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MĖNESINIS LITERATŪROS MENO IR MOKSLO ŽURNALAS

RUGSĖJO-SPALIO MĖN. 1946 MEMMINGENAS NR. 2—3

Stp. Vykintas

“Kulfurinii dinamizmai
Požiūris į kultūrą yra labai nevie

nodas; vieniems atrodo, kad moder
nizmas yra paskutinis žodis, o kitiems, 
kad jis yra grynas nesusipratimas, 
vieniems — mokslas šventenybė, be 
kurio jokia kultūros pažanga neįma
noma, o kitiems — religijos priešas, 
ateizmo peras. Vieni ieško naujo, in
dividualaus, gilaus, o kiti tvirtina, 
kad moderniosios srovės konservaty
vių tradicijų lietuvio charakteriui yra 
svetimos (žiūr. Lietuva, dr. A. Sta
nio red., Augsburg, 1946-m. 45 pusi.). 
Kultūros supratimas pareina nuo 
žmogaus: juo jis gilesnis, platesnis, 
juo ir kultūros supratimas yra aukš
tesnis. 

Lietuviškoji kultūra išgyveno daug 
tarpsnių, spragų. Ji nekilo natūralia 
linija aukštyn, kaip pav., prancūzų ar 
anglų kultūra, bet ji išnaudojo pa
lankius laikotarpius ir veržėsi spon
taniškai, daug kultūrinių įvykių, sro
vių prašokdama. Tai suprantama, ko

dėl pav. modernizmas mūsų visuome
nėje vis dar buvo ir tebėra kai kam 
svetimas. Jis atėjo perdaug ūmai, mū* 
sų visuomenei nepasiruošus jį priim
ti. Šiandien ir modernizmas kitur jail 
pasenęs: ieškoma dar naujesnių ke
lių. Tuo tarpu mūsiškis kultūrininkas, 
žurnalistas, inteligentas dar pasiryžę^ 
galvą guldyti už kairių, dirmauskių 
poeziją, ar grafomaninį prozos stilių. 
Tas rodo mūsų kultūrinį nesubrendi
mą, skonio, kūrybos nuojautos, inte
lekto ir dvasios stoką.

Kultūra ir statika yra nesuderina
mi dalykai. Kultūra yra nuolatinių 
žengimas į priekį, nuolatinis tobulė
jimas, materialinių ir dvasinių verty
bių kūryba. Kultūra yra dinamikos 
vaisius. Jei tik kuri tauta sustoja kul
tūros pažangoje, ji merdi, nyksta, 
miršta. Kitos tautos ją pralenkia ir 
nustelbia. Kultūrinis dinamizmas — 
tai nuolatinės tautų kultūrinės lenk
tynės, kas atsilieka, tas pašalinimas 
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iš rungtynių. Tautinė gėda čia ma
žas dalykas, svarbiausia, kad tauta 
tuo parodo savo dvasini nepajėgumą, 
kūrybinę impotenciją, kultūros žemą 
lygi-

Argi mes kultūriškai ne dinamiški? 
Juk sunkiausiomis sąlygomis, ištrem- 
tyje, leidžiama gausybė laikraščių, 
pasirodo vis daugiau literatūros kū
rinių, dailės darbų, muzikos porais- 
kų. Ir vis dėlto šis kultūrinis dina
mizmas mūsų nepatenkina, nes jis 
yra nukreiptas į kiekį, o ne į kokį, į' 
kultūrinį darbą, bet ne į kultūros kū
rybą. Kaip nusmulkėjęs mūsų sto
vyklų gyvenimas, taip susmulkėjusi, 
suparapijiškėjusi ir mūsų kultūra. -Mes 
esame nustoję savikritikos ir smul
kiais darbeliais manome, kad didelj 
kultūros barą varome. Juk galėjo ne
pasirodyti daug leidinių, daug kon
certų, kurie mums ne tik garbės ne
daro, bet didžiausią gėdą ne tik prieš 
svetimuosius, bet ir savybėje. Kaž 
kas spaudoje buvo prabilęs prieš el
getavimą, bet dar baisiau, kai dva
siškai rodome savo elgetystę ir tie
siame ranką išmaldos su savo skur
džiais kūriniais. Toks paviršutiniškas 
ir skurdus kultūrinis dinamizmas yra 
pirmas žingsnis į kultūros mirtį.

Literatūra klesti tik tuo metu, ka
da pražysta visa tautos buitis: filo
sofija, mokslas, dailė, muzika. Pran
cūzai nebūtų turėję Zola, jei nebūtų 
Cl. Bernard parašęs „Eksperimenti
nės medicinos”, jie neturėtų Mauriac, 
Jules Romains, J. P. Sartre, jei ne
būtų Pascalio, Kirkeegaardo ar Hei
degger io. Tuo tarpu mūsų rašytojas 
pasitenkina senomis nuvalkiotomis 
idėjomis ir senomis formomis. Jid 
jaučiasi esąs didelis raštojas, jei jis 
sugeba patriotiškai parašyti eilėraštį 
ar pigiu sentimentu papirkti skaityto
ją. Jis nesibrauna gilyn į žmogaus 

kenčiančią sielą, jis nesigilina į psi
chiką, į sudėtingus psichologinius už
kampius, jis nekenčia kartu su ken
čiančiuoju, jis tik meladeklamuoja, 
verkšlena ir žliumbčioja. Šioje vie
toje tenka sutikti su L. Miškinu, 
nors jo St. Santvaro poezijos kritik.l 
parašyta be reikiamo kultūrinio tono 
ir be stiprios argumentacijos, kad 
kiekviena kūryba yra ėjimas pirmyn, 
o ne stovėjimas vietoje ar pakartoji
mas nueito kelio. Mūsų daugeliui ra
šytojų stigo ne talento, bet reikiamo 
supratimo, kad vien talentu nekuriama 
literatūra, o reikia dar ir didžiausio 
gyvenimo pažinimo, plačiausios gy
venimo ir mokslo mokyklos. Jei iš 
eilėraščio galima išbraukti kelis pos
mus arba perstatinėti žodžius iš vie
tos į vietą, jei iš romano galima iš
mesti ištisus skyrius, tai toki kūri
niai yra parašyti be reikiamo archi- 
tektinio literatūros supratimo. Juo 
blogiau, kad rašytojas plepa per išti
sus puslapius, kaip kokia kaimo mo
terėlė, tarytum žavisi savo pasako
jimo grožiu, kur tuo tarpu tie litera
tūriniai plepalai nėra reikalingi nei 
fabulai, nei charakteristikai, o tėra 
tik literatūrinis balastas, kuris tik pa
didina knygos puslapių skaičių ir 
kainą. O kas svarbiausia, ryškių, fi
ziškai, išoriškai ir psichologiškai 
charakterių rašytojas neatvaizduoja, 
įspūdingų, plastiškų, dailiškai sukur
tų vaizdų nepapiešia, net kartais pa
grindinės idėjos kaip reikiant nepra
veda. Taigi, tas didelis poezijos už
plūdimas, tas literatūrinis dinamiz
mas būtų daug stipresnis, jei mūsų 
žodžio kūrėjai nesiskverbtų į litera- 
tros produkciją, žalių, nesubrendusių 
kūrinių leidimą, bet susitelktų savo 
viduje, išaugintų savo kūrybinę in
dividualybę ir ateitų viešumon su gi
liomis, išgyventomis, krauju persisun-
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kusiomis idėjomis ir nauju, galingu? 
sukrečiančiu žodžiu, šviežiomis, ne
nuvalkiotomis, negirdėtomis formo
mis.

XX amžiaus mokslų atsidalinimas, 
siaura specializacija buvo nuvedusi 
mus pertoli į savas, uždaras, specia
lias sritis.. Rašytojui atrodė neberei
kalinga domėtis ne tik medicina, 
'technika, bet ir jo artimomis sritimis, 
daile, muzika, filosofija, politiniu, so
cialiniu gyvenimu. O tačiau yra toks 
glaudus rašytojo, dailininko, muziko, 
filosofo ryšys, kad geras poetas ne
gali išaugti, jei jis neturės muzikinių 
ar meninių gabumų. Jo poezija bus 
neritminga, nevaizdinga, nekūrybin* 
ga, jeigu jis negyvens tąja kūrybine 
dvasia, kuria gyvena moderniausias 
dailininkas ar muzikas. Romanista| 
neparašys gero romano, jeigu jis bus 
atsilikęs moderniausio mokslo, psi
chologijos, socialinių doktrinų ir lai
mėjimų srityje. J. P. Sartre romanai 
imponuoja ne tiek literatūriniu, gro
žiniu, kiek filosofiniu, naujų metafi
zinių, politinių ir socialinių idėjų po
žiūriu. Hemingway, Dos Passos, J. 
Steinbeck taip pat nusipelnė pasauli
nių rašytojų vardo ne vien savo itT- 
dividualiu stiliumi, bet labiausiai sa» 
vo modernaus, amerikoniško, pramo- 
niniško, socialinio gyvenimo vaizda
vimu, naujų mokslo, technikos pa
žangos laimėjimų .išreiškimu.

Mūsų dailė, gavusi gerokai para* 
gauti Vakarų Europos modeminio 
mokslo, smarkiai šoktelėjo į priekį ir 
pralenkė kitas kultūrines sritis. Ta
čiau ir ji, visuomenės nesuprasta, ne
įvertinta, gerokai nusivylusi, neturė
dama palankių sąlygų, negalėjo pa
kopti iki tų aukštybių, kokių jį būtų 
galėjusi pasiekti kitokioje kultūrinei 
je atmosferoje. Ji turėjo dar niautis 
su senąja rutinos, tradicijų, siaurai 
suprasto akademizmo ir paviršutiniš

ko realizmo mokykla, su visuomenės, 
ypač nemokslios, vidurkio visuome
nės skonio banalumu. Ji taip pat sir
go tomis pačiomis ligomis, kaip ir 
literatūra: stigo jai drąsos, užsimoji
mo, filosofinio žvilgsnio, ryškių so
cialinių bruožų. Tiesa, dalis dailinin
kų buvo per daug ryški ir nuėjo sve
timais dailės keliais — tarnauti sve
timai raudonajai propagandai. Tačiau 
šis ryškumas plaukė ne iš nuošir
džios, lietuviškos sielos ir troškimo 
patarnauti lietuviui vargšui, bet iš 
bolševikinio propagandinio, plakati- 
nio meno supratimo ir noro diktato- 
riauti lietuviškosios dailės pasaulyje. 
Kita dalis, nukrypusį į Vakarus^ dar 
klaidžiojo ieškojimo keliuose. Palygi
nus šios dalies dailę, mūsiškei dar 
stigo didelių užsimojimų, drąsos, spal
vų, piešinio, kompozicijos kultūros. 
Tiesa, ji jau turėjo savitą, modernio
sios dailės veidą, suformuotą iš mū
sų liaudies pradų, iš mūsų lietuviškos 
sielos bruožų, subtilaus estetinio sko
nio pajautimo ir modeminio, paryži- 
nio meno laimėjimų. Daugelis jaunų
jų dailininkų savo kūryba buvo pa
reiškę individualų meninį pasaulė
vaizdį ir kūrybinį potencialumą, Jš- 
garsindami mūsų dailę ir užsieniuo
se, nuo Talino iki Čikagos.

Jei kultūrinę ekspansiją grįsti Ip. 
Taine teorija, tai jos stiprumas pri
klauso nuo aplinkos, visuomeninės, 
politinės, socialinės atmosferos. Ta
čiau ši atmosfera netgi Nepriklauso- 
mybės laikais, kuriuos mes dabar 
vertiname kaip gražiausius žydėjime! 
laikus, nebuvo jauki kultūrinei kūry
bai. Senesnioji karta buvo labiau su
sirūpinusi savo materialinės ateities 
užtikrinimu, negu meno vertybių ža
dinimu ir konkrečiu palaikymu. Jau
noji karta atkakliai kovojo dėl kul
tūros pažangos, tačiau ir ji daug l?i-
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ko gaišo universitetuose studentiš
koms tradicijoms kurti, -špagomis 
daužytis negu gilinti savo vidaus kul
tūrą ir palaikyti kūrybinį entuziaz
mą. Politinė atmosfera taip pat ne
prisidėjo kultūros gilinimui, nes įsi
galėjęs uniformizmas perdaug stelbė 
kūrybinį individualizmą ir kūrybinę 
dvasią. Dar labiau slėgė meną socia
linė krašto buitis, nes ūkininkas, dar
bininkas visiškai nesuprato meninių 
kūrinių vertės, jis galvojo, kad mo
kyklos, gimnazijos, daugiausia uni
versiteto baigimas tai yra aukščiau^ 
si mokslai, o menas yra nereikalingas 
daiktas.

Tremtyje ši kultūrinė atmosfera yra 
daug geresnė, nes' čia yra atsidūrusi 
mūsų ■ tautos inteligentija, kuri dar 
okupacijų metu atsikvošėjo, kad di
džiausias mūsų ginklas kovoje dėl 
savo laisvės yra kultūros vertybės. 
Bet čia yra susidariusi savotiška psi» 
chologinė būsena, savotiškas atomiz- 
mas, susiskaldymas, nesveikas indivi
dualizmas, pagrįstas ne kūrybiniu 
galios primatu, bet siauro egoizmo", 
noro dominuoti kultūros veikloje, ne
turint tam jokio moralinio pagrindo. 
Jei savu laiku meno reikalai buvo 
atitekę žmogui, kuris pats kitiems 
aiškinosi, kad jis savo gyvenime nie
ko bendro su menu nėra turėjęs, tai 
suprantama, kad šioje srityje ne tik 
negalėjo būti jokio organizuotumo, 
bet ir jokio plano. Be to, ilgą laiką 
tremtiniai buvo uždaryti nuo pasau
lio, negalėjo gauti nei laikraščių, nei 
knygų, nei darbo priemonių. Tik pa
staruoju metu atsiveria durys į pla
tesnį pasaulį ir iš ten ateina nauji li
teratūros, meno, mokslo kūriniai. Tai
gi, kultūriniam dinamizmui susidaro 
sąlygos ir jas tenka su didžiausiu uo
lumu, darbštumu ir kūrybingumu iš
naudoti.

Kiekvienas veiksmas turi savo tiks

lą. Kūryba taip pat negali būti tik 
sau tikslu. Poetas, kurdamas eilėraš
tį, nesiekia tik kūrybinio malonumo, 
bet ir idėjinių, ideologinių, estetinių, 
socialinių tikslų. Dailininkas, piešda
mas paveikslą, nepasitenkina tik gro* 
žinių žaismu, jis siekia įkūnyti savo 
kūrinyje kurią nors idėją. Muzikas, 
komponuodamas naują kompoziciją, 
nepasifenkina tik garsų harmonija, jis 
trokšta išreikšti taip pat kokią nors 
idėją, jausmų ar vaizdinį efektą. Tai
gi betikslingumo mene negali būti, ir 
kas kuria be tikslo, tas veltui eikvoja 
energiją.

Viduramžiais mokslą, meną supra
to kaip tarnybą religijai, XVII amž. 
Descartes racionalizmas iškėlė proto 
primatą, XIX amž. romantizmas savo 
Weltschmerzo filosofija sugriovė anks
tyvesnę racionalizmo filosofiją ir suJ 
kūrė jausmo, kančios filosofiją, dar 
vėliau Schopenhaueris pagrindė volun- 
taristinę filosofiją. Šių dienų žmogus 
negali pasitenkinti kuria nors siauro 
filosofine doktrina, kuria nors viena
pusiška literatūros ar meno srove, 
šiandien jis ieško visų psichinių ga
lių sintezės, pilno kūrybinio žmogaus 
vientisybės. Šių dienų kūrėjas nesi
tenkina nei sausu logizmu, nei iracio
naliu alogizmu, jis taip pat nesiten
kina patosiniu sentimentalizmu, nei 
freudišku juslingumu, jis nesivaduo- 
ja vien herojišku voluntarizmu, nei 
pesimizmu ar optimizmu, bet jis ku
ria visais nervais, krauju, neuniior- 
muotais, bet individualiais smegeni
mis, kieta valia ir kūrybine dvasia. 
Fizinis, dvasinis sintetizmas yra kū
rėjo pagrindas.

Kūrėjas negali būti siauras kurios 
nors konfesijos, kurios nors srovės, 
kurios nors grupės žmogus. Jis sie
kia aprėpti visą žiniją, visas filoso
fines doktrinas, visas buitis, visus 
mokslus, visus žmones. Jis nori pa-
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žinti, suprasti, išreikšti universumą. 
- Šia prasme, jis yra universalistas. Jis 

negali mylėti tik vieną kurį autorių, 
tik vieną kurią tautą, jis myli visas 
tautas, visus kūrybinius žmones, vi
sas kūrybines sroves, jis veržiasi j 
paaulio platybes ir į minties, jausmo, 
gilybes. Universalizmas yra kūrėjo 
vienas iš tikslų. >

Tačiau iš savo tautos kūrėjas pa
bėgti negali. Jis visuomet liks pir
moje . eilėje savo tautos narys, kuris 
kūnu ir krauju yra suaugęs su sava 
žeme, su savais žmonėmis, su savais 
daiktais. Jis visuomet iš svetur neš 
vertybes savon žemėn. Jis niekad ne- 
prigys svetimam dirvožemyje. Jis vi
suomet jungs tai, kas tautiška, šutai, 
kas universalu. Sintetizmas jį ves nuo 
tautiško prie tarptautiško, nuo siau
ros daiktinės aplinkos prie plačios 
antdaiktinės buities, nuo kasdienių re 
alių rūpesčių prie amžinų, viršrealių 
problemų.

Kūrėjo kelias yra begalinis, neap
rėpiamas, tai yra nuolatinio žygiavi
mo, kančių, vidinės kovos, tragizmo 
kelias. Jis niekad nepasieks savo ke
lionės galo, nes jis amžinai ieškos 
tiesos, meilės, žmoniškumo, grožio, 
tobulų politinių, socialinių santvar
kų, geresnio gyvenimo kitiems ir nie
kad to negalės atrasti, nes žmonija 
visą laiką eina netikrais keliais.

Mūsų kultūrinė misija — tai mū
sų kultūrinė ekspansija į kultūros 

aukštybę ir gilybę. Mūsų tauta nega
li nusiraminti, kol ji negaus laisvų, 
nepriklausomų sąlygų kurti savitai, 
individualiai, tautinio charakterio ir 
pasaulinio masto kultūrai. Šiam kul
tūriniam dinamizmui pirmoji sąlyga 
yra visiška tautos ir valstybės laisvė, 
antroji sąlyga, — visiška kūrėjų 
laisvė, o trečioji sąlyga — stiprioš 
kūrybinės asmenybės, sugebančios 
pasaulinės kultūros vaisius individu
aliai ir saviškai, lietuviškai persodin
ti į savąją žemę.

Kultūrinis dinamizmas suponuoja 
veržlią pažangą. Konservatyvizmas ne
gali mūsų patenkinti, nes mes nebe
gyvename kaip miįsų tėvai gyveno, o 
mūsų vaikai nebegyvens taip, kaip 
mes gyvename. Juk niekas iš mūsų 
nebenori vaikščioti vyžomis ir joks 
istorijos ar filosofijos daktaras n<» 
tik nebenori iš bendro dubens, su 
pirštais čiupti valgį, nešioti susivėlu
sius drabužius, bet nebenori taip ir 
galvoti, kaip galvojo Jakštas, Alek
na, jausti, kaip jautė Kudirka, Mai
ronis. Mes gyvename naują atominio 
amžiaus mokslo ir universalizmo epo
chą, kurioje norime realiai santy
kiauti su žmonėmis; pažinti daiktus 
ir aplinką, orientuotis dabartyje ir 
intuityviai nujausti naują, gražesnę 
lietuviškų ir visuotinių idėjų ateitį, 
su didžiausiu dinamizmu ir su ge
riausiais mūsų širdžių, mūsų protų ir 
mūsų plieninės valios lobiais kuria
mą.
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Henrikas Nagys

NAMAI
Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo — S
Bus skaidri, šalta žiemos naktis:

'švies didžiulės žvaigždės tolumoj — 
ir beržai stovės šalikelėm balti..

Taip prieisiu kelią j namus..
' Tolumoj suvirps varpeliai — ir skambės, skambės..

Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės — • - m

didelis, liepsnojąs, neramus..

Ir prieisiu aš namų duris — • 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris.
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis..

Henrikas Nagys

NERIMO VALANDOS
V a k a r a* s

Nešaukite gatvės.. Vakaro gatvės nešaukite..
Leiskite man sapnuoti. leiskite man, vienam..
Mano sapnas, sunkus, ir juodas sapnas plaukia į čia* 
Ak, nesakykite broliai, kad tai vienuma, 
kad bėgu nuo jūsų.. Kaip dažnai aš nakčia 
laukiu žingsnių, žodžių, ir taip bijau tuštumos..
Bet šiandieną — gatvės, nešaukite: leiskit sapnuot..
Gal tai bus didelis sapnas ir nuostabus —
(gal prieš saulėtekį rasit mane sukniubus} 
ant nepaliesto popieriaus lapo..) Bet gali būt, 
mano rankos jį užrašys.. Gali būt,
jis bus sapnas, kurio mes ieškom visi., vienas žodis nušvis,
Gal, tarp šauksmų ir maldos,1 gal, 
vienas žodis, kurio mes ieškom visi..
Gal tarp šauksmų ir maldos, 
gal, vienas žodis nušvis, 
vienas žodis, kurio mes ieškom visi.
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Paulius Jurkus

SUGRĮŽIMAS

Savoj trobelėj šį vakarą neramų,
Kai vėjas drasko ten palangėje pupas.
Esu aš grįžęs iš kelionės savo
Tėvų didžiajam kambary ramybės rast

Tačiau man nejauku, ir kūną smelkia šaltis,
Ir tamsumoj ženklų jaunystės nerandu. ~
Tada senelę krosnį noriu aš prikelti, 
Kad ji pabūtų šiąnakt su manim kartu.

Senoliams mano švietė ji dar linamynėj, 
Šviesioj angoj sutūpus, mums mažiems vaikams, 
Ilgai mamytei giedant liūdną vakarinę. 
Ir sienoj krūpčiojant šešėliams milžinams.

Tarp plytų krosnyje randu aš kibirkštėlę
Lyg brangakmenį gentės papuošalų,

, Kurią tėvai paliko čia pabusti vėliai,
Ateinančiam gyventi tuo pačiu būdu.

Aš užkuriu taip pamažėliais krosnį seną, —
Linksma švieselė krinta kambarin,
Ryškėja sienose senoliai, broliai mano, 
Ir praeitis gyventi kėlias su manim.

Plazdena vėl miela, jauki namų ugnelė, 
Ir aš smagus, sugrįžęs iš sunkių audrų, 
Randu aš pirmąsias eiles — jaunystės kelią, 
Kuriuo ėjau parnešti saulėtų dienų.

Kaip tos liepsnelės gyvos vos nūnai plasdena , 
Ir nušviečia skaidriai niūrias rudens naktis. 
Ir per mane senoliai vėlekos gyvena — 
Visoj trobelėj švyti vėl namų ugnis.

(Įžanga į „Namų ugnies" rinkinį)
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x I.DCMDĖm---- x

Kaltinamųjų suole sėdėjo 50-60 me
tų vyras. Jo tvirti pečiai ir stambus, 
ant susikūprinusių pečių tvirtai at
remtas apžėlęs sprandas atrodė, lyg 
pasiruošę sunkiai naštai. Sėdėdamas 
šonu į teismą, jis, rodos, snaudė ar 
piktai mąstė, po dideliais antakiais 
paslėptomis akimis retai mirkčioda
mas.

Atsakinėjo dusliu, giliu balsu, bet 
lėti žodžiai sklido iš gilumos krūti
nės geru paprastumu.

Salės publika ir teisėjai nutilo, nes 
kaltinamasis atsakinėjo tyliai.

— Šitoj pačioj salėj jūs teisiamas 
jau trečią kartą? apklausinėjo ir lyg 
smerkė vienas iš trijų teisėjų.

Kaltinamasis pakėlė garbanotais, 
žilais plaukais apsunkintą galvą ir, 
lyg patikrindamaą, akimis perbėgo iki 
pusės salės. Po to atsakė:

— Trečią.
— Už ką jūs baustas pirmą kartą?
—• Už bulkutes.
— Antrą kartą?
— Už bulkutes.
— O dabar? — įbedė akis teisėjas 

į stambų kaltinamojo veidą.
Už kepyklą, — kažin kas prasitarė 

publikoj.
Salė sukliko juoku.
— Prašau laikytis tvarkos! — su

barė teismo pirmininkas.
— O dabar už ką? — pakartojo 

jau piktai klausinėjęs teisėjas.
— Argi jūs nežinote? — apgailes

taujančiai atsakė kaltinamasis.
— Bet aš jus klausiu! — reikala

vo prisispyręs.
— Už bulkutes, — trumpai atsakė 

kaip visiems žinomą reikalą.
— Kiek buvote baustas už pirmą

ją vagystę?
— Pusantro mėnesio.
— Už antrą?
— Devynis mėnesius.
Klausinėjantis teisėjas pažvelgė | 

du savo kolegas ir pamokančiu bal
su pareiškė:

— Aš manau, kad ir jūs supran
tate, ką reiškia recidyvistiniai palin
kimai.

Teisiamasis pažiūrėjo į teisėjus, 
tarsi prašydamas kalbėti supranta* 
miau.

— Pasikartojantys nusikaltimai ro
do, kad jūs esat nepataisomas nusi
kaltėlis, — paaiškino pats teismo 
pirmininkas.

Pirmiau klausinėjęs teisėjas pavar
tė bylos lapus; kažin ką pasižymėjęs 
lapo kamputyje paklausė:

— Kodėl jūs savinotės svetimas 
bulkutes?

— Kad aš negaliu nevogti.
— Kaip tai?
I šj klausimą nieko neatsakė. Tei

sėjas toliau tardė:
— Man žinoma, kad toj pačioj 

Virvių gatvėj yra duonos kepykla, ko
dėl jūs iš ten nepasisavinot juodos 
duonos?
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Kepyklos savininkas „biednas” žmo
gus.

— Iš kur jūs žinot, kad cukrainės 
„Nijolė” savininkė ponia Cigler yra 
turtinga moteris?

— Aš teisybę sakant, tikrai neži
nau, bet taip manau. " •

Teisėjas truputj kėlė balsą: jis, ma
tyt, gėrėjosi savo sumanumu tardyti 
nusikaltėli.

— Manydamas, kad ponia Cigler 
yra turtinga, jau trečią kartą pava
gia! bulkučių? Kur jūs radote toki 
{statymą, kuris leistų iš turtingo...

— Moralinę nusikaltimo pusę pali
kite, prašau liesti tik esminius fak
tus, — pastebjo pirmininkas, viduti
nio amžiaus, dirbtinai rimtas, ilgo 
veido brunetas.

— Ar jums būtinai reikia bulkučių, 
ar jūs manote, kad iš ponios Ciglef, 
kaip turtingos moters, galima vogti 
bulkutes? — klausinėjo toliau teisė- 
Jas.

— 'Kam gi gali būti per daug bul
kučių, — lyg stebėjosi kaltinamasis.

— Kiek jūs turite šeimos?
— Šeši vaikai, žmona ir „švoger- 

ka”, taip sakyt, žmonos sesuo. De
vyniese.

— Pirmą kartą jūs pasisavinote de
vynias bulkutes?

— Taip lygiai devynias.
— Antrą kartą tik keturias?
— Daugiau nebuvo.
— Jeigu būtumėt radęs daugiau, 

būtumėt pasisavinę ir daugiau?
— Apie tai nepagalvojau.
— Aš jūs nesuprantu: juk keturių 

bulkučių devyniems žmonėms aiškiai 
per maža? — lyg apgailestavo tei
sėjas.

— Kad ne tas galvoje.
— Tai ką gi jūs turėjote galvoje, 

kai paskutini kartą paėmėt vienuoli
kę bulkučių?

— Pasiėmiau vienuolika, ba tiek 
radau lentynoj.

— Jeigu būtumėt radę šimtą bul
kučių, tai visas būtumėt paėmę?

