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REDAKCIJOS ŽODIS
Gimstame iš naujo. Irkiekvieną sekundę gimstame naujį. Siekiame, kad kiek

vienas vis naujai gimtų ir kaskart atgimtų. Senus drabužius nusimetame ir apsi
velkame naujais. Senus smegenis sunaikiname ir pakeičiame naujais. Seną suglebusią 
valią užgniaužiame ir pareiškame naują atominę valią: gyventi ir kurti.

Naujas kultūrinis sąjūdis? Tikrai taip. Jis ateina į lietuvių gyvenimą su misija: 
per kultūrą į Nepriklausomybę ir į pasaulį. Jo tikslas — suimti viską, kas yra 
geriausio pasaulio kultūroje savin ir atiduoti saviems broliams, kurie yra ištroškę 
tikrosios kultūros, pagrįstos gryna širdim, sąžine, meile ir žmoniškumu. Jo pastangos 
— sukurti tokių dvasinių vertybių, kurios užtikrintų mūsų tautai laisvę ir Nepri
klausomybę o mūsų kūrėjams tautinę ir tarptautinę vietą bendrojoj tautų šeimoj. 
Jo devizas: kelti lietuviškąją kultūrą iki neaprėpiamų aukštybių ir iki nepasiekiamų 
gilybių. Jo formos: nuolatinis ieškojimas naujų žodžio lyčių, naujų spalvos niuansų, 
naujų garso ritmų, naujų mokslo poraiškų. Forminėj plotmėj nuolatinis atsinaujini
mas šviežiomis, gaiviomis, stipriomis, individualiomis formomis.

Mes ateiname griauti visa, kas yra melaginga, atsilikę, nemoksliška, apkiautėję, 
banalu ir nekūrybiška. Tai reikalinga dėl to, kad galėtume statyti tai, kas yra 
teisinga, pažangu, kultūringa, originalu ir kūrybiška. Mums didžiausias priešas yra 
kultūros merdėjimas. Kova su snobizmu, su kultūriniu atsilikimu, su grafomanija, 
"Bu chaltūra, su lietuviškos kūrybinės dvasios niekinimu yra mūsų atominės valios, 
kuri turi sugriauti šiukšlėtus miestus ir kurmiškas sielas, taikinys. Sugriautoj vietoj 
statysim lietuviškos širdies trokštamą tikrojo humanizmo rūmą ir naujos tautinės 
ir pasaulinės kultūros, trykštančios iš kūrėjų dvasios, pastatą.

Kas sąjūdžio dalyviai? Visi tie, kurie iš širdies gelmių myli kūrybišką žodį, 
šviežią, drąsią liniją, originalią spalvą, naują muzikinį garsą, modernią mokslo dvasią, 
naujausius socialinius laimėjimus. Visi, kas nėra sustoję vakar dienos kelyje ir 
patenkinti šios dienos žygiu. Visi tie, kurie yra pasiruošę į rytdienos žygį, būdami 
pasiryžę iš tolimos kelionės parnešti savo žmonėms naują šviesą, brolišką širdį, 
šviežios dvasinės duonos ir tyro šaltinio dvasinio vandens alkiui bei troškuliui nura
minti. Visi tie, kurie yra gimę iš meilės ir meilės valandoje, kūrybos minutėje, kurie, 
anot Adomo Mickevičiaus, kūrėjais yra gimę.

Mes gimstame, kad laisvai gyventume ir augtume. Patys nepasiryžę mirti. Jei 
kas mus užmuš, žinosime, kad tai Kaino darbas. Kviečiame visus kūrybinius lietuvius 
sąjūdžio talkon, kurios tikslas — lietuviškosios kultūros apyvaisinimas žydėjimui.
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Adomonio nuotaika buvo smarkiai pabiu- 
rusi. Jis anksti atėjo j raštinę ir tarėsi su 
sekretorium. Iš vakar dienos buvo gautas 
piktas ir priekaištingas apskrities viršininko 
raštas, kad jo valsčiuje nevykdomos kaip 
reikiant karinės reikšmės prievolės. Su 
įspėjimu buvo grasoma, kad per dešimt 
dienų būtų pristatytas trūkstąs paskirto pa
šaro ir šiaudų kiekis, kad pastotės ir dar
bams žmonės kasdien, kiek nustatyta, tiek 
atvyktų. Nevykdančius savo prievolių 
įtraukti į atskirą sąrašą ir pristatyti apskri
ties viršininkui nubausti.

Tokį sąrašą sekretorius jau buvo padaręs. 
Adomonis atidžiai skaitė ir galvojo.

— Ar tikrai žinai, kad tie žmonės iš pik
tos valios neįvykdė? O gal jie neįstengė? 
Tiek dabar tų visokių reikalavimų, kad ne
gi persiplėši žmogus.

— Ar čia dabar visus suprasi ir įlįsi į jų 
7 sąžinę. Nuolaidumu čia nieko nepeši. Tegu 

vieną sykį nubaudžia, tada ir kitiems bus 
pamoka ir mum lengviau dirbti.

Adomonis žvilgterėjo į serektorių ir su- 
p prato lyg sau priekaištą.
fo. — Su bausmėmis toli nenuvažiuosi.

— Kad kitaip nebegalima. Mat, mūsų žmo- 
į nės jau visada tokie. Kai pavojus į akis 
g. žiūri, jie jautrūs ir klusiūs, o vos tik tas 
• pats pavojus peržengė jų sodybą, dar vals- 
> čių — visiškas abejingumas bendriesiems 
F reikalams. x
į Adomonis, tarytum to viso negirdėdamas, 

padarė savo sprendimą:
— Su šiuo sąrašu palauksim dar. Nu

bausti visada supėsim. Nė vienas jų niekur 
nedings. Mums svarbiau ne tiek bausmės, 
kiek pats reikalas, kad teisingai ir pagal iš
gales būtų vykdomos prievolės. Taigi, para
šyk, tamsta seniūnams, kad paliestuosius, 
jei yra apsileidimas, griežtai įspėtų, o jei 
priešingai, kad aiškintų, kodėl nebuvo vyk
domi įsakymai.

Sekretorius išėjo. Adomonio galvoje slin
ko sunkios, painios mintys. Jos pykino ir 
erzino. Ypač įstrigęs buvo paskutinis sek
retoriaus pasakymas.

Pirmasis interesantų pasirodė Naujokas. 
Jis nedrąsiai pravėrė duris, vogčiomis įkišo 
galvą ir supratęs viršaitį blogoj nuotaikoj, 
susvyravo. Jau buvo bemėginąs pasi
traukti.

Adomonis sulaikė:
— Na eik, eik, jei jau pasirodei!
Naujokas smulkiais žingsniais peržengė 

slenkstį ir sustojo prie pat durų, visai neuž
darydamas jų, lyg atsargumo dėliai.

— Uždaryk duris ir eik čia arčiau!
Įsakymo paklaus^. Dar priartėjo keletą 

žingsnių ir trūkčiodamas nesklandžiai pra
dėjo:

— Taigi . . . Anundie, kaip ponas viršai
tis bU^hi sakęs, aš nebeatėjau . . .

— Čia gi tavo reikalas. Kada nori, tada ir 
ateini.

S
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— Ne, ne dėl to . . . Aš norėjau geriau 
padaryti . . . Mat, buvau pas sūnų nuvy
kęs. Aš suprantu, kad ponui viršaičiui ver
kiant reikia ūkyje gero darbininko . . .

— Na? — nekantriai ir klausiamai pa
žiūrėjo Adomonis.

Naujoko veide švystelėjo gudrumo ir 
tikresnės vilties spinduliai.

— Taigi, sūnus sutiko . . .
— Ką sutiko?
— Nugi pasakė, jei tik paleisią, mielai 

eisiąs pas poną dirbti.
Adomonis pašoko ir atsistojo.
— Vėl tu su savo suktumais. Nė vieno 

žingsnio negali tiesiai ir dorai žengti. Ai, 
Naujokai, koks tu šlykštus ir nepakenčia
mas sutvėrimas. Kai tau patogu, tai prieš 
kiekvieną šliaužioji ir rangais, kaip žaltys, 
o kai savo pasieki, pasalūnu šunim pasi
darai.

Naujokas nejučiomis pabūgo ir apsmuko, 
tačiau visiško atsparumo neprarado dar.

— Dėl Dievo meilės . . . Pone viršaiti... 
Kam taip skaudžiai ir . . . neteisingai . . .

— Kas neteisingai?
— Nugi aš pats ir pirmasis atsisakiau nuo 

bolševikų sklypo. Argi mane reikėjo varyti 
ir tąsytis, kaip su Skinderiu Baltramiejum, 
arba kaip su Mykolioku Kreivarankiu.

— Bet kas gi pirmasis lindo ir šliaužiojo 
pas bolševikų žemės tvarkymo' komisijos 
pirmininką, kad iš mano lauko geriausią 
gabalą tau atrėžtų?

— Juk tamstai tada vis taja buvo. Dau
giau negi turėtum, negu kaip buvo atmie- 
ruota. O man, pone viršaiti, būtų buvusi di
delė skriauda ir apsileidimas . . .

— Kaip tai skriauda? Be niekur nieko 
svetimą pasisavinti ir dar taip įžūliai elgtis, 
visur su skundais ir neteisingais kaltinimais 
landžioti?

— Matai, kaip tas sako: kaip groja, taip 
turi šokti. Toks jau mūsų būvis. Dabar vėl 
kiti čėsai ir kitaip gyvenam. Kokia tada 
buvo valdžia, bet vis tiek valdžia. Su jos 
parėdkais reikėjo skaitytis. Argi aš gilėjau 
užsileisti, kad kitas, daug toliau gyvenąs, 
paglemžtų man iš po nosies geriausią 
sklypą.

— Tau, Naujokai, kaip matau, vis tiek. Tu 
jokio savo tvirto nusistatymo ir kelio, kaip 
lietuvis ir žmogus, neturi. Grojo bolševikai, 
tu šokai, kad ir pats šėtonas grotų, tu irgi 
linksmai šoktum, kad tik tau be darbo ir 
rūpesčių numestų pageidaujamą kąsnį. Ir 
tavo Kazys visiškai toks pat . . .

Naujokas mynė kojomis, maigė papilvėj 
laikomą kepurę ir klausėsi, kaip dažnai tė
vo baramas neklaužada išdykęs vaikas. 
Žodžiai buvo įkyrus, tačiau pakenčiami, jei
gu jie tik tuo ir baigdavosi. Svarbiausia buvo 
gaudoma tuose žodžiuose tokia intonacija, 
kuri reikštų artėjimą į tam tikrą veiksmą, 
susietą su fiziniais nemalonumais.

Adomonis atsisėdo ir užsirūkė. Draugė 
atslūgo Naujoko baimė ir tam tikras įtempi
mas.

—- Tau, sakai, labai svarbu valdžia i< jos 
parėdkai, — tęsė Adomonis: — Bet tu gi 
ne mažas ir, tur būt, gerai supranti, kad ne 
valdžia sudaro žmones, bet priešingai. Vi
sokį žydberniai ir padaužos argi tai buvo 
mūsų valdžia. O jūs abu su sūnum šuoliais 
nulėkėt paskum juos.

Adomonis valandėlę nutilo. Tylėjo ir 
Naujokas.

— O ko gi jum trūko? Turi čia pat 
bažnytkaimy apie keturis ha žemės. Esi 
amatininkas, neblogas dailidė. Sūnus dar 
geresnis meisteris . . .

— Durnystė, pone viršaiti. Dabar pats 
matau, kad durni buvom. Žinoma, kad taip 
nereikėjo daryti ...

Šie žodžiai palietė jautriausią Adomonio 
vietą. Jis vėl staiga įsikarščiavo:

— Dumi, neišmanėliai, beveik idijotai. 
Tai visų jūsų nuolatiniai savęs išniekinimai, 
kai jau prieinant liepto galą. Prismardinti 
tai mokat, o apsivalyti nesugebat.

— Dovanok, pone viršaiti ...
Naujokas griebėsi ranką bučiuoti. Adomo

nis grasiai trūktelėjo ir su panieka paž
velgė:

— Na, še, dar to betrūko! -
— Paskutinis kartas . . . Prisiekiu, kad 

paskutinis kartas. Daugiau nei aš nei Ka
zys nieko panašaus nebedarysim, kad ir 
kažin kas čia bebūtų • ■ ■
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Linkčiojo ir maldavo Naujokas, kaip mo
kėjo. Jo žvilgsnis buvo pritemęs ir bereikš
mis, kaip nukankinto gyvulio. Sunku buvo 
suprasti, ar čia jis nuoširdžiai visa tai sa
ko, ar tik reikalo verčiamas.

Adomonis apeliavo į tikrąjį žmoniškumą:
— Na gerai. Duokš ranką!
Jis tvirtai suėmė ir spaudė bevališkai pa

duotą Naujoko ranką, kurio veidas tebebuvo 
apkvaišęs.

— Aš tikiu, kad tu gali būti doru žmo
gum ir būsi. Savo sūnų, jei norėsi, irgi su

tvarkysi. Aš manau, kad dabar ir jis pats 
daug ką bus supratęs.

— Žinoma, kad suprato . . . Suprato, pone 
viršaiti.

— Taigi, pažymėjimą, kurio prašai, gausi. 
Tiktai aiškiai pasakyk sūnui, kad jis tuo 
visai nesuvaržytas. Norės, nusisamdys pas 
mane, o nenorės — jo reikalas.

Tik dabar mažutės antakių želmyno už
gultos Naujoko akys linksmai sužvilgo, ir 
žingsniai lengvesni pasidarė-

STASYS SANTVARAS

PER DARGANA IR LIŪTĮ . . .
Kas ateina ten per darganą ir liūtį —
Įžiūrėt dar negali----------
Tviska ugnys, visa, rodos, ima griūti, 
Bet šviesa ta netoli, jau netoli! . . .
Kas ten baltą vėliavą pakėlė ant griuvėsių, 
Kamgi barstomi balti žiedai?
Ore dar tebvlrpa kvapas kraujo ir puvėsių —
Nieko, nieko nebmatai! . .
Bet jaučiu ir širdžiai gera, miela,
Kad šviesa ta netoli, jau netoli! —
Griūna sostai, dreba kožno piktadario siela —
Pergalę didingą jau įspėt gali! . .
Žmonės buvo jį nuo aukuro nukėlę,
Gėdos drabužiu aprengę-----------
Va, Jis parneša paklydusį kaimenės avinėlį —
Vėl Jisai į širdis žengia!

Kristau, ak, per darganą ir liūtį,
Vėl Tu, vėl Tu pareini!
O juk buvo taip nyku ir šalta! Vandens baigė džiūti 
Mūsų kiemo šuliny!

Rankos laiko ilgą, lenktą lazdą
Ir balta drobulė ant pečių----------
Kelkite, vergai! Jau vyturėliai plazda

. Ant arimų nuniokiotų ir plačių! . .

Tiubingen, 1945. X. 29.
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IEŠKOJIMAS
JONAS MEKAS

Sode
Aš jums nieko nesakiau, aš nenoriu jūsų 

atkalbinėti, jei jūs tikrai tuo tikite, vaiz
duotė yra atskiras pasaulis, tačiau man 
palikite manąjį.

Jūs palikite čia mane vieną šiame žy
dinčiame sode, kad galėčiau žiūrėti į obe
lis, peteliškes, į debesis, nuostabųjį grožį 
ir harmoniją.

Aš žiūrėsiu į juos tyliai, be jokių žodžių 
maldų ir giesmių.

Nes visas gyvenimas yra malda ir gies
mė, visas pasaulis viena liaupsė.

Nerūpestingai rioplinėja vabalėliai, 
skraido peteliškės ir žydi obelys.

Dieviškoji harmonija ir ramuma.
Tik žmogus vienintelis štai neramus gal

voja ir maištauja vidury žydinčio sodo.
Gavėnia

Jūs klausiate, kodėl aš linksminuos ga
vėnioj ir kodėl mano pasninkas yra riebus.

Mano gyvenimas yra gavėnia ir mano 
gyvenimas yra pasninkas.

Palikite amuletus ir simbolius — dvasia 
nėra sulyginama nė su vienu jų.

Jums reikia pasninkų ir Gavėnios, sielai 
reikia, kad jūsų gyvenimas būtų pasnin
kas ir gavėnia.

Jus galvojate, kad savo sielai išlaikyti 
jūs privalote nevalgyti ir nesilinksminti.

Jūsų siela gi dažnai verkia jums besi
linksminant ir džiaugiasi, kai jūs verkiate.
Suplėšymas

Mes suėjom ir suplėšėm visas knygas. 
Karštligiškai nudraskėm, išblaškėme lapus 
po visą kambarį.

Tai buvo vis teorijos tos filosofijos ir 
išminties, kuri mus pavertė žvėrimis.

Jūs mus padarėte laukinius, ir mes nu
žudėme jus.
Apie kultūrą

Nutilkit šūkavę apie kultūrą. Jus neiš
spręsite, ką ji turi vertesnio už jūsų kak

laryšį ir ką blogesnio už jūsų šios dienos 
pietus — nes kultūra nėra nei kaklaryšis 
nei gomurį kutenąs prieskonis.

Kada aš perku duoną, nereikalauju ant 
jos užrašo kad tai tikrai duona. O jūs no
rite man įpiršti savo kultūrą su etikečių 
banaliom ir rėkiančiom spalvom, iki for
tissimo pakylančiais balsais.

Duokite man ją, parodykite. Jeigu ji yra 
jumyse, valandėlę nutilkite ir leiskite ją 
pamatyti už jūsų pagieža ir pykčiu de
gančių veido bruožų, už viso tinklo painių 
linijų, išbrėžtų jūsų kultūros.
Didysis Gundymas

— Eikite į mūsų rūmus — štai šviesūs 
kambariai ir rūbai štai karališki paruošti 
laukia. Žiūrėk — tavo drabužiai suplyšę 
ir tavo kojos nuogos. Šaltis skverbiasi 
žiauriai ligi kaulų šerdžių. Šitos kietos 
lentos — tavo patalas? Ir šis priplėkęs 
kampas — tavo kambarys?

— Aš juokiuosi iš jūsų, iš jūsų pastangų 
ir pasididžiavimo.

Atsitraukite su savo auksiniu narvu ir 
pančiais. Palikite man mano paprastumą 
ir laisvę.

Ar tam, kad jūsų nuobodžių kalbų, kad 
jųsų juoko išsigimusio kasdien klausy- 
čiauš? Kad jūsų judesius dirbtinius, kad 
jūsų grimasas kas dieną sekčiau?

Ak, palikite, palikite mane.
Mano namai yra visas pasaulis, naktis 

yra mano guolis.
Užsimiršimas

Valandomis einu keliu tolyn ir nematau 
nei žmonių, nei medžių.

Valandomis mąstau apie tave ir tavo 
kūrinius.

Valandomis stengiuosi sutramdyti žvėrį, 
verdantį manyje, išaugintą žmonių.

Tačiau, Dieve, kas atsiųs man išpirkimą, 
kas man leis užsimiršimą, didelį, visas 
žmonių piktybes apimantį? Kas men leis 
užmiršti mano brolius?
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LIETUVA EUROPOS TAUTŲ 
ŠEIMYNOJE

V. T.Dr.

„Net ir mažiausios tautos turi tokias 
pat teises į nepriklausomybės palai
mą, kaip ir didžiausios“.
Franklinas D. Rooseveltas.

Trimis atvejais kieviena tauta turi pro
gos atkreipti kitų tautų dėmėsi: kultBriniu, 
politiniu ir ūkiniu. Jeigu politiškai ir ūkiš
kai jos svoris priklauso nuo tam tikrų 
gamtinių sąlygų ir pati tauta čia nevai
dina pagrindinio vaidmens, tai kultūriškai 
kiekviena tauta kitų tautų šeimoje tes
veria tiek, kiek ji pajėgia parodyti savo 
kūrybinius sugebėjimus, kiek ji išsiskiria 
iš kitų tautų savo dvasinėmis ir moralinė- 

'mis vertybėmis.
Lietuvių tauta Europos tautų šeimynoje 

visą laiką užėmė prideramą vietą. Kartais 
ji stebino pasauli savo didvyriškumu kovo
dama su už save galingesiniais priešais, 
kartais savo valstybės didumu ir jos sant
varkos tobulumu. Kartais gi ji vėl pri
traukdavo kitų tautų simpatijas savo liki
mo tragiškumu.

Ilgus amžius stovėdama istorinio pasau
lio pačiame pakraštyje — Romėnų istori
kas Tacitas, I a. po Kristaus, lietuvius laiko 
toliausia į šiaurės rytus gyvenančia tau
ta, už kurios gyveną finai jau esą pusiau 
žmonės pusiau gyvuliai — lietuvių tauta 
atkreipė kultūringojo to laiko pasaulio 
dėmesį savo gintaru ir medumi (geografas 
Pytheas iš Marselie, IVa. prieš Kr.), savo 
darbštumu (Tacitas), savo taikingumu (Jor- 
danes), o Adomas iš Bremeno vadina ją 
aplamai kultūringa tauta (IXa). Tai, žino
ma, nuostabu, kad taip charakterizuotų 
viduramžių krikščionis' kurią nors pago
nišką giminę

Nuo akmens amžiaus iki XII—XIIIa. po 
Kristaus lietuvių tauta gyveno savitą, gyve

nimą su savo religija, kalba, papročiais, trum
pai tariant, su savo dvasine ir medžiagine kul
tūra. XIIIa., germanų ir slavų imperializ
mo spaudžiama, lietuvių tauta sukūrė sa
vo valstybinę organizaciją, per kelis šimt
mečius sugebėjo ne tik atsilaikyti prieš 
šiuos pavojus, bet išplėtė savo valstybės 
ribas plačioje šiaurės rytų Europos erd
vėje ir buvo viena galingiausių valstybių 
Europoje. Šiuo metu ji atliko pasaulinės 
reikšmės misiją, sulaikydama nuo V. Eu
ropos mongolų totorių invaziją. Tai pripa
žįsta lietuvių tautai didieji prancūzų isto
rikai Lavissė ir Rambaud, o lenkų istori
kas Balinskis to meto Lietuvos valdovams 
Mindaugui, Gediminui, Algirdui ir Vytau
tui priskiria šiuos nuopelnus: „jie savo 
jėgomis sugebėjo atstumti baisias mongo
lų invazijas, užimti plačius Rusijos plotus 
ir atsilaikyti plėšriam kryžuočių ordinui."

Priėmusi krikščionybę iš Vakarų (XIV a. 
pabaigoje) lietuvių tauta surišo savo liki
mą su Vakarų Europa ir ilgus amžius bu
vo, kaip iššireiškė dabartinis popiežius 
Pijus XII, katalikybės avanpostas toje Eu
ropos dalyje. Palaikydama per 4 šimtme
čius glaudžius politinius saitus su Len
kija, lietuvių tauta sukūrė tokią politinę 
sistemą, kuri ilgą laiką stebino didžiuo
sius Vakarų Europos tarptautinės ir valsty
binės teisės autoritetus, kaip prancūzus 
Bodiną ir Montesquieu, olandų Hugą Gro- 
tiją, švedų Pufendorfą. Ji traukė dėmesį 
ir filosofų, kurie ieškojo kelių, kaip iš
bristi iš Europos susiskaldymo, religinių ir 
politinių karų. Vokietis Leibnicas (XVIIa.) 
prancūzai Mablys ir Rousseau (XVIIIa.) 
domėjosi Lietuvos Lenkijos respublika, ža
vėjosi joje įgyvendytomis religinėmis ir 
politinėmis laisvėmis.

Iš tikrųjų XVI—XVIIIa. Lietuvos Lenki-
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jos respublika tarp kitų to meto absoliu
tinių valstybių buvo išimtinis fenomenas. 
Lietuvos teisinė sistema, kurios pagrindą 
sudarė XVIa. išleistas Lietuvos statutas, 
buvo tobuliausia Europoje. Religinių 
aistrų metu (XVI ir XVIIa.) Lietuva buvo 
toji šalis, kur rado prieglaudą įvairių 
kraštų religiniai disidentai. Gal būt, nie
kur nebuvo tiek įvairių konfesijų bažny
čių, kaip Lietuvos sostinėje Vilniuje. Visos 
tautos — lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, gu
dai, žydai, vokiečiai — kurios gyveno toje 
Respublikoje, jiaudojosi taip pat lygiomis 
teisėmis ir laisvėmis. Dėl to tad tas pats 
Vilnius stebino to laiko keliautojus tautų 
margumu. Anų laikų Lietuvos Lenkijos 
valstybė gali būti charakteringas tautų 
sugyvenimo pavyzdys šių laikų Europai, 
kaip ji buvo ir tuo metu. Gražiai tą mintį 
išreiškė XVIIIa. pabaigos prancūzų isto
rikas de Rulhierė: „Au milieu de l’Europe 
agitėe, la respublique ėtait florissante et 
tranquille, pleine de grands hommes d’ 
Etat et de grands courages, pacifique a la 
fois geuriėre. Elie opposa une barriėre in- 
surmontable aux premiėres incursions des 
Moskovites, dont les armėes dės ce temps 
— lė, avaient effrayė l’Europe“.

