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ŠOKIŲ ŠVENTĖS PARAŠTĖJE

GARBĖ IR GARBĖTROŠKOS
Jau daugelį metų išeiviją kankina įkyri vi

suomeninė liga. Dėl jos pasidarė beveik nebeįma
nomi masinės kultūros renginiai. Tai liga, kurios 
laikas negydo. Priešingai, ji kaskart vis labjau 
įgauna epidemijos pobūdį.

Pats vėliausias šios ligos priepuolis gan sunkia 
forma pasireiškė šio mėn. pirmą dieną Klivelande 
įvykusioje tautinių šokių šventėje. Šventėje, kuri 
kiekvienam sąmoningam lietuviui galėjo būti 
švente tikrąja šio žodžio prasme. Vien tai, kad ten 
suplaukė virš 2000 jaunų žmonių, jau galima 
skaityti nemažu išeiviškojo gyvenimo laimėjimu. O 
ir pašoko jaunimėlis visai neblogai. Gaila, kad jų 
šokius stebėjo tik apie 8000 žiūrovų. O būtų buvę 
ir dar mažiau, jeigu žiūrovai būtų žinoję, kad prieš 
šokius jų laukia dar nemažas kantrybės išbandy
mas.

Šventė prasidėjo beveik stebuklu: laikrodis 
rodė tik 5 minutes po dviejų, kai per garsiakalbius 
pasigirdo šventės pranešėjos balsas. Nejau tepavė- 
luosim tik penkias minutes? Deja, pavėluota buvo 
daugiau. Pranešėja tuokart pranešė, jog programos 
pradėti dar negalima, nes trūksta vieno garbės 
svečio. Po dešimties minučių pranešėja vėl prie 
mikrofono. Atsiprašo garbės svečio, kad ilgiau 
laukti nebegali. Aštuonių tūkstančių žiūrovų „be 
garbės”, kurie bilietus pirkosi ne tam, kad gautų 
teisę laukti už save garbingesnių, niekas neatsi
prašė. Nes ir nebebuvo laiko atsiprašyti. Nesuspėta 
net prez. Reagano pristatyti, kuris sutartu laiku 
prabilo į susirinkusiuosius telefonu. Sąmoningai

t u r i n y j e
KAIP IŠVENGTI IŠGANYMO

Šmaikštus žymaus lenkų novelisto ir dramaturgo 
Slawomir Mrožek apsakymas apie ,, Paskutinįjį 
teismą“— nevisai tokį, koks egzistuoja mūsų vaiz
duotėje.

LIETUVOS SPAUDOS PRAGIEDRULIAI

Pasigėrėtinai blaivios minties straipsnis ^Literatū
roje ir mene“ apie išeivijoje gyvenantį dailininką 
Viktorą Vizgirdą.

NEBEMOKAME LIETUVIŠKAI

Liūdni ir linksmi vietininko linksnio nuotykiai 
išeivijos laureatų ir nelaureatų rašiniuose.

NAUJAS VERGILIJAUS VERTIMAS

Su Nykos-Niliūno išverstomis „ Georgikomis“ mus 
supažindina J. Kiznis.

SKILTYS, LAIŠKAI RECENZIJOS

čia neminiu pavėlavusio svečio pavardės, nes tokia 
nelaimė gali pasitaikyti kiekvienam. Būdamas 
kultūringas žmogus, jis nebūtų supykęs, jei 
programa būtų buvusi pradėta laiku, penkiolika 
minučių anksčiau. Penkiolika minučių, žinoma, C- C 7 7

nėra amžinybė, net ir tada, kai jas padaugini iš 
aštuonių tūkstančių žiūrovų. Esmė tačiau ne 
sugaištame laike. \ Nejaukiai nuteikia mintis, kad 
šventės vadovai, priversdami minią laukti vieno 
žmogaus, tai darė ... iš pagarbos. Nemanau, kad 
šiais laikais lietuvių visuomenėje dar būtų žmonių, 
kurie norėtų tokios pagarbos.

Pagaliau prasidėjo šokėjų paradas. Orkestrui 
grojant maršą, per salę pražygiuoja pirmoji šokėjų 
grupė. Jiems nužygiavus į savo vietą, pasirodo 
sekanti grupė. Įdomu, gražu, įspūdinga. Po jų 
žygiuoja sekantis vienetas. Šokėjų virš dviejų 
tūkstančių. Dauguma jų — mažose grupėse. Tai, 
kas pradžioje atrodė įspūdinga ir gražu, pamažu 
pradeda atsibosti. Bet parado vadovei laikrodis 
neegzistuoja. Ji neskuba ... O be to, nėra ko ir 
skubėti. Pasibaigus paradui, prasideda . . . sveiki
nimai. Šventės rengimo komisijos pirmininkas 
išpyškina net dvi' prakalbas — vieną lietuviškai, 
kitą angliškai. Po to kalba kiti. Visi per ilgai, 
beveik visi nuobodžiai. Pradedu skaičiuoti, kiek 
kartų sveikintojai paminės gintarą ir Baltijos jūrą. 
Suskaičiavęs iki dvidešimt septynių, pasiklystu 
aritmetikoje. O sveikintojai dar vis sveikina . . . 
Užpakalinėje eilėje sėdi didžiulė antros ar trečios 
kartos Amerikos lietuvių šeima: tėvai, vaikai ir 
vaikų vaikai. Vyriausieji dar truputį supranta 
lietuviškai ir bando angliškai aiškintis, kas čia 
darosi. Mane tiesiog stebina mažųjų optimizmas: 
kaip bus gražu, kai prasidės šokiai. Tačiau 
sveikintojai dar vis sveikina, sveikina, sveikina . . . 
Paskutiniąjam sveikintojui dar tebekalbant, klege
sys užpakalinėje eilėje nutyla. Nesulaukusi šokių, 
lietuviškai nebelabai suprantanti šeima išeina 
namo. O sveikintojai dar vis sveikina . . .

Pagaliau, dvidešimt minučių po trijų, prasidėjo 
šokiai. Pertrauka. Vėl šokiai. Kaip gerai, kad bent 
porą metų, iki sekančios taut, šokių šventės mūsų 
nebekankins . . . sveikintojai.

Palaiminti klystantieji pesimizme! Optimistams 
ir vėl plepalų pragarai. Į salę vėl grįžta stovėti 
šokėjai, o pro garsiakalbius liejasi kalbų upės: 
padėkos, paskaitos, sveikinimai, Baltijos jūra ir 
gintarai, okupuota Lietuva . . . Bet kantrybė irgi 
turi ribas. Užteks klausytis. Išėjęs į koridorių, 
vaikščiodamas lietuvių kalbos žodyne beviltiškai 
ieškau tinkamo keiksmažodžio . . .

Pagaliau kalbos baigiasi. Pro garsiakalbius 
moteriškas balsas liepia šokėjams į dangų maldai 
pakelti rankas.

Ką gi, melskimės:
Apsaugok, Aukščiausias, mus ir mūsų švenčių 

rengėjus nuo nepagydomos plepėjimo ligos . . .
Šitoks klausytojų ir žiūrovų kankinimas sveiki

nimais, kalbomis, ilgomis ceremonijomis, garbės 
svečių vedžiojimais ir kitokiu kultūriniam renginiui 
nereikalingu balastu mūsuose įsivyravo jau seniai. 
Taut, šokių šventė šiuo požiūriu iš esmės nesiskyrė 
nuo ankstyvesniųjų panašių renginių. Gal tik to 
balasto šįkart buvo ypatingai daug. Bemaž po 
kiekvieno didesnio renginio praeityje būdavo 
spaudoje prašoma mažinti kalbas ir trumpinti 
ceremonijas. Tačiau prašymai nieko nepadėjo. 
Priešingai, darosi vis blogiau. Todėl, manau, atėjo 
laikas nebe prašyti, o reikalauti mūsų masinės 
kultūros renginius išvalyti nuo to bereikalingo 
balasto. Išvaryti iš ten sveikintojus ir plepėtojus, 
panaikinti garbės prezidiumus, pradėti vadovautis 
XX amžiaus Vakarų civilizacijos mandagumo 
formomis. Štai, pradžiai, keletas dėsnių rengėjams.

