, 438); “knygyni- 
ninkai, pirmiau darę puikų biznį 
Teilhardo veikalais ar raštais apie 
jį, dabar vos pajėgia nusikratyti šio
mis knygomis” (Civ, 437). Luyte
nas džiaugiasi, kad anas “neobjekty
viai pagreitintas (forciert) susižavė
jimas Teilhardu atslūgo” (t. p.), 
nes tik “tuo būdu darosi galima aiš
kiau bei vienprasmiškiau suvoki ir 
įvertini tikrą jo reikalą” (t. p.). 
Tai savo metu teigė ir šių laiškų 
autorius, pastebėdamas, kad “Teil
hardo minčių gulstinis dėstymas... 
temdo bei apsunkina jo teorijos 
stulpų statmeninį išryškinimą” 
(DDK, 199). Todėl sava kritika 
(plg. DDK 217-2^4) jis ir mėgino, 
A. Paškaus žodžiais tariant, perkel
ti “Teilhardo klausimą į filosofinę 
plotmę” (Paškus II, 17, 1) ir tuo 
nukreipti mūsų dėmesį nuo madi
nio žavėjimosi j pagrindinius šio 
klausimo pradus.

Nūnai, pasisakius kritikos kriti

to sumanymo nieko gero neišėjo. 
Dangoraižinės butų kolonijos 
tapo nusikaltimų ir kivirčų židi
niais. Taikingos šeimos vengė 
keltis į tokius butus. Valdžiai 
prisėjo neapgyventus namus net 
vienur kitur susprogdinti. Ir ne
girdėjau, kad amerikiečiai tuos 
blokhauzus būtų pasauliui de
monstravę atvirukuose.

Reikia tikėtis, kad kubatūros 
krizė Lietuvoje ilgainiui bus nu
galėta (ji būtų buvusi nugalėta 
prieš dešimtį metų, jei rusai bū
tų išsinešdinę iš mūsų krašto). 
Kai bus pereita prie individua
lių namelių statybos, tada atvi
ručių vaizdeliuose tikriausiai ne
bus rodomi tie kubatūros “ste
buklai". Be abejo, tada gal tu
ristai galės aplankyti ir kiek
vieną Lietuvos kampelį. Be var
žymų? Laisvai?

Taip — be varžymų, be ant
spauduotų popiergalių, parašų, 
be pataikavimo valdžios tijū
nams.

Ar tokia pažanga įmanoma? 
Tik tuomet, kai Lietuva bus lais
va ir nepriklausoma.

Pr. V. Rudenio grafika Nuotraauka K. A.

kam, autorius norėtų dar syk, pra
bilti, tačiau ne tiek polemizuoda
mas tiesiog — polemika paprastai 
esti pokalbio karstas, — kiek kal

bėdamasis toliau, kad nutiestų 
bendrąsias Teilhardo pažiūrų lini
jas, kurių šviesoje turėtų paaiškė
ti du dalykai: 1. ar “Didžiųjų da
barties klausimų” kritika iš tikro 
yra Teilhardo pažiūrų nesupratimo 
vaisius, kaip ją aiškina A. Paškus 
(plg. Paškus I ir Paškus II), ir to
dėl tik dvikova su vėjo malūnais, o 
ne su pačiu Teilhardu; 2. ar Teilhar
do šalininkai iš tikro gina autenti- 

nę jo teoriją, o ne savo pačių įvaiz
džius. Mat, nesuprasti kurios nors 
teorijos gali ne tik jos kritikas, bet 
ir jos apologetas: nė vienas čia nė
ra saugus. Mažutis pavyzdys. A. 
Paškus sako: visi sutinka, kad 
“krikščioniškoji kūrimo samprata 
yra atremta į nebūtį. Sutinka su 
tuo ir pats Teilhard” (Paškus I, 2, 
67). Tuo tarpu Teilhardas apie ne
būtį sako: “Grynas niekis yra tuš

čia sąvoka, tai psėudoidėja” (Lex 
II, 197). Pripažįsta tad Teilhardas 
niekį kaip būties stoką ar nepripa
žįsta? O nuo atsakymo j šį klausi

mą priklauso visa kūrimo samprata 
Teilhardo teorijoje ir jos krikščio
niškasis ar nekrikščioniškasis pobū
dis. Susidaro įspūdis, kad Teilhar

do šalininkai per mažai remiasi jo 
paties tekstais ir per maža juos in
terpretuoja, pasitenkindami atpasa
koję pačias mintis taip, jog jos su
tiktų su jų siekiniais, štai kodėl 
Teilhardo teorįjos autentiškumas jo 
šalininkų lūpose ir darosi įtartinas.

Aplinkui tris klausimus norėtų 
autorius sutelkti šiuos laiškus: 1. 
kuo būdinga yra Teilhardo mintis, 
2. koks yra evoliucijos santykis su 
pasaulio dabartimi ir 3. ar žmonijos 
istorija iš tikro yra evoliucija. Au
torius čia nebekartos to, ką yra dės
tęs “Didžiuosiuose dabarties klausi
muose” Teilhardo reikalu. Čia jis 
mėgins anas mintis tik papildyti ir 
kai kur gal pratęsti. Kritines gi Teil
hardo gynėjų pastabas jis įterps 
atitinkamose savo laiškų vietose, 
parodydamas tuo jų tiesą ar netie
są: radusi organišką vietą visumo
je, kritinė pastaba savaime atsklei
džia savo vertę.

Vietai pataupyti bus šiuose laiškuose

vartojamos tokios santrumpos:

Briefwechsel = Maurice Blondel •— 
P. Teilhard de Chardin, Briefwech- 

sel (išleista ir komentuojama H. de 
Lubac), Mūnchen 1967.

Civ = Norbert A Luyten, OP, Die 
Botschaft Teilhards an unsere Zeit, 
“Civitas”. Monatschrift dės Schvvei- 
zerischen Studentenvereins, 1973, 
nr. 7, p. 437-45.

Crespy = Georgės Crespy, Das the- 
ologische Denken Teilhard de 
Chardins, Stuttgart 1963.

DDK = Antanas Maceina, Didieji da
barties klausimai, Chicago 1971.

Entstehung = P. Teilhard de Char
din, Entstehung dės Menchen (Le 
groupe zoologiųue humain), Mūn
chen 1961.

Geheimnis = P. Teilhard de Chardin, 
Geheimnis und Verheissung der Er- 

de. Reisebriefe 1923-39, Mūnchen 
1958.

Les = Adolf Haas SJ, Teilhard de 
Chardin - Lerikon. Grundbegriffe, 
Erlauterungen, Texte, Freiburg/Br. 

1971, 2 t
Lobgesang = P. Teilhard de Chardin, 

Lobgesang dės Alis (Hymne de 
l’Univers), Freiburg/Br. 1964.

Lubac = Henri de Lubac SJ, La 
pensėe religieuse du Pėrė Teilhard 
de Chardin, Paris 1962.

Melsen = Andreas G. M. van Melsen, 
Evolution und Philosophie, Koln
1966.

Mensch = P. Teilhard de Chardin,
Der Mensch im Kosmos (Le phėno- 
mėne humain), Mūnchen 1959.

Paškus I = Antanas Paškus, Teilhardo 
Krikščionybė, “Aidai” 1972, nr. 9 
ir 1973 nr. 1-3.

Poškus 11 = Altanas Paškus, Maceinos 
ir Teilhardo dvikova dabarties 
krikščionio akyse, “Draugas” 1973, 
nr. 100 (17), 2 d. ir nr. 106 (18), 
2 d.

Pilger = P. Teilhard de Chardin, Pil- 
ger der Zukunft. Neue Reisebriefe 
1939-55, Mūnchen 1962.

Rabut = Olivier A. Rabut OP, Dia- 
logue avec Teilhard de Chardin, 
Paris 1958.

Smulders — Pierre Smulders, Theolo- 
gie und Evolution, Essen 1963.

Viallet = Franęois - Albert Viallet, 
Zwischen Alfa und Omega. Teil
hard de Chardin, N'ūrnberg 1958.

Werke = P. Teilhard de Charadins 
Werke, Freiburg/Br. 1961-70, 9 t 

Zanta = P. Teilhard de Chardin, Brie- 
fe an Lėontine Zanta, Freiburg/Br.
1967.

2.

Svarstant bet kurią teoriją, reikia 
visų pirma pasiklausti, kokio pobū
džio yra tie raštai, kuriais ši teori
ja remiasi, nes nuo to priklauso ne 
tik jos tikslumas, bet kartais net ir 
jos esmė. Kodėl, pavyzdžiui, mes 
negalime šiandien nieko visiškai 
tikro pasakyti apie Heraklitą? To
dėl, kad neturime jokių jo paties 
raštų, o tik jo minčių nuotrupas 
kitų autorių veikaluose. Surankio

jus šias nuotrupas ir jas susistemi
nus, susidaro, be abejo, Heraklito 
dinaminės pasaulio sampratos vaiz
das. Tačiau kas gali laiduoti, kad ta 
ar kita mintis (sakysime: “karas yra 
visų daiktų tėvas”) yra buvusi 
tinkamai suprasta ir padoriai per
teikta? Tas pat yra ir su Duns Sco- 
to veikalais, kurių nevienas ne jo 
paties rašytas, bet sudarytas iš jo 
klausytojų užrašų, o šie, kaip pa
tyrimas rodo, yra reikalingi didžiai 
atsargaus naudojimo. Tas pat yra ir 
su Nietzshės veikalais, kurių “Wil- 
le zur Macht” yra buvęs jo sesers 
stipriai “pataisytas”, taip kad tik 
prieš keletą metų, pasibaigus įpė
dinių paveldėjimo teisei, galėjo būti 
paruoštas kritinis šių raštų leidi
mas. Tai primename todėl, kad pa- • 
našus likimas yra ištikęs ir Teilhar
do veikalus.

Popiežiaujant Jonui XXIII, šiam 
plačių pažiūrų ir didžios dvasios 
žmogui, anuometinė Congregatio S. 
Officiii paskelbė 1962 m. birž. 30 d. 

naują įspėjimą (monitum), esą
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Šiame numery

Novelistai, klausykite: kunigas 
apie blogį.
Dail. Petro Kiaulėno darbų 
muziejus Amerikoje.
Prof. Vytautas Vardys apie 
ruošiamą Mokslo ir kūrybos 
simpoziumg.
Prano Visvydo eilėraščiai. 
Kun. dr. Antanas Paškus. 
Bažnyčia, nerimas ir 
klaidingi pranašai.

Kertinė paraštė
Novelistai, klausykite: kunigas kalba 
apie blogį

Moderni Antigona ir Petro Kiaulėno baltos rožės
Per anksti mirusio dailininko 
muziejaus atidarymo proga

Automobiliui sustojus, pikto
kas Z išlipa. Šaligatviu artėja ku
nigas B su A.

X (prilaikydamas duris) — Z! 
Pakviesk kunigą B, pavešime.

Y — Prašom, Kunige. Tik... ap
linkui šitą bloką.

Z — Kunige, prašau. Ir aš dar 
važiuosiu kartu.

X — Juk ką tik išlipai, Z? (Va-
► žiuojant). Matot, kunige, mes 

šnekėjome apie novelės krizę. Z 
nepatenkintas jos kokybe. Ji be 
blogybių, smurto ir be atvirų 
minčių, jis sako. Y kyštelėjo dak
taro Wertham mintį, kad ne tik 
dvasiškiai, bet ir psichologai su
tinka, jog “blogis gali būti nu
sikaltimas ir popieriuje; jis gali 
tapti keliu, vedančiu skaitantį į 
nusikaltimą gyvenime”. Tai kny
goje “A sign for Cain”.

Kun. B. — įdomu, įdomu...
— Y Kaip Jūs galvojate? Vel-

> tui nevežtume, kunige.
Kun. B. — Tas “veltui” keisto

kai skamba.
X — Skamba su tam tikra 

“prievarta”.
Kun. B — Privertimas bus jau 

smurtas, X. Be to, ekspromptu no
rite atsakymo. Ar nežinote, kad 
nemėgstama dvasiškių kišimosi į 
kūrybą? Blogybė novelėje gali 
būti vien jos dvasinėje nelygsva- 
roj.

Y — Wertham savo knygoje 
yra prieš blogybių vaizdavimą li
teratūroje. Kategoriškai.

Kun. B — O jei rašte vaizduo
jama blogybė ir ipo to jos atgaila? 
Kaip Tolstojaus “Prisikėlime”.

Y — Wertham iš viso prieš jų 
vaizdavimą.

Z — Ar tai ne galas literatū
rai, kunige?

X — Galvojant, kaip Wer- 
tham, kliniškai, mirtis raštui be
veik užtikrinta.

Kun, B — Tai problema, taip, 
taip.

X — Ypač rašytojams.
Kun. B — Bet rašytojai nei jo, 

nei mano žodžių neklausys, X. Jei 
aš ką čia pasakysiu, tai vėl bū
tų lyg prievarta, nukreipta į ra
šytojų kūrybinę sąžinę. Jei tokia 
yra.

Y — Be Jūsų nuomonės ne
sustosime. Laukiame atsakymo. 
Juk Bažnyčia turi ir savo kišimo
si į meną istoriją. Ką ji šiandien 
galvoja? (Baksteli stabdžius ir vi
si išsigandę pasvyra į priekį, su
prasdami: tai smurtas).

Po nejaukios tylos kun. B — 
Istoriškai Bažnyčia buvo didelė 
menų mecenatė. Iš maldyklų puo
šimo matyti, kad ji buvo estete, 
iš apeiginių rūbų vėl matyti, 
kad ji mėgo aliuziją, alegoriją, 
simbolius. Gregoriniu giedojimu 
ji, galima sakyti, operos pirmta
kė. Asketizme, jei norite, ji pirm
takė modernaus šūkio: forma se
ka funkciją. Juk visi šie dalykai 
yra meno elementai. Kaltinti 
Bažnyčią antimeniškom ten
dencijom —klaida.

Z — Tai istoriniai pasiaiškini
mai. Jūs pažiūrėjot tiktai iš tei
giamos pusės.

X — Kaip su šiandienine kri
ze, kunige?

Kun. B — Šiandien daug blo
gio rašte, filmose.

X — Pavyzdžiui.
Po ilgos tylos kun. B. — Jau

čiamas nežmoniškas masto prara
dimas. Šiandien smurtas, seksas, 
žmogaus murkdymas purve ir 
įvairūs vadinami “forminiai” 
kvailiojimai ir įkvėpė d r. Wer- 
tham parašyti “A sign for Cain”, 
an exploration of human violen- 
ce. Tai natūrali jo reakcija. Kiek
vienas, jei turi sąžinę, į smurtą 
prieš žmogų reaguoja savaip.

Z — Bet ar šių dienų menas 
nėra taipgi reakcija prieš šių die
nų žmogaus apkiautimą? Tai mė
ginimas gal .pažadinti jį iš jo 
kiauto, vartojant blogybę kaip 
kompozicini elementą ir kaip 
kontrastą gėriui, kurio vis tiek la
bai pasigendama? Juk ir atgaila-
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K. 2OROMSK1S

Š. m. rugsėjo 21 d. Vassia 
Kiaulėnienė ir duktė Laura jų 
pačių rankomis suprojektuotame 
ir pastatytame name atidarė 
prieš aštuoniolika metų New 
Yorke mirusio dailininko Pet
ro Kiaulėno muziejų. Kas ten pa
daryta, tą galės įvertinti tiktai 
tas, kuris apsilankys šiuose na
muose. Jie yra 46 Linden Lane, 
Farmingville, Long Island, N. Y. 
Tai dviejų moterų kone dešimties 
metų darbas. Žmona ir duktė. 
Jodvi suprato ne tik mirusiojo 
dailininko palikimą, bet ir pa
rodė išimtinai didelę kultūrą jį 
išsaugoti ir šitaip apipavidalinti.

Jos dabar jau abi architektės: 
Vassia Nicolokaki, jau tada dai
lininko Petro Kiaulėno žmona 
(1938), baigė Ecole Nationale 
Superieure dės Arts Decoratives 
Paryžiuje 1942. Laura, Petro ir 
Vassios duktė, ką tik neseniai bai
gė New Yorke Cooper Union ar
chitektūrą, o NYU pasiekė ir in
žinerijos magistrą. Ir va šitų dvie
jų moterų inteligencija ir darbo 
nebijančios ir nagingos rankos 
sudėliojo lentelę prie lentelės, ge
ležėlę prie geležėlės, akmenuką 
prie akmenuko. Kur augo medis 
— paliko, kur nebuvo — pasodi
no. Lyg rašytinį rankšluostį, ap
linkui visą sodybą dailiai sukli
juotų lentelių tvora aptvėrė. O tą 
tvorą apsodino krūmais ir gėlė
mis. Net upelį iškasė, kad jų pa
čių pasodinti verkiantieji žilvičiai 
turėtų kur nukarusias šakas su
merkti.

Ar yra kur kitas toks namas 
visam Long Islandel

Nėra ir, tur būt, ilgai nebus, 
nes nedaugelis šitaip gali išdrįsti 
parodyti užsibrėžtam idealui ši
tiek meilės, šitiek kantrybės; ne
pagailėti šitiek laiko. Tai galėjo 
padaryti tik Vassia Kiaulėnienė, 
kur ne tik kiekvienas akmenėlis 
ar medelis, bet ir kiekviena žolė 

Viena iš dailininko Petito Kiaulėno muziejaus salių, 46 Linden Lane, Farmingville, Long Island, N. Y.

suradusi savo vietą ir apžiūrėta 
su ta pačia tylinčia meile kąip 
didžiulės namo balkių sijos, im
pozantiškas to namo kaminas ar 
mozaikinio įvairumo stogas. Net 
virtuvės indaujos; net virtuvės 
grindys!..

Nieko čia nėra nebaigto, neiš
baigto ar netyčiomis atsiradusio: 
kiekviename žingsnyje čia rasi 
sujungtą ir išmonę, ir išradingu
mą, ir kantrybę. Mes lietuviai tu
rime daug pasakų apie žemaičių 
užsispyrimą...

Čia, manyčiau, kažkas kitaip, 
kažkas daugiąul Čia užsispyri
mas yra sujungtas su valia; ogi 
dar ir su tam reikalinga kultū
ra. Tai skruzdėlės darbštumas, 
tai nepailstančios bitės medaus 
rinkimas į didžiulį korį.

Grindys, stalai, kėdės, suolai, 
įvairiakampiai laiptai... Kiekvie
nas kampas, nesvarbu, didelis ar 
mažas, kaip įvairiaspalvė mozai
ka, vis su ta pačia preciziškai vis
ką matančia akimi perverti į 
vientisą meno kūrinį, kuriame su 
visa pagarba sukabinti dailinin
ko Petro Kiaulėno darbai. Rodos, 
apie penkios dešimtys drobių. Čia 
taip pat surado sau tinkamą 
vietą viena impozantiška skulp
toriaus V. Kašubos skulptūra ir 
dukrelės Lauros vaikystėje tapy
ti keli darbeliai.

Privačiam kieme tarp medžių 
ir krūmų pasislėpęs ir privatus 
maudymosi baseinas...

Eini nuo kampo prie kampo ir 
stebiesi: “Iš kur visą tai!” Ir ne
jučiomis prisimeni seną, seną 
Antigoną... Ko ne trijų tūkstan
čių metų senumo...

Ši Antigona ta pati, ogi ir ki
tokia: ši Antigona ne tik kantri 
ir pasiaukojanti, bet ir moderni.

— Nagi, kuris arba kuri iš 
mūsų būtume visa tai padarę?

Net nepatogu sakyti:
— Gal mes buvome jau net

Pagal tą “Studija-Muziejus” 
katalogo raštą atrodytų, kad dai
lininkas intensyviau tegalėjo

Dailininkas Petras Kiau lėnas (1909-1954)

užmiršę dailininką Petrą Kiaulė-1 dirbti tik savo devynerius pasku- 
ną? O Vassia, va, ir tik dukros | tiniuosius metus.
Lauros tepadedama, ėmė ir pa
rodė, kad buvo dailininkas Pet
ras Kiaulėnas ir... kad dar tebė
ra.

O taip! Tai'pasitaiko, ir tai ne
retai, kada jau suprantame, ką 
reikia daryti, bet jau reikia mirti. 
Šis paradoksas, gal dalinai, išti
ko ir Petrą Kiaulėną: karo me
to studijos ir jaunystės jėgos nu
skendo karo meto ir pokariniuo
se nepritekliuose. 1946 metais, 
atvykęs į šį kontinentą, jau pasi
juto parblokštas nebepagydomos 
ligos. Va, čia ir įvyko stebuklas, 
kad, šitai sužinojęs, dailininkas 
dar surado labai daug moralinių 
jėgų savo darbui suintensyvinti. 
Kas jį tada pažino, turėtų prisi
minti jo besišypsančią ir visada 
giedrią nuotaiką: tos ligos nei iš 
jo judesių, nei iš jo veido visai 
net nematydavai. Ir tai būdavo 
jis, kuris savo linksmomis šneko
mis užimdavo mus, kad mes ne
sirgtame... Tai, sakyčiau, buvo 
neišpasakyta dvasios stiprybė: 
nugalėti mirtį savo darbo vaisiais. 
Reiktų, tur būt, manyti, kad šitai 
ir buvo pagrindinis stimulas, ku- 

| ris diena iš dienos atnešdavo dai- 
j lininkui Petrui Kiaulėnui vis ge
resnę drobę. Tuo ipaoiu, aišku, vis 
pakeldamas gaivalingai bejuo
kaujančio žmogaus nuotaiką. 
Dar tik keletą dienų prieš mirtį 
(New Yorke) prisimenu jį beta-

■ pantį baltas rožes ir besijuokian
tį dar baltesniais žodžiais iš kai 
kurių žmonių gyvenimo irgi bal-

■ tų istorijų, nors jis jau aiškiai ma- 
I tė, kaip mirtis vis dažniau pasi- 
I rodo jo pirštų galuose. 

r Tai šitokia, sakyčiau, likimui 
atsidavusi ir nekalta jo paties ta
pyba. Ir dar didesniam paradok
sui, pačiose paskučiausiose bevil
tiškumo dienose toji tapyba pati 
linksmiausia, pati meistriškiausia, 
tiesiog šaukianti: “Ot ir nepasi
daviau, ot ir nenugalėjai!..

Kas mus jaudina ir žavi Petro 
darbuose, tai ne vien ta lengva 
ir giedri nuotaika. Juo toliau, juo 
daugiau jis pasirodo jau kaipo 
pilnai subrendęs meistras ir sa
varankiškas tapytojas, tikras tep
tuko menininkas, puikus spalvi- 
ninkas. Tomis dienomis jis tapo 
daug Stony Brock peizažų ir gė
lių. Naujojo impresionizmo sam
prata čia ne tik aiški, bet ir iš
kelta iki Piere Bonnard ar Othon 
Friesz kvaliteto. Čia jau perdėm 
reikšmingas kiekvienas jo teptu
ko pabraukimas ar net lengvas 
bakstelėjimas į drobę. Kiekvie
nas teptuko dūžis ar lengvas 
brūkštelėjimas čia jam tarnauja 
dvejopai: ir kaip daikto formos 
ieškojimas, ir kaip spalvinis to- 

,nas. Nieko čia nėra neišgyvento 
ir neapgalvoto. Jeigu ankstesniuo
se darbuose jis dar ne toks drą
sus ar daugiau natūralistinis, čia 
jis jau visai laisvas, lengvas ir 
impresionistinis. Ir kas dar įdo
mu, jo tapyboje nerasime iškeltos 
kokios nors vienos specialios 
spalvos, kaip, sakysim, pas V. 
Vizgirdą žalia; dailininkui Kiau
lėnui visos spalvos vienodai geros 
ir visi spalviniai jų tonai vieno-
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Šiame numery

Dėmesio "samizdato" archyvui, 
fonas Aistis ir okupuota 
Lietuva.
Antanas Maceina apie
Teilhardą kaip medžiagos 
mistiką.
Paroda, kurioje pasilsi.
Vladas Jakubėnas apie
Dariaus Lapinsko "Vilniaus 
pašvaistę".
Adomo Galdiko muziejus 
Putname.

Kertinė paraštė
Dėmesio "samizdato" archyvui

Rytų Europos istorijoje dažnai 
pasigirsta (mintis, kad Skausmai 
bei negandai nėra visiškai be
prasmiai, jei jie tampa dainos ar 
pasakojimo dalimi. Antra vertus, 
labiausiai bijomasi, ikad asmeni
niai ar kolektyviniai kentėjimai 
nenuskęstų tamsoje ar tyloje, ne
liktų nežinomi. Toji baimė ypač 
konkreti sovietinėje sistemoje, 
kur stengiamasi užsidaryti nuo 
pasaulio akių ir sistemingai klas
toti praeitį ir dabartį. Žymioji ru
sų poetė Achmatova pasakoja, 
kaip jai su daugeliu motinų 
Maskvos kalėjimo kieme belau
kiant žinios apie jų suimtus sū
nus, viena iš anų sužinojo, kad ji 
esanti poetė. “Jūs parašysit apie 
mus”, viltingai tarė motina, ir jos 
veide pasirodė kažkas panašaus į 
šypseną. Achmatova savo paža
dą tesėjo jos poemų rinkiny 
“Reųuiem” įamžina ir dalinai 
įprasmina Maskvos motinų kan
čią.

Šiandien sovietijoje, šalia ofi
cialiosios literatūros, egzistuoja 
gausi vad. “samizdatinė” — sa- 
vilaidinė, grožinė ir informacinė, 
raštija. Jos tikslas yra rašyti už
draustomis temomis ir stiliais, 
pateikti pasauliui tiesos žodį apie 

.eilinių ir neeilinių Maskvos pa
valdinių pergyvenimus ir idėjas. 
Šioje raštijoje ypatingą vietą už
ima pagrindinis Lietuvos “sam- 
izdatinis” leidinys, “Lietuvos ka
talikų bažnyčios kronika”, kurio 
jau šeštas numeris šiomis dieno
mis ištraukomis skelbiamas išei
vijos spaudoje. Po rusiškosios 
“Bėgamųjų įvykių kronikos” ir 
ukrainietiškojo “Šauklio” uždary
mo, lietuviškoji “Kronika” yra 
vienintelis tebegyvas tokio po
būdžio nuolatinis “laikraštis” vi
soje sovietijoje.

“Samizdatinį” tiesos žodį su 
didžiausiais pavojais leidžian
tiems ir jį čia vertinantiems ma
lonu sužinoti, kad toji literatū
ra Vakaruose ne tik komentuoja
ma bet ir kruopščiai, metodiškai 
renkama. 1972 m. pradžioje Ra
dio Liberty “Research Depart- 
ment” Miunchene pradėjo telkti 

“samizdatinių” dokumentų teks
tus ypatingame archyve, repro
dukuoti jų kopijas paskiruose to
muose, ir juos suteikti ribotam 
skaičiui valstybinių ar universi
tetinių bibliotekų.

Miuncheniškiame “samizdato” 
archyve nerenkama grožinė lite
ratūra, o ribojamasi dokumen
tais “turinčiais reikšmės dabarti
nei sovietijai”. Kiekvieno doku
mento autentiškumas kruopščiai 
patikrinamas. Jų originali ar ori
ginalų fotokopijos rūpestingai 
saugojami pačiame archyve, pa
saulin teišleidžiami perrašyti, pa
tvirtintieji tekstai ar vertimai.

Šių metų liepos mėnesį “Sam
izdato” archyve jau buvo sutelk
ta apie 18,000 mašinėle rašytų 
puslapių; daugiau kaip 95 proe. 
jų buvo gauti po 1964 m. “Sam
izdatinė” raštija ypač domisi 
universitetai, rašytojai, žurnalis
tai ir Rytų Europos reikaluose 
besispecializuojantys mokslinin
kai. Pagrindinės bibliotekos šiuo 
metu aprūpinamos perrašytais 
“samizdato” tekstais yra: The 
Library of Congress Washingto- 
ne, The British Museum Londo
ne, Die Bayerische Staatsbiblio- 
thek Miunchene, Bodleian Lib
rary Oxforde, Ohio Statė uni
versity Columbus mieste, The 
Massachussetts Institute, of 
Technology, Cambridge, Mass., 
Hoover Institution, Stanford, Ca
lif., ir Universiteit van Amster- 
dam.