— Ne, tik tam kartui.
— Kaip tai „tik tam kartui”?
Kaltinamasis mostelėjo savo didele, 

sunkia ranka, sakytum, nusivylęs ne
naudinga kalba:

— Kad visai ne tas, ponas teisėjau.
— Ką gi jūs norite pasakyti, pra

šau kalbėti, — įsikišo pirmininkas, 
kuris plonais, ilgais pirštais varta
liojo rudą pieštuką ir aiškiai pikti
nosi per ilgai trunkančiu apklausinė
jimu.

Kaltinamasis pasiraivė savo sun
kiais pečiais, kaip norėdamas gerklės 
kliuvinį išstumti, ir pasiryžo šnekėti:

— Tai, mat, čia yra šuva įsipai
niojęs. Ponios Cigler šuva. Ji daž
nai miltų kambarin įneša kelias bul- 
kas, iš kur ima ir merkia į šiltą pie
ną. Kai ataušta ’tos bulkutės ir tas 
pienas, tai ji šunį peni. Tegu ir taip, 
jos šuva — jos bulkutės, bet dabar 
dedasi toks karas, aš dirbu fabrike, 
nieks iš mūsų žmonių negauna baltos 
riekelės, o čia — šuva, vadinas...
‘ — Ką jūs norite pasakyti tuo 
„nieks iš mūsų”, — piktai nutraukė 
teismo pirmininkas.

— Tai jūs, ponai, žinot, kad aš esu 
lietuvis, o jinai — tai yra vokietė, tai 
jie baltą...

— Tai visai ne prie bylos, — žiū
rėdamas į ant stalo gulinčius popiet 
rius, piktai pastebėjo pirmininkas.

Po kelių nereikšmingų klausimų 
kalbėjo teismo skirtas kaltinamojo 
gynėjas. Jis aiškiai pastebėjęs kalti
namojo palinkimą vagystėm, bet pra
šė turėti galvoje didelę šeimą, ypač 
jojo nuopelnus karo pramonei, nes jis 
kaip kvalifikuotas meisteris, yra la
bai naudingas.
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— Ar tamsta pasižadi daugiau' ne
bevogti? — paklausė teismo pir
mininkas.

Kaltinamasis nieko neatsakė. Tada 
pirmininkas. pareiškė:

Ko jūs prašote savo paskutiniuoju 
žodžiu?

Tyla. Galvos nepakeldamas, kalti
namasis atsakė:

— Duonos.
Teismas išėjo pasitarti.

Teismo sekretorius padėjo ant sta
lo priešais pirmininką laišką. Tai bu
vo partijos prašymas išteisinti kvali
fikuotą meisterį Leoną Budriką, nes 
auto remonto dirbtuvėje vokiečiai 
Specialistai mobilizuoti, o karo ga
mybos mašinos labai dažnai genda.

Pats teismo. pirmininkas dažnai 
gaudavo iš ponios Cigler bulkučių i? 
tortų; jis buvo ponios prašytas bent 
porai metų įkišti į • kalėjimą antroj 
pusėj gatvės gyvenantį bulkučių va
gį, bet partijos valia — aukščiausia 
valia.

Kai buvo parašytas 'sprendimas: 
sąlyginai nubausti 18 mėnesių, jei
gu trijų metų laikotarpyje nenusikals, 
kaltinamąjį apklausinėjęs teisėjąs bu
vo patenkintas tokiu sprendimu, nes, 
esą, atsižvelgta ir į tai, kad kiekvie
na burna penktųjų karo metų dieną 
negauni pilno tūkstančio kolorijų. 

Perskaičius teismo spredimą, salės 
publikoje nušiureno lyg lengvas vė
jelis — pasitenkinimo šnabždesys, tik 
kaltinamasis sėdėjo susikūprinęs, sa
kytum, visai negirdėjęs.

Teisėjai jau rengėsi išeiti, kai jis 
prabilo:

• — Aš noriu pasakyti... Noriu pai 
sakyti, kad už save neatsakau. Per 
septynias dienas sėdėjimo kalėjime aš 
visai apsigalvojau... Mano Antanu
kas turi rachitą, Valeriją kosti ir 
krauju spiaudo... Išbalę, visi prašo... 
Motina, kad įmanytų, krūtis mestų 
šešių būrin... A neatsakau, kai šuva 
bulkutes su pienu... Kai žūsta vaikai, 
tai žūsta ir gyvenimas!.. Aš prašau 
uždaryti į kalėjimą, į kalėjimą tol, 
kol nebus ponios Cigler, kol nebus 
viso!.. — plačiai pusratį mostelėjo 
ranka.

— Taipogi, turiu teisybę pasakyti, 
kad dar vieną kartą pasiėmiau septy
nias bulkutes. — Ir pridūrė tylesniu 
balsu: — Dvi buvo supelyję.

Teisėjai kiek sumišo, atrodė, kad 
pirmininko veidas dar pailgėjo, bei 
tai buvo akimirka. Visi trys teisėjai 
šąmokslininkų rūpestingumu persime
tė. žvilgsniais ir greit paslėpė kilusi 
nustebimą.

Jau išėjęs iš užstalės, pirmininkas 
paskelbė:

— Posėdis baigtas.

Juozas Kruminas

BALADĖ APIE VARNA
Vakaras ateina. Tu rankas nuleidi.
Sode tyliai, tyliai verkia tyluma.
Ir šešėliai gula tau ant balto veido, 
Ir lyg patį skausmą mėtai žodžius man: .
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Per upes ir kalnus ilgesys ateina. 
Tu sakai — ateina — ir tada sunku.
Ir per vėją, rodos, girdi savą dainą, 
Ir matai per tamsą tėviškės laukus.

Ir atsiminimai tolimi linguoja, •
Ir aplink susėda skaudūs ir pikti.
Ir lėtai ateina akmeninėm kojom 
Ir j širdį sėda juoda neviltis.

— Ne, — sakau aš tyliai, — juk naktis praeina,
— Vėl žydės mums kartą tėviškės laukai,
— Vėl skambės tėvynėj mums tėvynės dainos,
— Patikėk, — sakau tau. — Netikiu, — sakai.

Ir tada kalbu tau: — Štai, žvaigždė vakarė, 
Mintimis tą žvaigždę tu pasiekt gali.
Už devynių upių, už kalnų, už marių 
Buvo, kartą buvo nuostabi šalis.

Ten rymojo medžiai, lyg statulos žalios, 
Švelnios nendrės linko upių vandenuos.
Ir visi vadino šitą gražią Salį: 
Lino žiedo kraštas, mėtos dyvinos.

Ten plušėjo žmonės po dirvas ir smėlį, 
Sėjo žiemkentėlį klonyje lygiam.
O dainų dainelių buvo gražumėlis-------—
Pasakos gyveno žingsny kiekvienam.

Nuo gėlių ten rasą barstė švelnus vėjas, 
Paryčiais kvepėjo diemedžiai žali.
Griuvo piktas karas. Žiaurūs priešai ėjo.
Ir verksmu pakvipo nuostabi šalis.

.Žiaurūs priešai ėjo, žalias pievas mynė.
Negailėjo vaiko, motinos senos.
Bėgo žmonės, slėpės girių tankumynuos, 
Ir nutilo aidas žodžio ir dainos.

Ir paliko upės, krauju nusidažę, 
Ir neišvartyti liko pradalgiai.
Griuvo senos pilys, krito miestai gražūs, 
Lenkės ligi žemės sodai ir rugiai.

Žiaurūs priešai ėjo — krašte džiaugsmas mirė.
Nečiulbėjo paukščiai ežerų krante. 
Ir bijojo žmonės ten išeit iš girių, 
Žvalgėsi į slėnį — ir bijojo ten.
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Tylėjo vargonai tuščioje bažnyčioj,
Varpinė tik kilo sodų pilkumoj. K
Nekukavo gegė paupių žilvičiuos 
Ir negrįžo žmonės iš miškų namo.

Vakaras nutilęs kartą suko sparną
Ir nepalytėjo klonyje žmonių.
Varpinėn aukštojon atplasnojo varnas, 
Sunkiai skridęs kelią upių devynių.

Ilgai skraidė varnas klonyje ir krankė, 
Kranksmas jo skambėjo nuojauta sunkia. 
Neieškojo varnas tenai baltos rankos — 
Jisai suko lizdą varpinės stoge.

Išsisklaidė priešai ten po slėnį visą, 
Vyto vasarojai, žemė ir daina.
Vakaro šešėliams vieną kartą tystant 
Atlėkė pas varną jo tamsi žmona.

Ėjo dienos, bėgo, upių vandens plaukė. 
Samana šakojos girioj ant akinens.
Žmonės tankumynuos laisvės ženklo laukė — 
Kad pakils tuoj kraštas ir laisvai gyvens.

Slėny lėkė vėjas, dulkių stulpą suko, 
Ir nebegalėjo ten gyvybės rast.
Susilaukė varnas klykiančio varniuko — 
Tik jo džiugus klyksmas lėkė per girias.

Dienos ėjo pilkos. Saulė nesirodė.
Ir naktis užstojo — ir audra šiurpi: 
Debesys dundėjo sunkūs ir pajuodę, 
Sudejavo akmens graudžiai paupy.

Išsigandęs varnas šalia lizdo krankė.
Vėjas šiurpiai švilpė pilkam suotėmy. 
Varpinė pasviro, tarsi skausme rankos — 
Ir varniukas krito vėjuje žemyn.

Kai išaušo rytas — vėjas nesisuko.
Debesys nuėjo dangumi tolyn.
Ir patmatė varnas kritusį varniuką 
Varpinės papėdės purvinam smėly.

Suklykė tik varnas, sielvarte pakirdęs, 
Varpinėn įskridęs pro sausus medžius.
Snapu apkabino storą varpo virvę 
lę ją įsiūbavo sielvartu didžiu.
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Tą j i rytą girioj atsibudo žmonės.
— Girdit! Skamba varpas! — šaukė jie tada. 
Ir iš girių plaukė nemunais į klonį.
Vėl gyvent išėjo ten visa tauta.

Lietuva tėvyne, gimtas mano krašte, 
Tu žiedu žydėjai skaisčiai ir gražiai. 
Ar Tau nepabodo girios dalią nešti, 
Tankumynuos slėptis ir nebeišeit?

Vėl siaubingi priešai tau galanda kirvį, 
Tu viena suklupus nevilties krante.
Kas, tėvyne mano, patrauks varpo virvę, 
Kad skambėt pradėtų laisvės varpas ten?

PETRAVIČIUS VIKTORAS LINAROVIS
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Vladas Šlaitas

POTVYNIO SROVĖ
Aš myliu potvynį. Aš myliu aklą srovę, • 
kuri pro kalną kriokdama prasimuša 
ir staugdama plačion pakalnėn bėga---------- -
Ji dantimis prakanda mūro pamatus, 
ji užsimerkusi alkūnėm laužo griovo 
senus, supuvusius krantus 
ir trapią gėlę —lyg mielą moterį'—švelniam glėby nusineša.

Aš myliu potvynio ūžimą . . . Eik ir laužyk 
senus krantus ir seno miesto pamatus. 
Ateiki — potvyni! — sulaužyk mano šonkaulius 
ir įsivęržk pačion širdin ir laužyk 
mano širdies kiekvieną tuščią kampą! ...

Aš myliu potvynio plieninę, aklą srovę.
Ji turi plakt, kaip visas žmogiškas gyvenimas; 
ji turi staugt, ir kiekviena mažytė srovelytė turi staugt:

Aš esu potvynio srovė!
Aš noriu griaut 
apipelijusių širdžių griuvėsius. 
Prasmekit užtvaros ir leiskit man išplauti — 
lyg aukso smiltį — žmogiškąją sielą! . . .

Aš myliu potvynio plieninę, plačią sielą-----------

A. Nasvytytė » Augustinavičienė

NAUJOJI AMERIKOS LITERATŪRA

Kai kalbama apie Ameriką, galvo-' 
jama tai esąs kitoks kraštas, nei Eu
ropa. Tai naujas, jaunas kraštas, pil
nas gyvybės ir nepaprasto tempo. Li
teratūra — gyviausias dirgsnis pa
čiam gyvenimui. Tat if' amerikiečių 

M Žmogus neveltui- yra gimęs 
savo krašte, aš norėčiau 

- jums tai' įrodyti”.
William Dean Howells 

literatūra skiriasi nuo europiečių^ 
kaip kad ir patys žmonės kitokį, ta
me laisvių krašte gyvena.

Jei iš viso Europoje literatūros- 
mokslas rėmėsi literatūros tradicijo
mis, jei viena srovė natūraliai sieda-
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vosi su kita literatūrine srove, jei an
tikos garbinimas iššaukė pseudokla- 
cizmą ir pan., tai amerikiečių litera' 
tūra neturėjo plačiai suprastų, litera
tūrinių tradicijų. Ji buvo savita, nau
ja, pilna savos, naujos amerikinės 
■dvasios, ji kilo iš gyvenimo, įrody
dama, kad Amerika išaugo, literatū
roje išreikšdama savo dvasinį veidų. 
Ir dabar skaitydami Dreiserį, ar Sinc
lair! Lewį su pasigerėjimu norime 
pasakyti: „Jeigu jau taip parašoma...”

Alfredas Kazinas, vienas didžiausiu 
dabartinių amerikiečių literatūros kri
tikų apie savo literatūrą yra išsireiš
kęs: „Šiandieną mes nebesistebime 
savo literatūra, kada ji tapo mūsų ci
vilizacijos dalimi, bet dabar mes gi- 
linamės ir žiūrime, kas gi ištikrųjų 
yra ta mūsų amerikinė literatūra ir 
kaip giliai ji yra mūsų sąmonėn įsi
skverbusi”.

Tuo būdu Amerikoje yra pilnas 
literatūrinis gyvenimas, kuriame švys
teli talentai, kur atsiranda kritiškas 
vertinimas, o pati literatūra tampa 
kultūros, tuo pačiu ir gyvenimo da
limi.

Modernioji amerikiečių 'literatūra 
prasidėjo devynioliktojo šimtmečio 
gale, tuo metu, kai patys amerikiečių 
rašytojai galvojo bepradedą pažinti 
Ameriką ir kiekviena rašytojų nauja 
karta, lyg ir iš naujo savo kraštą at
rasdavo, vis didesnių ir kitokių nau
jienų jame pastebėdama. Kritikų nuo
mone, Amerikos modernioji literatūra 
buvusi savotiškas pasipriešinimas kil
nioms jų tradicijoms, viktorianizmui, 
ar atskiroms grupėms, kurios paim- 
davę valdžią į savo rankas. Toji li
teratūra jautriai atsiliepdavo visiems 
gyvenimo reiškiniams.

Minėtas amerikiečių kritikas Ka
zinas skirsto amerikiečių literatūrą į 
tris dalis: 1830—1917 arba realizmo 
laikotarpis, 1918—1929 — didžiojo iš-

Į NACC.-UMrt I
I M l YDO
L Bit IOTEKA 

laisvinimo (laisvės) metaį ir 1930 
1940 — krizės literatūra.

Amerikos literatūros realizmui Eu- 
ropa yra turėjusi įtakos. Tačiau Eu
ropoje kilęs realizmas buvo kitokis, 
nei Amerikos realizmas. Jei Europos 
realizmas yra buvęs daugiau ar ma
žiau natūrali filosofinio galvojimo, 
palinkimo ir natūralaus supratimo iš
dava, kad nauja literatūrinė srovė 
esąs tik literatūros posūkis, sutei
kiant jai naujumo, tai Amerikos li
teratūros realizmas kilo visai kitaip. 
Jis kilo spontaniškai iš paties gyve
nimo ir nepasitenkino tuo gyvenimu. 
Jis turėjo gimti, tas realistinis vaizda
vimas, nes perdaug buvo nepasiten
kinimo žemės ūkio santvarka, drastiš
ku „nouveau riche’y” elgesiu ir, to 
paties Kazino nuomone, mažamies- 
čio gyvenimo menkumu ir plokštumų.

Tat reikėjo vaizduoti tą gyvenimą, 
reikėjo iškelti tai, kas gyvenime ne
patiko ir kodėl nepatiko. Žymiausi to 
meto realistai: Edithas Wartonas ir 
Teodoras Dreiseris. Teodoras Dreise- 
ris pagarsėjo savo „Amerikoniška 
tragedija” visu psichologiniu gilumu 
iškeldamas amerikiečio materializmo 
tragediją.

1914 metų didysis karas ir Ameri
kos įsijungimas į jį, turėjo nemažą 
įtakos amerikiečių gyvenimui, kuris 
vėliau atsiliepė ir literatūriniam gy? 
venimui. Didysis išlaisvinimas links
mai ir patenkintai nuteikė Ameriką 
nugalėtoją, kuris grįžo iš didžiojo ka
ro. Daugelis jaunų europiečių rašyto
jų žuvo, o amerikiečiams jauniesiems 
rašytojams visi literatūros keliai bu
vo atdari. Anksčiau kritikų nepripa
žinti jie buvo laikraščiuose garbina
mi naujų kritikų. To meto rašytojai 
galvojo privalą Amerikai sukurti nau
ją kultūrą, jie jautėsi esą įpareigoti 
kovoti už asmens laisvę ir teises. 
Ludwigas Lewinsonas yra pastebėjęs,
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kad jei to meto rusų literatūra gyve
no politinėmis idėjomis, tai amerikie
čiai buvę laisvės kovotojai, jų sukur
ta literatūra buvusi laisvės literatūra, 
plačiausia to žodžio prasme. Tačiau 
ir tuo metu kyla naujasis amerikie
čių realizmas. Naujieji realistai susi
domi paprastuoju, kasdieniniu ameri
kiečių gyvenimu, o jų veikalų hero
jais tampa ne kas kita, kaip „Durch- 
schnitmensch’ai”, žmonės su visomis 
miesčioniškomis silpnybėmis. Naujie
ji realistai nesistengia gvildenti jokių 
nepaprastų, ar svarbių idėjų, bet tos 
idėjos pačios išplaukdavo iš tobulai 
pavaizduoto kasdieninio gyvenimo. 
Jų knygose jaučiamas kasdienybės ir 
savotiško beprasmiškumo nuovargis, 
iš to ir gilesnės mintys — kurlink ei
na vidutinis amerikietis, kokie jo in
teresai ir kam tas viskas. Jie buvo, 
lyg ir momento fiksuotojai, fotogra
fai, parodydami baisiai detalizuotus 
Vaizdus, nejučiomis klausė visuome
nės, o kodėl taip?

Ekonominė krizė buvo plačiai pa
lietusi viso pasaulio gyvenimą. Ta
čiau, tikriausia, niekur ekonominė 
krizė taip ryškiai neatsispindėjo lite
ratūroje, kaip Amerikoje. Neveltui 
yra sakoma, esą tuo metu sociologinė 
proza turėjusi didesnį pasisekimą, ne
gu kad literatūriniai romanai. To me
to romanistai stengėsi pajusti tiek 
dvasinės, tiek ekonominės nevilties 
pradus ir į juos įsijausti. Esą visa to 
meto literatūra būtų galima apiben
drinti Steinbėcko Citata: „Kažkas įvy
ko, aš išėjau j viršų ir pamačiau, na
mai tušti ir viskas tuščia. Aš negaliu 
čia pasilikti, man reikia eiti ten, kur 
ir kiti nuėjo.” Kazino manymu, to 
meto literatūriniam vaizdavimui ta
lentai suteikė platumą ir gilesnes idė
jas. To meto rašytojai pergyvendami 
krizės laikotarpį, lyg ir aiškino vi
suomenei, kas iš esmės yra atsitikę 

ir kuo viskas šitas galėtų baigtis. 
Natūralizmas tam metui buvo labai 
charakteringas. Jei ekonominė krizė 
parodė visą ekonominio gyvenimo 
grubumą ir žiaurumą, tai ir literatūra 
atitinkamai jokios kitos tobulesnės 
krypties ir formos kaip natūralizmas 
negalėjo atrasti. Ne be to, kad ir 
Europos natūralizmas jai turėjo įta
kos. Jei Zola pradėtas Europos natū
ralizmas davė klasikinius pradus, tai 
ir Amerikoje jis atsiliepė, Kazino 
nuomone, tapdamas savotiška vaizda
vimo būtinybe.

Amerikiečių literatūra yra jau ta
pusi tautine literatūra. Amerikoniš- 
kumas jaučiamas jų talentingiausių 
rašytojų kūriniuose. Amerika jau 
sugebėjo sukurti specifišką literatūrą, 
ji įdėjo į savo literatūrinius kūrinius 
visą Amerikos tragizmą ir Ameri
kos idealizmą, sukurdama savo for
mą, tobuliausiai iškeliančią jos ame
rikonišką turinį. Tapdama tautiškai 
privalomu faktu, tuo pačiu ji yra ta
pusi būtina pasaulio literatūroj. Sa
votiška ir nauja, kaip ir visa ameri
kiečių kultūra, ji spontaniškai tapo 
pripažinta.

O Europa dabar? Tuo metu, kai 
amerikiečių literatūra galėjo klestėti 
visu laisvumu, prieš pat dabartinį ka
rą, Europa įsileisdama į naujus poli
tinius eksperimentus, netekusi • as
mens laisvės, literatūriškai vegetavo. 
Kaip pasisuks dabar Europos kūry
binė dvasia, kaip atsilieps literatūrai 
vargo, skurdo ir nežinios gyvenimas, 
kokie impulsai kils iš tos visos poli
tinės maišaties, tai vis nežinios klau
simai, į kuriuos, gal, iš dalies, ga
lėtume atsakyti remdamiesi panašių 
įvykių istorija. Tačiau sunku mums 
būtų įsivaizduoti Europą, pamirštan
čių savo intelektualines, meno ir lite
ratūros tradicijas.
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Oi amerikiečių literatūroje mes jau
čiame daug jėgos ir tos jėgos atsar
gų. Mes jaučiame, kad ji dar daug 
savo individualybės turėtų parodyti, 
eidama drauge su savo civilizacijos 
galybe ir gyvendama laisvės žavin
gume. Kaip ji bus apibendrinta, į 
kokius griežtesnius rėmus įstatyta, 
santykyje su jau nusistovėjusia lite
ratūrine tvarka ir mokslo tradicijo

mis, sunku dar pasakyti. Mus stebi
na kažkokia tos literatūros medžiagos 
gausybė, veržlumas ir galybė, mums 
dar sunku tą viską apibendrinti. Mes 
tik žinome, kad jau patys amerikiečiai 
kurie neseniai vos tik garbinti drįso 
Europos literatūrą, prabyla tokiu to
nu: „Ar tu nežinojai, kad europiečių 
paukščiai tik pusiau taip gražiai gie
da, kaip amerikiečių” (Adams).

VPUBU J O 
"VEPGIUJO 
MAQONO

G] 11X5
pirmoji giesme

4. Enėją ištinka audra (tęsinys).
Tris pagriebęs laivus, pietys uolosna nutrenkia 
Akmenys šie, arba aukurai, kaip italai vadina, 
Styri lyg nugara po jūros paviršium didžiulė. 
Trejetą spaudžia rytys seklumon iš plataus vandenyno 
Ir, net gaila žiūrėt, į brastą suvaręs negilią, — 
Apneša juos aplinkui smėliu; o laivui, kurs vežė 
Likijos vyrus narsius ir Orontą vairuotoją tikrą, 
Tėškė dangon didžiulės bangos nusiritus viršūnė.
Nutrenktas jam prieš akis stačia galva vairuotojas krenta. 
Laivą pagriebia srovė, ji vietoje apsuka tris kart, 
Velka verpetas gilyn ir jūra paglemžus praryja.
Kyšo plaukikai reti sūkuriuos vandenyno platybių, 
Lentos, vyrų šarvai ir išmėtyti lobiai trojėnų.
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Hijonėjaus stiprus jau vėtros sutriuškintas laivas. 
Parveikė audros taip pat ilgaamžio laivą Alėto 
Ir Achato narsaus ir kuriuo važiavo Abantas. 
Skyla šonų danga, sunėrimai visi atsileidžia 
Ir visur pro plyšius įniršusios veržiasi bangos.

Junta Neptūnas tuomet, kad audras su vėtrom paleidus, 
SniokščianCIom staugiant bangom, kunkuliuodama jūra sumišo, 
Ir, iš pat dugno gelmių vandenims prasiveržus paviršiun, 
Jutos tolybėn plačion giliai sujaudintas žvelgė 
Nuo viršūnės bangos, savo galvą malonią iškėlęs. 
Mato po jūrą plačiai Enėjo laivus išblaškytus 
Ir nukamuotus Vilnių ir subjurusio oro trojėnus. 
Pastebi brolis taip pat ir kerštingas Junonos žabangas. 
Kalba jis taip pagaliau, pasišaukęs Zefirą ir Eurą:

„Šitaip tad pavergė jus giminės išdidumas jūsiškės? 
Žemę jau su dangum .be mano valios sumaišėt, 
Tokią galybę vandens išdrįsote, vėjai, išjudint?
Gausit gi jūs ... — Bet verčiau aš Vilnių nuraminsiu šėlimą. 
Savo kaltes vėlesnes ne tokiom man bausmėm atmokėsit!
Bėkite greitai namo ir praneškite savo karaliui: 
Aš, o ne jis plačiuosius turiu vandenynus valdyti, 
Tridantį baisų juk man, o ne jam išbūrė lėmimas 
Jūsų namus, niūriąsias uolas jis užima, Eurai, 
Tesididžiuoja šitais Ajolas karališkais rūmais,. 
Teviešpatauja jis sau uždaraih kalėjime vėjų“.

Šitaip nespėjęs ištart, jis tildo patvinusią jūrą, 
Debesis sklaido tirštus ir saulę atgal sugrąžina. 
Kimotėja ir Tritonas kartu, tvirtai atsirėmę. 
Nuo aštriosios uolos atitraukia laivus užvarytus; 
Tridančiu gelbsti jis pats, brastoj prąskleisdamas kelią, 
Maldo bangas ir ratais lengvais ant Vilnių važinėja. 
Kaip kad dažnai prastuolių minia, susibūrus gausingai, 
Ima bruzdėt ir įtūžusi siaust. Jau svaidomi lekia 
Akmenys, lekia deglai. Grumtynėms šėla vadovauja. 
Jei tik pamato tada jie už nuopelnus gerbiamą vyrą’ 
Pildantį valią dievų, — bematant suklusę nurimsta. 
Žodžiais rimtais jis sutmmdo aistras ir protą pavergia. 
Šitaip tad liovėsi plakt audringai staugiančios bangos, 
Kai tik! malonia akim vandenynuosna tėvas sužiuro. 
Ir kai pradėjęs vairuot po dangaus išgiedrėjusio tolius. 
Kirto Šrgam ir lakiu vežimu skrajot pasileido.

5. Keleiviai apsistoja Libijos įlankoje. 1

Su nukamuotais draugais, kiek pajėgdamas, spaudžia Enėjas 
Į artimiausius krantus ir Libijos pasuka žemėn. 
Kur žemynan giliai iš jūros vanduo išsiveržia, 
Uostą užstoja sala, kurion atsimušdamas lūžta 
Ir Vilnelėm mažom sugrįžta vingiuodamos bangos.
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Stūkso čia iš šalių dangun grasydamos uolos. 
Tyli saugiai po viršūnėm uolų nurimusios bangos 
Įlankos plote visam. Toliau, mirguliuojančių saulėj 
Šviečia pratėgė miškų ir niūrus iš viršaus tankumynas 
Grąso šešėliu klaikiu, o priešais po kerančiais skliautais 
Niurkso landa tarp uolų, — kurioje gaivinančios versmės 
Ir suolai iš akmens — maloni čia nimfų buveinė. 
Inkaro riestas kablys čia dangun niekados neįsminga 
Ir nukamuotų laivų niekuomet nepriveržia grandinės. 
Slenka čionai septynis laivus Enėjas surinkęs.
Iš daugybės visos teliko tik tiek, ir trojėnai, 
Žemės ištroškę karštai, sausumon išsiilgton priplaukia. 
Permirkę jų sąnariai atsigauna krante išsitiesę.
Kibirkštį veikiai ugnies Achatas titnagu skelia, 
Lapais sausais ir kitom prakurom tuoj įpučia ugnį. 
Įrankiu malt ir Cereros javus, bangų sužalotus, 
Krauna iš laivo tada ir išgelbėtus grūdus, pailsę, 
Gruzdinti rengias liepsnoj ir išdžiūvusius akmeniu traiškyt.