1. Daugelis kultūrinių renginių (k.a. koncertai, 
operos, vaidybos spektakliai, parodos) praeina be 
jokių sveikinimų. Ten, kur mandagumas reikalauja 
svečius pasveikinti, sveikinti tenka šeimininkui: 
patalpos, vietovės ar organizacijos. Šeimininkui 
svečius pasveikinus, daugiau jokių sveikinimų nėra 
ir negali būti.

2. Sveikinimas neturėtų užtrukti ilgiau kaip dvi 
minutes. Ilgesnis sveikinimas reiškia mandagumo 
stoką.

3. Svečiai masiniuose renginiuose pagerbiami 
juos pristatant žiūrovams ar dalyviams. Tokiu 
atveju nėra reikalo nei jiems, nei apie juos kalbėti. 
Už pristatytą svečią tegul kalba ir jam garbę neša 
jo darbai. O jei kartais tokių darbų nėra, tai ir 
garbės nenulipdysime nei kalbomis, nei ceremoni
jomis.

4. Daugeliui kultūrinių renginių jokie garbės 
prezidiumai nereikalingi. Ten, kur iškilmingi 
posėdžiai yra integrali renginio dalis (ar neišven
giama būtinybė), jie atskirtini nuo kitų renginio 
dalių, kad žiūrovai ar dalyviai galėtų pasirinkti kur 
jie nori būti, ir nebūtų prievartaujami dalyvauti 
ten, kur jiems nuobodu, svetima ar nemiela. 
Žiūrovų prievartavimas yra nekultūringumo apraiš
ka. Jam ne vieta kultūriniuose renginiuose.

Nemanau, kad šitokie radikalūs pasiūlymai, 
išvaryti iš kultūrinių renginių garbėtroškas ir 
apšvarinti juos nuo bereikalingo balasto, iš karto 
pakeistų šią nesveiką tendenciją. Blogos tradicijos, 
deja, taip pat įsišaknyja visuomenės sąmonėje. 
Daug kas jas teisina politiniais argumentais: tol, 
kol Lietuva okupuota, mes turime . . .

Nejaugi iš tikrųjų Lietuvos okupacija galima 
dangstyti savo pačių nesugebėjimą, nekultūringu
mą ar kvailybes. Atsimenu, buvau dar jaunas 
gimnazistas, kai pačiais pirmaisiais pokario metais 
kažkokie išminčiai sugalvojo, kad jaunimas turėtų 
nešokti — tol, kol Lietuva okupuota. Ačiū Dievui, 
kad ši kvailybė anuomet nerado išeivijoje pritari
mo. Priešingu atveju mano kartos žmonėms būtų 
reikėję ne tik patiems gyvenimą praleisti nešokant,

(tęsinys 3-me psl.)
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KRONIKA

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ - PASISEKIMAS 

IR TRŪKUMAI
Liepos 1 d. Klivelande įvykusi 7-ji Tautinių 

Šokių šventė pradėjo dideliu pasisekimu. Tuo ypač 
gali didžiuotis Klivelando lietuviai, kurie, nors 
būdami negausūs, vis dėlto sugebėjo suorganizuoti 
tokio masto šventę.

Šventėje dalyvavo šokėjai iš JAV, Kanados, 
Brazilijos, Argentinos ir Vokietijos.

Drauge (Nr. 140, 1984.VII. 17) aprašyme apie 
šią šventę V. Ročiūnas, tarp kitko, paminėjo 
tokius statistinius duomenis:

Šių metų liepos pirmajai dienai Koliziejun prie 
Richfield, Ohio, buvo sukviesta 10,000 žiūrovų, 
šokėjų, dainininkų ir muzikantų. Šį skaičių' 
detalizuojant, taip atrodo rezultatai: 7,600 žiūrovų, 
2150 šokėjų, 250 dainininkų, 59 orkestro muzikan
tai. Ar ne pirmą kartą buvo išeivijos tautinių šokių 
šventėje sukviesta tiek šokėjų? Čia šoko vaikai, 
jaunimas, moksleiviai, studentai, šokėjai veteranai. 
Prie JAV ir Kanados šokėjų jungėsi Argentinos. 
Brazilijos ir Vakarų Vokietijos jaunimas.

Dar ne viskas. Ir kituose šventės eigos etapuose 
dalyvių netrūko. Dievo Motinos šventovėje ir 
parapijos auditorijoje sekmadieni meldėsi per 
dvylika šimtų, Holiday Inn viešbuty arti 900, šiek 
tiek Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje ir pačiame 
Koloziejuje. Pramoginiuose to savaitgalio rengi
niuose svečių buvo žymiai daugiau, negu rengėjų 
buvo užplanuota. Susipažinimo vakare, kuris vyko 
miesto centre Public auditorium, dalyvavo 3,400 
jaunimo ir vidurinės kartos žmonių, o užbaigtuvių 
banketuose—Stouffer balių salėje miesto centre links
minosi 1220 svečių ir jaunimo baliuje Holiday 
Inn Independence — 1029.

Visos apyskaitos dar nesuvestos, bet atrodo 
tikra, kad aukos, parduoti bilietai, laimėjimų vajai, 
suvenyrai, banketai davė tiek pajamų, kad bus 
padengtos didelės išlaidos ir liks pinigų kitai 
tautinių šokių šventei rengti.

Čia ypatingai reikia atkreipti dėmesį į dalyva
vusių šokėjų skaičių — iš viso dalyvavo 2,150 
šokėjų.

Tačiau kaip ir kiekvienas didesnio masto 
renginys, taip ir šis neapsiėjo be trūkumų. O tie 
trūkumai ne nauji, visuomet besikartojantieji per 
visokius minėjimus, šventes ar kitokius didesnius 
renginius. Tai nesukontroliuojamas įvairių prakal- 
bininkų skaičius ir jų tuščia gražbylystė.

Dirvoje (nr. 27, 1984.VII. 19.) J. Žygas taip 
rašo:

Jeigu mes galime džiaugtis ir didžiuotis tuo, ką 
mūsų jaunimas ir jų vadovybės atliko, tai visai 
kitas reikalas yra kalbant apie mūsų įvairius 
veikėjus. Čia, gal jau ne pro šalį būtų, ta garsioji 
„plyta”! Po daugelio metų praktikos, atrodo, kad 
,,plyta” yra vienintelis būdas atsiginti nuo įvairių 
kalbėtojų. Kalbėtojai, tie kurie, išvaikė jaunimą ir 
dalį suaugusių iš lietuviškų salių ir renginių, turėjo 

ftrogą masiniai pasirodyti! Nežiūrint jų titulų, 
nuopelnų ar garbingų organizacijų — kurias jie 
atstovauja, tokios jaunimo šventės proga negali 
būti daugiau dviejų kalbėtojų. Žmonės suvažiavo 
šimtus ir tūkstančius mylių į šokių šventę, bet ne 
kokių tai kalbėtojų pasiklausyti! Joks kalbėtojas 
nėra tiek nusipelnęs, kad galėtų žaisti daugelio 
tūkstančių žmonių nervais.