Lietuviškojo “samizdato” gau
są ir svorį liudija faktas, kad jam 
planuojamas paskirti ištisas, 17- 
asai, tomas 25-ių tomų rinkinyje. 
Todėl itin svarbu, kad mūsų tau
tiečių vairgų .liudytojai, jų neva
lios dokumentai, nepradingtų pa
sauliui, užmiršti mūsų pačių ar
chyvuose ar stalčiuose, bet bū
tų išsaugoti pasaulio 'bendruome
nei, dabarčiai ir ateičiai minėtuo
siuose rinkiniuose. Tenai jie gy
vens nuolatiniais liudininkais, 
atrausiančiais masiniai fabri
kuojamą sovietinę pseudoistori- 
ją. P. P.

Kol priartėsim prie mūsų mažy
čio taško, pradėkim nuo tolimiau
sių horizontų pakraščio.

Prancūzų rašytojas Andrė Mau- 
rois, gabiai sukoręs apie tuziną ver
tingų ir įdomių literatūros įžymy
bių biografijų, tarp kitko, savo 
“Memuarų” pabaigoje pasakoja, 
kaip jis žiūrėjęs į tokių užmojų 

prasmę ir j pačias genialių meno 
kūrėjų asmenybes:

“Kai Marcelis Praustas parodo, 
jog jo vaikystėje “Guermantes” bu
vo tik vardas, ir kada vėliau už šio 
vardo jis atidengė visiškai skirtin
gą tikrovę nuo įsivaizduotosios, tai 
jis, kaip ir Balzakas, aprašo tik pra
rastas iliuzijas, bet suranda išga
nymą sąmoningoje iliuzijoje, kuri 

yra menas...
Jeigu man pasisekė (rašant apie 

Balzaką), kad skaitytojas trupučiu
ką dalyvauja Balzako gyvenime ir 
balzakinėje kūryboje, tai aš laimė
jau ir tada žinau, kad atlikau nau
dingą darbą...

Mat, yra išganinga pagyventi su 
dideliu žmogum ir pasigėrėti juo. 
Ne kaip marmuro statula, sustingu
sia ir ledine, bet tokiu' koks jis bu

vo su savo stiprybėm ir silpnybėm; 
daugiau pabrėžiant jo stiprybes, ka
dangi jis yra didis žmogus; ir jeigu 
jis sukūrė didelius veikalus, tai dėl 
to, kad jo stiprybė viršijo silpny
bes. Žinau ir sutinku, kad (pran

cūzų rašytoja) George Sand buvo 
itin žemiška dukra, kaip ir mes ki
ti, veikiama visokių pagundų, bet 
tat jai nesukliudė, tariant (filosofo 
ir sutinku, kad Balzakas protarpiais 
Consuelo — modelį visom mote
rim. Žinau ir sutinku, kad Victoras 
Hugo kartais yra šiurkštus, kartais 
ir paleistuvis, bet tat jam nesukliu
dė sukurti vyskupo Muriel persona
žo — skaidraus krikščionio. Žinau 
ir sutinku, kad Balzekas protarpiais 
būdavo nedėkingas (savo meilužei ir 
geradarei) Laurai de Bemy, arba 
pamiršdavo Zulmą Carraud, bet ta
tai jo nesulaikė parodyti šaunią pa
garbą poniai de Mortsauf. Didelio 
žmogaus gyvenimas įtikina skaityto
ją, kad priešingumų suderinimas 
yra galimas, ir tatai teikia jam pa
čiam daugiau pasitikėjimo. Tai aš 
ir norėjau atlikti...

Šiame pasaulyje, kur sunyksta ir 
dingsta visi dalykai — garbė, ma
lonumai, turtai, — aš žaviuosi ir 
pasijuntu saugesnis, susikurdamas 
mažytes tvirtoves, nenykstančias ir 
nepamainomas. Tai yra kai kurios 
patvarios draugystės”...

Kai mano ankstesnioji rauda apie 
J. Aistį buvo jau parašyta, bet dar 
neatspausta “Draugo” kultūriniame 
priede, 1973 m. rugpjūčio 17 d. 
Amerikos lietuvių komunistinės 
krypties laikraštis “Laisvė” įsidėjo 
iš Lietuvos gautą Broniaus Raguo
čio rašinį apie “poeto tragediją” — 
“Kelis žodžius apie Joną Aistį”. Tu
rėčiau visokio pagrindo manyti, kad 
tasai rašinys gana autentiškai vaiz
duoja sovietinės Lietuvos oficialiųjų 
literatų oficialią nuomonę apie mū
sų mirusį draugą. Tad raudos pa
pildymui norėčiau į tai čia atsiliep
ti ir šį tą pakoreguoti truputį kito
kiais tonais. Na, norėčiau dar dėl 
to, kad jų autorius B. Raguotis 
man yra šiek tiek pažįstamas, gi 
ypač kad jos straipsnis parašytas so
vietinės linijos požiūriu (žinoma), 
gana inteligentiškai, be tenajoS 
įprastos tradicinio vulgarumo, aro
gancijos ar chamizmo.

Gyvenimas pagal liniją

Bronius Raguotis yra žurnalisti

kos bei literatūros istorijos jaunes
nės kartos profesorius Vilniuje.

TRUPUTI KITOKIAIS TONAIS
Apie poetą Joną Aistį ir širdžių bei minties sovietizaciją

Bronys Raila

Prieš porą metų jis ilgiau viešėjo 
Jungtinėse Valstybėse, rinkdamas 
medžiagą savo specialybės studijom 
iš Amerikos lietuvių praeities ir 
dabarties.

Tada atsitiktinai teko su juo su
sipažinti ir vieną ilgą vakarą itin 
nebanaliai išsišnekėti. Tai buvo 
malonus, gana šiltas ir švelnus, ko
ne “lyriškai lietuviškas” naujosios 

sovietinės komunistinės šviesuome
nės augintinis. Mano patirtimi, jis 
šiek tiek nuo kitų skyrėsi ne pro
vokuojančiu, bet nepaprastai subti
liu atsargumu, lyg ant jautriausių 

vaistinės svarstyklių sveriantis 
kiekvieną savo žodį. Mūsų natūra
lūs “ideologiniai antagonizmai” tik 

vieną sykį trupučiuką susikirto ir 
sužaibavo, kalbai pasisukus į Sol- 
ženicino ir Avyžiaus romanus. Bet 
ir tuo klausimu, kiečiau suspaudę, 

pajėgėm šiaip taip suvaldyti savo 

nervus.

Tie pasikalbėjimai betgi manyje 
lig šiol paliko vieną nuostabų įs 
pūdį. Ligi tol dar nebuvau sutikęs 
kito tokio sovietinės Lietuvos auten

tiško komunisto, kuris, kalbėdamas 
bet kuriuo klausimu, visą laiką mo
kėtų išsilaikyti švelnumo ir man

Alfonsas Dargis Kompozicija (aliejus, 1972)
O parodas Čiurlionio galerijoje, Chicagoj (žtūr. a ps).)

dagumo rėmuose |r tuo pat metu 
skrupulingiausiai nė per nago juo
dymą nenukrypti nuo vėliausio lai
kotarpio nustatytos lenininės-brei- 
nevinės-sniečkinės linijos. Nesvarbu, 
ar tai būtų Bražinskų bėgimo Tur- 
kijon drama, ar Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės ano karo dienoraščių 
redagavimo klausimai, kur turėjau 
kai kurių priekaištų Vilniaus lei
dyklai. Savo begaliniu tikslumu Ra
guotis mane kartu žavėjo ir gąsdi

no.
Dabar pastebėjau, kad ir jo 

straipsnis apie Joną Aistį poeto mir
ties proga buvo parašytas taip pat, 
palyginti, gana mandagiai, be so
vietinėje spaudoje įprasto šiurkštu
mo ir vulgarumo užsienin išbėgu- 
siem nacionalistam, atidžiai paruoš
tas, šaltiniais dokumentuotas ir kar
tu dėstantis tarybinės Lietuvos le- 
ninistų pažiūras į netarybinės išei
vijos meno kūrėjus taip pat skru
pulingai, su visais šios istoriofiloso- 
fijos tirštimais, niekur nenukryps
tant nuo kompartijos nustatytos 
kultūrpolitinės. linijos.

Man rodos, kad jo sklandžiose ir 
slidžiose teorijose neabejotinai yra 
keletas esminių klaidų ir, kas blo

giau, prasimanymų. Spėčiau todėl, 
kad ne tik vertėtų, bet ir reikėtų 
Aisčio kūrybos bei jo asmeninio li
kimo plotmėje dar aiškintis tūlu; 
svarbius ir nuolat tenajos kartoja
mus tvirtinimus, kiek išgalint, be 
per didelių pykčių ir demagogi
jos. Tegu mūsų neiškraipytas bal
sas ir negalės dabar nusiskardenti 
tėvynės liaudžiai, bet lai čia palie
ka pėdsakus.

Liūdesiai ir nerimai — geri ir 
blogi >

Pirmiausia suminėkim kelis žo
džius apie Aisčio lyrikos bendrąjį 
pobūdį, jos motyvus, temas ir for
mą, taip sakant, iš sovietinio požiū
rio. Kaip atrodo, Aisčio eilėraščius 
(bent ankstyvuosius, dar laisvos 
Lietuvos laikais rašytus) Raguoti 
bus atidžiai paskaitęs, o gal ir mė
gęs. Jo patelkiamoji poeto lyrikos 
charakteristika labai daug nesiski
ria nuo mano anksčiau paškicuotos. 
Bet tuoj suplyšta, įsivėlus dienos 
“ideologijai”.

Jis nė trupučio neginčija, kad “iš 
gyvųjų tarpo pasitraukė talentin
gas poetas”, šioje didkarių epocho 

je buvęs ne eilinis rašeiva, bet stam
bus rašytojas, savo gyvenamąjį lai
kotarpį suvokęs ir vaizdavęs, “kaip 
agoniją ir mirtį”. Natūralu, kdd jo 
poeziją todėl nuspalvino sielvarto, 
nuovargio ir kančios motyvai. Nors 
savo skausmą ir neviltį jis “bandy
davo dangstyti ironija”, bet vis la
biau grimzdo į “kūrybinę, politinę 
ir žmogiškąją aklavietę”, vis labiau 
buvo slegiamas dvasinės nerimas
ties, žmogiškos būsenos rūpesčių, 
grėsmingos dramatiškų įvykių ar
tėjimo nuojautos, pagaliau gimtojo 
krašto nostalgijos, “kuri gali išves
ti iš proto”. Ir kai Aisčio kūryboje 
meilė Lietuvai “persipynė su atvi 
ra neapykanta ir priešiškumu, aiš

ku, tarybinei tėvynei, tai jo meninis 
pajėgumas pradėjęs silpti ir išsisė

męs...
Tai charakteristika, išreiškianti ir 

vertinimą. Kodėl tokia išvada? Mįs
lės raktas čia lengvai surandamas, 
jau trijų dešimtmečių preceden
tais patvirtintas. Jei Aistis būtų 

pasisakęs už “pažangą”, t. y. sovie
tinę Lietuvą, jei savo mokytoja bū
tų sutikęs laikyti Lietuvos kompar
tiją ir jos mamą Maskvoje, jei “pro

greso keliu” iš svetur su nusižemi
nimu būtų grįžęs Maskvai priklau- 

somon Lietuvon, tai visi anie nei
giami ir nejaukūs motyvai •— liū

desio, nostalgijos, nerimasties, ago
nijos, net pačios mirties! — būtų 
vertinami absoliučiai kitaip. Jie ta
da būtų iš aklavietės naudingi laip
tai j tautą ir liaudį, teisingo “pilie
tinio credo” ieškojimai, kuriuos pa
galiau vainikuotų atradimas tikrai 
pažangaus, teigiamai kryptingo, t. 
y. komunistinio, maskviškai sovieti

nio kelio.
Su tuo iškyla bendresnio pobū

džio problemos, vis labai aktualios 

lenirtistiniam ir maoistiniam pasau
liui. O tai juk erdvės, kur valdžią 
pasigrobusių kompartijų centro 
komitetai, kaip taisyklė, vadovauja
mi neklaidingų genijų, periodiškai 
grūmoja meno kūrėjam ir juos ba
ra, o iš šių tarpo talentigesnieji ir 
sąžiningesnieji vienaip ar kitaip vis 
spiriasi ir maištauja. Ir tada reikia 
su maldavimais aiškinti klausimus: 
ar leistina meno kūryba be “pilie
tinio credo”? ko vertas rašytojo ke
lias be valdžiai reikalingo partinio 

kryptingumo? ar yra prasmės pa
kęsti tik šiaip sau autentiškai žmo
gišką ir lietuvišką, visai asmenišką 
ar net subtiliai intymią poeziją? Pa
vyzdžiui, kaip Aisčio...

Šis tas iš “šventųjų raštų”

Ieškodami trumpesnių atsaky
mų, geriau pasidairykim pavyzdė
lių tiesiai iš “šventojo rašto”.

Kitaip sakant, iš Salomėjos Nė
ries lyrikos, kurios eilių rinkiniai 
laida po laidos tomeliais ir tomais 
vis naujai atspaudžiami liaudies ge
rovei ir režimo garbei. Raguotis bu
vo per jaunas pažinti šventąją as
meniškai, bet man likimas lėmė šią 
palaimintąją iš visai arti matyti ir 
net padraugauti kaip tik jos karš
čiausiais užsidegimo ir švenčiausių 
“credų” lūžimo metais. Dabar, ro
dos, jau užtektų perspektyvos vė
siau pažvelgti j šios transfigūraci- 
jos padarinius ir mėginti “amžiny
bės žvilgsniu” atpažinti ir iš naujo 
perseikėti kūrybines vertybes.

Kai dar po 50 metų galutinai už
simirš daugumas asmeniškų mei
lių ir neapykantų, Salomėja, mylė
ta ar nekęsta, greičiausiai pastoviai 
užsiliks lietuvių literatūros chresto

matijose ir ne vienos gimnazistės 
dienoraščiuose. Galėčiau galvą gul
dyti, kad ne visa, o daugiau savo 
pačių asmeniškiausių, pačiu inty
miausių mergaitiškų motyvų eilė-

(Nukelta | 2 pal.)
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Šiame numery

Nauji literatūriniai išeiviai 
iš Lietuvos.
Dr. Jonas Grinius apie naujq 
Stasio Ylos knygq.
Nenumarinkit lietuviško teatro 
— rašo Stasys Pilka, 
atsisveikindamas su
Z. Arlauskaite-Mikšiene.
Prof. Antano Klimo įspūdžiai 
iš kalbotyrinio Regensburgo. 
Naujieji Jurgio Jankaus 
pasakojimai.

Kertinė paraštė

Naujieji literatūriniai išeiviai 
iš Lietuvos ,

Kas drįsta sakyti, kad komunis
tinė sistema susiaurina rašytojo 
ar intelektualo' veikimo ratą, ap
rėžta jo galimybių skaičių?! Vien 
Sovietijoje kokia gausa pasirinki
mų, koksai daugiaspalvis spekt
ras: savižudystė (Majakovskis), 
valstybinis nugalabijimas (Man
delštamas, Babelis), lėtas marini
mas (Amalrikas), pelningas pri
sitaikymas (Aleks. Tolstojus, An
tanas Venclova), priverstinė tyla, 
ar daugumos akrobatinis lavira
vimas ištempta virve, balansuo
jant tarp savo meninės sąžinės ir 
partinio tinklo. Lietuvoje apstu 
tų “beribių erdvių”, tų “gražių 
kultūrinių galimybių” liudinin
kų: Boruta, Jakubėnas, Miškinis 
ir L t.

Kitas biaurus kapitalistiniai 
buržuazinis melas tvirtina, kad 
rašytojai komunistinėse santvar
kose užtveriami kažkokia tvora, 
kad jiems neleidžiama pakelti 
sparnus, keliauti. Kiek daugeliui 
jų valdžia palengvino pačią di
džiausiąją kelionę — į aną pa
saulį. O kitus, net ir nenorinčius 
keliauti, net jėga išstūmė, kaip 
Tercą-Siniavskį, ar poetą Brods
kį. Keliaukit, džiaukitės! Po 1967 
-68 metų įvykių, iš Lenkijos vi
sas būrys rašytojų ir kritikų “tu
ristais” pasipylė po visą pasaulį: 
Kolakowski, Kott, Tam, Wirth, 
Mrozek, etc. O 'Icur čekai, kurių 
dabar pilna Amerika, Kanada iri 
Paryžius?

Tasai naujasis rašytojų egzo
das palietė ir Lietuvą. Bene nuo 
praėjusių metų Izraelyje apsigyve
no du talentingi žydų kilmės ra
šytojai, Icchokas - Meras ir Giršas 
Ošerovičius. Meras (g. 1934) vie
nas išradingiausių jaunųjų lietu
vių prozininkų, įmantrus stilistas, 
gausiai verstas į svetimas kalbas. 
Ošerovičius (g. 1908), originalus 
filosofinis poetas, daugiausia rašė 
jidiš kalba, bet buvo pažįstamas 
ir lietuvių skaitytojams iš verti
mų ir pastatymų scenoje.

Kodėl tiedu neeiliniai rašyto
jai paliko šalį, kurioje jie gimė ir 
augo, su kurios kultūra jie buvo 
glaudžiai susiję? Kada nors gal 
atsakymą išgirsime iš jų pačių lū
pų. Tačiau jau dabar galima spė

NAUJAS ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ 
TAUTINĮ ATGIMIMĄ
Dr. Jonas Grinius

ti, kad čia, nors ir mažesniu mas
tu, pasikartoja Lenkijos ir Čeko
slovakijos istorija. Gomulka ir 
okupacinė čekoslovakų valdžia 
1968 metais apkaltino žydų kil
mės rašytojus bei intelektualus 
“sionizmu” ir ideologine išdavys
te. Ant jų, kaip ant to bibliškojo 
atpirkimo ožio, buvo suversta di
džiuma atsakomybės už Varšu
vos ir Prahos režimų negalavi
mus ir politinius žemės drebėji
mus.

Lenkų ir čekų rašytojų apkal
tinimuose skambėjo grubus, ne- 
bepridengtas antisemitizmas, es
miniai nebeiskiri antis nuo naciš
kojo: Žydai kalti už “sugedusį” 
meną, už ekonominius nepritek
lius, už ideologinius nukrypimus. 
Kultūrinis bei valstybinis orga
nizmas pagis, tiktai juos nutil
džius,ištrynus ar ištrėmus. Paska
ta ir ideologinė linija naujajai 
antisemitizmo bangai atėjo iš 
Maskvos. Tiesioginė Maskvos an
tisemitinės politikos išdava bu
vo naujas žydų egzodas iš Sovie
tuos.

Ar Meras, kurio kūrybos pag
rindine tema yra žydų tragedija 
1941-44 metais, galėjo palikti 
nejautrus naujajam antisemitiz
mui, susitaikyti su juo? Ar Ošero
vičius, kurio vienu pagrindiniųjų 
rūpesčių buvo žydiškosios kultū
ros išlaikymas, būtų galėjęs tęsti 
dvilypį gyvenimą, viešai pritarti 
oficialiajai antižydiškajai politi
kai dr drauge tęsti vidinį pasiprie
šinimą? Gal todėl jie šiandien to
limoje, neįprasto klimato, karo 
siaubiamoje šalyje. Jų pasirinki
mą greičiausiai apsprendė ištiki
mybė savo meniškajai, žmogiška
jai sąžinei, ištikimybė savo gilu
minei kultūrinei tradicijai —Je
ruzalei.

Meras ir Ošerovičius tebėra ir 
lietuviškosios kultūros atstovais ir 
dalyviais, nors Lietuvoje jų var
dai pradingo iš spausdinto pusla
pio, jiems išvykus. Meras, kiek 
teko girdėti, ir toliau žada rašyti 
lietuviškai. Neišvengiamame 
naujo išeivio vienišume tesusilau
kia jie iš mūsų išeivijos, ypač iš 
rašto žmonių, dėmesio, paramos 
ir supratimo. P. P.

Stasys Yla, VARDAI IR VEIDAI 
niūsų kultūros istorijoje. Nuo Mažvy
do ligi Skvirecko. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje 1973 m. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė. Ap
lankas Telesforo Valiaus. Leidinys 
345 psl., kaina $6.00, gaunamas 
"Drauge”.

Iki 1970 metų kunigą Stasį Ylą 
pažinojome kaip teologą pasto- 
ralistą, įdomų pamokslininką bei 
paskaitininką ir psichologą. Bet 
savo knyga “Šiluva Žemaičių is
torijoje” (1970 m.) jis mums at
siskleidė kaip istorikas, tiksliau 
kaip Lietuvos kultūros istorikas. 
Šitoje įdomiai parašytoje knygoje 

■varstydamas reformacijos ir kont- 
a reformacijos eigą Lietuvoje, 
kun. St Yla mums pabėrė tokių 
istorinių faktų, apie kuriuos mū
sų istorijos vadovėliai dažniausiai 
tylėdavo. Ir naujausioje savo 
knygoje “Varduose ir veiduose 
mūsų kultūros istorijoje” (Chi
caga 1973, 346 psl., Lietuviškos 
cnygos klubo leidinys) kun. St. | 

Yla tęsia Šiluvos istorijoje pradė
tą kryptį naujomis vagomis.

Tuzinas asmenybių

“Varduose ir veiduose” jis ne
duoda kurio nors vieno laikotar
pio kultūrinio vaizdo, bet susto
ja ties pavieniais kultūros kūrė
jais ir darbininkais, veikusiais 
Lietuvoje keturių šimtų metų lai
kotarpiu, pradedant Martynu 
Mažvydu ir baigiant vysk. Juo
zu Skvirecku. Kitaip sakant 
žvelgdamas į Lietuvos kultūros 
praeities barus, jis susidomi ko
kiu nors vienu ryškiu to baro ar
toju. Tuos kultūros kūrėjus savo 
knygoje jis suskirsto į keturias 
grupes: raštijos pradininkus (M. 
Mažvydas, M. Daukša, K. Done
laitis), liaudies kultūros kėlėjus 
(vysk. Am. Giedraitis, M. Valan
čius, Ant Baranauskas), kultū
ros barų derintojus (seminaristų 
sambūriai, Ad Jakštas Dambraus
kas, Ant Smetona) ir tautos dva
sintaius (J. Mačiulis-Maironis, J. 
Matulaitis, ir J. Skvireckas).

Kaip matyti, veikėjų suskirsty
mas čia atliktas daugiau vaizdo 
reikalui, nes suminėti mūsų kul
tūros kūrėjai vis dėlto išrikiuoti 
chronologine tvarka. Taigi la
biau už sistemą knygos autoriui 
rūpėjo istorija ir tai lietuvių kul
tūros istorija, kiek ji atsispindi 
jos svarbiuosiuose kūrėjuose nuo 
pusės šešioliktojo amžiaus lig 
antrojo Lietuvos valstybės sukū
rimo, kurį dažnai vadiname at
kūrimu. Iš čia suminėtų vardų 
taip pat matyti, kad kun. St Ylai 
rūpėjo rašto (plačia prasme lite
ratūros) vyrai, kurių dauguma 
yra drauge buvę religiniai vadai.

Tačiau tų žymių vyrų gyveni
mą ir darbus knygos autorius 
nagrinėja nevienodai. Pvz., kai 
palyginame su kokiu atsidėjimu 
kun. St Yla kalba apie A. Jakš
tą-Dambrauską ir J. Mačiulį- 

Maironį, negalima nepastebėti, 
kad daug esmingiau ir plačiau 
nagrinėja Jakštą negu Maironį 
(apie šį daugiau kalbėdamas as
meniškai kaip apie savo moky
toją), nors šio pastarojo reikšmė 
lietuvių kultūrai nebuvo men
kesnė už Jakšto. Arba dar, paly
ginus straipsnį apie Ant. Bara
nauską su straipsniu apie Ant. 
Smetoną, vėl matyti skirtumas 
— Ant Baranausko gyvenimas 
ir darbai pasekami nuo jaunys
tės iki mirties, tuo tarpu žvilgs
nis į Ant. Smetoną, kaip tauti
nės vienybės ieškotoją, teapima 
tik Smetonos darbą “Vilties” 
laikraštyje (1907-1913 m.). Bet 
juk Ant. Smetona ir vėlesniame 
gyvenime tautinės vienybės idė
jos neatsisakė, tik, išėjęs iš “Vil
ties” redakcijos, jis tos vienybės 
vis labiau pradėjo siekti politinė
mis priemonėmis, tarp kurių 
kraštutinė buvo tautininkų par
tijos diktatūra. Galima manyti, 
kad, nenorėdamas liesti šios 
opios temos, kun. Yla vengė 
svarstyti visą A.. Smetonos gyve
nimą, pasitenkindamas jo “Vil
ties” periodu.

Tautinio atgimimo problema

Tačiau tiek nevienodai išsa
mus kultūros kūrėjų traktavimas, 
tiek vienas antras abejotinas tei
ginys (pvz., kad Kr. Donelaitis 
buvęs sangviniško temperamen
to) tėra šalutinės knygos apraiš
kos, kurios neužtemdo pagrindi
nio kun. St Ylos siekimo — įpi- 
lietinti lietuvių visuomenėje nau
ją, teisingesnę pažiūrą apie mū
sų tautos atgimimą, nes jis nega
li sutikti su lig šiol skelbta teze, 
kad lietuvių tautinis atgimimas 
prasidėjęs “Aušros” laikraščiu 
(1883 m.). Kun. St. Yla šią tezę 
laiko klaidinga, nes aušrininkų ir 
varpininkų skelbtų pradmenų — 
lietuvių kalbos gerbimo, atramos 
liaudies kultūroje (demokratiš
kumas) — randame žymiai anks
čiau, negu pasirodė “Aušra”.

Kad tautiniam atgimimui nu
statoma šitokia vėlyva data, yra 
nepatenkintas ne vienas “Vardų 
ir veidų” autorius. Anksčiau juo 
buvo nepatenkintas ir dr. K. J. 
Čeginskas. Rašydamas Strasbur- 
go universitetui savo disertaciją 
apie lietuvių tautinį atgimimą, 
jis negalėjo sutikti, kad lietuvių 
tautinis atgimimas prasidėjęs 
“Aušra” 1883 metais, nes dėl to 
į tautinį mūsų renesansą nebū
tų galima įtalpinti tokių žymių 
vyrų kaip S. Daukantas, M. Va
lančius, Ant. Baranauskas ir ki
ti. Dr. Čeginskas įrodinėjo, kad 
mūsų tautinio atgimimo pradžios 
reikia ieškoti XIX amž. pradžio
je, kai iš Vakarų Europos į Lie
tuvą pradėjo sklisti romantikų 
idėjos.

Kun. St. Yla savo knygoje 
“Vardai ir veidai” eina dar to
liau į praeitį: tautinio atgimimo 
pradmenų — norą atsiremti lie

tuvių kalba kultūroje ir religijoje 
— jis randa M. Mažvydo ir kai 
kurių jo idėjos draugų siekimuo
se. Pagarbą lietuvių, kalbai buvo 
dar labiau užakcentavęs kan. M. 
Daukša savo “Postilės” prakalbo
je. Aplink M. Daukšą, remiamą 
vyskupo M. Giedraičio, XVII-jo 
amžiaus sąvartoje buvo susidaręs 
visas kunigų sąjūdis, kurie rūpi
nosi religine literatūra lietuvių 
kalba. Bet posūkis į lietuvių kal
bą, buvo pakrypimas į liaudį, nes 
tik paprasti, maždaug beteisiai 
žmonės XVIII amž. buvo pasili
kę ištikimi lietuvių kalbai.