Lipa tuo tarpu union aukštojon Enėjas ir jūrą 
Žvalgo plačiai, kiek užmato akis, be neras kur Antėjų, 
Mėtytą vėtrų smarkių ir frigėnų laivus arba Kapį 
Ar ant denio "aukštai iškeltus skydus Kajiko. 
Laivo nepastebi jis, — tris elnius klaidžiojant mato 
Jūros krante, o banda iš paskos didžiulė juos seka: 
Ganos ilgiausia vora, slėny siaurame susitelkus, 
Taisosi šaut ir, bematant ranka jis lanką pagriebęs 
Ir eikliąsias strėles, Achato nešiojamas tikro, 
Kloja pirmiausia vadus, aukštai kurie laiko iškėlę 
Galvas šakotais ragais, o tada prastuolius jau ir minią 
Visą išsklaidęs strėlėm, miškų žalumynan suvaro.

'Ir nesiliovė anksčiau, negu, didelius kūnus septynis 
Patiesė ir su laivais sulygino skaičių laimėtą.
Skuba į uostą po to ir draugams visiems padalina. 
Vaišina vynu tuomet, ąsočius kurio pilnus Acestas 
Didvyris davė dosnus, iš Trinakrijos žemės išvykstant, 
Ir šitokia kalba jis širdis nuliūdusias guodžia:

„Brangūs draugai, juk mes dar didesnių jau patyrėm nelaimių 
Dievas padės susilaukt ir dabar mums kentėjimų galo. 
Jūs ir Charibdės uolas, griausmingai gaudžiančias, lankėt, 
Skilos siautimą nuožmios ir kalną pažinot kiklopų. 
Drąsą grąžinkit širdin ir mintis išblaškykit grąsmingas. 
Rasit, smagu bus kada gal bėdas ir Šitas prisiminti.
Per šitokius vargus ir per tiek visokiausių pavojų 
Lacijų turim pasiekt, kur ramus mums gyvenimas skirtas. 
Rodo likimas, kad ten karalystė atgimsianti Trojos. 
Kęskit kantriai ir laimės dienom pasistenkit išlikti"'.

Taria jis šitaip balsu ir, kankinamas sielvarto didžio, 
Sopulį gniaužia širdies ir veidą viltingą parodo. 
Grobį tuo tarpu vikriai jie taisosi puotai paruošti;

21

23



-

Nulupa kailį žvėrims ir valgomą mėsą atskleidžia. 
’Gabalus kerta vieni ir drebančius veria ant iešmo, 
Katilą neša kiti į krantus ir ugnį prižiūri.
Valgis tada atgaivina jėgas: jie žolėj išsitiesę, 
Užgeria vynu senu ir riebios prisišveičia žvėrienos.

IĮ Alkį gausų kai nutildė puota ir stalus jau nukraustė,
K Dingusius jūroj draugus jie minėdami šnekas be galo:

Keičias su laime viltis: čia tiki dar jie, kad gyvena, 
Čia, kad ribas jau pasiekė kančių, nebegirdi jie šauksmo. 
Ašarom ypač slaptom pamaldusis apverkia Enėjas

‘ Mirtį Oronto narsaus ir liūdną Amiko likimą,
Liką, kurs žuvo žiauriai, ir Kloantą stipruolį ir Giją.

6. Jupiteris žada trojėnams „amžinąją Romą".
Vos tik jie baigė dejuot, kai bematant Jupiteris žvelgė 

Iš aukštybių dangaus į mirgančią burėmis jūrą,
- Į krantus, plačiąsias šalis ir žemę po kojų,

Ir, apsistojęs aukštai ant pat dangiškų skliautų viršūnės, 
Libijos ir pagaliau karalystėsna įbedė žvilgsnį.
Ir kai nerimo širdis ir krūtinę jo sielvartas draskė, 
Žvilgančias skaisčiai akis suvilgiusi ašarom gausiai, 
Šitaip j jį Venera dėl sūnaus susikrimtusi kalba:

„Tu, o kuris žmonių ir dievų darbams vadovauji - 
Amžių liepimais griežtais, bausmėm grasydamas žaibo, 
Ką gi neleistina taip tau Enėjas manasis padarė?
Ar taip sunki jau trojėnų kaltė, jog žmonių tiek paguldžius, 
Žemės visur rutulys dėl Italijos jiems užsidaro?
Negi gali tu dabar išsigint, kad esi pažadėjęs, ' • . i
Jog kada nors iš čia atsiras metam bėgant romėnai,
Kils vadai iš čionai, iš Teukro kraujo atgimę, /
Kas gi tad nuo pažadų mintis tavo nukreipė, tėvai?
Kasgi tad nuo pažadų mintis tavo nukreipė tėvai?
Pažadu guodžiaus! tuo dėl Trojos skaudaus sugniužimo, 
Laukiau, kada gi vargus atsvers laimingesnis likimas. 
O gi dabar nukamuotus bėdų tebespaudžia dar vyrus 
Vargo našta. Kuo baigsis kančia, o karaliau didysis? 
Gi iš achajų kamšos juk galėjo pasprukt Antenovas, 
Įlanka priplaukė jis juk Ilirijos ir be pavojaus 
Žengė librunų krantan, prasiveržęs pro srovę Timavo.
Žiočių kur iš devynių nuo iš tolo ošiančio kalno 
Šniokščianti jūra dirvas plačiai prasiveržus užtvindo, 
Miestą Patavų tenai ir buveinę jis teukrų įkūrė.
Trojos padėjęs ginklus ir davęs giminei vardą, 
Rado ramybę dabar ir saldžiai palaidotas ilsis. 

. Mes, tava giminė, kuriem dangišką pažadi pilį,
Žuvus laivam, net baisu, dėl vienos tik Junonos rūstybės 
Laikinai esam toli nuo Italijos kranto išduoti.
Tokia doriem pagarba? Tai mus taip grąžini tu į sostą?“

Jai nusišypso dievų ir žmonių gimdytojas veidu. 
Nuo kurio giedrėja dangus ir debesys sklaidos.
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Lupas dukters pabučiuoja švelniai ir šitaip jis kalba: 
Laimė tavus juk lydės visada, ko bijai, Kifariete! 
Teks dar tau sienos regėt pažadėto Lavikijaus miesto 
Ir į aukštybes žvaigždžių tu garbingą iškelsi Enėją. 
Niekas manęs nenukreips nuo to, ką esu pažadėjęs, 
Ir, paslapties atidengęs lapus, aš atskleisiu likimą. 
Teks Italijoj jam kariauti karą baisingą 
Ir kovoj atkakliai tautas- karingas sutriuškint.
Steigs jisai miestą tada ir leis įstatymus vyrams, 
Vasaros trys kol regės jį Lacijuj bekariaujant 
Ir kol trys žiemos praeis rutulu šalį.
Mėnesiai suksis ratu ir prabėgs trys dešimtys metų, 
Kolei valdys pavadintas Julu Askanijus jaunas 
(Saukė Ilu jį seniau, kol laikės valdžioj Ilijonas). 
Sostą naujon jis buveinėn iškels iŠ LavinijaUs miesto, 
Pilį tvirtą statys ir galingą įkurs Albalongą.
Metų čia tris jau šimtus viešpataus giminė Hektorėnų, 
Lig Ilija, karalienė žynė, nuo maršo pastojus, 
Dvigubą vaisų išduos. Maitinamas Romulas vilkės, 
Džiaugsis po kailiu gelsvu ir, sienas Mavorto pastatęs, 
Giminę tęs ir savo vardu pavadins ją romėnais. 
Jų valstybei ribų nei erdvės aš nei laiko neskirsiu: 
Amžiną jiems jau daviau karalystę be galo be krašto. 
Net ir šiurkšti Junona, žemes kuri, jūrą ir dangų 
Šiurpiai purto dabar, paseks manimi atsileidus: 
Dėvinčius togas ims gint valdovus pasaulio romėnus. 
Tokia tad mano valia. Prabėgs dar dešimtys metų, 
Ir susilauksim dienos, kai pavergs namai Assarako 
Ftiją, Mikėnus garsius ir Arge viešpataus nugalėtam. 
Cezaris gims iš kilnios giminės tauriųjų trojėnų, 
Garsas jo baigsis žvaigždėm, karalystei riba Okeanas, 
Julijus vardas bus jam, iš kilmingo paveldėtas Julo. 
Jį tu kada, užmiršus bėdas, danguje pasitiksi, 
Perkrautą grobiu rytų, — ir šauksis jo žmonės maldingai 
žiaurūs laikai tuomet sušvelnės, karam pasibaigus; 
Ištikimybė sena ir Vesta žilagalvė ir Rėmas 
Su Kvirinu, savo broliu, valdys ir įstatymus saugos. 
Vartai karo baisaus bus standžiai geležim uždaryti.
Siaubas nedoras viduj, ant žiaurių sėdėdamas ginklų, 
Už nugaros surakintas šimtu kiečiausių grandinių, 
Gargs šiurpulingai nasrais, srove paplūdusiais kraujo“.
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Mėnulis klaidžiojo po tuščią so
dybos kiemą ir sodą, prasiskverb
damas vertais pabirusiuose ant 
žolės rasų karoliuose. Ilsėjosi žmo
nės ir laukai. Nakties ramybė 
drumstė tik kažin kur už daržinės 
griežianti griežlė.

Tačiau ne visiems ta rami vasa
ros naktis teikė poilsio. Senutė Ber- 
žėnienė nemiegojo. Poilsis, nužengęs 
į pasaulį nuraminti pavargusių žmo
nių, aplenkdavo tą seną, suvargusią 
moterį, tartum būtų ją visai pamir
šęs. Kai bolševikai išvežė jos vyrą, 
su kuriuo ji gražiai išgyveno 40 
metų, jos vienintelį sūnų, jauną 
ūkininką — sodybos paveldėtoją, jos 
marčią ir du vaikaičius, jai nebeš
vietė dienos saulė ir neberamino 
nakties poilsis. Beržėnienė gyveno 
kažįn kokiose amžinose sutemose. 
Vienintelis jos nusiraminimas, pa
guoda ir prieglobstis tada pasidarė 
rymąs darželyje Rūpintojėlis, ku
riam ji guodėsi ir be galo pasako
josi apie savo didelį sielvartą; o Jis, 
palinkęs nuo kryžiavonės, kantriai 
jos klausėsi . . .

Kai išvežė jos artimuosius, ji liko 
vienų viena. Ir ji prašėsi paimama, 
— ką ji darysianti, pasilikusi viena? 
bet bolševikas, kuris prižiūrėjo šei
mos pakrovimą, paspyrė ją, kaip 
šunį, surikdamas:

— Tu per sena, tokių mums ne
reikia!

Dėl visų jos širdis plyšo, bet ji 
ypač negali pamiršti savo vaikaičių: 
šešerių metų Marytės ir aštuonerių 
metų Jonuko. Kaip jie mėgdavo 
klausytis jos pasakų apie karalai
tes, karaliūnus ir slibinus! Kartą jį 
pasekė jiems pasaką apie miegan
čią karalaitę, kurią pabučiavo ka- 
rahūnas, ir ji atbudo. Tuomet Ma
rytė rimtai tarė:

— Bobule, ir aš noriu būti kara
laitė.

— Kodėl vaikuti?
— Tuomet ir mane karaliūnas 

pabučiuotų ...
Dabar jų nebėra ir jos širdis jau

čia — ji nebepamatysianti tų gra
žių veidelių ir nebeišgirsianti jų 
krykštaujančių balsų. Kol gyva ji 
neužmirš tos akimirkos, kai sunk-
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vežinais pajudėjo iš kiemo ir kaip 
.Jonukas ir Marytė tiesė Į ją rankas 
šaukdami:

— Bobule, bobule, nepalik mūsų!
Ji pati nebeatsimena, kiek laiko 

išgulėjo apalpusi kieme. Kai. Ber
žėnienė atgavo sąmonę, jau buvo 
sutemę. Užsidegusi lempą, ji apėjo 
gryčią ir seklyčią. Viskas buvo su
jaukta, išversta, išblaškyta. Ir taip 
visur nyku, tuščia ir niūru, kaip po 
pakasynų. Jai rodėsi, kad ji tebe- 
girdi vaikus, kalbant vakarinius 
poterius, kad jos seniukas kažin kur 
kampe užsibrėžė degtuką pypkei 
užsidegti, kad jos marti, visada 
linksma ir gyva moteris, gryčioje 
prie krosnies niūniuoja dainelę . . . 
Senutę pirmą kartą apėmė baimė 
toje troboje, kur ji išgyveno visą 
savo gyvenimą. Ji užpūtė žiburį ir 
paskubomis išėjo į kiemą. Kur jai 
dingti? Ji sukniubo po kryžiumi.

Išvežė žmones, jie išsivarė ir gy-r 
vulius. Į trečią dieną nuo Beržėnų 
išvežimo iš valsčiaus miestelio atsi
bastė kažin kokie vaikezai ir pakišo 
senutei apglamžytą popiergali, kurį 
jie vadino revoliucinio liaudies teis
mo sprendimu. Vienas pusbernių tą 
raštą, atsistojęs gryčios viduryje, iš
kilmingai perskaitė. Senutė nieko 
nesuprato. Tuomet rašto skaitytojas 
jai paaiškino:

— Kadangi tavo šeima išvežta už 
priešrevoliucinį ir priešvalstybinį 
veikimą, tai mūsų valsčiaus revo
liucinis liaudies teismas nesprendė 
rekvizuoti tavo gyvulius bežemių ir 
mažažemių naudai. Mes atvažiavo
me tau pranešti, kad tu turi gyvu
lius atvaryti į valsčių dar šiandien. 
Jei neatvarysi, tai ir tave revoliuci
nis teismas gali sunkiai nubausti. 
O dabar parędyk mums savo gyvu
lius atvaryti į valsčių dar šiandieną, 
ko nenuslėptum. Vesk mus į tvartą.

Bet Beržėnienė nejudėjo iš vietos. 
Ji suprato, ką tas vaikezas sakė, bet 
ji nesuvokė jo žodžių prasmės. Kas 
galėjo, kas turėjo teisės rekvizuoti 

jos turtą, kurį ji dorai savo ranko
mis užsidirbo? Išdraskė šeimos liz
dą ir dar padarė juos nusikaltėliais! 
Ir už ka? Jonukas ir Marytė taip 
pat nusikaltėliai! Ne, to, ji negalėjo 
suprasti. Nežiūrint valsčiaus komu
nistėlių šūkavimu, grasinimų ir rei
kalavimų, senutė visai į tai ne
reagavo ir sėdėjo tartum nustojusi 
žado. Jie galų gale paliko ją ramy
bėje ir vieni patys išėjo į tvartą. Ir 
netrukus ji pamatė pro langą, kaip 
jos gyvuliai — karvės, avys, kiaulės 
ir arkliai — grūsdamiesi keliuku 
nusileido į pakalnę . . .

Paskum vikas nurimo. Beržėnienė 
išėjo į kiemą. Tyliai, iš lėto, tartum 
bijodama savo pačios žingsnių gar
so, ji slankiojo po ištuštėjusią sody
bą. Žvilgterėjusi į kiaulydę ir ar- 
klydę, ji nuėjo į tvartą. Tuščia. Kaip 
gyvenamas namas, taip tvartai liko 
tušti. Tik viename tamsiame kampe 
per plėšikų neapsižiūrėjimą ar tyčia 
buvo palikta senoji žalmargė, liūd
nai baubianti, dairydamasi po tvar
tą, tartum klausdama, kur gi dingo 
jos draugės . . .

— Ir tu per sena, jie tavęs nepa
siėmė. Tu niekam nebereikalinga, 
kaip ir aš,z— glostė ji gyvulį, ir 
gailios ašaros riedėjo ant nusišėru- 
sio žalmargės kaklo.

— Viešpatie, Tavo keliai mums 
nežinomi. Aš nežinau, už ką Tu mus 
baudi? Tu atėmei iš manęs mano 
artimuosius, Tu atėmei turtą, pasa
kyk, o Viešpatie, kas man beliko 
daryti? — dūsavo senutė palinkusi 
po kryžiumi. Rūpintojėlis palinkęs 
imti sau visą jos širdgėlą, visą su
varginto krašto sielvartą. Ir senutė 
išgirdo tylų šnabždesį į ausį:

— Eik pas mano Motiną: ji tave 
paguos ir nuramins . . .

Senutė pakėlė galvą ir apsidairė: 
kas tai? Gal tai buvo vėjelio šnabž
desys, gal darželio gėlės sapnuoda
mos kalbėjosi savo tarpe, gal tai 
buvo senutės širdies balsas?
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Senutė Beržėnienė suprato, kad 
kas nors turi įvykti, kad ji priėjo 
liepto galą. Gimtoji sodyba, kur ji 
gyveno visą savo amžių; pasidarė 
jai svetima. Niekas čia jos neberišo, 
kaip niekas neberišo jos ir su gyve
nimu. Ji tik troško ramybės ir užsi
miršimo. Beržėnienė jau seniai buvo 
pasižadėjusi aplankyti Vilniaus Auš
ros vartų Dievo Motiną. Ir ta naktį 
ji suprato, kad atėjo paskutinis me
tas tą savo pasižadėjimą ištesėti.

Kadangi artimesnių giminių ji ne
turėjo, tai nusprendė sodybą palikti 
Dievo valiau Ji jautė į ją nebegrį
šianti Senutė paskutinį kartą per
žegnojo ją nuo artimiausio kalnelio 
ir, nebeatsigręždama, nukiūtino pas
kubomis tolyn dulkėtu keliu . . .

Aušros Vartų gatvė skendi namų 
ir medžių šešėliuose. Kažin kur už 
Gedimino kalno pasislėpęs mėnulis 
žvalgosi po tuščią, tartum iširusi, 
miestą. Jokios gyvos dvasios, jokio 
garso. Rodos, nežinai, ar Gedimino 
miestas dar alsuoja, ar jau baigia 
dusti nelaisvės pančiuose. Miestas 
siaubingai tyli, bijodamas garsiau 
kvėptelėti, kad kažin kieno kaulėta 
ranka jo visai nepasmaugtų . . .

Ant stebuklingojo Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslo užleista 
balta uždanga. Per visą koplyčios 
priešakį, tartum ugnimi žėri auksi
nėmis raidėmis įrašytas parašas: 
„Gailestingoji Motina, melskis už 
mus“. Šešėliuose skendinčioje gat
vėje jauku ir kažin kaip lengva 
alsuoti, lyg čia nebesiektų žemiškos 
valdžios ranka ir prasidėtų kita 
karalystė . . .

Sukniubusi ant šaligatvio, vienų 
viena, meldžiasi Beržėnienė. Kai ji 
atkeliavo į Vilnių, tai tiesiai ir nu
kiūtino į Aušros Vartų gatvę. Mieste 
ji jokių pažįstamų neturėjo, paga
liau, jei būtų turėjusi, nebūtų jų 
ieškojusi, nes ji nieko daugiau ne
troško, kaip tik pasimelsti prie ste
buklingojo Dievo Motinos paveikslo, 
kuris tik vienas, kaip vilties žiburė
lis, dar švietė jos aptemusioje ir 

prislėgtoje sieloje. Kai jos pavargę 
keliai sulinko ties Dievo Motinos 
koplyčia, į jos sielą dvelktelėjo ra-' 
mybė ir šviesa.

Ji nematė Dievo Motinos paveiks
lo, be| žinojo, kad Ji ją mato. Ji pa
sijuto nebe tokia vieniša, ir apleista. 
Iš pradžios ji poteriavo, bet pavar
gusi nustojo: visa jos siela buvo, 
malda, besiveržianti iš šios ašarų 
pakalnės į šviesos karalystę. Šiltos 
nusižeminimo ir dėkingumo ašaros 
riedėjo per jos veidą, lašėdamos ant 
šalto šaligatvio. Bet ji to nejuto. Jos 
mintys klaidžiojo kažin kur toli nuo 
šios žemės vargų. Ji nebejautė savo 
sužeistos širdies skausmo. Jos sielą 
apėmė didelė palaima, kurioje iš
nyksta mūsų troškimai ir norai, 
kuri užsimiršimo uždanga atitolina 
mus nuo neteisybės skriaudų. Visi 
jos vargai, jai atrodė, dingo kažin 
kur praeityje. Ji ir nebenorėjo atsi
gręžti atgal: visa savo esybe ji ver
žėsi į prieglobstį Tos, Kurios vardą 
ji per visą savo gyvenimą minėjo 
maldose ir Kuri viena begalėjo^sti- 
printi ją savo malone.

Kažin kurios bažnyčios bokštas! 
išmušė dvyliktą, Varpo dūžiai Ber- 
žėnienę vėl grąžino į tikrovę, ir ji 
vėl ėmė melstis. Ji prisiminė išvež
tuosius ir prašė savo Užtarėją pa
dėti jiems išvargti ištrėmimo var
gus; paskum ji meldėsi už pavergtą 
Tėvynę ir maldavo Dievo Motiną 
ištiesti jai savo gailestingą ranką.

Senutė jau buvo išklūpojusi ke
letą valandų, ir ją ėmė apimti nuo
vargis. Jos galva nusvyro ant Šali
gatvio. Senutė užsnūdo. Bet vos tik 
ji sudėjo blakstienas, jos akis apa
kino didelė šviesa. Ji pakėlė galvą 
ir pamatė, kad užuolaida nuo Dievo 
Motinos paveikslo buvo prasisklei
dusi ir kad pati Dangaus Karalienė, 
pasilenkusi iš rėmų, maloniai Šyp
sodamosi, žiūri į ją. Ir tą pačią aki
mirka Beržėnienė išgirdo tokį pat 
švelnų balsą, kaip aną vakarą po 
kryžiumi:
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— Tavo maldą aš išklausiau. Aš 
žinau, ko tu trokšti. Žiūrėk! — pa
rodė Ji Gedimino kalno link.

Beržėnieė atsigręžė ir pamatė 
nuostabų vaizdą.

Amžinai tylus Gedimino kalnas 
staiga atgijo. Ant pilies kuorų su
liepsnojo milžiniški laužai, tokie pat, 
kaip senovėje, kai lietuviai praneš
davo kraštui pavojų ir tuo pačiu 
skelbdavo priešui karą. Laužų lieps
nos veržėsi stačiai į padangę, tar
tum norėdamos užtemdyti žvaigdžių 
šviesą. Ant mūrų plevėsavo didelės 
vėliavos, kaip karūnos bažnyčioje. 
Drebindamas mūrus, visame mieste 
aidėjo Geležinio Vilko staugimas. 
Tartum atsiliepdami į tą garsą, ėmė 
skambinti visų bažnyčių varpai. 
Apmiręs miestas staiga pradėjo ju
dėti atgyti, tartum keldamasis iš 
sunkaus letargo. Bežiūrint, gatvės 
prisipildė žmonių, beskubančių Ge
dimino kalno link.

Tada ant kuorų sutrimitavo tri
mitai, pilies vartai plačiai atsivėrė 
ir nuo kalno ėmė leistis žėrinti šar
vų vora. Priešakyje jojo Lietuvos 
valdovai: su spindinčiu . auksiniu 
vainiku karalius Mindaugas, apsi
šarvavęs sidabriniais šarvais ir ran
koje laikydamas buožę Gediminas, 
kukliai apsidaręs ir per petį užsi
metęs meškos kaili Kęstutis, šalia jo 
paniuręs Algirdas, o jų viduryje 
Didžiojo Kunigaikščio vainiku apsi
vainikavęs ir ant pečių purpuro 
apsiaustą užsimėtės ant balto žirgo 
išdidus jojo Vytautas Didysis. Pas
kui juos, kukliais savanorių drabu
žiais apsirengę, žygiavo Juozapavi
čius ir Eimutis. O toliau traukė pė
sti ir raiti apsišarvavę vyrai, nešini 
ginklais, skydais ir vėliavomis. Že
mė dundėjo po karių geležinėmis 
kojomis, šlamėjo vėliavos, minia 
triukšmingai juos sveikino.

Visas miestas gaudė. Iš pradžios 
tame sąmyšyje visai nebuvo galima 
susivokti Senutė pagalvojo, kad 
taip atrodo audra, kai pakyla po 
didelės sausros. Juo labiau, kad pa

dangėje Mikčiojo sidabrinės pasagos 
Baltojo Raitelio, kuris pašėlusiu 
greičiu veržėsi Rytų link.

Bet paskum tas milžiniškas dži- 
džiaugsmo prasiveržimas ėmė lyg 
aptilti ir įgauti tam tikrą ritmą, 
tartum iš chaoso būtų ėmę ryškėti 
besiformuojančio veido bruožai. Žy
giuoją vyrai pradėjo dainą. Iš pra
džios jie dainavo vieni, bet prie jų 
netruko prisidėti minia ir, senutei 
pasirodė, kad dainos banga užlieja 
visą miestą, ritasi per Panerto šlai
tus ir kaip viesulas plinta ’ po visą 
kraštą, užgriebdama sodybas, girias, 
laukus.
Vėl Lietuvai muša lemties valanda! 
Į polėkį drąsų vėl šaukia trimitai 
Išniekintos žemės narsiuosius sūnus! 
Kankynių ir kraujo bus broliams

gana!
Tesužiba laisvė tautai išblaškytai — 
Marija mus laimins žingsnius!
Iš girių, sodybų, pareinio krantų, 
Iš taigų Sibiro, iš už vandenyno, 
Lietuviai, suglauskit gretas!
Negali vergauti tauta milžinų, — 
Nieks nesuruoš mums gėdos

pakasynų!
Lietuviai, į žygio eiles!
Per žiauriąją kovą ir kietas 

grumtynes,
Ant žemės primirkusios kraujo atgis 
Graži, amžina Lietuva!
Tada vėl išpuošim vainikais

Tėvynę; —
Ir tolimo krašto skurdus tremtinys 
Sugrįš po pastoge sava!

Tuo tarpu pirmieji kariuomenės 
daliniai atžygiavo į Aušros Vartų 
gatvę. Pražygiuodami pro senutę, 
vadai atidavė jai karišką pagarbą, 
ir visos vėliavos lenkėsi prieš ją, 
Lietuvos motiną, vėliavos, kurias 
nešė senųjų Lietuvos valdovų 
ginklanešiai ir mūsų laikų sava
noriai . . .

Kitą rytą senutę Beržėnienę rado 
praeiviai nebegyvą.
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Jeronimas Kačinskas

Įlinki koš meno
P Tur būt nė viena sritis, išskyrus
‘ sportą, nėra taip populiari mūsų
•’ išeivijos gyvenime, kaip muzikos

meno sritis. Tai liudija beveik kiek- 
5 vienoje stovykloje susikūrę įvairaus

. pobūdžio ansambliai, chorai, orke
strėliai ir susibūrę į mažesnius vie- 

į netus instrumentalistai, dainininkai
? ir šokėjų grupės. Visas tas muzikos

darbuotojų aparatas galima sakyti 
vos spėja savo pasirodymais aptar
nauti plačiai po Vokietijos zonas 

' išsidraikiusias kolonijas. Tiesiog
keista, kad nepriklausomoje Lietu
voje, kur gyventojų masė buvo per
dėm lietuviška, nebuvo tokio muzi
kos meno ir menininkų pareikala- 
vimo. Jei panagrinėsime mūsų gy
venimo sąlygas ir kūrybines gali
mybes išeivijoje, prieisime išvadą, 
kad savo kultūrinei veiklai išvysty
ti, kuri atitikti? toms sąlygoms mes 
tuo tarpu kitų galimybių beveik 
neturime. Gyvenimas išeivijoje rei
kalauja kokiu nors būdu parodyti 
mūsų tautos kultūros veidą. Savo 
gyvenimo pavyzdžiu mes -negalime 
dar užimponuoti aplink mus gyve
nančių kitataučių, nes nesame kar
tais tiek dvasiškai kilnūs, kad 
išvengtume karčios, bet teisingus jų 
kritikos.Mūsų mokslinis elitas išjung
tas iš tiesioginio pašaukimo kelio: 
užimamos mokytojų, kursų dėstyto
jų, stovyklų komitetų narių parei
gos yra tik proto vegetavimas. Kul
tūrinė ir administracinė veikla, api
manti stovyklų vidaus gyvenimą, 
yra būtina, bet kartu apsibrėžianti 
stovyklų ribose, taigi negali ryškiai 
pavaizduoti mūsų kultūros charak
terio. Vaidybos menas, literatūra, 
spauda yra gal svarbiausi kultūros 

Į veiksniai išeivijoje, turį' didžiausią 
pirmenybę mūsų ■ visuomenės, ypač 
jaunimo auklėjime. Šiais kultūri-

reikime išeivijoje
niais faktoriais palaikomi mūsų 
dvasiniai pagrindai ateičiai, bet, 
deja, savo literatūra ir spauda ne
galime prasiskverbti į svetimą vi
suomenę. Sportas palaiko sveikatą, 
išjudina iš sustingimo jaunimą, 
duoda progos nukreipti stovyklos 
pilką gyvenimą nuo įvairių negero
vių ir blogų žaidimų, bet taip pat 
negali atstovauti esminių dvasinės 
kultūros elementų. Žinome atvejų, 
kada pernelyg daug persiėmęs spor
to gyvenimu jaunimas pasidaro tuš
čias ir brutalus. Kovos dėl pir
menybių dažnai būna didelių nesu
tarimų priežastimi, o stebinti pir
menybes, kartais labai padori 
visuomenė, virsta keikianti, švil
pianti ir aistringai nepakenčianti 
pralaimėjimo masė. Boksą gi laikau 
iš viso nesusipratimu sporto gyve
nime. Taip. Būti tikru sportininku- 
menininku arba žiūrėti sportą taip 
pat reikia mokėti.

