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IŠ RANKRAŠTINIO PALIKIMO

Šiame „Problemų" numeryje spausdinami 24
J. Repšio ir du E. Meškausko laiškaiJ. Girniui.
Žymaus lietuvių filosofoJuozo Girniaus (19151994) laiškaiJ. Repšiui jau buvo publikuoti 55ame „Problemų" numeryje.
Jonas Repšys (1930-1976) - Vilniaus univer
siteto Filosofijos katedros docentas. Jis aktyviai
domėjosi naujausia Vakarų filosofine mintimi ir
apie ją rašė. Dėl politinės to meto padėties neturė
jęs sąlygų oficialiai laisvai susipažinti su naujau
siomis publikacijomis Vakarų Europoje ir JAV,
J. Repšys užpildydavo šią spragą naudodamasis
J. Girniaus paslaugomis; kartu jis stengėsi paten
kinti savo vyresniojo kolegos bei tautiečio prašy-

mus ir parūpindavo jo tyrimams reikalingos Lie
tuvoje leidžiamos ar anksčiau išleistos literatūros.
Eugenijus Meškauskas (1909-1997) - ilga
metis Vilniaus universiteto Filosofijos katedros
vedėjas profesorius, suvaidinęs tarybinio reži
mo metais reikšmingą vaidmenį ugdant nedog
matišką studentų mąstyseną, rengiant filosofi
jos kadrus. Visa tai matyti ir iš jo laiškų.
Laiškai spausdinami be jokių taisymų ir ko
mentarų.J. Repšio laiškuose žodžių pabrauki
mai patiesJ. Girniaus.
„Problemų" redakcija nuoširdžiai dėkoja
J. Girniaus našlei Onai Girniuvienei, atsiuntu
siai laiškų kopijas.

J. Repšio laiškai J. Girniui
Vilnius, 1971. V.6

Didžiai Gerbiamam dr. J. Girniui,
Jūsų laišką gavau prieš gerą mėnesį, bet nie
kaip neprisiruošiau atsakyti. Pirmiausia todėl,
kad ta universiteto bibliotekos darbuotoja, kuri
tvarko korespondenciją su užsieniu, buvo apsir
gusi ir negalėjau gauti reikiamos informacijos
dėl mikrofilmų bei atspaudų siuntimo. Antra,
tai mano paties apsileidimas ir paskendimas
įvairiuose kasdieniškuose reikaluose. Thčiau tai
jokiu būdu nėra mano teisinimasis, o tik pasi
aiškinimas.
Pirmiausia dėlJūsų prašymo. Iš principo per
biblioteką galima pasiųsti straipsnių atspaudus

arba mikrofilmus, žiūrint, kokiuose leidiniuo
se jie atspausdinti. Gal kiek sunkiau būtų su :fu'.:
tauto diplominiu darbu, esančiu universiteto
bibliotekos rankraštyne. Dėl prof. V. Sezemano
straipsnių atspaudų: būtų galima gal kai kuriuos
atsiųsti, jeigu tiksliau nurodytumėte, kokius ir
kokiuose rinkiniuose ar mokslo darbuose. O gal
per ilgesnį laiką GeiguJums nelabai skubu) ga
lėčiau kai ką gauti Vilniaus arba Kauno anti
kvaruose. Matote, prof. V. Sezemano darbų yra
gana daug, o kai kurie sunkiai gaunami apla
mai. Thi mes įsitikinome, leisdami jo „Esteti
ką". Todėl norėčiau gauti šiokių tokių tiksles
nių duomenų. Gal kai kas tiktų iš doc. A. Gučo
knygelėje nurodytų Bytauto straipsnių. Supran111

tu, kad šis patikslinimas Jums gal ir sunkoka

cijos, o, antra, dėl jo terminų vertimo į lietuvių

atlikti, neturint minėtų autorių darbų bibliog

kalbą, nes mes tokių terminų beveik neturime.

rafijos. Bet būtų nors gerai žinoti, kokiais klau

Todėl verčiant arba rašant bet koks palyginimas

simais darbai, kokia problematiką liečiantieji

naudingas. Tu pačia proga drįsčiau prašyti, jeigu

straipsniai Jums reikalingi.

galėtumėte gauti, nors ir per ilgesnį laiką,

Norėčiau paminėti, jog pas mus ruošiama

Winn R. B. „A concise dictionary of Existen

prof. Sezemano bibliografija. Paruošus žadama

tialism" N-Y, Philos libr. 1960 (leidimo metai

ją paskelbti „Problemose".

nesvarbu). Siųsti būtų geriau adresu: Vilniaus

Be to, pas mus universitete kovo mėn. pra

Valst. V. Kapsuko u-tas, Filosofijos k-dra.

džioje vyko konferencija, skirta 400 metų jubi

Norėčiau dar pasiaiškinti, jeigu Jūsų tai ne

liejui nuo filosofijos dėstymo Vilniaus u-te. Šios

šokiruoja, kad lituanistine problematika specia

konferencijos medžiaga taip pat žadama spaus

liai nesidomiu, nors ir pradėjau nuo S. Daukan

dinti „Problemose". Jeigu ji Jus domintų, galė

to „filosofinimo".

čiau pasiųsti. Tačiau norėčiau apvilti, kadangi ji

Laiką, kuris lieka nuo pedagoginio darbo, pa

galės pasirodyti tik š/m. gale arba net sekančių

naudoju domėjimuisi žmogaus arba humanisti

pradžioje. Ir aplamai, jeigu Jus kas nors domi

ne problematika. Egzistencialistinė filosofija

na, prašau rašykite, pagal galimybes pristatysiu.

mane domina tiek, kiek ji šias problemas kelia

Kai kuriuos Jūsų filosofinius darbus, prade

bei sprendžia. Sutinku, kad Merleaų-Ponty te�

dant straipsniu apie vokiečių egzistencializmą

oretiškesnis už Sartrij. bet mes neturime jo dar
Qy,. Todėl ir sunkiau jį analizuoti. Savo vadina

„Židinyje" studiją „žmogus be�" (kurią ga
vau per J. Grinių, už ką jam dėkingas labai) esu

maisiais straipsniais daugiau siekiu supažindinti

skaitęs. Jūsy mijstymo būdas man jau buvo ži

Lietuvos skaitytoją su dabartine filosofine pro

nomas. ir todėl gauti laiškfl buvo )l?ač idomu.

blematika. Manau. kąd užsidazymas bei „pro

Aš pilnai sutinku su Jūsų mintimi, jog skirtin

vincializmas" yra žalingas bet kųrios tautoskųl

gas mastymas bendravimui ne kliūtis. Turiu pri

tūriniam gyvenimui ir jo pažangai.