Tas posūkis į lietuviškumą 
matyti vysk. Am. Giedraičio as
meny, o posūkis tiesiog į liaudiš
kumą vysk. M. Valančiaus veik
loje. Ties šiuo vyru sustojus, jau 
galima kalbėti apie demokratiš
kumą. Nuo čia jis aiškiai tampa 
vienu mūsų tautinio atgimimo 
pradmenų, nors lietuviškumas 
kalbiniu atžvilgiu buvo žymiai 
pirmesnis. Šituo atžvilgiu iš tikrų
jų nei aušrininkai su varpinin
kais nieko naujo neišrado. Jie tik 
išryškino meilę ir pagarbą Lietu
vos didingai praeičiai. Tačiau ir 
šiuo atžvilgiu aušrininkai ir var

Kun. Stasys Yla Nuotrauka Vytauto Maželio

pininkai nebuvo originalūs, nes 
| pirmiau už juos Lietuvos praei
tį buvo aukštinę T. Narbutas, S. 
Daukantas, S. Valiūnas.

Katalikybės pradmuo

Pagaliau Lietuvos kultūros kū
rėjų (kuriais lig baudžiavos pa
naikinimo tebuvo Lietuvoje dva
sininkai) susijimas su lietuviška 
liaudimi padarė tai, kad svarbiu 
veiksniu lietuvių tautiniame at
gimime buvo tapusi krikščionybė, 
specialiau katalikybė, nes tik 
bažnyčia bajoriškoje Lietuvoje 
(XVI-XVIII amž.) buvo vienin
telė institucija, kuri palaikė ‘lie
tuvių kalbą bažnyčiose, kai tuo 
tarpu valstybės politiniai rams- 
čiai-bajorai bei didikai, kan. M. 
Daukšos balso nepaklausę, visur 
mėgdavo vartoti lenkų kalbą, o 
naudodamiesi patronato teise, 
versdavo klebonus miestelių baž
nyčiose įvesti lenkų kalbą. Todėl 
kun. St. Yla teisingai galvoja 
rašydamas:

“Glaudėj antis ryšys tolydžio 
sutapdė neatskiriamai du ele
mentu — katalikiškumą ir liau
dinį tautiškumą. Stiprėjant bei

stiprinant viena elementą, gyvė- 
jo bei ryškėjo antrasis” (73 psl.). 
Todėl “Tėvynės Sargo” redakto
riai, gindami lietuvių krikščioniš
ką tikėjimą nuo rusų klastų, ge
riau suprato lietuvių tautinio at
gimimo varomąsias jėgas negu 
kai kurie vadovaujantieji aušri
ninkai ir varpininkai.

Vyskupo Ant. Baranausko 
atvejis

Kad šių sąjūdžių žymūs vadai 
nesuprato katalikybės reikšmės 
lietuvių tautiniame renesanse, 
matyti iš dr. J. Basanavičiaus ir 
dr. J. Šliūpo elgesio su Ant Ba
ranausku, kai šis tapo vyskupu. 
Jiedu apšaukė jį lenkomanu, o 
kai kurie nekritiški mūsų istori
kai iš to padarė Ant Baranaus
ką lietuvių tautinio atgimimo 
priešu. Todėl reikia laikyti dide
liu kun. St. Ylos nuopelnu, kad 
jis tą skaudų Baranausko atveji 
nuodugniai išaiškino, parodyda
mas, kokie pirmiausia draugiški 
buvo Ant. Baranausko santykiai 
su J. Basanavičium ir J. Šliūpu ir 
kaip vėliau šiedu vyrai Bara
nauską apšmeižė, padarydami jį 
lenkomanu dėl to, kad jiedviem 
nepatiko, arba jiedu nesuprato jo 
katalikybės ir jo kaip anų sun
kių laikų vyskupo situacijos. 
Man šis kun. Ylos straipsnis apie 
Ant Baranauską, ypač skyriai 
"Bičiulystė su aušrininkais” ir 
“Pomirtinė dainiaus šlovė”, buvo 
savotiškas akių atvėrimas, nes ir 
aš lig šiol tikėjau legendai, kurią 
buvo sukūrę J. Basanavičius ir 
J. Šliūpas.

Tiesa, medžiagą, kurią vartoja 
kun. Yla straipsny apie “Anykš
čių Šilelio” autorių, jis rado A. 
Baranausko raštų dvitomy, išleis
tame Vilniuje, tačiau kalbamo 
atvejo išaiškinimas yra “Vardų 
ir veidų” autoriaus organiškai į- 
vestas į visą mūsų tautinio atgi
mimo koncepciją. Ją daugeliu 
pavyzdžių iliustruoja , naujoji 
kun. St Ylos knyga. Bet kadan
gi jos autorius lietuvių tautinio 
renesanso pradmenų ieško daug 
ankstesniuose laikuose ir veikė
juose negu aušrininkai, reikia 
manyti, kad įdomi “Vardų ir vei
dų” knyga susilauks istorikų atsi
liepimo. Jeigu dėl šitų.pradų ir 
nebūtų pasiekta vieningos nuo
monės, diskusijos šia tema vis tiek 
duotų daugiau šviesos.

Tuo tarpu iš kun. St. Ylos no
rėtųsi susilaukti naujos “Vardų ir 
veidų” knygos, nors Lietuvos kul
tūros kūrėjų kiti vardai ir nebū
tų sutelkti aplink vieną proble
mą. Svarbu, kad nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų vardai išliktų ne 
vien enciklopedijoje paminėti, 
bet kad jie susilauktų tokių gyvų 
paveikslų, kokius ne vienam kun. 
Yla yra nutapęs mūsų svarstomo
je knygoje. Tokie gyvi ir įdomūs 
kultūros kūrėjų atvaizdai gali 
būti svarbesni patriotiniam mū
sų jaunimo sąmoninimui negu 
istorijos vadovėliai, kurie visada 
būna schematiški. Gyvai nupieš
tų mūsų kūrėjų paveikslų iš ne
priklausomybės laikotarpio juo 
labiau mums reikia, nes lig šiol 
niekas dar nedrįso rašyti to reikš
mingo mūsų tautai periodo isto
rijos.

__Miunchenas, 1973.X.4
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Šiame numery

Laiškas tikintiesiems.
Dr. Jonas Puzinas apie 
Vilniaus praeitį.
Pelkių Žiburėlio 20 metų 
jubiliejui.
Putino ir Jakubėno santalka.
Apgauli vienybės vizija 
Teilhardo raštuose.
Apie Visvydo druską Jankaus 
"Užkandžiui".
Dokumentinė Vilniaus 
praeities paroda Chicagoje.

Kertinė paraštė
LAIŠKAS TIKINTIESIEMS

GEDIMINO SOSTINES SUKAKTI MININT

Rašytojų, vertėjų ir amerikiečių 
literatūros kritikų padedamas, 
paruošiau didžiulę knygą anglų 
kalba, pavadintą FIFTY YEARS 
OF LITHUANIAN LITERA- 
TURE. Tai rinkinys pačių bū
dingiausių mūsų grožinės litera
tūros pavyzdžių, sukurtų per pa
skutiniuosius 50 metų tėvynėje ir 
už jos ribų.

Veikalas jau šiandien galėtų 
keliaut į spaustuvę ir kitų metų 
pradžioje pasiekti Amerikos, Ang
lijos, Australijos, Kanados, Nau
josios Zelandijos ir kitų valsty
bių bibliotekas bei pavienius 

skaitytojus. Vienas kitas autorius 

patektų į milijoninio tiražo an

tologiją ar vadovėlį, kaip jau at

sitiko su Jono Biliūno, Juozo 

Grušo ir kt kūriniais, paimtais 

iš mūsų ankstyvesnių leidinių. 

Pasaulis jau pradėjo domėtis mū

sų kūryba, tik turime pateikti tą 

kūrybą jam suprantama kalba.

Kad visa tai taptų realybe, 

mums skubiai reikalingas mece- 

natas-mecenatė su dvylika tūks

tančių (12.000 dol.) auka.

Senosios ar jaunosios kartos 

ateivi, ateive! Padėk mums pa

rodyti pasauliui mūsų tautos 

kūrybą. Politiškai maži ir bejė

giai, tačiau kūrybiškai esame pa

siekę ir net prašokę kai kuriuos 

daug didesnius kraštus. Tad kol 

dar esame gyvi, darykim viską, 

kad laisvasis pasaulis kaip gali

ma daugiau sužinotų apie Lietu

vą ir jos vaikų kūrybinį pajėgu

mą.

Laukiu linksmos žinios.

Stepas Zobarskas 

84-39 90th Street 

Woodhaven, N. Y. 11421

Redakcijos prierašas. Kodėl šią 
rašytojo Stepo Zobarsko informa
ciją ir kreipimąsi f mecenatus 
pavadinome “Laišku tikintie
siems“? O todėl, kad šitokiam 
dalykui reikia daugiau tikėjimo 
negu žinoviško svarstymo. Rei
kia ne tik šiaip sau tikėjimo, rei
kia tikėjimo stebuklu. Ką jūs be
sakysiu o stebuklų ir šiandien pa- 
'sitaiko. Net ir tame pačiame mū

sų išeivijos kultūriniame gyveni
me. Tik stebukladariai čia būna 
ne kas kitas, o patys žmonės. Ir 
tai iš mūsų pačių tarpo. Argi ne 
stebukladaris buvo ir yra Juozas 
Kapočius bei visi jo pasitelkti re
daktoriai, išleidę 36 tomų Lietu
vių Enciklopediją ir dabar belei- 
džią dar 6 tomų anglišką En
cyclopedia Lituanica, kai “realis
tai” jau pačioje pradžioje tvirti
no, jog nieko iš to neišeis. O kai 
vieniems stebukladariams ima 
trūkti kvapo, ar neatsiranda 
naujas stebukladaris, kuris vėl 
viena ranka pažeria 10,000 dole
rių angliškos Encyclopedia Litu
anica labui, o kita net 25.000 
dolerių Pasaulio lietuvių archyvo 
patalpoms. Toks yra prelatas 
Juozas Karalius. Ir nebūkit visai 
tikri, kad jis ir vėl neištrauks 
12.000 dolerių, reikalingų leidi
niui Fifty Years of Lithuanian 
Literature. O ir šio leidinio su
manytojas ir parengėjas ar nėra 
stebukladaris! Juk, galima saky
ti, kad vienut vienas Stepas Zo
barskas su savo Manyland Books 
leidykla išleido kone viską, kas 
šiandien reprezentuoja lietuvių 
literatūrą angliškai kalbančiam 
pasauly. Stebukladarė yra ir ta 
tauraus atminimo lietuvė Kons
tancija Rudaitytė, kuri mirdama 
testamentu literatūros labui pa
liko keliolika tūkstančių dolerių. 
Ar negalima būtų dabar aną tes
tamentą aiškintis šia kryptimi, 
kad juo būtų realizuotas čia iš

keltasis reikalas?

Žodžiu, tikėkime dar stebuklu, 

laukdami žinios, kad jis mūsų 

kultūriniame gyvenime vėl yra 

įvykęs.

Dr. Jonas Puzinas

Šįmet sausio 25 dieną sukako 
šeši šimtai penkiasdešimt metų, kai 

Vilnius, Gedimino sostinė ir mies
tas, iškyla istorijos švieson. Tais 
metais sausio 25 dieną Gediminas, 
“Dievo malone lietuvių ir rutėnų 
karalius, Žemgalijos valdovas ir 
kunigaikštis”, savo laišku, rašytu 
“mūsų mieste Vilniuje”, kreipėsi j 
Luebecko, Sundo, Bremeno, Magde
burgo, Koelno ir kitus miestus “iki 

pat Romos”, kad jis per saVo pa
siuntinį yra nusiuntęs laišką popie
žiui Jonui XXII-jam, kuriam pareiš
kęs norą priimti krikščionių tikė

jimą, kad Vilniuje prieš porą metų 
yra pastatęs bažnyčią dominiko
nams, o kitą bažnyčią turį pranciš
konai. Krikščionybei skleisti kviečia 
vykti Lietuvon “vyskupus, kunigus, 
bet kokio ordino vienuolius, jei tik 
jų gyvenimas neydingas, koks tų, 
kurie stato vienuolynus, pasiima ge
rų žmonių aukas, o paskui jas par
davinėja”. Gediminas pabrėžia: “iš
skiriame tokius, nes jų draugystė 
mums nebus priimtina”. Toliau Ge
diminas pažada Lietuvon vykstan
tiems “riteriams, ginklanešiams, 
pirkliams, gydytojams, kalviams, 
račiams, kurpiams, kailiadirbiams, 
malūnininkams ir kitiems bet ko
kiems amatininkams... paskirti že
mės pagal jo padėtį”. Kvie
čiamiems žemdirbiams ir pirkliams 
suteikiamos Šios privilegijos: “Tie 
žemdirbiai, kurie norės atvykti, de
šimt metų tedirba mūsų žemę be 
mokesčio. Pirkliai teatvyksta ir iš
vyksta laisvai, be jokių rinkliavų 
ir muitų, visai be jokių kliūčių... 
Jei panorės pasilikti riteriai ir gink
lanešiai, juos apdovanosiu pajamo
mis ir valdomis, kaip dera. Tad vi
si tie žmonės tesinaudoja civiline 
Rygos miesto teise, jai paskui ne

bus geriau sumanyta išmintingųjų 
tarybos” (Gedimino laiškai. Pa
rengė V. Pašuta ir I. štai, Vilnius, 
1966, p. 29-35).

Todėl kai kurie istorikai siūlo, 
kad 1323-jų metų sausio 25 diena 
būtų laikoma Vilniaus miesto įkū
rimo data, o Gediminas — Vilniaus 
įkūrėju. Be abejo, tai labai svarbi 
sukaktis, tik ne paties miesto įkū
rimo, nes tikslių miesto įkūrimo 
datų negalima nustatyti, bet kaip 
pirmą kartą rašytinės istorijos šal
tiniuose iškilusio Vilniaus, Gedimi
no sostinės, jo karališkojo miesto, 
viso krašto politinio, administraci
nio, ūkinio centro.

Gilioji Vilniaus senovė dar nėra 
kaip reikiant ištirta ir atskleista. Ką 
mes žinome apie Vilniaus pradme
nis, apie Vilniaus tapsmą miestu, 
tėra, palyginti, menkutė visumos 
dalis. Daugybė ankstyvosios Vil
niaus praeities klausimų tebelaukia 
archeologo kastuvo ir kruopštaus is
toriko kritiško faktų interpretavi
mo. Todėl čia pabandysiu panag
rinėti vieną kitą senojo Vilniaus 
praeities problemą dabar turimais 
duomenimis. Pirmiausia mėginsiu 
susieti Vilniaus legendas su tikrove, 
stabtelėsiu ties Vilniaus proistore ir 
Vilniaus miesto bei sostinės laips
niška raida.

Vilniaus legendų ūkanose

Istorija nepaliko žinių apie Vil
niaus praeitį Lietuvos valstybės kū
rimosi metu. Kai raštas tyli, praei-

Vilniaus istorinė realybė ir simbolis — Gedimino pilies bokštas Nuotrauka Algimanto Kunčiaus

tis apsigaubia legendų ir padavi
mų skraiste. Ir senojo Vilniaus di
dieji įvykiai, žygiai ir asmenys api
pinti legendomis, kuriose aiškiai at
sispindi to meto laiko dvasia.

Vilnius — nepaprastas miestas, 
neeiliniai ir jo kūrėjai. XV a. lenkų 
istorikas Jonas Dlugošas (Jan Dlų- 
gosz, 1415-1480) savo “Lenkijos is
torijoje”, kalbėdamas apie lietuvių, 
žemaičių ir jotvingių kilmę, įrodi
nėjo, kad jų protėviai buvę romė
nai, atvykę Lietuvon Julijaus Ceza
rio ir Pompėjaus pilietinio karo me
tu (I a. pr. Kr. viduryje), “ir ten 
pirmiausia įsteigė Vilniaus miestą 
(oppidum Vilna), ligi šiol pagrindi
nę valstybės sostinę, taip pavadin
tą pagal kunigaikštį Vilijų (ex 
nomine Willi dueiš), kurio vado
vaujami išvyko iš Italijos ir į tuos 
kraštus atkeliavo. To paties kuni
gaikščio vardu pavadintos pro Vil

nių tekančios upės — Vilija ir Vil
nia” (Dlugossi sev Longini, Histo- 
riae Poloniae, lib. X, Lipsiae, 1711, 
p. 116).

Ši legenda atsirado kaip tik tuo 
metu, kai lietuviai imta giminiuoti 
su romėnais. Nepagrįsta nė ta romė
niškosios lietuvių kilmės teorija, is
torijai nežinomas ir toks dar prieš- 
kristinio laikotarpio romėnų kuni
gaikštis Vilijūs. Nesietini su juo ir 
Vilijos (Neries) bei Vilnios vardai, 
nes Vilniui vardą yra davusi Vil
nios upė. Ilgą laiką ir pats Vilnius 
lietuvių buvo vadinamas Vilnia.

Dar daugiau legendomis apsiautė 
Vilnių Lietuvos metraščiai. Pavyz
džiui, pirmojoje XVI a. pusėje pa
rašytame Lietuvos Metraštyje, va
dinamoje Bychovco kronikoje, aps
tu legendinių pasakojimų apie Vil
niaus pradžią. Pirmiausia čia išky
la Šventaragio legenda. Eig. mirų* 

Lietuvos ir Žemaičių didžiajam ku
nigaikščiui Uteniui, Lietuvą, Že-i 
mhičius, Naugarduką* ir Rusų že
mes ėmęs valdyti jo sūnus Šventa
ragis. Jam gimęs sūnus Skirmantas. 
Jis, vykdydamas savo tėvo valią, 
“Vilnios žiotyse, kur ji įteka į Nerį, 

įtaisė ugniavietę, ir ten savo tėvo 
kūną sudegino, ir jo žirgą, ant ku
rio jodinėdavo, ir jo drabužius, ku
riais vilkėdavo, ir jo mylimą ver
gą, kuriam jis buvo malonus, ir sa
kalą ir jo kurtą sudegino. Nuo to 
laiko Lietuvos didieji kunigaikščiai, 
jų palaikai toje vietoje buvo degi
nami, dėl to ši vieta nuo tų laikų 
praminta Šventaragiu pagal to di
džiojo kunigaikščio vardą...” (Lie
tuvos metraštis. Bychovco kronika, 
Vilnius, 1971, p. 60-61).

Čia Vilniaus vardas dar nemini
mas, bet tas Šventaragio slėnis aiš
kiai lokalizuotas Neries ir Vilnios 

santakoje, prie Gedimino pilies kal
no. Metraštyje suminėti Lietuvos 
kunigaikščių Utenio, Šventaragio 
ir Skirmanto vardai nėra paliudyti 
XIII a. šaltiniuose. Kol nėra atlikti 
archeologiniai tyrinėjimai, negali
me nei tvirtinti, nei paneigti tokio 
nekropolio buvimą Vilniuje.

Kiti vėl šaltiniai teigia, kad Šven
taragio sūnus Gerimantas Vilniuje, 
Neries ir Vilnios santakoje, įsteigęs 
didžiulę šventovę, kur dieną naktį 
buvusi deginama ugnis Perkūno 
garbei, kad Vilnius buvęs lietuvių 
religinis centras (M. Stryjkovvski, 
Kronika Polska, Litewska, Žmodz- 
ka i wszystkiej Rusi, I, Warszawa, 
1846, p. 311). O Teodoras Narbu
tas savo “Lietuvių tautos istorijo
je” net duoda smulkų tos Vilniaus 
šventovės aprašymą. Ta Perkūno 
šventovė buvusi pastatyta Geri
manto 1265 m., jos sienos buvusios 
akmeninės, pastatas neturėjęs stogo. 
Šventovė yra buvusi maždaug 98 
m ilgio, apie 65 m pločio, o sie
nų aukštis siekęs 10 m. ■ Priešais 
įėjimą stovėjusi koplyčia, kur buvę 
laikomos visokios šventenybės, o 
požemyje, po koplyčia — senovės 
lietuvių gerbiami žalčiai ir kitokie 
gyviai. Ant koplyčios buvusi aukš
ta altana, kur stovėjo medinė Per
kūno statula, atvežta iš Palangos 
šventojo miško. Koplyčia ir altana 
pastatyta iš plytų. Priešais koply
čią stovėjęs dvylikos laiptų auku
ras, o ant kiekvieno laipto — at
skiras zodiako ženklas. J rytus nuo 
šventovės stovėję vyriausiojo dva
sininko Krivio-Krivaičio rūmai su 
apvaliu bokštu, iš kurio Krivis 
skelbdavęs dievų valią. Antakalny
je buvusi dengta šventovė, skirta 
visiems lietuvių dievams. Tai lietu
viškasis Panteonas. Be to, Antakal
nyje dar buvusį Mildos šventovė 
(T. Narbut, Dzieja starožytne na- 
rodu litewskiego, I, Wilno, 1835, p. 
226-231).

Iš kur T. Narbutas bus gavęs to
kių detalių žinių apie Vilniaus 
šventyklą, nežinia. Tačiau, kad se
novės lietuviai yra turėję savo reli
gijos kulto vietų, apie tai liudija ne 
tik rašto šaltiniai, išlikę vietpvar- 
džiai, bet ir archeologiniai duome
nys. Pastaruoju metu netoli Mosė
džio, Šilalės ir Naujokų kaimų ri
boje, tyrinėta viena šventovė. Ten 
surastas dubenuotas akmuo-auku- 
ras ir šalia jo židinys (R. Riman
tienė ir V. Urbanavičius, Pagoniš
ka šventykla Žemaitijoje. — Moks
las ir Gyvenimas, Nr. 2, 1971, p. 
11-13; duota aukuro nuotrauka ir 
bendras šventovės vaizdas).

Labai galimas dalykas, kad Vil
niuje, vad. Šventaragio slėnyje, yra 
buvusi senosios lietuvių religijos 
kulto vieta. Apie tai turime ir isto
rinių duomenų. 1387 m. pradžioje 
Jogailai ir Vytautui besirūpinant 
krikščionybės įvedimu Lietuvoje, 
Vilniaus pilyje buvo pastatyta baž
nyčia-katedra. Popiežius Urbonas 
VI savo 1388 m. kovo 12 d. bule 
'pavedė Poznanės vyskupui Dobro- 
gostui atlikti kanonišką Vilniaus 
vyskupijos įsteigimo aktą: kad Jo
gailos pastatytą bažnyčią paverstų 
katedra, kad įšventintų karaliaus 
pasirinktą vyskupą Andrių, pri
imtų priesaiką popiežiaus vardu ir 
paskirtų pirmuosius Vilniaus kapi
tulos prelatus ir kanauninkus. Toje 
popiežiaus Urbono VI bulėje sako
ma, kad Jogaila ten, kur prieš krikš-

(Nukelta } 2 pak)
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O, poetai, o, kritikai!
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Jonas Grinius, VEIDAI IR PRO
BLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪ
ROJE. L Redagavo A. Liuima, S. J. 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1973 m. Tira
žas 1000 egz. Spaustuvės išlaidos 
apmokėtos prof. dr. Kazio Almino, 
Lietuvių fondo ir L. K. M. Akade
mijos lėšomis. Leidinys 408 psl., 
kaina $14.00, gaunamas ir ‘‘Drau
ge”.

Kertinė paraštė
O, poetai, o, kritikai!

KRITIKA

Vėlyvos vasaros išeivinis su- 
suvažiavimas. Paskaitininkas 
kalba apie poetą. Iš poeto žodžio 
išsivynioja kritikos siūlai. Lai
kydamasis tų siūlų, kritikas 
stengiasi atrasti poeto šerdį — 
žodžiuose, gal anapus žodžių. 
Publika įdėmi, mandagi, kaip 
įprasta išeiviniuose suvažiavi
muose.

Staiga nuo suolo pašoka poe- 
* tas (ne tas, apie kurį kritikas 

skaito paskaitą, bet poetas, ir 
tuomi visų poetų giminaitis). 
Aistringu balsu jis sudaužo aka
deminę atmosferą, pertraukia 
kritiko siūlą. Kaip jis drįsta 
piaustyti poezijos kūrinį?! Mėsi
nėti gyvą meno kūną?! Salė su
bruzda — nustebimas, kikeni
mas, išžiotos burnos, išplėstos 
akys.

Kokia dramatiška, netikėta 
akimirka tradiciniame suvažia-

* vime! Ar negerai, kad poezija | tebegalvoja apie kritiką. Kad jis 
dar jaudina mus, kad mes, poe-1 ir įžvalgus, ir puikiai akademi- 
tai ar poezijos mylėtojai, dar šo- niai pasiruošęs, ir patsai su vir

pančia poezijos gyslelyte, ir 
vaižgantiškai dosnus. Jis niekad 
nepamiršdavo, kad poezijos kū
rinys yra organiška visuma. Ne, 
jis nemėsinėdavo poezijos su žu
dikiškais kėslais, kaip tie ro
mantikų nekenčiami analitikai. 
Jo kritikiniai straipsniai buvo 
pagarbūs kūrinio organiškumui. 
Jis niekad netvirtino, kad jo in
terpretacija galutinė ar vienin
telė. Ir vis tiek susilaukė poeti
nės rūstybės.

kame jos ginti. Ir kiek aidų to
je ugningoje akimirkoje. Rodos, 
girdi, romantikus šaukiant: 
“Dissekcija — tai žudymas”! Iš
eiviams Amerikos salėje atgyja 
senos žaizdos, suliepsnoja pri
gesę pykčiai. Ir vėl, atrodo, iš
girsti Goethę surinkant: “Kri
tikas?! Nušaut tą šunį!” Ar Be- 
ketto Hammą “Partijos baig
mėje” sugriežiant dantimis; 
“Krritikas”! Bet kuris iš mūsų, 
kuriam bet kada buvo nepatiku
si kritiko nuomonė, pasijunta 
žvalesniu.

O, palaukime, dar nelinčuo- 
kime kritiko. Sustabdykime su
važiavimo paskaitos filmą, su 
poeto pirštu, kaip durklu, ba
dančiu kritiko krūtinės link. At- 
sisėskūne ir pagalvokime, kas 
atsitiktų, jei kritikai ir išnyktų, 
jeigu jie nebemėsinėtų mūsų 
kūrinių. Pradžioje poetai jaus
tųsi gana laimingi. Žmonės skai
tytų poeziją. Skaitytų tyliai. 
Paskui skaitytų garsiai. Akto-

/

riai deklamuotų eilėraščius, nuo 
scenos. Niekas jų nebepiausty- 
tų. Tačiau ilgainiui ir poetai, ir 
poezijos mylėtojai pradėtų ne
rimti. Jie kažko pasigestų. Jie 
darytųsi vis nervingesni.

Ko gi jie pasigestų? To aido, į 
kurį suteikia pajėgi kritika. Kai 
kurie jų gal net ir pagalvotų 
(nors ir iš karto neprisipažin
tų), kad be kritikinės dimensi
jos ir kūrybinis vyksmas nepil
nas. Kaip kepsnys be druskos. 
Ar kaip Lenkija be žydų. (Su 
kritikais, kaip ir su žydais, gy
venti nelengva; be jų — gyventi 
nuobodu). Kas gi, imtumėm dū
sauti, jei ne kritikai, buvo mūsų 
stropiausieji skaitytojai?

Vėl paleistame laikinai su
stabdytą suvažiavimo filmą. 
Triukšmas nuslūgsta. Poetas vėl 
sėdasi savo vieton. Kritikas tę
sia ir užbaigia savo paskaitą. 
Publika išsiskirsto. Kai kurie jų

Gal, užuot rūstinęs: ant kriti
ko, melskimės, kad panašių į jį 
būtų daugiau. Nes su kritika iš
eivijoje dalykai nekokie. Ima 
tilti balsai, kurie kritikai teikė 
profesionalinio orumo. Vis dau
gėja kritikinių plunksnų, kurių 
lygis neprašoka nepr. Lietuvos 
gimnazijos lubų. O silpstant kri- 
tikos ir grožinės literatūros sa
viveikai, nukentės ir visas lite
ratūrinis vyksmas. K. R.