Muzikos garsai yra bendra tautų 
kalba; gal todėl ir visų tautybių 
išvietintieji pagal galimybes spon
taniškai ugdo šią sritį. Įvairūs mu
zikiniai pasirodymai betarpiai vei
kia tuos, nuo kurių priklauso mūsų 
gyvenimas ir ateitis. Tegu nevisi, 
gal tik mažuma, tejvertina kiek 
specifinį mūsų tautai charakteringą 
muzikos meną. Vis vien tos vertybės 
ateityje paliks savo atbalsį svetimos 
kultūros žmonių psichikoje. Gi tai, 
ką mes rodome” prisitaikydami prie
šingam mums skoniui, ištirps klau
sytųjų atmintyje, kaip pavasario 
ižas. Tik, kaš originalu, negirdėta, 
atseit, kūrybinga palieka ilgai neiš
dildomą įspūdį. Be to, yra žemo 
skonio publikos mėgiamos muzikos 
propagavimas. Turiu galvoje pigiau
sio žanro pasirodymus. Negalėdami
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prilygti svetimųjų vingriems pritai
komosios muzikos keliams, mes tik 
žalojame savo iš prigimties neblogą 
meninj skoni.

Lengvasis muzikos žanras taip 
pat nėra mums labai artimas. Keli 
bandymai sukurti Kaune gerą ope
retę nuėjo niekais, o mūsų džazai 
buvo blogiausi Europoje. Šioje sri
tyje mes buvome beveik profanai, 
lyginant su lenkais, čekais, austrais 
ir kitais. Bet jeigu jau kas išeivi
joje imasi to žanro, turėtų elgtis 
atsargiau. Blogiausia, kada mūsų 
liaudies muzika įpinama į šį žanrą. 
Teko man kartą girdėti vieną dai
nininkų kvartetą, kuris atliko kelias 
lietuviškas liaudies dainas. Tie žmo
nės neturėjo jokio supratimo apie 
mūsų dainų stilizaciją, perdėm su- 
foksindami melodiją, dinamiką ir 
bendrai visą dainų nuotaiką. Taip 
pat blogą įspūdį palieka, kai norė
dami „palinksminti“ savo stovyklos 
gyventojus arba kaip sakoma „už
kišti spragą“ kokiame Baltijos tau
tų koncerte, lengvojo žanro imasi 
žmotiės niekada nedirbę toje srityje. 
Mat, gyvenimas to reikalauja. Daug 
ko šis gyvenimas reikalauja, bet ar 
viską mes pajėgiame tinkamai at
likti, o antra gal nekartą vertėtų 
pagalvoti ir apie tai, ką duoda tie 
reikalavimai mūsų ir taip jau gero
kai gyvenimo negerovių išgriaužtai 
dvasiai. Yra įsivyravusi nuomonė, 
kad svarbu kaip nors atkreipti į 
save dėmesį, o pačios linijos pasi
rinkimas tai jau antraeilis reikalas.

Daugelis nepažindami muzikos kū
rybinių pagrindų nenori priskirti 
rimtąjai muzikai pirmosios vietos 
muzikos gyvenime išeivijoje. Drįstu 
tvirtinti, kad kolonijose ypatingai 
globotina yra rimta pasaulinė, baž
nytine, tautinė ir liaudinė muzika. 
Juk ne iš šaradų išmokstame mate
matikos, ne žaisdami mediniais ark
liukais, ar nuskintais savo pasiten
kinimui rožių bukietas susipažįstame 
su gamtos pasauliu, neklausydami 

iki pusiaunakčio padrikusios džazo 
muzikos pajusime dainos ar simfo
nijos grožio vertę. O jei kas sako, 
jog jam iš viso nereikalinga „nesu
prantama“ muzika, tai jau su tuo 
nėra apie ką kalbėti. Imkime, pa
vyzdžiui, nepriklausomos Lietuvos 
operą: juk garsas apie mūsų operą 
siekė tolimas Europos valstybės, o 
tokie dainininkai, kaip K. Petraus
kas ir kiti paliko mumyse neišdildo
mus atsiminimus. Jei kas sprendžia 
apie mūsų buvusį kultūrinį lygį Lie
tuvoje, daug semiasi iš žymesniųjų 
mūsų dainininkų, instrumentalistų, 
geresnių chorų ir ansamblių pasiro
dymų išeivijoje. Ne vieną sykį esu 
girdėjęs iš amerikiečių, prancūzų, 
vokiečių palankiausių atsiliepimų, 
kurie tvirtina, kad tauta, garsinanti 
tokį meną ir tokių menininkų, turi 
kultūrą, o kultūringa taūta turi gy
venti.

Suvedant visa pasakyta, many
čiau, yra būtina kuo greičiau suda
ryti geresnes sąlygas glaudesniam 
menininkų bendradarbiavimui. Juk 
gyvendami paskirai, kad ir gerai 
mužikiškai išsilavinę menininkai ne
daug ką gali nuveikti, o jų ilga
metis patyrimas neturi tinkamos 
sau dirvos. Kodėl, pavyzdžiui, ne
galėtų būti pastatyta kur nors ope-v 
ra su žymiausiu mūsų dainininkų 
sąstatu, gyvenančiu išeivijoje, arba 
suorganizuotas kamerinis orkestras, 
ar didesnis instrumentalistų an
samblis. Toks menininkų susibūri
mas būtų laidas platesnei muzikinei 
veiklai. Iš tokių centrų galima būtų 
žymiai geriau suorganizuoti meni
ninkų pasirodymus kitose koloni
jose. Latviai šioje srityje“jau žy
miai toliau yra pažengę. Jie anglų 
zonoje turi suorganizavę operą ir 
neblogą kamerinį orkestrą. Žinoma, 
tam reikalinga dviejų būtiną sąly
gų: nuoširdaus menininkų bendra
darbiavimo, ko dabar pasigendama 
ir kurios nors centrinės organiza
cijos autoriteto, kuriai paklustų sto
vyklų komitetai ir meno darbuoto-
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jai. Reikėtų centro, kuris teiktų di- 
I rektyvas, tarpininkautų, tyrinėtų
' darbo sąlygas ir t. t. Vadovaujan-
| čios dabartinį mūsų gyvenimą or

ganizacijos, kol politinės aplinky
bės trukdo tvarkyti mūsų egzisten
cijos pagrindus, tuo tarpu galėtų 
imtis aktyviau organizuoti kultūrinę 
veiklą. Menininkai gi, aptarę aktu
alius muzikinės veiklos reikalus, tu
rėtų pasiūlyti savo projektus ir

prašyti tų organizacijų vadovaujan
čios paramos.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
mūsų kultūrinė veikla išeivijoje 
galėtų būti aktyvesnė. Mes turime 
žymiai daugiau, negu duodame. Gy
vendami tarpe svetimųjų išnaudo
kime visas galimybes, nes ką gero 
paliksime būdami čia, atsilieps it 
grįžus į savo gimtąją žemę.
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DANGALfT JKLAUTW
(Tęsinys iš 1 nr.)

AUŠRINE
Iš kitų dangaus kūnų daugiausia 

liaudies dėmėsi i save atkreipė Ve
nus. Ji, kaip matėme, šalia Saulės ir 
Mėnulio, užima tam tikrų vietą ir 
mūsų mitologijoj, dažnai yra minima 
mitologinio pobūdžio darbo dainose, 
kaip „vakarinė žvaigždelė”. Liaudis 
Aušrinę ir Vakarinę laiko dviem at
skirom žvaigždėm. Tikrenybėje tai 
yra ne žvaigždė, bet viena ir ta pati 
planeta Venus, vienintelė Saulės sis
temoj, kuri atkreipė į save jau mūsų 
protėvių dėmesį.

Pagal Aušrinę seniau mūsų ūki-* 
ninkai pradėdavo ir baigdavo darbo 
■dieną: kai Aušrinė užteka, tuoj bud 
diena, jau laikas keltis, o Vakarinei 
nusileidus laikas eiti gulti. Kai už
teka Vakarinė prieš šventą dieną, ne
begalima daugiau dirbti, nes jau 
šventa.

Venus ne visados danguje matyti, 
tad jos nebematydami žmonės būkš- 
tauja, kad būsiąs karas ar blogi me
tai. Kartais Vakarinė pasirodanti su 
šluotele ar uodega (gal čia ją mai

šo su kometa), tai reiškia pavojų, 
karą ar badą, mirsią daug žmonių: 
„Šluos jau dabar žmones”, — sako 
žemaičiai.

Aušrinė esanti ne viena, o su „tar
nu” — tai kita šviesi žvaigždelė, ne
toli Aušrinės. Kartais pirma einanti 
pati Aušrinė, kartais — „tarnas”. Jei 
pati Aušrinė eina pirma, tai bus blo
gi metai: tarnai seks paskui gaspa- 
dorius ir prašys, kad tik priimtų 
bus ir už mažą algą. Jei pirma eina 
„tarnas”, o pati Aušrinė paskui, tai 
bus geri metai: gaspadoriai eis pas-, 
kui tarnus, mokės geras algas, kad 
tik būtų (Girkalnis).

Pagaliau ir Aušrinė tapo sukrikš
čioninta: ji atsiradusi Kristui gimus 
ir rodžiusi kelią trims karaliams ar
ba ji reiškianti Mariją, paimtą į dan
gų-

ŽVAIGŽDYNAI
Iš žvaigždynų mūsų liaudis gera! 

pažįsta tik tris: Grįžulo Ratus, (Ur
sa), Sietyną (Pleiades) ir Sienpjūvius 
(Orion). Taip pat liaudies dėmesį
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yra atkreipęs Paukščių Kelias, tuo 
tarpu lęiti žvaigždynai ar atskiroj 

P? žvaigždės minimi gana retai ir iš
; liaudiškų jų pavadinimų ne visadd^

yra aišku, kokį žvaigždyną ar žvaigž
dę liaudis turi galvoj. Apie paminėtų 
•trijų žvaigždynų atsiradimą mūsų 
liaudis turi sukūrusi eilę sakmių, — 
tatai rodo, kad jie seniai atkreipė 
žmonių dėmesį ir buvo bandoma iš
aiškinti jų atsiradimą.

Grįžulo Ratai (Ursa Major). Ryti; 
Lietuvoje šiš žvaigždynas vadinamas 
Grįžulo (rečiau Grįžo) Ratais, pava
dinimas prasmingas, nes šis žvaigž* 

1 dynas daro įspūdžio, kad jis grąžosi, 
Tik pietų ir vakarų Lietuvoje randa
mas pavadinimas ir Grigo Ratai. 
Mat, Grįžule yra 7 žvaigždės: ketu- 

| rios žvaigždės sudarą „ratus”, o tryS 
— „dišlių”. Apie šio žvaigždyno at
siradimą pasakojatna, kad labai se
niai kokia nors aukštesnė būtybė va
žiavusi ratais per dangų, bet vienas 
ratas užkliuvęs už peklos kampo ar 
vartų, -arba pasibaidę arkliai, sulū
žęs dišlius, ratai apvirtę ir likę ant 
dangaus gulėti. Iš šio žvaigždyno, 
mūsų žmonės seniau atspėdavo laiką 
ir pasaulio dalis. Mat, prieš dieną 
apsigręžia Grįžulo ratai — atsisuka 
į rytus, „apvirsta”, kaip sakoma Ry
tų Lietuvoje. Arba sakoma: vakare 
Grįžulo Ratų „arkliai”, stovi atsigre-i 
žę į žiemvakarius, vidurnaktį — į 
žiemius, o rytą — į rytus (tinka lap
kričio mėn.) Naktį pasiklydus reikia 
žiūrėti, kaip Grįžulo- Ratai eina, tai 
atgodosi pasaulio dalis.

Sietynas (Pleiades).* Sietyne mūsų 
žmonės mato septynias žvaigždes 

* krūvoje. Atrodo, kad mūsų liaudis 
kartais maišo Ursa ir Pleiades žvaigį 
dynus arba pirmajam dėl žvaigždžių 
gausumo irgi duoda „Sietyno” var-

dą. Tuo būdu atsirado net du Siety
nai: „lietuviškas” ir „rusiškas”, „pir
masis” ir „antrasis” ir pan. Pavyz
džiui, pasakojama taip: „Seniau, kai 
dar Lietuva nebuvo rusų pavergta, 
buvo Lietuvių Sietynas iš penkių 
žvaigždžių (gal Ursa Minor — Ma
žieji Grįžo Ratai). Kai rusai Lietu
vą pavergė, atsirado Rusų Sietynas 
iš septynių žvaigždžių (gal Ursa Ma
jor) — aiškus, šviesus, o Lietuvių

Sietynas pasikėlė aukštyn ir liko vos 
matomas, bet visai neišnyko. Žmonės 
kalbėdavę, kad Lietuva dar atsigaus, 
o kai atsigaus,' tai ir Lietuvių Sie
tynas vėl žemiau nusileis ir aiškiai* 
matysis”. (Pasakojo E. Zaukienė, 76 
m. a., iš Obelių apyl.; tokius pasa
kojimus ji girdėjusi jauna būdama ir 
abu Sietynu matydavusi — ir dabar 
gal pamatytų, jei akys šviesesnės bū
tų). Tačiau liaudis gerai pažįsta ir 
tikrąjį Sietyną, apie jo atsiradimą 
turime eilę sakmių. Pavyzdžiui: „Bu
vo toks sietelis, kurio trys broliai 
niekaip nepąsidalino — kiekvienas 
į save traukė. Tada vienas brolis me1 
tė sietelį aukštyn, 'tas sietelis pakilo 
dangun ir pradėjo šviesti” (Obeliai). 
Kitos- sakmės rodo aiškią krikščio
nystės įtaką: veikia Marija, Trys Ka
raliai, įvairūs šventieji ir velniai.

Iš Sietyno padėties mūsų žmonės 
teisingai spėja apie metų laikus, pvz., 
a) Sietynas prieš Kalėdas nusileidžia 
žemyn, tai kalbama, kad diena eis il
gyn (Sakiai); b) Jei Žvaigždžių Siet 
tas leidžiasi su vakarų žaromis, grei^ 
bus šiluma (pavasaris), jei aukštai 
— dar negreit (Plateliai); c) Pako! 
Žvaigždžių Sietas nesileidžia į žarą, 
neleisi žirgo į balą (Plungė). Plačiai 
yra mūsų liaudyje randamas įsitiki
nimas, kad Sietynas naktį einąs dan
guje tuo pačiu keliu, kaip dieną Sau-
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lė; jei Sietynas rytuose, tai tik pa
vakarys, kai vidury dangaus arba 
tiesiai virš galvos, tai vidurnaktis, o 
kai Sietynas žemai arba vakaruose, tai 
jau netoli rytas. Iš tikrųjų, žiemą Sie-> 
tynas daro panašų kelią danguje, kaip 
vasarą Saulė.

Sienpjūviai (Orion). Mūsų liaudis 
Orione mato septynias žvaigždes, ku
rios sudarančios dalgio formą. Ne
toli jų esančios trys žvaigždelės, va
dinamos Sesutėmis, jos nešančios 
Sienpjūviams valgyti (Tauragė). Že
maičiai Orioną vadina Trimis Kara* 
liais. — Laiką atspėja ir pagal Sien- 
pjūvius: stovėdami vidury dangaus, 
jie rodo vidurnaktį; apie 2—4 vai. jie 
paslenka į priekį ir kai atsistoja kam
pe dangaus, žmonės sako, kad jau 
aušta (Zarasai). Arba: jei Sienpjūviai 
ir Sietynas yra statmenai, tai dar 
ankstus laikas, o jeigu jie yra pa
silakę į vakarus, tai tuoj švis (Birš
tonas). Šie spėjimai tinka gruodžio 
mėn.

Paukščių Kelias. Visoje Lietuvoje 
žmonės žino Paukščių Taką. Ryti} 
Lietuvoje jį vadina Paukščių Keliu. 
Jis nurodęs paukščiams, ypač ger
vėms ir laukinėms žąsims, kelią skris 
ti į šiltuosius kraštus arba dausas. 
Nakties metu paukščiai skrendą pa
gal tą kelią ir nepaklystą. Tačiau 
senesnis bus kitas manymas, būtent j 
—Dūšios mirusių rojun, — kiti sako 
dangun, — lekia Paukščių Keliu”-. 
(Bartininkai); arba: „Paukščių Takai 
rodo mirusiųjų dūšioms kelią eiti ten, 
kur joms po mirties yra skirta” (Im
bradas).

KOMETOS, METEORAI, PAMENA
Visoje Lietuvoje liaudis tiki, kad 

„uodeguotos žvaigždės”, kurias vadi
na „Dievo rykštėmis”, pasirodę prieš 
dideles žmonijos nelaimes, dažniau

siai prieš karą, taip pat prieš badą 
marą ir kitas „pavietres”. Tokios „su 
šluota žvaigždės” nuo žemės nušluo
ja daug žmonių, todėl senieji saky
davo: „Su šluota žvaigždė pasirodė, 
visa ir iššluos”. Tatai esąs besiar
tinančios Dievo bausmės ženklas. 
Kartais pamačius kometą kalbama ir 
apie pasaulio pabaigą, nes bijama, 
kad tokia žvaigždė nenukristų ant 
žemės.

Visur plačiai yra randamas tikėji
mas, kad kiekvienas žmogus turįs 
danguje savo žvaigždę, kuri tenai at
sirandanti jam gimus, todėl kiek yra 
žemėje žmonių, tiek esą ir danguje 
žvaigždžių. Kai žvaigždė krenta, tai 
tada mirštąs tas žmogus, kuriam ji 
buvo skirta. Užtat negalima danguje 
skaičiuoti žvaigždes, nes jei suskai
čiuosi savąją žvaigždę, tai ji tuojau 
nukris ir pats numirsi. Kaip nevie
nodi yra žemėje žmonės, taip nevie
nodos ir žvaigždės danguje: kuris 
žmogus laimingas, tai jo žvaigždė 
šviesi, o kuris nelaimingas, tai tam
si; kuris žmogus mokytas arba gud
rus iš prigimimo, to ir žvaigždė 
šviesesnė; turtingo žmogaus žvaigž
dė šviesesnė, vargšo — išblėsus. 
Tad juo didesnė žvaigždė krinta, tuo 
garbingesnis žmogus miršta. Aps
kritai, jei krenta daug žvaigždžių, 
tai atsitiks kokia nors didelė nelai
mė, dažniausiai karas.

Visoje Lietuvoje žmonės tiki, kad 
raudona šiaurės pašvaistė reiškia di
delį kraujo praliejimą — karą, re
čiau kalbama apie marą ir kitas di
deles nelaimes. Rytų Lietuvoje ji va
dinama „pamenais”, kartais „žiemių 
zarais”.

VAIVORYKŠTE
Sis įdomus gamtos reiškinys, ma

tyt, jau seniai atkreipė į save žmo
nių dėmesį, nes jam pavadinti yra
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daug vardų. Žemaičiuose dažniausiai 
randamas pavadinimas yra „orarykš
tė”, rytų aukštaičiuose — „drignė”, 
dzūkuose ir suvalkiečiuose — „sma
kas”. Be to, dalis pietinių dzūkų ži
no vardą „straublys” (rečiau „straub- 
lė”). Oalop visoje Lietuvoje, išsky« 
rus žemaičius, vaivorykštė dažnai va
dinama kieno nors „juosta”: „lau
mės (rečiau raganos) juosta”, „lai
mės juosta”, „dermės juosta”, „ma
lonės juosta”, „laivo juosta”, „Die
vo juosta (stugos)”. Pavadinimai su 
„juosta”, atrodo, bus vėlyvesnės kil
mės. „Vaivorykštės” terminas grei
čiausiai įsigalėjo spaudos ir mokyk
lų dėka.

Visur Lietuvoje randame įsitikini
mą, kad vaivorykštė traukia iš upių, 
ežerų ir kitų žemės vandenų drėg
mę į debesis, juos tuo būdu pripildo 
vandeniu ir tada gali lietus lyti, už
tat vaivorykštės galai paprastai nu
sileidžia arba atsiremia į vandenį. 
Kai pamatydavo laumės juostą prie 
debesies, tai seniau sakydavo: „Jau 
laumės juostas audžia”. Kiti saky
davo, kad tos juostos iš ežerų ir upių 
nepristigtų vandens. Apie Simną sa
koma: „Laumės juosta atsiranda, kai 
laumės ruošia vestuves, taip pasida
bina”. Visur Lietuvoje tikima, kad 
vandenį traukdama vaivorykštė kar
tu įtraukianti ir žuvis, varles, pasi
painiojusius prie vandens gyvulius ir 
vaikus, kurie paskum nukrenta iš de
besų, užtat reikia vengti tų vietų, 
kur vaivorykštės galai atsiremia į 
vandenį. Taip pat visoje Lietuvoje 
yra randamas tikėjimas, kad vaivo
rykštė yra Dievo duotas ženklas, jog 
daugiau tvano nebebus, nustos lyti— 
pirmiausia šį ženklą Dievas davęs 
Nojui. Užtat pamatę vaivorykštę žmo
nės sprendžia, kad nebebūsią lietaus, 
ši nuomonė, atsiradusi bažnytinėj 
įtakoj, yra vėlyvesnės kilmės, negu 

pirmoji, kur vaivorykštė kaip tik ža
da lietų, kadangi ji „traukia” į debe
sis vandenį. Biblinės legendos įtakoj 
greičiausiai susidarė tokie vaivo
rykštės pavadinimai, kaip Dievo, lai
vo, malonės, gal ir dermės juostos.

Kaip į kitus dangaus kūnus, taip 
ir į vaivorykštę negalima rodyti 
pirštu, nes gali visą žmogų įtrauk
ti į debesis arba bent pirštą bei ran
ką nutraukti. Taip pat negalima sa
kyti, kuri vaivorykštės juosta yra 
gražesnė, reikia sakyti, kad visos yra 
lygiai gražios, kitaip užpykdyta vai
vorykštė gali užlieti vandeniu.

Labai įdomus ir senas yra toks 
piemenų būrimai, užrašytas Lydokių 
par. (Ukmergės apskr.): idant išnyk
tų laumės juosta nuo dangaus, rei
kia traukyti sukabinus smilius pirš
tus .ir sakyti: „Truku, truku, dievu- 
liuku laumės juosta, kad dievulis ne- 
susijuostų; tau pusė, man pusė, o 
Dievuliui galiukas”. Taip kalbant 
laumės juosta tuojau sutrūksta ir iš, 
siskirsto. Tuo būdu piemenys išdrįs
ta kažkokiam „dievuliukui” pokštą iš
krėsti. Lietuviška dangaus skliauto 
krėsti.
saka, kai ji bus susisteminta ir pa, 
skelbta, mitologiniams tyrinėjimams 
turės didelės svarbos ir padės išaiš
kinti daugelį įdomių klausimų. Ne
sant galimumo juos čia plačiau pa
nagrinėti, norisi pabrėžti bent vieną 
esminį bruožą: lietuviai Mėnuliui ski
ria žymiai daugiau reikšmės, negu 
Saulei, maldelės į jauną Mėnulį ir 
tuo metu daromi būrimai yra ryški 
senojo dangaus kulto liekana. Lietu
viai iš seno yra žemdirbių tauta, o 
ten kaip tik vyrauja lunarinė mito
logija.

Žvaigždynų lietuviai mažai tepa
žįsta, bet ir nenuostabu, nes mūsų 
krašte dangus, palyginti, retai tėra 
giedras ,todėl žvaigždėms stebėti ne-
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buvo pakankamai progų. O vis dėl* laikrodžio ir kompaso naktį jaučiasi 
to lietuvių liaudis senovėje dangų visai netekę laiko ir erdvės orienta' 
geriau pažinojo, negu daugelis mū- cijos.
sų šių dienų šviesuolių, kurie be

Paulius Augius ' •

Ryškiausias lituviskumo 
pradmuo dailėje

Nekartosiu jau gerai žinomos mū
sų dailės istorijos, bet trumpai aptar
siu, iš ko kyla lietuviškumas dailėje.

Lietuviškoji dailė yra daug anks
čiau susiformavusi ir subrendusi, ne
gu buvo iškilusios atskiros (bent ži
nomos) dailininkų asmenybės. Tai 
liaudies menas, kuriame spindi ryš
kiai pirmapradės lietuviškiausios dva
sios elementas. Jis, turėdamas gilias 
šaknis, vystosi ir plečiasi, galėtume 
pasakyti, mažai pasiduodamas sveti
moms įtakoms. Šiuo pagrindu remia
si visa mūsų dailė. Mes patys gal 
negreit būtume praregėję, ir liaudies 
menas gal dar negreit būtų buvęs 
pripažintas bei įvertintas, jei mumisx 
nebūtų susidomėję svetimtaučiai ir 
parodę, kokius mes turime neįkainuo
jamus meno lobynus. Atvertojo loby
no lietuviškumo dvasia yra tikrai ne
sužalota, plati ir nuoširdi. Kiekvie
nas stebėtojas, kuris nors gal ir nie
ko nesuprasdamas stebi kūrinius, vis 
dėlto jaučia kažin ką, kas veikia šir
dį ir jausmus. Susikūrus nepriklau
somai Lietuvai, liaudies menas buvo 
ir toliau kultivuojamas. Norėčiau čia 
pasakyti, kad liaudis kūrė ne todėl, 
kad sukurtų liaudies meną, tam tikros- 
epochos stilių, bet kad tai buvo jai 
įgimta, natūralu, sava, būtina, tai bu
vo gilios religijos jausmo įsikūniji

mas, tai buvo skausmo ij. kančios iš
reiškimas, tai buvo įkūnyta malda ir 
maldavimas, tai buvo tyliojo lietuvio 
gyvosios dvasios pasisakymas. Va
dinamieji dievdirbiai ir patys nežino
jo, kad jie kuria savitą, tik lietuviš
kai kultūrai būdingą kūrinių eilę. Šie 
liaudies skulptoriai spręsdavo beveik 
vien mistines problemas. Si dvasios 
būsena tūnojo giliai pačioje kaimo 
širdyje; todėl ir svetimos įtakos var
giai galėjo tai pasiekti ir asimiliuoti. 
O kai carinis prispaudėjas griuvo, 
ši kūrybinė dvasia dar sparčiau su
klestėjo, aplenkdama visas svetimy
bes, kokios ir šmėkščiojo aplinkui.

Negalima nepaminėti ir kitos liau
dies meno šakos, kuri taip pat turė
jo milžiniškos įtakos lietuviškosios 
dvasios raidai. Tai liaudies meno 
rėžiniai, atsiradę Žemaitijos centre. 
Jų rasta buvo gana daug, tačiau ap
sukresnieji svetimtaučiai, supratę ir 
pažinę.jų vertę, išvežė slaptai (iššmu- 
geliavo) į kaimynines valstybes, par
davė muziejams ir, be to, dar laikė 
juos kaip savo“ krašto liaudies meno 
dirbinius. Raižytojai savo tematika 
nesiskyrė nuo liaudies skulptūros.