XVIIIa. pabaigoje, kada Prancūzijoje ir 
Šiaurės Amerikoje kilo didieji demokrati
niai sąjūdžiai, kurie negalėjo neturėti at
garsio Lietuvoje (Kosciuškos sukilimas ir 
liberalinės demokratinės idėjos Vilniaus 
universitete), militaristinės ir absoliutisti- 
nės Rusija, Prūsija ir Austrija, susijungu
sios išvien, okupavo Lietuvą ir Lenkiją, 
tuo būdu užgniaužė laisvės sąjūdį ant Ne
muno ir Vislos, kad paskum jį galėtų už- 
gniužti ir ant Seinos. Tačiau laisvės idė
jos, kuriomis gyveno Europa XIXa., rado 
atgarsį ir pavergtoje lietuvių tautoje. 1831 

...- ir 1863 m. sukilimai Lietuvoje yra geriausi 
liudininkai.

Netekusi politinės laisvės ir gyvendama 
sunkų politinės priespaudos ir rusifikacijos 
laikotarpį, lietuvių tauta rado simpatijos 
Vakarų Europos intelektiniuose sluoks
niuose. Vokiečių rašytojai Herderis, Les- 
singas, Schilleris, Goethė atkreipė dėme
sį į lietuvių tautosaką, ypač dainas, jų me
lodingumą ir melancholiją. Tai nuostabiai 

derinosi su to meto lietuvių tautos sunkiu 
likimu. Tikrai, tur būt, kaip sako Chateau
briand, ,jl y a sans doute quelque har
monic cacchėe dans le malheur, car tous 
les infortunės sont enclens au chant“.

XIXa. išaugęs naujas lyginamosios kal
botyros mokslas susidomėjo lietuvių kalba. 
Jau vokiečių filosofas E. Kantas nurodė, 
kad „ji (Lietuva) turi būti apsaugota, nes 
jos kalba yra raktas ne tik filologijos, bet 
ir istvrijos mįslėms atsidaryti“, o prancū
zų socialistas ir garsus geografas E. Reč
ius savo monumentalioje „Geographie uni- 
verselle“ rašo: „Jei tautos vertė bendrai 
būtų matuojama jos kalbos grožiu, Lietuva 
turėtų užimti aukštą vietą tarp Europos 
tautų.“

Šitie Vakarų Europos intelektinių sluoks
nių atsiliepimai apie lietuvių tautą buvo 
lig mielės lietuvių tautiniam- sąjūdžiui, 
kuris nepaprasta jėga ėmė reikštis XIX a. 
pabaigoje. Jo negalėjo sulaikyti ir pačios 
drakoniškiausios carinės Rusijos priemo
nės, pvz., spaudos uždraudimas, lietuvių 
inteligentų kalinimas ir trėmimas į Sibirą 
ir pan. Pagaliau lietuvių tautinis sąjūdis 
buvo vainikuotas laimėjimu, kai 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuva pasiskelbė laisva ir 
nepriklausoma respublika.

Per 20 nepriklausomo gyvenimo metų 
lietuvių tauta politinėje, ekonominėje ir 
kultūrinėje srityje padarė milžinišką pa
žangą. Ji kartu su kitomis dviem Baltijos 
respublikomis — Latvija ir Estija — visais 
atžvilgiais buvo pozityvus veiksnys Euro
pos tautų šeimynoje. Suprasdama savo po
litinį svorį ir geografinę padėtį, Lietuva 
mokėjo savo problemas derinti su bend
raisiais Europos reikalais. Nors ji turėjo 
neišspręstų savo problemų — pvz. Vilniaus 
klausimą — bet kritingu momentu ji mo
kėjo jas atidėti; kad tuo būdų nesukompli
kuotų bendro politinio būvio. Suprato ji taip 
pat, kad dėl savo geografinės padėties ji- 
negali būti kliūtis ekonominiam Sov. Są
jungos bendradarbiavimui su likusia Eu
ropa. Dėl to jos nusistatymas buvo tuo 
atžvilgiu užimti ne barjero, bet tilto pozi
ciją. Jei to bendradarbiavimo nebuvo, 
kalta gali būti tik Sovietų Sąjunga, kuri 
sąmoningai atsiribojo nuo likusio pasaulio
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ir užsidarė autarkinėje ūkinėje ir politi
nėje sistemoje. Tad rusų keliamos preten
zijos į Baltijos jūrą nei vienu ne kitu at
žvilgiu negali būti pateisinamos.

Savo viduje Lietuva, ypač pradėjus kilti 
' naujiems politiniams sąjūdžiams, nenorėjo 

pasiduoti nei vienam kraštutinumui. Bū
dama maža ir apsupta iš visų šonų dik
tatūrinių totalinių režimų, ji negalėjo išlai
kyti grynai demokratinių savo santvarkos 

• formų. Bet jokiu būdų ji nepasidavė nei 
fašistinėms — nacinėms įtakoms, nei iš an
tros pusės, bolševistinei proletariato dik
tatūros sistemai. Ekonominėje srityje ji 
derino liberalizmo ir socializmo principus, 
politinėje — demokratijos ir valdžios au
toriteto.

Tai, ko Lietuva pasiekė per savo nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį (1918—1939 
m.) ekonominėje ir kultūrinėje srityje, su
kėlė nusistebėjimą visame objektyviame ir 
geros valios pasaulyje. Turėdamas Lietuvą 
galvoje, prancūzų žurnalistas Vincent La- 
voix, savo 1938 m. išleistą veikalą simbo
liškai pavadino „Quand la lumiėre nous 
vient du Nord“. Ekonominė gerovė, akty- 

I vus bendradarbiavimas tarptautinėje rin
koje — ypač su D. Britanija — ir stipri 
kultūrinė pažanga yra tie faktai, kurių 
negalės paneigti joks objektyvus stebėto
jas. Net Sov. Sąjungos užs. reik, ministe- 
ris Molotovas pasikalbėjime su Lietuvos 
užs. reik min. prof. Krėve Mickevičium — 
1940 m. liepos mėn., vadinas, po to, kai 
jau Raud. Armija buvo okupavusi Lietu
vą ir kada Sovietų Sąjungai reikėjo palei
sti visą eilę šmeižtų Lietuvos adresu, kad 

tą okupaciją pateisintų, turėjo pripažinti, 
kad Lietuvos ūkinis gyvenimas ėjęs laik
rodžio tikslumu.

Deja, nelemtas. Vokieti jos 1939 m. išpro
vokuotas karas lietuvių tautos taurias pa
stangas gyventi laisvą ir kultūringą gyve
nimą nutraukė. Nors Letuvos vyriausybė 
kaip įmanydama stengėsi išlaikyti Lietu
vos nautralumą — tat gali pailiustruoti jos 
tauri elgsena užpultos nelaimingos' lenkų 
tautos atžvilgiu — 1939 m. rudenį Sov. 
Sąjunga įvedė savo įgulas į Lietuvą, o 1940 
m. birželio 15 d. visiškai ją okupayo. Dar 
blogiau. Lietuva buvo ne tik okupuota, bet 
S. Sąjunga pradėjo tuojau pat Lietuvos 
sovietinimą, kas, stebėjusiam ir mačiusiam 
visą tą procesą, reiškė ne ką kitą, kaip 
Lietuvos rusifikaciją.

•1941 m. vokiečių okupacija pakeitė ru
siškąją. Lietuvių tauta, remdamasi senomis 
valstybinėmis tradicijomis ir dideliu pa
triotizmu drąsiai ir didvyriškai laikėsi 
prieš vokiškąjį okupantą. Kaip XIX a. 
Vakarų Europos domėjimasis lietuvių tau
ta stiprino jos tautinį sąjūdį, taip ir dabar 
didieji vakarų demokratijų šūkiai apie tau
tų laisvę, apie žmogaus ir piliečio teises, 
stiprina lietuvio tautos viltis atgauti pra
rastą laisvę. Ir ta lietuvių dalis, kuri buvo 
priversta palikti savo gimtąjį kraštą, ir ta 
kuri liko Lietuvoje, yra stipri savo tikėji
mu, kad netrukus ateis laikas, kada kartu 
su viso pasaulio tautomis ir lietuvių tauta 
galės naudotis visomis politinėmis laisvė
mis ir varyti toliau karo nutrauktą kultū
rinį kūrybos darbą.

BEN. RUTKŪNAS' MES, AKLIEJI . . .
Už lango jaunas rytas kelias
ir linksmos ošia kiemo vinkšnos;
mums —t amžinos tamsybės kelias,
klaidžiuos aklųjų žingsniuos.

Mes girdim — skleidžiasi diena,
o neregėta džiaugsmo dovana. •
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Diena sukrykščia šviesiaplaukė — rankas pasveikinti ištiesiam, o ji nakties sparnais praplaukia, iš mūs akių pavogus šviesą-------Mes girdim — juokiasi diena — skriauda aklųjų kruvina.Įrieda saulė į padangę, paglosto pirštais mūsų veidus, o savo veido — nepradengia, pilkąja marška apsiskleidus.Mes girdim — juokiasi diena — o neregėjom niekad niekada.Nuo dūzgesio laukinių bičių, iš dobilėlių čiulpiant syvus, varnėnų švilpesio žilvičiuos — sukyla plakt mūs širdys gyvos.Mes girdim — juokiasi diena — o neregėta džiaugsmo dovana.Skanus pagirdo šilo kvapas, sultingi vaisiai žemės sodų, — žaliuojančių gyvybės lapų mums niekas neparodo - -----■Mes girdim — juokiasi diena, o neregejom niekad niekada.Mes nepažįstam artimųjų veido, nei šnabždaričių paguodą lūpų; mums visos aušros nusileido ir drumstos verkia klonių upės.Mes girdim — juokiasi diena — skriauda aklųjų kruvina.Juoda vaivorykštė apjuosia numirusį bespalvį skliautą — aklų žvaigždynų spinduliuos mums paskirta amžinai keliauti-------Mes girdim — juokiasi diena, o neregėta džiaugsmo dovana.Toli nuo siautėjančio keršto, nesunkiam iš kančių sau pelno, ir brolžudystės kraujas karštas nesutepė dar mūsų delno.. Mes girdim —blaškosi diena, d neregėjom fliekad niekada.Pro minią, pro audrų pasaulį praeinam šmėkšinčiais šešėliais: mums šviečia Amžinoji Saulė ir žydi kito krašto gėlės —pro Naktį laužiasi Diena — aklųjų tako dovana.
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Su Picasso vardu noriu iškelti moder
nųjį meną apie kurį kalbama labai daž
nai ir kartais labai daug, bet dažniausiai 
toliau nenueinama nuo autoritetingo pom- 
pastingo pareiškimo „nepripažįstu moder
niojo meno“, „jo nesuprantu“. Nekalbant 
jau apie mases, kurios daugiausia pripa
žįsta tik tokį meną kuris visiškai nenu
teista nuo gamtos fotografijos. Taigi, jei 
jau kur nors kiek individualios kūrybos, 
tai šis menas jau nebe menas, bet kleksų 
modernizmas. Iš tikrųjų aklas sekimas 
gamta privedė prie šlykščiausios banaly
bės, išsigimimo, kur nebeliko nieko, kas 
menu galima pavadinti. Noriu taip pat 
pridurti, kad ir mūsų inteligentai daugis 
galvoja šiuo atžvilgiu taip, kaip mases, ir 
neatskiria, kur kūryba yra ir kur jos nėra. 
Siems vadinamiesiems neaiškumams sup
rasti sustokime kelias minutes ir pažvel
kime į ispano, bet nuolat gyvenusio Pran
cūzijoje, tapytojo Pablo Picasso, taip labai 
išgarsėjusio šių metų pradžioje savo kū
rinių paroda Anglijoje ir taip dažnai už- 
kliudomo, tiek giriant ar peikiant, pažvel
kime į tos stiprios ir drąsios asmenybės 
kūrinius.

Nenorėdamas būti šališkas, patieksiu 
kaip ir santrauką Fr. Mariac, Ch. Zervos, 
R Marvellio straipsnių, įdėtų prancūzų ir 
anglų žurnaluose. Skaitytojas, turėdamas 
kelių kritikų pasisakymus, galės kiekvie
nas pasidaryti kiek aiškesnį vaizdą apie 
jau senyvą, bet vis dar jauną kūrėją, tuo 
pačiu ir apie modernųjį meną.

Heute N 7 Skaitome:
„Atstumiąs purvas, prisidengęs menu.“
„Neįprastai drąsi kūryba“. „Nesveikų 

smegenų kūriniai“.
„Meniškas išreiškimas tiesos, kurios lig 

šiol dar nė vienas menas nepajėgia iš
reikšti.“

„Menininkų ir inteligentingosios visuo
menės įžeidimas“.

„Atominis sunaikinimas meno srityje“.
Straipsnio autorius komentuoja:
„Tiems ir panašiems pasisakymams davė 

progos 25 Pablo Picasso darbai paskutiniu 
metu gruodžio ir šių metų sausio mėn, iš
statyti Londone Victoria ir Alberto muzie
juose. Žmonės, taip pasisakę, nebuvo nei 
menininkai nei meną studijuojantieji. Jie 
priklauso tiems šimtams tūkstančių žmo
nių, kurie diena po dienos veržėsi muzie
jum Tas ugningumas, kuriuo lankytojai 
reagavo į Picasso darbus, padarė tai, kad 
buvo sukeltas toks meninis ginčas Angli
joje, kokio nuo seno žmonės neatsimena. 
Audra įšėlo jau antroje parodos savaitėje, 
kai staiga iš maždaug 700 žmonių išsiskyrė 
viena aukšto ūgio baltaplaukė moteris ir 
užsilipusi ant suolo, pakeltu balsu ėmė 
skelbti panašius šūkius, kaip kad esu 
anksčiau pacitavęs. Tuo būdu ji pradėjo 
savo aistringai karštą, dviejų minučių kal
tinamąją kalbą. Pagaliau iš minios buvo 
šaukiama „Ar girdite?“ „Bravo". Bet šalia 
prasiverždavo: „Nesąmonė, tai yra skonio- 
dalykas. „Ir kilo labai gyvos diskusijos 
tarp dalyvavusių.
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Ta ponia, kaip vėliau pasirodė, buvo 
penkiasdešimties metų Holman Hunts 
duktė, viena vėlybųjų anglų tapybbs pre- 
rafaelisčiu. Ji uždegė sprogdinamai me
džiagai dagtį. Nuo tada ligi parodos galo, 
kuris buvo nukeltas dėl padidėjusio žmo
nių susidomėjimo dvi savaitės vėliau, dis
kusijoms nebuvo galo. Ilgiausios skiltys 
visuose anglų laikraščiuose buvo pripil
domos vien straipsnių skiriamų Picasso 
paveikslams analizuoti. Ištisi įžanginiai 
straipsniai buvo rašomi apie jo kūrinius, 
karikatūroms Picasso buvo ilgalaikė pag
rindinė tema; vieši susirinkimai ir aps
kritai — vieši ir privatūs susirinkimai bu
vo skiriami tai opiai .temai nagrinėti.

Paveikslai gi buvo visi tapyti karo metu 
Prancūzijoje metai prieš Londono parodą 
jie buvo išstatyti Paryžiuje, parodoje, ir 
tada 15 iš jų buvo nuplėšta nuo sienos kai 
kurių išsišokėlių. Tie du įvykiai rodo, kad 
ispaniško kilimo, bet Prancūzijoje aklima
tizavęsis kūrėjas, prieš keturiasdešimts 
metų daug prisidėjęs kubizmo mirttijimo 
ir teorijos, turėdamas šešiasdešimts pen
kerius metus, yra nenugalima, stipri baipro- 
duktinga asmenybė. Ir niekas •neginčys, 
kad jis turėjo įtakos savo amžininka*ns 
daugiau, negu kuris kitas šių laikų daili
ninkas."

Toliau straipsnio autorius duoda Picasso 
biografinių žinių, jas rišdamas su kūryba:

„Picasso ėmė tapyti, turėdamas vos dvi
dešimts metų. Pirmaisiais metais jis tapė 
labai publikos mėgiamus, vadinamus „mė
lynuosius periodus“. Tai buvo mielos, liek
nos figūros, kiek pretenzingose pozose, ta
pomos akivaizdžiai patosiškai švelniai 
melsva svalva.

1905 metais jis perėjo į naują fazę — 
rožinį periodą. Vietoje mėlynos spalvos 
dabar jis vartojo tamsiai rožinį, prime
nantį „terakotą“, kas lyg dvelkė, graikų 
menu. 'I’ais metais bandė jis ir plastikos 
srityje, kaip kad ir paskutiniuoju laiku, gi 
be to, dirbo grafiką.

Vienais metais vėliau, turėdamas dvi
dešimt penkerius metus, Picasso staiga 
nusisuko nuo visko, nuo to, ką jis pats 
vadino mėlynaisiais ir rožiniais paveiks-

lais, ir pasidavė Gaugino ir Cezanno me
ninėms įtakoms ir afrikinei skulptūrai. 
Tuo metu pradėjo jis ir kubistiškuosius 
bandymus, atseit, jis stengėsi ntūralias 
formas perduoti pusiau abstrakčia forma. 
Ir tas Picasso posūkis, vis aistringiau 
krypstąs į abstraktumą, turėjo labai dide
lės reikšmės visam moderniajam, meno 
charakteriui. «<•

Pasakojama dar, kad 1914 metais Pary
žiuje jis, pamatęs pirmą kartą maskuotai 
dažytą sunkvežimį, sušuko: „Tai yra lygiai 
tas pat, ką aš esu daręs“ — „Maskavimo 
dažymas — tai kubizmas“.

1917 metais jis buvo gyvai susidomėjęs 
baletu. Jis kūrė eilę scenovaizdžių — de
koracijų ir kostiumų eskyzų ir visa tai 
klasicmo dvasioje. Tuo pačiu metu bet 
gi jis kūrė savo nature mortus kubistiniu 
stiliumi. Po 1930 metų jis dirba plunksna 
1937 metais sukuria jis pirmąjį savo di
džiųjų kūrinių, įgyvendžiusį laiko įvykius. 
Tai Guemica, 24 m2 sienos tapyba, viskas 
juoda, balta ir pilka spalva, tapinys vaiz
duojąs oro puolimą ant vieno ispanų 
miesto.“

Fr. Mauriac Štai kaip išsitaria apie pa
veikslą:

„Guernica neginčijamai yra dar žmo- 
niškiausias kūrinys, nors labiausiai sukre- 
čiąs, kur pasireiškia jo patys gyvieji jaus
mai. Aš laikau tą paveikslą didžiausia pa
veiksime skausmo poema. Tai ne vien in
divido skausmas ir tai ne vien sudraskytų 
kūnų skausmas, bet aplamai skausmas než
moniškas, atsijęs, keršto nežinąs, perdėm 
dvasiškas, desperatyvus skausmas sukal- 
kėjusioje žemėje, kur joks vaisius nebeuž- 
klys. Skausmas, bet ne neviltis. Šioje ne
paprastai skausmingoje vizijoje'pračiuožia 
paukštis — alsuojančios gyvybės ženklas 
pražygiuoja' jautis, įsisvajojęs ir išdidus 
galybe ir mirties pergale — laiko ir likimo 
valdovas.

„Mūsų nuopelnas glūdi mūsų dienų aiš
kinime“ pasakė Šekspyras. Ir štai Picasso 
mokėjo prisiveršti per mūsų meto faktų ir 
įvykių prizmę, įžvelgti ir numatyti di
džiuosius klausimus.
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Ir tai tinka ne tik Guemicai; bet ir pa
starajam paveikslui, kurį jis dabar piešia 
ir kuriame įgyvendina labai ryškia forma 
žudymo pasibaisėtiną alkį, kur visur nea
pykanta, chaosas ir gedulas.

Čia kaip ir Guernicoje kūrėjas neturi 
tikslo be prasmės protestuoti ar morali
zuoti, čia tik vaizduojamas žmogaus išgą
stis lavonų jūroje, jo baisus pasibiaurėji- 
mas pačiu savim akyvaizdoje pasaulio su
dėto iš žmogžudžių, ugnies ir purvo; aki
vaizdoje griuvėsių pasaulio, kuris amži
nai šiepiasi jo paties kruvinuoju paveiks
lu; tai didi ir .šventa neapykanta to, kuris 
beprotiškai trokšta laisvės ir atsisako nu
silenkti jėgoms, kurios sumindo žmogaus 
vertę savo netvarkos viešpatavimu. Tad 
ne be reikalo vienas Londono parodos lan
kytojas pasakė: „Tie paveikslai nėra tam, 
kad mes džiaugtumėmės jais, kad jais gė- 
rėtumėmės, nes dabartis pati ne džiaugs
mui ir gėrėjimuisi.

Dar negalima pasakyti, ar Picasso iš
reikš nenugalimos laisvės idėją, faktą, kad 
niekas svarbiausio nežūva, kad visad ran
dasi, kad ir griuvėsiuose, tarp sunaikintų 
kūnų jaunų jėgų, kurios įvykdo aukštes
nius tikslus.

O gal ta eibė besikartojančių netvarkos 
ir žmonių bendruomenės griovimo įvykių 
jam akivaizdžiai išryškins tą faktą, kad 
taip — tie skausmai praeis, bet . . . kad 
vėl po kiek laiko sugrįžtų ir vėl apjuostų 
visą žemę.

Realizuodamas Guemicos figūras išsa
miai, bet jas talpindamas virš dabarties, 
t. y. pakildamas į poeziją, Picasso pasi
reiškia visiškai naujai naujai ir, nutolda
mas nuo įprastumo nukrypęs į ekstrava
ganciją.

Tas tapybinis charakteris būdingas ir 
kitoms figūrų serijoms, pasirodžiusioms po 
Guemicos. Tai ne baimės ir skausmo iš
raiškos figūros, pastarosios ateina iš kas
dienio gyvenimo, atnešdamos švelninančios 
atmosferos. Ir visad gryna menine pagava 
jas mums perduoda, dėdama tarp nieko ir 
amžinybės, tarp kūno ir sielos, tarp dabar
ties ir pradžios, kurios mus pavergia.“

Visą karo metą Picasso gyveno arti Pa- 

ryžidus, kur jis atsikėlė 1903 m. Ten jis 
tapė tuos taip labai ginčais išgarsėjusius, 
kaip Londono laikraštis rašo: „Karo at
kūrimas“ paveiksle kūniškas jausminiu iš
gyvenimu ir figūromis. ' Siurpingas ir 
skausmingas tų paveikslų charakteris su 
savo skeveldiškumu ir baisybėmis vaiz
duoja karo žiaurumus, ir, kaip Fr. Mariac 
išsitaria: „Iš jų išsiskiria-kažin kokia ma
giška jėga, kurią sunku apibrėžti ir išaiš
kinti. Tai yra, tikrai sakant, vaizdai, pak
lydę slaptose menininko jausmo gilybėse 
ir pasidarę vien fantazijos objektais, besi
reiškiančiais revoliucionieriškai tik vienam 
Picasso įmanomu gajumu.“,

Picasso yra didelis poetas ta prasme, 
kad jis yra- visiškai potencialus kurti bai
dykles išsvajotose pozose.

Dabartinės, paskutiniosios, jo figūros yra 
patys ypatingiausi piešiniai, jie pralen
kia ibero — negrę ar kubistų epochą. Šiur
pios baisenybės, be abejo, bet niekur mes 
nematome kontrolės stokos. Salia netvar
kingai išsvaidytų formų yra aiškiai įžiū
rima revoliucionierška gyvenimo tvarka. 
Elementų koordinacijos stoka yra tik fik- 
tyvinė — galima kelti klausimą, ar yra 
bedugnė tarp įprastos ir atskirojo žmogaus 
logikos, kuris į dalyką žiūri iš svajonės 
taško. Kad ir kokia laki jo fantazija, Pi
casso visad išsaugo natūraliąją ir įsivaiz
duojamąją tiesą, kurios abi susijusios jo 
kūriniuose. Taigi nėra ko stebėtis, kad ir 
kaip toli nužengia fantastiškumas, bet rea
lumas visur žymus ir akivaizdus.

Anglas Rogeras Marvellis ,,New States
man and Nation“ meno kritikas, pačiame 
meno ginčo įkarštyje parašė tame laikra
štyje straipsnį apie Picasso. įdomu perž
velgti kritiko nuomonę.
Rogeras Marvellis rašo:

„Įdomus buvo susijaudinimas dėl Picas
so, tai buvo džiuginama pramoga ir ženk
las, kad mes gyvename tikrais taikos me
tais, jei ginčijamės meno klausimais, o ne 
Churchilio tanko ar antrojo fronto proble
momis, bet kalbėti tikrai pravartu tuo 
klausimu, nes neaišku iš tikro, kuo remian
tis ginčai kilo.

Didelė dalis priekaištų Picasso tapimams

13

15



kyla iš reikalavimų, kurie gali būti suvesti 
į du teiginius.

1. Kiekvienas tikrasis menas gali būti 
suprantamas be kokių ypatingų studijų ir 
gali būti tiksliai įvertinamas.

2. Kiekvienas tikrasis menas yra gražus.
Aš esu įsitikinęs, kad abu tie teiginiai 

yra klaidingi.
Panagrinėkim pirmąjį tvirtinimą.
Yra tikra, kad tūkstančiai, kurie žiūrėjo 

Matiso ir Picasso paveikslus, su dabartine 
tapyba buvo visiškai nesusipažinę arba la
bai mažai.