*

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija šiemet išleido soli
džią knygą — Jono Griniaus 
perredaguotą straipsnių rinkinį 
“Veidai ir problemos”. Be abejo, 
ši knyga praturtina mūsų gan 
liesą kritikos raštų lentyną.. 
Mūsų literatūroje yra pakanka
mai įdomių temų ir patraukiu 
asmenybių, į kurias įsigilinus, 
aiškėja ir lietuvių tautos dvasi
nė raida.

Jono Griniaus estetikos prin
cipai paremti krikščionišku 
idealizmu. Jie daug kam pažįs
tami iš jo paskaitų Vytauto Di
džiojo universitete Kaune ir iš 

. straipsnių periodikoje. Vladas 
1 Kulbokas J. Grinių yra pavadi
nęs "moderniuoju Jakštu”, nes 
ir jo grožio kriterijuose atsi
spindi Amžinasis Logos. Savo 
idealizmą J. Grinius paantrina 
kovingu įsipareigojimu ginti 
lietuvių literatūrą nuo faktų 
klastojimo, kurį vykdė ir dar 
šiandien tebevykdo bolševikai.

Veikale Jonas Grinius tyrinė
ja K. Donelaičio, Maironio, V. 
Krėvės, V. Mykolaičio-Putino, 
B. Brazdžionio kūrybą, rašo apie 
Adomo Jakšto ir Balio Sruogos 
poleminę kovą, vykusią 1920- 
1925 metais; iškelia Juozo Ereto 
pedagogine Ir rašytojinę reikš
mę; kritiškai apžvelgia literatū
rą pavergtoje Lietuvoje; duoda 
kelias išsamias recenzijas. Greta 
literatūrinės analizės liečiamos 
ir mūsų tautos problemos, iški
lusios atgimimo, nepriklausomy
bės ir okupacijų metais.

Tur būt, nėra esteto, kuris 
savo samprotavimuose galė
tų išjungti nuotaikos srovę. Ki
tais žodžiais, nėra kritiko, kuris 
savo objektyviausias mintis ne
pasodrintų emocinga fraze. Ne
daro išimties ir Jonas Grinius. 
Daug kur jis griebiasi teisėjo 
plaktuko, neatsisko ironijos, sar
kazmo, pašaipos. Kandžiu pole
miniu stiliumi parašytas išsa
mus straipsnis “Kristijono Do
nelaičio sužalotas veidas”, ku
riame taikliai parodoma, kokiu 
būdu komunistai klastoja mūsų 
literatūros sampratas. Autorius 
kritiškai pažvelgia į Vilniuje iš
leistą (1964) L. Gineičio knygą 
“Kristijonas Donelaitis ir jo 
epocha”, kurioje “Metų" dainius 
įbrukamas J susiaurintą bau
džiauninkų gynėjo vaidmenį. 
Apie Donelaičio religingumą be
veik nešnekama. Atidžiai anali
zuodamas “Metų” tekstą, J. Gri
nius įrodo, kad Donelaitis vi; 
dėlto buvo giliai tikintis pasto

rius ir Jam rūpėjo lietuvninkų 
dvasinis išganymas. Šioje pole
minėje studijoje išryškėja ne tik 
Donelaičio krikščioniškas huma
nizmas, nesavanaudiškas pietiz
mas, bet ir visa eilė kompozici
nių priemonių, kurios padaro 
“Metus” menišku kūriniu.

Tekste iškyla kontroversinis 
klausimas — ar Donelaičio poe
zija priskirtina realizmui, kaip 
teigia marksistai, ar idealizmo 
realizmo santuokai, kurią “Me
tuose” mato J. Grinius. Jis rašo: 
“Donelaičio Metuose aiškiai ma
tyti, kad poetas nekuria realis
tinių vaizdų tik tam, kad jais 
gėrėtųsi. Jie nėra jo tikslas, o 
tik išraiškos priemonės. Realis
tinius vaizdus veda Donelaičio 
idealistinė nuotaika ir jo moky
mui pasidavusi mintis" (33). 
Via dėlto nesuprantama, kaip 
gali “realistinius vaizdus vesti 
idealistinė nuotaika”. Metafo
riškai tai gana graži frazė, bet 
logikoje šlubuoja, nes literatū

rinio metodo sąvokos “realiz
mas”, “idealizmas" sumaišomos 
su rašytojų nuotaikomis. Tokiu 
būdu ir Žemaitės ar Vinco Krė
vės kai kuriuos apsakymus 
negalima būtų vadinti rea
lizmu, nes kai kada jie buvo ra
šomi su idealistine intencija pa
kelti žmonių moralinį lygį.

“Veidų ir problemų” žymiąją 
dalį — 260 puslapių — užima 
įžvalgi studija “Vincas Myko-

tai paskatino vien tik atoly- 
dis bolševikų valstybėje? Gal 

laitis-Putinas kaip kūrėjas”. Tai I bUyO įr kitų konkretesnių, arti
mesnių akstinų, kurie turės pa
aiškėti ateities analizėse? Pas
kutiniai poezijos rinkiniai “Bū
ties valanda” ir “Langas” juk 
slepia tą konkretų “kažką”, ku
rio atskleidimas turėtų suintri
guoti ne vieną akademiką. O 
gal nauja erotikos ar platoniš
kos meilės banga atnešė poetui

1963 metais vokiškai parašytos 
studijos išplėsta versija.

Tiesiog gaila, kad tpks svarus 
darbas taip ilgai'išdūlėjo sveti
mos kalbos aruoduose ir nepasi
rodė atskira lietuvių knyga. O 
mums gi taip stinga akademinio 
lygio literatūros analizių, nagri
nėjančių įžymių lietuvių rašyto
jų bei poetų asmenybes. Itin įkvėpimą naujaFkūrybai?* 
mokslinio tyrinėjimo reikalingi j Mykolaiti*-
tie kūrėjai, kurie musų istorijon 1 3
įspaudė ne kelias atsitiktines pė
das, bet nutiesė ilgą, vingiuotą 
labirintą.

V. Mykolaitis-Putinas ir yra 
sukūręs tokį labirintą. Jo dva
sinė veikla apima platų mūsų 
tautos gyvenimo etapą. J. Gri
nius, palyginti, atsargiai ir tau
piai liečia V. Mykolaičio-Putino 
ilgo gyvenimo faktus ir visą dė
melį koncentruoja idėjinėn pu
sėn, bandydamas patyrinėti “pa
grindines temas ir problemas, 
kaip poetas jas suprato, jautė, 
išreiškė, apipavidalino”. Prieš 
skaitytoją atsiveria nuožmi ro
mantinių — simbolistinių temų 
panorama; viršūnės, gelmės, am
žiai, sapnai, suabstraktinta gam
ta, sutemos, vakaras, naktis, 
aušra, meilė, moteris, mergelė, 
įvairios Dievo prasmės, maištas, 
prometeizmas egocentrizmas, 
laisvė ir t. t.

Teisingai autorius stebisi V. 
Mykolaičio-Putino kūrybos ant
ruoju pavasariu senatvės me
tais. Tačiau nenurodo tikrųjų 
tokio atgimimo priežasčių Ar

Putinas, erotinių galių veikia
mas, ryžosi pasitraukti iš kuni
gystės, yra jo kūrybos svarbiau
sioji vieta. Į ją J. Grinius krei
pia ypatingą dėmesį ir išvysto 
gan efemerišką susimbolintos 
erotikos schemą. Joje dominuo
ja ne motiniškumo pradas, bet 
mergelė. J. Griniui Putino gam
ta yra mergautinė, be motinys
tės lizdo. Čia juda tik skaistūs 
pavidalai: nesuteptosios merge
lės, skausmingos vaidilutės, vie
nuolės įkvėpėjos, nepažįstamo
sios, nepasiekiamos... .

Moters idealizavimas, supran
tama, nėra naujiena literatūroje. 
Jis stipriai reiškėsi viduramžių 
romantikų ir simbolistų lyriko
je. Jis skamba ir šių laikų mat
riarchatą teigiančioje poezijoje. 
Būtų naudinga, jei “Problemų” 
autorius būtų mėginęs nurodyti 
Putino nusižiūrėtą moters idea
lizavimo literatūrinį pirmavaiz
dį. Paliekant Dantės Beatričę, 
Petrarkos Laurą ar Hoelderlino 
Diotimą ramybėje, atrodo, sim
bolistų maniera — V, Solovjovo

Dr. Jonas Grinius Nuotrauka Vytauo Maželio

sa, Dievo vardą Putinas mini re
tai, bet poetinėmis priemonėmis 
dažnai akcentuoja jo prasmes. 
Jis gali būti sulyrintas Rūpinto
jėlis, budriai žvelgiantis į varg
dienių rūpesčius. Bet dažniausiai 
Jis yra deistų racionalistų Die
vas, “kuris, pirmą kartą užsu
kęs pasaulio laikrodį, jo toli
mesne eiga nebesirūpina”.

Religinio jautrumo pavyzdžiu 
J. Grinius nurodo vieną įspūdin
giausių Putino vėlyvojo laiko
tarpio šedevrų — “Bachas (Mi
šios h-moll)”. Poemoje Dievas 
vaizduojamas kaip vargonų 
Meistras, grojąs bolševikų su
niekintoje šventovėje ir savo 
prakilnia muzika pravirkdantis 
bažnyčios piliorius, šitame kū
rinyje J. Grinius mato grynai 
religinius motyvus, kuriuos, jo 
nuomone, anuo metu stipriai 
jautė V. Mykolaitis. Tai — 
“krikščionio apmirusios sielos 
prisikėlimas”. Žinoma, “Bacho” 
poema galėtų reikšti ne vien re
liginį, bet ir žmogiško pakilimo 
momentą, asmeninę poeto per
galę prieš buities sutemas.

Kūryboje gvildenamas Puti
nui įgimtas maištingumas. Žino- 

' ma, protesto nuotaikomis poetas 
Į tik pratęsia romantikams būdin
gą laikyseną — priešintis prieš 
bet kokį laisvės varžymą, šia 
proga norėtųsi pacituoti taiklią 
Stephen Tonsor pastabą: “Di
dieji revoliucionieriai romanti
nėje poezijoje ir filosofijoje sa
vo veiklą pradėdavo teologijoje. 
Nuo Hoelderlino ir Hėgelio iki 
Nietzsches ir Joyce jie buvo ne
vykę kunigai ir paviršutiniški 
pastoriai. (...) Romantikai poe
tai ir filosofai stengėsi įkelti 
žmogų į dieviškumo viršūnę” 
(Fr. Hoelderlin, an early mo- 
dem, 59).

Neįmanoma trumpoje recen
zijoje net paviršutiniškai palies
ti visą J. Griniaus V. Mykolai
čio-Putino nagrinėjimo masyvą. 
Knygoje yra ir kitų nemažiau 
įdomių rašinių. Pavyzdžiui, is
toriškai reikšmingame straips
nyje “Adomo Jakšto ir Balio 
Sruogos kova” atsiveria tikrai 
gyvas mūsų Nepriklausomybės 
literatūros ankstyvasis tarpsnis. 
Išryškėja abiejų kritikų-poetų 
temperamentas ir tai nelabai 
teigiamas B. Smogos charakte
rio bruožas (o gal tik aistringo 
literato persistengimas?) — 
“fabrikuoti” faktus, kai atsiran
da reikalas oponentą (Jakštą) 
suniekinti.

Vinco Krėvės istorinių dramų 
— Šarūno, Skirgailos, Mindau
go, Likimo kelių — analizėje 
autorius stebisi V. Krėvės kon
trastais tiek literatūroje, tiek 
politikoje, tarp kitko pažymėda
mas, kad apie šį rašytojo dvily
pumą yra rašęs B. Raila. Man 
atrodo, kad žodis “dvilypumas” 
netinka V. Krėvės humaniškam 
charakteriui apibūdinti. Perėji
mu iš vienos pozicijos į kitą 
yra “sirgę" visa eilė kūrėjų. Im
tame T. S. Eliotą ar Andre Gide. 
Negalima sakyti, kad jie buvo 
dvilypiai. Tiesiog tam tikru lai
ku darydavo lemtingus dvasi
nius posūkius.

Apie Maironį J. Grinius rašo

(Nukelta į 2 psl.)

Sofia Hagia ar A. Bloko Gražio
ji dama — labiausiai veikė mūsų 
poetą.

J. Grinius pakartotinai pabrė
žia, kad V. Mykolaitis-Putinas 
idaelizavo ne motiną, bet merge
lę. Noriu paklausti: ar tuo ne
apeinamas motinystės pradas, 
kuriam yra subordinuota moters 
— mergelės būsena. Dabarties 
antropologai moters garbinime 
mato žmonijos tendenciją grįžti 
į saugų matriarchatą. Grįžti 
įsčioana. Motina globėja stovi 
centre. Mergelė arba Ekstazės 
motina yra kaip tik viena moti
nystės prado apraiškų.

Su nemažesniu įžvalgumu J. 
Grinius tyrinėja V. Mykolaičio- 
Putino santykius su gamta. Kad 
ir myli poetas žemę, į gamtą žiū
ri subjektyviai, egocentriškai. 
Daug ko nepastebi. Nesigilina į 
gamtos detales. Regi tik didin
gus abstrakčius vaizdus. Jo pei- 
saže dalyvauja “sutelktiniai bal
sai, sutelktinės spalvos, sutelkti
niai judesiai” (168).

J. Griniaus svarstymai apie 
Putino Dievo sąvokas, apie jo 
maištą, prometeizmą yra tamp
riai susiję su krikščioniško 
idealizmo tradicija. “Problemų” 
autorius suranda įvairių Dievo 
prasmių Putino kūryboje. Prieš
taraudamas komunistinių sluoks 
nių nuomonei, kūrybos pavyz
džiais įrodo, kad V. Mykolaitis- 
Putinas savo ilgam gyvenime 
niekad nėra nutolęs nuo Dievo. 
Visa poeto kūryba alsuote alsuo
ja sudievintos visatos gėriu, į 
kurį jis nuolat ir veržiasi. Tie-
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Vladas Jakubėnas gyvenime 
ir kūryboj.
Į klausimus atsako Antro moks
lo ir kūrybos simpoziumo organi
zatoriai ir sekcijų pirmininkai: V. 
Vardys, J. Jurkūnas, J. Rimkevi
čius, R. Šilbajoris, S. Matas, J. Va
laitis, J. Girnius, D. Giedraitis, K. 
Trimakas, B. Vaškelis, V. Kavo
lis, L. Dambriūnas, J. Gimbutas, 
J. Genys, V. Klemas, A. Dundzi- 
la, A. Butkus, A. Kerelis.

Kertine parašte
Kalbantis su mūsų intelektualais

VLADAS JAKUBĖNAS GYVENIME IR KŪRYBOJ
Trumpi ataudai ir muzikiniai metmenys kompozitoriaus kūrinių koncerto Chicagoje proga

BALYS CHOMSKJS

Niekas negali ginčyti, kad 
mums yra svarbi lietuviškai 
kalbančių ir lietuviškai galvo
jančių bei jaučiančių gausa, jų 
skaičius, ypač išeivijoje. Bet dar 
svarbiau yra, kad tojo gausoje 
būtų kuo didžiausias procentas 
intelektualų, aukštąjį mokslą 
baigusių, gyvenamajam krašte 
savo srityje įtakingų ir nuo savo 
tautinės bendruomenės neatšo
kusių narių.

Džiaugiamės, kai jaunimas 
būriais sulekia pašokti tautinių 
šokių šventėse, dižiuojamės, kai 
vyresnieji ir jaunesnieji traukia 
tą pačią lietuvišką dainą tūks
tantiniame dainų šventės chore. 
Bet dar labiau turime džiaugtis 
ir didžiuotis, kai į Mokslo ir kū
rybos simpoziumus suskrenda 
daugiau kaip šimtinė paskaiti
ninkų bei pranešėjų, susirenka 
intelektualine prasme dar gyva 
tūkstantinė auditorija.

Ypač šiltas jausmas turi už
plūsti lietuviškosios išeivijos šir
dį, kai didžioji dauguma moks
lo ir kūrybos simpoziumo pre
legentų fizine, dvasine ir 
moksline prasme yra jau šio 
krašto augintiniai, o vis dėlto 
drauge ir visų mūsų lietuviškųjų 
pastangų produktas, nesigėdi- 
nąs savo lietuviškos etiketės.

Šiais laikais mažai tautai, net 
neatsiplėšusiai nuo savo istori
nės žemės, tikriausias išlikimo 
laidas yra didžiausiu procentu 
aukštas jos narių intelektualinis 
lygis. Tokia tauta ir okupacijos 
atveju gali išlikti, kaip graikai 

* išliko prieš romėnus. Dar labiau 
šitai saisto išeiviją. Tėvynėje, 
jei tik įsibrovėliai nesigriebs 
masinio genocido, tauta vis tiek 
auga ir augs. Išeivijoje fizine 
prasme gimstančių taipgi ne
truks. Bet ar jie visi čia, sąmo
ningo lietuvio prasme, liks gyvi ? 
Ar jie mūsų išeiviškosios visuo
menės sąmoningą gausą vis di
dins ir didins? Visų bendruome
nių svetimose žemėse praeitis, 

neišskiriant nė lietuvių, liudija, 
kad taip nebuvo. Niekada neįvy
kusio stebuklo vargu ar galima 
laukti ir mums.

Tai ne kokio pesimizmo sėji
mas, o tik blaivus žvilgsnis į rea
lybę. O toks žvilgsnis visados 
buvo ir bus daug naudingesnis, 
negu savęs apgaudinėjimas pa
tetiška retorika.

O vis dėlto išeivijai ir čia jau 
gimusioms jos kartoms staigiau 
ar lėčiau tirpstant, nebūtinai ir 
neišvengiamai turi blėsti išeivi
jos uždaviniai ir vis menkėti mi
sijos savai tautai pasiektieji re
zultatai. Tik misiją čia didžiąja 
dalimi atliks ne masė, o gerai 
savo srityse pasiruošęs ir pa
saulyje platų bei gilų pripažini
mą išsikovojęs, dar lietuviškai 
galvojantis, intelektualus, rink
tinis elitas. Ir jeigu laisvajame 
pasaulyje bus gera sauja ne vien 
žydiškų, bet ir lietuviškų ein- 
šteinų ar kisingerių, tai savo 
tautos istoriniam kely ta sauja 
lems daugiau, negu šimtai tūks
tančių, kurių ir taip nebus.

Šios krypties žygio pradžia 
tebūna jau tradicija bevirstą 
lietuviškieji Mokslo ir . kūrybos 
simpoziumai išeivijoje, šio Ant
rojo proga “Draugo” kultūrinis 
priedas pateikė po trejetą klau
simų pagrindiniams Simpoziu
mo organizatoriams ir sekcijų 
pirmininkams. Didžioji dalis už
klaustųjų į klausimus atsiliepė. 
Jaunimo centre, Chicagoje, lap
kričio 21-25 dienomis įvykstan
čio Antrojo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo išvakarėse įvairius 

Ir spalvingus užklaustųjų atsa
kymus spausdiname šio šešta
dienio puslapiuose (atsakymų 
bus ir kitą šeštadienį), kad už
simegztų artimesnis kontaktas 
tarp Simpoziumo “kaltininkų“ ir 
visų kitų, akistatoje ir dvasioje 
Simpoziume dalyvaujančių.

k. brd.

Arčiau žvilgterėti į kompozi
torių — žmogų, į jo muzikinę 
veiklą žodine kalba yra maža 
analogija su muzikos atlikėjais 
koncerto salėse. Tik čia vietoj gy
vos muzikas — menininko as
menybės varsotumas, sušildytas 
taip pat Širdimi ir protu. Ir štai 
aš matau Vladą Jakubėną ne at
siskyrėlį, neskrajojantį kaip sate
litą svetimoje erdvėje, o išaiugu- 
sį Lietuvos žemėje, giliai įleidu- 
sį šakinis į jos kultūrą, socialinę 
ir netiesiogiai į politinį gyveni
mą. Kompozitorius priklauso 
prie J. Gruodžio ir K. V. Banai
čio epochos, kuriuos riša ne vien 
bičiulystė, Kauno konservatorija, 
kova už lietuvišką muziką. Kad 
ir būdami skirtingi talentu, emo
cine ir intelektualine prošvaiste, 
jie susitinka kūrybos meistrišku
mo išraiškoj.

Jakubėno (g. 1904) vaikystė 
brendo tradicinių ir liberalių aki
račių nuotaikoje. Iš tėvo, ev. re
formatų kunigo, paveldėjo Kal
vino dvasios drausmę (protas 
valdo aistras), iš motinos meilę 
muzikai. Lietuviška jaunuolio 
dvasia šviesiau atbunda labai 
neįprastose likimo aplinkybėse, 
kai Pirmojo pasaulinio karo me
tu atsiduria su tėvais Rusijoj. Dėl 
silpnos sveikatos, Yčui padedant, 
paauglys apsigyvena lietuvių sa
natorijoje Jaltoje, kur gydėsi ir 
veikė tautiškai susipratę šviesuo
liai. Jaunuolio siela viskuo žavi
si, biržietiška tarmė virsta lite
ratūrine kalba, susitikimas su J. 
Tallat-Kelpša, kurio “Ne margi 
sakalėliai” jau aidėjo sanatorijoj, 
skaldo slaptą tėvo troškimą ma
tyti sūnų savo padėjėju, ir pra
švinta diena muzikos pašauki
mui.

Grįžus tėvynėn, prasideda 
mokslo metai. VI. Jakubėnas bai
gia gimnaziją, Kauno muzikos 
mokyklos fortepiono klasę, Ry
gos konservatorijos kompoziciją 
ir, kaip Švietimo ministerijas sti
pendininkas, Berlyno muzikos 
kompoziciją.

Po užsienio studijų su nemažu 
kūrybiniu kraičiu (stygų kvarte
tas, preliudas ir triguba fuga, vie
nos dalies simfonija, atlikta Ber
lyno radiofone) Jakubėnas apsi
gyvena Kaune, kur nebuvo vil
ties, kad kas nors,imtųs sunkaus 
darbo ir gyva muzika pristatytų 
kompozitorių lietuvių visuome
nei. Pirmieji jaunystės krykštavi
mai, solinė daina “Gėlės iš šie
no”, (gražiausias eilėraštis iš K. 
Binkio pirmojo poezijos rinki
nio ‘Eilėraščiai”, skambėjo kon
certuose ir vakaruškose.

Tuo momentu opera vis jau
natviškai stiprėjo, tapdama lyg 
ir aukščiausiu muzikos kultūros 
centru. Jos žodis buvo svarus. Jai 
priklausė geriausi dainininkai, 
dirigentai, orkestrantai. Jai pri
klausė ir puošniausia publika, 
pavaldūs recenzentai, valstybės 
pinigai. Operos orkestras, nors 
užverstas tiesioginiu, operiniu 
darbu, organizavo ir simfoninius 
koncertus, kviesdamas įžymius 
užsienio dirigentus, kėlė orkestro 
meninį lygį ir repertuarą, ta-| 

’čiau mažai larko akyrė lietuvflb 
kai muzikai.

Vladas Jakubėnas, kuklus, re
alus ir inteligentiškas vyras, aiš
kiai matydamas Kauno muzikos 
panoramą, frazuoja sočiųjų iš
mintį: ne vien dvasia žmogus gy
vas. J. Gruodis atidaro jam ma
žas dureles į konservatoriją. Pa
mokų nedaug, o vis dėlto gera 
pradžia ir viltis ateičiai. Vėliau 
dienraštis “Lietuvos Aidas” kvie
čia VI. Jakubėną užimti recen
zento, daug kraujo sau ir kitiems 
gadinančio vietą, labiausiai ap
leistą kritikos užkampį. Valstybi
nis teatras, valstybinis dienraštis, 
na, ir valstybinis kritikas, pasak 
liaudies posakio: kieno pieną la
ki, to mylėk ir sagtį. Čia reikia 
truputį atidengti, kai ką nutylėti, 
trumpai tariant, per daug trūku
mais nesmaguriauti. Raštinga. 
Jakubėnas laikėsi blaivaus, daly
kiško žvilgsnio į muziką, tono

dalikatumo, vertinant atlikėju*. 
O vis dėlto kartais išsivarydavo 
moduliacicija tarp "taip” ir “ne” 
įtartinu chromatizmu.

Tokia “nelaimė” perkūnais 
nugriaudė po Stasio Šimkaus 
kantatos ‘^Garbei kovotojų už 
Lietuvos laisvę” iškilmingo kon
certo, kai kritikas, nesigailėda
mas gražių žodžių, suabejoja pa
galiau kantatos originalumu. 
Balio Dvariono pasakojimu, Šim
kus įsiveržęs į konservatorijos 
direktoriaus kabinetą, pamatęs 
kritiką, įtūžęs vokiškai suriko: 
Schlagt ihn tot den Hund, er ist 
ein Rezensont (užmuškit tą šunį, 
jis yra recenzentas). Kokia lai
minga kritiko atvirumo akimir
kai

Jakubėno gyvenimas slinko ra
mia, išbalansuota vaga, lyg be 
gilesnių, emocinių šaknų, ir vai-, 
dingą protinė ■galia sugebėjo vi
sur ]r visada laiku pastatyti tai-1

Prof. Vladas Jakubėnas, kurio muzikinės kūrybos didysis koncertas Įvyksta Mokslo ir kūrybos simpoziumo dienomis 
Chicagoje, lapkričio 23 d. (ateinantį penktadienį) 8 vai. vafc. Marijos aukitesnloslos mokyklos salėja, Marųuette Parke.

Nuotr. V. Noreikos

ką. O via dėlto Laisvės alėjos ir 
kavinių liežuvinė kūryba, neap
lenkdama nė vieno žymesnio 
žmogaus, įvėlė ir VI. Jakubėną 
j romanai ūko istoriją, išardžiuslą 
bičiulystę su K. V. Banaičiu.

Dar labiau pagilėjo prasivėręs 
■plyšys, kai susikryžiavo abiejų 
autoriteto ir prestižo reikalai.

Juozas Gruodis, susilpnėjus 
sveikatai, atsisakė konservatori
jos direktoriaus pareigų. Jau ta
da Jakubėnas buvo užsirekomen
davęs konservatorijoje kaip ge
ras, sąžiningas pedagogas, žur
naluose kaip raštingas, nuosai
kus muzikos klausimų sprendė
jas. Gruodis, susitaręs su Švieti
mo ministerija, siūlo ir. įkalbinė
ja 35 metų vyrą užimti direkto
riaus postą. Tai žavus, prestižą 
keliąs pasiūlymas, gera duona ir 
algos atžvilgiu. Jakubėnas, jaus
damas didelę pareigų atsakomy
bę, kad ba reformų konservatori

joj neapsieisiąs, kad reiksią paju
dinti mažai ką teikiančias muzi
kos auklėjimui garsenybes, ir 
viską sunkiai pasvėręs, atsisako. 
Tada K. V. Banaitis buvo pa
skirtas konservatorijos direkto
rium. Ambicingas vyras, savy už
sidaręs mąstytojas, prabilęs kū
ryboje jau savita ir lietuviška 
kalba, kompozitorius pasijuto 
skaudžiai užgautas, kai sužinojo, 
kad jaunesnis už jį kolega buvo 
pirmas išrinktas konservatorijos 
direktoriaus kandidatu. Juodvie- 
jų draugystė galutinai nutrūksta 
ir niekad vėl nebeužsimezga.

Jakubėnas ir toliau pasilieka 
konservatorijos dėstytoju, skiria 
daugiau laiko savo kūrybai, ple
čia muzikinę veiklą. Kompozito
rius visada buvo gyvenimo neiš
lepintas, užgrūdintas savarankiš
kumu, be išpūstų ir ambicingų 
iliuzijų. Jo principai ir išeivijoje 
pasilieka tie patys: iš muzikos 
gyventi ir dorai jai tarnauti, pa- 
sišvenčiant lietuviškai muzikos 
kultūrai, nors ir įskaudintam tė
vynės praradimo. Chicaga ne
tampa jo gyvenimo kūrybos sau
lėlydžiu. Jis Čia, kaip kadaise 
Kaune, yra kūrėjas, mokytojas, 
pianistas ir recenzentas. Aišku, 
siauri, mažos išeivijos kultūros 
rėmai atsiliepia aplamai į meni
ninkų kūrybos darbą. O vis dėl
to reikia pasakyti, kad Jakubėno 
kūriniai buvo dažniau atliekami 
Amerikoj, negu Lietuvoj, nepri
klausomybės laikais. Orkestro di
rigentas Malko Chicagos Grant 
Bark koncertuose atlikdavo ir 
Jakubėno simfoninius kūrinius.