sipažinti, kad mane labiausiai domina Jūsų „fi
losofavimas", nors ir paraštėje, kaip sakote.
Girdėjau, kad Jūs parašėte darbą apie egzis

Labai atsiprašau už gana ilgą laišką, linkiu
Jums sekmės darbe ir gyvenime! Lauksiu laiš
ko.

tencialistinę filosofiją, rodos („Būtis ir laisvė").
Su juo man būtų įdomu ir naudinga susipažinti.
V iena, dėl pačios egzistencializmo interpreta-

1971. VII.8
Didžiai Gerbiamas Tuutieti,

Su nuoširdžia pagarba

J. Repšys

rais atžvilgiais gali Jus dominti. Manau, kad per
ilgesnį laiką man gal pavyks kur nors sumedžio
ti Humanitarinių mokslų darbų tomus ir net

Gavau Jūsų laišką, už kurį esu dėkingas. Pa

„Eranus" 11 t. Blogiau su V. Sezemano brošiūra

siunčiau Jums savo nuosavą Vydūno „Sąmonės"

„Laikas, kultūra ir kūnas". Pats blogiausias va

egz. Manau, kad aš kur nors sau dar gausiu. Be

riantas būtų eros nuotrauka. Parašykite, kas Jums

to, pridėjau dar porą knygelių, kurios tam tik-
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dar reikalinga aplamai ir sumanytam darbui.

Mane domina Merleau-Pontypagrindiniai dar

is Existentialism? N-Y 1964; W. Kaufmann

bai. Tuip pat R. GaraucĮy. Džilasas. H. Lefebvrąs.
G. Friedmann. L. ĄĮthuseris ir aplamai struktua
listai, kiekjie yra savotiška reakcija egzistencializ

Existentialism from Dostoeyski to Sartre. N-Y
1957-žinoma, per ilgesnį laiką.

mui. Tuo labiau, kad kai kas išversta lietuviškai.

ten važinėsiu. Grįšiu į Vilnių antroje rugpjūčio

Bet šiuos dalykus bene galėtų tik kas nors atvežti,
siųsti būtų beprasmiška. Norėčiau paprašyti, jeigu
įmanoma gauti A. Maceinos „Didžiojo Inkvizito
riaus" 11 laidą, kur yra skyrius „Filosofija ir poezi
ja" (Žiūr.A Maceina,Jobodrama, išnaša 30 psl.).
Be to, jeigu dar kur nors yra:
W. Barett, Irrational Man. A study in Exis
tential Philosophy, N-Y 1958, W Barett, What

Šiuo metu man atostogos, todėl tai šen, tai
pusėje.
Linkiu Jums gero poilsio ir kūrybinės sek
mės.
Su pagarba

J. Repšys
Vilnius
1971.VII.8

mas", A. Maceinos „Buržuazijos žlugimą". Gal

GautaX21*
Vilnius

kai kurias iš jų tektų perrišti, tik bijau, kad mū

1971.Xl4

siškis įrišimas ne kaip atrodys. Bet žinote, siųsti
lyg ir privengiu, nes galite, ko gero, negauti. O
įsigyti buvo nelengva. Be to, nežinau, ar Vydūno
„Sąmonė" Jus pasiekė?
Pr. Dovydaičio brošiūra „Kultūra, religija ir
mokykla" yra ir atskiras leidinys. Galėčiau pa
daryti eros atspaudą, bet vienas iš bibliofilų sa

Didžiai Gerbiamas Tuutieti,
Jūsų laišką gavau rugsėjo pirmoje pusėje, už

kurį dėkoju. Tuip pat mane pasiekė per dail. Viz
girdą Jūsu studija apie K. JasperS'l ir kiti daly
kėliai. Už juos esu ypatingai dėkingas. Tu pačia
proga norėčiau perduoti kuo nuoširdžiausius
linkėjimus abiems Vizgirdams. Jie labai mieli
žmonės. Gaila, kad dėl objektyvių priežasčių la
bai trumpai tepabendravome.

kė turįs ją ir galėsiąs man parduoti. Thčiau jam
sunku ją rasti. Jeigu Jums nelabai skubu gal pa
laukime originalo? žodžiu, parašykite. Kai „suž
vejosiu" daugiau, kreipsiuos į drg. Kazakevičių,

Neskubėjau rašyti todėl, kad buvo neaišku
mų dėl Jūsų užprašytų knygų. Prieš išvykdamas
vasarai buvau užprašęs jų pas porą bibliofilų.

kad patartų, kaip čia Jums tikriau pasiuntus. O

Nei Vilniaus, nei Kauno antikvariatuose jų be
veik neįmanoma gauti. Ir savaime suprantama,

Man Jūsų surastos ir ieškomos knygos reika
lingos, bet aš taip pat prisibijau, ar siunčiant jas
gausiu, pvz. Barettą, Winno žodynėlį, nekalbant

laukiau kokie bus rezultatai. Dabar jau galiu pra
nešti, jog kai ką gavau, nors išvaizda knygų ir
nepergeriausia. Turiu Jums nupirkęs ir atidėjęs:
Eranus 11 t., Humanitarinių f. m. d. Raštai
kn. 11 St. Šalkauskio „Lietuviu tauta ir jos.ugdy·

• J. Girniaus prierašas.

šiaip rizika, matote, tie leidiniai jau beveik išsi
baigę. Baisu prarasti.

jau apie „Didijį Inkvizitorių". Gal iš Jūsų minė
tų knygų-struktūralistų arba Merlo-Poncyyra
kas nors vokiečių kalba gaunama, būtų dar ge
riau.
Prašyčiau, jeigu tai Jums nekainuoja daug pi
nigų (matote, deja, gyvename pasaulyje, kur pi113

nigai vis tebevaidina per didelį vaidmenį), po

Jūsų raštų ištraukos. Jeigu tai filosofiniai dar

vieną Nr. „Aidų" ar kitokių leidinių su filosofi

bai, būtų malonu įsigyti.

niais straipsniais -ypač Jūsų, Greimo, Macei

Parašykite, ko dar reikėtų papildomai. Per

nos ir kt.-atidėti man. Taip pat būtų neblogai

ilgesnį laiką būtų galima pabandyti ieškoti. Lin

įsigyti atspaudus (kaip atsiuntėte savo) iš LAKM

kiu sveikatos ir geros kūrybinės sėkmės. Iki se

Akademijos suvažiavimo darbų - filosofinius
bei sociologinius pranešimus. Be to, iš Jūsų gau
tų iškarpų sužinojau, kad 1969 m. išėjo leidinys
„Lithuanus" XV n. 2, kur įdėtos A. Maceinos ir

kančio karto, atleiskite už skubėjimą ir stiliaus
netikslumus.
Su nuoširdžia pagarba

1971 ruduo

auklėjimą". Tučiau dėl siuntimo dar nepasitiks
linau, nes turėjau daug asmeninių rūpesčių.