Todėl jie buvo visiškai išmušti iš vėžių, 
lyg būtų pirmą kartą sėdę lošti šachmatais 
ar ėmę skaityti rusišką ropianą. Kadangi 
su pastarosiomis formomis jie nebuvo su
sipažinę, todėl jas matė sujauktai ir pad
rikai. Todėl ir laikraščiuose skaitome pa
našias nuomones. Tuose straipsniuose nau
dojosi jie, tikriausiai to patys nežinodami, 
nacių kalbą vartodami menininkus plūsta
mąjį žodį „degeneruotas“ — „sugadintas“ 
— „išsigimęs“ menas.

Remiantis tuo, kaip žmonės reaguoja į 
staigius įspūdžius, juos galima skirstyti į 
dvi grupes — smalsiuosius bei norinčius 
sužinoti ir'antrus — morališkai greit įsi
žeidžiančius, susierzinančius. Bet daugiau 
negu tikra, kad daugumas priklauso an
trajai grupei ir, deja, reikia pridurti dar 
tai, kad tie visi recenzentai iš 1945 m. ne 
kiek nebuvo daugiau susipažinę su meno 
dėsniais už jų tėvus, kurie lankė 1910 me
tais impresionistų parodą.

Visos parodos, visos meno knygos bei 
studijos buvo jiems nežinomos ir neak
tualios. Ir kas svarbiausia, kad Picasso 
įtaka tokia didelė, ryški ir svarbi tiek 
plakatuose, tiek medžiagų dekoravime.

Kiekviena nauja raida meno srityje 
kiekvienas sužydėjimas yra sukėlęs pro
testų ir ginčų. Juk ir Wagnerio operos ir 
Gauginno paveikslai buvo apšaukti bjau
riais. O kai arčiau buvo susipažinta, pama
tyta, jog ne blogybė, kad tuose kūriniuose 
per daug gausu elementų.

Prieš 19 šimtmetį tokie įvykiai buvo reti. 
Tai buvo todėl, kad meno raida vyko dau
giau palaipsniui, bet ir dėl to, kad ne

mokšų pasaulis mažiau rėksmingas buvo. 
Tada, mat, dar galvota, kad meno kūri
niams suprasti ir kritikuoti reikia turėti 
žinių ir erudicijos. Niekas nemanė, kad 
Horacijaus odėms vertinti gana suvokti 
dienos šviesa — ir reikėjo gerokai pa
vaikščioti po muziejus, kol susidarytum 
savo nuomane apie paveikslus. Jei pavir
šutiniškai pažvelgę mes nieko neįstebime, 
tai tik dėl to, kad esame linkę gaudyti 
paviršiaus įspūdžius ir tai kas lengvai ir 
savaime atsisieja, o prasmė paaiškėja tik 
giliau Įžvelgus ir įsigilinus. Reikia sutikti, 
kad Picasso kiekvieną dalyką išnagrinėja, 
išstudijuoja ligi pagrindų, o mes vos spė
jame pagauti, jų paviršiaus blizgėjimą ir 
tai miglotai. Jis žino visus slaptuosius 
kampelius žmogaus konstrukcijos ir jų 
kombinavimą. Jei atrodo kitaip, tai tik 
dėl to, kad realybė yra perstatyta ir kad 
menininkas išsireiškia anatomiškomis for
momis, kaip ir poetas, kuris sukeičia ir 
perstata iškraipo sakinius ligi iliuzijų.

lai kalba tinkama tos rūšies ąenijui, 
kur proto, patyrimo, minties ribos yra 
judiios, kadangi turima didelė atminties ir 
gamtos erudicija. Žvelgiant dar giliau — 
toji Picasso kalba tai patys syvai, kylą iš 
visų giliausių jo asmens šaknų.

Niekad jis nebuvo toks charakteringas 
ispanas ir niekad jis dar nėra taip vykusiai 
išreiškęs lyrinių gausybių savo pranašiš
kuoju, numatančiu menu.

Užuot leidęsi išmušami iš pusiausvyros, 
mes turime džiaugtis, kad Picasso išsau
gojo tą sveiką primityviosios dvasios di
dybę, kuri yra priežastis jo jėgos ir laisvės 
pasakyti visa, kaip jis jaučia, mes turime 
pratintis žiūrėti ne vien tik tai kas akį 
žavi, bet ypač į tai kas akį rėžia.

Iš kitos pusės žiūrint į Picasso paveiks
lus, kai kurie iš jų atrodo tikrai nejaukūs.

Vienoje savo prakalboje, atidarant dailės 
parodą, M. Fransois Mauriacas apgaile
stauja, kad veidas tapo priešu šios dienos 
tapytojams, kurie jį persekioja destrukty
viąja neapykanta. Matai jį, sako rašytojas, 
švytintį tą pasigėrėtiną veidą, matai jį be- 
siskaldantį, subyrantį ir pagaliau išsirišan- 
tį košmariškai mūsų tapytojų drobėje“.
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Neabejotina, kad Fr. Mauriacas kalba 
vien tik apie Picasso figūras, pieštas 1937 
metais ir dabartiniais — prisiminimą iš 
Vokietijos.

Ir čia paeinam prie antrojo teigimo, kad: 
„kiekvienas tikrasis menas yra gražus.“ 
Bet tai yra dar kebliau, nes grožio defini
cija yra labai ir labai reliatyvi.

Kai Rembrandtas tapė paskerstą nulup
tą jautį, ar tai buvo gražu? O tie realisti
niai paveikslai, vaizduoją Nukryžiuoto 
Kristaus Kruvinąją kančią, ar jie yra gra
žūs? Mano išmanymu kiekvienas meist
riškai sukurtas kūrinys gali būti gražus, 
nors ir aklosios žarnos operaciją vaizduotų.

Taigi iš to išeina, kad meno tikslas nėra 

vaizduoti tiktai kas gražu akiai, bet tai 
yra svarbu, kad dailininkas savo vizijas 
taip išreikštų, kad jos, nesvarbu kuriais 
amžiais, į stebinčius žmones taip prabiltų, 
kaip kūrėjo buvo jausta. Ar Picasso pa
veikslai tą sąlygą atitinka tai yra dar 
neišspręstas klausimas. Reikia pripažinti, 
vis dėlto, kad tie paveikslai nėra jau tokie 
tragiški. Tai karštas protestas, kur tarp 
purvo ir skausmo jaučiama oro.

Reikia manyti, kad tie visi sąjūdžiai ir 
jkaitę ginčai, diena po dienos neduodą 
ramybės Picasso kūriniams, pastūmės kū
rėją gal į daugiau nusistovėjusią reiškos 
formą. Bet baigiant reikia pridurti, kad 
nė vienas iš dabartinių kūrėjų nėra toks 
stiprus savo sukoncentruotu naujoviškumu.
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Publijo Vergilijo Marono 

ENEJIDĖS 
pirmoji giesme

1. Veikalo turinys
Karo žygius garsius ir vyrą dabar apdainuosiu, 

Kurs, dievų lėmimu, apleidęs Troją senovėj, 
Prie Lavino krantų Italijos žemėn .atvyko. 
Blaškė jį po visokias šalis ir jūras plačiąsias 
Galios aukštybių dangaus, rūsčiai neatlaidus Janonai. 
Daug jis patyrė vargų ir kare, kol miestą įkūrė, 
Lacijui davė dievus, giminė iš kur kilo lotynų 
Ir albanų tėvai ir Romos aukštosios sienos.

2. Kreipimasis į Mūzą ir Enėjo vargų priežastis
Mūza, papasakok man, kuriai įsižeidus devybei 

Ar dėl ko supykus pati dievų karalienė 
Tokias nelaimes pakelt pamaldžiausiam vyrui užkrovė. 
Sielas dievų nejaugi šitoks įtūžimas užvaldo?

Buvo senovėj žiloj Kartaginos žydintis miestas, 
Priešais Tibrio žiotis ir toli nuo Italijos kranto 
(Tiro ateiviai tenai įsikūrę nuo sena gyveno). 
Valdė turtus jis didžius ir troško karo žiaurumų. 
Miestą šį Junona labiau, kaip sako, pamėgus 
Už visas kitokias šalis, daugiau net už Šamą. 
Čia ji laikė, ginklus, čia buvo ir josios vežimas. 
Deivės jau ir tuomet širdis jam linkėjo karščiausiai 
Viešpačiu būti tautoms, jei kartais nedraustų likimas. 
Ji girdėjo tačiau , kad kyla iš kraujo trojėnų 
Ainiai, kuriems bus lemta išgriaut kada Tiro tvirtoves. 
Ta giminė, karais išdidi ir žemių valdovė, 
Libijos eis sugniuždyti taip verpia Parkos likimą. 
Šito Saturno duktė prisibijo ir atmena karą, 
Kai už brangiuosius Argus ties Troja ji grūmės pirmoji. 
Dar nespėjo išdilt jos sieloje priežastys pykčio 
Ir baisieji skausmai. Širdies gilumoj tebeslypi 
Pario sprendimo skriauda, kai Junonos paniekino grožį, 
Nekenčiama giminė ir tarnyba kilni Ganimedo.
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Tuo užsidegus pykčiu, ji vaikė po jūrų platybę 
Paliktus dar Aetilėjo žiauraus ir danajų trojėnus. 
Blaškomi valios dievų, toli nuo Lacijaus žemės, 
Klaidžiojo jie po jūras visas per daugeli metų. 
Vargas be galo sunkus buvo giminę kurti romėnų.

3. Junona Enėjo priešas
Vos tik jie, iš akių Sicilijos žemė išleidę, 

Ėmė jau plaukti linksmai į atvirą jūrą ir varis 
Skrodė sūriąsias putas, kai nešiodama nuolat krūtinėj 
Žaizdą gilią Junona, su savim taip kalbėti pradėjo: 
„Argi man reiks pasitraukt nuo ketinimų ir pralaimėjus 
AŠ negalėsiu nuvyt nuo Italijos teukrų karaliaus? 
Draudžia likimas tai man? Bet padegt gi galėjo Paladė 
Argolėnų laivus ir pačius juos prigirdyti jūroj, 
Kai nusidėjo piktai tik vienas Gilėjo Ajantas! 
Karštą iš debesų ji svaidė Jupiterio ugnį, 
Daužė laivus šipuliais, ir ritosi bangos nuo vėjo. 
Kvapstant Ajantą liepsnas iš persmeigtos žaibo krūtinės, 
Viesulu griebus staigiu, i uolą j j įsmeigė aštrią. 
Aš gi pati, kaip didžiuotis galiu, dievų karalienė 
Ir sesuo ir žmona Jupiterio, šitiek jau metų 
Su viena tekariauju tauta. Junonos dievybę
Kas gi po to bepargerbs ar jai neš dar maldaudamas auką?“

Šitaip liepsninga širdim su savim kalbėdama deivė, 
Vėjų atvyko šalin, Ajolijos žemėn audringon. 
Urvo platybėse čia viešpatauja karalius Ajolas, 
Staugiančiom šėlstant audrom, besigrumiančius vėjus malšina 
Ir liepimais griežtais surakintus kalėjimu tramdo. 
Jie, įniršę piktai, siausdami po gaudžiančiu kalnu, 
Draskos laukan prasiveržt Laikydamas lazdą, Ajolas 
Sėdi aukštojoj pily ir įniršio siautę ramina. 
Jeigu tik jis nevaržytų nasrų, tai vėjai pagriebę 
Sukuriu vilktų tikrai su savim tada žemę ir jūras 
Ir dangaus aukštąsias gelmes per oro platybes. 
Betgi bijodamas to, oloj juos tamsiojoj paslėpęs, 
Naštą aukštųjų kalnų visagalis tėvas užkrovė, 
Davė karalių dar jiems, kuris, kaip susitarta aiškiai. 
Ir įtempti vadžias ir atleist, įsakytas, mokėtų.
Kreipės tuomet Junona į jį šiais maldaudama žodžiais:

„Tėvas dievų ir karalius žmonių tau leido, Ajolai 
Ir maldyti bangas ir iš naujo sukelti jas vėjais. 
Priešiška man giminė po jūros Tirėnų platumą 
Plaukioja ir penatus nugalėtus Italijon veža.
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Nardyk apsemtus laivus arba, po visur juos išsklaidęs, 
Jūron lavonus blaškyk. Turiu du kartus po septynias 
Nimfas žavingai dailias, iš kurių gražiausioji veidu 
Dejopėja. Ją. tau amžinom atiduosiu jungtuvėm, 
Kad su tavim gyventų visad už nuopelnus tokius 
Ir vaikučių tave ji tėvu padarytų“.

Tarė Ajolas į tai: „Ko nori tu, o karaliene, 
Darbas tai tavo ištirt, — man dera liepimų klausyti. 
Suteikei visą tu man galybę, kuria tik naudojuos, 
Lazdą valdžios ir Jupiterio man tu davei palankumą, 
Tu pavelijai man dievų puotose dalyvauti 
Ir mane padarei audrų ir vėtrų valdovu".

4. Enėją ištinka audra
Tuos ištaręs žodžius, jis šonan išgaubto kalno 

Smailgaliu kirto lazdos. Srove napaliaujama vėjai 
Brovęs visur pro angas ir viesulu žemėje siautė. 
Užgulė jūras karštai iš pat padugnių ir veržės 
Euras ir Notas kartu ir Afrikas vėtrom audringom 
Ir bangų didžiulių į krantą ritino kalnus.
Vyrų girdėt išgąstingi šauksmai ir lynų plakimas. ' .
Debesys tuoj iš akių glemžia teukrams ir dangų ir dieną;
Dengia tamsioji naktis, užgulusi jūrų platybes.
Dunda dangus ir ugnis po ugnies ima žybčiot padangė. 
Gresianti siaubą mirties jau vyrams viskas pranašauja.

Sukrečia vienu matu Enėjo sąnarius šiurpas.
Ima vaitot ir delnus abu prie žvaigždžių jis ištiesęs.
Šitaip sušunka balsu: „Kas mokės apsakyt, kaip laimingi. 
Galvas kam teko padėt prie sienų Trojos aukštųjų 
Priešas akis ir veidą tėvų! O sūnau tu Tidėjo, 
Didvyri iš visos giminės danajų narsiausias!
Ach, dėl ko negalėjau aš krist laukuose Uijono 
Ir nuo tavos dešinės iškvėpti savo gyvybę, 
Hektoras priešams baisus Achilėjo kur persmeigtas guli, 
Kur Sarpedonto smarkaus didžiulis ilsisi kūnas 
Ir Simoento srovė kur pagriebusi daugelio vyrų 
Skydus ir šalmus ir karžygių velka lavonus?“

Šitaip jam ėmus dejuot, šiaurys, atūždamas vėtrom, 
Rauna audringai bures ir vilnis lig žvaigždžių varinėja. 
Daužo irklus ir nardo bangoj pakrypusį laivą.
Ištisas kalnas vandens prieš juos atsirita piestu.

Karo aukštai ant viršūnės bangos pakibęs jų laivas, 
Žemę atveria jiems prasižiojus siūbuojanti jūra.
Varto smėlį dugne pašėlusiai siausdamos vilnys.

Išvertė Dr. A. RukŠa
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Vytautas Stumbras

(Senuole ir naujuose dherdvėjuotie
(Literato laiškas iš Paryžiaus)

Karui aptilus, pradedame kasdien drą
siau dairytis atviromis akimis. Ir godžio
mis akimis, trokšdami susivokti ir patirti: 
kas griuvo ir subyrėjo? Kas naujo užgimė? 
Kuo pradėsime maitintis po didžiojo krau- 
japlūdžio? Ar neregėto masto skerdynėse 
dar išliko nenužudyta žmoniškoji dvasia? 
Ar Europos pilietis dar gali būti . . . kū
rėjas? Ar jis dar turi teisę tokiu pasiva
dinti? . . .

Nenuostabu, kad senos tradicijos ir įpro
čio dėka daugelio ir mūsų, lietuvių, akys 
pro kasdienius rūsčius rūpesčius dažnai 
nukrypsta į Prancūziją .jr Paryžią. Į di
džiausią dar laisvą likusį kraštą Eurazijos 
pusiasalyje, į miestą, daugelį šimtmečių 
žėrėjusį minties ir idėjų spindesiu, bene 
vienintelį bombų nesugriautą senelės Eu
ropos didmestį . . . Dairėmės ir dairomės 
— ir ne vienas džiūgaujame, radę vėl se
nas geležėles. Ką gi, mums, kelerius metus 
klaikiai troškintiems ir dusinamiems ru
dųjų ir raudonųjų diktatūrų, kiekvienas 
laisvesnis vėjo pūstelėjimas, kiekvienas 
nevaržytas galėjimas atidaryti širdi ir pro 
tą jau gali pasirodyti — nauja srovė, drąsi 
kryptis, gaivinąs sūkurys . . .

Iš tikrųjų, deja, taip nėra. Net ir sena
jame Paryžiuje. Europinė žmonija, matyti, 
per ilgai ir per žiauriai skerdėsi, kad žmo
gaus mintis ir kūrybiniai polėkiai bega
lėtų staiga atsitiesti ir naujais, dar tur
tingesniais atradimais sužėrėti. Po pir
mojo D. karo buvome liudininkai tikrai 
daug naujų, originalių ir drąsių užsimoji
mų, nors kartais ir stambiai beprotiškų. 
Literatūroje, mene, muzikoje, politiniuose 
režimuose, daug kur ... Po antrojo D. 
karo gi — gal aš aklas ir kurčias, gal nie
ko nematau ir negirdžiu? — nebėra to 

sprogdinančio minties pasireiškimo, nau
jovių, ekstravagantiškų manierų ir gelmės 
— kad ir drumstos, bet gilios ir dar ne
nardytos . . . Nematau viso to, net ir Pa
ryžiuje, nors norėjau ir stengiaus įstebėti.

Žlugusios ir atšviežinamos etiketės
Tapybos pasaulinė sostinė, Paryžius, po 

ano karo tai juk buvo ištisas naujų „mo
kyklų“, naujų „technikų“, naujų formų ir 
naujų meno „idėjų“ fejerverkas! Šiandien 
jokia nauja žvaigždė dar nesušvito padan
gėje. Tas pats Pablo Picasso, genialus ieš
kotojas, toks pat gabus, kaip ir senas. 
Roualt, Matisse, Braque, Gris Lėger, Vla
minck ir šimtas kitų vis dar „modemiškų“ 
dailininkų, — tai juk vis senovė, žila ir 
prieškarinė . . .

O Literatūra, iš didžiosios raidės, ta 
karališkoji lakaus prancūziško esprit dei
vė? Futurizmas? Nebegirdimas ir nebeži
nomas dalykas, ypač kad ne prancūziš
kos kilmės . . . Ekspresionizmas? Taip 
pat nusenęs ir nežinomas, be to, vokiškos 
kilmės . . .

Unanimizmas? Kažkas kažkada buvo, bet 
jo kūrėjas Jules -Romains šiandien 
Prancūzų Akademijos naujas narys, už
konservuojamas toje „reakcijos ir klerika
lizmo tvirtovėje“ (Romains — kairysis ir 
laisvamanis!) . . . Surrealizmas? A, dar 
truputį įdomus, nes grynai prancūziškas 
padaras. Bet jo stambiausias teorininkas 
Andrė Bretonas interesuoja vien senyvas 
ekstravagantiškas damas ir dar kokį sno
bą. Surrealistų lyrikos šulai, Aragonas ir 
Eluard, pirmininkauja labiausiai draus
mingos ir tik realizmą tepripažįstančios 
komunistų partijos mitingams ir rašo dau
giau ar mažiau plokščias poemas. O svar-
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biausia, jau išleistos net dvi knygos apie 
surrealizmo istoriją. O ten, kur jau isto
rija, ten vadinasi, miręs dalykas . . .

Net Zozefinos Bakerės ir Moriso Cheva
lier žvaigždžių dar niekas nenupūtė iš 
music-hallų padangės! . .

Tikrų ir stambių naujienų pasigirsta tik 
gal muzikoje. Bet čia aš vis dar blogai gir
džiu, nes Flying Fortresses per daug ap
kurtino ausį prieš pusantrų metų . . .

Tai vis žlugusios ar dar tebeatšvieži- 
namos — senos etiketės, seni vardai, seni 
keliai, seni būdai. Geri gaminiai, bet seno, 
įprasto stiliaus prekės. Nieko naujo ne
atrasta ir neatrandama. Dirbama ir ieš
koma, nauji vardai linksniuojami ir jų 
žodžiai asmenuojami, lygmuo tradiciškai 
aukštas, bet tai vis jokios minties revo
liucijos ir ne naujų idėjų reveliacijos.. . .

O vis dėlto! . . .
Atsiprašau! O vis dėlto mane išvadintų 

neišmanėliu ar bent visišku obskurantu 
tie, kurie triukšmingai sušuktų kaip čia ne 
kartą triukšmaujama savaitraščiuose ir 
mėnraščiuose. — Nagi, juk yra nauja sro
vė — egzistencializmas! Tai milžiniškas, 
revoliucinis, naujus horizontus atskleidžiąs 
atradimas, tai kažkas be galo svarbaus, gi
laus ir nepaprasto! Yra juk ponas Sartre 
— didžiausias XX amžiaus romanistas ir 
filosofas! . .

Taip, Prancūzijoje, tiksliau Paryžiuje, 
dar tiksliau Floros kavinėje ir aplinki
niuose kvartaluose yra naujas dvasinis 
„sąjūdis“, nauja „mokykla“, naujas „mae
stro“ J. Sartre ir nemaža jo „mokinių“ . . . 
Tai yra egzistencializmas, nauja šviesa, 
naujas pranašas, nauja literatūra. Kas tai 
ištikrųjų yra tas egzistencializmas, dar 
maža kas gerai težino, daugumas tik klau
sinėjasi, teiraujasi, skaito, bet vis nesusi
vokia. Ar tai literatūrinė kryptis, ar nauja 
filosofija? Ne, greičiau tai nauja filosofija, 
randanti išraišką literatūroje, ypač Sartre 
romanuose ....

Betgi egzistencializmas — „nauja“ filo
sofija? Po dano Kirkegaardo, po vokie
čio Heideggerio? Atrodo, kad tokia fildso- 
fija yra jau nuo seniau egzistavusi, o dau
gelis jos „atradimų“ egzistuoja jau nuo to 

laiko, kai egzistuoja mąstąs žmogus ... 
J. Sartre išleido storą savo „doktrinos" 
raštų tomą. Eklektika, truputis filosofijos 
istorijos, gerokai daug asmeniškų sampro
tavimų . . . Viešpatie, tai truputį įdomu, 
kaip ir viskas, kas egzistuoja, kenčia, gy
vena, pūva ir miršta, — bet tai ne nauja, 
net neoriginalu..

Ši „filosofija“ betgi pradeda užkrėsti li
teratūrą, kaip kadaise psichoanalizė, freu- 
dizmas, libido . . . Tačiau literatūros isto
rija maža tėra užregistravusi šedevrų ku
rie buvo tik vienos ar kitos (paprastai ri
botos ir vienašališkos) filosofijos interpre
tacija. Ką literatūrai duos ir kas joje pasi
liks iŠ egzistencializmo „krypties“, dar ne
verta pranašauti. Bet klasikinis prancūzo 
aiškumo ir proporcijų mastas, jo raciona
lizmas, saikas ir meniškas skonis jau da
bar pradeda pavargti nuo tos „naujos" 
literatūros šedevrų, kurie atstovauja inte
lektualizmo kultui meno kūryboje, defor
muotų smagenų perdėtas analizes, išvir
siančias į iškrypimų, košmarų, bejėgišku
mo, žmogiškosios buities ir žmogiškosios 
prigimties „nykumo“ vaizdavimą. Klau
siama kartais: ar šis nesveikas, per karą 
nerviškai išvarginto žmogaus intelektizmas 
sunkiai nesudegeneruos gyvojo gyvenimo 
ir jo meniškos kūrybos, kuri visuomet 
buvo fikcija, bet sveika ir švieži, o ne ser
ganti ir užnuodyta. Si literatūra greit ska
tina pasiilgti autentiškų romanistų kūry
bos, tokio tipo, kaip Dickensas, Flaubert, 
Defoe, Balzacas, Stendhalis, Tolstojus, S. 
Lagerloef ar S. Unds’et . . .

O mes, lietuviai? . .
Šios visos temos būtų plačios, painios ir 

gal be galo. Reikėtų surašyti šimtus faktų, 
pateikti analizes, ir tik tada daryti išva
das. Tai jau būtų „rimta“ ir „moksliška". 
Gi čia tik — įspūdžiai, tik „impresioniz
mas“, taip pat senas, kaip ir prieškarinis 
pasaulis . . .