Vlado Jakubėno kūryba pasi
žymi savita nuotaika, technikos 

i ir formos kultivuota, stilistine 
kultūra. Kompozitorius, nesidai
rydamas į avangardinius ieškoji
mus, yra lyg išmatavęs savo ta
lento gelmę, kritiškai įžvelgęs į 
vidaus išteklius, įsisąmoninęs ir 
pagilinęs tautinės dvasios tradi
cijas. Jei pirmoj simfonijoj atsi
spindi jaunatviškas, teoretiškas 
įmantrumas, tai antroji ir trečio
ji simfonija atsiliepia į anuome
tinį kultūros šauksmą: mes no
rime dailaus ir skambaus lietu
viško žodžio (Herbačiauskas), 
mes norime prisiglausti prie 
mūsų žemos širdies. Naujas kū
rybinis impulsas formuluoja ir 
naujus išraiškos principus. Kom
pozitoriaus technikos ir formos 
meistriškumas susilieja su tauti
niu epiškumu ir romantiniu ly
rizmu. Jei atskleisime “Miško 
šventės”, septynių dalių simfoni
nės siuitos ir “Intermezzo rustico” 
styginiam orkestrui partitūras, 
lengvai pastebėsime, kad kompo
zitorius vengia save plagijuoti, 
ries kas save kartoja, žengia į es
tetinę mirtį.

Neturėdamas tikslo, surinkti 
ir aptarti čia kompozitoriaus 
įvairią kūrybą, noriu tik primin
ti, kad Jakubėno solo ir choro, 
o taip pat ir harmonizuotos 
liaudies dainos yra populiarios ir 
išeivijoje dainininkų labai mė
giamos. Rima Mikėnaitė (Har

monizuota lietuvių liaudies dai-
(Nukelta J 2 pel.)
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Prieš cenzūros galijotą. 
Gustaičio "Saulės šermenys". 
Pr. Visvydas dar užkandžiauja 
su K. Kebliu.
Į klausimus atsako Antro moks
lo ir kūryos simpoziumo sekcijų 
pirmininkai: J. Puzinas, A. Pap
lauskas - Ramūnas, J. Anysas ir 
A. Norvilas.
Lietuvių rašybos klausimais 
pasisako dr. Pr. Skardžius. 
Mickūnų ir fotografų parodos.

Kertinė paraštė
"INDEKSAS" PRIEŠ CENZŪROS 
GALIJOTĄ

BALTASIS IŠEIVIJOS METRAŠTININKAS

“Jis pabraukė ranka per pir
mąjį puslapį ir, vykdydamas 
cenzūrą, susėmė visas raides ir 
spaudos ženklus. Rankos mos
tas, ir ant tuščio popieriau^ la
po suknibždo krūvelė violetinių 
raidžių. Vaikinas įsikišo jas į 
kišenę.“

“Viena raidė — man rodosi, 
tai buvo s — švystelėjo uodegy
tę ir mėgino išsikapstyti, bet jis 
ją mikliai pagavo, nutraukė jai 
kojytes ir sutraiškė ją nykščio 
nagu”.

Taip cenzūrą savo apysakoje 
“Teismas eina” atvaizduoja ru
sų rašytojas A. Siniavskis, tada 
pasirašinėjęs Abram Terco sla
pyvardžiu. Netrukus po apysa
kos pasirodymo Vakaruose jis 
buvo susektas, cenzoriams ir po
licininkams bendradarbiaujant, 
nuteistas ir keletą metų išvar
go priverčiamųjų darbų stovyk
loje. Siniavskis išliko gyvas, bet 
jo kūnas, kaip ir tos cenzūros 
uždraustos raidės, skaudžiai pa
juto cenzorių kerštą.

Koksai paradoksas! Mūsų am
žius — pažangos, demokratijos, 
išraiškos laisvės amžius — kar
tu yra ir didžiausio cenzūros 
siautėjimo metas. Tai ypač jaut
riai išgyveno rašytojai ir meni
ninkai. Antoine Saint-Exupery 
nacių siaučiamoje Prancūzijoje 
1940-aisiais metais ar Siniavs
kis Rusijoje 1960-aisiais pabrė
žė, kad totalitarinės sistemos 
ištrina daugiau negu žodžius — 
jų cenzūros kėsinasi į idėjų, me
no kūrinių, žmonių gyvybes. 
“Vargas tautai, kurios literatū
rą suluošina smurto įsiverži
mas”, Solženicinas rašė savo No
belio premijos kalboje. “Tai ne 
tik ‘spaudos laisvės’ trukdymas, 
bet tautos širdies užrakinimas, 
jos atminties išpiovimas”.

Vienas šiurpiausių totalitari
nės ar autoritarinės cenzūros 
pasiekimų buvo paslapties ar ne
žinios uždangalas, kuriuo ji su
gebėjo apgaubti savo darbelius. 
Raštai ir jų autoriai išnykdavo 
tamsoje ir tyloje, pasauliui neži
nant. Tačiau praėjusiais metais 
Vakaruose padarytas svarbus 

žingsnis prasiskverbti pro tą ne
žinios uždangą. Tarptautinė in
telektualų organizacija Writers 
&Scholars International pradėjo 
leisti trimėnesinį žurnalą “In- 
dex on Cenzorship (Cenzūros in
deksas),'kurio šeštasis numeris 
pasirodys šio mėnesio pabaigoje.

Šio žurnalo idėja, neatsitikti
nai, gimė Rytų Europoje. Te
nykštis rašytojas — dabar dar
bo stovykloje — parašė laišką 
anglų literatui, išreikšdamas vil
tį, kad Vakaruose susikurs or
ganizacija informuoti apie cen
zūros tildomus, nutildytuosius 
ar kalinamus rašytojus. Pasak 
jo, tokia organizacija turėtų rū
pintis rašytojais ir intelektua
lais visame pasaulyje, stengtis 
išgauti ir išspausdinti cenzūros 
numarintuosius veikalus.

“Cenzūros indeksas” buvo 
konkretus atsakymas į Rytų Eu
ropos rašytojo šauksmą. Jame 
spausdinama informacija apie 
cenzūrą įvairiose šalyse, apra
šomi nutildytieji rašytojai ir pa
teikiamos jų kūrinių ištraukos. 
Svarbi žurnalo dalis yra cenzūrą 
diskutuojančių ar įkūnijančių 
dokumentų rinkinys. Kroiiiki- 
niame skyriuje vardu “Index In- 
dex” registruojami svarbieji 
cenzūros pasireiškimai pavienė
se valstijose.

Žurnale gausiausiai atstovau
jama Rytų (Europai, kur cenzūra 
yra organiška ir neišjungiama 
politinės sistemos dalis. Vien Če
koslovakijai atstovaujama šiais 
straipsniais: “Uždrausti filmai”. 
“Sąrašas rašytojų, kurių negali
ma minėti”, “Valstybinės in
strukcijos bibliotekininkam apie 
klasifikavimą ir cenzūrą”. “In- 
tervieu su Liudviku Vaculiku”, 
ir t. t. Gausu straipsnių apie 
Ukrainą ir Rusiją, įskaitant Sol- 
ženicino straipsnį “Dieve, ne
leisk man išeiti iš proto”.

“Indeksas” jokiu būdu nėra 
vienašališkas leidinys, kaip tai 
tvirtina sovietų spauda. Jame 
rasi rašinių apie cenzūrą Graiki
joje, Brazilijoje, Ispanijoje ir ki
tose šalyse. Kaip tiksliai paste
bėjo Londono “Times”, žurna-|Y. 10023).

VYTAUTAS A. JONYNAS

• Antanas Gustaitis, SAULĖS ŠER
MENYS. Dailininkas V. Vizgirda. Iš- 

; leido Algimanto Mackaus Knygų lei- 
! dimo fondas. Spaudė Morkūno spaus- 
, tuvė, Chicago, 1973. Tiražas 1500 egz. 
j Leidinys kietais drobės viršeliais, di
delio formato, 111 psl., kaina $7.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

•
Kai pasirodė “Perfection of 

Exile” — leidinys apie išeivijos 
literatūrą anglų kalba — pa- 
drioskėjo, prisimename,, piktų 
šūvių papliūpa. Vieniem pagailo 
pinigų, išmestų kultūrinei repre
zentacijai. Kiti — ir jų buvo 
daugiau — kaltino knygos auto
rių R. Šilbajorį, kad jis pateikęs 
nepilną, vienašališką mūsų raš
tijos atvaizdą. Kiekvienas, žino
ma,, minėjo vis kitas nuskriaus
tųjų, neteisingai aplenktųjų, ra
šytojų pavardes.

Keistoka, viena jų nebuvo pa
minėta. Tarytum šiuo atveju vi
sų nuomonės būtų sutapusios. 
Tai Antano Gustaičio pavardė.

Kad R. Šilbajoris nerado vie
tos jo portretui leidiny, skirta
me svetimtaučiui skaitytojui, 
gal ir nenuostabu. Neapmaudu. 
Humoristinė poezija sunkiai 
charakterizuojama ir išverčia
ma. Jos smingamįeji lėktuvai 
visada turi gerokai ribotą ko
vos teritoriją. Bet tiem, kurie 
sielojosi,, kad išeivijos literatū
ra neatskleidžiama Cineramos 
ploty ir gyly, Gustaičio praga- 
nymąs vis dėlto turėjo kristi į 
akis. Ne vien todėl, kad auto
rius yra tikrai išeivijos produk
tas. Išėjęs literatūros arenon 
tremtyje, čia susiradęs, išugdęs 
ir išdailinęs, kaip reta, savąjį 
žanrą. Jei “Perfection of Exile” 
paskirtis buvo parodyti dvasinę 
koroziją ištikusią kūrėją trem
tyje, tai ir šia prasme Gustai
čio atvejis įdomus ir būdingas. 
Ar norėtumėm pripažinti ar ne, 
ešzilės artritas, nusloginęs kū
rybiškumą tiek meno žmonėse, 
tiek emigracinėj masėj, dažnai 
atsispindi kur kas tikroviškiau 
Gustaičio strofose negu visoj 
eilėj mūsų prozos ar poezijos 
kūrinių.

las ne tik registruoja priespau
dos ir protesto atvejus, bet ir 
padeda suprasti, ką reiškia gy
venti tironijoje”.

Aišku, šiandien “Indeksas” 
tėra Dovydas prieš pasaulinės 
cenzūros Galijotą. Bet jau pat
sai jo buvimas yra gurkšnis vil
ties cenzūros tildomiems rašy
tojams ir šviesos pirštas, rodan
tis į slaptumoje savo nešvarų 
darbą dirbančius cenzorius. Rei
kia tikėtis, kad “Indeksas” at
kreips savo dėmesį ir į cenzūros 
maitojamas lietuvių, latvių bei 
estų literatūras.

(“Indekso” redaktorių tarpe 
randame žymųjį anglų poetą 
Stephen Spender, kritikus bei 
rašytojus Michael Scammell, 
Stuart Hampshire, George Thei- 
ner ir kt. Žurnalo metinė pre
numerata $7.00, trimetinė — 
$18.00. Jį galima užsisakyti ir 
Amerikoje: Index, P.O. Box 746, 
Ansonia Station, New York, N.

S. H.

Lietuvių Jaunimo centro Chicagoje detale. Čia šiuo metu vyksta Antrasis mokslo ir kūrybos ssimpoziumas išeivijoje. 
(Lietuvių foto archyvas)

Ne veltui A. Vaičiulaitis A. 
Gustaitį pavadino mūsų satyros 
klasiku. Iš esmės teisingai. Ne- 
sutiktumėm su tuo titulu tik to
dėl. kad paprastai jis skiriamas 
tauriems korifėjams, kurių raš
tai laikomi pagarboj, bet... ne
skaitomi. Tuo tarpu Gustaičio 
posmai nesiliauja virpėję žmo
nių atminty,, tapdami kone tau
tosakos dalim. Naujai išėjęs rin
kinys “Saulės šermenys” neabe
jotinai dar padidins tokių 
“chrestomatinių perliukų” skai
čių.

“Castigat ridendo mores” 
(juoko pagalba taurina papro
čius) — taip nuo seno aptaria
ma satyros paskirtis. Keista ir 
miela drauge, kad Gustaičiui šis 
posakis netinka. Jam svetimas 
įniršis taurinį ir dorovint liau
dį, ir čia, tur būt, glūdi jo pasi
sekimo paslaptis. Tiesa, nuo pir
mojo 1956 m. rinkinio “Anapus 
teisybės” iki naujausio repre
zentacinio leidinio poeto kūry
ba perėjo sudėtingą raidą. Kas 
iš pradžių buvo panašu į tradici
nius kuntaplinius kupletėlių va
riantus, vėliau susikristalizavo į 
stiprios konstrukcijos eilėraš
čius. Kur rėžėsi kalambūras, 
efekto ieškojimas, atkeliavo niu- 

ansuotumas, potekstė,, čapliniš- 
kas gilumas. Jei karinių taiki
nių sritis ir nepap'.atėjo, ofenzy- 
vinė strategija gerokai pakito. 
Tačiau, kaip čaižios bebūtų au
toriaus epigramos, kaip sarkas
tiška emigrantinio kanibalizmo 
pagava,, skaitytojas regi prieš 
save ne perukuotą teisuolį teisė
ją, ne nuobodų moralistą, bet 
pilietinės drąsos žmogų, išgyve
nusį tas pačias, visiems pažįsta
mas nuoskaudas,, patyčias, bai
mes, iliuzijų pakasynas, ir atei
nantį padėti savo talento galia 
kitiems pakelt buities bepras
mybę. Daug karčios teisybės 
trykšta iš jo ketureilių, daug 
graudžių vaizdų šmėkšteli jo 
rašomoj išeivijos gyvenimo kro
nikoj, bet tą metraštį rašo, mar- 
cinkevičiškai tariant, baltasis 
metraštininkas.

Kas yra komiškumas,, juokas 
— sunku atsakyti. Vienaip aiš
kina jį fiziologai, kitaip filosofai 
(Bergsonas) dar trečiaip jo 
funkciją visuomenėj bando ap
tarti sociologai (D. Victoroff), 
Viena aišku, nelygiai, vai nely
giai apdovanojo Dievulis žmo
nes sąmojaus dovana. Sakykim, 
kad Gustaičiui Jis savo malonės 
nepagailėjo, bet ar to vieno 

įgimto pojūčio būtų buvę gana?
Kai pažvelgi atgalios į nuei

tąjį kelią, nenoromis konstatuo
ji,, kad Gustaičio asmenyje ran
di dvi būtybes: aktorių ir poetą. 
Sakytume dar daugiau Aptinki, 
kad be aktoriaus — teatralo, 
mylinčio scenos meną su vi
sais jo pavojais, nebūtų atsira
dęs ir subrendęs Gustaitis poe
tas.

Sklandžiai eiliuoti, skambiai 
parodijuoti, yra bandęs ne vie
nas. Daugumas tų bandymų li
ko trešėti kuoleliais laikraštinė
je dirvoje. Kai kada jie su- 
šmėgavo net atskiru leidi- 
liu. Tik retai kam buvo lemta 
ūgtelėti tame žanre. Sugebėji
mas improvizuoti, įgimta sąmo
jaus dovana ir neeiliniai suge
bėjimai lengvai galėjo sužlug
dyti “peklininką” Gustaitį est
rados apgaulingam žėrėjime, jei 
jame nebūtų gyvas teatro žmo
gus. Aktorius-komikas, “svieto 
linksmintojas” elegantišku mos
tu permetąs per rampą kalam
būrą, preciziškai smogiąs savo 
"punch line”, bet taip pat ir me
nininkas, kuriam estrada yra la
boratorija ir kuris visa savo 
esybe nesutinka priimti tikrovės 
ui gryną, pinigą, kuriam scenos 

žaismas yra savotiška terapija 
ir kartu priemonė priminti au
ditorijai, kad vadinamasis rea
lusis pasaulis yra dar viena 
išmonė, fikcija, mitas.

Šį santykį su buitimi galima 
buvo protarpiais pajusti jau 
ankstyvesniuose rinkiniuose, bet 
šis bruožas prasimuša dar pla
tesniu šviesos pluoštu “Saulės 
šermenų” foliante. Knygoj, ku
rią būtų leistina pavadint, neuž- 
gaunant autoriaus, “Gustaičio 
atsisveikinimo su scena spek
takliu”.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad satyrinė A. Gustaičio poezi
ja tarsi nepakitusi. Ką čia išrai- 
tysi,kalbėdamas apie “Homo — 
homini — lupus” emigrantišką 
tikrovę, apgailėtinai blankią, 
kaip nusišėręs, numintas ir nu
laistytas kilimas. Jo dėmės via 
tos pačios: visoks veiksnių mai
lius, tartiufų,, grafomanų, me- 
galomanų galerija, ir pilko žmo
gelio šūstelėjimas aukštyn, besl- 
gelbstint iš monotonijos alko
holiu ar seksu, “draugyste, ku
ri suglaudžia šąlančią viengun
gę su karšta vedusio svaja”. 
To šmaikštoko komentarėlio 
apie mergelių rūteles ir vyrelių 
negalias,, tarp kitko knygoje 
gausoka ir nebūtinai visi vieno
dai interpretuos tą “erotinį”, 
kaip sakoma, elementą. Tas pats 
klasikinės efcėdaros grakštumas, 
eilių dainingumas, aforizmų 
glaustumas. Rodos, žinai, kad 
trenkg nokautu paskutinis pos
melis. Saugais ir rieti alkūnę. O 
vis vien vožteli “punch line” ir 
partrenkia, prajuokindamas iki 
ašarų.

Bet jei skaitytojui atrodo, 
kad “Saulės šermenys” yra sma
giu “Ir atskrido juodas varnas” 
tęsiniu (situaciją pasunkina ir 
tai,kad ne vienas per tą laiką 
su “Varnu” susigyvenom, išmo
kom mintinai), tai vis vien ten
ka pripažinti, kad naujasis rin
kinys ženklina naują fazę, nau
ją pakopą Gustaičio kūryboj. 
Savo nuotaikų ępektru, vaizda
vimo priemonių įvairumu, emo
cijos skaidra, melancholiško pa
vadinimo “Saulės šermenys“ 
rinkinys yra skaisti metūgėlė, 
niuansuotesnis ir dinamiškesnis 
nei pirmtakai. Jau vien eilėraš
čių pavadinimai — “Dialogas su 
kraštu”, “Raminantis žodis bro
liui tėvynėje”, “Emigracinis sei
mas”, “Premijuoto romano pa
minėjimas” liudija, kad baltasis 
metraštininkas jautriai pergyve
no visus išeiviškojo gyvenimo 
skersvėjus. Aštri jo plunksna 
dažnai vienu brūkšniu užfiksuo
ja negeroves, kurių pavaizdavi
mui nusibrendama rašalo kla
nais. Naujovė yra tai, kad ana
pus linksmų jo piešinukų yra 
nauja dimensija, veriasi nejau
kus kalėjimo mūrelio reginys. 
Kalėjimo,, kurį pasistatėme pa
tys. Taip sakysim “Dialoge su 
kraštu” Gustaitis meistriškai 
nupiešia gyvo numirėlio, pagy
rūno charakterį. Teptuko prisi
lietimas paskutinėj eilutėj jį to
bulai užbaigia:

Viens — kad žemž ten sustirus, 
Karčios tundrų uogos,
O kitam — Nevados tyruose
Visos mergos nuogos...

(Nukelta į 2 pel)
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Siame numery
Kęstutis Keblys velnio 
advokato rolėje.
Prof. Vytautas Vardys 
apie akademikų dilemas. 
Vlado Jakubėno kūrinių 
koncertas.
D. Sadūnaitės eilėraščiai.
Penkis grafikus pasitinkant 
Lituanistikos darbų trečiasis 
tomas.
Kohoutek spektaklis.
Spygliai ir dygliai.

Kertine parašte
VELNIO ADVOKATO ROLEJE
Dr. Kęstučio Keblio žodis Antrajame mokslo Ir kūrybos simpo
ziume Cliicagoj š. m. lapkričio mėn. 22 d., svarstant temą 
“Mokslininkai ir lietuvių bendruomenė: integracija ar izoliacija’'.

DIDŽIAUSIO MOKSLININKŲ ĮNAŠO TROKŠTANT
Prof. dr. Vytauto Vardžio paskaita "Aka
demiko dilemos: dabartis iš šimtmečio 
perspektyvos", atidarant Antrąjį mokslo 
ir kūrybos simpoziumą Jaunimo centre, 
Chicagoje, š. m. lapkričio 22 d.

Nežinau ar Simpoziumo rengėjai 
taip planavo, ar čia tik taip atsiti
ko, kad šiose svarstybose man ten
ka atstovauti lietuviškos visuome

nės pozicijai.
Nors specifinių instrukcijų nega

vau, bet kadangi šių svarstybų da
lyvių tarpe esu vienintelis nemoks- 
lininkas ir lietuviškam gyvenime 
dažniausiai maišausl užsivilkęs vei
kėjo švarku, tai atrodė man ne tik 
natūralu, bet ir būtina, kad šian
dien čia atstovaučiau visuomenei.

Tad leiskit man šiandien suvai
dinti velnio advokato rolę — ginti 
bendruomenę, o mokslininkui būti 
prokuroru.

Norėčiau pažerti keletą minčių 
apie mokslininko ir lietuviškos ben
druomenės santykius maždaug to
kia tvarka:

— ar mokslininkų integracija 
y lietuviškon visuomenėn pakanka

ma?
— kokio pobūdžio integracija 

įmanoma?
— ką daryti, norint pakreipt 

mokslininkus integracijos link?

— Ar integracijos pakanka? Ar 
mokslininkai pilnai yra lietuviškos 
visuomenės dalimi, ar dalyvauja jos 
gyvenime ir darbuose kaip pilni da
lininkai? Ar mokslininkai, atsižvel
giant j jų skaičių ir potencialą, 
įneša mū?ų visuomenėn intelektu
alinio gyvumo, ar praturtina ją sa
vo, reikia tikėtis, aukštesniu kultū
rinių lygiu? Ar jie jungiasi į bend
ruosius darbus, ar atlieka minima
lias pareigas, bitinas kiekvienam 
sąmoningam bendruomenės nariui?

Ne. Labai gaila, bet ne.
Mokslininkai tūno savo aukštuo

se dramblio kaulo bokštuose, užsi
sklendę nuo lietuviškų reikalų, 
abejingi ne tik visuomeniniam judė
jimui, bet ir mūsų kultūrinėm ap
raiškom. Tiesa, retkarčiais pro savo 
bokšto plyšį iškiša mažytę trispal
vę — žiūrėkit, mes vis tiek dar lie
tuviai. Bet jei tik kas nors prisiar
tina prie jų pilies, prašydami ar 
talkos lietuviškai propagandai, ar 
straipsnio žurnalui, ar paskaitos su
važiavimui — vėliavėlė tuoj pat

dingsta, užkrenta storos langinės, 
kad lietuviškas azotas kartais ne
pūstelėtų ir neatskiestų jų tau
raus, akademinio deguonies.

Ne, mokslininkų nėra mūsų vi
suomenėje. Jie stovi šalia. Su nepa
sitikėjimu, kartais net su panieka 
jie žvelgia į lietuvišką judėjimą. Jis 

jiems žemas, nuobodus, jis nevertas 
jų kūrybinių pastangų. Neieško 
jie tampraus ryšio su sava visuome
ne, atsisako jungtis į organizuotą 
gyvenimą, neperka lietuviškų kny
gų, nesilanko kultūriniuose rengi
niuose. Jų ryšys su lietuviais ribo
jasi pabuvojimu šeimos-giminių 
tarpe, ar pramoginio pobūdžio susi
tikimais su pažįstamais ant slidžių, 

ar prie ežero, ar prie tauriais gėri
mais apkrauto stalo.

Taip, mūsų mokslininkams pa
kanka izoliacijos, bet trūksta, labai 
trūksta integracijos lietuviškon’ vi

suomenėn.
Toks apibendrintas žvilgsnis — 

kaip ir visi apibendrinimai — nega
li būti 100 proc. teisingas. Yra iš
imčių. Ir esu tikras, kad nesutikda
mi su šiais mano teigimais, klausy
tojai galėtų pažerti visą eilę pavyz
džių, griaunančių izoliuoto moks
lininko tezę. Leiskit man užbėgti už 
akių ir pačiam tuos pavyzdžius su

minėti.
— Kas buvo šio šaunaus moks

lininkų suvažiavimo organizacinių 
darbų koordinatoriais?

Prof. Vytautas Vardys. Ar jis 
mokslininkas? Žinoma, nėra nė kal
bos.

— Prof. Zenonas Rekašius — re
daguoja “Akiračius”.

— Prof. Rimvydas Šilbajoris — 
reiškiasi dažnai mūsų kultūrinėj 
periodikoj, o šiais metais net kan
didatavo j LB tarybą.

— Prof. Justinas Pikūnas — va
dovauja Ateitininkų federacijai.

— Prof. Vytautas Kavolis — re
daguoja “Metmenis” ir aktyviai da
lyvauja Santaros-Šviesos veikloje.

— Prof. Antanas Klimas — reda
guoja “Lituanus” ir dažnai skaito 
paskaitas lietuviškuose suėjimuose.

(Nukelta J 2 pal.) 

Malonūs svečiai ir programos 
dalyviai,

Trumpo, bet įtempto darbo vai
siai jau matyti — jau esame susi

rinkę Chicagoje. Kadangi šio sim
poziumo organizavimo darbai pra
sidėjo tik balandžio mėnesį, reikia 
pripažinti mūsų aktyvumą. Tuo 

noriu pabrėžti ne tai, kad rengimo 
komisija buvo darbinga, bet kad 

mūsų mokslo žmonės noriai ir gau
siai atsiliepė į bendravimo kvietimą, 
kad mūsoji išeivija tebėra pajėgi ir 
susiklausiusi, jeigu daroma kas po

zityvaus ir svarbaus.
Šis simpoziumas iš tikrųjų yra 

neeilinis išeivijos įvykis. Neeilinis 
jau tuo, kad jisai pirmą kartą išei
vijos istorijoje sutelkia tokį palygin
ti didelj skaičių programos dalyvių, 

šio simpoziumo programoje prane
šimus daro 108 mokslininkai. Jų 
tarpe yra 40 universitetų ir kole
gijų profesorių, 28 mokslininkai, 
darą tyrinėjimus universitetų insti
tutuose, valdžios laboratorijose, pri
vačiose tyrimo įstaigose, 2 dokto
rantai, 6 “Privatgelehrte” (a. a. 
prof. Zenono Ivinskio mėgiamu iš
sireiškimu), t. y. individualūs 
mokslo žmonės, ir 17 architektų, 
kunigų, gydytojų, teisininkų, ku
rie ateina iš savų architektūros ir 
statybos įstaigų, savų parapijų, 
kabinetų. Šis skaičius yra dvigu
bai didesnis nei pirmajame, prieš 
ketverius metus įvykusiame simpo
ziume, kuriame su pranešimais ar 
diskusijose pasirodė 59 dalyviai. Ta
čiau nors ir reikia džiaugtis mūsų 
mokslo žmonių ir profesionalų di
dėjančiu įsijungimu, būtina atkreip
ti Jūsų dėmesį, kad ir šiemetinę 
šimtinę sudaro, mano skaičiavimu, 
nedaugiau 25-30 proc. universiteti
nių kvalifikacijų lygio lietuviškojo 
mokslinio potencialo Šiaurės Ameri
koje, potencialo, kilusio iš pokari
nės ateivių bangos ir su labai ma
žomis išimtimis gimusio dar ne 
Amerikoje, bet daugiausia Lietuvo
je. J šį skaičių aišku, neįtraukiu 
tų tūkstančių, kurie Amerikoje ar 
Kanadoje baigė kolegijas ar univer
sitetus, bet skaičiuoju tik tuos, ku
rie tiesiogiai dirba akademinį ar 
mokslinį darbą. Ši mokslo žmonių 
grupė dar padidės, jei prie jos pri
dėsime ankstesnių išeivijos kartų 
mokslo žmones, o turėsime jau visą 

armiją, jei prie jų priskaitysime vi
sus mūsų profesionalus. Taigi, šio 
savaitgalio susibėgime turime tik 
dalį išeivijos mokslinio-intelektuali- 
nio potencialo. Pilnasis mokslo žmo
nių skaičius sudaro lietuvių išei
vijoje palyginti nemažą ir svarų 
procentą.