O A. Balašaitienė tame pačiame Dirvos 
numeryje iškelia ir kitą nemalonų reiškinį, —
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musų jaunimo elgesį:
Taip pat išryškėjo dar ir nutylimos, bet 

netoleruotinos tokių didelių renginių pasikartojan
čios neigiamybės: tai mūsų jaunimo mažumos 
vandališkas, neleistinas elgesys. Jaunųjų svečių 
vandalizmą ir nekultūringą elgesį mes per ilgai 
toleruojame, jį slepiame, nors jie kelių valandų 
bėgyje taip pakenkia lietuvių vardui, kad mūsų 
kelerių metų pastangos vietiniams gyventojams 
pristatyti lietuvius kaip kultūringą šio krašto 
gyventojų mažumą, nueina niekais. Tai nebe 
pirmas kartas, kad dideliuose mūsų didmiesčių 
viešbučiuose jau mūsų jaunimui negalima rezer
vuoti patalpų. Ir šį kartą šeštadienio vakare 
Holiday Inn viešbutyje įvyko nemalonus inciden
tas, apie kurį buvo plačiai kalbama, kiek perdėtai 
komentuojama arba tylima. Kaip ,,Dirvos” kores
pondentė, gavau progą pasikalbėti su minėto vieš
bučio menadžeriopavaduotoju Frank Sotek. „Jauni
mas buvo išgėręs”, pasakoja jis. į „Jie iš pradžių 
tik triukšmavo, o vėliau jau kilo žymiai didesnis 
triukšmas, todėl reikėjo pakviesti policiją. Policijai 
pasirodžius, jaunimas aprimo, tačiau buvo padary
ta medžiaginių nuostolių: vienos vonios durys 
buvo visiškai išmontuotos, lubų plytelės išdaužy
tos, dūmų saugikliai dingę”. Toliau jis pareiškė, 
kad areštai buvo nereikalingi ir nuostoliai buvo 
atlyginti. Visuomenė yra pasipiktinusi tokiais 
incidentais, tačiau niekas autoritetingai nereaguoja, 
ir tokie vandalizmo pasireiškimai pasidarė mūsų 
jaunimo didžiųjų subuvimų tradiciniu elementu.

BRAZILIJOS LIETUVIS APIE LIETUVĄ
Jaunas Brazilijos lietuvis Marcos Lipas, kuris 

praleido metus Vasario 16 gimnazijoj, Vokietijoj, 
ir po to turėjo progos dalyvauti „Tėviškės” D-jos 
organizuojamoj ekskursijoj į Lietuvą^ Europos 
lietuvyje paskelbė tokį pareiškimą:

Rašau pareiškimą visiems mano draugams, iš 
Amerikos, Kanados, Vokietijos ir kitur, kurie tiek 
daug man padėjo ir padeda.

Važiavau į Vokietiją studijuoti lietuvių kalbos 
ir istorijos Vasario 16 gimnazijoje, pagyventi tarp 
lietuvių ir sustiprinti savo lietuvybę, galvojant apie 
Braziliją, kur lietuvių padėtis yra gana silpna. 
Dabar, mokslo metų gale, žinau, kad daug 
išmokau gimnazijoje ir būsiu geriau pasiruošęs 
dirbti mūsų bendruomenėje Brazilijoje. Išpildžiau 
visus savo norus, nuvažiavau i Lietuvą pamatyti 
savo senelių gimtinę, mūsų žemę, kuri taip vargsta, 
ir dėl kurios dirbame, gindami jos teises: religines 
ir tautines. Šitą aš visur dariau, dariau ir Lietu
voje.

Iš Vokietijos kiekvienais metais būna ,, Tėviškės 
draugijos” organizuojamos kelionės į Lietuvą: 
pasinaudoja jom ir mokiniai, kadangi pigiai išeina 
ir gaunamas dešimties dienų leidimas. Per „dešimt 
dienų” šeimininkai mums parodė gražiausių 
ligoninių, sanatorijų ir Lenino paminklų (ir vieną 
seną užmirštą Vytauto paminklą). Į kaimą, į tą 
vietą, kuri mane daugiausia domino, kur gimė 
mano senelis ir močiutė, jie neleido važiuoti. (Iš 
viso kaimus galėjome matyti tik pro traukinio ar 
autobuso langą.) Prašiau, kad mus nuvežtų į 
Šiluvą arba į Kryžių kalną — neleido. Jie trukdė, 
kai norėjome eiti Didįjį penktadienį į bažnyčią. 
Bažnyčios restauruotos, bet didelė dalis naudojama 
kaip paveikslų galerijos. Jie nepraleido progos 
pasišaipyti iš mūsų tikėjimo.

Paskutinę dieną šeimininkai prašė, kad padary-
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PRANEŠIMAS
Mano įsipareigojimams Lietuvių Bendruome

nėje ir kitose mūsų visuomeninio gyvenimo srityse 
žymiai padidėjus, jau eilę mėnesių nebeturėjau 
galimybės faktiškai dalyvauti Akiračių leidimo bei 
redagavimo darbe. Iki esamosios sąlygos nepasi
keis, ir toliau lieku tik pasyviu nariu, nedalyvau
jančiu Akiračių redakciniame darbe bei atsako
mybėje.

Tomas Remeikis

tume pokalbį apie mūsų įspūdžius. Daug kas man 
patarė, kad neeičiau į pokalbį, bet aš norėjau, kad 
jie žinotų, jog aš nebijau. Nebijojau pasakyti ir 
tiesą: mano patirtus nemalonius jau minėtus ir 
kitus dalykus, pvz., Vilnius — rusų kalbos miestas, 
ar mano „malonumą”, kai nuėjau į vieną bažnyčią 
Vilniuje ir ją radau pilną dėžių. (Ta bažnyčia 
dabar yra sandėlis.) Viso šito „Gimtojo Krašto” 
laikraštyje jie nerašė nė skiemens. Tame straipsnyje 
apie mane vyravo gryna „Tėviškės” propaganda 
mano vardu. Aš, vienintelis iš Brazilijos, buvau 
labai įdomi jiems auka. Bet jeigu jau prieš tai 
buvau uolus sovietų priešas, po to dar daugiau ir 
sąžiningiau dirbsiu prieš mūsų Lietuvos melagius 
parazitus! Aš ne tik girdėjau iš kitų apie 
komunistų melagingą sistemą, bet dabar pats 
patyriau, kokia ji sukta. Man gaila lietuvių, į kurių 
burnas kokie nors reporterėliai sukiša savo pigią 
propagandą. Gaila Lietuvėlės, kuri turi pakęsti jos 
dvasios ir tiesos klastotojus.

APIE DAIL. V. PETRAVIČIAUS PARODĄ

A. Markelis (Draugas, nr. 130) šitaip aprašo 
dail. V. Petravičiaus parodą, įvykusią Elkhart, 
Indianoje:

Šio pavasario dailės parodų sraute (Tarptautinė 
meno paroda Chicagoje, Navy Pier; Freiburgo 
meno mokyklos; Čiurlionio galerijos Munster, Ind. 
ir Lietuvių dailininkių paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre) dailininko Viktoro Petravičiaus 
paroda Midwest Museum of American Art, 
Elkhart, Ind. lietuviams yra pati svarbiausia ir 
iškiliausia, nors nebūtų buvę gėdos ją matyti ir 
Tarptautinėje meno parodoje, Chicagoje. Ši 
paroda tai dar vienas pavyzdys, kaip Lietuvos 
vardas iškeliamas ne tik per dainų ar šokių 
šventes, bet gal dar daugiau individualių asmenų 
dėka. Tokių asmenų nėra daug, o ir tie ne visi 
lietuvius reprezentuoja. Jei lietuvio vardas teigiama
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prasme žinomas Michigano ir Indianos valstybėse, 
tai dailininko V. Petravičiaus nuopelnas. Petravi
čius negali būti kitoks. Jis išaugęs iš lietuvybės 
gelmių, neatskiriamai surištas su liaudies meno 
dvasia ir ją iškėlęs iki individualaus menininko 
vizijos, išreikštos grafine linija ir spalva. Savo 
menine prigimtim Petravičius priklauso liaudžiai, 
nors kartu yra ir modernus: jis niekad nepabėgs 
nuo paukščiukų, arkliukų ir melancholiškų kar
vyčių, ir net dekoratyvių liaudies elementų, kurie 
nebėra liaudies, bet esminė nedekoratyvi Petra
vičiaus kūrybos dalis.

Tokia mintimi lankai jo paveikslus ir gailiesi, 
kad jie niekada nebus lietuvių nuosavybė, nes juos 
nupirko ir muziejui padovanojo viena mecenatė. 
Nors tiek gerai, kad jie keliaus po įvairius 
Amerikos muziejus ir džiugins kiekvieną, ypač 
jaunimą, kuriam Petravičiaus kūryba yra artima ir 
suprantama.

MITOLOGINIAI PASAKOJIMAI NETINKA 
JAV KATALIKŲ LEIDYKLOMS?