Lietuvis šioje girioje ’betgi neturėtų būti 
ir likti svetimas paukštis. Tiesa, likimas 
mus „išvietino“. Tiesa, likimas mus išrovė 
nuo savosios žemės, okupacijų metai nus
kurdino ir sužiaurino mūsų sielą, laikinai 
atskyrė nuo sveikos ir būtinos idėjų cirku-
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liacijos. Bet . . . argi tai kaip tik neįpa
reigoja vėl drąsiai atverti akis pažiūrėti 
į visą aplinką su savuoju, lietuvišku paty
rimu, rėpti savu protu ir sverti savomis 
svarstyklėmis? Prancūzija egzaltuojasi sa
vo patyrimais ir herojiškomis kančiomis iš 
resistance meto (politikieriai betgi jau bai
gia pražudyti visą jos grožį) . . . Mūsų 
kančios ir patyrimai, kurie dar neketina, 
beje, labai greit pasibaigti — yra kažkas 
nepalyginamo su vakariečių išgyvenimais 
ir pojūčiais, kurie pažino tik vieną prūsiš
ką batą. O mes, be viso to, pažinome dar 
antrą batą, be raides „p“ ... Ir jei mes 
gyvi, jei turime ryžto ir galios gyventi, tai, 
vadinasi, dar galime mąstyti, vertinti ir 
tatai išreikšti. Tik gal jau užtektų galvoti 
gatavomis citatomis, gal jau būtų metas 
drįsti su pilnu pasitikėjimu tarti savo ma
stymą, išreikšti lievuvio sielos, širdies ir 
proto turinį, kuris nėra nei toks mažas, 
nei toks seklus, kaip daugelis vaizduoda
vosi . . .

Gal tai nauja likimo ironija, kad man 
atrodo kaip tik dabar esant atėjus laikui, 
kada mūsų sąmonėje turi išnykti tasai 
complex d’infėrioritė, kuris pakirsdavo lie
tuvio pasitikėjimą pirmiausia mąstyti savo 
protu, jausti savo širdimi, savomis formo
mis, ir drąsiai reikštis autentiškai... Mes 
vis sekdavome „modeminėmis“ „srovėmis“ 
ir „mokyklomis“ iš užsienių. Kone žan
ruose ir kone visuose menuose. Ir tik kai 
esame užsieniuose, jeigu neapankame ir 

nepakvaištame, pradedame suvokti ir pa
justi: — kad ne tiek jau daug autentiškų 
ir originalių naujienų senajame pasaulyje, 
kad visur žmonės gyvena tik su viena 
galva ir viena-širdimi . . .

Mes pergyvenome ir tebegyvenama dra
mas, apie kurias daugelis vakariečių pado
riai nė nepasvajoja. Štai kur aš matyčiau 
lietuvio filosofo, lietuvio rašytojo, lietuvio 
menininko ir gal lietuvio politiko naują .r 
nepaprastai platų dvasinės veiklos lauką. 
Mes matėme visokių velnių ir nepalūžome. 
Mes nekapituliavome net prieš demoniš- 
kiausią smurtą, — esame gyvi ir egzistuo
jame realiau už Sartre „egzistencializmą“. 
Auga mūsų jaunuomenė, gal kiek bruta
lesnė, gal kiek arogantiškesnė ir primity
vesnė, negu senau, „alyvų žydėjimo d:e- 
nomis“ ... O, jinai nėra ideali, bet ji turi 
drąsos ir pasitikėjimo. Jei ji mokysis ir 
išmoks sutvarkyti kai kuriuos instinktus, 
iškultyvuoti sielą, praturtinti protą — drą
siai galėsime žiūrėti į ateitį. Tai bus žmo
nės, užgrūdinti kovų, žiną, kad laisvė tik 
iškovojama.

Su ja mes dairysimės į Europą ir į jos 
civilizacijos džungles. Ir gal turėsime jai 
pasakyti kai ko daugiau ir nuo savęs, ne
gu vien tik mokytis iŠ tų, kurie kapitu
liavo prieš smurtus ir silpniau bejaučia, 
kad mirtis ateitų visiems, jeigu būtų leista 
palaidoti vieną po kitos dar gyvas Euro
pos tautas . . .
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^hauclalis 
curvon^LyJe

Kažkodėl čia beržai sustoja augti ir pa
lieka vietą nedideliam dirvonėliui. O dir
vonėlyje daug ko ir nereikia ieškoti. Re
tais pulkeliais rikiuojasi snaudaliai, balti, 
apibarstyti rožiniais taškeliais. Kada jie 
pradeda ir baigia žydėti — vieni dievai ir, 
gal be to, dar vienos bitės težino. O jos 
snaudalius lanko labai mielai, nors ir jie 
tokie kuklūs, tylūs mąstytojai augalų 
bendruomenėje, nesipuošia pigiais bliz
gučiais, nesidažo savo veido rėkiančiais 
dažais. Per mielą vasarą, kaip per pasi
linksminimo salę, praūžia puošnios žibuok
lės, ištaigios laukų lelijos, prašmatnūs ge
gužės rakteliai. Praskamba su triukšmu, 
su svaiginančiais kvapais gražuolės, lydi
mos visos sparnuotos peteliškių ir širšėlių 
gaujos. O snaudalis, iškišęs galvą sulai te
kant, su pirmaisiais šnekučiais, dingsta 
iš šio Dievo pasaulio tik rudenio darga
noms įsisiūbavus. Tai lyg moteris, kurią 
pamiršta laikas, tai mūsų margųjų dir
vonėlių matuzalis. Baltas, aptaškytas ro
žiniais taškeliais, snaudalis neturi jokių 
paslapčių, nes savo liemenio neslepia la
puose, kaip tai daro kitos gudraujančios gė
lės. Tokios prabangos kaip lapai snauda- 
lio ūkis negali pakelti, nes sausa dirvonė
lio žemė labai šykščiai atiduoda gaivina
mąją drėgmę. Taigi jis visus savo rūpes
čius nukreipia į savo vienintelį turtą — 
baltą, rožinėm dėmėm apšlakstytą žiedą, 

tirštai apkaišytą švelniais siūleliais, kuriais 
godžiai geria sveikatą iš palaimingo oro. 
Jei žemė neduoda, reikia atsimti iš oro. 
Vargingas snaudalio gyvenimas, bet užtat 
ilgas ir gražus. Bepiga augti ir klestėti pa
vasario karalienei geltonajai purienai, ku
rios ne tiktai gumbuotas šaknis ir plačia- 
gyslius lapus, bet ir puošniuosius žiedus 
skalauja pramuštgalviai upelių vandenys. 
Bet tiems vandenims nusisukus sprandą, 
geltonosios pievų karalienės galva nuleip- 
sta ir, sausų vėjų pagauta, ji miršta. Taip, 
lėbautojo gyvenimas trumpas. O ten, kur 
beržai sustoja augti ir palieka vietą nedi
deliam dirvonėliui, mūsų snaudalis tie
siai šauna • į dangų, gražus savo varge, 
skaistus savo saikingume. Dirvonėlio že
mės nuogumą slepia pilkos .žalsvos, rusvos 
samanos, kurių kuklumui nėra galo: rodos, 
ims ir įlys gyvos į žemę. Tiek mažai jos 
reikalauja iš saulės ir iš dangaus. Lyg 
atsidėkodamas pasauliui, kad ir jam duota 
tiek nedaug reikalingos gyvybinės erdvės, 
samanų kerelis leidžia į vršų ploną, skais
čiai raudoną siūlelį, kuriam žmogus net 
pagailėjo suteikti žiedo pavadinimą. Moks
lo knygos sausai pastebi, kad tai yra spo- 
rangė. Kaip ten bebūtų, tačiau samanos 
plaukelis savo blankiu, svajingu raudonu
mu gražesnis už viduramžio moterį, išau
gintą tamsioje akmens pilyje, gražesnis 
už balades, kurias jai suposmavo įsimy-
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įėjęs riteris. Samanos žiedui negieda ba
ladžių nei gelsvai dryžasis bitinas, nei 
melsvoji peteliškė, tik apie jį slankioja 
drėgnoji sraigė, kuri savo nugara išnešioja 
samanos žiedo gyvybines dulkes.

Dirvonėlis, rodosi, čia atsirado tik tam, 
kad galima būtų vienam žmogui pailsėti, 
nes, ranka siekiant, sukežusių alksniukų 
pavėsyje veržiasi tamsiai mėlynos žirniu
kų kekės, o pro jų suglebusius krūmelius 
tiesiasi balkšvi katiliukai, iškišę palšus žie
dus sakytum gatavai pamerktos gėlės va
zonuose. Vaikams rodosi, jog tie balzgani 
katiliukai auga tik tam, kad jie galėtų juos 
nuskinti ir, pirštais užspaudę vieną galą, 
trenkti į delną ir triukšmingai iššauti. Tir
štėjančios žolės dugne netelpa ir kiša gal
vas į saulę skaisčiai mėlyni varpeliai su 
šviesiai geltonais liežuvėliais, kuriuos sve
ria prie žemės medaus krovinys. Prie kru
vinai raudono dobilo šliejasi tvarkinga 
šuniaramunė su savo baltu skėčiu ir auk
sine saule viduryje. Visus kaimynus pra
šokusi savo ūgiu kiškio kanapė, negalėda
ma pasigirti spalvomis, stengiasi nuste
binti savo grakštumu. O ten, nuošaliau, 
kur daug pavėsio, susimetusios tamsia sie
na dedešvos, apsipylusios įžūliais oranži
niais žiedais, su juokingais lapais, ku
riems, rodosi, neužteko mėlynos spalvos 
ir todėl jie ties viduriu vėl pereina į žalius 

-dažus. Lyg koki padegėliai arba apsinuo
diję mėlynuoju akmenėliu.

Juo žemyn, juo smarkiau prasideda 
grumtynės. Kas į save negali niekuo at
kreipti dėmesio, tas stengiasi kuo aukščiau 
išsimušti, o kam lemta likti prie žemės, 
tasis dobiliukas šventa įsitikinęs, kad jį 
palvinga smilga visu liemeniu išsitiesusi 
viršum savo varžovų, tačiau neužauga bai- 
tass dobiliukas šventa įsitikinęs, kad jį 
pastebės kam reikia ir prie pat žemės pri
siplojusį. Gyslotis tvirtai pasiklojęs sultin
gus lapus ir, iš jų dosnių atsargų išsiaugi
nęs ilgą kotą su palša buože, lyg ir abe
joja, ar jam apsimoka lenktyniauti su svid
re, ar jo buožę ir taip jau pastebės ple- 
viaspamiai praeiviai. Tarytum užpakalyje 
stovintys žiūrovai, pakalnės žolynai iš 
paskutiniųjų stiepiasi, kad geriau galėtų 
pamatyti savo linksmintoją saulę.

Toks yra pamušalas pievelės,- kurią iš 
visų pusių supa berželių kolonos, o iš pie
tų saulė be paliovos pila savo spindulius. 
Pro žalias viršūnių girliandas tyliai slenka 
garbanoti debesų gabalai. Nuvargę, saulės 

iškamuoti, sakytum neapsispręsdami, ar 
tęsti kelionę, ar ant žydriojo patiesalo už
migti vidurdienio poilsio.

O čia, žemai, saulės prikūrentame dir
vonėlyje gyvybės šokis pačiame įsibėgė
jime, kaip baltomis kolonomis apkaišytoje 
salėje dvyliktą valandą, kada po įžangi
nių, nedrąsių pažinčių jaunos širdys įsi
liepsnoja gaisrais, kada smuiko stygos įsi
tempia iki pamišėliško svaigulio.

Balkšvojo katiliuko lapo pažastyje, gai
viame pavėsyje lyg avių būrys susimetę 
amarai, kurių būdas toks ramus ir taikin
gas, kad jie, rodosi, visai nedalyvauja 
bendrame saulės šokyje. Lyg koki smagu
riautojai prie nektaro taurės jie epikurie- 
tiškai siurbčioja katiliuko kotelio saldžias 
sultis ir apie kitokius gyvenimo džiaugs
mus nieko nenori žinoti. Į šią taikingą 
bendruomenę šmaikščiais judesiais įkopia 
juoda skruzdė, kaišioja ūselius, žvangina 
žnyplėmis, kraiposi lyg ritminės gimnasti
kos šokėja. Įdomi, bet neromantiška ama
rų ir skruzdės draugystė. Į mažųjų siur
bikų parapiją smaugtaliemenė skruzdė 
lankosi vaišintis saldžiuoju tuo, ką išmeta 
iš savo vidurių dirbtuvėlės amaras. O už 
tas vaišes skruzdė visuomet pasirengusi 
atsilyginti savo mechanizuotomis žnyplė
mis beginkliams vaišintojams apgintu Štai 
tuo pačiu koteliu keliauja taškuota Dięvo 
karvutė — amarų siaubas ir žudikas. 
Skruzdė atsistoja piestu kovos parengtyje 
ir prisipila nuodų i savo švirkštą. Tačiau 
Dievo karvutė prisiploja prie kotelio, ap
saugodama savo jautrias pašones nepra
mušamais žvarbiųjų sparnų šarvais. Tan
kas stoja prieš durtuvą.

Sultingu bosu ūbauja visų plieniaspar- 
nių karalius bitinas, apsitraukęs savo pa
pilve dryžuota, lyg katorgininko, palaidi
ne. Juodi, geltoni sparnai ir daug triukš
mo. Jo balsas lyg vėjas į tuščią statinę. 
Mėgsta dedešvas, kurių geltoni žiedai turi 
įsirengę jam nusileisti aerodromus. Kar
tais per neapsižiūrėjimą pasikabina ant 
melsvojo varpelio, kurio kotas nusvyra iki 
žemės, neišlaikydamas keturmotorio svorio 
naštos: ne pagal Jurgį kepurė!

Geltonos peteliškės garsu sąmyšyje neį- 
neša savo dalies ir tik lyg šilko suknelės 
praspurda nuo karščio drebančio oro ban
gomis. Nuobodus, vienodas pilkosios bitės 
falsetas, aštrus, piktas urvinės tenoras. 
Lyg malūnsparnis pakibo ore širšėlė, ku
riai, rodosi, nėra jokių ženjės traukos taisy-

23

25



kliu. Pakybojusi virš šuniaramunės skėčio 
staiga atominiu greičiu šauna prie kitos 
gėlės.

O iš viso to kyla medaus kvapas, žemės 
alsavimo tvaikas, kuris bangomis tvinsta 
aukštyn ir šiurena vėjo pamirštus, aptin
gusius beržų vainikus. Tamsiai žali, bliz
gantys lapai prilipę prie mėlyno dangaus.

Ir nuo šio dirvonėlio, nuo kuklaus snau
dulio pakelta akis jau vėl nebenori grįžti 
atgal į kvepiamą žemę, nes pro baltą
sias beržyno kolonas liejasi tylus, kaip du
bens paviršius, Silio ežeras. Iki juostos 
įbridęs riogso piliakalnis pašiaušta rusvo 
smėlio kakta. Kaip kiekviename, taip ir 
Silio piliakalnyje, sako, tokį tylų, kaip 
šiandien, sekmadienį nugarmėjusi skra
džiai žemių bažnyčia. Sako, ten varpas ir 
dabar per pakylėjimus veržiasi iš žemių.

Pavargęs ir mėlynas, kaip dangus, Silio 
ežeras nebealsuoja. Tiktai ties meldynu 
iššauna šapalas, besivaikydamas mašaliu- 
ką. Pro baltus beržų piliorius stumiasi bal
tas laivelis, rodosi, savo briaunomis rai
žydamas beržų tošę, nors ežeras tvinkso 
dar už kokio šimto žingsnių žemai pakal
nėje. Išnyksta toliau drebančiame vidur
dienio ore. Iš užu piliakalnio išbėga vieš

kelis, kuriame net dulkės tingi pasikelti, • 
nesulaukdamos nei vėjo, nei žlegančios 
raštuotos lineikos. Ir elgeta vargingiausia 
šiuo metu guli po juodalksniu, paežerėje 
išmėtęs savo terbas. Tik kietu pavieškelės 
takeliu kicena juodas šuva, paspraudęs uode
ga. Tur but, ir jis bus pasiutęs, jeigu tokiame 
karštyje išsirengė kelian.

Anapus vieškelio telkšo žalios juostos, 
kurių tarpus pripildo geltonos dėmės, pilki 
žaismingi nameliai, po to vėl paskęsta 
žvilgsnis tamsioje šilų melsvumoje ir jau 
taip nebeišsivaduoja iki pat tos vietos, kur 
prasideda dangus. Šiluose iškyla Salako 
bažnyčios bokštas, kurio varpams jau per
daug tolimas kelias, kad atklystų iki Silio 
ežero, iki snaudalio su rožiniais taškeliais 
dirvonėlyje. Tenai dabar margos marios 
banguoja šventoriuje, nešdamos auksu iš
rašytas protasijas, o už aukšto mūro tvoros 
prunkščia arkliai, apkloti geltonomis gūnio
mis. Prie.arbatinės, aplink riestainių vežimą, 
plųstas, ieškodami priekabių, aplinkės bai- 
giažiemiai.

O baltas, rožiniais taškais aptaškytas 
snaudalis mano, kad su dirvonėliu jau 
baigiasi pasaulis.

RYŽTINGUMO 
IR SUGEBĖJIMO ŽYGIS 

BR. ŠUŠVE

„Nei broliai, nei giminės jie man, o vis 
dėl to kažkodėl taip gaila! Nepažinau jų, 
bet širdį taip maudžia, lyg dėl artimo 
draugo . . . Geri ir drąsūs vyrai turėjo 
būti“ — kalbėjo pirkioje jjrie stalo vienas 
mūsų kaimo kaimynas, grįžęs pietų iš lan
kos, o lankoje grėbiant šieną daugiausia 
tik ir tesisuko mūsų kalba apie Darių ir 
Girėną. „Mūsų Rytojus“ rašė apie juos 
kada, kokiu lėktuvu ir kaip skris, o liūdna 
radijo žinia taip giliai smigo visų širdin, 
kad galima drąsiai teigt, jog niekas iki tol 
dar nebuvo taip taikliai ir giliai pataikęs 
visos lietuvių tautos širdin ir radęs tokį 

atliepimą. Išties dar niekas iki tol nebuvo 
taip drąsiai ir stipriai ryžęsis išreikšti tau
tos jėgą ir vardą, tautos gyvastį ir glūdantį 
joje ryžtingumą, naujai sužadinantį ir su
judinantį visą tautą. „Antulių radija pra
nešė, kad žuvo“ — sielojosi motina, grėbda
ma šieną. Sielojosi visi Lietuvos kaimai, 
o daina: „Žuvo Darius ir Girėnas“ sponta
niškai gimė liaudyje. Tauta juos atpažino, 
kaip sūnus didesnių žygių ir pamilo. Jie 
žuvo dėl visų ir: „už šalelę Lietuvos" — 
pasakojo liaudies daina.

„Lietuvoje velniškai daug liko nenudirb
ta“ — Dariaus žodžiai, rašyti draugams,
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visai išreiškia „Lituanieos“ lakūnų polė
kius ir troškimus. Platesnio horizonto pa
žinimas ir patyrimas, įgytas svetur, įgalino 
lakūnus drąsiau ir plačiau pažvelgti, iš
silaužti iš kasdienės parapijinės gyvenimo 
vyksmo rutinos ir biurokratinio formaliz
mo. Jie matė pasaulį ir matė atgimstančią 
Lietuvą. Sugebėjo padaryti trumpą ir aiš
kią diagnozę, kad: „Lietuvoje velniškai 
daug liko nenudirbta“ ir kad: „tėvynė rei
kalauja iš savo sūnų ir didesnių žygių“. 
Tačiau amerikietiško tempo energija jiems 
nekliudė sveikai be iliuzijų prieiti prie veiks
mo, prie įkonkretinimo, prie supratimo. Jie 
žinojo, kad ką nors nuveikti ir sulaukti 
nebus lengva kol, anot Dariaus: „. . . .ne
būsime perspiovę per baliuką“.

Jie sugebėjo mintyje bei vaizduotėje su
kurtą planą konkretizuoti. Jie sugebėjo 
ryžtis ir praskinti kelią greitesnei mokslo 
ir kultūros pažangai, įgalinančiai patobu
linti tarpkontinentinį susisiekimą ir tuo 
pačiu žmonijos gyvenimą. Jų paliktas te
stamentas apie tai aiškiai byloja: „Mes 
gyvendami tokiais laikais, kada oras sten
giamasi panaudoti žmonijos reikalams, lai
kome sau už pareigą tautos vardu tą dar
bą garbingai atlikti“. Ju žodžiai prisidėti 
prie navigacijos mokslo pažangos ir vėliau 
darbai įrodė lietuvių tautos sugebėjimą 
ir pajėgumą įlieti gyveniman naujo krau
jo. Teisingai vienas Dariaus draugų lakū
nų rašo „Vagų“ žurnale: „Savo ryžtumą 
lakūnai apvainikavo pasaulinio masto žy
giu ir didžiausia auka tėvynei. Jų žygis 
yra lietuviškas įnašas žmonijos gerovei, tie
siant oro kelius tarpkontinentiniam susi
siekimui. Dabar žmonės saugiai naudojasi 
jūrų keliais ir be baimės perplaukia van
denynus. Tą saugumą žmonija iškovojo 
per šimtmečius nuklodama savo kaulais ir 
laivų liekanomis jūrų dugną. Lakūnai, 
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nutaškydami savo krauju žemę ir nuber- 
dami lėktuvų šipuliais jos paviršių, būsi
moms kartoms padarys saugų ir oro kelią“- 
Taip pasakė gen. Gustaitis, iškilmingai 
pagerbiant Dariaus ir Girėno atminimą 
Šaulių Sąjungoje. Šis žygis buvo vienas 
iš veiksmų, įgalinančių lietuvių tautą jau
stis lygiateisiu nariu pasaulio tautų šei
moje. Lietuvių tauta, viena seniausių 
Europoje, per Darių ir Girėną parodė pa
sauliui, bet visų pirmą pati sau, kad ji 
nėra nei karšinčius ar pastumdėlis kitoms 
tautoms ir žmonijos kovoje dėl gerovės 
nenori likti niekam skolinga. Jei kas to 
nežino mums, lietuviams, ne taip ir svar
bu: svarbiausia, kad tai žinome mes pa
tys“ — teisingai reziumuoja straipsnio au
torius. Bet taip pat mums, o ne kitiems, 
svarbiausia žinoti, jog Darius ir Girėnas 
savo testamente paliko priminimą: „Jei 
Neptūnas ar galingasis Perkūnas ir mums 
bus rūstus — pastos mums kelią į Tavo 
kraštą ir pašauktų „Lituanicą“ pas saye, 
tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo 
ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynų dievai būtų pa
tenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir 
nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.“

Jei mes žinome, kad daug lietuvių ame
rikiečių yra geri lakūnai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir kaip pranešama, jog 
amerikietis lietuvis lakūnas Kapallas ir 
atominę bombą, kaip vienas geriausių la
kūnų, numetė Bikinio Atolo bandymuose, 
tai ir tas, anot Dariaus ir Girėno testa
mento: „tegu . . . įkvepia . . . naujiems 
žygiams“ mus ir ateityje tęsti tokiu pat 
atkaklumu ir ryžtumu pradėtus žygius ir 
darbus ir teskatina prisidėti ir imtis nau
jų tėvynės Lietuvos garbei ir žmonijos 
gerovei.
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tikėjimai apie dangalai Miaida

Jau ir pačiose primityviosiose tautose 
žmogaus žvilgsnis dažnai nukrypsta į dan
gų. Jis stebi Saulę, Mėnulį ir žvaigždes, 
dangaus šviesuoliai daro jam didelio įs
pūdžio, jis jaučia jų atžvilgiu tam tikrą 
baimę ir kartu reiškia jiems savo pagarbą. 
Jis numanė, kad tie dangaus kūnai turi že
mės ir žmogaus gyvenimui didelės įtakos, 
tačiau tik praėjus ilgiems šimtmečiams pa
mažu pradėjo suprasti tikrąją šių gamtos 
reiškinių prasmę ir jų įtaką žmogaus gy
venimui.

Kronikos ir seni raštai nuolat mini, kad 
senovės lietuviai garbino Saulę, Mėnulį ir 
žvaigždes. Tokių žinių netrūksta iki pat nau
jųjų laikų, tačiau jos yra labai šykščios tu
rinio atžvilgiu: pažymima tik pats garbini
mo faktas, o kokiomis formomis jis pasi
reikšdavo, istoriniai šaltiniai paprastai nu
tyli. Tad nelieka kito išėjimo, kaip tik kreip
tis į šių dienų mūsų liaudį ir atsidėjus 
paieškoti tokio gerbimo pėdsakų tautosa
koje. Pasirodė, kad šis kelias yra teisingas, 
nes pasisekė surinkti gana gausi ir vertinga 
medžiaga.

Apskritai viskas, ką . mes viršuje arba 
danguje matome, yra šventa. Kadangi Saulė, 
Mėnulis ir žvaigždės yra šventi, tai rei
kia juos g e r b t L Užtat negalima į dangaus 
kūnus ir aplamai į dangų rodyti pirštu, bet 
esant reikalui galima rodyti tik visa ranka. 
Kas rodys pirštu, tam nudžius ar nupus 
pirštas, tą žmogų trenks griaustinis. Pirštu 
rodoma Saulė užpyksta, be to, ji gali įtrauk
ti žmogų į dangų. Vėlyvesnių laikų yra pa
žiūra, kad rodant pirštu į dangų išbadysi 
Dievui akis, todėl taip elgtis yra nuodėmė. 
Jeigu netyčiomis pasitaiko pirštu parodyti į 
Saulę ar Mėnulį, tada reikia pačiam kąsti 
tą pirštą iki kraujo, tai nepakenks. Į Saulę 
gryna arba nepridengta akimi gali žiūrėti 
tik tas, kas nėra padaręs didelės nuodėmės. 
Taip pat negalima prieš Saulę ar Mėnulį 

atsigręžus šlapintis, nes už tuo būdu pa
reikštą nepagarbą dangaus šviesuoliui su
silauksi bausmės ligos pavidalu.