Didžiai Gerbiamasis,
Dėkoju už laišką, kurį gavau Xl.25. Skubu
trumpai pranešti Jus dominančias žinias dėl Do
vydaičio brošiūrėlės. Atrodo, jos tekstas tiksliai
sutampa su 1930 m. 11 Nr. „Lietuvos mokyklo
je" esančiu. Šiek tiek skiriasi datos po tekstais.
Po brošiūrėle - Kaunas, 1930.Xl.17, o žurnale
- K„ 1930.XII.17. Todėl tikriausiai nėra reika
lo skubėti su atspaudu. Jeigu turite žurnalo teks
tą, dirbamam darbui jo pakanka.
Jums dar gavau iš minėto bibliofilo A. Ma
ceinos „Kultūros filosofijos įvadą" ir „Tautinį

Vilnius

1972.1.26
Didžiai Gerbiamas Tautieti,
Neseniai gavau Jūsų pasveikinimus, o po ge
ros savaitės sulaukiau Baretta ir Winn!!. Už vis
ką nuoširdžiai dėkoju.
Jums pasiunčiau kai ką iš naujų leidinių, ku
rie bent šiek tiek galėtų būti naudingi ruošia
mam darbui iš Lietuvos visuomeninės minties
istorijos. Aš dar prisiminiau (tačiau jau gana
pavėluotai, nes nebegalima pirkti), kad Jums
galėtų praversti „Lietuvių literatūrinės kritikos
114

J. Repšys

Gal neužilgo Jums pasiųsiu „Problemas" ir
dar kai kuriuos leidinėlius iš dabarties leidimo.
Džiaugiuosi, kad gavote visas 3 knygas. Dėl
senienų siuntimo pranešiu vėliau, kai išsiaiškin
siu. Winno ir Barreto dar negavau.
Tuo ir baigsiu. Mano tikslas buvo pranešti,
kad Jums nesitrukdytų darbas dėl Dovydaičio
brošiūrėlės.
T ik nežinau. ar gausite iireit mano laiškelį.
nes pas mus oras nepalankus lėktuvams.
Taigi iki. Kuo geriausi linkėjimai.

J. Repšys

istorijos" l t. Jeigu dar pavyks gauti, tai neužilgo
išsiųsiu.
Aš norėčiau Jūsų prašyti vienos paslaugos,
žinoma, ne sau. Minėtas mano bibliofilas, ku
ris Jums padėjo parūpinti senienas, prašo ko
kio nors neblogo ispanų k. sinonimų žodyno.
Dedu čia kelis jo pažymėtus variantus: l) Dic
cionario de sinonimas. Editoriol Francisco
Seix. Barcelona 800 p. 2) Gili Gaya, Samuel,
Diccionario de sinonimos 3• edicion, Barcelo
na, Bibliogrf. 1968, 3) Sainz de Robles, Fede
rico Carlos. Ensayo de un diccionario espafiol
de sinonimas y antonimas. 8• edicion Madrid,

Aquilor, 1965. Galbūt leidimo metai ir vieta
ne tiek svarbu, - svarbu, kad žodynas būtų pa
kankamos apimties. Jeigu Jūsų tai nelabai ap
sunkintų, prašyčiau vieną man pasiųsti, gal ge
riau į Universiteto Filosofijos k-drą, nors
žodynai ir laisvai keliauja. Dėl to, kad norė
čiau tam žmogui atsilyginti ne tik pinigais. Tuo
labiau, kad per jį gal surinksiu visas Jūsų pra
šytas knygas, kurių nebe tiek daug ir liko.
Aš dar norėčiau prašyti šiuolaikinio meno
reprodukcijėlių rinkinėlių. Modernusis menas
mane daugiau domina kaip socialinis fenome
nas, kuriame išreikšta šiuolaikinio žmogaus dra
ma. Be to, esu keletą metų skaitęs estetikos kur

l. Frede riek Gare „Abstract Art"pasiųsta*
2. Alfred Schmeller „Surealism"
3. - „Cubism"
4. Edith Hofmann „Expressionism"pasiųs
ta**
5. Denis Matews „Fauvism"
6. Peter de Praneia „Impressionism"
-"

Crown publischers, inc New York. Leidimo me
tai nesvarbu, geriausia paskutinieji. Juos prašau
todėl, kad man atrodo, jie pigiausi, o storos knygos
brangios. Ir svarbiausia, tai ne labai skubu.
Tuo baigsiu, dar kartą dėkoju už sveikinimus
ir knygas. Linkiu Jums visokiausios sekmės.

selius, tai tos problemos dar galvoje klaidžioja.
Jeigu per ilgesnį laiką pavyktų gauti, tai būčiau
labai dėkingas, žinau tik tokius duomenis apie
rinkinėlius.
Movements in Modern Art

Supagarba
J. Repšys

• J. Girniaus prierašas.
•• J. Girniaus prierašas

žįstamą, kuri ir šiaip jau gaus dovanų. Gal Jūs

Berdiajevas*

Vilnius, 1972.Ill.13
Didžiai Gerbiamas Tautieti,
Dėkoju už Jūsų atviruką ir laišką, rašytą
1972.11.11, kurį gavau prieš savaitę.
Pirmiausia turiu atsiprašyti Jūsų, kad nega
lėsiu pasiųsti minėtų senienų. Matote, aš kąlbė
jau su drg. V. Kazakevičium retų knygų siunti
mo klausimu. Kadangi jos Lietuvoje dabar iš
tikrųjų retos, tai jų negalima siųsti. Gaila būtų
įdėtų pastangų ir vargo. Vienintelė išeitis per
duoti jas per Jūsų pažįstamą, kuri žada pas mus
atvykti š./m. gegužės mėn. Dėl tos pat priežas
ties aš jų negaliu ir įrišti, nes nuo to jos žymiai
pasunkėtų, o išvaizda jų nepergeriausia. Žino
ma, man tiesiog nemalonu apsunkinti Jūsų pa-

jai išdėstykite šį reikalą, kaip ji žiūrėtų į visa tai?
Man bus drąsiau prašyti.
Neužilgo (laukiu tik, kada išeis eilinis „Pro
blemų" Nr.) pasiųsiu Jums „Lietuvių literatū
ros kritikos" l t. ir kelis kitus dalykėlius, o kartu
ir prašyto straipsnio iš paskutinio „Židinio" Nr.
atspaudą. Jeigu ir dings atspaudas, tai nieko bai
saus. Gal aš per tą bibliofilą, kuris prašė ispanų
k. sinonimų žodyno, laikui bėgant gausiu visą
paskutinį „Židinio" Nr. (taip man pažadėjo).
Visos Jūsų nurodytos knygos man būtų rei
kalingos ir įdomios, išskyrus Teilhad de Char
din'o „Žmogaus fenomeną", kurį turiu. Žino
ma, čia dar svarbu, kad tos knygos būtų iš pigiųjų
serijos ir nesunkiai gaunamos. Labiausiai man
reikalingi E. Frommo, t. p. H. Markuzės veika
lai. O jo rinkinį Socialist Humanism tiesiog nie