Nuo šių lietuvių liaudies meno ša
kų, besigiminiuojančių panašia tema
tika, neišsiskyrė nė liaudies tapyba. 
Liaudies- tapyba, reikia pastebėti,
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daugiausia turėjo svetimosios įtakos 
ir mažiausiai išreiškė savo kūriniais 
vidinį lietuviškumo pradmenį.

Dekoratyvinė liaudies meno paskir
tis buvo visai kita, jo sritis — kas
dieniškasis gyvenimas. Čia priklauso 
visi liaudies audiniai, mezginiai, na
mų apyvokos dirbiniai.

Šitokiame liaudies meno komplekse 
■ pradėjo kilti ir atskiri individai — 

dailininkų asmenybės. Tai Lietuvos 
nepriklausomybės priešaušrio laikai. 
Sakoma,, kad pirmi dailininkai lietu
viai, nors jie yra gimę ir augę Lie
tuvoje, bet turi tarptautinį charakterį. 
Tas požymis juose pastebimas dėlto, 
kad jie mokslus ėjo užsieniuose, stu
dijavo pas svetimus profesorius, sve
timose mokyklose ir tokiu būdu pra
rado tai, kas gryna, kas lietuviška, ir 
užsikrėtė svetimuoju meno charakte
riu, nutautėjo. Žinoma, šis priekaištas 
negali būti absoliučiu tikrumu taiko
mas, nes kaip bekalbėtume!, jų kiek
vienas turėjo savo prigimtyje kažką 
lietuviško. Juk negali išplėšti jokia 
dresūra to, kas yra prigimta.

Po jų ateina kita karta, gaivalinga, 
jauna ir gaji, drąsiai mintanti Lietu
vos dvasia ir besireiškianti vien cha
rakteringomis lietuviškomis žymėmis. 
Šie jaunieji, nauji pirmieji pionieriai, 
ima "kurti jau savo krašto naują dai
lės etapą. Ruošiamos pirmosios lietu
vių dailininkų parodos, sukuriamos 
Dailės Kūrėjų Draugijos. Po to įku
riami Paišybos kursai Kaune, kurie 
vėliau išsiplečia j Meno Mokyklą.

Atsistačius nepriklausomai Lietuvai 
ir žengiant jau kultūriniu žydėjimo 
keliu, pastebėta, kad liaudies meno 
kūryba pradėjo lyg apsnūsti, merdė
ti. Pastebėta, kad nebeatsirasdavo 
naujų koplytėlių ir nukryžiuotųjų ar
ba jei ir atsirasdavo, tai labai negau
siai ir jau nebe grynuoju stiliumi. Tai 

reiškia, kad tikroji lietuviško primi
tyvizmo dvasia persivertė pernelyg 
pamėgdžiotojų, sekėjų pusėn.

Kartu pradėjo palengvėle nykti ir 
būdingiausi lietuviškumo dvasios pa
pročiai, kurie buvo išsilaikę nuo se
nų seno.

Švietimo Ministerija ėmėsi, nors ir 
labai pavėluotai, tvarkyti. Išleido po
tvarkį, kad visas senienas, kiek lei
džia sąlygos, reikia apsaugoti, suren
kant ir sukoncentruojant j atskiras įs
taigas. Buvo imtasi darbo, kuris da
vė teigiamų vaisių, tačiau toli gražu 
nebuvo pilnos kolekcijos ir- rinkinių 
skaičius anaiptol nėra toks, koks ga
lėtų būti. Latviai buvo daug kruopš- 
(esni ir energingesni.

Juo Lietuvos kultūra palaipsniui vis 
tvirtėjo ir tobulėjo, juo daugiau ėmė 
nykti savo liaudies meno charakteris 
lietuviškame kaime.

Papročiai ėjo ta pačia linkme, pra
dėjo nykti skrynių dažymas, margu
čių marginimo paprotys. Iš mezgimo 
raštų pradėjo nyktb tikrasis lietuviš
kasis ornamentas. Susidarė tam tik
ras tarpas, tuštuma, po kurios sky
nėsi kelią jau naujieji, svetimieji, po
sūkiai ir charakteriai, užpildantieji tą 
perenamąjį arba merdėjimo laikotar
pi-

Dailės mokykla išleidžia pirmuo
sius dailininkus su naujomis jėgomis 
ir užsimojimais. Jie tikrieji lietuviš
kosios dailės kėlėjai ir kūrėjai. Su
siformuoja tikrasis šioje žemėje ir jos 
dvasios aplinkumoje augęs lietuviš
kas dailininkas. Jis, įkvėptas šios 
liaudies meno ir lietuviškiausių pa
pročių dvasios, išgyvena savo origi
naliais kūriniais. Kiekviename daili
ninke tas išgyvenimas kitoks. Kiek
vienas nudažo savo išgyvenimo spal
vomis ir charakteriu. Esmėje per juos 
reiškėsi lietuviškoji tautos dvasia, kaž

37

39



kas, kas amžiais gyveno, kas amžiais 
buvo artima ir miela lietuvio dvasiai. 
Vienas kitas tame kelyje nuklydo jr 
suklydo, liko mažiau artimas bei cha
rakteringas. Ilgainiui tai išsilygins ir 
meno istorijai bus gražios medžiagos 
nagrinėjant lietuvio dvasios raidą me
no išraiškose. Mat, šiame etape lie
tuviškosios dvasios pradmuo nesu
stingsta ir nesubanalėja, bet plečiasi 
ir kristalizuodamas klesti. Tolesnėje 
raidoje po truputį, bet ne visai aiš
kiai formuojasi ir lietuviškiausia lie
tuviškumo dvasios būsena dailėje — 
iliustracija.

Neimant nagrinėti visų, galėtumėm 
paminėti charakteringiausius ir bū
dingiausius lietuvių iliustratorių kū
rinus. Vienas iš pirmųjų bus V. Krė
vės „Dainavos šalies senų žmonių pa
davimai” iliustracijų ciklas, iliustra
cijose matyti pastangos priartėti prie 
literato dvasios ir minties, išgyvenant 
ir atkuriant savuoju būdu.

Toliau seka visa eilė mūsų jaunųjų 
dailininkų iliustracijų. Tai K. Puidos 
„Vienos nakties dykūnas”, Maironio 
„Jūratė ir Kastytis’*, Aišbės „Brič
ka”, Liaudies pasaka „Gulbė, kara
liaus pati”, liaudies pasaka „Marti iš 
jaujos”. Iliustracijų ciklas „Tragedi
ja mūsų pajūryje”, Biliūno „Liūdna 
pasaka”, Vaižgant-* „Milžinų dva

sios”, ir pagaliau iliustracijų ir vin
ječių ciklas „Duonelaičio metai”.

Galėtumėm-klausti ir nagrinėti, ku
ris iš paminėtųjų veikalų yra dau
giausia lietuviškumo charakterio pri
sisunkęs ir daugiausia pasisekęs. Bet 
tai ne mūsų tema.

Ne visi dailininkai, išėję i platų
jį kūrybos pasaulį, puoselėjo lietu
viškumo prado savitumą. Vieniems 
gyvenimo vaga pasisuko taip, kad 
kūrėjai turėjo imtis darbo, nieko 
bendro neturinčio su vadinamuoju 
dailės vardu. Kiti persiformavo ir 
internacionalizavosi. Dar kiti pasi
davė stiprioms dailės srovėms ir už
valdyti jų numojo ranka į tai, kas 
lietuviui charakteringa ir kam jis pats 
geriausiai tiko. Bet daugumas daili
ninkų šį savitumą išlaikė. Gal todėl, 
kad jie turėjo jau suformuotą ir stip
rią savo vidinę kūrybinę jėgą, gal 
todėl, kad lietuvis jame rusėjo gy
viau, negu kuri kita jėga. Tačiau kas 
dabar pasireiškė, yra didelis įnašas 
mūsų gyvybinėje ir charakteringiau
sioje lietuviškos dvasios kūrinių rai
doje. Tik daugiau jėgos, pasiryžimo, 
atkaklumo, pasiaukojimo ir darbo 
meilės! O tada iškilęs ir puoselėja
mas lietuviškumo pradmuo neišnyks, 
bet bus mūsų tolesnės kūrybos pa
grindas.

J. Kadilis

Latviu proza ir drama likimo kryžkelėse
(Referatas, skaitytas latvių 

rašytojų suvažiavime)
Jau praėjo šeši metai, kai paskuti

nį kartą tėvynėje buvome susitelkę 
rašytojų dienomis. Tai buvo 1940 me
tų gegužės mėn. pabaigoje, kai ap
linkoje buvo jaučiama klaiki tyla prieš 

audrą. Penkis metus siautusi ir ypa
tingai savo sukūriais daug kartų 
sunkiai užkabindama mūsų tėviškę, 
šioji audra, pagaliau, nurimo, ar bent 
aprimo. Pasaulyje skraido sumenkęs 
taikos balandis, ieškodamas vietos nu
tūpti. Kas dar turi savo pastogę, tas
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išeina laukan apsidairyti, kokius nuos
tolius jam audra padarė ir kokį jis 
turi aktyvą naujam gyvenimui pradė
ti. Mes neturime nei savo namų, nei 
valstybės, tiek tie, kurie ištrėmimo 
keliais klaidžioja, tiek tie, kurie, dar 
tėviškėje vargsta. Ir vis dėlto šian
dien mes telkiamės svetimo krašto 
mieste tikslu užfiksuoti savo nuosto
lius ir patikrinti savo aktyvą. Drau
giškos jėgos saugomi, mes išdidžiai 
pakeliame galvas: mes dar turime 
palikusią mums teisybę--ir tikėjimą. 
Tai kelia mumyse norą dirbti, ir lat
vių rašytojas dirba ramiai ir užsispy
ręs, nepaisydamas nepalankių, ypatin
gai stovyklose, darbo sąlygų. Gimsta 
naujos vertybės ir net šiais ūkano
tais laikais, kada, Rainio žodžiais, 
visa tauta gyvena ištrėmimą, mūsų 
dvasiniai akiračiai turtėja. Šį reiški
nį tenka pirmoje eilėje pabrėžti, kal
bant iš viso apie mūsų šių dienų 
raštiją. Tik pasekite, su kokiu ramiu 
pasitikėjimu dirbo mūsų rašytojas per 
tuos sunkiuosius metus. Ir tenka pri
pažinti, kad mūsų tremties literatū
roje nepastebimas nė vienas tų reiš
kinių, kurie, tarytum rūdys, sugriau; 
žia emigrantų literatūrą, būtent nihi
lizmas, nusmukimas, nuovargis. Taip 
pat nepastebima jokių nervingumo 
reiškinių, blaškymasis temas renkan
tis, jaudinančių sensacijų ieškojimas. 
Mūsų rašytojas žymia dalimi savo 
temas pasirenka ramioje praeityje, ir, 
jei paliečia dabartį, tai jaučiame, kad 
jis, drąsiai žvelgdamas gyvenimui į 
akis, nesiduoda nešamas pasroviui, 
bet kritišku žvilgsniu stebi gyvenimo 
reiškinius ir juos perduoda savo me
niškąją! galvosenai. Taip dirbti ga
lima tik tuo atveju, jei žmogus stip
riai jaučiasi ant savo moralinių pa
grindų.

Toliau tenka pažymėti tą išvidini 
vieningumą, kuris yra pastebimas 
mūsų išeivijos literatūroje. Mūsų ra
šytojai, pakilę aukščiau visų srovi
nių ir ideologinių nuomonių skirtu
mų, turi tik vieną tikslą — tautos eg
zistencija ir laisva Tėvynė. Ir ryšium 
su tuo dar vienas faktas: ne daug yra 
tokių, kurie būtų pasišovę svetimie
siems tarnauti, bent iš tarpo tų, ku
rie yra verti rašytojo vardo. Atvirkš
čiai, turime labai daug rašytojų, ku
rie, mylėdami laisvę ir savo tautos 
tradicijas, ėjo kančių keliu, pasirink
dami tremtinio dalią, ar, likę tėvynė
je, nutilo, bet ne prisitaikė esamoms 
sąlygoms.

Tuo būdu galima būtų pasakyti, 
kad iš viso mūsų rašytojai yra išsau
goję sveikus pagrindus.

Taip sintetizuojant aplamai atrodo, 
mūsų tremtinių literatūra.

Pabandykime dabar šią išvadą ana
lizuoti, pagrįsti ir konkrečiais pavyz
džiais sustiprinti, ypatingai susto
jant ties proza ir drama, kas ir yra 
šio referato tiesioginė paskirtis. Ta
čiau tenka pridėti, kad yra labai ma
ža rašytojų, pasirinkusių tik kurį vie
ną minėtųjų žanrų. Dažniausiai pa
stebima, kad romanistai bei drama
turgai yra tolygiai stiprūs, ar "net dar 
stipresni lyrikoje.

Žiaurių įvykių virtinė yra skau
džiai palietusi rašytojų šeimą. Jau 
pirmoji okupacija 1940 metais parei
kalavo sunkių aukų. Buvo suimti ir 
išvežti: Garsusis romanistas A. Grins 
ir ryškiausieji pozityvistų grupės ats
tovai — novelistas A. Francis ir Leo
nids Breikšs, kuris be lyrikos dar 
buvo bandęs ir romano žanrą, taip 
pat daugelio scenos veikalų autorius 
V. Zonbergs-Sauleskalns. Tuo pačiu 
metu be žinios dingęs, spėjama nusi
žudęs, Vilis Veldze, kuris, būdamas
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tikras lyrikas, per savo trumpą am
žių vis dėlto suspėjo duoti kelis pro
zos veikalus, jų tarpe vieną romaną.

Per antrąją okupaciją Rezeknėje 
orinio puolimo metu žuvo gabus Lat- 
galijos atstovas — apysakų rašytojas 
A. Sprudzs, mirė Aspazija, palikusi 
daug nebaigtų didelio masto istorinių 
knygų. Dabar, trečiosios okupacijos 
metu turimomis žiniomis neva kalė
jimo ligoninėje miręs dramaturgas 
Julijs Petersons ir labai talentingas 
apysakininkas ir novelistas Eriks 
Adamsons, viena žymiausių nepri
klausomos Latvijos metu išaugusių 
rašytojų asmenybė. Prieš pat karo 
pabaigą jau tremtyje, Vokietijoje, mi
rė apysakininkas ir romanistas J. 
Vecozols.

Netenka visiškai abejoti, kad dau
gelis iš aukščiau paminėtųjų rašyto
jų, ypatingai A. Grins, A. Sprudzs ir 
E. Adamsons dar daug būtų galėję 
duoti mūsų dailiajai literatūrai. Šie 
nuostoliai pilnumoje tenka pašyti is
torinių įvykių sąskaiton ir jų jokiu 
būdu neįmanoma įkainuoti. Bet tai 
nėra vieninteliai nuostoliai. Kas gali 
apskaičiuoti nuostolius, kilusius, ra
šytojams savo dar nebaigtus ar už
baigtus darbus palikus tėvynėje ar 
.kilusius ryšium su tuo, kad rašytojo 
darbas yra apsunkintas, trukdomas, 
arba labai dažnai dėl esamų vietos 
sąlygų visai neįmanomas. Rašytojai 
esantieji išeivijoje šiuos nuostolius 
dar dalinai gali išlyginti.

Taip suglaustai atrodo mūsų ba
lanso pasyvas. Jo aktyvą gali suda
ryti tik tremtyje esančioji grupė, nes 
tik jie turi galimumo netrukdomai 
dirbti ir laisvai žodį tarti.

Pirmiausiai mes čia matome seną 
kūrėją J. Jaunsudrabinsą, kuris, lyg 
tyčia, nepaisant visų išgyventųjų di
delių vargų, tebėra stiprus, sveikas ir
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darbingas. Po jo eina daugelis ra
šytojų, pažįstamų mūsų literatūroje 
dar nuo Latvijos nepriklausomybės 
pirmųjų' metų ir tuo būdu jau pri- 
skirtini vyresniajai kartai. Visi jie 
yra pilnai kūrybiškai subrendę ir, rei
kia tikėtis, duos mums dar nemaža 
savo baigtųjų darbų. Štai jie: J. Ve- 
selis, P. Ermanis, Aida Niedra, K. 
Jevinš. Pastarasis jau nuo karo pra
džios gyvena Švedijoje, ir apie jo Ii-- 
teratūrinę veiklą, deja, maža težino
ma.

Toliau paminėtina vidurinioji karta. 
Čia tektų pažymėti ne tam tikro am-, 
žiaus grupę, bet autorius, kurie, bū
dami plačiai žinomi ir yra parašę 
nemaža knygų, tačiau dar vis tebėra 
ieškojimo ir vystymosi stadijoje: J. 
Miesnieks, Anšl. Eglitis, K. Lesins, L 
Leimane, P. Aigars, Emils Skujnieks. 
Prie šių tenka dar priskirti tuos, ku
rie tik paskutiniųjų penkių — astuo
nių metų laikotarpyje iškovojo sau 
literatūroje vardą ir vietą, nors savo 
amžiumi ir kūrybiniu pajėgumu nuo 
pirmųjų ne kuo tesiskiria: A. Dzi- 
lums, A. Salnais, J. Liep$ala, P. 
Klans, L Grebzde, J. Klidzejs. Ne
galima dar nepaminėti ir tų, kurie 
savo sugebėjimus įrodė ar įrodinėja 
šiuo metu daugiausiai vien periodi
nėje spaudoje: Mintauts Eglitis, 
Konstance Mikelsone, Oskars Kalejs, 
Janis Šarma ir kt.

Pagaliau tenka dar pažymėti auto
rius, kurie savo tikrąjį pašaukimą ra
do kitoje srityje, tačiau yra davę ir 
vieną kitą žymesnį dailiosios literatū
ros kūrinį: mokslininkas ir rašytojas 
A. Svabe, davęs tremties spaudai įdo
mią novelę, toliau populiari esejistė 
Z. Maurina, kuri tik pastaruoju metu 
pasirinko epą, parašiusi vokiečių oku
pacijos metais didelį romaną ir da
bar atidavusi spaudai kitą; istorikė
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Ang. Gailite, kuri seniau yra para
šiusi dvi apysakų knygas ir pasta
ruoju metu parašė romaną; redakto
rius O. Liepinš, kuris tėvynėje pasku
tiniais metais išleido apysakų rinkinį 
ir dabar šio žanro kūriniais pasirodo 
spaudoje. Turima žinių, kad esejistas 
K. Raudive yra parašęs ištisą roma- 
.nų ciklą, kurio pirmoji knyga pasku
tinėmis dienomis pasirodė tėvynėje, 
nors ir nepasiekdama platesniosios 
publikos.

Po ilgo laiko grįžo į apysakos žan
rą J. Grins, pateikdamas švedų spau
doje apysaką iš pabėgėlių gyvenimo. 
Pasirodė literatūros istoriko A. Bau- 
manio parašyto iš hernhutiečių laikų 
romano fragmentai. (Hernhutiečiais 
vadinami pirmieji protestantų tikybos 
skleidėjai Latvijoje — Vert.). Kiek 
yra žinoma, Baumanis šį darbą yra 
pradėjęs jau prieš daugelį metų.

Periodinėje spaudoje skaitome ži
nomos grafikės M. Kovalevskos pra
dėto bei baigtojo romano fragmentus 
ir daugelio knygų vertėjo V. Karkli
nio plačiai užsimoto romano pradžią. 
Kalbininkas ir mokyklos darbuotojas 
A. Aisters neseniai išleido savo pa
rašytą apysaką.

Yra žinomi ir kiti atsitikimai, ka
da garbingi, bet dailioje literatūroje 
dar nežinomi, kultūros darbuotojai 
bandė savo plunksną literatūros plot
mėje.

Dar liko nepaminėti kai kuri i nuo
šaliai laikęsi asmenys. Taip ilgą lai
ką tylėjęs, P. Grazna, kiek yra žino
ma, baigė rašyti romaną. Ždagalvis 
pedagogas Fr. Jansonas, žinomas 
kaip autorius raštų jaunimui, kar’as 
nuo karto pasirodo spaudoje su lite
ratūriškai vertingomis apysakomis. 
Tremtyje jis pasirinko siužetus iš pa
bėgėlių gyvenimo ir pora darbų pa
tiekė spaudai. Karo motyvais apj sa

kų rašytojas, daugelio knygų autorius 
Vilis Lėsinš, kuris šiuo metu, atrodo, 
yra nutilęs. Edv. Mednis — afonzmi- 
nio stiliaus atstovas ir, pagaliau, jau
nimo literatūros kūrėjai L. l'erlupe ir 
J. Sirmanis.

Kalbant apie dramą, jau nebeteks 
išvardinti tokio didelio autorių skai
čiaus. Čia iš tikrųjų, minėtinos vos 
kelios pavardės. Pirmiausia mūsų da
barties dramaturgas, rašytojas \ien 
šioje srityje dirbęs — M. Zi-/erts. 
Nors jis ir gyvena Švedijoje, tač'su 
neseniai jo išspausdinti du veikalai 
pateko ir pas mus. Kiek žinoma, 
Anšlavs Eglitis, G. Salnais, ir J. Le- 
jinš yra parašę po vieną dramos vei
kalą.

Reikia konstatuoti, kad mes savo 
tremties rašytojų šeimoje turime ne
maža, teisingiau tariant, labai didelį 
darbininkų skaičių ir tas skaičius 
nuolat atžalyno papildomas. Tačiau 
pro šį reiškinį negalima lengvai pra
eiti. Šiandien tremtyje yra atsidūrę 
ne paskiri rašytojai, bet visa litera
tūra. Daugumas likusių tėvynėje ra
šytojų yra priversti tylėti. Toks bū
vis skiria mums tremties rašytojams 
dar didesnį uždavinį ir atsakomybę, 
nes tik jie yra toji mūsų raštijos gy
voji šaka, kuri meniškais vaizdais ir 
palyginimais turi atvaizduoti ir už
fiksuoti mūsų tautinę ir žmogiškąją 
tragediją.

Nors kita vertus didelis rašytojų 
skaičius kelia pagrįstą įtarimą apie 
galimą diletantizmo antplūdį.

Ką mūsų rašytojai parodo, kokią 
jie pasirenka medžiagą, temas?

J. Jaunsudrabinš rašo Žaliąją kny
gą, kuri yra tęsinys vaikystės laikų 
atsiminimų virtinės, jau žinomos Bal
tosios knygos vardu. P. Ermanis pa
teikė ciklus aprašymų, susiedamas ne
gyvus daiktus su žmogaus likimu. J.
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Miesnieks davė apysakos formon 
įtvertas* atsiminimų nuotrupas*^ o vė
liau, labiau susirišęs su istorine me
džiaga, parašė dvi, dar niekur ne
spausdintas apysakas iš švedų laikų. 
Medžiagą iš praeities ima: Aida 
Niedra savo novelei „Punos Vipulis”, 
kuri laikoma literatūroje viena ge
riausiųjų, A. Svabe novelei „Kova su 
sąžine”, Anšl. Eglitis novelei „Kaza
novos apsiaustas”, G. Salnais — apy
sakai „Užkeiktas vingis” ir „Lubano 
ežero padavimas”, A. Dzilums knygai 
„Pelenai”, kurioje trijų novelių mo
tyvai paimti iš Latvijos kaimo gyve
nimo, Knuts Lesinš daugumai savo 
kūrinių, vaizduojančių mūsų nesenos 
praeities kaimo bei miesto gyvenimą. 
J. Klidzejs parašė apysaką su ryškiu 
Latgalijos koloritu. Olgerto Liepinšo 
apysaka parašyta Rygos inteligenti
jos gyvenimo motyvais. Yra daug 
kūrinių, kuriems medžiaga yra paim
ta iš gyvenamojo laikotarpio. Taip 
Aida Niedra parašė romaną „Gran
dinių traukytojai”. Siauresniu mastu 
vaizdų iš pabėgėlių gyvenimo davė 
Peteris Aigars apysakoje „Pastogė”, 
Irma Liepsala apysakoje „Palaimin
tųjų sala”. Knutas Lesinš ir Anšl. Eg

litis taip pat davė po porą kūrinių 
dabarties temomis. Šiuodu rašytojai, 
atrodo yra produktingiausi. Janis Ve- 
selis savo kūryboje yra perėjęs dau
giau į dvasinį gyvenimą. Jis rašo ro
manų ciklą „Žmonių susižinojimas”. 
Sis veikalas yra tik tuo požiūriu ak
tualus, kad jis paliečia kaip tik gy
venamojo laikotarpio didžiąsias prob
lemas.

Dramos srityje pasirodė tik du vei
kalai — abu Švedijoje — Martino 
Ziverto kūryba. Pirmasis — „Jėga” 
— plataus masto tragedija, teisingiau 
laikytina tragikomedija, jei ne drama.

Kiek yra žinoma, savo naujiems 
scenos veikalams vietą pasirenka: 
Anšl. Eglitis — Vokietijoje, pabėgė
lių gyvenamuose barakuose ir Girts 
Salnais — nedideliame Latvijos mies
telyje.

Mūsų rašytojai dirba ramiai ir su 
pasitikėjimu, atmesdami nereikalingą 
formalizmą. Jei yra sakoma, kad ka
ras ir taika yra nedalomi, tai mes 
galime dar pridėti: ir teisybė yra ne
daloma. Šioji teisybė yra mūsų jėga 
ir moralinis pagrindas.

Vertė G. B. K.

B. Almantas

HERBERTAS GEORGEAS WELLSAS
Rugpiūčio 13 d. mirė vienas di

džiausių naujųjų laikų anglų rašyto
jų Herbertas Georgeas Wellsas, su
laukęs 79 m. amžiaus. Jo vardas ir 
raštai plačiai žinomi visame pasauly
je, nesvetimi jie ir mums lietuviams. 
Skaitėme ir gėrėjomės jo kapitiliniu 
3-jų tomų veikalu „Pasaulio istorija”,, 
kurį turime išsivertę į lietuvių kal

bą („Kultūros” b-vės 1-nys) ir kele
tu kitų jo fantastiškai mokslinių ro
manų: „Pasaulių karas”, „Nemato
mas žmogus”, „Pirmieji žmonės mė
nulyje” ir kt Tačiau tik mažą dale
lę H. G. Wellso knygų mes turėjom 
išsivertę iš to didelio jo kūrybinio 
lobyno. Daugiau negu per 50 kūry
binio darbo metų H. G. Wellsas yra
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parašęs per 100 atskirų knygų, labai 
(vairaus žanro. Taigi, jis parašyda
vo vidutiniškai per metus po dvi kny
gas.

Per pastarąjį pusę šimtmečio pa
saulyje (vyko .labai didelių tiek dva
sinių, tiek medžiaginių pasikeitimų, 
palietusių pagrindinius visuomeninės 
santvarkos pagrindus. Ir visą tą lai
ką Wellsas kūrė, planavo, pranašavo, 
net agitavo vieninteliam tikslui. Kur 
tik pasirodydavo kokia nors naujo 
pasaulio vizija, naujos racionalesnės 
žmonijos santvarkos schema, visur 
ten savo žodį tardavo ir H. G. Well
sas. Romanistas, fantastas, visuome
ninio gyvenimo analitikas, mokslo mė
gėjas, naujų idėjų populiarintojas, di
delis humanistas ir progresistas H. 
G. Wellsas buvo stipri ir labai įvai
ri asmenybė, didelis talentas. Ne
nuostabu, kad ilgą laiką jis buvo 
daugiausia skaitomas rašytojas. Well- 
so intelektinė įtaka Anglijos visuo
meniniam gyvenimui, literatūrai taip 
pat yra labai didelė.