Saulė
Dabar tik vaikų ir piemenų tarpe beran

dame giesmelių į Saulę, kuriose prašoma, 
kad Saulė šviestų ir kaitintų, nuvaikytų su 
„botagėliais“, t. y. spinduliais, lietaus debe
sis, o vakare greičiau nusileistų, kad pie
menys galėtų anksčiau parginti namo bandą. 
Tokių giesmelių yra gana daug užrašyta, 
tai seno Saulės gerbimo liekanos. Štai ke
letas būdingesnių:*)

a) Saulele, motinėle, 
Užtekėk, užtekėk!

~ Mes maži piemenėliai,
Mūs trumpi kailinėliai, •
Mums šalta, mums šalta.

Kybartai.
b) Atvažiuok, Saulele,

Su pyragėliais.
Nuvaikyk debesėlius 
Su botagėliais.

Kupiškis.
c) Važiuok, debesėli.

Sunkiuose ratuose, 
Atvažiuok, Saulele, 
Rateliuose, rateliuose.

S Alvitas.
d) Tu Saulele, tu šiltoji, 

Nesušildyk labai.
Tu Mėnuli, tu šviesusis,
N esušviešink labai.

Gervėčiai. %
e) Debesėliai, juodulėliai,

Gudų šalelėn, gudų šalelėm 
Saulytėle, motinėle.
Mūsų žemelėn, mūsų žemelėm

Salakas.

•) Plačiau žiūr. mano str. „Saulinės dai
nos“ žurnale „Gimtasai Kraštas“ 1943 m.

26

28



f) Saulele, vakaran, vakaran, 
Piemenėliai patalan, patalan.

Adutiškis.
Labai įdomus yra piemenų burtas „Sau

lei užleisti“ užrašytas Gervėčių apyl. „Pa
darysim vakarų, kad Saulė užsileist“, — 
sako piemenys. Užlenkiamas lankas, jo ga
lai įbedami į žemę, o lanko vidury paka
binamas duonos gabalas. Paskum lankas 
apdengiamas drabužiu, taip po lanku pasi
daro tamsu. Tada vienas piemuo šliaužda
mas ant nugaros palenda po ta palapine ir 
patamsy gaudo, burna duoną. Pagavęs iš
šliaužia iš palapinės ir tą duoną pasidalina 
tarp piemenų. Palapinėj būna tamsu, — 
„kad taip ir Saulės nebūt“.

Saulės leidimosi ir tekėjimo metas — ne
paprastas metas: tada vieni darbai, ypač 
būrimai, patariami daryti, kiti draudžiami. 
Be to, tuo metu žmonės turi tam tikrai už
silaikyti. Saulei leidžiantis arba tekant da
romi užkalbėjimai nuo ligų, tada geriausiai 
jie padedą, todėl šiuo metu užkalbama ro
žė, dedervinė, grižas, danties skaudėjimas, 
priepuolis, išgąstis, drugys, gyvatės įkandi
mas. Užkalbėjimuose nuo gyvatės įgėlimo, 
šalia žemės ir Žemynėlės, dažnai minima 
Saulė, Mėnulis ir žvaigždės, šaukiamasi jų 
pagalbos (Švenčionių aps.) Jei karvės maža 
pieno teduoda, reikia jas Saulei tekant plau
ti vandeniu. Negerai yra Saulei tekant 
skersti kiaulę, nes ilgai nenusibaigia, todėl 
skerdžia dar prieš Saulės tekėjimą, — mat, 
manoma, kad Saulė suteikia gyvuliui dau
giau jėgų ir gyvybės. Saulės buvimas ar ne
buvimas danguje turįs didelės įtakos nė tik 
žmonėms ir gyvuliams, bet ir augalams, to
dėl sėjos metu į tai atsižvelgiama.
Saulei leidžiantis baigiasi diena ir po Sau

lės nusileidimo visa eilė darbų draudžiama 
dirbti Negalima miegoti Saulei leidžiantis, 
nes užpuls „vištalaktis“ arba „vištakis“ — 
Saulei nusileidus nieko nebematysi. Po sau
lėlydžio negalima nieko skalbti ir velėti, 
nes tada laumės velėja ir jas prisišauksi. 
Apskritai, Saulei leidžiantis reikia baigti vi
sus laukų darbus, nes tada prasideda dva
sių laikas. Užtat Saulei nusileidus negalima 
dirbančiam sakyti „padėk“, Dieve?“, nes 
tuomet dirbančiam darbas nesiseka arba 
garbė eina ne Dievui, bet velniui. Saulei 

nusileidus negalima laukan pilti sąšlavų ir 
pamazgų, negalima imti iš svirno grūdai ir 
miltai, nes tada greit išsinešioja, dargi nau
jas duonos kepalas nereikia prariekti, nes 
duona būna neskalsi. Apskritai, Saulei nusi
leidus pradeda vaikščioti velniai ir raganos, 
visokį „pajokai“, vandenyje sujunda sken
duolių vėlės, todėl pavojinga maudytis, o 
prieš Saulės tekėjimą visos dvasios vėl išsi
slapsto, nes jos bijo Saulės spindulių.

Plačiai mūsų liaudyje yra randamas tikė
jimas, kad Saulė ir Mėnulis sudaro vedu
sių porą: Mėnulis yra vyras, Saulė — žmo
na, o žvaigždės esą jų vaikai. Iš pradžių 
Saulė su Mėnuliu gerai sugyvenę, bet vė
liau jie susipykę, išsiskyrę, todėl dabar nie
kados kartu nei teka, nei leidžiasi. Susipy
kimo priežastis dvejopai' aiškinama: jie su
sipykę nepasidalindami savo dukters Že
mės arba susipykimo priežastis buvusi 
Aušrinė, kurią Mėnulis pamylėjęs ir pasi
daręs neištikimas Saulei. Kad Saulė ir Mė
nulis esą sesuo ir brolis ir tarpusavy gerai 
sugyveną, rečiau teminima.
Kartais Saulė ir Mėnulis vaizduojami kaip 

personifikuotos būtybės. Saulė pasirodanti 
žmonėms jaunos ir labai gražios mergaitės 
pavidalu. Pasakojama, kad seniau Mėnulis, 
pasivertęs karalaičiu, klaidžiodavęs žemėje 
ir viliodavęs merginas; jis labai gražiai at
rodęs, turėjęs sidabrinius drabužius.

Primityviems žmonėms labai didelio įs
pūdžio darydavo Saulės užtemimas. Jie ma
nydavo, kad koks nors slibinas nori Saulę 
praryti, tad stengdavosi tą slibiną nuvyti, 
ypač keldami didelį triukšmą ir tuo būdu 
norėdami Saulei padėti. Tokio tikėjimo 
pėdsakų randame ir mūsų liaudyje. Rytų 
Lietuvoje Saulės užtemimo metu sakoma, 
kad Saulę kažkas „gadina“. Čia kaltė daž
nai suverčiama velniui, kaip rodo tokie 
žmonių išsireiškimai: a) „Saulės užtemimas 
— tai velnio galybės ženklas; Dievas galin
gas, bet velnias vis dėlto gali savo padary
ti“ (Seirijai); b) —Saulei užtemus žmonės 
sakydavo, kad tai velniai ją pridengia“ (Ra- 
jasiškis); c) „Velnias užkiša savo uodegą 
tarp Saulės ir žemės“ (Žeidelis). Kaltinamos 
čia ir raganos: a) „Ragana apsiverčia mie
goti ant kito šono ir skvernu uždengia 
Saulę“ (Krosna); b) „Kai pasivėlinus raga-
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na grįžta iš susirinkimo, tai savo šluota, ant 
kurios ji joja, uždengia Saulę“ (Gražiškiai). 
Toms piktoms dvasioms nuo Saulės nuvyti 
buvo keliamas triukšmas. Senutė Juoze- 
vičienė iš Paketurių kaimo (Kupiškio v.) 
Saulei užtemus liepusi vaikams mušti paga
liais į keptuves ir kitus metalinius indus, 
kad nubaidytų piktas dvasias, kurios Saulę 
užtemdo. Tuo būdu pasikėlęs didelis triukš
mas, indų skambesys ir vaikų riksmas. Apie 
triukšmo kėlimą Saulės užtemimo metu yra 
žinių dar iš šių vietų: Marijampolės, Liud
vinavo, Obelių.

Kitas liaudiškas Saulės užtemimo aiškini
mas yra manymas, kad tuo metu Saulė ir 
Mėnulis bučiuojasi, o kad nematytų Žemė, 
jų dviejų duktė, tai jie prisidengia skara 
ar apsidengia marška. Toks Saulės užtemi
mo aiškinimas pastebėtas šiose apylinkėse: 
Zarasų, Dusetų, Utenos, Daugų, Kražių.

Dabar mūsų liaudis paprastai Saulės už
temimą laiko blogu ženklu, tai užsirūstinu
sio Dievo rykštė, tatai reiškia kokią nors 
nelaimę: karą, badą, marą. Reikia rimtai 
užsilaikyti ir melstis.

Liaudis laiko nepaprastu dalyku, jei Sau
lei šviečiant lyja. Matydami tokį gamtos 
reiškinį, daro įvairius gana savotiškus spė
liojimus, pvz., sako: „karalius miršta“, „po
nai mirs“, „karalius pietus valgo“, „kara
lius duonos pritrūko“, „velnias savo pačią 
muša“, „kiaulė juokiasi“, „dangaus aniolai 
verkia“ ir pan.

Mėnulis
Atrodo, kad mūsų liaudis Mėnuliui teikia 

daugiau reikšmės ir rodo jam daugiau pa
garbos, negu Saulei. Jis dažnai vadinamas 
tiesiog dievaičiu. Viena sena moteriškė nuo 
Rodūnės taip pasakė: „Seniau .mėnulio* 
(žodžio) nebuvo, jis iš mokyklų parėjęs, bet 
buvo tik dzievaičis“. Labai įdomios yra 
maldelės į jauną Mėnulį. Mat, pirmąkart 
pamačius jauną trijų vakarų Mėnulį, rei
kia jį pasveikinti ir sukalbėti tam tikrą 
maldelę, tada galėsi sau išprašyti sveikatos 
ir šiaip visokios' laimės. ■Tos maldelės yra 
labai įdomios ir aiškiai prieškrikščioniškos 
kilmės. Jose Mėnulis vadinamas „dievaičiu“ 
ir „karalaičiu“, minima „Perkūno kara
lystė“, kurią vėliau pakeitė „Dievo kara
lystė“- Iš 60 mano turimų Mėnulio maldelių, 

užrašytų įvairiose Lietuvos vietose, čia pa
teiksiu tik kelias būdingiausias,

1. „Mėnuo, Mėnuo, Mėnulėli, dangaus 
šviesus dievaitėli! Duok jam ratų, man 
sveikatų; duok jam pilnystį, man Perkūno 
karalystį“. Daugelis ūkininkų šią maldą 
moka ir tiki, kad ji sulaiko tekantį kraują 
ir padeda nuo visokių ligų. (Antalieptė).

2. „Jaunas Mėnesėli, mūsų karalėli, tu 
švieti visados, mum linksmini. Pamatom jį 
ir visi nusiramenam, visi nusilinksminam. 
Atneši tu mum visokių loimį. (Ąrba: visa
dos švieti, visados mum linksmini, ataneši 
linksmybį, naudų ir gerų loimį). Kad tau 
Dievas dat pilnystį, o mum Perkūno kara
lystį“. (Rageliai, Rokiškio v.).

3. „Tegul bus pagarbintas švies Mėnesė
lis. Tau šviesybe, man gražybe; tau die
vyste man žmogyste“. Kalba norint išpra
šyti sau gražumo. (Žeimelis).

4. „Pamačiau jaunų jaunikoitį. Tau jau
nystė, mon ponystė (atrodo, bus sukeista, 
turėtų būti: tau ponystė, man jaunystė); 
man sveikata, tau dievystė“. (Anykščiai).

5. „Jaunas Mėnuo, jaunikaiti, dangaus že
mės karalaiti, — tau sudilti, o mum pražil
ti“. (Tauragė).

6. „Jaunas Mėnulaiti, dangaus karalaiti, 
— kad mano dūšelė būt su tavimi po smer- 
ties danguje“. (Kabeliai).

7. „Tegul bus pagarbintas jaunas Mėne
sėlis! Tau ant dangaus su žvaigždėmis, man 
ant žemės su žmonėmis; tau ant dangaus su 
šviesybe, man ant žemės su linksmybe; tau 
pilnatis, man sveikata“. (Šeduva).

Jaunas Mėnulis padedąs žmonėms dauge
lyje atvejų. Atitinkamai pasielgus galima 
esą nusigydyti karpas, retkarčiais dedervinę 
ar navikaulį. Pamačius jauną Mėnulį, rei
kia staiga sustoti vietoje, nenuleidžiant akių 
nuo Mėnulio pasilenkti ir paimti iš po kojų 
žemių," žvirgždų, sniego ar šiaip kas ten yra, 
patrinti karpas ir tas žemes atagalia ranka 
numesti, tada karpos pranyks. Numetant že
mes ar daiktą, sakoma: „Tegul čia palieka“ 
(Dusetos). Arba pamačius jauną Mėnulį pi
la "ant rankų vandenį ir sako: „Kad aš bū
čiau toks švarus, kaip tu švarus esi“ (An
talieptė). Karpos nėra jau tokia baisi liga, 
tačiau liaudies medicinoj' joms nugydyti
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yra labai daug nukalbėjimų ir įvairių bū
rimų, — matyt, ši liga, savo atkaklaus po
būdžio dėliai, yra laikoma labai galinga, — 
tad nenuostabu, kad net Mėnulio pagalbos 
šaukiamasi joms išnaikinti.

Mėnulis padedąs ir ateitį atspėti. Jauna 
mergaitė, pirmąkart pamačiusi jauną Mė
nulį, turi nei žingsnio toliau nežengti, bet 
pasilenkusi paimti iš po kojų truputį žemių, 
surišti jas į skarelę, daugiau nei žodžio ne
pratarus atsigulti ir pasidėti tą skarelę su- 
žemėmis po galva, tai susapnuos savo busi
mąjį. Imant žemės-reikia kalbėti: „Jaunas 
Mėnuli, dangaus karalaiti, leisk man (pa
matyti, susapnuoti) su kuo reiks gyventi“ 
(Alytus).

Apskritai, pamatyti jauną Mėnulį esąs 
geras ženklas, ypač jei jį pirmąkart pama
tai dešinėj pusėj: tada visą mėnesį bus 
linksma gyventi. Mėnulis džiaugsmingai 
sveikinamas, reiškiama' jam pagarba, prašo
ma iš jo sveikatos, grožio ir laimės.

Žmonės tiki, kad Mėnulis ir žmonėms, ir 
kitai gyvajai gamtai darąs labai didelės įta
kos, žymiai daugiau, negu Saulė- Pavyz
džiui,, jauname mėnesyje gimęs žmogus vi
są gyvenimą liekąs jaunos išvaizdos, ' esąs 
gražus, negreit senstąs, tačiau esąs bailus 
ir nedrąsus, silpnas ir nerimtas, labai bijąs 
„blogų akių“ (nužiūrėjimo). Sename mėne
syje gimęs žmogus esąs senos išvaizdos, su
siraukęs, suniuręs, piktas, negražus, greit 
susenstąs, tačiau esąs sveikas ir stiprus, 
patvarus, nebijąs akių arba nužiūrėjimo. 
Krikštynas reikią daryti jauname mėnesy
je, tai žmogus negreit susensiąs, ilgai bū
siąs . jaunas ir gražus. Jauname mėnesyje 
vedusieji ilgai gyvensią ir greit nepasensią, 
tačiau vestuves daugiausia taiko daryti pil
natyje, tada jaunieji turtingai gyvensią, jų 
gyvenimas būsiąs visko pilnas.

Tačiau Mėnulis sudarąs žmonėms ir pa
vojų. Reikią saugotis, kad naktį miegančio 
žmogaus Mėnulis per langą ar per kokį ply
šį neapšviestų, nes tada pristosianti „Mė
nulio liga“ — žmogus miegodamas vaikš
čiosiąs naktimis. Ypač pavojingas esąs toks 
apšvietimas mažiems vaikams ir nėščioms 
moterims. Yra visa eilė priemonių Mėnulio 
apšviestiems vaikams pagydyti: paprastai 
vaiko vietoje prieš šviečiantį Mėnulį pasta
toma lėlė- 

Ūkininkas labai daug dėmesio kreipia į 
Mėnulio atmainas, ypač pradėdamas kokį 
nors ūkišką darbą. Apskritai, nėra nė vieno 
svarbesnio ūkiško darbo, kurio įmantis ne
būtų atsižvelgiama į Mėnulio fazes. Atitin
kamos taisyklės susidaromos vadovaujantis 
panašumo dėsniu, pvz., skersti kiaules rei
kią pilnatyje, nes tada į puodą įdėta mėsa 
nesusitrauks, bet išbrinks, gėles reikią so
dinti jauname ir pilnaty, tada ilgiau ir gra
žiau žydį ir pan. Apskritai, liaudis mano, 
kad Mėnulis skatinąs žemės paviršiuj esan
čių augalo dalių, t. y. stiebų ir žiedų bei 
varpų, augimą.

Mėnulyje žmonės tariasi matą žmogaus 
veidą. Pilnaties metu esą matyti Mėnulyje 
moteris, rečiau vyras, su naščiais ant pečių 
ir dviem kibirais, kaip einama vandens 
semti. Kokiu būdu ta moteris atsiradusi 
Mėnulyje, įvairiai aiškinama. Tuose aiškini
muose pastebime du motyvu: 1. Mėnuliui 
patiko mergaitė, jis pasigailėjo našlaitės ir 
ją sau pasiėmė; 2. Mėnulis pritraukė į save 
mergaitę ar moterį, nubausdamas ją už 
tuštybę arba įžeidimą. Pagaliau įtraukimas 
į Mėnulį yra laikomas paprasta Dievo 
bausme už padarytą nuodėmę. Štai keletas 
tokių pasakojimų.

Močiaka vėlai vakare išsiuntė podukrą 
vandens parnešti. Ji bijojo, bet močiaka 
prievarta išvarė. Atėjusi prie šulinio ji 
sustojo ir žiūrėdama į Mėnulį verkė. Ji 
kalbėjo Mėnesėliui: „Mėnuli, Mėnuli, tu 
švieti aukštai ir nieko nebijai, o aš siratėlė 
bijau viena. Paimk mane, Mėnuli, pas save“. 
Kaip ji turėjo naščius ant pečių, taip Mė
nulis ją ir paėmė pas save (Kražiai). Pa
našių pasakojimų, kaip vandens semti išė
jusią mergaitę arba našlaitę Mėnulis pa
siima į save, yra užrašyta dar šiose apylin
kėse: Anykščių. Ramygalos, Stakliškių, Kal
tanėnų Nemakščių, Tauragės. Kartais Mė
nulis jam patinkančią mergaitę apgauna: 
kartą mergaitė ėjo su naščiais į šulinį van
dens; ji sutiko jaunikaitį, kuris ją vedė prie 
šulinio, o nuvedė į Mėnulį (Nemakščiai).

Kituose pasakojimuose Mėnulis nubaudžia 
merginą už tuštybę. Ėjo merga į pirtį ir ne
sėsi su naščiais vandenį. Jai atėjo į galvą 
palyginti, ar jos kūnas baltesnis, ar. Mėne
sėlis. Ji nusirengė ir sako: „Mėnesėl, ar 
mano kūnas šviesesnis, ar tu?“ Ir pakilo ji
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su visais naščiais ant Mėnesėlio (Žeimelis). 
Panašūs pasakojimai dar užrašyti Balninkų 
ir Panemunio apyl.

Dar dažniau yra randamas pasakojimas 
apie Mėnulį įžeidusią moterį („bobą“). Ji 
naktį ėjo su naščiais vandens parnešti, bet 
Mėnulis menkai tešvietė, ji patamsyje pas
lydusi sugriuvo ir išliejo vandenį. Tada su
pykusi sušuko: „Kad švieti, tai šviesk, da
bar mano pasturgalis labiau šviečia“ (Arba: 
„Tai šviečia, aš su-savo uodega geriau pa
šviesčiau“ ir pan.) Dar atsikaišiusi norėjo 
parodyti Mėnuliui pasturgalį, kaip daro su- 
pykusios bobos, bet užsirūstinęs Mėnulis ją 
pritraukė su visais naščiais prie savęs ir ji 
ten bus iki pasaulio pabaigos.

Labai dažnai yra užtinkamas aiškinimas, 
kad Mėnulyje matome Kainą, kuris laiko 
ant šakių pamovęs Abelį, arba tiesiog bro
lis brolį laiko ant šakių pasmeigęs ir pakė
lęs. Dar sakoma, kad Kainas kibirais nešio
jąs savo brolio kraują. Taip pat aiškinama, 
kad Kainas nešąs ant pečių užmuštą Ablių, 
norėdamas jį paslėpti.

Krikščionystės įtakoje liaudis ir Mėnulį 
sutapdino su šventaisiais: jis vadinamas 
Marijos sūnaičiu, Marija stovinti ant Mė
nulio, pirmąkart pamačius jauną Mėnulį 
reikia sukalbėti tris „sveikamarijas" ir pan.

(bus daugiau)

BEN. RUTKŪNAS

SPARNUS MAN META PAUKŠTES

Užvindė sodus gatvę, lauką 
magnolijų ir kriaušių kvapas, 
žiedų kepurės galvą brauko; 
per kalnus paukštės šiaurėn traukia — 
ak, mano tėviškėn, už tų kalnų anapus!

'Padange virtinės jų tempias, 
ir galo neregėti vis da— 
baltgurklės kregždės, gervės, pempės 
į pasiilgtą gimtą kampą — 
aukštoj pakraigėj sulipdyta lizdą.

Vai, krašte, tolimasis mano krašte, 
ar į tave kada dar grįšiu, 
ar tremtinio nuims kas naštą? — 
Dienų kelionėj mano jėgos mąžta, 
ir kojas sopuliai surišo.

Nėra, vai, nėr čia tokių sodų, 
kaip mano tėvo margo dvaro;
kalnai pūstieji nusibodo, 
širdies čia niekas neparodo, 
nuo durų elgetą šunim pavaro.

Taip visa svetima, vienoda, 
taip slegia debesys nukarę! 
Į tolį lekia mano godos — 
kad bent išgirstum gimtą žodį, 
užuostum Baltijos gintarą!

Ir mintys tėviškę pasiekia, 
kur sirpsta po langais serbentos, 
kur lyja kvapios duonos riekės, 
ramunių pievos nusidriekę, 
ir laukiamos Sekminių šventės.

Ir rankos lyg į duoną tiesias, 
neberakina žemės vargas------
Man moja debesėliai šviesūs, 
laisva padange svaiginiesi — 
sparnus man meta paukštės margos!

Literatūra ir propaganda
Ispanijos respublikonų savanoriai griež

tai protestuoja prieš amerikiečių rašytojo 
E. Hemingway romano „Dėl ko skamba 
stiklas“ išspausdinimą prancūzų kalba. Ta
me romane esą nepalankiai vaizduojami 
ispanai kaip kvailų ir nemokšų ūkininkų 
tauta. Visoki žudikai romane esą respubli
konai. Tai esanti pikta propaganda, nau
dinga Frankui.

Jei Hemingway literatūra yra propagan
da, tai kokia literatūra viešpatauja sovie
tuose? — tegul atsako ispanų respubliko
nai. Rašytojas turi visišką laisvę vaizduoti 
žmones ir kraštus taip, kaip jam atrodo. 
Propaganda tada būna literatūroj, kai me
lagingai vaizduojamas tautos ar paskirų 
žmonių gyvenimas.
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Howar das

GARSO BANGU BURTAI

Ko tik negalima atlikti garso pagalba? 
Galima maišyti vandenį su alyva, užmušti 
žuvis, surasti povandeninius laivus, homo- 
genizuoti pieną, sukelti kraujavimą iš no
sies, užmušti bakteriją, vyną išrauginti, 
rūką ir dūmus išblaškyti, triušius parali- 
žuoti, dirbtinai sukelti karštį, sujungti švi
ną ir aliumini ją. Galima bakterijas suar
dyti, kad išsilaisvintų jų stebuklingieji en- 
zymai; lytinius harmonus galima taip pa
veikti, kad jie būtų lengvai injektuojami 
į žmogaus kūną; vieną dieną gal net sme- 
gėnų operacijos nebe peiliu, o garsu bus 
daromos!

Tai skamba neįtikėtinai, ypač jei galvo
jama apie „garsą“, kaip apie automobilio 
sireną arba džezo dainininko meną. Mes, ži
noma, visada paskendę garsuose. Bet di
džiausius stebuklus daro tos garso bangos, 
kurių mes negirdime. Tai ultra garso ban
gos, turinčios daugiau kaip 16.000 virpė
jimų per sekundę. Žmogaus ausis nebepa
jėgia jų registruoti, lygiai kaip ir tų garso 
bangų, kurios turi mažiau negu 16 kartų 
per sekundę.