• J. Girniaus prierašas.

kur neįmanoma gauti. Tačiau ne visas jo knygas
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galima siųsti. Gal būtų galima perduoti pradžioj

(1934), O pa6cTBe H cBo6o.ne ųenoBeKa

jo Marx's concept of Man ir rinkinį apie Socia
listinį humanizmą. Be abejo, būtų labai įdomu

(1939), CaMOTI03HaHHe (1949) ir paskutinis,

gauti S. V. Vordžio chrestomatinę knygą apie

rodos, jo darbas „UapcTBo ,nyxa H uapcrno
KecapH" (1951). Jis mane domina ir kaip mąs

K. Marksą ir visas minėtas Maceinos knygas be

tantis religinis egzistencialistas, ir kaip, rodos,

išimties (jos nesiųstinos), nes mane domina ir
tealogiškas požiūris į dabarties problemas, ir
katalikiškos filosofijos argumentai prieš tejar
dizmą. Jeigu įmanoma nesunkiai ir nebrangiai
gauti, būtų neprašalį J.-P. Sartre Critique de la
raison dialectique, Paris 1960. Bet šios knygos,
rodos, visos nesiųstinos.

turėjęs nemažos įtakos lietuvių filosofinei, bet
jau katalikiškajai minčiai, žinoma, neskaitant
Solovjovo. Be to, gal laikui bėgant būtų galima
gauti kultūros sociologo Lewis Mumford, (ži
noma, angliškai) dviejų tomų monografija „Mi
tas apie mašiną" (rodos, jo paskutinis darbas

Dar būtų vienas prašymas, žinoma, ilgesniam
žymiai laikui- tai kai kurie N. Berdiajevo vei
kalai, tokie kaip OnbIT 3cxaTOnor:w-1ecKoli
MeTaqm3HKH (TBOP'-IeCTBO H o6'beKTHBaIUffi)
YMca-Press, IlapmK, 1947; 3r3HCTew
UHaJibHM ,UHaJieKTHKa 6o:>KeCTBeHHoro H
ųenoBe'-recKoro, YMca-Press, IlapH:>K, 1952;

baigtas apie 1970 m.?) ir jo The Thansformation
of Man N-4 1956. 'Thi mano pageidavimai gana
ilgam laikui, na ir, žinoma, saugoti visa tai, kas
išeina filosofiško (ir iš estetikos t. p.) lietuviš
kai ir straipsniai žurnaluose arba net rinkiniai.
Laukite knygų siuntinėlio.
Kuo geriausi linkėjimai -

C y,nh6a ųenoBeKa B coBpeMeHHOM MHpe

J. Repšys

Vilnius, 1972.Iv.l4.

dos galima verstis. Siųsti būtų galima J. Collins

Didžiai Gerbiamasis,
Prieš porą savaičių pasiunčiau Jums knygų
siuntinėlį, kur buvo įdėtas ir minėto straipsnio
iš paskutinio „Židinio" Nr. atmušas. Įdomu, ar
gausite?
Man visos Jūsų siūlytos knygos tinka. Jeigu
Jūsų pažįstamoji galėtų atvežti minėtas lietuviš
kas, t. p. S. V. Vordžio chrestomatiją ir E. Fro
mo Marx's concept of Man (ji nestora) ir gerai
būtų ir „Socialistinį humanizmą". E. Fromo
knygas siunčiant galima gauti tik „Escape from
Freedom", bet jos atmušą turiu vokiškai- iš bė-
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„The existentialists, O. Bollnow - Existenzphi
losophie, A Hiibscherio Denker nuserer Zeit",
na ir gal Kaufmano bei Boretto. Žinoma, ir žo
dynas.
Parašykite, ką Jums pasiųsti iš naujesnės lite
ratūros. Siunčiu visa tai, kas, mano manymu,
galėtų pasitarnauti vykdomam darbui. Manau,
dar ką nors parinksiu savo nuožiūra. O senienas
teks perduoti dėl „šventos ramybės", kaip sako
ma.
Geriausi linkėjimai

J. Repšys

Vilnius, 1972.Vl.29
Didžiai Gerbiamasis,
Vakar vakare gavau iš Jūsų antrąjį laišką. Th
čiau rašytojo K Almeno VI.28 „Vagoje" nebuvo.
·Nežinau, kaip Jums galėsiu perduoti knygas. Gal
teks dėl viso pikto susipažinti su Jūsų giminaite
chemike. Jums gavau dar paskutinj „Židinio" nu

mm prie viso to, kas jau yra. Jį būtų galima ir
pasiųsti. Kitų Jūsų prašomų knygų ieškosiu jau
rudenį, nes dabar atostogų metas visiems. Nuo
liepos mėn. 3 d. iki 15 žadu vykti pas tėvą, padėti
jam nusišienauti, kadangi likęs yienas ir nenori iš

Vilnius 1972.VIII.2

kaimo trauktis. Po liepos 15 su mažom pertrau
kėlėm iki 28 liepos žadu būti Vilniuje. O nuo
liepos 29 iki rugpjūčio 22 manau pabūti Palan
goje. Thčiau po rugpjūčio 15 Vilniuje bus žmona.
Tokios maždaug kordinatės.
Iš Jūsų dar jokių knygų negavau. Bijau šiek
tiek dėl Althuserio apie Marksą. Nežinau, ką
Jums pasiųsti iš naujai išeinančių knygų. Ka
dangi pageidavimo negavau, tai rinksiu savo nuo
žiūra.
Linkiu maloniai pailsėti vasarą.

J. Repšys

kia. Ir gavau iš Almeno 4 Jūsų knygeles - labai
už jas dėkingas.