Kun. Rene Laurentin, žymus prancūzų teolo
gas, galų gale surado JA V-se leidyklą, kuri greitu 
laiku išleis angliškąjį jo knygos vertimą ,, The 
Truth of Christmas Beyond the Myths: The 
Gospels of the Infancy of Christ”. Ši knyga 
Prancūzijoje labai populiari ir yra susilaukusi net 
trijų laidų. Eilė JA V religinių knygų leidyklų 
atsisakė tos knygos vertimą spausdinti, nes knygos 
mintys prieštaraujančios populiariųjų JA V teologų 
bei Šv. Rašto mokslininkų mintims. Kun. Lauren
tin savo knygoje žvelgia į eilę tikėjimo problemų, 
kurios kyla iš modernaus istorinio kritikos 
metodo, aiškinant Jėzaus gimimą Mato ir Luko 
Evangelijose. Daugelis Šv. Rašto mokslininkų 
aiškina, kad tokie įvykiai, kaip angelo apsireiški
mas Marijai ir išminčių apsilankymas pas gimusį 
Jėzų esą mitologiniai pasakojimai, kurių modernio
sios kritinės analizės metodu negalim patvirtinti 
kaip istorinės tiesos. Kun. Laurentin savo knygoje 
pateikia akademinius motyvus šių įvykių istorišku
mui paremti. Prancūzų Akademija šią jo knygą 
labai gerai įvertino ir 1983 m. paskyrė pirmą 
premiją už religinę knygą, o kardinolas Josef 
Ratzinger, pats žymus teologas, jį pagerbė parašy
damas tai knygai įvadą.

(Tėviškės žiburiai, nr. 22, 1984.V.31.)

PABALTIEČIŲ SUSITIKIMAS SU OSI 
DIREKTORIUM

Washingtonas. — Birželio 28 d. Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių komiteto nariai susitiko su 
Neal Sher, teisingumo departamento specialių 
investigacijų įstaigos direktorium. Buvo kalbėta 
apie OSI įstaigos bendradarbiavimą su sovietų 
įstaigomis ir naudojimą sovietų įrodymų bylose, 
kur asmenys kaltinami tariamu kolaboravimu su 
naciais II Pasaulinio karo metu.

Pabaltiečiai klausinėjo direktorių apie OSI ir 
KGB artimą bendradarbiavimą per sovietų proku
rorus, klausinėjo, kiek sovietai gali manipuliuoti 
OSI investigacijas savo tikslams. Ponas Sher 
pasakė, kad bendradarbiavimas su sovietų proku
rorais kaip Roman Rodenko nesudaro interesų 
konflikto. Jis laikėsi savo pažiūrų, nors pabal
tiečiai nurodė įvairių pogrindžio leidinių (samiz
dats) teigimus, kad Rodenko ir Baltijos valstybių 
prokurorai yra atsakingi už šimtų sovietų disiden
tų, kaip: Mart Nikius, Viktoras Petkus ir Andrejus 
Sacharovas persekiojimą. Sher pareiškė neieškąs 
pastovumo savo ryšiuose su sovietų vyriausybe ir 

nekreipiąs didelio dėmesio į tai, kaip sovietų 
vyriausybė elgiasi su savo piliečiais.

Sher paneigė, kad jis naudojasi dokumentais, 
kurie ekspertų žiniomis, būna sovietų valdžios 
sufabrikuoti. Jis pripažino, kad JA V kaltintojai ir 
gynėjai, kurie apklausinėja liudininkus Sovietų 
Sąjungoje, turi pasitikėti sovietų pareigūnų gera 
valia, kiek tai liečia liudininkų identifikaciją.

Klausiamas apie ilgametę JAV politiką nepri
pažinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos pavergimo, 
Sher pasakė, kad įrodymų rinkimas Baltijos 
valstybėse nepažeidžia Amerikos politikos Baltijos 
atžvilgiu. Jis pridėjo, kad valstybės departamento 
uždavinys yra nutarti, ar OSI veikla Baltijos 
valstybėse pažeidžia JA V politiką to regiono 
atžvilgiu.

(Draugas, nr. 137, 1984.VII.12.)

KUR PAKLIŪVA DOVANOTOS KNYGOS?

Tėviškės Žiburių (nr. 23) skaitytojas iš London, 
Ont., taip rašo:

Buvusiam Toronto miesto burmistrui Nathan 
Phillips dovanotos lietuvių, estų, lenkų, slovakų 
knygos rastos vartotų knygų išpardavime Ontario 
Londone. Kanados Lietuvių Sąjungos (?) (Lithua
nian Canadian Federation of Canada) jam 
dedikuota knyga ,, Vilnius the Capital of Lithua
nia”, architekto T. J. Vizgirdos parduodama už 
$1.00. Joje įrašas: ,, With High Regard We present 
to the Mayor of the City of Toronto His Worship

GARBĖ . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
bet ir įtikinti vaikus ar net vaikų vaikus, kad ir 
jiems, skirtingai nuo normalių žmonių, šokti 
negalima. Bet juk tuo pačiu motyvu šokių ir dainų 
šventėse teisiname visokius garbės prezidiumus ir 
pataikūniškas ceremonijas. Atseit, kol Lietuva 
okupuota, mes turime kviesti ir pagerbti aukštuo
sius svečius, kad jie mums padėtų. Pažiūrėkime 
todėl, kas yra tie „aukštieji” svečiai, kuriuos mums 
„reikia” kviesti ir gerbti.

Tautinių šokių šventės garbės prezidiume 
nebuvo nei senatorių, nei gubernatorių, nei 
kongreso atstovų. Net Klivelando burmistras 
nerado laiko atvykti į šventę. Iš aukštųjų svečių 
nelietuvių pats aukščiausias buvo apskrities, 
kurioje yra Klivelando miestas, asesorius. Na 
ir vienos Klivelando klinikų direktorius. Tai beveik 
ir viskas.

Čikagoje, kur vyksta dauguma išeivijos masinių 

Bendras šokių šventės vaizdas

Mr. N. Phillips. This Book from Lithuanian 
Canadian Federation of Canada Toronto District”. 
Data nepažymėta.

,,Estonia” parduota už $2.00. Lenkų ambasa
doriaus ir pirmojo ambasados sekretoriaus. Otavoje 
dedikuotas albumėlis apie Šopeno gimtinę lenkų ir 
prancūzų kalbomis parduotas už 50 et.

DAR VIENAS BŪDAS GELBĖTI LIETUVĄ

Noriu visus paraginti, kad kalbėtumėt rožinį. 
Skaičiau vokiečių religinėj spaudoj, kaip rusai 
Marijos dieną pasitraukė iš Austrijos.

Aš remiuosiu Fatimos, Portugalijoj, 1917 
gegužės 13 d. Marijos apsireiškimu trims vaiku
čiams, kurių viena, Liucija, dar gyvena.

Švč. Marija ragino kasdien kalbėti rožinį, 
apmąstant paslaptis, ir tai maldai pašvęsti pirmus 
mėnesio šeštadienius. Ji ragino taip melstis ir 
prižadėjo taiką, jei žmonės tai vykdys, o jei nebus 
kreipiama į tai dėmesio — bus karai ir Rusijos 
klaida paplis po visą pasaulį. Iš Jos žodžių 
matome, kad pranašystė išsipildė, bet dar ir dabar 
nevėlu klausyti Marijos žodžių ir pasitikėti Ja: gal 
per rožinį išgelbėsim Lietuvą.

A. G. Vokietija 
(Europos Lietuvis, nr. 25, 1984.VI.22.) 

Gaila, kad šiais sukaktuviniais šv. Kazimiero 
metais toks Lietuvos laisvinimo planas neuždeda 
jokių pareigų mūsų šventajam.

Vyt. Gedrimas

renginių, kartais būna dar blogiau, kai „aukštųjų 
svečių” pareigos atitenka miesto aldermanams, 
apskrities raštininkams ir kanalizacijos tinklų 
komisijonieriams.