Garsas gali būti klastingas. Sakysim, 
pvz., puikioji Paryžiaus Notre Name ka
tedrą. Jeigu ji nebūtų pastatyta iš minkšto 
akmens, o iš granito, jau prieš kelis šim
tus metų savo pačios varpų skambėjimo 
būtų buvus sudaužyta! Tie varpai sukelia 
tokias galingas garso bangas, kad tik 
minkštas, absorbuojąs (sugeriąs), akmuo 
gali joms pasipriešinti. Iš penkių lanky
tojų, kurie prie skambančių varpų per 
daug prisiartina, trys iš katedros išeina 
kraujuojančiomis nosimis, nes jų jautraus 

. kraujo indus garsas sužaloja.
Ultra garso bangų sritis dar mažai ištir

ta. Žmogus tik dabar pradėjo jas savo 
tikslams, lygiai taip pat, kaip tik jis pra
dėjo gauti naudos iš atomo energijos. Iki 

šiol buvo padaryta sėkmingų bandymų su 
garso bangomis iki 50 milijonų virpėjimų 
per sekundę. Tai trys tūkstančiai didesnis 
virpėjimų dažnumas, negu mūsų ausis gali 
pagauti. Tokios garso bangos gaunamos 
trimis būdais: 1) elektros srove virpinamas 
kvarco kristalas; 2) panaudojant magne
tinius virpėjimus; 3) stipro oro spindulius 
leidžiant ant katilo pavidalo reflektoriaus.

Vienasdidžiausias garso bangų burtinin
kas yra prancūzų fizikas dr. Etienne Maut- 
ner, kuris 1938 m. atvyko į Ameriką ir ten, 
pasislėpęs savo mažytėje laboratorijoje 
Cuddebackville, Naujorke, o vėliau Kort 
Jervise, Naujorke, atidengė daug garso 
bangų paslapčių.

Viena iš jo keisčiausių konstrukcijų yra 
„garso patranka“, kurią dr. Mautner pa
darė iš srovės gamintojo, trijų kvarco kri
stalų, alyvos vonios ir dviejų parabolinių 
veidrodžių. Srovės gamintojas judina kvar
co kristalus iki 10.000.000 kartų per sekun
dę. Jie perduoda virpėjimus alyvos voniai, 
iš kur garso bangos parabolinių veidrodžių 
pagalba reflektuojamos į erdvęlygiai kaip 
stipraus prožektoriaus spindulys. Tokios 
garso bangos ne tik nematomos, bet ir ne
girdimos.

Eksperimentai, kuriuos dr. Mautner darė 
su „garso patranka“ karo metu saugumo 
sumetimais buvo laikomi paslaptyje. Jis 
„šovė“ kartą į triušį, kuris buvo medinia
me narvelyje už 135 m. Ultra garso ban
gos triušiui buvo siunčiamos 5 sekundes. 
Rezultatas — visiškas paraližavimas. Joks 
fiziologinis nervų jaudinimas tam triušiui 
negalėjo sukelti jokios reakcijos. Jis gu
lėjo visai nesijudindamas, lyg staiga būtų 
suakmenėjęs.

Dr. Mautner 18 metų vedė tyrinėjimo 
darbus ultra garso bangų srityje prancū
zų Schneider Creuzot ginklavimo koncer-
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ne. Jis buvo asistentas žinomo mokslininko 
profesoriaus Langevino, kuris savo povan
deniniais garso bandymais, tyrinėjimais 
praskynė naujus kelius. 1924 m. Langevi- 
nas tyrė perdavimą didelio dažnumo garso' 
bangų po vandeniu. Jis pastebėjo, kad ult
ra garso bangos nuo uolų ir kitų povande
ninių kliūčių yra reflektuojamos. Tai jam 
davė mintį povandeniniuose laivuose 
įrengti ultra garso „akį“ — labai panašią 
į tą, kurią gamta yra davus šikšnospar
niams.

1925 m. Langevinui ir Mautner buvo pa
siūlyta tokią bandomąją aparatūrą įvesti 
viename povandiniame prancūzų laive. Tai 
buvo primityvus aparatas su 2000 svarų 
sveriančiais megafonais, kurie buvo pri
taisyti prie laivo liemens, bet jis praskynė 
kelią moderniam „Sonor“ aparatui, kuris 
leidžia povandeniniams laivams konsta
tuoti kitus laivus, o šiaip laivus įgalina 
suuosti povandeninius laivus. Tuo t?ūdu 
parodytas kelias „radarui“, kurs oro erd
vėje dirba taip pat, kaip „Sonor“ po van
deniu: radaras ore pagauna atmuštas elek
tros bangas, sonoras — atmuštas garso 
bangas vandenyje.

Netrukus po savo atvykimo į Ameriką 
dr. Mautner buvo paprašytas savo ultra 
garso bangų stebuklus parodyti Naujorko 
pasaulinėje parodoje. Jis įruošė savo apa
ratą apie auksinių žuvyčių baseiną. Kai 
jis baseiną bombardavo ultra garso ban
gomis, baseinas išnyko . . . Žuvys atrodė 
plaukiojančios ore. „Tai buvo puikus eks
perimentas“, kalbėjo dr. Mautner, „bet žu
vys greit išgaišo“. Auksinės žuvytės Žuvo 
bombarduojant ultra garso bangomis.

Iškilo klausimas, jei žuvis ultra garso 
bangomis galima užmušti, ar negalima už
mušti bakterijų? Taip, tai irgi galima. 
Darant bandymus Kalifornijos universitete 
tyrnėtojams garso pavyko užmušti staply- 
sokokkus, bakterijas, sukeliančias maisto 
produktų apnuodijimą ir furunkulus Buvo 
atrasta, kad pieną galima pasterizuoti per 
porą sekundžių, leidžiant per jį ultra gar
so bangas. Bakterijos virpėjimų yra už
mušamos — visai taip tikrai, kaip iki šiol 
vartojamų pasterizavimo metodų karščių, 
kur suj£dštama 30—40 minučių.

Pienas ultra garso pagalba gali būti ir 
homogenizuojamas. Kaip žinoma, grietinėlė 
ir pats pienas nesimaišo arba bent neilgai 
būna susimaišęs. Bet veikiant pieną ultra 
garso bangomis, riebalų kruopelės suardo
mos, ir rezultatas — gaunamas visai ho- 
mogenus pienas.

Šiuo metu Kolumbijos universiteto fizikos 
medicinos koledže du jauni mokslininkai, 
d. P. K. Stumpfas ir D. E. Greenas, daro 
bandymus pritaikyti ultra garso bangas 
gydymui. Jie sukonstruktavo vieną iš ne
daugelio Amerikoje esančių ultra garso 
aparatų: tai kvarco kristalų virpėjimų apa
ratas, siunčiąs 60 kartų aukštesnius „to
nus", negu mūsų ąusis gali pagauti. Mane 
apėmė keistas jausmas, kai jie man demon
stravo savo aparato veikimą. Aš nieko ne
galėjau girdėti, bet mačiau, kaip alyvos 
vonia, kurioje buvo panardytas kristalas, 
darėsi vis neramesnė. Galų gale virpėji
mų jėga, taip paveikė, kad alyva iš vidu
rio išpurkštė, kaip žibalo šaltinis. Tada 
Dr. Stumpf atnešė butelį su avies krauju,- 
kuris buvo raudonas ir nieku neypatingas 
— kaip aplamai, kraujas. Jis panardino 
butelį minutę ir tris ketvirčius į virpančią 
alyvą. Kai jis jį vėl išėmė, skystis buvo 
rausvas ir permatomas, kaip limonadas. 
Raudonieji kraujo kūneliai buvo suįrę ir 
hemoglobinas buvo iš jų išsiskyręs.

Didelė pažanga padaryta bandymuose 
ultra garso bangų pagalba iš bakterijų iš
gauti enzymus. Enzymai tai tos paslap
tingos jėgos, kurios pagreitina mūsų kūno 
chemines reakcijas. Jei nebūtų enzymų, 
užtruktų metus, kol mūsų skilvis suvirš
kintų gabalą mėsos; enzymų pagalba tai 
trunka 15 minučių. Taigi, jie labai svar
būs. Iki šiol, norint išgauti enzymus, rei
kėjo bakterijas užmušti. Kolumbijos uni
versitete jie šiandien ultra garso bangų 
pagalba paprasčiausiai „išpurtinami“.

Dr. Stumpfas ir dr. Greenas taip pat 
darė bandymus ir su pavojingomis bakteri
jomis, kurios sukelia dėmėtąją šiltinę ir 
tifą, su puliavimą sukeliančiomis ir su in
fluences bacilomis bei su spinalinį vaikų 
paralyžių sukeliančiu virusu. Ko tie moks
lininkai siekia? Jie bando, suardydami šias
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bacilas, gauti mažiau pavojingas medžia
gas, kurios be pavojaus įneštos | kūną su
darytų imunitetą^

Iki šiol sunki medžiaga eksperimentams 
buvo lytiniai hormonai, nuo kurių priklau
so daug svarbių funkcijų.- Jie buvo įve
dami į odą tablečių forma, kad pamažu, 
būtų absorbuojami į kraują. Ultra garso 
bangų pagalba galima pagaminti emulsi
ją, kuri leidžia lytinius hormonus vieno
dai paskirstyti; arba galima pagaminti sky- 
Štį ir tiesiog įšvirkšti į raumenis.
Kitas mokslininkas, dirbąs prie Kolumbi
jos universiteto, daro bandymus, norėda
mas ultra garso bangas pritaikyti pašali
nimui smegenų navikų. Visų pirmą turi 
būti gerai nustatyta vieta, kur navikas 
išaugęs. Tada iš dviejų pusių leidžiama į 
sergančią vietą po pluoštą Ultra garso ban
gų taip, kad toje vietoje abu pluoštai kry
žiuojasi ir virpėjimu sunaikina naviko nar
velius. Dabar dar toli iki praktiško šio 
metalo pritaikymo; bet ateičiai bandymai 
žada naują chirurgiją — chirurgiją be pei
lio. Pennsylvanijos universiteto profeso
rius Chamberas pirmas konstatavo, kad 
ultra garso bangos daugelį bakterijų už
muša, bet kitoms nieko nekenkia ir riet 
padeda veistis. Jis surado, kad reikia tik 
paleisti ultra garso bangas per vyno sta
tinę, ir trumpiausiu laiku vynas bus iš- 
rūgęs. Tam tikros bakterijos ir grybai, 
kaip pvz., tie, kurie veikia vyną ir sūrį, 
veikiant didelio dažnumo virpėjimams 
ypač gerai tarpsta.

Kasdieniame gyvenime ir pramonėje 
ultra garso bangos gal suvaidins didelį 
vaidmenį rūko ir dūmų išblaškymui. Ban
dymai parodė, kad ore skrajoją svetimkū
niai, ultra garso bangų paveikti, susimeta 
į didesnius gabalus ir kriijta žemėn. Mažo 
masto bandymuose pavyko panaikinti rū
ką, ultra garso bangų pagalba sudarant di
desnes vandens garų daleles. Tas pats pa
vyko ir su durnais, sudarant didesnes suo
džių daleles. Tokiu būdu atsiranda gali
mumas aerodromą dengiantį rūką išblaškyti 
ir didžiuosius pramonės centrus dengia- 
čius dūmus pašalinti.

Ultra garso bangos jau buvo panaudotos 
metalų struktūrai tirti. Siunčiant garso 

bangą per metalą galima konstatuoti, kiek 
tas metalas yra masyvus — visai taip pat, 
kaip gydytojas tiria pacientų krūtinę, barš
kindamas ją pirštais. Tuo pačiu metodu 
galima ištirti ir automobilio padangas, ar 
jose nėra pasidarę oro pūslyčių.

Žinoma, garso bangos — tai yra girdi
mosios — mūsų jausmus gali nemažai pa
veikti. Ar Kreisleris griežia savo smuiku 
ar kas nors .nagu braižo skardą — abu 
veiksniai sukelia oro bangavimus. Bet ko
kius skirtingus jausmus sukelia tai mumy
se! Ne taip ryškiai galima apibrėžti ultra 
garsą. Jis veikė 26 apakusius asmenis (vad. 
ninkas, dirbąs general-electric — bendro
vėje, pasakojo man ąpie vieną eksperi
mentą, kurs vyko Scheneetado bandymų 
stotyje, dalyvaujant dvylikai profesorių. 
Buvo pastatytas ultra garso bangų siųstu
vas; bandymo metu vienas profesorius 
staiga atsikėlė ir išbėgo. Kai vėliau jį 
klausė apie išbėgimo priežastį, jis galėjo 
tik paaiškinti, staiga pajutęs „keistą jaus
mą“.

Kaip žinoma, daugelis aklųjų turi ypač 
išlavėjusį garso aparatą. Savo bandymais 
Pavlovo institute Leningrade dr. Mautner 
įrodė, kad aklieji geriau pagauną ir ultra 
garsą. !is veikė 26 apakusius asmenis (vad. 
tokius, kurie nebuvo gimę akli) ultra gar
su, kurs buvo perduodamas ausenomis. 
Virpėjimas buvo tokio dažnumo, kaip tam 
tikros spalvos šviesos skal^. Visi bando
mieji, išskyrus du, aiškiai galėjo pasakyti 
spalvas.

Bet šiandien, savo laboratorijoje Port 
Jervise, dr. Mautner yra įsitikinęs, kad ult
ra garso bangos akliesiems gali daug dau
giau padėti. Po kurio laiko mokslui pa
vyks akliesiems pagaminti „matymo“ apa
ratus, kurie yra tokie pat veiklūs, kaip 
šikšnosparnio organai:. mažučius nešioja
mus vibratorius, kurie siųs ultra garso 
bangas ir jas, nuo daiktų aklojo kelyje 
atsimušusias, vėl pagaus. Tokiu būdu jis 
tiksliai galės žinoti, kaip toli yra nuo savo 
namų, nuo stulpo ar nuo kito praeivio.

Išvertė P. 2.
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'l'legrai prie dkambanidu kalnu

Jie išaugo skambančių kalnų papėdėj, 
iš Aukštosios Palmės giminės.
Dienomis medžiojo. Naktimis susėdę
prie laužų dainavo apie Kongo girių tamsumą.
Plačiai šypsojosi jų bronziniai veidai, 
tvirtom rankom mušant būgnus. — ,
Dievas Bum-Bum mėgsta muziką ir šokius.

Tom-Tom narsus viešpats ir žynys, 
iš glūdžiosios Kongo girių gilumos, 
užu skambančių kalnų grandinės 
Tom-Tom žmonės klausėsi naktim dainos; 
Tom-Tom bandote nerimavo dėl kalnų, 
Ten vaiduokliai iš Aukštosios Palmės giminės 
naktim šoka ant baluojančių uolų. ’ .
Jų dievas Bum-Bum mėgsta muziką ir šokius.

Tom-Tom vyrai slenka džunglėmis, beždžionės 
lydi juos riksmu iš tankumos.
Tom-Tom narsus viešpats ir žynys
nepakenčia naktim triukšmo ir dainos, 
sklindančios nuo skambančių kalnų. 
Ir iš protėvių skolinga dar krauju 
Jam Aukštosios Palmės giminė.

Staiga būgnai ėmė mušt smarkiau papėdėj,

Kongo girių gilumoj sujudo žvėrys.
Sunerimo juodos Aukštosios Palmės žmonos.
Vyrų akys girioj įžvelgė pavojų. —' - .

— Tamsiom džunglėm slėnin sėlina mirtis,
— Aukštai kalnuos — juodi Bum-Bum dievai —
— Eisime palinksmint būgnais juos, ,
— Bum-Bum mėgsta muziką ir šokius.
Tom-Tom vyrai grjžo savo girių gilumon tuščia skambančių kalnų padėde. 
Viršuje kalnų dievai. Ten jų būgnai dunda ant pasvirusių kalnų uolų. 
Tom-Tom oyrai grjžo savo girių gilumon tuščia skambančių kalnų papėde. 
Ant kalnų, aukštai, dundėjo būgnai
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Supuvusi bulvė vietoj duonoj
Skaitytojo balsas

Esu iš žmonių, kurie perka viską, kas 
tik pasirodo mūsų spaudos rinkoje, visai 
nežiūrėdami pirkiniui į dantis. Ir kasdien 
vis labiau ir labiau nusiviliu. Rodosi, kad 
DP yra tokie sutvėrimai, kuriems galima 
įkišti viską, ką tik žaliasnapio ar nusira
šiusio rašeivos plunksna pagamins. Galima 
spausdinti ir leisti vadinamuosius eilė
raščius, apysakas, noveles, kelionių nuo
tykius, net tariamai humoristinius dalykė
lius, nesvarbu, ar šie „kūriniai“ bent iš 
dalies atitiks literatūros teorijos reikalavi
mus, ar tai bus tik pasigailėjimo vertas 
sakinių kratinys — vis tiek „Dievo paukš
teliai“ viską išpirks, mokėdami kad ir neį
prastai brangias kainas (palyginus su vo
kiškų knygų kainomis), nes lietuviško žo
džio badas mus kankina jau keletas metų.

Žmogus, kuris nori valgyti, išmaino pas
kutinį švarką į supuvusią bulvę. Bet ar ja 
pasisotina? . . .

Taip yra ir su mūsų tremtinių visuo
mene bei su ją maitinančia literatūra. Nė
ra jos per daug, bet ir toji Dieve, pasi
gailėk!

Norėtųsi autorių adresu sviesti žodį — 
spekuliantai! Taip, tai yra žiauresnė spe
kuliacija už spekuliaciją žiebtuvėliais, ak
meniukais ir rūkomuoju popierium. Nes 
ši biznio rūšis ne tiek mus „aplupa“, kiek 
sužaloja.

Gaudami vien šlamštą ir sotindamiesi 
juo, mes tolydžio žalojame savo literatū
rinį skonį, bukiname jausmus, estetinį pa
jautimą ir, svarbiausia — prarandame pa
sitikėjimą savais kūrėjais.

Sekdamas ir svetimą literatūrą, žmogus 
noromis nenoromis per ilgesnį laiką priei
ni išvadą: viskas, kas yra lietuviška, turi 
būtinai būti žemesnio lygmens už 
kitų, nes mūsų rašytojai nesugebėjo iš
silaikyti nesupilkėję ir nepriartėję prie 
šiandien taip populiaraus Vokietijoje „sto
vyklinio tipe'1. Nemanyčiau, kad toks reiš
kinys būtų teigiamas akstinas mūsų tautos 
likiminėje kovoje dėl egzistencijos.

As noriu šituos žodžius pasakyti ne tik 
pradedantiems grafomanams, kuriuos pas
kutiniu metu visai teisingai ėmė atakuoti 
rimtesnioji periodika, bet taip pat jau ir 
nebe pirmą kartą besireiškiančioms pavar- 
dėms, kurio šiame istoriniame ir sunkia
me mūsų tautai laikotarpyje nesugeba, ar 
nenori sugebėti būti tuo, kuo galėtų ir 
turėtų būti.

Mano mažoje knygų lentynoje prisiglau
dė dar vienas nesiekiąs šimto puslapių lei
dinėlis, autoriaus žodžiais gramozdiškai ta
riant, . kuklus lapelis nuo didelio 
tremtinių medžio margo gyvenimo miške“.

Ir ką gi — aš jį perskaičiau. Perskai
čiau nuo pat viršelinio puslapio, kuris 
prasideda visai padoriai, būtent: Algirdas 
Gustaitis — Tarp Šveicarijos ir Danijos 
— Tekste 15 iliustracijų ir žemėlapis — 
1946“. Perskaičiau, nes esu įsitikinęs, kad 
mums čia esant reikia viską skaityti, kas 
lietuviškai „išdrukavota“, ir susižavėjau., 
žemėlapiu. Iš tikrųjų autorius gerą ga
balą nukeliavo. Ir ką jis ten pamatė?

Nagi, kad „Hanau West stotis visiškai
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sudaužyta, „kad „Frankfurtas prie Maino 
skaitomas 85°/o sugriautas“, kad Bremene, 
ar Heidelberge vidurmiestis sumaltas, ir 
kad tuose miestuose judėjimą tvarko uni
formuoti, baltomis pirštinėmis, odiniais 
diržais, vokiečių policininkai“ ir kad sto
tyse didelis keleivių susigrūdimas . . .

Tos pačios pasakėlės eina per visą kny
gą, įkyriai besikartodamos, autoriui pami
nėjus kokį nors naują miestą, papildant 
jas dar tuo, kad vienoje lietuvių .stovy
kloje autorių priima gana palankiai ir pa
valgydina, o kitur pataria nešdintis iš kur 
atvažiavusiam. Žinomas dalykas, autorius 
tokius tėviškai pabara ir pamoko, kad jie 
kultūros ir meno neįvertina.

Imdamas į rankas tą leidinėlį, žinojau, 
kad čia nerasiu nei beletristikos, nei poe
zijos, bet aš tikėjausi bent gero reportažo, 
ar kelionės dienoraščio, vykusiai pagavu- 
sio anų, mums visiems taip gerai pažįsta
mų, dienų nuotaiką ir išryškinančio poka
rinio žmogaus psichiką.

Juk mes žinome daug keliautojų, kurie 
savo įspūdžius aprašė, bet skaitant juos, 
jauste jaučiasi keliautojo įžvalioji akis, 
jautri ausis, didelis žmonių pažinimas. Ten 
pirmoje plotmėje pastatytas žmogus, kuris 
bet kurioje literatūroje ir turi būti svar
biausias objektas. O Gustaičio knygoje? ..

Argi jau taip įdomu, kad Frankfurto už
kandinių sienos nukabinėtos gyvulių iš
kamšomis, kurias savininkas kažin kuo
met nupirkęs (atseit, kodėl jis pats negalė
jęs jų sumedžioti), kad ant vinių sienoje 
kabo laikikliai laikraščiams, ar kad Liu
beke įrengtos karuselės, sūpuoklės, medi
niai arkliukai, orinio šaudymo (taip ori
nio!) būdos ir t. t. Žaurėkit ką aš atradau 
Vokietijoje. Beveik Amerika.

Tokių „įdomių“ atradimų Gustaičio kny
goje daug daugiau negu reikia. Mes juos 
kasdien, kiekviename žingsnyje sutinkame 
ir juos minėti vien dėlto, kad jie yra (kaip 
daro Gustaitis), lygu tam pačiam, kaip sa
kyti, kad Lietuvoje duona gaminama iš 
grūdų, o varnos suka lizdus medžiuose. 
Tiesa, kai kur autorius įvairiomis priemo
nėmis stengiasi paįvairinti tą nuobodų ir 
apie nuobodžius dalykus pasakojimą, kaž 

kodėl įvesdamas ligi šiol neįprastą tokio 
pobūdžio leidiniuose koloninį rašymo bū
dą, pvz.:

Haffkrugas. Brėkštantis rytas.
' Traukinys.

Spūstis.
arba:

Brazda šiaudeliai.
Ima ūkauti pelėdos.
Cypsi pelės.
Loja šunyčiai . . .

Jis susitikęs su žmonėmis ir pasikalba, 
bet taip atokiai nuo jų laikosi ir taip ofi
cialiai atsakinėja, jog tie dialogai ne tik . 
negelbsti reikalo, bet^ jį pagadina.

„Ji kalbina mane:
— Olandas?
— Ne.
— Danas?
— Ne.
— Norvegas?
— Ne.
— Švedas?
— Ne.
— Suomis?
— Ne . . .“ (65psl.) 

arba:
— „Ka veiksite su vynu?
— Gersiu.
— Kodėl gersite?
— Kad linksma būtų!
— Juras liūdna?
— Maždaug.
— Kas spaudžia širdį?
— Ach labai daug kas.
— Pavyzdžiui . . .“ (39 psl.)

Autorius jaučiasi, tur būt,'labai gudriai, _ 
vesdamas su nepažįstama traukinio kelei
ve, ar su anglų sargybiniu tokį primityviai 
juokingą flirtą, ar pašnekesį bet skaityto
jui tatai ne labai imponuoja.

Mūsų berneliai, kurie nei mokslų ėjo, 
nei knygų rašė, bet sugrįžę po vaizbūny- 
stės iš Liubeko ar Hamburgo, papasakoja 
daug gražesnių dalykų, atmiešdami tatai ’ 
subtiliu ir ne tokiu vulgariai nuobodžiu, 
kaip Gustaičio, humoru.

Reikia tikrai būti genialiai nepastabiam 
ir apkiautusiam, kad besibastant po išgriau
tą ir pokario chaose paskendusią Europe,
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kai nugalėto ir nugalinčio žmogaus psichi
koje vyksta tokia milžiniška revoliucija, 
beveik visuomet net smulkmenose pasireiš
kianti savo tragiškomis ypatybėmis, kai iŠ 
pagrindų perkainuojamos vertybės, matyti 
tik tai, ką jau seniai pastebėjo ir geriau 
aprašė mūsų dar nepriklausomybės meto 
keliautojai.

Galima būtų ilgai kalbėti apie Gustaičio 
knygos neigiamybes, nes aplamai tektų 
abejoti, ar ten kas nors teigiamo yra. Ne 
tik turinys, bet ir be galo gramozdiškas 
stilius, sintaksės nesklandumai ir tie ar
chaiški “ naujadarai, kaip „kojinio žaidi
mai“, „orinio šaudymai“, seksapiliškos 
prancūzų moterys“, lengvas, naujoviškas 
oras“ ir kt. skaitytojui sužaloja nuotaiką 
ir nervus.