Didžiai Gerbiamasis,
Labai atsiprašau, kad per greit Jus nugąsdi
nau. Almenai šiek tiek pavėlavo atvykti į Vil
nių. Juos sutikau liepos mėn. 30 d. išeinant iš
„Vagos" leidyklos. Perdaviau Jums tai, ką bu
vau taip sunkiai surinkęs. Kol Jūs siuntinėlio
negausite, man vis tiek bus neramu. Bet tikėki
mies, kad viskas bus gerai. Gyvenime būna situ
acijų, kada belieka tik tikėtis. Ši kaip tik yra to-

Vilnius, 72.X27.
Didžiai Gerbiamasis,
Labai dėkingas už Jūsų siųstas knygas, kurias
beveik visas gavau. Jos man labai reikalingos.
Nežinau, ir dėl to šiek tiek pergyvenu, ar Jūs
gavote mano rinktąsias senienas, perduotas per
p. Almenus, su kuriais buvau susitikęs.
Iš Jūsų prašytų pakol kas parūpinau tik Hu
manitariniu m-Iu fak. rašty l kn. ir V. Stankevi
čiaus „Pasaulinės istoriios dinamika". Thčiau jų
nemanau siųsti.
Esu numatęs naujos, dabartinės literatūros,
kuri Jus galėtų dominti. O kai ką jau ir nupir-

Toliau pagal galimybes ieškosiu tai, ko pra
šėte.
Sunku dabar pasakyti, ką gausiu ir ko ne, bet
manau gal šį tą pavyks gauti.
Dar kartą linkiu Jums malonaus vasaros po
ilsio ir kūrybinės sekmės.
Su pagarba

J. Repšys

kęs. Manau greitu laiku išsiųsti. Atrodo, kad ją
kuo puikiausiai gaunate.
Aš tuo tarpu neprašau nieko naujo. Dar norė
čiau, kad Geigu įmanoma) parūpinti naujausius
veikaliukus Berdiajevo. Šestovo na ir lietuvių
filosofų darbus. Jie mane domina išsiaiškinti
klausimui, kaip egzistencialistų keliamoji žmo
gaus problematika atsiliepė į teologinį mąsty
mą, žinoma, jo specialiai nestudijuojant. Tačiau
tai jau ne siuntimui.
Thigi tuo ir baigsiu. Šiuo trumpu laiškeliu no
rėjau tik nutraukti taip ilgokai užsitęsusį mano
tylėjimą, na ir, svarbiausia, padėkoti už knygas.
Kuo geriausi linkėjimai

J. Repšys
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Vilnius, 1973.127

U-to biblioteką. Turėjau duoti mašininkei at
spausdinti. O tuo metu pas mus užėjo gripo epi

Didžiai Gerbiamasis,
Nors ir pavėluotai siunčiu Jums visus geriau
sius linkėjimus šiems Metams. Dėkoju už 3 kny
gas, kurias man prieš porą savaičių perdavė
R. Kondratas: Henri de Lubaco apie Tejarą de
Šardeną, T irakiano „Sociologizmas ir egzisten
cialismas" ir L. Mumford „Technics and Human
Development" (I tomas) - būtų neblogai turėti
ir II tomą. Ketvirtosios, sako, nedavežęs dėl „ob

demija. Tos, pas kurias spausdinu, kaip tik ap
sirgo. Dabar jau baigia atspausdinti. Bibliotekos
direktorius drg. Tornau žadėjo pačioje vasario
mėn. pradžioje pasiųsti. Gal ką nors ir rasite
ten. Gal kai ką (vieną kitą dalyką) bus galima
patikslinti laiškais.
Dėl to, ką man pasiųsti, nieko nerašau, nes
nežinau. kas praleidžiama E. Fromo ir H. Mar
kuzės. Žinoma, norėčiau paskaityti ir „Žemės

jektyvių" priežasčių. Be to, gavau „Didžiojo Ink
vizitoriaus" lI laidą. Už jas visas didelis ačiū.

mano plotkos" įvadą ir visa, kas iš filosofijos bei

Turiu atsiprašyti, kad labai užtrukau su Jūsų
prašyta paslauga. Viena, kai kurie iš minėtų lei

Jums žadu pasiųsti Lietuvių literatūros kriti
kos lI t. ir dar kai ką.

dinių gana reti, kiti įrišinėjami. yra ne vienoje,
bet keliose bibliotekose. Todėl ne viską sura
dau. Ir pats ieškojimas užtruko apie geras porą
savaičių. Tačiau neradau nurodytų metų kom
plektuose Linne biografijos. Be to, pasirodo, jog

estetikos išeina lietuviškai.

Jūsų žmonai siunčia linkėjimus tokia drg. At
kočiūnienė (U-to bibliotekos direktoriaus sek
retorė, nepaklausiau mergautinės pavardės, bet
gal žinosite).

dar sudėtingiau su išsiuntimu. Patarta buvo per

Su pagarba
l. Repšys
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J. Griniaus sąskaita. Matote, žinau, jogJūsų pa
jamos gana kuklios, o toji knyga labai brangi.
Didžiai Gerbiamasis,
Bet gal Jūs turite kokį nors pinigingesnį pažįs
Jūsų V.7 d. laišką gavau gegužės 30 dieną, bet tamą Vakarų Vokietijoje, kuris galėtų nupirkti
taip i:r neprisiruošiau atsakyti. Sunkiai ir nebe ir pasiūsti K. Jasperso „Von der Wahrheit" pagydomai apsirgo mano tėvas, ir šiaip jau už leidimo metai gali būti ir paskutiniai, ir jo „Der
. griuvo visokie rūpesčiai.
philosophische Glaube". Thi, žinoma, tik mano
Manau, kadJūs jau gavote mano ne visai to pageidavimas, Jums sunkiai įvykdomas. Jeigu
bulai ir gana nepilnai sudarytą bibliografiją. Ji jo ir negalėtumėte įvykdyti, vis vien Valančių
jau turėjo ateiti iš antro šaltinio - K. Jeigu nebū atiduočiau, dar neapsisprendžiau ar tikslinga
tumėte nieko gavęs, praneškite man laišku, kad siųsti, ar perduoti. Jeigu šios knygos Jums dar
jis ateitų ant liepos mėn. 26-28 d. Aš tuoj pat bus reikalingos, taip pat parašykite.
oro paštu išsiųsiu Jums juodraštinį variantą Liepos mėn. 6 d. išvažiuoju į kaimą pas tėvą.
t. y. viską, ką turiu. Nes 26-29 d. žadu būti Vil Jį išleido iš ligoninės, nes nori dar pamatyti sa
niuje.
vo kaimą. Taigi tenka vykdyti jo paskutinį norą.
Žinote, man pavyko gauti, gana brangiai, jau Na, o liepos gale, manau dar užsukti į Vilnių ir
perparduodant M. Valančiaus raštų dvitomį. Ka rastiJūsų laišką.
dangi aš nelabai domiuosi lituanistine mintimi,
Atleiskite už skubėjimą.
tai galėčiau Jums jį perleisti. Pasiaukojimo čia
Visi geriausi linkėjimai.
nedaug, turiu galvoje mainus. T ik neJūsų ir ne
J. Repšys
Vilnius, 1973 VIII5