Kodėl mes prieš tokius paprastus, demokratiš
kai išrinktus vietinės savivaldos tarnautojus lank- 
stomės, jiems įeinant atsistojame, išlydime su 
tautiniais rūbais uniformuota garbės palyda, lyg 
kokius kunigaikščius ar prezidentus? Kam reikalin
gas šitoks baudžiauninkiškas nuolankumas? Su 
Lietuvos laisvinimu tai neturi nieko bendra. Tokie 
„aukštieji svečiai” reikalingi tik kaip priedanga, 
pateisinanti garbės prezidiumus ir suteikianti 
progos pasireikšti prieš tūkstantine minią tiems 
mūsų tautiečiams, kuriems tokios garbės labai 
reikia. Tačiau išeivija remiasi ne tais visuomenės 
vadais, kurie ieško garbės ir pripažinimo, o 
idealistais, dirbančiais iš pareigos. Todėl nieko 
neprarasime, iš savo kultūrinio gyvenimo šventyk
lų išvarydami garbės ant scenos ieškančius vertel- 
£aS Z. V. Rekašius

1984 m. liepos mėn. 3
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RECENZIJOS

1. NEUŽGYJANTYS RANDAI. A. POCIAUS NOVELISTIKA

Partizaninio laikotarpio baisaus nukraujavimo 
rezultatus ir po jo ėjusių dešimtmečių radikaliai 
pakitusio gyvenimo psichologines bei moralines 
problemas Pocius atvaizduoja novelių rinktinėje, 
simboliškai užvardintoje Randai medyje (1968), ir 
dvejuose vėlesniuose rinkiniuose, prasmingais 
pavadinimais — Paklydę migloje (1972) ir Per 
laukus iki miesto (1979).

Individualių žmonių tragiškais gyvenimo vin
giais Pocius išreiškia visos tautos likimą. Kai per 
karą dingęs vyras oficialiai paskelbiamas mirusiu, 
kad našlė vėl galėtų ištekėti, ji iš širdies gilumos 
ima šaukti: „Jis nemirė!” („Paskelbti mirusiu”). 
Taip klaikiai juk šaukė visa Lietuvos šalis, 
gedėdama žuvusiųjų, dingusiųjų.

Netekėjusios moterys irgi save laikė „karo 
našlėmis”. Jos norėjo turėti vaikų taip, kaip 
mokytoja Teresė, kuri pavydi netekėjusiai draugei 
kūdikio. Merginos pasidaro drąsios, agresyvios 
(„Vienatvė”, „Rūkas”).

Sibiro kalinių išardytas šeimas primena nekal
tai apskųsto ir dešimtį metų atkalėjusio vyro 
likimas, kai jis grįžęs randa mylimąją ištekėjusią už 
savo skundiko ir jau „su mažiuku” („Mėnuliukai 
baltose langinėse”).

Pocius tiesiogiai nekalba apie šimtus tūkstančių 
išvežtųjų į Sibirą, nė apie tuos, kurie, grįžę su savo 
baisiais prisiminimais, rado išsvajotą tėvynę, kaip 
tą mylimąją, jau pasidavusią savo skriaudėjams. To 
vieno neteisėtai nubausto vyro sugrįžimas atsklei
džia jų visų skausmą, kai drebančia širdim 
prisiartinę prie išsiilgtų namų, „pasiklausę prie 
lango”, išgirsta ten svetimą balsą ir atpažįsta savo 
skundikus („Taip, kaip ir jis”).

Ar Pocius šioj novelėj tikrai kalba „metonimiš-
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kai”, ar tik skaitytojui tokia interpretacijos 
galimybė čia pasivaidena? Straipsnyje „Žaidimas 
su cenzorium” (Akiračiai, 1984 m. vasaris) Tomas 
Venclova atskleidžia įvairias „ezopinės kalbos” 
strategijas, kuriomis, anot jo, naudojasi visi 
sovietijos rašytojai, liesdami uždraustas temas.

J. Avyžius savo romane Degimai Sibiro tremtį 
sieja su pačiu neigiamiausiu, juodžiausiu veikėju, 
kuris ten buvo atsidūręs užpelnytai. Tai viena iš 
Venclovos minimų strategijų. Sibiro tema, dar ir 
šiandien, matyt, labai pavojinga.

Apie komunistų įvykdytas drastiškas permainas 
Lietuvoj — žemės ūkio kolektyvizaciją ir krašto 
industrializaciją, Pocius irgi tiesiogiai nerašo. Bet 
jis paliečia su jomis susijusias psichologines ir 
etines problemas kasdieniniam žmonių gyvenime.

Greita urbanizacija ir priverstinė industrializaci
ja atnešė į agrarinės kultūros šalį naują pasaulė
jautą ir naują moralę, susikirtusią su šimtmečiais 
nusistovėjusia tradicine vertybių sistema. Jų 
katastrofišką susidūrimą Pocius išreiškė konkre
čiais meniniais vaizdais, turinčiais simbolinių im
plikacijų.

Jaunoji karta prie pramonės vystymosi tempo 
greit prisitaikė; senąją kartą jis išmušė iš vėžių. 
Novelėj „Vakarinės žaros”, senas dviratininkas 
lenktyniauja iškyloj su jaunimu, bet žūva atsi
trenkęs greitkelyje į sunkvežimį. Jo mirtis simboliš
ka. Po industrinės civilizacijos ratais žūva senosios 
vertybės.

Patys novelių pavadinimai, „Vakarinės žaros”, 
„Rūkas”, „Paukščiai tamsoje”, simbolizuoja mora

linį žmonių pasimetimą. Šeimos gyvenimas pasida
ro netvirtas — daug skyrybų, dėl kurių nukenčia 
vaikai. Berniukas internate nekantriai laukia 
ateinant motinos, kuri pasirodo su kitu, svetimu 
vyru („Pasimatymas”). Ši novelė savo jautriu tonu, 
vaiko jausmų subtiliu supratimu, primena „Irkos 
tragediją”. Jaunimas iš suirusių šeimų dažnai 
nueina blogais keliais („Be artistų”).

O novelėj „Paukščiai tamsoje”, išsiskyręs vyras, 
pats palikęs žmoną, graužiasi, jai pavyduliauja, 
blaškosi, kaip tie paukščiai ir debesys vakaro 
audroj virš Klaipėdos miesto, Mariaus Katiliškio 
Užuovėjos poetinę prozą primenančiam peizaže:

„. . . Labai žemai, kliūdami už aukštesniųjų 
medžių viršūnių, ritosi dangumi niūrūs, pilki 
debesys. Grūsdamiesi vienas per kitą, iš apačios 
pagelsvinti žiburių, jie pasiutusiu greičiu lėkė per 
miestą. Ten, toliau žemyne, kai vėjas pavargs, jie 
išlies i dirvas savo vandeningąjį nešulį”. (. . .) O 
paukščiai vis sklandė virš parko ir krykė tokiais 
gailiais balsais, lyg būtų žuvę jų vaikai”. („Paukš
čiai tamsoje“)

Tai puikus miesto gamtovaizdis, bet Pocius, 
kaip ir kiti Lietuvos rašytojai, pasigedo senojo 
lietuviško kaimo peizažo ir apgailėjo to kaimo 
žlugimą. Jis skaudžiai išgyveno savo tėviškės 
sulyginimą su žeme „naujų patvarkymų” pasėkoje: 
,,Man tai buvo nedidelėm kalvelėm išbanguotas, 
beržų ir drebulių giraitėm apkaišytas, tamsiais 
eglynais apjuostas Žemaitijos peizažas, skaidri 
Šerkšnės upeliuko juosta, paslaptinga ramybe

Slawomir Mrožek

PASKUTINYSIS TEISMAS

Slawomir Mrožek

Kiekvienam rašančiam žmogui pasitaiko pavy
do akimirkų. Beje, jos nėra tokios jau dažnos, 
kaip paprastai manoma. Bet šio apsakymo 
autoriui tikrai pavydžiu, nes pats esu perėjęs 
maždaug tokį Paskutinįjį Teismą, kaip jo 
aprašytasis,—tiesa, dar žemėje,—o šitaip 
šauniai jo atvaizduoti nemokėčiau. Belieka 
išversti apsakymą ir pasiūlyti lietuvių skaityto
jams. Tikiuosi, religingų žmonių jis neįžeis, 
nes autorius ir vertėjas to tikrai nenorėjo.