Tai yra įspūdžiai vieno iš daugelio skai
tytojų, kurie turėjo kantrybės iki galo 
perskaityti „Tarp Šveicarijos ir Danijos“.

Nenorėtum tikėti, kad autorius pats tei
giamai galvotų apie šį „blozną“ dalykėlį. 
Norėčiau teigti, kad ir Algirdas Gustaitis 
serga šių dienų daugumo rašančiųjų liga: 
spausdinti viską, ką suspėsi sulipdei, juo 
greičiau, juo geriau, nes kiti užbėgs už 
akių.

Visa tai reziumuojant, savaitne kyla 
klausimas, ką duoda mūsų raštijai tokios 
ir panašios vertės leidiniai? Ar jie tikrai 

praturtina mūsų negausią tremtinių lite
ratūrą? Ar jie suvaidina tą vaidmenį, kurį 
turėtų suvaidinti mūsų nelaimėje?

Deja. Tenka atsakyti neigiamai.
Mes suprantame šių dienų skurdžias są

lygas ir rašančių žmonių vargus. Bet mes 
nepateisiname jų, jeigu jie šoka į speku
liaciją.

Čia pat peršasi labai būdingas kontra- 
pavyzdys. Maždaug prieš 100 metų tokio 
pat likimo gainiojami, kaip ir mes šian
dien, ieškojo prieglaudos Vakarų Europoje 
po nepasisekusio lapkričio sukilimo išblaš
kyta lenkų (o iš dalies ir mūsų) inteligen
tija. Bet koks milžiniškas skirtumas! Juk 
tremtyje, o ne kitur, sukūrė savo geriau
sius veikalus ir Mickevičius, ir Slovackis, 
ir visa eilė kitų, nes tie vyrai sielojos savo 
tautos reikalais ,nes tie vyrai žinojo, ką 
daro.

Sį klausimą reikia visu griežtumu kelti 
spaudoje nes tatai liečia ne vieną Gu
staitį, ar kokį kitą, bet visus mūsų kū
rėjus.

Ir rašytojas, ir žurnalistas, ir poetas turi 
suprasti savo uždavinį tautoje ir visuome-' 
nėję. Tauta jo nepateisins, jeigu jis ne
laimės valandomis maitins ją „supuvusio
mis bulvėmis“.

A. Markevičius.

PUOŠNI TUŠČIAVIDURĖ KNYGA
FLENSBURGO LIETUVIŲ METRAŠTIS „DIENOS BE TĖVYNĖS“

Palengvėliais auga lietuviškoji biblioteka 
tremtyje. Naujos kuklios knygelės įsis
praudžia į mūsų rankas, gaivindamos mus, 
ir pasislepia mūsų lagaminuose. Tai mū
sų kraitis, be kurio mums taip sunku gy
venti. Su džiaugsmu pasitinkama kiekvie
na knygą, kuri neleidžia mums visiškai 
užgesti ir išglebti. Šita suprasdami kai 
kurie, veiklumu paženklinę savo kaktą, 
ėmėsi knygos leidimo. Jie atneša mum 
didelį, plataus formato naują leidinį, ku

rio spalvoti ir skoningi viršeliai traukte 
traukia prie savęs. Tai Flensburgo lietu
vių metraštis „Dienos be tėvynės“. 358 di? 
deli puslapiai, puikus įrišimas daro šitą 
knygą bent iš paviršiaus vertingą. Ir jos 
kaina 100 markių taip pat sako, kad čia 
bus kalba apie didelius dalykus, kurie yra 
labai vertingi ir reikalauja gražios formos.

Ir tikrai — visus žavi knygos išleidimas. 
Kai daugel kas dejuoja, nerasdamas po
pieriaus ar lietuviško raidyno, čia kaip
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niekur nieko nugalėtos visos kliūtys. Lie
tuvišką raidyną čia nugali lietuviška maši
nėlė, kuria yra visa knyga perrašyta ir 
foto ar kitokiu būdu pervesta į matricas. 
Matraštyje randame atspaustas kreidinia
me popieriuje 12 spalvotų reproudukcijų ir 
16 fotografijų. Ir skaitytojo akys godžiai 
bėga per puslapius. Viršelis, dail. V. Viz
girdos, o spalvotos reprodukcijos: G. Jone- 
lynienės, S. Grigorevičiaus, V.' Siskino ir 
M. Tiburskienės.

Pirmiausia, paėmęs knygą, peržiūri pa
veikslus. Kokie čia meno turtai reprezen
tuos mūsų lietuviškąją kultūrą spalvomis. 
Ir tikrai džiaugiesi žmonėmis, kad suge
bėjo išleisti spalotus dailininkų paveiks
lus, nes jie kuo geriausiai patarnaus lie
tuviškajai propagandai. Ir kokos nusivy
limas ima, sutikus patį pirmąjį paveikslą: 
St. Grigorevičiaus — Tėvynės liūdesį. Nei 
kompozicijos, nei piešinio ir nei turinio. 
Manoma, kad pigiu sentimentu, pavaiz
duojant liūdinčią moterį, jau bus sukurtas 
ilgesio paveikslas. Dar didesniu siaubu 
padarytas to paties autoriaus kitas darbas. 
Piktasis demonas. Žemę užgulęs kažkoks 
raudonas žmogus. Tiesa, jis savo idėja 
įdomus, bet tokius škicinius darbus, nors 
ir spalvotus, visai nėra prasmės dėti į lei
dinį kurį matys daugel kitataučių. Ir ką 
jie turės pasakyti apie mūsų meną? Ką?

Truputį geresni ir įdomesni M. Tiburskie
nės ir G. Jonelynienės darbai, bet ir juose 
koks naivumas, neskoningumas. Visur, kur 
norime bent kiek išreikšti tautinę temati
ką, darbai yra menkaverčiai. Kur pajėgia
ma šiek tiek tiek atirūkti nuo pigaus 
patriotinio jausmo, ten šiaip taip dar praš- 
mugeliuoja į šiokius tokius paveikslus. Ir 

Siskinas čia entuziastingai pritapę daug 
visokio gero, kurį redaktoriui reikėjo pa
likti už redakcijos durų, kad ten palauktų 
kitų progų pasirodyti su savo menu, kuris 
šiuo tarpu mum visai neįdomus ir never
tingas.

Taip pritrenktą spalvotų reprudukcijų 
galutinai sunaikiną pats metraščio turinys. 
Apie jį kalbėti daugiau nėra verta, nes tuo 
suteiktume per daug garbės. Ir kam ap
siriboti tuo parapijiniu Flensburgo patrio
tizmu? Kam? Visa poezija, beletristika 
taip paviršutiniškai parašyta, kad jokiu 
būdu ji negali pretenduoti į literatūrą. Ir 
tenka stebėtis leidėjų skoniu ir tokiu ne
rūpestingumu, pasakytume, nesąžiningumu, 
kad maitina visuomenę tokiais menkaver
čiais dalykais ir iš jos pinigus vilioja. Ne- 
geresni nei publicistiniai bei visuomeni
niai straipsniai.

Čia kyla klausimas, kurio negali niekaip 
atsakyti: kodėl ėmėsi šito darbo, kodėl da
vė visuomenei gražią tuščiavidurę rožę, 
kodėl toks darbas įdėtas, kai mūsuose yra 
tikrai talentingų dailininkų bei kitų meni
ninkų, kurie savo darbais nepadarytų gė
dos prieš svetimtaučius, ir kurie sugebėtų 
mus pačius praturtinti, o ne nususinti. 
Nė kažin, kaip norėdamas šitos knygos 
negali laikyti viešoje vietoje, kad nepa
tektų į kokias kitataučių rankas, o juk 
mums taip reikia puošnios stalo knygos, 
kuri puikiai reprezentuotų mus ir tarnau
tų gerai mūsų propagandai. Ir neviltyje 
užskleidi knygą, nuleidi rankas ir galvoji, 
kada praregės tie veiklos žmonės, kada į’ 
mūsų sielos tyrus kris tikrojo meno saulė.

A. Džiugėnas.
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George Bernard Shaw
„Kaip sunku įrodyti žmonijai, kad 
•blogybė yra blogybė“. B. Shaw.

George Bernard Shaw, didysis šių laikų 
satyrikas ir dramaturgas yra, be abejonės, 
pati populiarioji Anglijos asmenybė. Ber
nard Shaw, tame laisvių krašte, kalba ir 
rašo, kas jam patinka, nepersenai atsakęs 
vienam interview davėjui, kad vokiečiai iš 
anglų galėtų pasimokyti viso to, ko gyvenime 
išvengti reikėtų. Bet tai rezultatas jo di
džios originialybės, aštraus intelekto ir ne- 

. paprastų satyriko privalumų: įprastam 
žmonijos galvojime, idėjingume, papro-x 
čiuose, moralėje, herojizme, ieškoti ir at
rasti priešginybę, nesuderinamą su gyveni
mo realumu, gyvenimo tikrybe. Savo laiku 
jis ir jaunimą mokęs neklausyti senių, nes 
ir pats jaunimas pasenęs nesuprotingėsiąs, 
kas jaunas kvailas, liksiąs ir senas kvailu. 
Gi jaunas protingas jau savaime protingas 
esąs.

•Bernard Shaw gimė 1865 m. 26 liepos 
Dubline ir pergyveno sunkią ir kietą jau
nystę. Jaunas palikęs Dubliną jis atvyko 
Londonan, kurį laiką tarnavo Londone te

lefono bendrovėj, o vėliau tapo vienas žy
miausių Londono publicistų, dalyvavo įvai
riuose Londono žurnaluose, rašė daug 
meno ir muzikos kritikos klausimais, dirb
damas toje srityje su dideliu pasisekimu. 
1880 m. pasirodė jo pirmieji apsakymai ir 
novelės ir 1892 m. jo pirmoji drama „Wic- 
low’ers home“. Bernard .Show ir yra dau
giausia savo dramomis pagarsėjęs. Jos — 
populiarios Anglijoj, Amerikoj ir iš viso 
Europoj, buvusios pastatytos garsiausiuose 

^teatruose ir dėl savo satyriškumo, aštrių 
aforizmų ir originalumo, jumoro, žiūrovų 
buvo ir yra labai mėgiamos.

Bernard Shaw originalumas nėra poza. 
Jis nesistengia būti originalus vien origi
nalumo dėliai. Jo dramų originalumas tar
nauja minčiai, ar minties naujumo pag
rindimui, o pagaliau tas originalumas ky

la iš pačios jo asmenybės originalumo. 
Kaip jis savo asmeniškame gyvenime ne
pripažįsta jokių taisyklių, papročių drau
gijinio gyvenimo, taip ir savo kūryboj jis . 
nori būti laisvas, nepriklausomas. Tiek jo 
vidujinė, tiek išorinė forma yra jo paties, 
tiek ir visa veikalo konstrukcija su visais 
originališkais įterpimais, pastabomis yra 
savita, kitoniška. Tačiau tas viskas turi 
logišką pagrindą ir norą išryškinti Ber
nard Shaw galvosenos savaimingumą, nes 
ir minties nepaprastume jis kovoja prieš 
amžių nustatytą tvarką ir papročius. Dėl 
to, tur būt, neklaidingai yra galvojama: 
esą Bernard Shaw geriausia skaityti be jo
kių kritikos interpretavimų ir skaityti 
angliškai. Esą skaitant reikia jį mokėti 
suprasti ir įsijausti, suprasti jo norą įžiū
rėti kiekviename dalyke jo gilumą, nežiū
rint koks gyvenimo ir tradicijų štampas 
tam dalykui būtų uždėtas.

Jo geriausios dramos — .Karžygiai“, 
„Canolida“, „Šventoji Johanna“, .Audrok- 
lus ir liūtas“, „Žmogus ir antžmogis“, 
„Pygmalion“, „Cezaris ir Cleopatra“, .At
gal pas Methuzali“ ir kt. ne tik, kad buvo 
įvairiuose teatruose pastatytos, bet ir dau
gelis jų perfilmuotos, paties Bernard Shaw 
nuomone ir pasipiktinimu labai buvę su
maitotos. Tačiau jos visos neišvengiamai 
turės palikti anglų literatūros istorijoje. 
Nors kai kurių kritikų nuomone Bernard 
Shaw esąs populiarus tik dabar, jis atsa
kąs visiems modernaus laiko reikalavi
mams yra didelis tik šiandien, bet dėl savo 
pasaulėžvalgos kritiškumo ir daugeliu at
veju nepriimtinumo vargiai liksiąs didelis 
literatūros istorijoje. Bet, — ne šiandien 
toji problema gali būti išspręsta, paliksime 
tai spręsti laikui, kurs visas vertybes tin
kamai įvertina: laissez f aire, laissez passer.

Savo pasaulėžvalgoj Bernard Shaw yra 
socialistas, bet ne marksistinio socializmo 
atstovas ir dabar pasisakęs: „Rusų klaidos 
nuo 1917—1927 m. yra labai ir labai pamo-
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•kančios“. Tapęs socialistu nuo pat jauny
stės, jis pasiliko ištikimas tai pasaulėžval
gai iki pat dabartinių savo gyvenimo die
nų. Tuo pagrindu jis sukūrė „Fabian so
ciety“ draugiją, kuriai ir dabar tebepirmi- 
ninkauja. Ir dabar skelbia fabianizmą, 
kaip tiksliausią vidaus santvarką, siūlyda
mas jį net Vokietijai.

Jei savo pasaulėžvalgoj Bernard Shaw 
socialistas, tai savo religinėj pasaulėžval-- 
goj sunku būtų jį apibrėžti. Kad ir kokį 
originalumą jam pripažintume, vistiek jo 
„Juoda mergaitė ieško Dievo“ sunkiai bū
tų mums priimtina. Bernard Shaw negali 
suprasti, kaip gali būti suderinama religija 
su politika, ar kitaip politika ir morale, ar 
iš viso religija su tokiu gyvenimu, koks jis 
iš tikrųjų yra. Nekartą šaukęs Bernard 
Shaw, Hermann Stresau nuomone „Duokit 
bent kartą krikščionybei šansų“. Shaw 
manymu: „Esanti tik viena sąlyga, kuri 
turėtų būti išpildyta, iki garsieji pasaulio 
mokytojai nustos juoktis iš religijos. Tikė
jimo išpažinimas privaląs būti dvasiškai" 
garbingas. O tuo tarpu nėra jokios, tikė
jimo vertos religijos“. Tuo pačiu Dievo 
supratimą jis paneigia, kaip paskutinę tie
są, bet jį nori tik teoretiškai pripažinti. 
Todėl tat jo religinė pasaulėžvalga mažai 

-kam tėra priimtina.
Bet ir iš viso sunku būtų įstatyti jo kū

rybą į bet kokios aiškesnius pasaulėžval
gos rėmus ir bent bandyti juos intemati- 
zuoti. Kol kas nėra bandoma tai ir daryti, 
paliekant jam laisvių laisvės pamėgimą.

Sulaukęs savo 90 metų Bernard Shaw 
vis dar toks gyvas, judrus ir sveikas.

Ch. H. nuomone „vis dar yra ir lieka 
nepamainomas kritikas, drąsus draugijos 
revoliucionierius, pilnas išraiškos satyri
kas, apdovanotas dramaturgas, ne mark
sistinis socialistas, apgalvojęs išminčius ir 
gyvenimo menininkas“. Su visomis tomis 
ypatybėmis yra jis dar pilnas gyvenimo, 
dalyvaująs pačiame gyvenime. Po savo 
žmonos mirties jis dar labiau atsitolino 
nuo draugijinio gyvenimo, užsidarė savo 
nuosavybėje, kurią anglai įpratę vadinti: 
„Shaws Corner“, name su dižiuliu sodu, 
dirba ten, rašo, apsikrovęs knygomis, gau
sia korespondencija, karts nuo karto 

priimdamas gausių lankytojų raštišką in
verview. Bet ir tie pastarieji interview, 
tokie pat originalūs, pilni Shaw dvasios: 
jis nevengia paradoksų ir dabar, juokiasi 
iš viso pasaulio ir jame nustatytų tiesų 
ir tvarkos, nevengia savęs vadinti genijum, 
paklaustas kokie veikalai tinkamiausi bū
tų teatrui, neabejodamas siūlo savo.'

Tačiau populiariausias Bernard Shaw, 
tur būt, savo aforizmais, jais nepaprastai 
gausi visa jo kūryba. Ir kad ir kaip jie 
mums būtų nepriimtini, negalėtume gin
čyti jų gilumą surištą su Shaw intelekto 
gilumu ir satyriko aštrumu.

Bernard Shaw kūriniai yra išversti į 
įvairias Europos kalbas, jo keletą veikalų 
turime ir lietuvių kalba. A. N.

BEN RUTKŪNAS
UŽŽĖLĖ TAKAS

Ne antelė klykia, 
ne raiboji, o — 
verkia mergužėlė 
skausmo nedalioj.

Sunkūs kibirėliai, 
vario naščiai, o — 
juodos bangos kelias 
drumščiasi vanduo.

Ko lankei, viliojai, 
dobilėli, o — 
lig trečių gaidelių 
negrįžai namo?

Takas į klėtelę 
jau užžėlę, o — /
graužia rūpestėlis, 
širdžiai neramu.

Ne antelė klykia, 
ne raiboji, p — 
skundžias mergžėlėl 
skausmo nedalioj.
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Martynas Jankus

S. m. gegužės 23 d. Flensburge atsis
kyrė su šiuo pasauliu paskutinis aušrinin
kas Martynas Jankus. Ir paskutinėmis va
landomis jis dar tebesvajojo apie laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą, į kurią tikėjosi 
sugrįžti, deja likimas lėmė kitaip ir jam 
nebeteko išvysti laisvės.

Martynas Jankus, gimęs 1858 m. rug- 
piūčio 7 d., Mažojoj Lietuvoj, Bitėnuose 
buvo atsparus, kietas lietuvis. Nors jis 
išaugo sunkiose vokiečių ir rusų okupa
cijų sąlygose, tačiau jis nepalūžo ar nepa

sidavė svetimoms bangoms. Mažojoj Lie
tuvoj kultūrinės sąlygos buvo šiek tiek 
lengvesnės. Čia bent buvo galima spaus
dinti knygas lotyniškomis raidėmis. Todėl 
šičia ir gimė 1883 m. „Auszra“.

„Auszra“ sužadino tautinius jausmus ir 
tautinę sąmonę. Jaunimas susižavėjo 
„Auzros“ prareities, lietuvių kalbos bran
ginimo idėjomis. Ir Martynas Jankus, ap
sišvietęs kaimo jaunuolis, įsijungia į 
„Auszros“ pozityvų darbą. Jis nuo 1884 m. 
iki 1885 m. pasidaro ne tik atsakingasis 
redaktorius, bet ir administratorius, finan
sinis tvarkytojas, svarbiausias ekspedito
rius. Jo Bitėnai pavirto lietuviškosios 
spaudos ir leidinių centras. Iš čia plaukė 
kultūrinė šviesa, tautinio atgimimo idėjos 
į rusų prispaustą ir persekiojamą didžią
ją Lietuvą, į išblaškytus lietuvių židinius 
Rusijoje.

„Auszroje“ Martynas Jankus rašėneper- 
daugiausiai, korespondencijas ir poeziją. 
Jis buvo liaudies sūnus ir savo poezijoj 
dainavo taip, kaip liaudis dainuoja. Jis 
dainoj „Trys garsūs kiemai“ apdainuoja 
Lietuvos grožį, mergeles, kaip lelijas ar 
roželes.

Didžiausias Martyno Jankaus nuopelnas 
— tai reali kova Mažojoj Lietuvoj dėl lie-
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Jonas Mekas

ŽVĖRYS IŠSIKELIA
— Išgriovėme ir sutrypėm kitų tautų namus.
Nusėjome krauju ir pelenais laukus 
ir grįžome namon dainuodami linksmai. 
Lydėjo prakeikimas mus ir motinų verksmai.

— Plačiai atidarykite visų pilių vartus, 
sutikite sugrįžtančius valdovą ir karius. 
Balnai į žemę sveriasi — daug aukso ir šilkų 
iš priešo žemės nešamės dėl brolių ir vaikų.

— Deja! Kur mūsų tėviškė? Kur pilys ir dvarai? — 
Tuščių laukų platybėje lekioja pelenai.
Dievai! Kolei naikinome mes tolimas šalis, 
Priešai mūs žemė išplėšė, sudegino pilis.

. . . Liūdnos giesmės skambėjimas atplaukia per laukus.

. . . Ilga niūri procesija kely, žingsniu sunkiu 
palydi savo gimines ir žmonas į kapus.
. . . Lietus ir vėjas plakas į sudžiūvusias šakas.
Purvyne keliai įmina nukritusius lapus.
. . . .Be nieko. Viskas užkasta, kas buvo dar brangu. 
Tolyn! Tolyn iš tėviškės — kapų ir pelenų.

Ir kerštas juodas keliasi ir kaupias jų veiduos.
Šiandien maldą, ryt kerštui jau šios lūpos gal dainuos. 
Ryt žvėrys tolyn keliasi — vėl plėš jie ir žudys —
— Virš žemės nūriai supasi kraujuotas debesis.

tuvybės, dėl lietuviškosios kultūros. Nors 
jis buvo ne aukšto mokslo žmogus, bet 
puikiai suprato mokslo reikšmę ir visuo
met kovojo dėl lietuviškų mokyklų, dėl 
kultūrinės šviesos. Jis organizavo kultū
rines draugijas, aktyviai dalyvavo „Biru
tės“ draugijoj, kurios tikslas — kultūriškai 
kelti lietuvius. Savo energinga veikla, savo 
kietu lietuvišku užsispyrimu Martynas 
Jankus buvo išgarsėjęs ne tik Mažojoj, bet 
ir Didžiojoj Lietuvoj ir buvo laikomas 
Mažosios Lietuvos patriarchu. Kada tik 
būdavo Mažajai Lietuvai sunkūs momen
tai, Martynas Jankus visuomet dalyvauda
vo kaip kovotojas už lietuviškąsias teises, 
už Mažosios Lietuvos bendrą nepriklauso
mą gyvenimą kartu su visa Lietuva.

Martynas Jankus buvo patriarchinė as
menybė. Jis mokėjo patraukti ir apie save 

spiesti žmones. Jis ir senatvėje buvo gy
vas energingas žmogus, kuris dalyvaudavo 
visuose tautiniuose sambūriuose. Jis mėgo 
daug pasakoti, deklamuoti, užimti klausy
tojus. Atsimenu, kartą vienam pobūvyje 
Martynas Jankus stebino klausytojus savo 
nepraprasta atmintimi. Jis atmintinai dek
lamavo kuone visus aušrininkus, Duone
laitį ir kitus poetus. Tai tikras lietuviš
kos dvasios ir kultūros reiškėjas, kuris 
visa kuo domėjosi ir sirgo kiekvienu lie
tuvišku nepasisekimu, džiaugėsi Lietuvos 
laimėjimais.

Martynas Jankus liks Mažajai Lietuvai 
kaip patriarchas ir lietuvybės pavyzdys, o 
visai Lietuvai kaip kovotojas dėl Lietuvos 
gerovės, laisvės ir Nepriklausomybės.

Vk.
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IS LENKU KULTŪROS KANČIŲ

Rašo Jer. Cicėnas

Lygiai prieš metus Z. Nowakowskis 
rašė: „Mus sugriautų vokiškų miestų vaiz
das džiugina. Hitlerio lūžis iki šiol yra 
vienintelis mūsų gyvenime pragiedrulis. 
Vokiečių civilių gyventojų likimas nesu
kelia mumyse užuojautos, priešingai, kiek
vienas iš mūsų sako, kad pagrįstai, tesin- 
gai, nors suvėluotai. Tačiau, pergyvendami 
šią „Schadenfreude“, visai suprantame ka
ro neprasmingumą. Dabartinė karo fazė, 
be politinio pralaimėjimo, atnešą lenkų 
tautai visiško biologinio išnaikinimo pavo
jų.. Mirtis kato ant mūsų kultūros. Gyve
namųjų dienų tragizmas verčia mus paly
ginti abi okupacijas. Pirmoji, iš anksto rei
kia pasakyti, nesidangstė „išvadavimo“ 
skraiste. Ji sakė: „užmušu, naikinu, iš- 
vežu, atskiriu vaikus nuo motinų, ir visa 
tai darau nesigėdindamas. Darau viešai. 
Lenkijos universitetai? teatrai? Viską už
darysiu, į šipuliukus suskaldysiu. Antroji 
Okupacija daro tą pat, ką ir pirmoji. Te
siskiria iškaba. Okupantas Nr. 2 toliau glo
boja visas koncentracijos stovyklas, visus 
Majdanki ir Oswięcimy, ir kartu visam 
pasauliui šaukia: „Atidarau teatrus, uni
versitetus, atgaivinu spaudą, sudarau lenkų 
vyriausybę. Išvaduoju“. Okupantas Nr. 1, 
kad ir koks žiaurus būdamas, tepajėgė 
okupuoti lenkų žemės paviršių, okupantas 
Nr. 2 sugeba įsiknisti ir po žeme. Pajėgia 
paraližuoti veikimą.“

Tame pat leidinyje T. Terleckis pabrė
žia: „Kai įsiviešpatavo narkotiško svaigu
lio, nerūpestingumo ir gelbėjimo kas įma
noma laikotarpis, — mes turime savo rolę, 
mes patys pirmieji pabudę, pirmieji pas
merkti ‘ nemigui, tragiškai blaivūs, nuogi 
ir visiškai apiplėšti“.