Neeilinis įvykis šis simpoziumas 
yra ir dėl to, kad čia esame susibė
gę ne mūsuose įprastiems politi
niams diskutavimams ar kultūrinės 
veiklos svarstymui, bet grynai 
mokslo — nuo literatūros iki pri
taikomosios technologijos — klausi

mams nagrinėti, o taip pat sociali
nėms ir visuomeninėm problemom, 
kurios rišasi su tų mokslų iš

tos gyvenimą buvo kultūrinis ir po- 
I litinis — ypač šimtmečio pradžio
je, gelbstint jam leidiniais ir laik
raščiais, o vėliau ir iki pat šių die
nų stengiantis padėti lietuvių tau
tai jos teisėtuose laisvės siekimuose, 
tai ar naujas laikas nestato, šalia 
politinės laisvės siekimo, ir naujų 
uždavinių, nediktuoja naujo vaid
mens, kiek pakiliau kalbant, ar ne
prirašo mums ir naujos misijos?

Laikai yra pasikeitę. Leiskite 
man atkreipti dėmesį tik į vieną, bet 
ypač svarbią ir šioje diskusijoje rei
kalingą iškelti dimensiją. Prieš pen- 
kiasdešimt-šešiasdešimt metų, o ir 
vėliau, lietuviškai kalbančių ir lie
tuvybėje dalyvaujančių išeivių 
skaičius buvo daug didesnis negu jis 
yra šiandien. Lietuviškosios masės 
buvo palyginti gausios, bet, nežiū
rint pokario pasipildymo, šiandien 
jos yra gerokai sumažėjusios. Lietu
vybėje dalyvaujančiųjų kiekybė 

turės ir toliau tendencijos mažėti, ir

šauktais pasikeitimais. Šitokiu bū
du akcentas krinta j mokslą ir j gy

venamąjį laiką, į jo tikrinius rūpes
čius. Mūsuose šis akcentas neturi 
senų tradicijų, nors mūsų organi
zuotoji veikla Amerikoje jau yra su
laukusi šimtmečio sukakties. Šis 
simpoziumas vyksta tos sukakties 

j prisiminimo ženkle. Nors išeivijos 

šimtmetis bus specialiai peržvelgtas 

paskutiniajame šio simpoziumo po
sėdy, reikalinga jau čia padaryti j jį 
digresiją bent tiek, kiek ji būtina 
mokslinės mūsų tradicijos ir moks
lo žmogaus svarbos mūsų visuome
nėje paryškinimui.

“Lietuvių Enciklopedijos” duo
menimis (X, 43), lietuviai Ameriko
je pradėjo organizuotis katalikiškų 
parapijų kūrimu. Jų pirmoji lietu

vių lėšomis buvo pastatyta, nors 
lenkams užregistruota, Shenondah, 
Pennsylvanijoj 1874 m., taigi prak
tiškai prieš šimtą metų. Pirmoji j 
lietuvių draugija buvo įkurta New 
Yorke 1875 m. ir pavadinta šv. Ka
zimiero vardu. Toliau sekė politi
nių ir fratemalinių draugijų or

ganizavimas. Ir jau iš šimtmečio 
perspektyvos matome organizuotą 
lietuvių veiklą buvus religine, kul
tūrine, politine, fratemaline-apdrau- 
dose. Šis išeivijos šimtmečio veiklos 
jubiliejus svarbu prisiminti, panag
rinėti. Todėl simpoziume ir pasirin
kome šį jubiliejų viso susibėgimo 
dedikacija. Tai ne tik milžiniškas ir 
labai svarbus laiko tarpas visos lie
tuvių tautos istorijoje, bet kartu jo1 
paminėjimas padeda atkreipti jau 
labai būtiną dėmesį į tos išeivijos 
šiandienines problemas. Vienas 
šimtmetis pasibaigė. Kaip prasidės 
ir ką atneš antrasis? Koks bus mū
sų įnašas? Jei pirmojo šimtmečio 
lietuviškosios išeivijos indėlis į tau

II Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
atsišaukimas mokslo laisvės reikalu

šiaurės Amerikos lietuviai, aukštųjų mokyklų dėstyto
jai ir mokslinių institucijų darbuotojai, susirinkę antra
jam moksliniam suvažiavimui Chicagoje 1973 m. lapkričio 
21 - 25 d.,

Sveikina Lietuvos mokslininkus, dėstytojus ir stu
dentus, kurie toliau ugdo Lietuvos mokslo ir akademinio 
gyvenimo tradicijas, pradėtas prieš keturis šimtus metų ir 
tęstas nepriklausomoje Lietuvoje;

Vertina Lietuvos mokslininkų mokslo darbus; bet 
taip pat reiškia didelį susirūpinimą Lietuvoje 
tebedidėjančia ideologine - politine priespauda, dėl kurios 
sumažėjo Lietuvos mokslo žmonių kontaktai su tarptauti
niais mokslo židiniais ir tebepalieka labai sunkus pasikeiti
mas moksline ir kultūrine informacija;

Protestuoja prieš padažnėjusį intelektualų perse
kiojimą, pasireiškusį naujais paskirų mokslo žmonių su
ėmimais;

Solidarizuoja su Amerikos Valstybių ir Kana
dos mokslininkų įsitikinimu, jog mokslinės kūrybos ir tarp
tautinės komunikacijos varžymas kenkia pasaulio taikai ir 
geresnių tarptautinių santykių sukūrimui.

Antrojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo atidaryme, Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. lapkričio mčn. 22 d. Įvadinę 
paskaitą skaito Simpoziumo programos pirmininkas ir rengimo darbų koordinatorius prof. dr. Vytautas Vardys.

Nuotrauka V. Noreikos

jau vien dėl to laikau išeivijos pa
pildymą naujais ateiviais, pirmiau
sia aišku, iš pačios Lietuvos reika
lingu ir pozityviu reiškiniu. Kitaip 
tariant, senatoriaus Jacksono įstaty
miniai papildymai, reikalaują, kad 
Sovietų Sąjunga suteiktų savo 
žmonėms emigracijos laisvę, man 
nėra tuščias propagandinis ėjimas, 
kuriuo siekiama neva atnaujinti 
“šaltąjį karą”, bet gyvas ir tikras 
žmogaus teisių reikalavimas, iš es
mės naudingas tiek lietuviškajai 
išeivijai, tiek pačiai lietuvių tautai. 
Kiekvienai tautai, ypač mažai, ir 
ypač stipresniųjų kaimynų stum
domai ir skriaudžiamai, stipri išei
vija, ypač jei įsikūrusi įtakinguose 
kraštuose, tiesiogiai ir netiesiogiai 
gali suteikti didelę kultūrinę, eko
nominę bei politinę pagalbą gimta
jam kraštui ar tėvų žemei. Moder
nių šios rūšies pavyzdžių turime 
daugiau negu vieną. Lietuviškasis 
pavyzdys jų tarpe net ir mažiau 
ryškus.

Kitas svarbus pasikeitimas yra 
įvykęs išeivijos socialinėje struktū
roje. Pradinėje ir tolesnėje emigra
cijoje vyravo darbininkas, kitur ir 
ūkininkas, vėliau prie jo prisidedant 
smulkiam prekybininkui ir dar vė
liau smulkiam pramonininkui. 
Mokslus baigusiųjų skaičius buvo 
nedidelis. Palaipsniui tai keitėsi. 
Radikaliai, galima sakyti, padėtis 
pasikeitė po Antrojo pasaulinio ka

ro naujojoje emigracijoje. Joje jau 
dominuoja viduriniosios klasės žmo
gus. Iki šešiasdešimtųjų metų 
pradžios reta būdavo rasti ir šeimą, 
kurios vaikai nebaigtų kolegijos ar 
universiteto. Dabar padėtis nebėra 
taip gera, tačiau vis dėlto viduri
niosios klasės šeima tebevyrauja 
mūsiškosios išeivijos socialinėje 
struktūroje. Kartu išaugo ypač pro
fesionalų ir inteligentijos grupė. Su 
ja — ir mokslo žmonių eilės.

Tokiu būdu, jei iš vienos pusės 
lietuvybėje dalyvaujančiųjų skai

čius sumažėjo, moksle dirbančiųjų, 
aukštai kvalifikuotų specialistų 
skaičius labai pakilo. Jų ašai čia 
nevardinsiu, bet kaip žinia, turime 
savo eilėse kompiuterių išradėjų, 
erdvės tyrinėjimų žymių specialis

tų, o taip pat visą gamą griežtųjų 

ir socialinių mokslų atstovų, savo 
srityse įgijusių amerikietiško ar ir 
tarptautinio masto pripažinimo. Ki
taip tariant, mokslo žmonių svoris 
išeivijos socialinėje struktūroje žy
miai padidėjo.

Tai nėra vien lietuviškas reiški
nys. Greičiau jisai pasaulinis, ypač 
charakteringas industrinėms visuo
menėms. Nėra aplenkęs jisai nei so
vietų valdomos Lietuvos, o ypačiai 
ryškus Vakarų pasaulyje. Mokslo 
žmonių, t. y. įvairių mokslo sričių 
specialistų, skaičių didino pasiekt- 
tų mokslo atradimų rezultate iš

augęs visuomeninis tos rūšies specia
listų pareikalavimas. Mokslo žmo
gus — specialistas pasidarė būtinas 
šiandieninei ekonominei bei sociali
nei santvarkai valdyti. Dėl šio jo 

įnašo į visuomenės vystymosi ir 
progresėjimo raidą, jo įtaka pasida
rė didelė ne tik grynai mokslinėje ar 
ekonominėje srityje, bet ir politiko
je ar, aplamai pasakius, visuomeni
nių sprendimų daryme. Kai kurie 
sociologai kalba apie susidariusią 
naują visuomeninę klasę, “intelek
tualų” klasę, kuri stovinti lygiagre
čiai su darbininkų ir darbdavių 
klasėmis. Jų, kaip grupės, svorio 
išaugimas buvo mokslo svarbos in
dustrinei visuomenei išaugimo re
zultatas. Ne tik industrinis, bet ir 
visuomeninis ar politinis tautų pa
jėgumas pradeda priklausyti nuo tų 
intelektualų - mokslininkų - spe
cialistų įnašo ir noro kooperuoti su 
esamąja tvarka ir esamąja valdžia. 
Yra kalbų, ir pagrįstų, apie inte
lektualų revoliuciją. Ją esame išgy
venę Amerikoje. Jos daug Vakarų 
Vokietijoje. Jos yra ir Sovietų Są

jungoje.

Iš šio socialinio išsivystymo 'fak
to galima padaryti keletą išvadų. 
Mums šiandien tinkančioji yra ta, 
kad mūsų pačių socialinėje struk
tūroje mokslo žmonių-' pecialistų 
skaičiui ir procentui pakilus, turėtų 
sekti ir jų svorio, įtakos didėjimas 

išeivijos sprendiniams daryti. Inte
lektualų įnašas, jų potencialo žy
miai didesnis negu lig šiol panau
dojimas turėtų būti viena iš j ant
rą organizuotos veiklos šimtmeti

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery

Kas Lietuvos — Lietuvai.
A. Maceina apie evoliuciją 
Teilhardo mąstyme.
A. Jasmanto eilėraščiai. 
Benedikto Babrausko 
mirties penkmečiui. 
Nepastebėtas baltistikos 
leidinys.
D. Brazytės knyga jaunimui. 
J. Švaisto novelių rinkinys. 
Books Abroad baltų 
literatūroms.

Kertine parašte
KAS LIETUVOS — LIETUVAI
Juozo Gailos, JAV LB KraAto valdybos pirmininko baigminis 
žodis Antrajame mokslo ir kūrybos simpoziume L m. lapkričio 
25 d. Chicagoje.

Evoliucijos klausimo svarstymų 
mūsų spaudoje; pastaruoju metu 
žymiai pagausėjo (L. Dambriūnas, 
L. Gižinskas, T. Žiūraitis). Tiesa, 
jie tebėra daugiau formalinio pobū
džio ir vis dar išsisemia eile ‘auto
ritetinių’ nuomonių, čia evoliuciją 
teigiančių, čia ją neigiančių. Ne
paisant betgi šios silpnybės, pati 
jų gausa yra ženklas to, ką savo 
metu yra pasakęs paleontologas P. 
Overhage SJ ( pirmykštis susižavė
jimas evoliucija nykstąs, užleisda
mas vietą “augančiai savikritikai ir 
susikukllnimui (Selbstbescheidung), 
dalykiniam svarstymui lr diskusi
jom, nes padidėjus iškasenom bei 

jų pažinimui, anaiptol nėra propor
cingai padidėjęs gamtamokslinių 

išvadų tikrumas, 
kilmės problemą” 
der Hominisation, 
1961, p. 360). Mūsieji evoliucijos 
svarstymai kaip tik ir yra įnašas 
šiai augančiai savikritikai. Užsimez
gę ryšium su Teilhardo teorija, jie 
geriausiai ir galėtų būti pratęsiami 
bei papildomi, pateikiant tai, ką 
pats Teilhardas yra apie evoliuciją 

kalbėjęs ir kaip jis pats yra ją su
pratęs. Tai reikalinga tuo labiau, 
kadangi tiek mano knygoje (plg. 
DDK), tiek A. Paškaus atsakyme 
(plg. I ir II) evoliucija kaip tokia 
buvo labai maža paliesta.

liečiąs žmogaus 
(Das Problem 
Freiburg i. Br.

• i

Laiškai Teilhardo šalininkams (4)

EVOLIUCIJA TEILHARDO MASTYME
lantanas Maceina

ko, tarsi norėtų sužinoti, ar žemė| 
sukasi” (cit. Lubac, 299).

O. A. Rabut OP, palygindamas 
Teilhardo evoliucijos sampratą su 

kitų gamtininkų sampratomis, pa
stebi, kad esama evoliucijos teorijų, 
kurios paleontologinius radinius 
^stengiasi aiškinti kuo mažiausiai” 
(Rabut, 65), vadiriasi, apsirėžia tik

Ką padėtų žmogui, Jei Jis lai
mėtų visą pasauli, bet prarastų 
savo sielą? Ką padėtų lietuviui 
mokslininkui, jei jis pasiektų 
mokslo pasaulyje aukštybes, bet 
užmirštų esąs lietuviu? Ir kas iš 
to, jei lietuvio mokslininko geni- 

g jaus dėka žmogus pasiektų pla
netas: Marsą, Jupiterį, jei 20-ta- 
me amžiuje lietuvis negali nu
vykti i tėvyne ir aplankyti gim
tojo kaimo, nepagarbinęs šėto
no. Ir kas iš to, jei lietuvio skulp
toriaus, dailininko kūriniais 
puoštųsi garsiausios pasaulio ga
lerijos, muziejai, jei šiandieną 
Lietuvoje iš kiekvienos aikštės ir 
parko į praeivį žvelgia niūrios 
bolševikinių bonzų statulos. Ir 
kas iš to, jei lietuvis mokslinin
kas laboratorijoje išaugintų gy
vybę. Jis tos gyvybės niekada ne- 

♦ sugrąžins kalbininkui Kazlaus
kui, Romui Kalantai ir kitiems 
kankiniams.

Ekscelencija vyskupe, didžiai 
gerbiami dvasiškiai, PLB pirmi
ninke, svečiai ir malonūs šio 
simpoziumo dalyviai. JAV LB 
Krašto valdybos vardu man, yra 
nepaprastai malonu Jus pasvei
kinti. Džiugu yra ne tik LB va
dovybei, bet ir visai lietuvių išei
vijai, kad lietuviai mokslininkai, 
intelektualai, daugiausia šio 
krašto augintiniai, susibūrę, lie
tuviškai tariant, derliaus šven
tėje pasidalinti mintimis, pain
formuoti vieni kitus apie savo 
laimėjimus mokslo šakose ir su
pažindinti visuomenę su savo pa
siekimais.

Tačiau, kaip ir visi geri daly
kai, taip ir šis mokslinio derliaus 
savaitgalis baigiasi. Ištuštėjo va
kar nakties banketo šampano 
taurės, dingo moterų balinių suk
nių blizgesys, nutilo muzika... 
Vėl grįšite į mokslo įstaigas, la
boratorijas, įmones. Laimingi 
esate, kad savo gabumų ir darbš
tumo dėka galite dirbti mėgia
mą darbą, jausti pasitenkinimą, 
kraujant ne tik šiam kraštui, 
bet ir visam pasauliui mokslinį

kraitį. Be abejo, esate lietuvių iš
eivijos pažiba —elitas. Tačiau 
kam daugiau duota, iš to dau
giau ir reikalaujama.

Šiandieną mūsų išeivijos lietu
viškasis gyvastingumas yra žy
miai susilpnėjęs. Sunkiai sulip
domos organizacijų valdybos. Jų 
egzistencija dažnai remiasi tik 
vienu kitu parengimu metuose. 
Kultūrines šventes pakeitė ba
nalūs banketai. Periodinės spau
dos skaitytojų skaičius kasmet 
mąžta, išleidžiamųjų knygų tira
žas nukritęs iki juokingumo ri
bos. Premijuojami kūriniai ne 
dėl jų literatūrinės vertės, bet dėl 
to, kad jie mažiau blogi už kitus. 
Pergyvename kultūrinį nuosmu
kį. Išsiblaškėme svetimųjų jūroje 
ir regimai pavargome. Pavargo
me, nes per paskutinius 20 metų 
tie patys žmonės vilko lietuviš
kumo naštą. Amžius, pagaliau, 
prislėgė juos. Jų idėjos išsisėmė,! 
kūrybingumas išblėso.

Su nekantrumu ir viltimi žiū
rime į vidurinę ir jaunąją 'kartą. 
Laukiame iš jų žymiai aktyves
nio įsijungimo į lietuvišką gyve
nimą. Vargiai ar ateities kartos 
išeivijoje sukurs lietuviškos lite
ratūros perlų. Tūlas pasiges jų 
dailėje ir muzikoje tautinių mo
tyvų, tačiau būkime praktiški: 
mokėkime keisti veikimo formas, 
keičiantis sąlygoms. Šiandieną 
džiaugiamės, kad lituanistinis 
švietimas jau beveik jaunųjų 
rankose, bet jaunosios kartos pa
sigendame organizaciniame dar
be. Pasigendame finansinės tal
kos iš viduriniosios kartos, paly
ginti, gerai įsikūrusios šiame 
krašte. Juk visi žinome, kad vy
resnieji, prakaituodami fabri
kuose įgalino lietuviškosios en
ciklopedijos išleidimą, pritempė 
Lietuvių fondą netoli milijono ir 
iki Šiol pinigine prasme išlaiko 
laisvinimo darbą. Gi, štai dabar, 
angliškoji enciklopedija įklim
pusi, o didesnis jaunųjų dėmesys 
jos baigimą lengvai užtikrintų.

(Nukelta jį 2 pal.)

Kas yra Teilhardui evoliucija pa
žinimo atžvilgiu? Neigiamai atsa
kant, evoliucija Teilhardui nėra nei 
faktas, nei hipotezė ar teorija. Fak
tas ji nėra todėl, kadangi jos nega
lima patirtimi nei prieiti kaip buvu-1 
sios, nei pakartoti kaip esančios. Iš
tįsusi milijonus metų, evoliucija ne
siduoda apčiuopiama ar pakartoja
ma žmogiškąja patirtimi. Tuo būdu 
ji niekad negali pakilti į fakto ran
gą pažinimo srityje (plg. Lex I, 
291). Todėl nors L. Dambriūnas ir 
teigia, esą “vieni mokslininkai evo
liuciją vadina net faktu”, šalia ki
tų minėdamas ir "jėzuitą T. de 
Chardin” (“Draugas” 1973.VII.27. 
II, p. 2), vargu ar Teilhardas pri
siimtų tokį epistemologinj evoliuci
jos apibūdinimą. Pačiam Teilhardui 
pasaulio išsivystymas yra regimybė 
kažkokio gilesnio dėsnio, valdančio 
visatą visose jos plotmėse ir visais 
jos atžvilgiais; dėsnio, neišsisemian- 
čio jokiu faktu, bet visus faktus lai
kančio buvime ir juos išaiškinančio 
pažinime. Vadinti evoliuciją faktu 
reikštų suvesti ją į atskirą reiški
nį ir tuo ją sumenkinti, paneigiant 
jos visuotinumą. Evoliuciją, pasak 
Teilhardo, priklauso pačiai kosmo 
sąrangai kaip vienas jos dėsnių: tai 
“išraiška struktūrinio dėsnio tiek 
būtyje, tiek pažinime” (Lex I, 293; 
plg, Werke IV, 40).

Bet kaip tik dėl šios priežasties 
evoliucija nėra nė hipotezė ar teori
ja, vadinasi, vienas kuris epistemo- 
loginis mėginimas išaiškinti tą ar 
kitą dalyką. Kaip evoliucija neišsi
tenka fakto sąvokoje, taip lygiai ji 
neišsitenka nė hipotezės ar teorijos 
sąvokoje, “Argi evoliucija būtų ne
daugiau, kaip teorija, sistema, hipo
tezė?” klausia Teilhardas. — 
“Anaiptol! Ji yra kur kas daugiau. 
Ji yra bendroji sąlyga, kurią atei
tyje turės atitikti ir su kuria turės 
sutikti visos teorijos, visos hipote
zės, visos sistemos, jei jos norės bū
ti Įmanomos bei teisingos. Šviesa 
nušviečianti visus faktus, kreivė, 
kurią turi sekti visos linijos — .štai 
kas yra evoliucija” (Lex I. 293). 
Evoliucija sudaranti “vienintelius 

matmeninius (dimensionel) rėmus, 
kuriuose nuo dabar gali mąstyti, 
tirti, kurti ir apskritai veikti mūsų j

galios” (t. p.). Tai “mąstymo lytis, 
šalia kurios nėra galimas jokis 
mokslinis aiškinimas” (Werke IV, 
129). Tai “kiekvieno patyrimo sąly

ga arba, jei norite, visuotinis vingis, 
kuriam paklusti /turi visos dabarti
nės ir būsimos kosmo konstrukcijos, 
kad būtų moksliškai galiojančios ar 
net iš viso galimos mąstyti” (Lex
I, 294). Trumpai tariant, evoliuci- tokiomis išvadomis, kurios gali bū- 
ja Teilhardui yra kosminis dėsnis. J ti anų radinių daugiau ar mažiau 

Jis neapsirėžia tik gyvybe, bet api-; patvirtintos. Be abejo, bet tam tik

ina lr medžiagą, ir dvasią. “Tai vi-' rų hipotezių negalima apsieiti ir 
suotinlškal galiojantis visatos' mat-' šiuo atveju. Tačiau čia vis dėlto mė- 

muo” (Lex If, 348). Tai “vizija vi-1 ginama ne per daug nutolti nuo tu- 
satos, kurios dalys yra susijusios rimų duomenų ir nesigriebti patir- 
viena su kita jų atsiradimo bei li
kimo požiūriu” (I.ex II, 349). Ne
sunku pastebėti, kad anksčiau mi
nėta visatos vienybės vizija atsispin
di ir Teilhardo evoliucijos sampra
toje: visata yra tampanti vienybė, 

o evoliucija yra 'o vieningo taps
mo regimybė, šia prasme Teilhar
das vadina evoliuciją “nebe tikrybe 
(certitude), bet savaiminga aišky- 
be (ėvidence)” (Lex I, 293) ir pa- : 
juokia katalikų simpoziumo Que- 
bece (1952) dalyvaus, užsimojusius 
nagrinėti evoliucijos klausimą: “Šie i 

ponai, rašo Teilhardas savo bičių- i 
liui H. Breuil (1952.12.13), sutirta- <

čiai neprieinamų priežasčių (plg. t. 
p. 67). Šios rūšies evoliucijos aiški
nimo Rabut regi ypač Simsono ir 
Meyerio teorijose, kuriose jų auto
riai neieško nei išsivystymo veiks
nių, nei jo krypties, nei tikslo ana
pus patirties. Be abejo, Rabut su
tinka, kad šios teorijos (kaip ir dau
gybė kitų, plg. Fisctier, Haldane, 
Huxley, Wrlghti) "“nėra pakanka

mos išaiškinti žinomiem faktam” 
(t. p. 68). Tačiau Jos apreiškia tam 
tikrą žmogaus “nusistatymą faktų 
akivaizdbje" (t. p. 75), būtent: ne
skelbti savo vizijų mokslinėmis te

orijomis.

Tuo tarpu Teilhardas eina prie
šingu keliu. Paleontologiniai faktai 
jam yra tie patys, kaip ir kitiem 
gamtininkam. Betgi jo nusistaty
mas tų pačių faktų atžvilgiu yra 
visiškai skirtingas. Jis pateikia jų 
aiškinimą, kaip pastebi, Rabut, “la
bai artimą dvasios vyksmui”; jis įve
da “į medžiagą gana paslaptingą 
polėkį (t. p. 80); jis ieško evoliuci
jos krypties bei tikslo. Tuo Teilhar
das nutolsta ne tik nuo paleonto
loginių duomenų, bet ir nuo žmo
giškosios apskritai patirties. Teil
hardas mąsto tikrovę ne tokią, ko
kią jis patiria, bet tokią, kokią jis 
regi savo vizijoje. Nuosekliai tad ir 
evoliucija jam virsta mąstymo lyti
mi, tarsi apriorine Kanto kategori
ja, kuria jis apvelka pasaulio taps
mą. Tuo būdu evoliucijos teorija 
Teilhardo mąstyme netenka gamta
mokslinio pobūdžio ir virsta meta
fizika, o galų gale — teologija.

Tai pripažįsta ir pats Teilhardas, 
kalbėdamas apie transformizmo 
santykius su tikėjimu. “Mokslinis 
transformizmas, sako jis, griežtai 
imant, nieko nesako nei už, nei 
prieš Dievą”, kadangi jis nustatinė
ja tiktai tikrovės ryšių faktą; jis 
“pateikia mum gyvybės anatomiją.

Sviesoe ir tamsos advento aimbahJa,
Nuotrauka Algimanto Kazio, SJ.

bet Jokiu būdu ne galutinį jos pa
grindą; jis tik sako: ‘Kažkas susior
ganizavo, kažkas išaugo*. Bet jis 
yra nepajėgus nurodyti galutinių 
šio augimo prielaidų. Spręsti, ar 
evoliucijos vyksmas yra išaiškina
mas iš savęs, ar jis reikalauja pa
žangaus bei nuolatinio kūrimo iš 

Pirmojo Judintojo pusės — visa tai 
priklauso jau metafizikos sričiai” 
(Werke IV, 37). Kiekviena gamta
mokslinė evoliucijos teorija kaip tik 
ir apsirėžia ana gyvybės anatomija, 
anuo faktu, kad kažkas susiorgani
zavo ir išaugo. Tuo tarpu Teilhar
das šiuo savęs susikuklinimo keliu, 

kalbant Overhagės žodžiais, nenori 
eiti. Jis kaip tik ieško galutinių gy
vybės pagrindų (sąmonė medžiago
je, medžiaga ir dvasia kaip dvi to 
paties dalyko būsenas); jis skelbia 

evoliuciją neišaiškinamą viršinials 
veiksniais ir todėl laiko ją nuolati
niu Dievo kūrimu per daiktus; jis 
teikia jai kryptingumo (orthogene- 
zė), laikydamas artimuoju šios 
krypties tašku žmogų (anthropo 
genezė), o galutiniu — Kristų, ku
riame tapsmas pasiekia savo atbal- 
gos (Christogenezė). Net pats Die
vo pergyvenimas kinta evoliucijos 
šviesoje: “Iš bendrosios evoliucijos, 
sako Teilhardas, jūsų sąžinėse iš
nyra didesnis ir būtinesnis Dievas, 
negu kada nors anksčiau” (Brief- 
wechsel, 179). Visi pagrindiniai 
Teilhardo evoliucijos svarstymai 
vyksta tad metafizikos ir teologijos 
plotmėse. Tai, ką jis evoliucijos 
problemoje priskiria metafizikai, sa
vaime virsta sudedamaisiais jo pa
ties teorijos pradais. Užtat ir pokal
bis bei ginčas jo teorijos reikalu ir
gi vyksta ne gamtamokslinėje, o aiš
kiai filosofinėje ir teologinėje plot
mėje. Su Teilhardu kaip paleontolo
gu šiandien niekas — net nė gamti

ninkai — nesispyriuoja.