Vilnius, 1973.Xl.25

Vilnius, 73.IXB

Sveiki,

Didžiai Gerbiamasis,
Prieš savaitę grįžęs iš Palangos radau Jūsų
laišką, už. kurį dėkoju. Labai gaila, kad Jums
nespėjau anksčiau parūpinti Valančiaus. Bet ge
rai, kad įsigijote. Jums parūpinau K. Jablons
kio „Lietuvių kultūra ir jos veikėjai".
Turėčiau IX.12 išvykti į 15-jį pasaulinį filo
sofijos kongresą Varnoje. Jis baigsis IX.22 d.
Grįžęs apie spalio pradžią manauJums pasiųsti
keletą knygelių. Lauksiu užsakymų.
Linkiu visokiausios sekmės.
J. Repšys

Senai Jums nerašiau, kadangi dėlvisokiau
sių reikalų ir rūpesčių neprisiruošiau. Šiandien
išsiųsiu K. Jablonskio „Lietuvių kultūra ir jos
veikėjai", vieną iš paskutinių „Problemų" nu
merių. Manau sulaukti sekančio, bet jis užtru
ko. Be to, įdėsiu vieną knygelę irJūsų žmonai iš
„valgių srities". Jeigu ji dar negavusi iš ko nors,
gal bus šiek tiek įdomi.
Senesnių knygų, kurių prašėte, ne taip leng
va gauti. Gal dar ką nors papildomai sugalvoja
te, tai parašykite. O iš naujienų ko nors ypatin
gesnio, kasJus domintų, nepasirodė.
Lauksiu tolimesnių pageidavimų bei nuro
dymų. Linkiu sveikatos ir kūrybinės sekmės.
Su nuoširdžia pagarba!
J. Repšys
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[Atvirukas]

Malonūs Tuutiečiai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus su Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Metais. Linkiu kuo puikiausios
sveikatos ir kūrybinės sekmės!
J. Repšys
Vilnius

1973.Xll19

Vilnius, 1974. VI.16

Didžiai Gerbiamasis,
Nežinau, kaip atsitiko, kad taip ilgai negalė
jau patenkinti Jūsų prašymo dėl bibliografijos
patikslinimo. Pasiteisinti galėčiau dvejopai:
l) Minėti rinkiniai buvo įduoti perrišimui sau
sio-vasario mėnesiais" - jų nebuvo biblioteko
je. Nuo vasario 11 d. atsigulė ligoninėn E. Meš
kauskas ir man teko atlikti dvigubą krūvį, beveik
ir laiko nelikdavo. Pasiunčiau Jums porą nume
rių ;,Problemų" ir Aristotelio „Apie sielą", vers
tą V. Sezemano, ir trumpai po to brūkštelėjau,
kad artimiausiu laiku neturėsiu galimybių užei
ti į biblioteką. Na, o dabar Jums jau tikriausiai
tas patikslinimas nebereikalingas. Nuo birželio
20 d. jau būsiu laisvesnis. Vilniuje turėčiau būti
iki liepos mėn. 26 dienos ar net iki 28 dienos.

Per visą tą laikąJums iš užprašytų knygų „su
medžiojau" tikJ. Blažio „Toleranciją", kurią, jei
gu pasitaikytų proga, perduočiau.
Prašyčiau išJūsų dar vienos paslaugėlės. Man
vis dar nepavyko perskaityti to 50 psl. iš „že
mės" mano plotka. Jos neranda prof. Lebedžio
knygose. Gal būtų galima tiksliau nurodyti kny
gos metriką-autorių, pavadinimą, metus ir pan.
ar tai žurnalas(?) Šiaip jau galioja visa tai, ką
buvau prašęs iš anksčiau.
Pas mus išėjo lietuviškai tik viena filosofinė
knygelė iš mokslo logikos srities. Ją nupirkau,
palauksiu - gal išeis „Problemos" ar kas nors
dar, tuomet pasiųsiu.
JeiguJus kas nors domintų papildomai, pra
šom parašykite. Lauksiu.
Linkiu sveikatos ir kūrybinės sekmės!
J. Repšys

[Atvirukas]

Malonūs Tuutiečiai,
Nuoširdžiausiai sveikinuJus su Kalėdų šventėmis ir siunčiu visus pačius geriausius linkėjimus
Naujaisiais 1975-iais Metais.
Vilnius

1974 XII.18
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J. Repšys·

Vilnius, 1975.II.15

Sveiki,
Dėkoju Jums už naujametinius linkėjimus ir
per sūnų gautas knygas bei straipsnius.
Dėl tam tikrų objektyvių sąlygų bei faktorių
(tai trafaretiški žodžiai, bet jie čia geriausiai tin
ka) aš nelabai ką galėjau Jūsų sūnui padėti. Iš
mano pusės buvo tik geri norai. Bet svarbu, kad
Lietuva jam patiko. Teko su juo ir jo žmona kal
bėtis prie vyno ir šiaip. Atrodo, jis gana blaiviai
galvojantis jaunuolis. žodžiu, man labai patiko.
Jums pasiunčiau porą kartų po 2 knygeles,
antrą kartą Filosofijos istorijos chrestomatiją.
Thip pat siunčiau ir sūnui. Nežinau, ar Jūs gavo
te? Be to, aš nelabai išskaičiau sūnaus adresą.

Vilnius, 75. V/IL27

Svėiki,
Pirmiausia, ačiū už atviruką ir linkėjimus. Pa
siunčiau Jums „Problemas" ir keletą knygelių,
tik nežinau, ar gavote?
Jūsų sūnui parūpinau keletą istorinio pobū
džio knygelių, nors ir ne iš tų, kurių prašė. Bet
pas mane nelabai aiškiai užrašytas jo adresas,
todėl susilaikau nuo siuntimo. Jo laiške duotas
kitas adresas, matyt, darbovietės. Taigi lauksiu
iš jo laiško; jeigu Jums skambintų, priminkite.
Pavyko gauti S. Daukanto „Būdą„." antikvaria
te. Jis jo raštų taip pat prašė.
Rugpiūtyje žadu kokioms 3-4 savaitėms nu
vykti į Palangą pailsėti. Grįšiu apie 24 d. Aš