Čia nėra išsami lenkų kultūros apybrai
ža, čia atskiri faktai iš tos didelės kan

čios, kuri, būkime atviri, mums, lietuviams, 
negali būti svetima, joje netarpiškai ma
tome ir savo sopulio dalį. Juk esame Euro
piečiai, iš to paties regiono, kuriam poli
tikai surado geležinės uždangos terminą. 
Kartu tikime ir prisikėlimą.

1939—1945 m. karas Lenkiją sujaukė, 
kaip jokią kitą tautą. Lenkai neteko 6 mi
lijonų tautiečių. Tiek amžių ir kartų kurta 
kultūra sudaužyta į skeveldras, ir kur dar 
galas? Karas lyg ir baigėsi, bet laisvės ir 
pusiausvyros Rytų ir Vidurio Europoje nė
ra. Kultūra ir kultūrininkai yra atsidūrę 
klaikioje kryžkelėje. Visų blogiausia tai, 
kad susidaro lyg dvi Lenkijos: ten, tėvy
nėje, ir emigracijoje. Emigrantai mato, 
kur eina, o anie — migloje ieško kelio, ir 
dūžta po okupacijos smūgiais.

Kai siautė okupantas Nr. 1, kultūrinin
kai ėjo išvien (neskaitant komintemo 
agentės W. Wasilewskos). Dabar suskilo. 
Užsienių ministras yra W. Rzymowskis. 
Na, puiku, vis savas ir kultūrininkas! Deja, 
faktiškai ir ne savas, ir ne kultūrininkas. 
Jis veda Maskvos politiką, o kultūros sri
tyje — daro baisesnius plagiatus, negu 
tuos, už kuriuos prieš karą buvo pašalin
tas iš lenkų literatūros akademijos. Spau
da, kaip sakoma, yra visuomenės nuotaikų 
atspindis. Pažiūrėkime į literatūros perio
diką:

„Odrodženie“ (išeiną Krokuvoje). Komu
nistų leidinys. Dirba: Z. Nalkowska, J. 
Wiktoras, K. W. Zawodzinskis, Jalus Ku- 
rekas („Gripas siaučia Napravoj“ autorius) 
ir kt. Rašytojų darbai nėra marksizmo le
ninizmo kursas, bet užtat vedamieji 
straipsnai, kronika ir paaiškinimai — kul
tūrininkų pavardėmis žiruojami komin
temo vekseliai.

43

45



„Kužnica“ (Lodzėje) — nebesidangstąs 
komunistų savaitraštis. Redakcijoje: Z. 
Nalkowska, prof. A. B. Dobrowolskis ir Ja
nas Kottas.

Aišku, be šitų, eina ir kiti, bet jie var
žomi cenzūros ir anemiški. Čia paminėti
ni: „Zdroj“ (Liubline) — red. Janas Pa- 
randowskis; „Žycie Literackie“ (Poznanėje) 
— red. Jeroslavas Iwaszkiewiežius (dirba: 
W. Bąkas ir kt., tai vienintelis periodinis, 
pasisakąs vakarų kultūros linkme), „Lewy 
Tor“ ir kt. Vienų vienas „Tygodnik Wows- 
zechny“ (Krokuvos metropolijos kurijos or
ganas) žino, ko trokšta. Bet ir čia cenzūra, 
pati su žirklėmis nesikišdama ( te užsienis 
mato, kad Lenkijoje laisvė! (veikia per po
pieriaus laikraščiams paskirstymo. konto
rą. Savaitraščio tiražas ribotas. Savaitraš
tyje dirba: prof. W. Konopczynskis, Z. 
Morstinowa, be to, iki mirties pastoviai 
dirbo ir prof. Kutrzeba.

Pernai metų Krokuvos literatūros pre
miją laimėjo Przyboš, o Varšuvos — W. 
Broniewskis. Sis gali būti pavyzdžiu, kaip 
kultūrininkus ėda svyravimas ir blaškyma
sis. Jis — Pilsudskio legionierius, 1920 m. 
dalyvavęs žygyje prieš TSRS, rodos, 1927 
m. sėdėjo kalėjime už simpatijas komuniz
mui. Po to atšalo. 1939 m. karas jį užtiko 
Lvove, aišku NKVD „priglaudė“ iškart. 
Karininkas, bet Katyno išvengė. Gen. An- 
dersui organizuojant armiją, išsivadavo iš 
NKVD. Jeruzalėje leido karių laikraštį, 
šaukė už savarankią Lenkiją. Prasidėjo 
repatriacija. Grįžo. Gavo literatūrinę pre
miją, mat, dirba . . .

Komunizmas — klaiki charakterių lau
žymo mokykla. Sugrįžo iš JAV į Lenkiją 
poetas Julianas Tuwimas. Jis iš pat pir
mųjų dienų Amerikoje suorganizavo lenkų 
sovietų bičiulystės draugiją ir plūdo emi
grantus, kurie siekė Lenkijos be okupanto 
Nr. 1 ir Nr. 2. Tai praktingas žydas. Jau 
Gdynėje pareiškė: „Versiuos rusų literatū
ros į lenkų kalbą vertimais“. Bet sugrįžo, 
aišku, prieš tai apspiaudęs visą laisvės są
jūdį, ir Ksawery Pruszynski. Kas jis? Ogi 
dvarininkėlis. Vilniaus „Slowo“ bendra
darbis. Maskva ir Minskas ne kartą jį fa
šistu apšaukė už jo reportažus iš Austrijos 

ir Ispanijos. Sugrįžo, nes nebeturi jėgų 
drąsiai gyventi.

Nežinia, kaip vystysis Lenkijos ateitis, 
bet iš anksto aišku, koks bus likimas šian
dienių kūrėjų, kurie talkinėja komunizmo 
propagandai. Čia pavyzdį duoda atsitiki
mas su Brunonu Jasienskiu. Dabita ir ek
stravagancijų praktikuotojas savo metu 
pasitraukė į Paryžių, kur parašė „Palę 
Paryž“ ir pervažiavo TSRS. Be kitų 
darbų komunizmui parašė knygą ru
sų kalba „Žmogus keičia odą“ (buvo ver
timas ir į lenkų kalbą). Odą pakeitė, bet 
nepakeitė savo likimo. s Baigus Maskvos 
kanalo kasimo darbus, kartu su rusų Pil- 
niaku („Volga įteka į Kaspijos jūrą“ auto
riumi) „krito“ kaip -kontrrevoliucionieriai.

1939—1945 m. kare ir čia pat po karo, be 
kitų, mirė šie lenkų kūrėjai: T. Dolęga — 
Mostowiczius, Adolfas Nowaczynskis, J. 
Kaden — Bandrowskis, Karoliuf Irzy- 
kowskis ir Boy — Zelenskis (nukantintas 
Dachavo stovykloje). Bet laimingi mirę na
tūralia, ne civiline mirtimi!

Kas su mokslu? Krokuvos „Žycie Nauki“ 
skiltyse aprašytas mokslininkų pasitari
mas. Mokslo būvį tenusako mokslininkų 
pareiškimai: 1. „Mokslas, daugelio nuo
mone, turi tarnauti gyvenimui: visai sutin
ku, tetarnauja, kiek gali, tai reiškia — 
tegu šviečia, bet tegu nebatlaižiauja“ (prof. 
W. Konopczynskis); 2. „Nėra mokslo lais
vės be mokslininkų, o mokslininko laisvė 
remiasi laisve nuo piudymo.. Gi mokslo 
žmonės ir mokslo įstaigos yra neatsakingų 
gaivalų piudomos iš visų pusių. Už savo 
padorų darbą mokslo žmonės nesulaukia 
nei pagarbos nei apsaugos“ (prof. S. Pigo- 
nis); 3. „Turime budėti, kad nusilpusio 
mūsų mokslo neprašyti reformatoriai neuž- 
retormuotų ligi mirties“ (prot. Kowalskis).

O teatras? Jaraczas — didysis lenkų 
teatro aktorius — pernai mirė. Kiti dirba 
tyliai plaukdami prieš srovę. Ibseno „Vi
suomenės šulai“ uždrausti statyti. „Tworč- 
zošč žurnale skundžiamasi, kad publika 
neina į W. Wasilewskos „Bartosz Glovacki“ 
ir kitus „pažangius“ dalykus, noromis ne
noromis tenka jie nuimt nuo scenos, o 
„mieščioniškoji kaltūnerija“ eina į „Anti-
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goną“ „Sidą“ „Lato w Nohant“ (apie Cho- 
piną) ir tt.

Tiesa, Janas Kiepura (Martos Eggertės 
— gestapui dirbusios austrės filmų arti
stės vyras) jau pernai pasisakė už Varšu
vos vyriausybę ir pasisiūlė eiti jos amba
sadoriaus Amerikoje pareigas, . Varšuva 
nesutiko, nesutiko tad ir jis grįžti 
Varšuvon. Bet kitus ragina. Amerikos 
lenkai paskelbė visišką Kiepuros boikotą.

Kas emigracijoj dirbama? Emigracija — 
šitai protestas prieš režimą tėvynėje, va
dinasi, daug jėgų sunaudojama ne tiesiogi
niam kūrybos darbui, bet... „pritaikoma
jam menui“. Sunku su lėšomis, sunku su 
popieriumi, ir kas nuveikiama, reikia pasa
kyti, yra daug, o kas svarbiausia — tai 
plaukia iš širdies, širdies krauju rašyta. 
Londone eina kultūros savaitraštis „Wiado- 
mošci“, kuri redaguoja M. Grydzewskis, 
seniau leidęs žinomą savaitraštį „Wiado- 
mošci Literackie“ Nuolat dirba: Z. Nowa
kowskis, T. Terleckis, S. Stronskis ir kt. 
Eina mėnraštis „Myšl Polska“, dirba: J. 
Gertychas, W. Wasiutynskis ir kt. Kairių
jų „Trybuna“ varo savo vagą, vadovauja
ma St. Prochniko ir kt. Vokietijoje sąlygos 
sunkios, bet jei ne spaustuvėje, tai rotato
riumi atliekami būtinieji dvasios reikala
vimai. Aktyviai reiškiasi lenkų PEN Club 
Romoje ir Londone. Iš poetų ir rašytojų 
paminėtini: K. Wierzynskis, M. Czuch- 
nowskis, Hemaras, A. Slonimskis ir kt. 
Reportažo meistras M. Wankowiczius nese
niai išleido knygą apie gen. Andėrso ka
rių mūšius ties Cassinu. Iš už geležinės 
uždangos neseniai atbėgo Sergijus Pia- 
seckis („Kochanek Wielkiej Niedwied- 
zicy“ autorius).

Šįmet lenkų kultūra mini didelio rašy
tojo H. Sienkiewicziaus 100 metų gimimą. 
Jis parašęs Tvaną, Kryžiuočius, Ugnimi ir 
kalaviju,_ šiandien lygu iš ano pasaulio 
klausia Europą: „Quo vadis?“

Greit baigsis repatriacijos terminas, ir 
tai lenkų laisvės kovoms išeis į naudą. 

Kas liks, liks besąlyginei kovai Bus žinomos 
jėgos, žinomi asmens, ir tada gali būti 
bendros gairės ir visiškas savitarpio pasi
tikėjimas.

Pabaigai galima pažvelgti, kas nutiko 
Vilniaus lenkų literatūros ir kultūros dar
bininkus: prof. Kriedlis dar prieš pirmąjį 
bolševikmetį išvažiavo į JAV (neseniai 
paskelbė literatūros istoriją, kur išpeikė 
Lenkijos 1918—1939 m. politinį, ir kultū
rinį būvį), kalėjime mirė Lietuvos'istori
jos tyrinėtojas prof. S. Koscialkowski, poe
tas Lopalewskis dirba Poznanėje radiofo
ne, Cz. Miloszas (garsiojo Oskaro Mila
šiaus giminietis, gabus ir originalus poetas, 
sumanus K. Borutos ir kt. mūsų poetų len
kų kalbon vertėjas (iš emigracijos sugrįžo 
ir bandomas įtraukti dabartinės vyriausy
bės akcijon, T. Bujnickis (satyrikas ir ver
tėjas, vertė ir iš lietuvių kalbos) žuvo prie 
Palangos, JPutramentasys'— majoras po- 
litrukas, Jozefas Mackiewiczius (lietuvių 
bičiulis, žurnalistas) — NKVD suimtas; 
apie Lietuvos istorijos tyrinėtojus prof. 
Lownianskį ir prof. St. Zajęczkowskį nėra 
žinių. Nežinoma ir apie lituanistą prof. 
Otzębskį.

Yra žmonių, kurie įvykius numato. 
Čia prisimintinas jau miręs prof. Zdie- 
chowskis. Jis 1938 m. Vilniuje vieno lite
ratūros trečiadienio metu plačiai kalbėjo 
apie Chamą, kuris ateiną iš Rytų. Jis nu
piešė apokaliptišką Europos vaizdą. Dis
kusijų nebuvo, bet daugelis į jo įspėjimus 
žiūrėjo lyg į fantaziją. Tada jis, baigia
mąjį žodį tardamas, sušuko:

— Nebūkite lengvamaniški žmonės. Va
karų kultūros rūmai yra budelių padegti. 
Aš matau liepsną, aš matau gaisrą iš Ry-. 
tų. Nemokša spiauna kultūrai į veidą. Mus 
užlieja paniekos ir melo srutos. Nežinau, 
kiek toli bolševizmas išsilies į Europą, bet 
mūsų regijonas suklups, jo bangos užlie
tas. Didelis mūsų atsakingumas, dar dides
nės pareigos ateičiai. Kas išliks nesuabejo 
jęs ir gyvas, turės iš pelenų pakelti kultūrą.
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Verte A. Landsbergis

John rHa^eįield
Gimęs 1878 m. Už savo kūrinius gavo Anglijos poeto laureato titulą ir aukščiau

siąjį ordeną- Order of Merit. Ypač pasižymėjo savo pasakojamosiomis poemomis ir 
eilėraščiais apie Jūrą.

LAIVŲ KROVINIAI
Ninivės penkiairklisv iš Ofyro tolimojo 
Irkluoja į namus saulėton Palestinon 
Su dramblio kaulo kroviniu, 
Su povais ir beždžionėmis,
Sandalų medžiais, kedrais ir saldžiuoju vynu.

Iš Tstmuso atgrimsta išdidus ispanų galeonas. 
Pro tropikų krantus ir palmių žalumynus, 
Su deimantų brangiuoju kroviniu, 
Su emeraldais, ametistais, 
Topazais, cinamonu, pinigais auksiniais.

Laiviūkštis britų purvinas, druska aptrauktu kaminu, 
Kanalu stumias kovo mėnesį neramųjį, 
Su anglimis iš Tynė bendrovių, 
Su bėgiais ir švinu pigiuoju, 
Su malkų, geležies, skardinių lėkščių kroviniu.

JŪROS DRUGYS
Aš vėl į vandenis turiu išvykt, 
į vienumą dangaus ir jūros, 
Ir teprašau aš laivo ir žvaigždės, 
kuri mane vairuotų;
.Kad vairas trūkčiotų ir vėjo dainoje 
drebėtų baltos burės, 
Žilsva diena ant žilsvo rūko 
jūros veide nurasotų.

Aš vėl į vandenis turiu išvykt, 
mane jau šaukia vėliai 
Bangų atplūstantis aidėjimas 
laukinis, giedras;
Aš teprašau dienos vėjuotos 
su skrajūnais debesėliais, 
Ir tykštančio lietaus ir putų plyštančių 
ir klykiančių žuvėdrų.

Aš vėl į vandenis turiu išvykt, 
keliais žuvėdros ir banginio, 
Kur vėjai aštresni už peilius 
klaidžiot buityje čigono;
Aš teprašau linksmos šnekos ir juoko 
iš bendrų krūtinės, 
Saldžių sapnų ir miego ramumos, 
kai užsibaigs ilga kelionė.
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LITERATŪROS NAUJIENOS

SAVI AUTORIAI
Baltrušaičio poezija Amerikoje

B -stone spausdinamas Jurgio Baltručai- 
čio txjezijos rinkinys. Jis bus apie 200 pus
lapi iv, Rinkinį spaudai paruošė J. Aistis- 
Akksandriškis.

J. Aisčio poezija
Ši lo metu Amerikoj gyvenąs poetas 

-Ko .u-AIeksandriškis-Aistis yra paruošęs 
spaudai naują eilėraščių rinkinį „Nemuno 
ilg - ys,“ kuris dar šiemet būsiąs išleistas.

Nauji Vyt. Alanto kūriniai
Rašyt. Vyt. Alantas parašė dramą .Auk

štadvarį“, kurią ruošiasi vaidinti tremtinių 
teatrai. Taip pat jis paruošė spaudai nove
lių l inkinį „Ant siūbuojančios žemės“, ku- 
r. ;'eitu laiku išleis p. Šulaičių leidykla.

L. Dovydėno veikalai
..i-rolių Domeikų“ autorius ištremtyje pa

raše keletą beletristinių veikalų: „Nerei
kalingo žmogaus užrašai Vokietijoje“ ir 
..Mes .turime teisę mirti“. Neseniai išėjo jo 
knyrutė mažiesiems „Pabėgėlis Rapsiukas“, 
kuri savo turiniu tiks ir suaugusiems.

Lietuvių prancūzų kalbos žodynas
Vilniaus u-to teisių fakulteto prof. F. 

Mackus, šiuo metu gyvenąs Wurzach, bai
gia į uošt spaudai lietuvių prancūzų kalbų 
žodyną. Jis turės apie 20.000 žodžių.

J. Švaisto romanas
. .. zas Švaistas — Balčiūnas yra para- 

fi . • 5 pirmosios bolševikinės okupacijos • 
i < • n ■ ną „Dar kartą tave klausiu“, kuriame 
■.aižei-.jojami išvežimai, bolševikiniai žmo
nių t aikinimo metodai Letuvoje ir vokie
čių n mpacijos metai.

— Poetas Nyka Niliūnas "paruošė spau
dai $avo poezijos rinkinį. Be to poetas 
VcrČi; prancūzų XIX ir‘XX amž. žymiųjų 
lyrikų kūrinius.

SVETIMOJI LITERATŪRA
Paul Eluard apie poeziją ir dailę

šių dienų prancūzų poetas surrealistas, 
Picasso draugas, Paul Eluard savo pasikal
bėjimo korespondentui apie poeziją pareiš
kė: „Baudelaire pastebėjo, kad poetas turi 
būti kartu ir pats savimi ir kitu. Pagrindi
nis dalykas poezijoj nuoširdumas. Kada 
poetas simuliuoja, jis negali ilgai tai daryti 
savo, inteligencija, reikia, kad jis asimi
liuotus! su išreiškiamuoju objektu, su so
cialine aplinka, apie kurią jis kalba; jis 
turi būti nuoširdus kitam. Didelė pas
laptis — tai mylėti žmones: tik su šia vie
na sąlyga poetas gali išreikšti Būtybę.“

Apie dailę poetas taip pasisakė*. „Tai, 
kas yra laikoma neaiškiu moderniojoj dai
lėj, tėra išraiškos ir aiškumo' pastanga. 
Modernieji dailininkai siekia parodyti kū
rėjo mechanizmą, atidengti grožio pas
laptį, kuri per ilgus amžius buvo pavy
džiai slepiama.

Cezanne buvo šios integralinės explika- 
cijos pradininkas. Grožio įstatymai yra 
kintami, bet jie priklauso nuo laiko ir er
dvės. Jie išreiškia tiesą. Jie yra kartu fi
ziniai ir moraliniai“.

Šekspyras kiniškai
Rinktiniai Šekspyro raštai yra baigiami 

versti į kinų kalbą.
Britų romanistai

Britų romanistas Aldous Huxley, kuris 
šiuo metu gyvena Kolifomije, yra žino
mas, kaip intelektualistas, teosofas. Jis 
savo romanuose „Gilumos taika“, „Filosofo 
kelionės dienorašty“, „Jaunasis meksikie
tis“ sprendžia šių dienų filosofines, socia
lines problemas. Mažiau mokytas, bet ar
čiau gyvenimo yra Robert Greenvood. Jo 
personažai yra Londono vidurinių sluoks
nių gatvės, metro žmonės, kurie siaubingai 
išgyveno bombardavimus. Lous Golding 
romane „Magnolias Gatvė“ realistiškai

• • 'As
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vaizduoja šios gatvės katalikų ir" žydų 
santykius. Christofher Ishervood „Berly
no intymybėse“ nupiešia Hitlerio laikus. 
Jis puikiai pažįsta Berlyno užkulisius, už
kampius, turtingųjų ir vargdienių gyveni
mą. Kaip matyt, anglų naujieji romanistai 
eina realistiniu ir socialistiniu keliu.

100 m. nuo Lautreamont mirties
Žinomas prancūzų rašytojas Isidore — 

Lucien Ducasse arba de Lautreamont yra 
gimęs 1846 m. Montevideo, ir miręs 1870 
m. Paryžiuje. Tai vienas iš tų Trijų Di
džiųjų poetų šeimos: Baudelaire, Lautrea
mont, Rimbaud, modernios poezijos dvasios 
atstovas. Jo poezijos knyga Chants de Mal- 
dorar pasižymi didele dvasios ir erdvės 
ekspancija, satanizmu, kosmine jėga, vaiz
dų naujumu ir originalumu. Šiuo metu 
yra virtęs prancūzų klasiku.

Latvių Kultūros Fondo laureatai
Latviai yra įsisteigę Kultūros Fondą 

ištremtyje, kuris neseniai paskyrė literatū
ros premijas poetei Veronikai Streiertei ir 
beletristui Janiui Veseliui. Ver. Strelertė 
yra jauna poetė, kuri su pirmuoju eilė
raščių rinkiniu „Viekarsi Vardi“ pasirodė 
1937 m., šiuo metu jos rinkinys „Meness 
ope“ pasirodė Švedijoj. Ji yra viena iš 
stipriausių latvių poezijos formos meiste
rių. Janis Veselis yra vidurinės kartos ra
šytojas," pradėjęs reikštis ano karo pabai
goj ir latvių Nepriklausomybės kovų metu. 
Jis per 22 laisvės metus yra parašęs poe
zijos ir prozos veikalų. Jo žinomi roma
nai yra „Bezgaliba im mužiba“, „Teranda 
dvesele“, „Velgas prima milestiba“, „Divi 
mažas“, šiuo metu išėjo Stockholme jo 
„Saules sveitas“.

Nerado premijuotino romano
Pulitzer aukščiausioji literatūrinė JAV 

premija už geriausią šių metų romaną ne
buvo paskirta, nes nebuvo rastas premi- 
juotinas romanas. Kaip geriausia pjesė 
buvo premijuota Russel Crouse ir Howard 
Lindsay komedija „State of the Union“.

DAILE
Knyga apie dabartinę prancūzų tapybą
Gallimard leidykla išleido Bernard Do- 

rival knygą „Etapes de la peinture fran- 
ęaise contemporaine“, kurioje išnagrinėja
mi prancūzų dailės etapai nuo 1883 m. iki 
šių dienų. Trečiame tome yra apibudina
ma modernioji prancūzų tapyba: instinkto ir 
širdies tapyba (Utrillo, Rousseau, Naivieji), 
tyro jausmo (Dunoyer, Segozac, Dufres
ne) ir subjektyvizmo (Gromaire, ekspresio
nistai).

Žymus brazilų dailininkas-vilnietis
Brazilijoj išgarsėjęs dailininkas Lazar 

Segall yra gimęs 1890 m. Vilniuje. Jis stu
dijavo Vokietijoje, Prancūzijoje. Šiuo me
tu gyvena Sao Paulo ir yra vertinamas 
kaip vienas iš žymiausių brazilų moderni
stų, kuris Paryžiaus dailės modernizmą 
yra perkėlęs į Braziliją.

Britų modernioji tapyba
Paryžiuje vyksta britų moderniosios ta

pybos paroda. Šia proga John Rothenstein 
katalogo įžangoje rašo: „New English Art 
Club“, kuris nuo 1886 pasiėmė uždavinį 
kovoti Anglijoje prieš akademizmą buvo 
įkurtas londoniečių. Gauguin, van Gogh, 
Cezanne, inspiravo „Camden Town Group“, 
London Group narius. Taigi, britų moder
nioji tapyba yra glaudžiai susijusi su pran 
cūzų modernizmu: kubizmu ir surrealiz- 
mu. Parodoje yra išstatyti W. Steer, Wa 
ter Sickert, Augustus John, Spencer Gore, 

.Matthew Smith, P. Nash. Chr, Wood, B..
Nicholson, John Tunnard, H. Moore, John 
Piper, David Jones ir kt kūriniai. /

Dail. Kiaulėnas Amerikoje
Paryžiuje keletą parodų suruošęs ir savi 

kūryba užimponavęs prancūzų kritika S 
mūsų dail. Petr. Kiaulėnas išvyko į JA\' 
ir apsigyveno Floridoje.
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