2

Bet štai, evoliucijos kaip bendro
jo visatos dėsnio akivaizdoje netikė
tai susiduriame su didžiule staigme
na: gamtiniame kosme evoliucijos 
nebėra. Gamtinis pasaulis nebeišsi- 
vysto. Evoliuciją suvokiame nebe 
dabartyje, bet tiktai praeityje. Tai, 
ką matome dabartyje, yra, pasak 
Teilhardo, “tiktai eilė sustingusių 
pradų (elements), tiktai visiškai 
išsiskleidę pamatai (maximes); 
ir tai esą “nepermaldaujamas 
dėsnis” (Lex I, 54). “Pasaulis 
dabartiniu savo pavidalu yra vyks
mo padaras” (Werke V, 25), vadi
nasi, nebe vyksmas. Tiesa, Teilhar
das neabejoja, kad “mažiausiai 
anksčiau” visata buvojo kaip vyks
mas, kad “ji judėjo” (t p.), ir tai 
“kaip visuma” (t p.). Iš šio jos 
judėjimo ir kilo dabartinis pasaulio 
pavidalas. Tačiau čia pat Teilhar
das klausia: “Ar visata dar tebeju- 
da?” ir vadina šį klausimą “gyvu 
bei degančiu evoliucijos klausimu” 
(L p.). Iš tikro, juk jeigu evoliuci
ja yra tik praeities dalykas, tai ji 
turi visai kitos prasmės, negu evo
liucija, kaip visatos sąrangos dėsnis. 
Juk praeities jau nebėra. Yra likę 
tik jos padarai arba pasekmės. Nūn,

(Nukalta j 2 paL)
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Šiame numery

"Pabaltijo galia" Amerikos 
universitetuose.
Kazys Ališauskas rašo apie 
Klaipėdos krašto sukilimg.
Vytautas O. Virkau vertina 
penkių grafikų parodg.
Antanas Maceina apie 
evoliucijg pasaulio sgrangoje. 
Nauji leidiniai.
Moterų gyvenimas.

Kertinė paraštė
"Pabaltijo galia" Amerikos 
universitetuose
Bevažinėjant po Amerikos■ jone yra nuolatinis Pabaltijo 

universitetus, vis dažniau tenka I dramos ir teatro skyrius South- 
pamatyti sageles su įrašu “Li-'em Illinois universitete. Strau- 
thuanian Power”, “Estonian 
Power”, ar “Latvian Power”. 
Tik pamatai tokį ženklelį, ir są
nariais nueina šiltas jausmas — 
ypaš malonus po ilgesnės kelio
nės ar išalkus. Panašiai pasijun
ti, tolimo universiteto pievoje 
sutikęs

^pavogtą berželį. (Teko matyti 
ir keletą ženklelių su įrašu 
“Kiss me, I’m Lithuanian”, bet 
visais atvejais, deja, vaikinų at
lapuose).

Kai kurie pabaltiečiai nepasi
tenkina ženklelių šūkiais ir — 
gudruoliai! — pradeda visoke
riopai tą “Pabaltijo galybę” sa
vo mokslavietėse įkūnyti. No
rint to pasiekt, aišku, reikia 
šiek tiek “nutaust”, atsikratyti 
mūsų tradicinių perdėtos kuk
lybės ir nuolankybžs dorybių. Iš 

t^vis dažnėjančių pavyzdžių tepa
minėkime Rimvydo šilbajorio 
reguliariai organizuojamus ofi
cialius Pabaltijo literatūros 
simpoziumas Ohio Statė univer
sitete. |

Naujausią laimėjimą univer
sitetiniame fronte šį rudenį Pa< 
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KLAIPĖDOS KRAŠTO SUKILIMAS
Trumpa istorinė įvykių ir karinių veiksmų apžvalga

Kazys Ališauskas
I

menys, visi lietuvininkai. Pasiruošti 
pagelbėjo Lietuvos konsulas J. Ži
lius. Konferencijai pirmininkavo 
Prancūzijos užsienio reikalų minis
terijos vienas direktorių p. Laroche. 
Konferencija prasidėjo lapkričio 3 d. 
Buvo išklausyta delegacijų nuomo

nės, paskui Lietuvos vyriausybės at
stovo ir lenkų atstovybės nuomo
nės. Vieningos išvados nebuvo pri
eita, net nebuvo stengtasi prieiti. 
Vokiečiai ir lenkai piršo “freišta- 
tą”, lietuviai reikalavo prisijungimo 
prie Lietuvos. Konferencija tęsėsi 
apie 10 dienų ir išsiskirstė. Pasibai
gus konferencijai, paaiškėjo, kad 
pirmininkavęs konferencijai Laro
che siūlysiąs Ambasadorių konfe
rencijai laisvo krašto — “freištato” 
santvarką Klaipėdos kraštui 10-15 
metų. Uosto valdybą sudarytų 
Klaipėdos krašto, Lenkijos ir Lietu
vos atstovai, šiai konferencijai pasi
baigus, lietuviai galutinai įsitikino, 
kad Ambasadorių konferencijos 
sprendimas bus nepalankus Lietu

vai.
Klaipėdos krašto lietuvininkai 

skubėjo namo. Vieni nuvyko į Kau
ną, kiti į Klaipėdą. Kaune lapkričio 
16 d. įvyko Šaulių sąjungos Centro 
valdybos prezidiumo posėdis. Jame 
dalyvavo E. Simonaitis ir J. Stik- 
liorius, sugrįžę iš Paryžiaus. Posė
dyje galutinai ir visų buvo pripa
žinta, kad Klaipėdos kraštą teks sa
vomis rankomis pasiimti, geruoju jo 
negausime. Šiame posėdyje buvo su
tarta labai slaptai ruošti sukilimą.

Šios varžybos, nenorint nei vienai 

pusei nusileisti, iššaukė sukilimą. 
Klaipėdos sukilime dalyvavo ne 
vien klaipėdiečiai, bet dauguma ko
votojų buvo iš Didžiosios Lietuvos 
— savanoriai kariai ir šauliai. •

___ r_______ i lietuviai veikėjai: 
Martynas Jankus, Jurgis Strėkys ir 
Kristupas Lekšas.

1921 m. lapkričio 11 d. Steigia
masis Seimas priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią Klaipėdos kraštą pri
jungti prie Lietuvos, drauge sutik
damas duoti kraštui autonomiją 
vietos ūkio, administracijos, darbo 
apsaugos, teismų santvarkos ir švie
timo bei kulto srityse. »

Laikui bėgant, Klaipėdos krašto 

prijungimas Lietuvai darėsi vis sun
kesnis. Lietuvos vyriausybė stengėsi 
ir darė kas tik įmanoma, norėdama 
atgauti Klaipėdos kraštą. Klaipėdos 
krašto perleidimas Lietuvai buvo 
surištas su daugybe kitų klausimų, 
o svarbiausia su Vilniaus kįausimu. 
Lenkija aiškiai veikė, palaikoma 
Prancūzijos, siekdama Klaipėdos 
kraštą laikyti savo įtakoje, sudarant 
iš jo “Frcištatą” ' (laisvą kraštą). 
Tam pritarė daugelis Klaipėdos vo
kiečių pramonininkų, o taipgi ne
mažas skaičius pačios Vokietijos vo
kiečių, “Freištato” idėją keldami 
spaudoj, Lietuva siekė Mažąją Lietu
vą sujungti su Didžiąja Lietuva.

pažadai bei veiksmai turėjo savo 
reikšmę.

Reikalas vertė Lietuvą surizikuo

ti. 1922 metų vasarą, ministėriui 
pirmininkui E. Galvanauskui pa
siūlius, Lietuvos vyriausybė slapta
me posėdyje nutarė: “Organizuoti 
Klaipėdos krašto lietuvininkų suki
limą prieš vokišką direktoriją ir jos 
ramstį Petisnė”, (žiūr. E. Galva
nauskas, Draugas 1961 m., Nr. 17).

Patirti sukilimo galimybes Klai-

Klaipėdos kraštas Versalio taikos klaipėdiečiai 
I sutartimi po Pirmo pasaulinio karo 

buvo atskirtas nuo Vokietijos, mo
tyvuojant šiuo: pirma — kraštas 
apgyvendintas lietuvių kilmės gy
ventojų, kurie daugiausia ir kalba 
lietuviškai, antra — Lietuvos eko
nominiam gyvenimui yra reikalin

gas uostas.
Laikinai Klaipėdos kraštas dar 

buvo paliktas Santarvės (Prancūzi
jos, D. Britanijos, Italijos ir Japoni
jos) valdžioje, nes Lietuvos valsty
bės sienos tuo laiku (1919 m.) dar 
nebuvo nustatytos.

Versalio sutartis buvo pasirašyta
1919 m. balandžio 28 d., įsigalėjo
1920 m. sausio 10 d.

1919 m. pabaigoje bermontinin
kai, pasitraukę iš Žemaitijos, trum
pam laikui apsistojo Klaipėdos kraš
te. J pačius Rytprūsius bermontinin
kai persikėlė 1920 m. sausio mėn. 
pradžioje. Lietuvos kariuomenė pri
ėjo prie buv. Vokietijos sienos, bet į 
Klaipėdos kraštą nėjo. Administra
cinis Klaipėdos krašto valdymas 
praktiškai buvo vokiečių rankose, 
kurie, kiek galėdami, stengėsi čia iš
silaikyti.

1920 m. vasario 12 d. paskutinis 
Vokietijos kariuomenės dalinys ap
leido Klaipėdos kraštą. Vasario 13 
d. atvyko pirmieji Prancūzijos ka- j 

riuoptenės daliniai. Vasario 14 d. 
atvyko Prancūzijos generolas Odry 

ir vasario 15 d. grafas Lamsdorff 
perdavė gen. Odry Klaipėdos krašto 
valdymą. Ir gen. Odry atvykus,! 
krašto administracinis aparatas ma-! 

žai pasikeitė. Veikė tie patys įsta
tymai, savo vietose pasiliko visi val
dininkai ir policija.

Vasario 17 d. gen. Odry įsakymu 
buvo sudaryta Klaipėdos kraštui 
administruoti direktorija iš 7 asme
nų. Direktoriją sudarė vien vokie
čiai. Vietos lietuviai tada užprotes
tavo. Gen. Odry suprato, kad pada
rė klaidą, todėl direktoriją praplėtė, 
prie ankstesnių 7 jos narių, pri
dėdamas dar 2 vietos lietuvius. Di
rektorijoje lietuviai daugumos buvo 
nemėgiami. Oficiali kalba buvo vo
kiečių.

Kovo 30 d. Klaipėdos kraštui bu
vo paskirtas civilinis komisaras 
prancūzas, prefektas Petisnė. Buvo
jo jisai Lenkijoje ir iš ten atvyko į I 
Klaipėdą. Lietuviams nepalankus, | 

prieš lietuvius buvo nusiteikęs, dar Į 

jų nė nematęs ir nepažinęs.
1921 m. gegužės 1 d. gen. Odry 

su šeima išvyko iš Klaipėdos. Am
basadorių konferencijos nutarimu, 
Santarvės valstybių atstovu Klaipė
dos kraštui administruoti buvo pa
skirtas Gabriel Jean Petisnė vyriau
sio komisaro titulu.

Lietuviai Klaipėdos krašto atsky
rimą nuo Vokietijos sutiko ramiai, 
tikėdamies, kad Lietuvai kraštas j 
bus atiduotas be didesnių kliūčių. į

1920 m. kovo 20 d. į Lietuvos 
Valstybės Tarybą buvo kooptuoti;

I

manio nuomone, šią svajonę vi
sai nesunku paversti tikrove: 
tereikia tik lietuvių ir estų me
cenatų, kurių įnašus universite
tas savo ruožtu padvigubins; 
gabių ir žvalių lietuvių, estų 
asistentų etc. Kai tik toji bazė 

tikrą, lyg iš Lietuvos1 įsitvirtins, atsiras ir stambesnių 
mecenatų; universiteto vadovy- 
bė-pamatys, kad čia rimta byla; 
atsiras galimybių gauti ir vals
tybinės ar valstijinės paramos.

Taigi, dabar lietuvių ėjimas!
Nejaugi lietuviai su m.ecenatiš- 
kais polinkiais nusileis lat
viams?! Ar tik latviai gali sudė
ti po porą tūkstančių?! Ne mū
sų mecenatiškoji savigarba ne
leis mums nusileisti savo kai
mynams! Atverkite, o mecena
tai, čekių knygutes, ir stambia
me universitete atsiras lietuvių 
dramos ir teatro skyrius. Rašy
kite šiuo adresu: Alfreds Strau- 
manis, Department of Theater, 
Southem Illinois University, 
Carbondale, Illinois 62901.

Drauge — kitas ėjimas. Ar 
neatsiras lietuvių studento-ės.

i bent 
semestrą Southem Illinois uni
versitete ir patyrinėti lieuvių 
dramą bei teatrą? (“Juk Chi
cagoje dar tikrai yra išlikę ta
vo tautiečių”, laiške viltingai 
rašo Straumanis. “Masės! Ma
sės gabių, žvalių, ryžtingų tau
tiečių, pasiruošussių bet kurią 
akimirką susikraut kelionmai
šius ir pasileist į kelionę lietu
vių kultūros labui”, rašiau 
Straumaniui, tik švelniai perdė
damas, savo atsakyme). O gal 
Vitaliui Žukauskui tiek metų 
pareigingai kaupusiam medžia
gą apie lietuvių teatrą, atsiras
tų tokia galimybė? Gal Juozas 
Daubėnas, bebaigiąs teatro stu
dijas Arizonoje, griebsis šio už- 

t davinio?
Taip, amerikiečių universite

tai dideli, universitetininkai ma- šūkį palaipsniui paversime į ’ 
ža težino apie Pabaltijį ar Lietu- akademinę tikrovę.
vą, mes patys maži ir t. t. Bet

siekė latviai, Southem Illinois! 
universitete įsteigdami Pabalti
jo teatro studijų bazę. Pora dos
nių lavių paaukojo po porą 
tūkstančių dolerių, už kuriuos 
pasamdytas asistentas latvis 
Ph.D. kandidatas. Iki šiol jis jau 
spėjo paruošti daugiau kaip | 
1000 latviškų vaidinimų indek-| 
są. Ateities planai: surinkti ir 
“suredaguoti” visas latviškas 
dramas angliškuose vertimuose, 
parašyti įvadus, paruošti mono- 

k grafijas ir iškiliausius vaidini
mus pastatyti universiteto teat
re.

Latvių suaukotasai fondas pa
dengia maždaug trečdalį visų 
išlaidų, likusius du trečdalius 
prideda universitetas. Bet pro
jekto autorius, latvių režisierius 
ir dramaturgas Alfreds Strau- 
manis, nepasitenkina šia mažyte 
Pabaltietiška platforma. Jo cva-

jei mes pasiversime širšėmis, ■ 
■ universitetai — eržilai pajudės.
Ir taip mes “Pabaltijo galios”

A. Landsbergis

Lietuvos kaimynai Sovietų Rusi-' 
ja ir Vokietija, nepalankiai vertino 
Prancūzijos pastangas Lenkiją su
stiprinti. Vokietijos vyriausybė pra
matė, kad Lenkijos įsigalėjimas; 
Klaipėdoje sudarytų grėsmę ne j muuiuuu 8«iuu7u« *'•“**-

yien Lietuvai, bet ir Rytprūsiams. Pėdos krašte E- Galvanauskas slap- 
Lietuvos ministeris pirmininkas E. tai pasiuntė žvalgybos karo valdi- 
Galvanauskas pasistengė su šių n*nk4 J- Polovinską-Budrį. Šiuo rei- 
valstybių vyriausybių politikais ka'u rūpinosi ir aktyviai veikė Klai- 
susitikti ir pasikalbėti. Pasikalbėji- P^°ie esantis Lietuvos konsulas J. 

mai buvo laikomi paslaptyje. Abu-i 

du kaimynai pritarė E. Galvanaus
ko minčiai, kad Lietuva užimtų 
Klaipėdos kraštą. Žadėjo paremti, 
bet realiai pagelbėti jėga abudu kai- 
mvnai tuo metu nebuvo pajėgūs. 
Kaip Vokietija, taip ir Sovietų Ru

sija apsčiai turėjo savų sunkumų 
viduje ir užsienyje. Jeigu ir Lietuva 
pakliūtų į sunkumus, tai jie rašys, 
protestuos, bet daugiau ką nors da
ryti negalės. Tačiau tada ir tokie

( jtjų ninką J. Polovinską-Budrį. Šiuo rei- 
politikais k{du rūpinosi ir aktyviai veikė Klai- 

.» ii ... 1 n orini o ecantlc T inhivoc Vnnculnc T. 
Žilius. J. Budrys Klaipėdos krašte 

buvojo keletą kartų.

1922 m. vasarą santarvininkai nu
tarė paskubinti Klaipėdos krašto iš
sprendimo reikalą. Buvo renkamos 
žinios, 1 Paryžių. buvę pakviesti 
Klaipėdos krašto organizacijų at
stovai informacinei konferencijai. 
Petisnė paruošė 6 asmenis “freišta- 
tininkus”, visus vokiečius. Bet lietu
vininkai taipgi nesnaudė. Jų delega
ciją sudarė taipgi nemažiau 6 as-

Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.Audra pajūryje

Šaulių Sąjunga ruošia sukilimą

Paskuboms buvo sušaukti sąjun
gos rinktinių (tuomet skyrių) va

dai. Suvažiavusiems sąjungos va
dams pirmininkas Vincas Krėvėj 

, Mickevičius pranešė apie nutarimą 
rengti sukilimą Klaipėdos krašte. 
Davė nurodymus, t. y. įsakė: ver
buoti savanorius asmeniško kontak
to keliu, organizuoti ketveriukes, 
viską laikyti griežtoje paslaptyje, 
šeimos narius informuoti, kad bus 
manevrai. Posėdžiui pasibaigus, va
dai išvyko į namus ir pradėjo ver

buoti savanorius.
1922 metų gruodžio mėn. pra

džioje veik visoje Lietuvoje pasklido 
gandas, kad šauliai ruošia sukili
mą Klaipėdoje. Lygiagrečiai su šiuo 
gandu pasklido dar vienas, kad 

Krašto apsaugos ministeris mjr. B. 
Sližys pasakęs, jog “jokių sukilimų 
daryti šauliams neįeisiąs”. (Tai ga
lėjo būti ir tiesa, nes man pačiam 
pirmą kartą apie tai prasitarė 2 
pėst. pulko vadas J. Petraitis). Pa
sirodė, kad lietuviai paslapties išlai
kyti nesugeba.

Bet gandai ir kontrgandai tik pa
dėjo sukilimui. Nėra abejonės, kad 
ir freištatininkai tai girdėjo, tik ne
tikėjo ir buvo užklupti nepasiruošę.

Šaulių sąjunga dar 1919-1920 m. 
užmezgė labai artimus ryšius su 
Klaipėdos lietuviškuoju krašto jau
nimu. Važinėdavo ir svečiuodavosi 
vieni pas kitus. Ši draugystė pasi
rodė dabar labai naudinga. Klaipė
diečiai tuoj pasiruošė sutikti būsi
mus įvykius ir prisidėti prie suki
lėlių. Veikta bendrai ir sutartinai.

Šaulių sąjungos sukilimo paruo
šimo darbams vadovavo pirminin
kas V. Krėvė-Mickevičius, Centro 
valdybos sekretorius Aleksandras 
Mantautas-Marcinkevičius ir Są
jungos štabo viršininkas kpt. Pr. 
Klimaitis. Dirbo uoliai, su didele 

energija. Jiems trūko tik pinigų ir 
ginklų, bet jų stengėsi gauti ir 

gavo.

1922 m. gruodžio mėn. viduryje 
Klaipėdoje įvyko lietuvninkų orga

nizacijų vadovų susirinkimas. Bu-
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Šiame numery

Nekaltas prasidėjimas, Kafka, 
Joyce ir Savickis.
Antanas Maceina apie 
evoliuciją ir istoriją.
Iš Maironio poezijos.
Šimtmetis nuo arkivyskupo 
Juozo Skvirecko gimimo. 
Azorino kalėdiškoji novelė. 
Kazys Ališauskas baigia 
Klaipėdos užėmimo karinių 
veiksmų kroniką.

Kertine paraštė
Nekaltas prasidėjimas, Kafka, 
Joyce ir Savickis
Kaltės Ir žmogaus gimimo problema Kalėdų mąstyme

Marijos Nekaltas Prasidėjimas 
man šiandien atrodo kitoje švie
soje, negu anksčiau. Anksčiau 
man krito j akis neigiamas šios 
tiesos išraiškos pobūdis. Nors ji 
savo turiniu yra labai teigiama 
tiesa, sakanti, kad Marija buvo 
visais atžvilgiais gera, takiau ta 
tiesa yra išreikšta dviem neigi- 

> mais: ne—kaltas (prasidėjimas). 
Pagrindinis neiginys čia yra kal
tas gimimas. Antrasis neiginys 
yra to kalto gimimo paneigimas. 
Išvadoje išeina labai teigiamas 
turinys, kurį vadiname Marija, 
Nekaltai Pradėtoji.

Kyla klausimas, kodėl šitoks 
aplinkinis kelias išreikšti teigia
mai tiesai, kad Marija buvo visais 
atžvilgiais gera?

Marijos Nekalto prasidėjimo 
samprata, nors žinoma Bažnyčio
je iš seniau, ypač stipriai pradėjo 

m veiktu Pijaus IX galvoseną, kai jis 
” Romos sukilimo metu išbėgo į Si

cilijos karalystei priklausančią 
Gaetą. Ten, vaikščiodamas nuo
stabiame pajūryje, priėjo minties, 
kad reikia duoti liberalistiniam 
humanizmui atsakymą, ir tą at
sakymą jis davė, paskelbdamas 
1854 m. Nekalto Marijos Prasi
dėjimo dogmą.

Man seniau kildavo klausimas, 
ką šia dogma Pijus IX norėjo pa
sakyti moderniai visuomenei. Ar 
jis norėjo pasakyti, kad visa žmo
nija yra kalta, išskyrus Mariją? 
Ar jis norėjo pasakyti, kad štai 
yra nekaltumo žmonijoje, ir jūs 
galite kultyvuoti humanizmą ant 
šios tiesos toliau?

Ryšium su šiais dviem klausi
mais man prieš akis iškyla du au
toriai, kurie šias problemas iš
ryškino šio šimtmečio pradžioje. 
Vienas iš jų yra susirūpinęs žmo
nijos kaltės problema, o kitas — 
žmogaus gimimo problema. Vie
nas iš jų yra Franz Kafka, o ki
tas — James Joyce.

Kafka — žydas, bet netelpąs 
žydiškume ypač dėl to, kad žydi- 
joje yra gyva žmonijos kaltės są
monė, o jis tačiau nežino, kaip su 

ja susidoroti. Jis net galvotų pri
sipažinti kaltu, jei galėtų iŠ jos 
išsilaisvinti, bet jis nežino, už ką 
jis yra kaltinamas. Jis vaikščioja 
į teismą, kad jo kaltė būtų išaiš
kinta; jis susitinka su teisėjais, 
gynėjais ir kaltintojais. Visi laike 
jį kaltu; visi jį teisina, jį bent už
jaučia, bet jo kaltės neišaiškina 
Net tie, kurie norėtų atlikti baus
mę už jį, yra iš tikro jo kaltinto
jai.

Kitaip prie žmogaus gerumo 
problemos eina airis James Joy
ce. Jo dėmesį patraukia pats žmo
gaus pradėjimo ir gimimo vyks
mas. Siekdamas ne kartą litera
tūroje nevartojamų žodžių, jis 
viename pasakojime nori įglausti 
lytinį patrauklumą, lytinį santy
kiavimą, kūdikio išnešiojimą įs
čiose ir jo pagimdymą. Jsileisda- 
mas į šiuos procesus, jis vaikščio
ja aplink židinį, kuriame yra su
sitelkę nepaprastai daug reikš
mingumo (nes iš čia išeina pats 
žmogus), bet kartu ir labai daug 
klaikaus šlykštumo, nes jokia ki
ta žmogaus gyvenimo situacija 
nėra apsupta tokios daugybės ne
pagarbių ir gyvuliškų kalbų, kaip 
tas tarpsnis, kuris prasideda nuo 
lytinio tėvų santykio iki kūdikio 
gimimo. Visą tą procesą James 
Joyce pavaizduoja girtaujančių 
vyrų pokalbiais, kurie vyksta li
goninės kavinėje, laukiant gim
dymo. Nėra, tur būt, kūrinio, ku
riame šlykštumo ir žmogiškumo 
junginys būtų toks tamprus, kaip 
čia.

Tai yra James Joyce kūrinio 
“Ulysses” (Odisėjas) dalis, kuri 
paprastai vadinama Nausikea ir 
Auksinis bulius. Kai skaitai šį 
epizodą, pergyveni labai keistą 
įspūdį. Pradžioje merginos pajū
ryje globoja vaikus ir kalbasi apie 
savo mergiškus reikalus. Greta 
esančioje Marijos, Jūros žvaigž
dės, vardo bažnyčioje vyksta vy
rų rekolekcijos, kurių įtarpos, ne- 
siderindamos su mergaičių epizo
du, perkertinėja pasakojimą. Ir
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Paneigęs evoliuciją dabartie* 
gamtiniame kosme, Teilhardas mė
gina gelbėti ją kaip struktūrinį vi
satos dėsnį, perkeldamas išsivysty
mą J dvasinį kosmą arba, jo termi
nais kalbantį, noosferą. Šiuo vardu 
jis vadina “mąstantį sluoksnį, kuris, 
sklindant žmogiškajai zoologinei 
grupei, susidarė viršum biosferos” 
(Lex II, 202). šis sluoksnis esąs “iš 
tikro naujas” (t. p.); jis esąs “tan
kesnis, negu visi kiti ankstesnieji 
sluoksniai” (t p.); jis sudarąs “iš
tisinę mąstymo plėvę aplinkui visą 
žemę” (Lex II, 203). šiame tad 
sluoksnyje dabar kaip tik ir yra su
sitelkusi evoliucijos jėga: “Kiekvie
na vertybė, kiekvienas veiklumas, 
kiekviena pastanga, kurie pradžioj 
slypėjo kosminėse skiautėse, kildin
dami mūsų pasaulį, yra dabar 
noosferos viršūnėje” (Mensch, 
171). Kaip atskira būtybė (ele- 
ment) “žmogus keistis nebepajėgia. 
Tačiau ar nebūtų tikras evoliuci
jos būdas būti jam sudedamąja vi
siškai evoliucijos apimtos noosferos 
sistemos dalimi?” (Lex II, 205). Ki
taip sakant, žmogaus buvojimas no- 
osferoje yra tolimesnio išsivystymo 
lytis. Tai “antrojo laipsnio evoliuci
ja” arba “sąmoninga evoliucija”, 
kaip šį išsivystymą vadina Teilhar
das (Entstehung, 117). šia prasme 
jis ir teigia, kad “žmogaus išsivys
tymas anaiptol dar nėra pasiekęs 
savos viršūnės” (op. cit. p. 119). 
Priešingai, jis eina tolyn “pilnu po
lėkiu” (t. p.), stumdamas priekin 
ir evoliuciją kaip kosminį matmenį.