Jeigu kada nors rašysite man - patikslinkite. Ne
užilgo turėtų pasirodyti naujas „Problemų" nu
meris, kurį taipogi pasiųsiu.
Man labai gaila, kad aš negavau to siuntinė
lio, kur buvo Hiubšerio „Mūsų amžiaus mąsty
tojai", o pas Jus, turbūt, vokiškų knygų sunkiau
gauti. Tas siuntinėlis tiesiog buvo išvogtas va
gies iš dekanato (tai buvo prieš vasaros atosto
gas). Jeigu galite, būtų gerai, kad parinktumėte
filosofinių ir estetikos straipsnių iš „Metmenų",
„Aidų" ar šiaip knygų lietuviškų, išėjusių ar iš
eisiančių šiais klausimais. Ir dar kartą ačiū už
viską.
T iek šiam kartui. Viso geriausio!
J. Repšys

pamiršau, ką Jums pasiunčiau: ar V. Galinio
„Naujos kryptys lietuvių literatūroje", ar Lan
kučio „Šiuolaikinė dramaturgija"? Jeigu kuri
nors iš jų reikalinga, priminkite.
Aš pageidaučiau, jeigu yra pigiojoj serijoj,
E.Fromm
l. „Escape fromFreedom. N-Y
2. Man for Himself - N-Y 1969?
Chrestomatijoje 98 psl., trumpinant leidykloje straipsnį, per mano neapsižiūrėjimą Hege
lis tapo scientistic, kas jam visai netinka!
Siunčiu visus geriausius linkėjimus ir geros
vasaros linkiu.
J. Repšys

Didžiai Gerbiamasis,
Sveikinu Jus su Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Metais!
Siunčiu pačius geriausius ir nuoširdžiausius linkėjimus!
Vilnius
1975.X//.17

J. Repšys
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Išėjo tokios konferencijos medžiaga M. A.,
bet rusų kalba, todėl nežinau, ar tikslinga siųsti.
PoJūsų išvykimo pasiunčiau „Problemas" ir
Viso geriausio!
dar kai ką. Jūsų prašyti ieškau, nors jos ir neper
P.S. Išėjo prof Plečkaičio knyga, nežinau ar
daugiausiai vertingos.
Jums pirkti? Gal jis pasiųs. O gal sūnui nupirkti?
Rašykite, ko dar pageidautumėte.
J. Repšys
Sveiki,

Vilnius, 1976.VII. 8

Sveiki,
Labai ačiū už gerus linkėjimus ir knygas (2
Kjirkegoro, l Fromo ir filosofijos žodynėlis).
Svarbiausioji K. Jasperso „Apie tiesą" atėjo tik
prieš kokį 10 dienų, t. y. birželio gale. Kadangi
jos labai laukiau ir bijojau, kad kartais galiu ne
sulaukti, tai ir nerašiau gavęsJūsų 111 19 d. laiš
ką (žinoma, tik gegužės mėn.). Atsiprašau už
ilgą tylėjimą.
Su paskutiniu laišku gavau sąrašiuką pagei
daujamų knygų. Rodos, paskutines „Problemas"
ir „Filosofijos žodyną" jau pasiunčiau. Rilkės
poeziją turiu, galėsiu pasiųsti, Juozo Barzdai
čio disertacijos dalies nesiunčiau, kadangi jis
pats žadėjoJums pasiųsti (daviau jamJūsų ad
resą). Be to, Kęstučiui buvau pasiuntęs S. Dau
kanto „Lietuvos istoriją" 2 tomus (arJums rei
kėtų?). Galėčiau vėliau pasiųsti, gal po atostogų.
Visų kitų išvardytų knygų ieškosiu, savo lai
ku jas galėjau nupirkti, bet nepirkau, kadangi
jos tik daugiau bibliografinis faktas negu infor
macijos šaltinis. Tačiau gerai, kad atsiuntėte są-

Vilnius, 1973.W.27

Didžiai Gerbiamasis,
Prieš kelias dienas gavau Jūsų laišką, rašytą
111.27. Ilgai ėjo, bet tikriausiai dėl to, kad pava
sario orais neskraidė lėktuvai.
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rašiuką, jis man labai geras orientyras ieškoji
mui. Manau, per ilgesnį laiką, ką nors gausiu.
Aš liepos mėnesį dar žadu būti Vilniuje, o
nuo liepos 29 d. iki rugpjūčio 25 d. Palangoje,
nors ir vasara pas mus šaltoka.
Kai ką stengsiuosi surasti dabar, o tas, kurių
nepavyks, ieškosiu jau po atostogų. Manau jos
Jums ne taip skubios ir ne tokios jau įdomios.
Jeigu būčiau žinojęs, kad Jums gali būti reika
lingos, būčiau supirkęs, aš sau jų neperku. O dėl
pinigų nesirūpinkite, prašykite ko tik reikia ir .
ateityje.
Mane domina visa lietuviška filosofinė lite
ratūra pas Jus ir mano problematiką liečianti
literatūra (žmogaus, humanizmo, susvetimėji
mo ir estetikos klausimais knygos). Labai norė
čiau gauti pvz. porą vokiškų Wossner J. Sozial
natur und Sozialstruktur. Studien iiber die
Entfremdung des Menschen, Berlin, 1965 ir
Wyss D. Mane und Freid. Ihr Verhaltnis zur mo
demen Anthropologie. Gčttingen, 1969 (jeigu
įmanoma)
Viso labo!
J. Repšys

Man labai gaila ir, žinoma, nemalonu, kad
negavote iš U-to bibliotekos laiško. Viskas bu"
vo atlikta ir suderinta, kaip pridera. T iesiog ne
žinau. Šiokį tokį egzempliorių įdaviau kartu su
2,5 knygelės K.Jis jau išvyksta.

„Kultūros barai" žurnalo negauna, teiravau
si. Jeigu galima parūpinti, lyg man teko kažkur
matyti, kad pas Jus išėjo lietuvių k. Vatikano
suvažiavimo medžiaga - bent tuos tomus, kur
kalbama apie dabartinį pasaulį ir žmogaus situ
aciją jame, krikščionybės uždavinius ir pan. grynai teologiniu-bažnytiniu klausimu nebūti
na, jeigu sunku gauti. Na, ir šiaip jau, prašyčiau
viską iš filosofijos palikti.
Kai kas iš bibliografijos 1914. Vilties, moks
lo ir literatūros priedas - pirmieji metai
1914 N l. - sausis.
l. Pr. Dovydaitis, Išminčiai iš rytų ir jų
žvaigždė, 1-10 psl.
2. Pr. D. - Liudvikas von Pastor'as 60-meti
nių nuo gimimo psl. 20-28
Nr. 2-vasaris
3. Pr. Dovydaitis, Išminčiai iš rytų ir jų
žvaigždė - tęsinys, psl. 33-42
4. Pr. D. Karolius Didysis 1100 metinėms jo
mirties psl. 50-54.
Nr. 3 - kovas
5. Pr. Dovydaitis, Kristaus mirties chronolo
gija psl. 66-76
6. Vertė Pr. D. R von der Meulen, Apie lietu
viškas vėles psl. 78-82
Nr. 4. - balandis
7. Pr. Dovydaitis, Kristaus prisikėlimas isto
rijos šviesoje, p. 97-110-111 bibliografija