Slawomir Mrožek—bene žymiausias šių 
dienų lenkų novelistas ir dramaturgas, jau 
seniai gyvenąs emigracijoje. Jis neblogai 
žinomas ir Lietuvoje: jo pjesė Tango, pastatyta 
Jono Jurašo, kadaise buvo sensacija. Apsaky
mas išspausdintas lenkų išeivijos žurnalo 
Kultūra š.m. trečiajame numeryje. Spausdi
name autoriui leidus.

Vertėjas.

Miriau ir iškeliavau į amžinybę. Ant amžinybės vartų kabėjo raudona 
vėliava.

— Kodėl ta vėliava ne dangiškos spalvos?—paklausiau durininką.
— Ar seniai numirėte?
— Ne, ką tik, prieš valandėlę.
Sargas palingavo galva, tarsi tikėjęsis kaip tik tokio atsakymo. Patenkintas 

savimi, kaip žinovas, teisingai įvertinęs objektą.
— Kilmė?
— Iš Žemės. Tai tokia planeta.

Pažvelgė į mane susimąstęs it ekspertas, kuris svarsto, kokį metodą derėtų 
taikyti tiriamajam. Atrodė tikras profesionalas, nors man buvo sunkoka 
nustatyti jo profesiją. Be abejonės, ne šiaip sau sargas. O drauge kažkodėl gana 

aiškiai jutau, jog tos profesijos asmenų jau esu matęs.
— Na, na,—pasakė. — Nesiginčysime, nors tokie juokeliai gali atsirūgti. 

Taip sakant, nepagarbus elgesys su valdžios atstovu. Bet tuo tarpu dar 
atleidžiame. Kilmė?

— Jau sakiau.
Trenkė kumščiu į stalą.
— Iš darbininkų, valstiečių ar inteligentų? O gal iš dvarininkų, a?
— Iš dvarininkų? Ne, ne, — skubiai paneigiau, kaip buvau įpratęs.
— Prašom užpildyti!
Ir pakišo man anketą su daugybe rubrikų, kurios pilkas, prastos kokybės 

popierius man irgi atrodė pažįstamas.
— Aš tik norėjau pasakyti: maniau, kad jūs čia jau viską žinote. Atseit, 

nebereikia.
Pakėlė akis į dangų, jei galima taip išsireikšti, nes jau buvome danguje, 

rodydamas savo angelišką, bet rūščią ir nepaperkamą kantrybę.
— Savaime aišku, viską žinome. Bet kas iš to išeina? Kad žinome, tai vienas 

dalykas, o kad reikia, tai kitas.
— Kaip danguje, taip ir ant žemės?
— Būtent.
Ir padavė man plunksną, prirakintą grandinėle (kad klijentai nepavogtų? 

Bet juk mes danguje?!), irgi kažkokią pažįstamą. Ant smaigalio buvo pridžiūvę 
kankinės musės palaikai.

— Tik rašykite aiškiai. Ir nieko nepraleiskite.
Kaip gi čia dabar, Šventasis Petrai, juk čia dangus, o ne žemė — jau 

norėjau pasakyti, bet dirstelėjau į jo glotniai apskustą smakrą ir nutilau. Kiek 
atsiminiau, Šventasis Petras buvo barzdotas. Gal pasišalino savo reikalais, o 
tasai šičia—tik jo pavaduotojas, kuris naudojasi akimirka ir peržengia savo 
valdžios ribas? Turbūt netgi danguje tokių daiktų pasitaiko. Nereikia smulkintis, 
juo labiau kad šiaip viskas atrodo tvarkoje. Prieangio sienoje kabėjo didelis 
Dievo Tėvo portretas didele pažįstama barzda.

Gavęs leidimą, patraukiau rojaus pievomis. Susidomėjęs dairiausi aplinkui, 
ieškodamas angelų ir išganytų sielų. Po kurio laiko pastebėjau, bet angelai ir 
sielos atrodė keistokai, atseit, nevisiškai taip, kaip kadaise įsivaizduodavau. 
Nesėdėjo ant individualių debesėlių, bet kažkur žygiavo vieningomis gretomis su 
dūdų orkestru. Orkestrą gyvas būdamas matydavau įvairiuose paveiksluose,

akiračiai nr. 7 (161)

4



RECENZIJOS

alsuojanti Plinkšių ežero platuma”, cituoja jį 
Bučys. Bet 1976 m. „nauji patvarkymai kaime 
užvertė tos sodybos paskutini puslapi. Prie laukų 
keliuko liko keletas aukštų drebulių, garbanotas 
ąžuoliukas, vyšnių krūmelis ..." (Tarybų Lietuvos 
rašytojai, 1977, Pociaus pasisakymas apie savo 
gyvenimo faktus.)

Novelėj „Volungė”, jis tradicinio kaimo sugrio
vimą pavaizduoja alegoriškai. Kažkas naktį suskal
dė į gabalus per amžius ganyklų pakrašty 
išgulėjusius margus akmenis, į kuriuos kolūkio 
skerdžius Dabingis (Krėvės Lapino tikras „pusbro
lis”) žiūrėjo kaip į gyvas būtybes.

„Lyg koks baisus milžinas būtų trenkęs į 
kiekvieną savo kumščiu ir sutrupinęs i smulkias 
skeveldras. Suskaldyti, išsklaidyti jie raudonavo 
kaip sukapota skerdiena. ”

Bet jaunas skulptorius Tadas, mirusio kaimyno 
sūnus, nori išsaugot paskutinį juodą akmenį ir 
iškalti jame savo tėvo veidą. Jaunoji karta nori 
išlaikyt tautos dvasią, pratęst tėvų palikimą savo 
žemėj. Čia alegorija net jau perdaug aiški, kiek 
dirbtina.

Be jokio dirbtinumo, nors irgi alegoriškai apie 
atsisveikinimą su praeitim ir su tėviške Pocius rašo 
novelėj „Atsisveikinimas”. Čia pasakotojas kalba 
su meile apie savo senelę („jai tik keletas metų iki 
šimto”). Jis turi labai susilenkti, „kad galėtų 
pabučiuoti jos išdžiūvusią, drebančią ranką”. Bet 
„kažkas graudu ir nežemiška spindi ramiame 
senelės žvilgsnyje, tarsi ji matytų tai, ko mes dar 
negalime suprasti”.

Pasakotojui dar esant mažam, ji ne kartę 
išpasakojo visą savo gyvenimą. „Atrodytų ji 
gyveno ne žemės užkampyje, bet pačiame plataus 
pasaulio vieškelio vidury”. (Čia Pocius kalba apie 
pačios Lietuvos likimą). ,, Visi svarbieji istorijos 

[vykiai, beskrisdami per šią žemę, negailestingai 
užkliudydavo ir šios smulkutės darbštuolės moters 
širdį, dažniau atnešdami skausmą ir vargą, o tik 
retkarčiais šviesesnes dienas”. Tai juk mūsų krašto 
istorija. (Čia jis vėl kalba metonimiškai.)

„Kai vėl po kraštą ėmė maišytis visokių 
uniformų kareiviai, ji tik lingavo galva: kaip daug 
kas gyvenime kartojasi”.

Senelė giliai tikinti, vis kalba apie Dievą. Kai 
dar „pirmaisiais Tarybų valdžios metais” pas juos 
užsuko „kažkoks valdžios atstovas”, senelė išdrožė 
sustojus ant slenksčio: „Ką norite, tą darykite, bet 
mes šv. Romos katalikų tikėjimo neatsižadėjome ir 
neatsižadėsime”. (Tai juk beveik visos tautos 
protestas.)

Viena jos anūkė, pati mylimiausioji, mokytoja 
kažką pasakojo jai apie kosmonautus, Darciną, 
beždžionžmogius. Senelė iš pasipiktinimo „net visa 
suvirpėjo”. Sėdėjo ant savo suolelio ir nieko 
nebekalbino. Tik išvažiuojant mokytojai ramiai 
pasakė: „Būk kas nori, tik gerumo neprarask. Juk 
gerume ir yra dievas.” Anūkė „nebeišsilaikė savo 
pedagoginėje aukštumoje”, be žodžių pabučiavo 
senelės kaktą. (Ji religiją, turbūt, pakeitė humaniz
mu).