1

Kame glūdi noosferos vyksmo es
mė? Ne kame kitame kaip žmogaus 
tobulėjime: visa juk Teilhardo sis
tema rymo ant evoliucijos kaip ki
limo aukštyn. Ne tai Teilhardui 
svarbu, kaip daugeliui gamtininkų, 
kad vienas dalykas išsivysto iš kito, 
bet tai, kad tobulesnis dalykas išsi
vysto iŠ netobulesnio. Visatos judė
jimas pirmyn, reiškia Teilhardui ir 
jos judėjimą aukštyn (plg. Lex I, 
82-86). Tai tinka gamtiniam kos- 
mui, tai tinka ir dvasiniam kosmui 
arba noosferai.

Kokios betgi rūšies yra šis žmo
gaus tobulėjimas? Jau pakartodami 
esame sakę, kad, pasak Teilhardo, 
žmogus kaip individas biologiškai 
nebeišslvysto (plg. 4 laiško 2str.). 
Teilhardui atrodo, “kad viršinis 
žmogaus tipas nebesikeis” (Werke 
Iv, 109). Iš kitos tačiau pusės Teil
hardas stipriai pabrėžia, kad “žmo
gus savo prigimtimi dar nėra baig
tas, dar nėra visiškai sukurtas” 
(Lex I, 298). Jis vadina “nelaimin
giausia išmone” pažiūrą, esą “žmo
gus yra visiškai paruoštas” (t. p.). 
Priešingai, jis yra “pilnas išsivysty
mo tiek pats savyje, tiek aplink sa
ve” (L p.). “Energijos ir biologijos 
žvilgiu žiūrint, sako Teilhardas, 
žmogiškoji grupė yra dar visai jau
na, visai šviežia”, todėl ji gali “gy
venti bei išsivystyti dar milijonus 
metų” (Lex II, 143; pslg. Werke V. 
388). Betgi šis išsivystymas einąs 
nebe biologinėje plotmėje. Tiesa, 
kartais Teilhardas kalba ir apie 
“biologinį telkimąsi” (Pilger, 116), 
apie “žmonijos smegenėjimą” (Lex 
II, 72-73) ir net apie “biologinę 
žmogaus ultra-evoliudją” (Pilger, 
165), tikdėdamasis, kad mokslas 
“atsigrįš j protą, iš kurio jis pats 
kyla”, ir savo jėgas sutelks “atskiro 
žmogaus smegenim papildyti bei 
anatomiškai patobulinti” (Entste
hung, 118). Vis dėlto šios Teilhar
do viltys yra arba smulkios (pvz. 
elektroniniai įrankiai padeda mūsų 
galiom) arba utopinės (pvz. chemi
niai veiksniai gali išauginti mum

Laiškai Teilhardo šalininkams (6)
□ il l _ . i im ■ ■■■i ■■ ■■■>■■ .. in -m..—j”______ nia

EVOLIUCIJA IR ISTORIJA
Antanas Maceina

naujų organų). Tuo tarpu tikrasis 
Teilhardo dėmesys yra sutelktas j 
žmogaus tobulėjimą visuomeniniu 
būdu arba, kaip jis sako, j “kolek
tyvinį smegenėjimą” (Entstehung, 
118). Tačiau kadangi kolektyvinių 
smegenų biologine prasme nėra, to
dėl šis kolektyvinis smegenėjimas ir 
gali būti suprastas tik dvasiškai 
kaip sutelktinis sąmonės stiprėjimas.

Anastazija Tamošaitienė Sidabrinė Šventoji naktis

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja, tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai
Įspindo į langą grinčutės.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia
Ar pirštais gudriais ant grinčutės langų 
žvaigždelėmis verpalų audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė kaip imtas užklydęs;

Iš girios pagrįždams, kraupus įnamys 
Žegnojos, jo rūstį išvydęs.
Bet priešais — rytys, ir žiemys atsargus, 
Giliai įsikasęs į sniegą,
Po sieksnį į žemę suleido nagus
Ir, tartum lokys, sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę 
Septyni antai šienpiūviai!
Aukščiau dar šviesiau, Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai.
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri, vis žydrios akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Tai Paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai — 
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga, ir spindi;
Tik spengia kas kartą skaudžiau... 
Girdėtis!.. Iš tolo lyg skambalas dindi 
Ir, rodos, kas bartą ardiau.

MAIRONIS
Iš „Jaunosios Lietuvos" 
septintosios giesmės

Pasak Teilhardo, žmogus yra gi
męs “ne tik kaip individas, bet ir 
kaip rūšis. Tai ir yra pagrindas re
gėti jame užu individo ciklo dar ir 
rūšies ciklą ir šį tyrinėti” (Werke 
V, 15-16). Noosferą kaip tik ir esan
ti erdvė šiam rūšies ciklui išsivys
tyti. Kaip individo evoliucijoje būta 
“kritinio individualinės refleksijos 
taško” (Lex I, 54), kurį peržengus 

gyvybinė sąmonė virtusi žmogišką
ja savlsąmone, taip ir rūšies evo
liucijoje turėtu būti “antrasis kriti
nis refleksijos bei smegenėjimo taš
kas, jau nebe individualus, o šį sy
kį noosferinis kritinis taškas” (t 
p.). Tai būtų' “aukščiausioji sąmo
nė”, kuri stosianti “entropijos vie
ton” (Geheimnis, 30) ir neleisianti 
visatai sustingti. J šią sąmonę arba 

aną antrąjį kritinį tašką dabar Ir 
žygiuojanti visa žmonijos istorija. 
“Žmonija pratįstanti anapus mūsų 
individų; kolektyviai glausdamosi, 
ji einanti viršum mūsų galvų kaž
kokios antžmonijos kryptimi” (cit 
Lubac, 300;. “Tuo ar kitu pavida
lu ultra-žmogiškumas (l’Ultra-Hu- 
main) atžygiuoja” (t. p.). “Kažkas 
didesnio, sudėtingesnio, sutelktines- 
nio, negu žmonija, žengia pro mū
sų akis anapus Žemės Dvasios” 
(cit. Lubac, 304). Kuriasi “bendra 
siela”; artėja “dvasios triumfas” 
(cit. Lubac, 315); vyksta “antrasis 
tapimas žmogumi” (cit Smulders, 
150).

Visi šie posakiai rodo, kad vargu 
ar autentinė yra A. Paškaus pa
stanga aiškinti Teilhardo skelbiamą 
žmogaus išsivystymą antžmogišku- 
mo linkui psichologiškai-dorine 
prasme: “tai vyksta ne ontologi
nėse gelmėse, o psichologiniame, 
patirtiniame paviršiuje” (Paškus I, 
3, 97). Nes suvesti šią, kaip Teil
hardas vadina, antrojo laipsnio evo
liuciją j “žmogaus psichinių galių 
vystymąsi” (Paškus, t. p.) reikštų 
sumenkinti visą Teilhardo noosfe
ros sampratą. Juk kad žmogaus ga
lios išsivysto, kad esama skirtumo 
tarp laukinio ir kultūringo žmo
gaus, kad žmonija glaudžiasi visuo
meniškai, teisiškai, ūkiškai, politiš
kai, — visa tai yra tokie savaime 
aiškūs dalykai, jog, padarius juos 
noosferos turiniu ir regint juose to
limesnės evoliucijos esmę, visa Teil
hardo žmonijos ateities vizija virsta 
gryna banalybe. Jeigu Teilhardas 
teigia, esą noosferą artinasi prie sa
vo kritinio taško, kurio pasiekusi ji 
duos šuolį į antžmogiškumą, tai jo 
mintyje šis šuolis turi turėti tokios 
pat reikšmės, kaip ir gyvulio sąmo
nės šuolis į žmogaus savisąmonę: 
tai šuolis į naują būtybę (plg. Wer- 
ke V, 386). Todėl ir noosferos išsi
vystymą Teilhardas vadina ant- 
evoliucija (cit. Lubac, 300) ir kal
ba apie "sutotalintą žmoniją” (Lex 
II, 146) bei apie “antžmogišką 
(surhumaine) pavidalą” (Lex II, 
147), kuris išnirsiąs šio išsivysty
mo eigoje. Jei visa tai išsisemtų ge
resnėmis susižinojimo, sugyvenimo, 
tyrinėjimo, lavinimosi, apsirūpini
mo priemonėmis, tai visas Teilhar
do aprašymas, kaip “vartai į ant
žmogiškumą” (Mensch, 237) atsi
darys, būtų be jokios prasmės (plg. 
Mensch, 237-246, ypač: Entstehung, 
(103-124). Leisdamas žmonijai gy
venti “tolimesnius milijonus metų” 
(Lex II, 145), Teihardas iš tikro 
laukia, kad šių milijonų metų ei
goje išsivystys naujas žmogus — 
daugiau negu tik psichologine, do
rovine ar socialine prasme. “Mūsų 
mažojo Aš perkeitimas” (Entste
hung, 107) arba “po žmogaus žmo
nija” (Entstehung, 109) — štai 
formulės, kurios Teilhardo mąsty
me reiškia daugiau, negu evoliuci
jos vyksmą “patirtiniame paviršiu
je” (Paškus I, 3, 97). Kame šis 
“daugiau” glūdi, Teilhardas nepa
sako, kadangi tai nesą galima pa
sakyti. Nebūdami atnžmogiškosios 
plotmės pasiekę, mes ir negalime jos 
sąvokomis išreikšti. Viena yra ta
čiau tikra, kad dabartinis žmogus 
būsiąs peržengtas, šis peržengimas 
ir yra Teilhardo vadinamas ant- 
žmogiškumu.

2

Kokiu keliu šis antžmogiškumas 
yra noosferos išsivystymo siekia
mas? Ne kuriuo kitu, kaip vieniji
mu (convergence), nes vienijimas 
yra vienas iš pagrindinių bet ko
kios evoliucijos dėsnių. Jis veikė
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Kertinė paraštė
GERI AR BLOGI METAI?

Šitaip vis statome klausimą, 
mintimis perbėgdami praėjusius 
metus ir stovėdami prie ateinan
čiųjų slenksčio. Kadangi ateinan
tieji dar nežinomybė ir jų sverti 
dar neįmanoma, tai tas gerumas

ėmė 
lite

ratūros menkėjimą, kone visišką 
jos išsekimą išeivijoje. Ir štai 
konkretus atsakas: 1973 metų 
laisvoji pasaulio lietuvių litera-

pastaraisiais metais ypač 
akcentuoti tariamą lietuvių

1 m. (111<111Vz 111 (1 1(11 vClo I. Ll 111 uCj i IClIOVkyJl Į-lClod. U 1 llvLLUV 1 lį IlLv-ld
ar blogumas liečia tik praėjusius.' tūra tiek kiekybiniu, tiek koky- 
Šitokioje procedūroje kiekvieneri 
praėjusieji metai mūsų svarsty
muos savotiškai personifikuoja
mi, lyg jie patys dėl blogumo 
būtų peiktini, o dėl gerumo gir
tini. Visa, kas vienaip ar kitaip 
apžvelgiamų metų laikotarpyje

D atsitiko, mūsų lengvapėdiškoj są
monėj linkstama priskirti lyg ir 
kokiai savaiminei METŲ esybei, 
kuri taip, o ne kitaip reikalus 
ir įvykius patvarko.

O iš tikrųjų yra geri ar blogi 
ne metai, bet patys mes, žmonės, 
ir metų laikotarpyje mūsų nu
veikti darbai. Tiksliausia tad ir 
būtų šiuo momentu ne metus 
sverti, bet patiems užlipti ant 
svarstyklių. O “Draugo” kultū
riniam priedo sektoriui, per daug 
toli nesiplečiant, rūpi vien mūsų 

^kultūrinio - kūrybinio sriauto 
verpetai. Tad kaip, kokiu inten
syvumu mūsų pačių rankomis jie 
buvo sukami, ir kokių rezultatų 
sulaukta?

Žiūrint į lietuviškąją išeiviją, 
1973 metai nebuvo masinių su- 
lėkimų, dainų ar šokių švenčių, 
ugningų demonstracijų ir didelio 
viešo pasiskardenimo metai. Bu
vo labiau susikaupimo savyje, ne 
paviršiaus, bet intelektualinio 
gilumo metai. Tai labai sveikin
tina kryptis, visai nenuvertinant 
fr masinių sąskrydžių, gatvių ir 
aikščių viešumos. Tik žinant, 
kad metai iš metų mes tas savo 
mases vis didinti ir didinti jau 
vargu ar galėsime, o greičiausiai 
jos vis po truputį mažės, tai jau 
ir yrą pats laikas stiprinti mūsų 
išeivijos intelektualinį svorį, sie- 

i kiant savo tautos labui laimėti 
kiek galima daugiau pozicijų pa
saulio kultūriniame klode. Kad 
šitaip jau linkstama daryti, šie
met mums gražiai liudijo ir įspū
dingas, jau antrasis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, Katalikų 
mokslo akademijos devintasis 
suvažiavimas ir kt.

Okupanto lūpomis kalbantieji

biniu atžvilgiu pralenkė visą ei
lę kitų ankstesnių metų. Nuo 
jauniausių debiutantų iki vyres
nio amžiaus veteranų ..šoktelėji
mas aukštyn labai ryškus ir 
džiuginantis. Akivaizdus susitiki
mas su rašytojais, vieno kurio 
rašytojo kūrybai skirtieji litera
tūros vakarai eilėje vietovių šie
met jau virto nepertraukiama 
tradicija, kurią tik reikėtų gilinti 
ir plėsti visose lietuviškose kolo
nijose.

Dailės galerijose 1973 metais 
parodų skaičius gal buvo kiek 
mažesnis negu ankstesniuose 
metuose. Tačiau parodų lygis 
visur aiškiai pakilo. Džiugu, kad 
šitoje srityje negalime jokiu bū
du skųstis jaunųjų dailininkų sto
ka.

Muzikiniam gyvenime kokių 
nors išskirtinių veikalų nesukur
ta (arba jų neatspausdinta ir ne
išgirsta scenoje), bet muzikinis 
interesas žmonėse buvo pakan
kamai stiprus. Gerų koncertų, 
ypač skirtų vieno kurio mūsų 
kompozitoriaus kūrybai, netrū
ko.

Viltys nepalaidotos, žvelgiant 
I ir į teatrinę veiklą. Tik šioje sri
tyje jau virtinė metų mes vis ne
randame ir gana kiek labiau 
džiuginančio sprendimo. Rodos, 
ir dramaturgų nestokojame, ir 
aktoriai visur dar neišnyko, bet 
tobulesnio ir pakilesnio spektak
lio ilgesys lieka nepatenkintas ir 
tiek, išskiriant kelis pasišventu
sius susibaudėlius Chicagoje

Mokslo ir kūrybos simpoziume 
akivaizdžiai regėjome, kiek mes 
turime intelektualinio klodo 
žmonių, ir kiek daug būtų gali
ma lituanistikai ir aplamai 
moksliniam savo tautos labui 
padaryti, jeigu tik būtų įmano
ma atitinkamiems leidiniams 
daugiau suorganizuoti pinigo ar
ba kad ir turimą akyliau ir tin
kamiau paskirstyti. Pačių inte-
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Šiemet, sukakus pusei tūkstan
čio metų nuo jo gimimo, nega
lime tylomis praeiti pro Nikalo- 
jų Koperniką. Jis buvo vienas iš 
trijų didžiųjų to meto revoliucio
nierių arba, švelniau kalbant, 
novatorių, kurie Viduramžių ir 
Naujųjų amžių sąvartoje turėjo 
didelės įtakos žmonių galvosenos 
evoliucijai ir tolimesnei istorijos 
plėtotei. Kristupas Kolumbas at
rado Ameriką ir praplėtė žemės 

'horizontus. Martynas iLtuterįs 
'pradėjo Reformacijos sąjūdį, o 
Nikalojus Kopernikas padėjo pa
grindus modemiškai saulės siste
mos ir aplamai visatos sampra
tai.

i Tur būt nerasime žmogaus, 
įkurs nežinotų Koperniko pavar
dės. Tačiau apie jį patį nedaug 
/kas žinoma, nes jo bendralaikiai 
J nepaliko apie Jį pakankamai ži
nių. Neišliko nė jo asmeninė ko
respondencija su giminėmis, 
draugais ir to meto mokslinin
kais.

Jo gerbėjas Joachim Rheticus 
buvo parašęs trumpą Koperniko 
biografiją. Kulmo protestantų 
vyskupas Giesė siūlė atspausdin
ti ją kaip įžangą Koperniko vei
kalui “De Revoliutionibus”. Bet 
tai nebuvo padaryta, o rankraš
tis žuvo. Koperniko biografija 
tik po šimto metų susilaukė die
nos šviesos, kada prancūzų ast- ■ 
ronomas Gassendi 1654 metais 
Paryžiuje paskelbė Tycho Bra- 
hes biografiją. Jos priedas buvo 1 
trumpos kitų trijų astronomų 
Feurbacho, Regiomantonus ir 
Koperniko biografijos. Ilgą laiką 
tai buvo vienintelis Koperniko 
gyvenimo, faktų šaltinis. Tik 
vėliau, kai lenkai It vokiečiai 
ėmė ginčytis dėl jo tautybės, bu
vo imta daugiau domėtis Koper
niko gyvenimu ir 'kilme.

Kopernikas gimė 1473 m. va
sario 19 d. Torunėje. Tai garsus 
miestas. Vokiškasis Thom. Jį 
prie Vyslos upės 1231 'metais įkū-1 
rė Mozūrų kunigaikščio Konra
do parsikviestieji kryžiuočiai. 
Kairiajame Vyslos krante jie 
pastatė Vogelsgango pilį, o deši
niajam tvirtovę. Iš ten pradėjo 
žygius prieš .prūsus, kol juos nu
kariavo ir ėmė terioti lietuvius. 
Bet likimas lėmė, 'kad toje pačio
je Toninėje 1411 m. jie turėjo 
pasirašyti taikos sutartį su 
tautu ir Jogaila po Žalgirio 
šio, ipalaužusio Jų galybės 
garkaulį.

Nikalojus buvo jauniausias 
'turtingo Toninės pirklio sūnus. 
Šeimoje buvo keturi vaikai, dvi 
dukterys ir du sūnūs. Jo vyriau
sia sesuo Barbora taipo vienuole. 
Antra sesuo Katerina ištekėjo už 
turtingo pirklio 'Krokuvoj. Brolis 
Andriejus lydėjo Nikalojų jo 
studijų kelionėse, kartu su juo 
studijavo ir pagaliau mirė, užsi
krėtęs raupsais.

Nikaloįui sulaukus 10 m. am
žiaus, mirė Jo tėvas. Visus vaikus 
ėmėsi globoti jų dėdė, motinos 
brolis, geros širdies, šviesus ir 
mokytas 'kunigas Lukas Watzen- 
rode (pagal kitus šaltinius Wac- 
zenrode, Waczelrode). Vėliau 
jo dėdė tapo Varmijos vyskupu.

Buvo nuspręsta ruošti Nikalo
jų Bažnyčios, tarnybai. Baigus 
žemesniąsias mokyklas, dėdė 
vyskupas pasiuntė Nikalojų į 
Krokuvos Jo^afiilaičių universite
tą.

IŠ profesorių tarpo žymiausia 
to universiteto asmenybė buvo 
matematikas ir astronomas Al- 
bert Blar de Brudzevvo, vadina
mas Vojcech Brudzevvski. Vėliau
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jis buvo Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Aleksandro pakviestas 
Vilniun būti jo sekretorium. Vil
niuje profesorius ir pasimirė.

Brudzewskis padarė Koperni
kui daug įtaikios. Sudomino jį 
matematika, astronomija, įkrė
tė tuo metu Europoj viešpatavu- 
siom(humanizmo idėjom.

Po trejų metų, nei egzaminų 
nelaikęs, Kopernikas paliko Kro
kuvą ir, dėdės vyskupo remia
mas, išvyko į Italiją, kur mokėsi 
dar 10 metų. Bolonijos universi
tete studijavo kanonų teisę, vė
liau Paduvoj baigė mediciną, o 
Feraroj įsigijo kanonų teisės 
doktoratą.

Po visų savo studijų 1506 me
tais Kopernikas grįžo į Lenkiją 
plačiai išsimokslinęs humanistas, 
mokėjęs graikų, lotynų, vokiečių, 
lenkų ir tikriausiai italų bei heb
rajų kalbas. Jis buvo profesiona
las matematikas, astronomas, 
teisininkas ir gydytojas.

Dar studijų metais buvo pa
skirtas Frauenburgo, dabar vadi
namo Frombork, katedros ka
nauninku, nors kunigo šventi
mų neturėjo. Baigęs studijas, dar 
šešerius metus neperėmė kaitau*

minko pareigų, nes kaip gydyto
jas turėjo prižiūrėti savo sergantį 
dėdę vyskupą jo paties rūmuose 
Heilsberge. Vyskupui mirus, 
nuolat apsigyveno Frauenburge, 
prie Baltijos jūros ant Aistma
rių kranto, kaip katedros kanau
ninkas.

Kopernikas buvo labai gabi, 
šakota asmenybė. Jis nebuvo 
vien tik užsidarėlis mokslininkas, 
'bet ir sumanus ekonomistas-ad- 
ministratorius. Po 1519-1521 m. 
Lenkijos-Kryžiuočių karo jis pla
navo ir padėjo atstatyti Varmi
ją, o 1522 metais sudarė pinigi
nės reformos projektą Grauden- 
zo miestui. 'Daugeliu atvejų, 
kaip kanonų teisės žinovas, buvo 
oficialiu Frauenburgo katedros 
reprezentantu. Kaip gydytojas 
jis buvo altruistinės dvasios. Gy
dė neturtinguosius. Bet neretai 
jo mediciniškos pagalbos šaukė
si ir turtingieji.

Kopernikas pridėjo pirštą ir 
prie literatūros. Nedidelis jo čia 
įnašas, greičiausiai padiktuotas 
renesanso laikų dvasios, kai kiek
vienas išmokslintas, 
inteligentas turėjo 
reikštis visose mokslo ir

išauklėtas 
sugebėti 

meno

reikšti savo nuomonę dėl siūlo
mos kalendoriaus reformos. Jis 
atsisakė, nes, anot Jo, saulės ir 
mėlnulio judesių dėsniai dar ne
buvę pakankamu tikslumu nu
statyti.

Jau Italijoj būdamas, pradėjo 
daryti astronominius stebėjimus. 
Juos tęsė, gyvendamas Frauen
burge. Kopernikas pats prasita
ręs, kad savo teoriją pradėjęs plė
toti 1506 metais, tuoj grįžęs iš 
Italijos.

Iki Koperniko astronomijoj 
buvo visuotinai priimta geocent
rinė Ptolomėjaus sistemą. Tiesą 
pasakius, ne Ptolemėjus buvo tos 
sistemos kūrėjas. Pirmasis jos 
daigas pasirodė dar 6 a. pr. Kr., 
kada buvo suvokta, jog žemė 
esanti rutulys. Bet tas rutulys, 
ano laiko žmonių manymu, sto
vėjęs vietoje, o aplink jį sukęsi 
visi kiti dangaus kūnai. Vėliau 
Platonas iškėlė problemą, kaip 
galima įsivaizduoti vienodas 
dangaus kūnų judėjimas ratu. 
Tai dangaus mechanikos prob
lema. Ją sprendė Platono mo
kinys matematikas Eudoxas, vė
liau Aristotelis, Apollanijus iš 
Pergos, Hi'pparchas ir pagaliau 
Ptolemėjus, įgyvenęs apie vidurį 
2-jo šimtmečio po Kr. Gerokai 
patobulinęs geocentrinę sistemą, 
Ptolemėjus sistemingai išdėstė ją 
savo knygoje “Syntaxis”, kuri la
biau žinomą arabišku jos pava
dinimu “Almaigest”. Ankstyves
niųjų graikų astronomų raštai 
dalinai, o kai kurie ištisai, žuvo. 
“Almagestas” 'išliko, tad ir visa 
geocentrinė sistema įgavo Ptole- 
mėjaus vardą.

Kopernikas irgi nebuvo pir
masis, užsikrėtęs heliocentrinė
mis bacilomis. Jau 4-tam a. pr. 
Kr. Ptilolaus, vėliau Herakleidas 
ir Aristarahas skelbė, kad' dan
gaus sferos sukimasis galįs būti 
tik regimas, pareinąs nuo 'pačios 
žemės judesio. Bet tokios mintys 
tada buvo laikomos fantastiško
mis. Patsai Ptolemėjus yra pa
stebėjęs, kad dangaus kūnų jude
sius daug lengviau galima būtų 
išaiškinti, jei prileistumėm, kad 
žemė juda, 'bet, anot jo, tai bū
tų tik 'parankus skaičiavimo me
todas, o ne tiesa, nes Aristotelio 
kosmologija reikalavusi neju
dančios žemės pasaulio centre.

Tad žemė žmonių sąmonė
je vietoje stovėjo per du tūks
tančius metų, kol Kopernikas jos 
nepajudino. O pajudinti nebuvo 
lengva. Žmonių galvosena tiek 
pat inertinga kaip ir fizinė ma
sė. Žemės judesiui įrodyti nebu
vo jokių duomenų senovės astro
nomams. Neturėjo jų nė Koper
nikas. Visas jo ramstis buvo jau 
Ptolomėjaus minėta prielaida, 
kad saulę padėjus sistemos cent- 
ran, esą daug lengviau ir papras
čiau galima išaiškinti planetų 
judesius. Dėl to, išskyrus atski
rus atvejus, Koperniko sistema 
buvo beveik visuotinai atmesta. 
Ją atmetė ir paskutinysis nuogos 
akies (t. y. priešteleskopinės 
eros) astronomas Tycho Brahe. 
Jis išdirbo savo sistemą, kurioje 
žemė vis tiek liko centre. Aplink 
ją sukosi saulė ir mėnulis, o ap
link saulę jis leido suktis visoms 
kitoms planetoms. Skamba lyg 
kompromisas tarp Ptolemėjaus 
ir Koperniko. 'Deja, ši sistema taip 
ir liko gulėti astronomijos istori
jos puslapiuose. Koperniko ji ne
išstūmė.

Nors Kopernikas teisingai lai
kė saulę sistemos centru, tačiau 
jo modelis dar nebuvo toks, kokį
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Šakose. Kopernikas proziškai iš
vertė vieno nežymaus graikų po
eto Theophylactus Sdmocatta, 
gyvenusio 7 a. po Kr., poemas 
ir išleido jas atskira knyga, de
dikuodamas savo dėdei vysku
pui. Buvo manoma, kad jis pats 
lotyniškai 'parašęs poemą “Sep
tynios žvaigždės”. Bet vėliau pa
aiškėję, kad jos autorius esąs ki
tas.

Kopernikas turėjęs ir meninių 
gabumų. Jo biografas Augus Ar- 
mitage (“The World of Coper- 
nicus) mini jį, nutapiusį savo 
autoportretą. Be to jis dekoravęs 
Strassburgo katedros astronomi
nį laikrodį. Tos dekoracijos esan
čios vienintelis išlikęs jo meno 
kūrinys.

Tačiau visa jo siela astrono
mijoj. Ji tartum magnetas jį 
traukė. Jai daugiausia savo lai
ko, talento ir energijos aukojo. 
Tarp savo bendralaikių, o ir šiais 
laikais jis daugiau žinomas kaip 
astronomas, matematikas, negu 
kaip gydytojas, teisininkas ar 
menininkas. Jo kaip astronomo 
reputacija buvo taip pakilus, 'kad 
net Bažnyčios Laterano susirin
kimas 1514 metais kvietė jį pa
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