Lietuvių Kat. M. Akad. Darbai
IV t. Roma 1961
l. Dr. J. Norkaitis, Istorinis materializmas ka
talikiškosios filosofinės doktrinos šviesoje
2. Dr. P. Celiešius, Egzistencializmas krikš
čionybės šviesose, LKMA Darbai T. V, Roma,
1964
3. A Baltinis Modernusis žmogus ir tikėji
mas į dievą

Nr 5-6. gegužis-birželis
8. D. Iš moksleivių gyvenimo, spaudos uždraudimo metai
9. Pr. D.Frederikas Mistrolis, psl. 171-174
Nr 7. - liepos mėn.
10. Pr. D. Otlonas Wilmannas - 75 gim me
tinės p. 202-210
1 1. Pr. Dovydaitis, Dėl gyvulių proto
psl. 214-224.
Nr. 8-rugpjūtis
12. Pr. Dovydaitis, Dėl gyvulių proto - tęsi
nys, p. 224-242
13. Pr. D. Kristijonas Donelaitis, 200 m gi
mimo sukaktuvėms p. 243-256
Nr. 9-10 rugsejis-spalis
14. Pr. Dovydaitis, Istorijos filosofija ir jos
problemos psl. 273-330 + bibliogr 330-334.
Nr. 11-12. lapkritis-gruodis
Popiežiaus Benedikto XV šešių dešimtų me
tų gimimo sukaktuvėms paminėti
15. D. Benediktai popieriuose p. 237-353
16. D. Popierius Benediktos XV - lygu tęsi
nys, psl. 259-366
17. Pr. Dovydaitis Popiežiaus primatas
Kristaus mokslo ir istorijos šviesoje, psl. 367406 bibl. 406-407 - paskutinis puslapis kom
plekto.
Viso geriausio, atsiprašau už skubėjimą.
J. Repšys

4. J. Pikūnas(?) Žmogaus uždaviniai moks
lo šviesoje
5. Pr. Brazys, Psichoanalizė katalikiškosios
doktrinos šviesoje, t. VI, Roma, 1969
6. J. L. Navickas, Vertybių prasmė materia
lizmo akivaizdoje t. VI.
Tęsinys A Poškus Dabarties žmogaus dile
mos (gal ir pradžia (l)
ir tęsinys F. Jucevičius Beieškant meno teori
jos pagrindų. „Aidai"?
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Vilnius, 1974. VII.12

Sveiki,
Jūsų laišką gavau liepos mėn. 10 dieną. Turė
damas laisvesnio laiko, kiek buvo įmanoma, pa
tikslinau D. bibliografiją. Matyti visa painiava
nurodant puslapius, kur straipsnis prasideda ir
kur baigiasi, susidaro todėl, kad „Vilties priedo
puslapius perskirtas išilginiu brūkšniu pusiau,
pvz.,

G�';:�

ir būna taip kad straipsnis bai

giasi formaliai 75 ar 76, aš ėmiau, arba tiksliau
laikiau, pabaigą tokiu atveju 1Q ir jį pabrauksiu
dabar 2 brūkšneliais. O kai kas, matyti, įskai
čiuoja naudotą literatūrą ir šaltinius, kiti to ne
priskaičiuoja, ir todėl 1-2 psl. gali atsimesti. Tu
liau paliksiu Jums spręsti.
Pereinu jau prie reikalo
l) Vilties mokslo ir literatūros priedas Nr. 3,
1914 m. kovo mėnuo. Pr. Dovydaitis, „Kristaus
mirties chronologija", - straipsnis prasideda ti
tuliniu puslapiu, sekančiu po Nr 2. paskutinio,
t. y. 64 psl. Vadinasi, jis prasideda 65 psl. ir bai
giasi 75/]JĮ- puslapyje, o toliau ltame pačiame
75/7.Q (eina per abu) seka straipsnio bibliografija, kuri užsibaigia jau 77/78, taigi gal reikėtų
sakyti 78-ame.
2) 1914 Nr. 4 - balandis. Pr. Dovydaičio
straipsnis Kristaus prisikėlimas istorijos švie
soje prasideda Nr. 4 tituliniu puslapiu (sekan
čiu po Nr. 3 paskutinių psl. 95/96) - vadinasi,
prasideda '1Jj98 ir baigiasi 109/llQ psl.; toliau
nuo pusės puslapio seka (t. y. 109/110) minėto
str. bibliografija, kuri jau baigiasi 111/ill psl.
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3) 1914 Nr. 11-12-lapkritis-gruodis. D. Be
nediktai popiežiuose, seka po Nr. 10 psl. 335/
336, vadinasi, prasideda lU/338. Straipsnio pir
moji dalis baigiasi puslapyje lli/, Benediktu
XIV; toliau seka tęsinys „Benediktas XV. Ko
dėl Benediktas?", kuris prasideda 359 ir baigia
si 365/lQQ psl.; O nuo 367 seka Pr. Dovydaitis,
Popiežiaus primatas mokslo ir istorijos šviesoje
- jo pabaiga 405/406, toliau seka bibliografija,
kuri baigiasi 407/�.
Na ir pagaliau pavyko surasti M.A retų spau
dinių skyriuje 4-ris nepilnus numerius iš 1915
metų, 4-sis su nuplėšta pabaiga.
1915 Vilties mokslo ir literatūros priedas.
N! 1-3 - sausis-kovas. D. „Blogieji popiežiai"
- pradžia �26, o pabaiga fil/64
N1 4 balandis.(D.) Jonas Rusas. Faktai ir
principai -prasideda tituliniu puslapiu, t. y. fil/
62 - pabaiga 109/110, o toliau seka bibliografi
ja ir panaudota literatūra 111/112. Tučiau Nr. 4
be pabaigos yra dr. Pr. D. po (kaip atrodo kaž
kokios prūsų istorijos bibliografijos (gal tai ko
kia recenzija?). Tuigi viskas, ką galėjau patiks
linti.
Dėkoju už laišką ir linkėjimus. Dėl minėtos
knygelės apie toleranciją tai, gal susilaikysiu, ge
riau perduosiu. Jei atvyktų sūnus, jis mane gal
suras. Daugiau neprašau nieko papildomo, apart
to, ką esu jau prašęs, nebent kas nors pasirodytų
lietuvių kalba. Būtų neblogai gavus latvės Zenta
Maurii;ia „Prometeja gaisma (1943) „Kultūras
seknes" (1944), „Frančeska", Sapju noslepums"
(1952), „Apniciba un steiga" (1962), „Par
milestebu un navi (1964), „Trimdas tragika
(1965).
Viso geriausio.
Skubu kuo greičiau išsiųsti
J. Repšys