Iš tikrųjų yra keturi Welsai viena
me asmenyje: Wellsas — romanistas 
realistas; Wellsas — fantastas, moks
liškai fantastinių romanų rašytojas, 
technikos laimėjimų pranašas, tikras 
XX amžiaus Jules Vernesas; Wellsas 
— sociologas, komentatorius, pamfle- 
tistas ir taip pat pranašas ir paga
liau Wellsas — enciklopedininkas, 
mokslininkas. Ir visuose tuose kūry
bos žanruose Welsas yra tvirtas, ori
ginalus, įdomus ir savaimingas. Vi
sur jis tarė naują svarų žodį. Well
sas, kaip realistas romanistas, anglų 
literatūroje yra garsus tokiais savo 
romanais, kaip „Meilė ir misteris 
Levišemas” (1900 m.), „Kippsas, pa
prastos sielos istorija” (1905 m.)> 
„Mr. Pollyo istorija” (1910), „Tono 
Bungay” (1909), „Ona Veronika” 

(1909 m.), „Aistringi draugai” (1913), 
„Siro Isaako Harmano žmona” (1914), 
„Bealby” (1915), „Mr. Britlingas per
žiūri” (1916), „The Bulpington oi 
Bulp” (1933) ir visa eilė kitų roma
nų bei novelių. Wellsas — fantasti
nių romanų autorius plačiai žinomas 
iš populiarių: „Laiko mašina” (1895 
m.), „Dr. Moreau sala” (1896), „Ne
matomas žmogus” (1897), „Pasaulių 
karas” (1898), „Pirmieji žmonės mė
nulyje” (1901),,, Dievų Maistas” (1904) 
„Karas ore” (1908), „Jūros lady” 
(1902), „Kometų dienos” (1906), „Vo
rų slėnis”, „Kristalinis kiaušinis”, 
„Pavogtosios bacilos”, „Žmogus, ku
ris galėjo daryti stebuklus” ir iš vi
sos . eilės kitų jo įdomių ir intriguo
jančių fantastinių romanų. Trečiasis 
Wellsas — komentatorius, sociologas, 
pamfletistas ir satyrikas geriausiai 
matomas iš jo kūrinių: „Joana ir Pet
ras”, „Naujasis Mechiavelis”, „Wil- 
liamas Clissoldas”, „Visi ant denio ( 
Araratą”, „Modernioji utopija” ir kt. 
Vieni šių jo veikalų propaguoja anks
tyvąjį, vadinamosios Fabiano draugi-, 
jos laikų, britų socializmą, kiti gi 
yra ‘Šatyrds ir pamfletai iš britų švie
timo, pramonės ir politinio gyvenimo. 
Ir pagaliau Wellsas —r mokslininkas, 
enciklopedininkas aiškiausiai pasiro
do jo kūriniuose: „Pasaulio istorija”, 
(1920), „Žmonijos darbas, turtas ir 

Uaimė”, (1932), „Gyvenimo mokslas” 
(1929), „Žmogaus teisių deklaracija” 
(1940), ir kt. Iki pat savo gyvenimo 
pabaigos Wellsas neišleido plunksnos 
iš ranki). Jis mirė berašydamas sce
narijų vienai filmai.

Wellsas, kaip jau minėta, buvo ne 
tik rašytojas, bet ir pranašas. Savo 
moksliškai fantastiniuose romanuose 
jis išpranašavo atominę bombą roma
ne „Išlaisvintas pasaulis” (1914 m.), 
tanką — „Sausumos laivuose” (1908),
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modernųjį oro karą — „Karas ore” 
(1908). Ilgainiui tikriausiai išsipildys 
ir daugiau Wellso technikos prana* 
šyščių. Bet Wellsas buvo ir kitos rū
šies pranašas, jis aiškiai numatė vi
suomeninio gyvenimo raidą ir busi
mojo pasaulio kontūrus. Todėl ir ne
reikia per daug stebėtis, jei dabarti
nė Anglijos darbiečių vyriausybė 
daugmaž stengiasi įgyvendinti Wellso 
dar 1904 m. paskelbtąsias socialines 
idėjas ir teorijas. Wellso šio karo 
pradžioje išleistoji „Žmogaus teisių 
deklaracija” yra aiškus Atlanto Char- 
tos pradininkas.

Kilęs iš žemųjų Anglijos sluoksnių, 
daržininko, vėliau gi kriketo profe
sionalo ir tarnaitės sūnus, gimęs 1886 
m. rugsėjo 21 d. Bromleyje, Kento 
grafystėje, H. O. Wellsas į gyvenimo 
ir literatūros aukštybes prasimušė 
vien tik savo jėgomis. Jis yra tikrai 
„self made man”, kaip anglai sako. 
Jo vaikystė ir jaunystė gana varga
na. Iš jo mokyklinių dienų gyvenimo 
mes randame ne vieną puikiai nu
pieštą vaizdą pusiau autobiografinio 
pobūdžio jo romanuose ir visą vaiz
dą Jo autobiografijoje „Gyvenimo 
eksperimentas”. Tie mokykliniai jo 
išgyvenimai turėjo įtakos visam jo 
pasaulėžvalginiam subrendimui. Wel- 
sas smerkia beveik visas dabar prak
tikuojamas mokslinimo idėjas ir me
todus. Tai aiškiausiai matyti jo pam- 
plete „Joana ir Petras”. Palikęs mo
kyklą, Welsas griebėsi darbo: išban> 
dė vieną ir kitą amatą. Nepaprastai 
pamėgęs skaityti, jis laisvu laiku nie
kur nesitraukė nuo knygų, Ir tik tuo 
būdu konkurso keliu laimėjo stipen
diją į vieną Londono koledžą South 
Kensingtone. Ten besimokydamas, jis 
pradėjo rašinėti į laikraščius, dau
giausiai į obskurantiškus . pedagogi
nius žurnalus. 1895 m. jis parašė pir

mąjį savo fantastinį romaną „Laiko 
mašina”, kuris susilaukė nemažo pa
sisekimo. Nuo to laiko Wellsas per 
visą savo gyvenimą nuolatos mokosi 
ir dar daugiau rašo. Jo knygos pa
sipila kaip iš gausybės rago, viena 
po kitos ir visuomenės šiltai sutinka
mos. Wellsas pasidaro vienas popu
liariausių ir mėgiamiausių rašytojų 
visame pasaulyje.

Tačiau Wellsas nesitenkina vien tik 
rašymu. I literatūrą jis nežiūri kaip 
vien tik į pramogos dalyką, bet kaip 
į mokslo, pažangos, naujų idėjų, nau
jo visuomeninio gyvenimo ugdytoją. 
Welsas aktyviai įsitraukia ir į visuo
meninį gyvenimą. Su eile pažangių 
britų rašytojų: B. G. Shaw, Chester* 
tonu, broliais Websais ir kitais ji J 
sukuria reikšmingą Fabiano draugi
ją, kuri, galima sakyti, kartu su pro
fesinių sąjungų sąjūdžiu ir davė pra
džią dabartinei Britų darbiečių parti-, 
jai. Si Fabiano draugija britų kultū
riniam gyvenime suvaidino ypač žy
mų vaidmenį. Jos nariai pradėjo ko
vą prieš tradicijose paskendusios vi
suomenės apsnūdimą ir kvailumą, 
prieš valdančios aristokracijos reak- 
cingumą ir tironiją. Į gana aštrias 
kastas pasiskirščiusioj tuometinėj bri
tų visuomenėj šie jaunų literatų žy
giai ir žodžiai atrodė labai revoliu
cingi, tačiau jie gerokai išjudino bri
tų kultūrinį ir visuomeninį gyveni
mą. Tos jų kovos ir siekimai geriau
siai matyti tų laikų Wellso knygoj 
„Nauji pasauliai vietoj senojo” Ta
čiau po penkerių tokios veiklos metų 
Wellsui ir Fabiano draugija pasiro
dė esanti perdaug pasyvi ir__teore- 
tiška. Jis gi norėjo daugiau judrumo, 
daigiau gyvumo, daugiau šviežio oro, 
Wellsas išsiskyrė su fabianiečiais ir 
jau iki gyvenimo galo vengė stoti na-
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riu j kurią nors organizaciją. Visą 
laiką pasilikdamas Darbo partijai 
daugiau partizaninį karą už progre* 
so ir proto vyravimą gyvenime. Well- 
sas visą laiką buvo griežtas demokra
tas ir humanistas. Kai Europoje pra
dėjo vienas po kito įsigalėti diktato
riai, Wellsas parašė didelį ir stiprų 
romaną „Mr. Parhamo autobiografi
ją”, nukreiptą prieš diktatūras. Per

pastaruosius 15 metų Wellsas yphJ 
daug dirbo ir propagavo savo socia
lines idėjas, griežtai kovodamas su 
natūraliais jo idėjų priešais — kleri
kalizmu ir komunizmu. Daugumo mū
sų dabar gyvenamu bėdų ir deka- 
denso priežastis Wellsas matė pase
nusioj ir netinkamoj švietimo siste
moj.- >*
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KRITIKA
Mūsų tremtinių gyvenimas, jau ga

lima sakyti, yra įgavęs nusistovėju
sias formas. Iš blaškymosi, užsimoji
mų, planų — buvo prieita prie pa
stovesnio ir galimai normalesnio gy
venimo. Žinoma, ne visus planus pa
vyko įgyvendinti, tačiau mes čia jau
čiamės suradę laikiną pastogę ir šis 
laikinumo motyvas dažnai gali patei
sinti pasitaikančius trūkumus. Kiek 
leidžia vietos sąlygos, mes stengia
mės ne tik tenkinti savo kasdieninius 
rūpesčius, bet ir kultūriškai žengti 
priekin. Turime mokyklas, gimnazijas, 
meno kolektyvus, savo spaudą ir čia 
ištrėmime išleistas knygas. Tas vis
kas mumyse atsirado savaime, kai 
kur labai pripuolamai, įtempiant vi* 
sas jėgas ir apvaikščiojant visus 
kryžiaus kelius. Visa tai daroma tam, 
kad mes nepaskęstume kasdieniniuose 
rūpesčiuose, smulkiuose reikaliukuose, 
bet ir dvasiškai nepalūžtume, siektu
me aukštesnės kultūros, gilesnio tau
tinio susipratimo ir tuo pačiu tinka
mai save reprezentuotume svetimtau
čių akyse.

Jeigu pradžioje mums nebuvo laiko 
įvertinti savo darbų — šiandien jau 
galime pažiūrėti, kaip tvarkomės ir. 
kokie trūkumai atsirado? Atsieit, jau 
esame tiek toli pažengę, kad galima 

kritikuoti, taisyti ydas, šalinti pasi
taikančias negeroves ir tvarkyti savo 
kultūrinį gyvenimą taip, kaip reika
lauja nepriklausomo gyvenimo patir
tis.

Kritika kritikai nelygi. Vieni kri
tikuoja tik tam, kad kitus sudirbti, 
suniekinti, apšmeižti, bei kitaip pur
vais apdrabstyti — kiti gi kultūrin
gai iškelia blogumus, ydas, nurodo, 
kaip, reikalinga tas ar kitas darbas 
atlikti, kokie trūkumai buvo ir kaip 
tuos trūkumus pašalinti. Sveika kri
tika neturi remtis asmeniškumu, ten
dencija, bloga valia ar aiškiu noru 
iškelti pačio kritiko sugebėjimus svai 
dytis ir „žaisti” žodžiais, bet turi iš 
esmės aptarti kritikuojamą reikalą. 
Taigi, kritika privalo būti objektyvi, 
teisinga, kultūringą, neužgaunanti, pa
mokanti ir niekad neperžengti eilines 
žurnalistinės etikos ribas. Kritika 
privalanti būti visuomet skatinamuo* 
ju veiksniu kūrėjams bei kitiems kul
tūrinio darbo darbininkams, o ne 
žlugdanti bet kurį kultūrinį pasireiš
kimą. Labai lengva yra ką nors su
dirbti ar kitaip sumaišyti su žemė
mis, bet šitokia kritika nieko nepa
siekia, nes čia nenoromis gali kiek* 
vienas įžiūrėti tendencijas, šališkumą 
bei blogą valią.
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Mes dar atsimename iš nepriklau
somo gyvenimo laikų, kada kai ku
rie mūsų kultūrinio gyvenimo kritikai 
bei darbuotojai kritikavo vieną ar ki
tą meninj pasirodymą, mūsų prade
dančiuosius rašytojus ir kt. Kartais 
jie taip „nusirašydavo”, jog bekriti
kuodami prieidavo iki asmeniškumų. 
Ir pav., p. Keliuotis, vertindamas dail. 
Rūkštelės kūrinius, kartą šitaip už
baigė vieną savo straipsnį: „rakštelė 
ir liks rūkštele ir iš jos likerio nepa
darysi. ..”

Dabartinėje spaudoje taip pat pa
sirodo straipsnių bei kritikos balsų 
apie mūsų kultūrinį gyvenimą. Džiu
gu, kai mūsų kultūrinio gyvenimo 
darbininkai neleidžia veltui laiko ir, 
kiek tik įmanoma esamomis sąlygo
mis, dirba ir kuria. Pasitaiko klaidų, 
todėl atsiranda kas jas pataiso, pata
ria, iškelia gerąsias ir blogąsias pu
ses.

Šioje kritikoje kaip tik į akis kren
ta sąmoningas ar nesąmoningas no
ras kritikuojamąjį taip sudirbti, kad 
jis daugiau „neišsižiotų”. Žinoma, 
daugiausiai kliūna mūsų plunksnos 
darbininkams, poetams, rašytojams. 
Kažkaip jau į tradiciją įėjo, jog tik 
juos galima atsakančiai pričiupti, gi 
kitos mūsų kultūrinio gyvenimo ša
kos (dailė, muzika, meno kolektyvai 
— ansambliai, drama, opera, teatras 
ir t. t.) taip pat kritikuojamos, bet 
ten nauji debiutantai kažkaip švelniau 
paliečiami. Girdi, turįs gabumų, aiš
kių davinių tobulėti, tik jaučiasi for
mų bei krypties ieškojimas, na, ir 
pirmieji žingsniai, linkima darbo ir 
tobulėjimo ir t. t.

Bet kai pakliūna į rankas koks 
nors pradedantis rašyti poetas, tai 
tik laikykis — profanacijos epitetų 
nesigailima. Taigi, ir kyla klausimas, 
kodėl tik vienas vienintelis rašytojas, 

taip puolamas? Kad pradedantieji ra
šyti poetai beveik be išimties pateikia 
beverčius kūrinius, tai dar nereikštų, 
jog juos reikalinga visiškai „nutildy
ti”. Priešingai — pamokyti, paskatin
ti, nurodyti klaidas, o ne išvadinti 
absoliučiais profanais ir taškas. Svei
ka kritika juk turi skatinti pažangu
mą ir neužkirsti kelio tobulėjimui.

Tas pats liečia ir ętabartinę mūsų 
spaudą. Jeigu pirmiefi šios spaudos 
pijonieriai vadovautųsi dabar siūlo
mais receptais ir nuolat girdėtų tik 
tokius „komplimentus” jų adresu, tik
riausiai mes iki šiai dienai ginčytu': 
mės ir neturėtume tokios kasdien 
tobulėjančios spaudos. Ir kai visi 
griebėsi darbo nelaukdami, kol ma
lonės ten ar kitur atvažiuoti profesi- 
jonalas darbininkas, išnaudojo visus 
galimus kelius — atsirado „Mūsų Ke-. 
lias”, „Žiburiai”, „Aidai”, „Mintis“ is 
kt. Atsieit, savaimė pats gyvenimas 
atrinko geruosius ir jiems pavedė 
svarbius spaudos uždavinius. Visi kiti 
pasiliko toli užpakaly, vietiniams „pa
rapijinio” pobūdžio reikalams. Ir tai 
natūralu. Atrodo, iš to taško turėtų 
būti vertinamas jų vaidmuo. Argi 
mūsų kritikai Lietuvoje daug jaudb 
nosi ir rašė apie kokio nors bažnyt
kaimio choro pasirodymą ar vietos 
scenos mėgėjų veikalo pastatymą? 
Tiesa, dabartinės sąlygos skirtingos, 
ir šių „parapijų” sudėtis ir reikalavi
mas yra kitoks,... tačiau visiems 
spaudos leidiniams taikinti vienodą 
mastą būtų netikslu. Mes nuoširdžiai 
to visi siekiame, bet pagalvokime apie 
realias gyvenimo sąlygas.

Visiškai teisingai p. J. Jasinskas 
savo straipsnyje „mūsų spaudos leidi
niai dabar ir ateity” (Mūsų Kelias” 
Nr. 20) iškelia kai kurių stovyklų lei
džiamos spaudos žemą lygį ir siūki 
visiškai geras priemones tam lybiui
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pakelti. Tačiau jo „komplimentai”— 
„buizelė”, „limonadas”... nenoromis 
priminė anksčiau pacituotą pavyzdį 
iš nepriklausomo gyvenimo laiku. Nė
ra jau atrodo taip tragiška, kad reik
tų kartu su p. A. Merkeliu šauktis 
Aukščiausiojo pagalbos, nes gali su
sidaryti įspūdis, kad iš tikrųjų mus tik 
grafomanai maitina. Vieton šauksmų 
ir „duriančios” kritikos geriau patai
syti tuos „paklydėlius” ir konkrečiai 
patalkininkauti visiems tiems, kurie 
tas „buizeles” gamina. Juk spaudos 
darbininkų tikrai mums netrūksta.

P. Stp. Vykinto straipsnyje A. Kai
rio poezija ir Pr. Ališausko kritika” 
(„Mintis” Nr. 108) ir paminėtame p. 
Jašinsko straipsnyje mes randame 
naujo debiutanto A. Kairio kūrybos 
įvertinimus. Atrodo, prie šios kriti
kos nebūtų ko pridėti, bet kažkaip . 
jaučiasi objektyvumo stoka.

Palyginkime p. Stp. Vykinto pami
nėtą straipsnį su kitu: „Pulgi An- 
driuši, gal dar vieną atomėlį” („Min
tis” Nr. 06). Ten rašoma:

„Iš Pulgio Andriušio tikėjomės 
daug daugiau, nes jis moka juoktis 
ir moka pajuokti. Tik jam reikėtų at
sisakyti nuo publicistinio žodinio ju
moro ir atsidėti veiksminiam, fabuli
niam, dialoginiam jumorui. Pulgis 
Andriušis yra apdovanotas gabumais, 
tik jų iki šio laiko per maža mums 
davė savo kūrinių ir tie, kuriuos da
bar patiekė, ne visi yra aukštos ko
kybės. Žinoma, kas pažįsta Pulgį An- 
driuši, juoksis vien dėl to, kad tai 
Pulgio Andriušio parašyta, bet dau
gelyje vietų nėra iš ko juoktis”.

Tikrai labai teisingas, objektyvus ir' 
paskatinantis kritikos balsas, bet ko
dėl to balso tonas momentaliai pasi
keičia vertinant A. Kairio pirmuo

sius žingsnius. Ten ir autorius ir 
Pr. Ališauskas visiškai išniekinti 
net *iž tai, kad paskutinysis palin
kėjo autoriui „kūrybines galias plė
toti ateity".

Kad pacituotieji A. Kairio eilėraš
čiai yra beverčiai ir šitokie bandy
mai dabartinėse sąlygose yra mums-, 
perdaug kaštuojanti prabanga — nie
kas nenori ginčytis, tačiau norėtųsi, 
kad kritikos žodis būtų bešališkas ir 
visų ydas vienodai iškeltų, neatsižvelk 
giant į tuos, kurie ir „gabumais ap
dovanoti pateikia ne visai aukštos., 
kokybės kūrinius”.

Iliustracijai paimkime Brazdžionio 
eilėraštį „Nusėdo saulė”:

Nusėdo saulė ir negrįš, 
Lyg ką širdims atėmus, 
Dangaus delne liūdnai pražys
ta juodos chrizantemos
Tik kažkur upė lauš ledus,
Bėgs iš krantų ir liesis, 
Tiktai keleivis atsidus
damas kažko gailiesis...

(„Svetimi Kalnai” 51 pusi.)

Mūsų žymus poetas ritmui išgauti 
net skaldo žodžius. Gal tai reikėtų 
palaikyti naujų formų ieškojimu, bet 
atrodytų per pigi priemonė. Tačiau 
būtų netikslu iš to vieno eilėraščio 
daryti toli siekiančias išvadas apie B. 
Brazdžionio talentą. Ir išrinktųjų kū
riniai ne visi yra tobuli.

Taigi, teisingai p. Stp. Vykintas ra
šo, kad iš kritikos reikalaujama ob
jektyvumo ir teisingo sprendimo, ta
čiau dabartinėje kritikoje kaip tik to 
ir pasigendama.
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A. GINTAUTAS

Šviesos pasiilgusi poeto sirdis
Jie žaidžia ir nemato tolumos

H. Nagys
Parodaksalu, bet teisinga kad tie 

poetai, kurie neturi moralinės tei
sės viešai rodytis, išeina spausdin
ti, pagipuošę, su didelėm pretenzi
jom, ndrs jie būtų ir grafomanai, o 
tie, kurie verti tikro poeto vardo, 
ne tik mūsų, bet kai kurie iš jų ir 
svetimųjų dėmesio, pasirodo kuklūs, 
rotatorium išspausdinti, mažam eg- 
zemplorių kieky. Liks kultūrinis 
istorinis faktas, kad poezijos pasi
rodymą šiuo metu nulemia ne poe
zijos vertė, bet keletas cigarečių 
dėželių.

Henrikas Nagys išėjo kukliai, ro
tatorium, be iliustracijų, be puoš
menų, užsidėjęs kaip lietuvės mo
terys, šiurkščiai austą rūbą. Bet po 
tuo rūbu, kuris dengia „mažą ir 

x silpną“ širdį“, slypi toks didelis il
gesys, tokia gili kančia, kad skai
tytojas sutelkia dėmesį ne į pavir
šių, bet į vidų.

H. Nagio tematika yra paprasta: 
medis, žmogus, daiktai ir idėjos. 
Jis naujo ieško ne tematikoje, bet 
žmogaus kančioje, idėjose, vaiz
duose, ekspresijoje. Jo tema, jo mo
tyvas gali būti senas, kaip pav., 
tamsos ir šviesos' priešpastatymas, 
tačiau jo mąstymo, jo jausmų iš
reiškimo formos yra naujos. Jis 
kuria eilėraštį visu savim: smege
nimis, širdimi, nervais ir kraujų. 
Jis kuria jį, žinodamas tikslą, idė
ją ir parinkdamas vaizdus, šviežią 
formą ir reikiamą žodį. Tema poe
tui tėra išviršinis dalykas, o poeto 
siela, kuri atsiskleidžia eilėraštyje, 
yra vidinė gelmė.

H. Nagys išaugo šio prieškario 
laikais, kaip poetas, jausdamas 
ateinančią žmonijos tragediją. Jis 
savo dvi eilėraščių knygas „Lap

kričio naktys“ (1943 m.) ir „Išsva
jotosios lygumos“ (1946 m.) parašė 
sirenoms staugiant ir bombos griau
džiant. Tai suprantama, kodėl 
jame reiškiasi „tiktai tamsi nak
tis“. Jis yra, galėtume mes jį pa
vadinti, Juodasis poetas, kur juodu
mas nėra tik grafikinė spalva, bet 
šio laikotarpio simbolis. Sielvartas, 
kančia, neviltis, klaikybė, tamsuma 
yra gyvenamo laikotarpio realybė. 
Mes dar ilgai netikėsime saule... 
Ak, akyse mums dar tūno baisi 

tamsuma.
(Saulės daina, 10 pusk).

Šioj juodoj laikotarpio nakty pa
niręs poetas kraštutiniškai, it akla
sis, nemato nieko kito, tik taumsu- 
mą, tik juodas spalvas: jam juodas 
ir medis, ir paukštis, ir kaspinai, ir 
sūkuriai, ir žvaigždės ir debesys. 
Sis juodumas yra poeto dvasios 
būsena, kuri yra būdinga gyvena
majam laikotarpiui.

Tačiau skaitytojas klystų, jei H. 
Nagį laikytų nusivylėliu, pesimistu. 
Tamsioj nakty plazda juodas paukš
tis su pavargusiais, kraujuotais 
sparnais. O tas paukštis — tai poeto 
šviesos pasiilgusi širdis. Ir ši maža 
Širdis ne tik ilgisi šviesos, bet ir ti
ki į ją:
Bet laukime saulėtekio. Aš saule 

dar tikiu!
Jos ugnyje ištirps tamsa, ir tas 

skliautų lavono veidas!
Saulėtekio palaukime . . . Žiūrėk! 

Virš bokštų ir miškų
Jau švinta horizontas! Saulė jau 

ateina!
(Saulės daina, 9 pusk). 

Juodą naktį nugalės pavasario 
šviesa.

Ar mano siela nedainuoja?! tu sakai 
ir tolumoj, lyg upė suskamba daina: 
palaiminta būk saulėta diena!
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palaiminta būk saulėta diena!
(Pavasario diena, 24 pusi.).

H. Nagys, nors yra ir labai tam
sus, juodų spalvų poetas, tačiau jis 
nėra nei pasimistas, nei optimistas, 
o yra Šių dienų tikrovės poetas, 
kenčiantis, stipriai mūsų tautos ir 
žmonijos tragizmą išgyvenantis poe
tas.
• Jis visiškai kitaip prieina prie 
kiekvieno seno motyvo. Kai kiti 
mūsų nūdieniai poetai tėvynės mei- 

"lę, mušdamies i krūtinę, dažnai 
meilės žodžiais nori išreikšti, H. 
Nagys nemini nei tėvynės, nei mei
lės, ir vis dėlto keliuose eilėraš
čiuose, pav., „Broliui", „Laiškai 
mano draugams tėvynėje“, „Mano 
žemėj rucluo“ stipriausiai, nuošir
džiausiai šią meilę išreiškia. Poetas 
jaučia, kad šią naktį jo brolis iš 
namų išeina. Poetas į jį kalba, kad 
jis ant drėgnųjų akmenų nesuklup
tų, kad pakeltų liūdną galvą, nes 
jis, jo tikras brolis, lietuvis turi gy
venti.
Ir tu žinai kada tamsių namų 

palėpėj,
/Vidurnaktį — kaip didelė nakties 

žaizda
liepsnoja langas — ten yra atėjus, 
per vieną žmogų, tavo brolį —

ta pati kančia.
(Broliui, 25 pusi.).

Ta pati brolio kančia yra atėjusi 
pas poetą. Ir poetas yra mūsų bro
lių kančių įsikūnijimas. Šit kur glū
di poeto, gyvenančio milijonų bro
lių kančiomis didybė. Štai iš kur 
trykšta, iš širdies, iš tikros lietuviš
kos širdies nemeluojama, nede
klamuojama tyra poezija, tikrasis 
jausmas.

H. Nagio tautinis motyvas yra 
išreikštas ne tik šių dienų mūsų 
tautos tragizmas, bet ir realiais, 
tikrais socialiniais motyvais.

Viešpatie, laimink visus:
vyrą, pavargusiom rankom prie ma

šinos ratų,
pilką kareivį — jis mąsto apie 

namus —

Ir žmones, žmones mažose trobelėse 
šiąnakt

Palaimink, palengvink jų vargą.
(Naktis, 12 pusk).

Tie žmonės mažose trobelėse — 
tai taip pat mūsų kenčiantieji bro
liai, o poetas tik apie jų vargą te
galvoja. Štai pavargęs fabriko dar
bininkas grįžta namo su visiškai 
tuščia ir sunkia širdim, nes jo krau- 
juje įsigėrę didžiųjų plieno ratų 
duslus ir amžinas plakimas ir kan
čia (Pavargęs fabriko darbininkas, 
42 pusi.). Taip pat tai mūsų kaimų, 
mūsų miestų broliai, kurių širdys 
plaka kančia, nes jų vaikai neturi 
ko valgyti, kuo apsivilkti ir per 
kančias eina į laisvę ir šviesą.

Kaip ir visi H. Nagio, taip ir šis 
socialinis tautinis motyvas išauga į 
tarptautinę idėją. Skirtame Sally 
Salminen eilėr. „Rudenyje“ yra to
kiais paprastais žodžiais ir taip 
stipriai išreikštos socialiės idėjos: 
pasaulinio žmogaus vargas, sunku
mas,-. nykumas. Tai ką Sally Sal
minen išreiškė „Kotrynoje“, H. Na
gys sugebėjo išreikšti kelių posmų 
eilėraštyje.

H. Nagys mūsų tautos laisvės 
idėją taip pat išreiškia ne publicisto, 
ne politiko, bet poeto forma. Jis ne
minėdamas apie laisvę taip supran
tamai pasako, kad mes visi žinome, 
ką tas vienas nepasakytas žodis 
slepia.
. . . Gal bjit, 
jis bus sapnas, kurio mes ieškom 

visi . . .
Gal, tarp šauksmų ir maldos, gal, 

vienas žodis nušvis,
Vienas žodis, kurio mes ieškom vist 

(Nerimo valandos, Vakaras,
11 pusi.).