Kai visas būrys tolo keliuku, senelė lydėjo visus 
savo geromis akimis. „Tikrai jai iki skausmo buvo 
neramu, kur mes nueisim toje migloje.” Tos miglos 
prasmė irgi metaforiška.

2. SOCIALINĖS YDOS, NEGEROVĖS

Taigi, Pocius nuolat liečia dvasines problemas, 
susijusias su pakitusiom vertybėm. Bet kai kuriose 
novelėse jis drąsiai iškelia ir tarybinio gyvenimo 
socialines ydas bei trūkumus.

Septintam ir aštuntam dešimtmety savikritika, 

tiek gyvenime, tiek ir literatūroj, tapo iki tam tikro 
laipsnio priimtina. Žmonių nepasitenkinimas dėl 
socialinių trūkumų išėjo į viešumą. Tai atsispindi 
ir Pociaus kūryboj.

Kolūkietis Čepkus, novelėj „Brakonieriaus 
maištas”, taip kaip ir teisingasis malūnininkas 
ankstesnėj novelėj „Baltasis Jeronimas”, išreiškia 
eilinio žmogaus nepasitenkinimą aukštesniųjų 
sluoksnių privilegijuotu gyvenimu ir korupcija.

Jis apskundžia kolūkio pirmininką, nuolat 
lėbaujantį su aukštais svečiais iš rajono ir verčiantį 
jį nelegaliai prižvejoti žuvų dar aukštesniam svečiui 
iš sostinės. Bet už išreikštą pasipiktinimą netinka
mu vyresnybės elgesiu, jis nesusilaukia bausmės 
kaip jo pirmtakas ir neišmetamas iš kolūkio.

„Šulas” iš Vilniaus jo atidžiai išklauso. Tik 
potekstėje subtili užuomina, jog ir sostinėje ne 
geriau. Sudrausminęs pavaldinius, aukštasis svečias 
grįžta į sostinę automobiliu, panašiu į žuvį: 
„Balta ,Volga’ nelyginant blizganti žuvis nunėrė 
per juodalksnių properšą”.

Iš humoristinės pusės į „tvarkos saugotojus” 
Pocius pažvelgia feljetoniško stiliaus novelėj 
„Eksponatas”. Leopoldas Tučkus, iš ankstesnio 
darbo atleistas „už per didelį uolumą”, buvo 
pasiųstas „sustiprint muziejaus darbuotojų kolek
tyvo” į lietuviškos knygos muziejų, kuris iki tol 
buvo „lyg ramybės sala”. „Saugomas seno parko, 
jis dunkso ramus, šventiškas ir paslaptingas, 
tartum laiko nepaliestas praėjusių šimtmečių pa
minklas.”

Mokslo darbuotojų nemėgstamas ir pajuokia
mas, Tučkus surašinėja jų nuodėmes į žalią 
knygutę, iš kurios retkarčiais paskaito direktoriui. 
Viena tokia nuodėmė — „nepagarbiai atsiliepė 
apie Nikitą Sergejevičių, pavadindama jį kukurūzi-

(tęsinys sekančiame psl.)

angelai trimituodavo, bet taipogi grodavo arfomis, o čia buvo likę tiktai trimitai. 
Mane labiau nustebino sparnai, apkarpyti ligi pečių—sakytum, lyg ir ne sparnai, 
o kažkokios bigės. Įsijungiau į paskutiniąją keturių sielų gretą. Kaip kiekvienos 
demonstracijos, taip ir šios gale žingsniavo anaiptol ne patys stambiausi ir 
šauniausi egzemplioriai. Nedidelio ūgio ir nevikrūs. Niekas man netarė nei žodžio, 
taigi po kiek laiko ryžausi pradėti pats.

— Aleliuja, — pasakiau vienam, kuris mindžiukavo pats paskutinis, atsilikęs 
nuo visų. Turėjau pagrindo manyti, jog taip sveikinasi čionykščiai.

— Aleliuja, — atsakė jis, tačiau be didesnio entuziazmo, kažkaip formaliai.
— Kaip sekasi išganymas? — paklausiau, nekreipdamas dėmesio į jo 

elgseną. —Tvarkoj?
— Tvarkoj, — atsakė ir trumpai, tiriamu žvilgsniu dirstelėjo į mane.
— O šita demonstracija, kur ji eina?
Pažvelgė ilgiau ir įdėmiau, bet neatsakė.
— Atsiprašau, kad klausiu, bet aš ką tik iš žemės, nespėjau apsiprasti.
— Iš žemės? — pakartojo, bet vis dar šaltokai.
— Prieš valandėlę; o prie vartų nieko nesupratau. Tasai Šventasis lyg ir ne 

Šventasis Petras, su juo neįmanoma susikalbėti.
— Šventasis Petras?
— Jis, o gal jo pavaduotojas, tikrai nežinau; o paklausti nedrįsau, nes 

žiūrėjo į mane labai iš aukšto.
Nevikrusis patylėjo.
— Negi aš žinau, ar tamsta tikrai iš žemės, ar ne,— tarė jis pagaliau.
— Tik pažiūrėkit į mano pečius. Esu dar be sparnų, gausiu juos tiktai po 

teismo sprendimo—žinoma, jeigu mane priims.
— Faktas, — sutiko jis ir truputį pralinksmėjo.—Atleiskite, kad buvau 

nemandagus, bet kai čia ilgiau pabūsite, tai suprasite.
— Beje, įdomūs tie jūsų sparnai, lyg ir ne sparnai, o kažkokios lazdelės. 

Kodėl tokie trumpi?
— Neskubėkim, — pasiūlė jis. Mudu sulėtinome žingsnį ir šiek tiek 

atitrukome nuo paskutiniosios gretos.
— Paprastas reikalas, — paaiškino, kada kiti angelai jau nebegalėjo 

nugirsti.—Kam reikalingi sparnai?
— Kaip tai kam? Aišku, skraidymui.
— O jeigu skraidai, gali pakilti į orą, teisybė?

1984 m. liepos mėn.

— Savaime aišku.
— O jei gali pakilti, gali išskristi, ar ne?
— Kaip tai išskristi? . .
— Nagi išskristi ir nebegrįžti.
Kažkas man lyg ir paaiškėjo.
— Norite pasakyti, kad tyčia duoda tokius trumpus sparnus . . . kad 

negalėtum . . .
Vietoje atsakymo sumosikavo bigėmis. Nepakilo nei per centimetrą.
— Bet juk tai nesąmonė! Kas gi bėgs iš rojaus?
— Žiūrint iš kokio. Čia daug kas pasikeitė nuo tų laikų, kada mokėtės 

katekizmo.
— Tiesa, mokiausi jau labai, labai seniai. Dar prieš karą.
— Matote. O Istorija pažengė į priekį. Pagal neginčijamus dėsnius.
— Malonėkite plačiau paaiškinti.
— Ką jums dėstė, sakysime, apie nuodėmę? . .
— Nieko ypatingo. Nevok, nežudyk . . . Taip sakant, Dešimt Įsakymų.
— Nebeaktualu.
— Kaip tai nebeaktualu? Jau galima vogti ir žudyti?
— Nei galima, nei ne. Iš esmės nebesvarbu. Dabar kiti kriterijai. Nuodėmė 

yra visa tai, kas stabdo visuomenės pažangą, o dorybė visą tai, kas pažangą 
skatina. Jeigu jums būtinai norisi vogti, galite vogti, tik vardan pažangos. Tas 
pat ir su žudymu. Pagal tai ir būsite teisiamas.

— Palaukit, palaukit, kaip gi čia dabar . . . Vadinasi, rojus . . . rojus irgi 
supažangėjo?

— Dar daugiau. Dabar rojus galutinai įkūnija pats žinote ką. Pagal 
neginčijamus dėsnius . . . Tikriausiai mokėtės apie tai po karo.

— Jėzau! — sudejavau.
— Jėzaus geriau neminėkit.
— Tai tasai Šventasis Petras . . .
— Koks jau ten Šventasis Petras. Seniai likviduotas.
— Bet juk . . . vadovybė liko ta pati. Mačiau portretą.
— Aną barzdotą, ar ne? Ar neatsimenat kito portreto, irgi su barzda, gana 

panašaus? . .
Nustėrau.
— Karlas? — riktelėjau. (tęsinys sekančiame psl.)