Poetas kenčia dėl žemiškų, tau
tinių, žmogiškų vargų ir sielvartų, 
tamsumos ir tuštumos. Bet jis ieško 
ir antgamtinių klausimų išspren
dimo, jis ieško naujo Dievo.
Tiktai pažvelkite į jį šitą pranašą: 
Jis iškalbingom lūpoms skelbia 

naują Dievą;
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jis įdeda Jį į kiekvieno mūsų tam
sią sielą,

Ir vėl toks pat dulkėtas ir rūstus 
palieka mūsų kraštą.

(Pranašas, 5 pusi.).
Tiesa, šis svetimas pranašas skel

bia ne tikrąjį Dievą, ir dėl to lie
tuviams išsisunkia ant skruosto 
ašara ir jie nuliūdę skirstosi šir
dim išdeginta ir tuščia. Bet poetas 
ieško ir tikrojo Dievo, prašydamas 
Viešpatį:
Atverk nors vienam akis, nors vie

nam iš mūsų:
pasakyki ar esi? Jei ne — tai ko 

ieškome mes?
(Naktis, 12 push).

Dar norėtųsi atkreipti skaitytojo 
dėmesį, kad H. Nagio eilėraštyje 
jeigu nėra kurių nors idėjinių mo
tyvų, tai jis tuo eilėraščiu siekia 
estetinių tikslų. Poetas yra estetinės 
mokyklos auklėtinis ir jis kiekvieną 
eilėraštį kuria ne tik idėjiniais, bet 
ir estetiniais pagrindais. Šit eilėraš
tis „Sermukšnės“ yra tik estetinių 
tikslų sukurtas:

Kaip mažyčiai kraujo lašai — 
jūsų vaisiai puolė į purvą 
su lietaus srovėmis kartu . . . 
O jūs stovite vienišos čia, 

prie gatvelės, ir skurdžiai 
svyruojate spalio lietuj.

(Sermukšnės, 20 pusi).
Būdamas estetikas, H. Nagys yra. 

ir grafikas, kuris šviesių ir tamsių 
spalvų fone piešia vaizdą po vaizdo, 
idėją po idėjos, realųjį ir vaizduos 
tinį gyvenimą. Tik šen ten jis iš
virsta į akvarelistą, kuris panaudo
ja daugiau spalvų, daugiau nuotai
kos, daugiau šilimos.

H. Nagys yra sunkus ir slegiantis. 
Jis daugeliui bus šaltas ir nepri
einamas, tačiau jis yra nuoširdus ir 
gilus, apdovanotas mąslia mintimi 
ir jautria širdimi. Savo fonnų nau
jumu jis pralenkia ir Kossu-Alek- 
sandriškį ir Bradžionį. Tačiau ir 
jam, dideliam Rilkės garbintojui ir 
papėdininkui, gresia nemažas pavo
jus, lygiai kaip ir Bradžioniui, sus
tingti tose pačiose formose ir ne
duoti nieko daugiau naujo. Juk am
žinai juodos spalvos, naktų karto
jimas įgrįs skaitytojui. Ryškus vei
das poetui yra būtinas, bet sustingi
mas tame pačiame kelyje yra -pra
žūtingas. Ir H. Nagiui ateityje teks 
ieškoti dar naujesnių idėjų išraiš
kos, vaizdų plastikos, muzikinio 
skambesio ir žodžių formų.

SUGRĮŽIMO laivas
Reikia žodis, kad būtų kaip šūvis.

J. Kruminas.
Juozas Kruminas, kaip poetas pasi

rodė Nepriklausomybės laikais ir 
ypač iškilo šio karo metu. Jis išgyve
no didelę idėjinę krizę, didelį lūžį, 
būdamas idealistas ir trokšdamas ki
tiems gerovės, manė, kad komuniz
mas atneš lietuvių tautai laisvę, o 
darbo žmonėms gerovę. Tačiau per- 
matęs, kad po gražiomis doktrinomis 
slepiasi diktatūrinis egoizmas, vergija 

ir darbininkų klasės priespauda, jis su 
didžiausiu nusivylimu ir nuoširdžiau
siu jausmu grįžo atgal į savosios tau
tos dalį. Šiuo atžvilgiu jis yra tauti
nis atsivertėlis, jautrios sąžinės ir 
geros lietuviškos valios žmogus, ti
kras poetas, kuris niekam nėra linkęs 
vergauti, o trokšta ne tik sau, bet ir 
visiems laisvės ir gerovės. Koks Kru
minas yra nuoširdus, kaip poetas, 
mums puikiai liudija per pirmą bol
ševikmetį sukurtas eilėraštis apie 
Motiną. Bestudijuodamas bolševik-
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mečio poeziją ir prozą, bepykdamas 
dėl daugelio mūsų rašytojų nevalin- 
gumo, pataikavimo, Kruminui buvau 
atlaidus tik dėl to vieno eilėraščio, 
kurio vertė, mano galva, yra tokia 
didelė, kad nėra mūsų poezijoj kito 

' tokio eilėraščio, kuriame būtų taip 
nuoširdžiai, taip jautriai suprasta lie
tuvės motinos kaimietės vargai, siel
vartas, vidaus išgyvenimai. Šiandien 
J. Kruminui tenka visiškai atleisti už 
jo klystkeles ir džiaugtis, kad toks 
stiprus poetas grįžo lietuviškajan 
kelian.

J. Krumino „Sugrįžimo laivas” yra 
baladžių rinkinys. Mūsų literatūroje 
baladė ir pasakėčia buvo labiausiai 
apleistos. Tiesa, baladė nėra moder
ninis literatūrinis dalykas. Ji buvo 
labiausiai įsigalėjusi romantizmo, 
Goethės, Schillerio laikais. Ji ir da
bar alsuoja neoromantizmo dvasia. 
J. Kruminas puikiai supranta baladės 
esmę ir moka baladiškai kurti. Epi
nis elementas baladėje yra vyraujan
tis, ir J. Kruminas savo balades epiš
kai apdoroja. Tiesa, vietomis jis, kaip 
lyrikas, nukrypsta Į lyrizmą, tačiau 
šis lyrizmas nenustelbia pagrindinių 
baladės epinių elementų.

Rotatorium išspausdintoje nedide
lėje J. Krumino knygelėje yra iš
spausdinta preliudas ir penkios bala
dės: „Baladė apie Ragą”, „Kuni
gaikščio žirgas”, „Birželis 1941 me
tais”, „Baladė apie varną” ir „Su
grįžimo laivas”.

„Preliude” poetas savo mintimis, 
savo jausmais ir vaizdais grįžta į 
Lietuvą, jis savo dvasia gyvena Lie
tuvoje, jis eina per Lietuyos ūksmin
gas girias, upes, pakeles.

Pakely Rūpintojėlis geras.
Pro vienatvę* lenkiasi ramiai.
O aplinkui rugiai auksu dera, 
O toliau beržynai ir namai.

’ Ir ėinų, ir' širdyje kartoju 
Lietuva — šalis tu iš šalių 
Lig svaigumo kvepia vasarojus, 
Moja vyšnios vainiku žaliu.

(Sugrįžimo laivas, 4 pusi.).
Poeto vaizdai yra toki lietuviški, 

taip iš širdies sukurti, kad mes jau
čiame kaip vagos kvepia pėdom pa
liktom ir kaip sula trykšta iš lietu
viškų beržų. Kaip Adomo Micke
vičiaus „Pono Tado” įžangoje, taip 
J. Krumino „Preliude” Lietuva yrą 
brangiausias žodis.

Ir girdžiu lietuvišką aš žodį 
Maldininkų pas Aušros Vartus ' 
Ir pro miglą skaisčiai pasirodo 
Širmam žirge raitelis puikus.

Ir nulenkiu galvą aš prieš Vytį, 
Ir širdy lyg tėviškėj gražu 
Lietuva kiekvienam žingsny žydi 
Su laukais ir su šilais beržų.

(Ibid, 5 pusi.).
Pirmosios dvi baladės „Baladė 

apie Ragą” ir „Kunigaikščio žirgas” 
'apdainuoja tolimą Lietuvos praeitį. 
„Baladėje apie Ragą” vaizduojama 
karžygio Gedainio sukviesta puota, 
kur svečiai paprašomi vieno rago ne
liesti. Tik vėliau atvykęs Gedainio 
draugas tą ragą paima, bet šeiminin
kas jį išmuša iš draugo rankų. Sve
čias pasipiktina ir nori apleisti puotą, 
bet šeimininkas sustabdo ir pasakoja 
apie rago paslaptingumą ir pavojin
gumą, nes jame slepiasi kipšas. Ta
čiau svečias drįsta su tuo ragu iš
gerti midaus ir ragas jo rankose rai
tosi liepsnomis, padvelkia siera, o iš 
jo išlekia ponaitis, panašus į šlėktą, 
kipšas. Šis ponaitis pritrenktu balsu 
pareiškia:

„Vargas man, kol jūsų tarpe
Yra karžygiu drąsių.”
Baladėje yra išreikšta praeities lie

tuvių kovingumo, drąsos idėja. Ta 
pati idėja, dar labiau išplėsta, yra
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pravesta baladėje „Kunigaikščio žir
gas”. Sis Žirgas poeto atvaizduotas 
kaip ugnis, kaip viesulas, kaip drą
sos ir laisvės ant savo balno nešėjas. 
Kunigaikščio kova su Rytų milžinais 
yra didvyriška.
Nevergavo dar niekad laisva Lietuva 
Žengia vyrai, arši bus kova,
Mūšio vietoj ant lauko neliko akmenų, 
Krito priešai, kaip lapai rudens.

Nors žirgas buvo atsiskyręs nuo 
savo kunigaikščio, bet jis grįžo iš ne
laisvės ir savo laisvoj žemėj krito. 
Juk lietuvis be savo tėvynės pražus 
Ir jo žirgas nelaisvėj nebus 
Juk lietuvi mirtis greičiau mūšy

priglaus 
Tik jis priešui, tiktai nevergaus.
Ir jo žirgas geriau kris su ietim kakle, 
Negu guosis belaisvio dalia.

(Ibid, 30 pusi.).
Jei pirmosios dvi baladės yra la 

biau romantinės, tai baladė „Birželis 
1941 metais” yra realitsinė. Joje mes 
matome realius vaizdus, kaip mūsų 
partizanai krenta, kad motina prie 
kapd dar nori pažvelgti į savo sūnaus 
akis ir pamato, kad jis akių nebeturi, 
kaip gelžkelietis laimina savo pasku
tinį sūnų | kavą dėl Lietuvos laisvės. 
Ir nežiūrint didelių sukrautų aukų, 
nežiūrint geriausių sūnų mirties, vis 
tiek .neišdyla nei gelžkeliečio, nei bet 
kurio lietuvio tikėjimas:
Vyties žirgas sužvengs kraštui širmas, 
Trečią priespaudą sveikinsim griūnant, 
Kaip birželyje sveikinom pirmą.

(Ibid, 40 pusi.).
„Baladėje apie varną” ir „Sugrį

žimo laive” poetas dainuoja tas lais
vės grąžinimo ir mūsų grįžimo idė
jas ir vaizdus, kurie mums visiems 
yra mūsų širdies ir mūsų kraujo bal
sas. Poetas, gyvendamas Baltijos pa
jūryje, laukia to laisvės vėjo, kuris 
atpus iš Lietuvos ir kuris grįš su 

laisve į Lietuvą. Tiktai reikia laukti, 
reikią laukti ir mokėti išlaukt, o su
grįšime mes tikrai,

Stovime prie jūros ir širdim 
suprantame

Svetimas tai vėjas, svetima mintis, 
Kad greičiau apkarstų svetimasis

krantas, 
Kad greičiau pakirstų juoda neviltis.

Ir staiga pro rūką matom 
skliautai blaivos

Ir ūžime girdim žodžius iš dainų 
Mes jums pastatysim sugrįžimo 

laivą, 
Iš tėvynės girių ąžuolų jaunų, 
Mes jums pastatysim laivą x 

šimtaaukštį, 
Lietuvos tėvynės partizanai mes.

(Ibid, 57 pusi.).
Šiai nuoširdžiai tautinei tematikai 

poetas 'yra pasirinkęs labai būdingus 
lietuviškus vaizdus. Jis yra vaizdinin- 
kas, lyrinis peisažištas, visiškai skir
tingas nuo kitų poetų.

Forminiu atžvilgiu J. Kruminąs yra 
artimas Balio Sruogos naujausio lai
kotarpio neoklasicizmui, su didele 
moderninės poezijos technikos doze. 
Jo ritmas yra skambus, jo rimai yra 
daugiausia taisyklingi, nors daugelyje 
vietų poetas vartoja asonansus. Ta
čiau tenka pažymėti, kad J. Kruminąs 
galėtų dar labiau apdoroti savo pos
mus, ilgiau pasėdėti prie dirbtinių 
vietų, kad atrastų skambesnes formas 
ir tobulesnę ritmiką, geresnius rimus. 
Štai keletas pavyzdžių, kurie rodo, 
kad J. Krumino skambioj poezijoj įsi
brauna aritmiški tonai ir dirbtini 
posmai.

Gerbiu vardą tavo dorą,
Kad taip stojos — man sunku, 
Bet papasakoti noriu 
Koks čia ragas ir* iš Jūs.

(Ibid, 15 pusi.).
Ir staiga tankmėj išvydo
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Saulė leidos jau žemyn
Briedį seną ir išdidų
Ir pradėjo vytis jį.

Tokių dirbtinių posakių kaip pav., 
„taip stojo”, tokių sunkių rimų yra 
apstokai. Tai mažina J. Krumino ba
ladžių vertę.

Tačiau bendras baladžių įspūdis 
yra teigiamas: jos savo turinio gyvu
mu, savo vaizdingumu, visumoje savo 
formos skambumu yra vertingas in
dėlis į mūsų literatūrą.

i Stp. Vykintas.

Is salies stebint savo parapijos langa
Motto: ,J)ucha nie gašcie!“ 

' (Dėl A. Džiugėno str. Puošni 
tuščiavidurė knyga) 

rašydamas apie Flensburgo lietuvių 
metraštį „Dienos be tėvynės“ A. 
Džiugėnas nieko doro jame nerado, 
tik spalvingą, ir skoningą V. Vizgir
dos viršelį, o visa kita — esą tai 
menkaverčiai, naivūs, neskoningi, 
pigaus sentimento ir tokio pat pa
triotinio jausmo spalvoti paveikslė
liai, tokios pat vertės poezija ir be
letristika (apie ją kalbėti „nėra ver
ta, nes tuo suteiktume perdaug gar
bės" — negalint „pretenduoti į lite
ratūrą”), tokie pat menkaverčiai 
publicistiniai ir visuomeniniai strai
psniai, jog tenka „stebėtis leidėjų 
skoniu ir tokiu nerūpestingumu, pa
sakytume, nesąžingingumu, kad 
maitina visuomenę“ nieko bendro 
neturinčiais su „tikru menu“ daly
kais „ir iš jos pinigus vilioja“ už 
„tuščiavidurę rožę“, kurios kad ir 
„norėdamas negali laikyti viešoje 
vietoje, kad nepatektų į kokias ki
tataučių rankas“ ir „nepadarytų gė
dos prieš svetimtaučius“.

Na, rodos, būsiu jau visus „Dienų 
be tėvynės“ pasmerkimo ir palai
dojimo „punktus“ pakartojęs.

Kad nebūčiau tos' knygos ankš
čiau matęs ir skaitęs, gal ir būčiau 
pasitenkinęs beapeliaciniu A Džiu
gėno autoritetu, juo labiau, jog ka- 
žikur dar kitur esu tokį jos smer
kimą ar peikimą aptikęs, bet — 
,.Dienos be ‘tėvynės“ guli pas mane 

pagarbioj vietoj ant stalo, prisimi
niau, kai jas gavę vartėme jų pa
veikslėlius su ašaromis akyse (mes- 
naivūs žmonės, sentimentalūs „pi
gaus patriotizmo“ seniai ir jauniai), 
skaitydami visaip vertinome paski
rus eilėraščius ar straipsnius, bene 
trijose stovyklinėse parodėlėse klau
sėmės tokių malonių apie šį leidinį 
unrininkų ir karininkų atsiliepimų 
ne tik mūsų akivaizdoje (iš manda
gumo, sakytume, bet ir savo tarpe
— nejaugi mes ir svetimtaučiai taip 
būtume apsijuokę?! Tad dar kartą
— jau nedrąsiai — paėmiau knygą 
(„tuščiavidurę rožę“) į rankas, dar 
kartą įsiveizėjau į jos spalvinius, 
įsigilinau į jos turinį, net atskirus 
eilėraščius — kitus taip sunkiai 
paskaitomus — garsiai ėmiau kar
toti, lyginti vieną jų autorių su ki
tais rūpesningai žymėti taip dažnus 
jų suklupimus, nusidėjimus kalbai, 
rimui, ritmu ir visokiems poetikos 
reikalavimams — ir vėl su meile ir 
pagarba padėjau ją ant stalo. Su 
pagarba jos leidėjui ir redaktoriui 
A. Vaitkui (žemaitis žemaičiui atleis 
jo vardo paminėjimą ten, kur tiek 
nemalonių dalykų jam pripasako
ta), su meile, kad ir šlubuojančiai 
Flensburgo literatų kuopelei, kurios 
tegu parapijinį (A. Džiugėno, bene 
Memmingeno sostinės elito, terminu 
betariant), naivų sveiką užsidė- 
gimą matydamas, senis tik ir norė
tų kūdikiškai sušukti: „tik žvilg
terk į darbą jaunų draugų savo —
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vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi!“ 
- Taigi matai gi, mielasis A. Džiu- 

..gėnai, kaip čia išėjo: užskleidęs 
knygą. Tamsta nuleidai rankas ir 
nusiminei dėl „tikrojo meno“ liki
mo, o aš dėl tos pat knygos ne
sitveriu iš džiaugsmo ir jei tik būtų 
stipresnė širdis, šokinėčiau kaip 
vaikas: pasiuto senis — ar ką. Šiuo 
tarpu dar ne — ir einava su A. 
Džiugėnu lygiom: jis be jokių įro- 
dvmų, net be pavyzdžių (išskyrus 
spalvinėlius) knygą — jos leidėją, 
jos redaktorių, jos bendradarbius — 
griežtai palaidojo, aš — tik bloges
nėje pozicijoje, jam jau „tikrojo 
meno" ir net dorovės nepermaldau
jamu statutu atsirėmus, veidą sau 
pridengus ir neatmainytiną spren
dimą ištarus — jokio „tikro“ sta
tuto po pažastimi’ neatsinešęs, ne
pasiėmęs jokio įgaliojimo ir iš to 
greitumo nei slapyvardės nesugal
vojęs — stoju plikomis rankomis ir 
tuščia burna aiškiai pralaimėtoje 
byloje — nestengdamas nei vieno 
literatūrinio deimančiuko Flensbur- 
go parapijoje surasti ir priešingai 
pusei parodyti ir tik prašau nors 
kiek dzeusinio atlaidumo drįsusių 
be pazvalenijos Pamasan kopti 
jaunuolių atžvilgiu. Jis be įrody
mų — ir aš be įrodymų. Tik jis ne
pataria gaišinti sau laiko šios kny
gos skaitymu, nes ji to nesanti ver
ta, o aš patariu pamėginti, nes ji 
man tam atrodo ganėtinai patrauk
li šio mudviejų pasišnekėjimo klau
sytojui ar skaitytojui belieka tik 
pirštais sudurti: skaityti ar neskai
tyti? Jei nors dalis tų pirštų susi
kombinuotų skaitymo naudai, lai
kyčiau tai savo laimėjimu, nors kiti 
gal gautų iš to paskaitymo tokio 
džiaugsmo, kokį aš gavau.

Tik eikime toliau. Prisižiūrėkime 
arčiau A. Džiugėno pozicijai, taigi 
įrodymais neparemtiems griežtiems 
teigimams, kuriuos mes čia pradžio
je pakartojome. Tik kažin, ar su 
A. Džiugėnu mudu susiprasiva? 
Kad ir pat pirmuoju klausimu: kpo 

jis laiko save, leisdamas be įrody
mų tokius griežtus ir net užgau
nančius (nesąžiningumą) priekaištus 
daryti ir dar tokiu tonu?! Ir kuo 
jis laiko smerkiamo leidinio redak
torių ir bendradarbius, kurie — ne 
tik A. Vaitkus, bet ir kun. L. Kli
mas, Petras Butėnas, St. Laucius, 
dr. V. Kaupas, St. Kuzminskas ir 
kiti, nekalbant jau apie eilėraščių 
rašytojus — vis dėlto ne vaikai ir 
ne gimnazistai ir gauna nulenkę 
galvas išklausyti visokių pravar
džiavimų, bene, dar padėkoti už pa
barimą ir kas sau išsiskirstyti? Kuo 
jis laiko, pagaliau, mus skaitytojus, 
kurie tame pat „Minties“ numeryje 
paskaito ne Kįršą ar Brazdžionį, 
tik Stasį Santvarą, Benį Rutkūną, 
Joną Meką ir A. Landsbergį, čia pat 
betgi atgrasomi nuo paniekinamai 
net neminimu St. Lauciaus ir Br. 
Dirmausko, Osv. Nako, J. Ranonio 
tr kitų „Dienų be tėvynės“ eilėtojų, 
kurių A. Džiugėnas poetais nei ne
laiko? O kas bus jei tuo ganėtinai 
nesudraustas skaitytojas ims ir ne 

xtik paskaitys Naką ar kitą kurį 
‘tuščiavidurės rožės“ rašytoją, apie 
kurį neverta esą kalbėti, bet ir vie
nu ar kitu susidomėjęs — žvilgters 
dar į kitus tos pat Flensburgo kuo
pelės leidinius — „Visuomenės Bal
są“, „Lietuvių Informaciją“ (ten il
gai būdavo dedama ir eilėraščių) ir 
taip giminingas „Dienoms be tėvy
nės“, tik Petro Butėno redaguotus 
;,2irigsnius“ ir neras čia jau tokios 
prarajos tarp „mintininkų“ ir flens- 
burgiečių, kokią turėtume iš A. 
Džiugėno straipsnio nustatyti!

Kaip? Santvaras ir — kuris „die- 
ninihkas“? O kodėl gi ne? Tik ir 
nestoję į šitokį slidų kelią, neuž- 
siėmę vieno poeto lyginimu su kitu, 
jų laipsniavimu ir gal net pažymių 
jiems rašymu, prisiminkime visgi, 
jog tam pat Santvarūi visai nese
niai kliuvo ne tik iš At Kairio (li
teratūrinis skandalas), bet ir iš Gri
niaus — iš šio net neskoningumo, 
„pigių įspūdžių“, „neskanių alego-
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rijų“, „nemeniškumo“, „lėkštumo“, 
„tuščios retorikos“, „povo pasipūti
mo“, nesklandumo“ ir dar kitokių 
motyvuotų priekaištų, su kuriais 
sutiksime ar ne šiam kartui ne
svarbu, tik prisimininau tai A. 
Džiugėnui ir kitiems įsidėmėti, kaip 
čia kartais mums nei šis nei tas 
pasitaiko. Kas, pagaliau, Lietuvoje 
kurio rašytojo ar poeto nebaręs: 
Valančius Daukantą („ar Tu girtas 
buvai?“), Matulaitis Maironį, Jab
lonskis Žemaitę (verkdama iš jo 
išbėgdavusi), Jokantas - Vaičaitį 
(poetu nelaikęs), Višinskis Pelėdą, 
o kam tik iš Adomo Jakšto ne
kliuvo! Na gi ir Bradžioniui kaimi
niai publicistai gerai išdroždavo, o 
mūsų metu „poetas poetą“ — Kai
rys Santvarą bepuldamas nebnu- 
jautė, kad tolimojo Hamburgo stu
dentiškame žurnale „Scientiae et 
Artibus“ Jonas Rimeikis jį jau be
gėdžiu, (literatūriniu) vaglHum ir 
žuliku buvo išvadinęs! Sprendžiant 
iš tų pavyzdžių, ar betenka mums, 
skaitytojams, ir patiems K. Džiugė- 
no kiaurai pasmerktiems flensbur- 
giečiams sielotis tik dėl to, jog tai 
jis — pats Džiugėnas! — yra juos 
pasmerkęs. O kad ir Ambrazevičius, 
Vykintas, Cicėnas, Andriušis ar 
kuris kitas mūsų tremtinių , tarpe 
žinomas spaudos darbininkas būtų 
taip pasikarščiavęs, savo plunksnos 
žirgiukui davęs visą valią, ne gi pa
rašas, o ne įrodymai, būtų čia 
mums svėrę. •
Tačiau, kad ir nerodydamas pirštu 

į paskirus „kaltinamuosius“ — ap
tariamo leidinio bendradarbius ir 
kiekvieno jųjų „nuodėmių" skyrium 
nežymėdamas, A. Džiugėnas pas
merkia juos bendru smerkimu, jog 
jų tiek spalvoti, tiek rašyti kūriniai 
nieko bendro neturi su tikru menu 
ir (tikra) literatūra: atleiskite: o 
koks yra tikras ir koks netikras 
menas? Kokia tikra ir kokia netik
ra- literatūra? Prašyte prašosi ne
baigiama grandinė: tikrasis menas, 
tikroji literatūra, tikrasis mokslas. 

tikrasis patriotizmas, tikrasis demo
kratizmas, tikroji kritika, tikroji 
vieta na kad ir dar tikras lietuvis. 
Ar ne perdaug mes švaistomės tuo 
būdvardžiu, kuris šiaip jau ne ką 
bepasako ir dažnai tepridengia tik 
subjektyvų ir net labai savotišką 
tūrį. Juk tikroji vieta mums, kata
likams, visados buvo katalikų tiky
ba. Tikrasis demokratizmas bolše
vikams tebus jų ir nekieno kito 
„demokratizmas“ — tarybinė sant
varka. Tikruoju mokslu Šliupui, na 
ir ne vien Šliupui, teėjo, kitiems ir 
tebeina tiktai laisvas nuo Dievo 

-mokslas — o Rytuose vėl tik bolše
vikinis. p kiti „tikrumai“ prisipa
žinkime — ir dar labiau bus įasme
ninti: tikrasis lietuvis — na gi toks, 
koks „aš“ esu; tikrasis patriotizmas 
(ne koks „pigusis“); tikrasis menas 
— toks, kokį „aš“ mėgstu, koks 
„man“ patinka koks „mane“ vei
kia; tikroji literatūra — taip pat, 
na ir tikroji kritika — „mano“ kri
tika, jei esu kritikas, ar tokios kri
tikos esu reikalingas, jai palinkęs. 
Tad venkime mes verstis neaiškia ir 
slidžia „tikrumo“ ir „netikrumo“ 
terminologija ir tenkinkimės pap
rasta, žmoniška, kiekvienam sup
rantama ir prieinama: būkime visi 
tik lietuviai — ir tuo niekad nesi- 
kratykime; neišsižadėkime nei sa
vo kalbos nei tautos nei tėvynės — 
ir būsime patriotai. Dirbkime, tir- 
kime, kurkime — turėsime mokslą, 
meną ir literatūrą. Su Čiurlioniu, 
su Vydūnu ar Krėve, bet ir flens- 
burgiečių, ir uchtiečių, ir kitų di- 
piukų meninių ir literatūrinių ban
dymų ir pastangų išdidžiai neat- 
meskime, nepaniekinkime, leiskime 
juos pro sveiką ir rimtą kritiką, bet 
ne aštrinkime ant jų savo piktos 
plunksnos.

Kritikos autoritetu pakilęs Ado
mas Jakštas nemažai žalos yra pa
daręs mūsų literatūrai, savo smai
lia plunksna ir pergriežtais savotiš
kais litėratūros naujokams reikala
vimais nevieną pradedantį literatą
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„sulikviduodamas“, nors šis, šiltai, 
prieteliškai pamokytas ir paremtas 
būtų galėjęs aukščiau pakilti, įveik
ti savo pirmųjų bandymų silpnu
mus, rimčiau, literatūriškiau pa
dirbėti. Nepriklausomosios Lietuvos 
laikais laikraštiniai recenzentai ne
kartą buvo pikti literatūros kenkė
jai, kurie ir asmenines ir partines 
ir kitokias sąskaitas suvesdavo su 
recenzuojamais autoriais, klaidino 
visuomenę, slėgė ir darkė literatū
rinę kūrybą. Tremtinių spauda ne
kartą čia taip pat nusideda, kas 
ypačiai žalinga -tose sunkiose, ne
normaliose sąlygose, kuriomis mums, 
tenka gyventi, mokytis ir kurti.

Juk kas yra flensburgiečių ir ne- 
flensburgiečių meniniai ar literatū
riniai kūriniai, net tegul (džiugėniš- 
kai) bus tik „netikro“ meno ir „ne
tikros“ literatūros dalykėliai? Tai 
yra stovyklinė kūryba, kas pvz., 
„Dienose be tėvynės“ aiškiai pažy
mėta: „Visa šiame leidinėlyje tel
panti kūryba yra parašyta Flens- 
burge gyvenančių lietuvių plunks
nos mėgėjų ir mylėtojų ... ir me
no kūriniai yra tik čia gyvenančių 
lietuvių dailininkų darbas“ (p. 2-3). 
Kaip stovyklinis leidinys jis ir ro
domas „svetimtaučiams“, kaip toks 
ir mūšy visuomenėje turi būti ver
tinamas. Jei kuo jis yra atšokęs 
nuo kitų stovyklų leidinių, tai sa
vo didumu, dideliu redaktoriaus — 
leidėjo darbu, rūpestingu kultūri
nio stovyklos gyvenimo atvaizdavi
mu, na ir savo puošnumu. Nebūtų 
A. Vaitkus tiek darbo šin leidinin 
įdėjęs ir tiek jam lėšų paskyręs, 
būtų jis „sausai“ pro recenzentus 
nepastebėtas praėjęs. Tad kas Čia 
netvarkoje: leidėjas — ar recenzen
tas? O, rodos, taip būtų sveika ir 
gera, jei kiek galima didesnis sto
vyklų skaičius panašiais —■ kad ir 
ne taip puošniais — leidiniais pasi
reikštų: čia ir stovyklinės visuome
nės kultūrinė saviaukla, ir literatū
rinės iniciatyvos žadinimas ir kė

limas, ir reikšminga medžiaga bu
simiesiems istorikams (teisingai sa
ko ,Dien<4 be tėvynės“ redaktorius: 
„ateities istorikas bent miniatiūro
je galės iŠ šių eilučių pajusti mūsų 
praleistąsias dienas be tėvynės“), o 
ir nerašytinių žurnalų — spaudos 
vadovybės būtų čia iš ko atrinkti 
sau naujų pajėgų, pradedančių ir 
bręstančių literatų.

Žinoma, flensburginiams ir kitų 
šiokių ar tokių stovyklinių leidinių 
literatams reikia daug dirbti, rim
tai studijuoti ir patiems savo kū
rybą kritiškai vertinti, kad aukš
čiau galėtų kilti. Toks „Dienų be 
Tėvynės“ bendradarbio Br. Dir- 
mausko „Žingsnių“ nr 1-me iššpaus- 
dintas straipsnis: „Naujoji kūryba“ 
rodo, jog jis, o gal ir kitas kuris 
Flensburgo poetas, perdaug įver
tina savo kuopelės poetinius laimė
jimus. D. gražiai pastebi, jog „gro
žiniai literatūros kūriniai yra am
žini“, bet toli gražu ne visi ir at
rodytų aišku, jog „Žingsnių“ ir 
.Dienų be tėvynės“ kūriniai negali 
pretenduoti į amžinybę. Tuo tarpu 
D. „Flensburgo parnasininkus“ ima 
kelti jau subrendusiais poetais, ku
rie „yra parašę tikrai puikių poezi-^ 
jos dalykėlių, kurie liks nenyksta ~ 
ma puošmena iš mūsų tremtiniško 
gyvenimo“, ir šį savo teigimą are- 
mia citatomis, kurios anaiptol jo 
nepatvirtina. Kaip A. Džiugėnas 
vienu plunksnos perbraukimu visą 
Flensburgo literatūrą tarėsi. niekais 
pavertęs, taip Br. Dirmauskas 
skambiais epitetais tikisi savo drau
gus Parnaso aukštybėn įvesiąs, tik 
tuo jiems nekaip bepatarnauja. Ke
lias Pamasan paprastai esti ilgas ir 
sunkus ir ne kiekvienas, kurs pir
mąjį žingsnį tėra jin žengęs, ten 
užkops — tatai turi aiškiai sau 
Flensburgo pasiryžėliai įsisąmonin
ti ir vyriškai kopti nebodami tuščių 
recenzijų ar smerkimų, bet rimtai, 
autokritiškai dirbdami, skaityda- 
mies ir su rimtais kritikos nurody-
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mais iš šalies. Piktos recenzijos, 
neprieteliški užšokimai nieko gero 
čia nepadarys, tik šiltas, kad ir kri
tiškas, parėmimas, diktuojamas mei
lės kūrybai ir kūrėjui. Ne vienas 
kuris, tik daugelis, gal ir daugumas 
šių kopininkų ilgainiui atkris, bet 
kiti tai atidirbs ir už save ir už at
kritusius. „Plunksnos mėgėjų ir my
lėtojų“ meniniams ir literatūriniams 
užsimojimams bandymams ir sieki
mams šilta aplinka ir prieteliška - 
tiktai tokia - kritika tesutvirtis Šį 
literatūrinio brendimo kelią, iš ku
rio nestengę bręsti patys atkris. Tik 
iš anksto nespręskime, jog „iš tų 
šiaudų nebus grūdų“. Nelaikykime 
savęs ir nesistatykime neklystan
čiais sprendėjais, neskubėkime teis
ti, būkime kantresni ir atlaidesni!

Reikalaudami iš literatų rimto, 
kritikos tvirtinamo, o ne slegiamo, 

griaunamo darbo, iš pradedančių 
turėtume papildomai (antidžiugė- 
niškai!) dar reikalauti: „Sykį pra
dėjote, nesustokite ir nebėkite, tik 
kiltike ir stiprėkite! Be kovos, be 
rimto savo jėgų išbandymo iš pasi
rinkto kelio nesitraukite!“

Dar vienas „mažmožis". A. Džiu- 
gėnas pakaltino A. Vaitkų nesąži
ningumu, pinigų viliojimu — vyrą, 
kuris bene pusę savo leidinio ne
mokamai išplatino ir ligi šioliai ne
gali iš skolų išsikapstyti. Šitokį ap
kaltinimą palikdamas A. Džiugėno 
sąžinei susitvarkyti (geriau papras
tai savo sąžinės žiūrėti, negu sveti
mose knistis), A. Vaitkui tenoriu 
išreikšti užuojautos ir pagarbos. 
Nenusimink, žemaitį, ir renkis nau-. 
jiems žygiams.

MYK. BIRŽIŠKA

TARPTAUTINIS RAŠYTOJU 
KONGRESAS

1939 m. rugsėjo mėn. Stockholme 
buvo rengiamas Tarptautinio P. E. N. 
klubo kongresas. Daugiau negu 40 
tautų rašytojai iš viso pasaulio buvo 
jau pasirengę vykti į Stockholm^, o 
kai kurie tolimesniųjų kontinentų ra* 

šytojai buvo jau pakeliui. Tačiau" 
1939 m. rugsėjo 1 d. Europoje užsi
liepsnojęs nelemtasis karas viską su, 
trukdė. Kongresas neįvyko, buvo ati
dėtas iki karo pabaigos.

Ir tik šią vasarą, beveik po septy-
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nerių metų pertraukos, šis kongresas 
{vyko Stockholme. Jame dalyvavo 30 
tautų rašytojai iš viso pasaulio. Be 
Europos tautų rašytojų į kongresą 
buvo atvykę Siaurės ir Pietų Ameri
kos, Pietų Afrikos, Kinijos ir Indijos 
rašytojų atstovai. Kongrese buvo pa- 
sigęsta dar 8 Europos tautų rašytojų 
atstovų: Jugoslavijos, Bulgarijos, Ru
munijos, trijų Pabaltijo valstybių: Lie* 
tuvos, Latvijos ir Estijos, Vokietijos 
ir Ispanijos. Taip pat nedalyvavo ir 
SSSR rašytojai, nes ten iš viso nėra 
P. E. N. skyriaus. Kongreso rengėjai 
švedai buvo pakartotinai kvietę į 
kongresą sovietinius rašytojus kaip 
svečius, bet gavo atsakymą, kad jie 
neatvyks. Nors Pabaltijo tautų rašy
tojų ir nebuvo tiesioginiai atvykusių 
iš savo kraštų, bet 'kongrese aktyviai 
dalyvavo estų tremtinių rašytojų gru
pė, mūsų Ig. Šeinius.

Kongresas įvyko Nacionalinio šve
dų muziejaus rūmuose. Jis buvo pra
dėtas specialiai šiam kongresui šve
dų kompozitoriaus Hildingo Rosen- 
bergo sukurtąja uvertiūra. Po to, 
skyriaus pirmininkas princas Vilhel- 
helmas, savo kalbą pradėdamas ne
mirtingojo Voltaire žodžiais: „Gal 
būt, aš negaliu sutikti su visais jū
sų žodžiais, bet aš iki paskutiniųjų 
ginsiu jūsų teisę juos pasakyti.” To
liau savo kalboj princas ypač pabrė
žė žodžio ir spaudos laisvės reikšmę 
žmonijos kultūrai ir tarptautiniam 
sugyvenimui.

Po to kongresas pradėjo darbo po
sėdžius. Buvo išklausyta daugelis pra
nešimų, apsvarstyta visa eilė klau
simų ir priimta keletas reikšmingų 
rezoliucijų, tarp kurių ir amerikie* 
čių New Yorko grupės rašytojų pa
tiektoji, kad nė vienas rašytojas nei 
gali būti priimtas į P. E. N. ir ne
gali susikurti joks tautinis P. E. N. 

skyrius, jei jie nepasižada naudotis ir 
ginti žodžio ir spaudos laisvės. Šią 
rezoliuciją norvegų rašytojai dar pa
pildė, reikalaudami, kad P. E. N: ak
tyviai ir viešai protestuotų prieš bet 
kurios formos priespaudą žodžio lais
vei ir kad P. E. N. klubo nariai ne
gali dalyvauti jokioj propagandoj ar 
susirišti su bet kuria politine orga
nizacija, siekiančia pavergti laisvąjį 
pasaulį.

Sis Stockholmo P. E. N. kongresas 
savo atmosfera ir nuotaikomis vis 
dėlto žymiai skyrėsi nuo paskutiniojo 
P. E. N. kongreso, įvykusio 1938 m. 
birželio mėn. Prahoje, kuris tuomet 
buvo ramesnis. Siame kongrese jau 
nebedalyvavo visa eilė didžių rašy
tojų ,kurių vieni žuvo per karo aud
ras ,kitus nukankino diktatūrų prie
spauda, trečius gi palaužė sunkios 
karo meto sąlygos. Pergyventasis ka
ro meto laikotarpis ir dabartinės Eu
ropos skaudūs ir tragiški negalavi
mai buvo aiškiai juntami kongrese. 
Pav., lenkų rašytojų emigrantų grupė 
atsiuntė iš Londono kongresui raštą, 
kuriame ji reikalauja pripažinti ją 
tautiniu P. E. N. skyriumi tuo pagrin
du, kad dabartinėje Lenkijoje nėra 
žodžio ir spaudos laisvės. Lenkijos 
delegatai šokosi aiškinti, kad situaci
ja nesanti tokia paprasta. Jie pripa
žino, kad dabar cenzūra politiniu at
žvilgiu Lenkijoje esanti griežtesnė ne
gu Becko laikais, bet atsisakyti jos, 
leisti visišką spaudos ir žodžio lais
vę nesą galima, nes aršūs antirusiš
ki jausmai greitai išsiveršią ir ga
lėsianti kilti didelė betvarkė, per 
kurią ne kas kitas nukentėsiąs, bet 
patys lenkai. Olandai patiekė rezo
liuciją siūlydami P. E. N. tautiniams 
skyriams sudaryti sąrašus „nepagei
daujamų” rašytojų (koloboratorių) ir 
tais sąrašais pasikeisti tarpusavy. Są*
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*?' ryšy su šia rezoliucija į viešumą iš

kilo nemaža kartėlio, susikaupusio 
tt okupacijų metais. Olandų rezoliuci- 
■s jai pritarė belgų, prancūzų ir norve

gų delegatai. Nieko nepadėjo JAV 
delegatų pasiūlymas atsisakyti rašy
tojams nuo visų „juodųjų sąrašų”, 
ypač kai prancūzų delegatas rezis
tencijos rašytojas Claude Aveline pa
reiškė: „Jei mes 1934 m. išmetėm 
Vokietijos P. E. N., kadangi jis atsi
sakė protestuoti prieš knygų degini
mą, tai argi mes galim atsisakyti 

•' protestuoti prieš tuos, kurie atsakin
gi už žmonių deginimą? Je ne peux 
pas serrer la main d’un collabora-

< teur!” Už šią rezoliuciją balsavo be

veik visų Europos kraštų rašytojų 
atstovai ir Brazilijos, Venecuelos ir 
Kinijos delegatai. Prieš rezoliuciją 
balsavo JAV, Pietų Afrikos, Indijos 
ir Airijos rašytojų atstovai. Susilai
kė: švedai, estai, škotai ir anglai.

Vienas danų rašytojas labai entu- 
ziaztingai kalbėjo apie naujos laisvos 
Europos atgimimą. Į tai jam šypso
damasis atsakė vienas Rytų Europos 
kraštų rašytojas:

— Puiku, jeigu tai ir nėra rene
sansas, jeigu tai tėra tik žvakutės 
uždegtos kelioms valandoms prieš su
temstant, tai vis dėlto jau yra šis tas, 
apie ką galėsim galvoti naktį. A, 
esu dėkingas tamstai.

Kultūrines Naujienos 

SAVI AUTORIAI 
LITERATŪRA

Juozo Kr u mino baladės

Haftkruge (anglų zonoje) J. Krumi- 
nas parašė baladžių rinkinį „Sugrį
žimo laivas”. Spausdinta rotatorium. 
Kreidiniame popieriuje. Iliustravo 
A. Petrikonis. 58 pusi. Išleido spau
dos darbuotojų kolektyvas.

Vyt. Alanto novelių rinkinys

baigiamas spausdinti Gunzenhause- 
• - • ne. Ten pat vietos LTB skyrius nu

mato išleisti J. Biliūno rinktinių raštų 
\ rinkinį mokykloms, V. Kudirkos saty

ras ir Eichstaetto abiturientų litera- 
.' tūros almanachą.

Broliai Biržiškos

t kaip visada, daug dirba. Prof. Vaclo- 
- vas Biržiška gyvena Freiburge im 

Breisgau. Čia jis parašė 4 tomų 
Aleksandryno — lietuvių rašytojų 

biografijos ir bibliografijos, mono- 
grafijėlę apie lietuvių XVI amž. ra
šytoją Abraomą Kulvietį. Rašo seno
sios • lietuvių knygos ir periodinės 
spaudos istorijas. Prof. M. Biržiška 
parašė atsiminimus apie mokslininką 
a. a. M. Roemerį ir toliau rašo: „Gal
vojimus apie lietuvių tautą” (atsimi
nimus). Dalį savo atsiminimų yra 
paskelbę Amerikos lietuvių spaudoje. 
Lietuviškų populiarių dainų rinkinį

jau atidavė spaudai „Minties” lei
dykla. Rinkinyje bus apie 300 dainų.

NAUJAS ALEKSIO RANNITO
POEZIJOS RINKINYS

Lietuviams gerai pažįstamas poetas 
Aleksis Rannitas parašė naują poezi
jos rinkinį estiškai „Kaesurve”, skirtą 
Gražinai Matulaitytei. Rinkinyje yra 
daug eilėraščių apie Lietuvą. Leidi
niui viršelį piešė daiL Vyt Kasiulis.
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MOKSLAS
Susilaukėme vadovėlių mokykloms

Miunchene atspausdinti J. Ambra
zevičiaus, A. Skrupskelienės ir A, 
Vaičiulaičio „Naujieji Skaitymai” I 
gimnazijos klasei (238 pust), Juozo 
Baltūsio „Skaičiavimo vadovėlis” VI 
pr* . mokyklos skyriui (172 pusi.). 
Tiubingene išleista „Katalikų Tiky- 

'bos Katekizmas” (154 pusi.). Britų 
zonoje atspausdinta V. Kukanauzos 
„Anglų kalbos gramatika” (brangoka 
kaina — 20 RM.). Tiubingene išspaus
dinta ’„Lietuvių kalbos gramatika”.
Anglų-lietuvių-vokiečių kalbų žodynas

(Beržinskių leidžiamas), nugalėjus 
daugelį techninių sunkenybių, jau 
spausdinamas. I-ji dalis (A—L) išeis 
spalio 1—10 d. d., antroji dalis galu
tinai bus baigta lapkričio 1—10 d. d. 
Abi žodyno dalys kaštuos apie 
30 RM.
Praktikinė literatūra

Inž. dr. J. Jankauskas paruošė šo
feriams ir besidomintiems auto
mobilizmu „Važinėjimo meną”. Išlei
do UNRRA Team 124 Miunchene. 
56 pusi. 19 braižinių, 4 lentelės ir 40 
eismo ženklų. Oldenburge „Mundus” 
išleido P. L. paruoštą knygutę „Kas 
reikalinga žinoti šoferiui”. 77 pusi.

Br. P.A^. Sulaičiai Gunzenhausene 
išspausdino Dr. V. Tercijono „Vaiko 
higiena ir kova su viduriavimais”. 
48 pusi.
Ruošiami nauji vadovėliai

Doc. dr. J. Matusas paruošė spau
dai vidurinių amžių istorijos kursą 
gimnazijai. Kun. Kuzmickis paruošė 
spaudai lietuvių tautosakos kursą. Dr. 
J. Grigas rašo prekių mokslo vado
vėlį, J. Kukanauza — prekybos įmo
nių ūkio vadovėlį, agr. Lūža „Politi
nę ekonomiją”. VL Literskis „ūkio 

geografiją”. Spausdinamas Pr. Nau
jokaičio uždavinynas pr. mokyklos II 
skyriui.
Prof. dr. A. Salys

paruošė spaudai lietuvių kalbos 
tarmių mokslą. Veikalas būsiąs ne
trukus išspausdintas rotatoriumi Tiu
bingene.
,3000 žodžių prancūziškai”

tokiu pavadinimu Augsburge išleis
ta Helene Dubois spaudai paruošta 
knygelė — mažas, 64 pusi, prancūzų 
kalbos vadovėlis.
Lietuvos-Lenkijos unijos dokumentai

Fischforn pilyje, prie Bruch, Aus
trijos Alpių zonoje buvo rasti svar
būs dokumentai, išplėšti iš Lenkijos 
muziejų. Tarp daugelio archyvinių ak
tų rasta Lietuvos unijos aktai, kuni
gaikščių Radvilų įvairūs dokumentai, 
Varšuvos universiteto raštai ir Ado
mo Mickevičiaus rankraščiai. Ten pat 
surastas ir didelis istorinių knygų 
rinkinys ,kuris sudarė 17.000 tomų.

Dėl surastų rankraščių grąžinimo 
savo teises yra pareiškusi Lenkija ir 
į tam tikrą jų dalį Tarybinė Lietuva.

PUBLICISTIKA, PERIODIKA
„Vagos”

mėnesinis kultūros žurnalas leidžia
mas Uchtoje. Spausdinamas rotato
rium. Išėjo 4 Nr.72 pusi.
Lietuvai išlaisvinti centras Argentinoje 

lietuvių dienai Argentinoje pami
nėti išleido gražų leidinėlį lietuvių 
kalba „Tėvynei”.
Lietuviai kacetininkai

Jonas Grigolaitis, Henrikas Blazas, 
Balys Gaidžiūnas, kun. Pikturna, 
Gabrielius Landsbergas ir kf. yra pa
rašė atsiminimus iš jų pergyvento 
nacių pragaro. Dalis jų paskelbta 
mūsų periodikoje.
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DAILĖ 
„LIETUVIŠKOS VESTUVĖS”

Goettingene lapkričio mėn. bus iš
leista iliustracijų knyga „Lietuviškos 
vestuvės”. Ilustracijas sukūrė dail. 
Alf. Dargis, įžangos žodį apie Ali. 
Dargj kaip dailininką parašė Paulius 
Augius. Kai kurios iliustracijos bus 
spalvotos. Knygos tekstas spausdina
mas keturiomis kalbomis: lietuvių, 
anglų, prancūzų ir vokiečių.
Nikalojus Rybakovas

Degendorfe išleido „Picturesque 
Bavaria” — 16 Bavarijos vaizdų (ak

varelė). Įžanga parašyta anglų ir vo
kiečių kalbomis.
Dailės studija

Liet D. P. stovykloje Gross-Hese- 
ne (anglų zonoje) veikia dailės studi
ja. Studijos direktore Švietimo Vady
ba paskyrė dail. Stančikaitę-Abraitie- 
nę. Studijoje tuo tarpu veikia tik vie
nas — dekoratyvinio meno skyrius. 
Dailininkas K. Žaromskis

kurį laiką gyvenęs Romoje, persi
kėlė gyventi į Ispaniją ir dirba ten 
kūrybinį darbą.

SVETIMOS NAUJIENOS 
LITERATŪRA

žymusis šių dienų italų rašytojas
Ignazio Silonė, yra išgarsėjęs šių 

dienų italų romanistas ne tik Itali- 
J joje, bet ir toli už jos sienų. Jo ro

manai „Duona ir vynas“, „Fonta- 
mara" yra išversti į daugybę sveti- 

. mų kalbų. Savo kūryboje jis kelia 
socialinės ir demokratines idėjas.

'Pasikalbėjime su prancūzų žurna
listu Ig. Silonė pareiškė, kad kul
tūra yra tikslas, bet ne priemonė. 
„Aš galiu suprasti politiką kultūros 
tarnyboje, bet negaliu įsivaizduoti 

• kultūros politikos tarnyboje“.
Amerikiečių pjesė vokiečių teatre

Badeno teatre įtraukta į repertu
arą amerikiečio Elmerio L. Riceo 
pjesė „Skaičiavimo mašina“. Pjesė 
susilaukė didelio publikos susidomė
jimo.
Pasaulio saitai

Leono Boppo romanas — upė 
„Pasaulio saitai“ vaizduoja plačią 
žemės istoriją nuo 1935—1944 m. 
Jame kronologiškai iškeltos politi
nės, socialinės, ekonominės ir dva
sinės problemos. Romanas prancūzų 
kritikos yra lyginamas su Jules Ro
mains „Les homnes de bonne vo- 
lontė“ („Geros valios žmonės“).
And. Gidės karo dienoraštis

Žinomas prancūzu rašytojas, bu

vęs komunistinių pažiūrų ir po ke
lionių į Rusiją išsigydęs nuo komu
nizmo, Andrė Gide parašė karo 
dienoraštį, kuriame jis atvaizduoja 
nuo 1939 m. iki 1942 m. Prancūzijos 
politinį gyvenimą, prancūzų tragiz
mą ir kovas su okupantais.
Goethės premijos laureatas

1947 m. Goethės premija yra pas
kirta žinomam vokiečių poetui ir 
baletristui Hermanui Hessei.
Prancūzų lyrikos antologija

Žinomas prancūzų rašytojas Ge
orges Duhamelis paruošė didžiulę 
prancūzų lyrikos antologiją, kurią 
Flamaarionai išleido. Joje yra iš
spausdinta 113 poetų kūriniai, pra
dedant nuo Villono ir baigiant mo
derniausiais poetais.
Veikalas apie And. Gidę

Jean Hytbras parašė studiją apie 
And. Gidę ir jo kūrybą.
G. Bernanos romanas

G. Bernanos parašė romaną 
„Monsieur Quine“, kuriame vaiz
duoja mistišką, alchemišką vidur
amžį.
Tarp Dievo ir šėtono

Jean Massinas parašė veikalą 
apie Baudelairę, kurį pavadino 
„Baudelaire tarp Dievo ir šėtono“.
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MOKSLAS
Mokslo naujienos

Dr. M. W. Kempneris, tarptauti
nės baudžiamosios teisės profeso
rius Philadelphijoje ir Niurnbergo 
teismo advokatas yra Erlangeno 
universiteto pakviestas skaityti žie
mos semestre paskaitas.
Kanto draugija

Profesorius Arthuras Liebertas 
grįžo iš emigracijos Londone į Ber
lyną ir čia yra paskirtas pedagogi
nio fakulteto dekanu. Jis atgaivino 
anksčiau veikusią Kanto draugiją. 
Žurnalistika vokiečių universitetuose

Leipcigo universitete yra vėl at
gaivinta publicistikos ir žurnalisti
kos mokslo studija. Heidelbergo un- 
tas sociologijos dėstyti pakvietė iš 
Rygos kilusį prof. Dr. Hansą von 
Eckhardtą, žinomą žurnalistikos 
mokslo specialistą.
Geresnis pasaulis

Jungtinių Tautų idėjai propaguoti 
yra išleistas vadovėlis „Geresnis pa
saulis“ kuris naudojamas Naujorko, 
Graikijos, Olandijos, Kanados mo
kyklose.
Vokiečių sociologų dienos

Frankfurte įvyko vokiečių socio
logų pobūvis, kurį atidarė vokiečių 
sociologijos draugijos pirmininkas 
prof. Dr. L. von Wiese.
100 metu nuo Neptūno atradimo

Šiemet sueina 100 m., kai prancū
zų mokslininkas Joseph Le Verrier 
atrado Neptūną.
Naujas atominės energijos 

direktorius
Nobelio laureatas fizikas Harol" 

das Ureys, sunkiojo hydrogeno išra
dėjas, yra paskirtas JAV atominės 
energijos direktorium vietoje pasi
traukusio Oppenheimerio.
Unesco mokslinė paroda

Spalio mėn. Unesco Paryžiuje or
ganizuoja mokslinių išradimų pa
rodą.
Knygos apie atominę bombą

Prancūzų kalba pasirodė Gerard 
Vancouleurs knyga „La Conųuėte 
de l’energie atomique“, Gėrard Jose 

„Voici lAge atomique“ ir Renė Laure 
„Les Troįs Grands et la Bombe 
atomique“.
Mokslas kariniams tikslams

JAV ir Anglijoje yra didžiaus 
mokslo tyrinėjimai aviacijos, koj. 
minių spindulių ir jūros laivyn- 
srityse.
Mokslinė sesija Londone

Jungtinių Tautų auklėjimo męks- 
lų ir kultūros skyrius posėdžiaus 
Londone, kur Prancūzų Mokslų 
Akademiją atstovaus E. Borėlis, A. 
de Gramont ir kt.
Kongresų sezonas

Prancūzijoje įvyks šie moksliniai 
kongresai: tarptautinis mechanikų, 
tarptautinis matų ir saikų, optikos 
kongresas.
Chemija, klimatologija, agronomija

Maurices Daumas knygoje „L’erte 
chimique“ apžvelgia pagrindinius 
chemijos mokslo etapus — nuo Le- 
mesy iki Quanta, ypač iškeldamas 
Lavoisier reikšmė chemijos moks
lui. Pierre George „Les Rėgions 
Polaires“ plačiai nagrinėja klimato
logijos, okeanografijos, biologijos, 
glacialogijos problemas. Albert De- 
molonas savo veikale „L’Evolution 
scientifique et 1’Agriculture Fran- 
ęaise“ nurodo, kiek yra atsilikęs 
prancūzų agronomijos mokslas.
Mokslo istorija

Pierre Rousseau yra autorius ver
tingo mokslinio veikalo „Histoire de 
la Science" (Mokslo istorija), ku
riame nušviečia atominę teoriją ir 
medžiagos išsivystymo fazes. „Tai 
yra mokslo simfonija" autoriaus 
žodžiais tariant.

DAILE
Goyos gimimo 200 metų sukaktuvės

Šiemet sukako 200 metų, kai gimė 
žymusis ispanų dailininkas Francis
co Jose Goya. Jis yra buvęs puikus 
portretininkas, peisažininkas, deko
ratorius, istorinių ir religinių mo
tyvų kūrėjas. Jo kūryba ir šiandien 
žavi moderniausius dailininkus, kaip 
Picasso ir Mito.
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