5

5



RECENZIJOS

TAUTOS LIKIMO . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
ninku”, kita — „pasakoją Armėnijos radijo anek
dotus”.

Galų gale jis vėl už per didelį uolumą, padaręs 
baisiausią kvailystę, atleidžiamas iš darbo.

Čia Pociaus žvali, fiktyvi pasakotoja ironizuoja 
tik patį Tučkaus asmenį, bet skaitytojas žino, kad 
tokių pilna visur; kiekvienoj įstaigoj, įmonėj yra 
tokių „tvarkos saugotojų”.

Ir kitose novelėse rašytojas neigiamas tarybinio 
gyvenimo apraiškas demaskuoja kaip asmenines 
ydas, o ne kaip politinės sistemos trūkumus, bet 
užtekstinės sąsajos su bendra visiems lietuviams 
patirtim skatina skaitytojų sąmonėj apibendrini
mus.

3. Metaforiškas skaitymas.

Tokia apibendrinimus skatinanti novelė yra 
„Žilasis brolis”. Čia Pocius vėl, kaip partizaninio 
laikotarpio novelėj „Du sūnūs”, vaizduoja du 
brolius „priešingose stovyklose”. Vytautas Jurkus, 
aukštą karjeros pakopą pasiekęs valdininkas — 
ministro pavaduotojas, jo žilasis brolis Pranas — 
„pogrindžio” gyventojas — slapstosi neišeidamas į 
saulės šviesą. Kovojęs su vokiečiais ir atkirstas 
Žemaitijoj, jis visų laikomas žuvusiu, bet gyvena 
už dvigubos sienos tėvo troboje.

Novelei prasidedant, Vytautas gauna telegramą, 
jog tėvas mirė. Besislapstantysis neturi kur dingti. 
Reikia ką nors daryti, broliui padėt. Bet Vytautas 
jo egzistenciją iki šiol visose anketose nutylėjo. Jis 
svyruoja, nebėga broliui į pagalbą, kaip Kostas 
prie sužeisto brolio partizano. Dabar broliškumą ir 
žmoniškumą nustelbia susirūpinimas karjera.

Jis pasiūlo broliui padirbtu pasu išvykt į Sibirą 
ar į Kazachstaną. Bet šis nori likt Lietuvoj . . . 
Novelės pabaigoj, nesuradęs išeities, „Žilasis 

brolis” pasikaria. Vytautas, išgelbėtas iš keblios 
situacijos, jį slapta užkasa (kaip Kostas brolį 
partizaną, tik neramia sąžine).

Analizuodamas šią novelę savo straipsny „Su 
novele dviese”, knygoje Šiuolaikinės prozos pro
blemos (Vilnius, 1978, 236 psl.),, Albertas Zalato
rius sako, kad jos tema jau vien dėl to „novatoriš
ka”, kad vaizduoja atsakingą darbuotoją „toli 
gražu ne herojinėmis ar idilinėmis spalvomis”. Bet 
Jurkaus elgesys, sako jis, yra „tik literatūrinė 
priemonė mus paveikti”, nes „ir patys kažkiek 
esame jurkai”.

Čia prisimena Annabergo literatūros būrelio 
diskusijos apie šiuolaikinę Lietuvos novelę, (K. 
Almenas, „Literatūra Annaberge”, Akiračiai, 1983, 
liepa), kurioj dalyvavo nauji ateiviai iš Lietuvos. 
„Ten visi turi „žiląją brolį”, sakė jie, „nuteistas, 
emigravęs, ištremtas brolis ar giminė randasi 
beveik kiekvienoj šeimoje”. „Žilojo brolio simboli
koje taip pat buvo įžiūrima ir kenčianti tauta, ir 
krikščioniškos kančios pavyzdys.”

Ir iš tiesų, besislapstantį brolį Pocius vaizduoja 
lyg kokį šventąjį kankinį. Žili plaukai, lyg aureolė 
(kaip ir baltojo Jeronimo, kurio balta galva 
„šviesdavo salės gale”). Minėtam straipsny, sugre
tinęs abu brolius, Zalatorius irgi sako, kad „kančia 
ir nesėkmė sunaikina žmogų fiziškai, bet sutaurina 
jo dvasią, iškelia jį aukščiau tų, kurie, gyvendami 
patogiai ir nebesugebėdami patogumų atsisakyti, 
tampa egoistais ir bailiais”.

Pats Pocius vienam epizode brolius šitaip 
sugretino: „Vienas jų, sveikatingas, raudonskruos
tis, brangiu, gerai pasiūtu kostiumu, sėdėjo kėdėje 
iš kairės, o kitas — žilas, išblyškęs ir apsmukęs, 
lyg be saulės tūnojęs žolynas, — klūpojo dešinėje”. 
Taip jie budėjo prie tėvo lavono.

Savo sugretinimo Pocius neaiškina, neišvysto 
jo implikacijų. Bet pats vaizdas veikia skaitytojo 
jausmus ir protą, galbūt sukrečia ir jo sąžinę. Jis 

skatina metaforišką galvojimą. O „metafora — tai 
galimų klausimų sistema”, anot Michel Charles 
(Rhetorique de la lecture, Paris, Seuil, 1977). 
Metafora stumia skaitytoją susimąstyti apie gali
mus užtekstinius ryšius, panašumus.

Ką šių dienų skaitytojui simbolizuoja brolių 
figūros šiame epizode, kurį galima suvokti ir kaip 
parabole?

Pranas gali simbolizuot visą dabartinį disiden
tinį judėjimą ir sąžinės kalinių likimą. O prisitaikė
lis Vytautas (kurio ir vardas valdoviškas) — 
tarybinę Lietuvos valdžią. Ji disidentams siūlo tik 
Sibirą ir Kazachstaną ir bando pogrindžio judėji
mą slaptai užkasti.

„Dešinė” ir „kairė” šioje parabolėje gali 
simbolizuoti ne vien tik ideologinį susiskirstymą, 
bet ir paskutiniam teisme atrinktų teisiųjų bei 
pasmerktųjų vietas. Teisusis brolis juk klūpo de
šinėje mirusio tėvo, (tai paties Dievo Tėvo Teisė
jo, ar teisingumo metafora?), o tas, kurį graužia 
sąžinė,—jo kairėje.

Aišku, Pocius tokių reikšmių šioms veikėjų 
figūroms tikriausiai visai neskyrė. Novelė atspaus
dinta rinkiny „Ištirpę migloje” 1972 m., kai 
disidentinis judėjimas Lietuvoj dar nebuvo išplitęs. 
Rašytojas gali tokiu aiškinimu net pasipiktinti. 
(Kaip ir kitais mūsų apibendrinimais).

Bet „metaforiškas skaitymas” — skaitytojo 
produkcija, kaip rašė Jonathan Culler. Žvelgiant iš 
skaitymo perspektyvos, tai tik „vienas ėjimas” 
nuolatiniame interpretacijos vyksme. Skaitytojas 
pats daro išvadas, pasiremdamas savo patirtim. Jis 
tekstą „perrašo”. (The pursuit of signs, Cornell 
University Press, 1981, 209 psl.).

Juk galima ir marksistinis to paties teksto 
skaitymas (ar perrašymas). Tuo požiūriu analizuo
jant, dešinėj tėvo klupantysis brolis, fašistų kitados 
suklaidintas, suardė savo gyvenimą, praleido daug 
metų tuščiai, neproduktyviai, „lyg be saulės

PASKUTINYSIS TEISMAS
(atkelta iš 5-to psl.)

Jis linktelėjo. Žodžių jau nebereikėjo.
Man pasivaideno, kad prasmegsiu skradžiai dangų. Norėjau apsigręžti ir 

dumti, bet prisiminiau, kad vartai saugomi. O jis mane apkabino.
— Ką darysi, brol, — pasakė su užuojauta. — Neginčijami Istorijos dėsniai.
— O kur dabar žygiuojame? . . — sumurmėjau.
— Į mitingą.
— J kokį mitingą? . .
— Vieną tipą teis, o mes būsim liaudies balsas. „Tegyvuoja“, „Šalin“, pats 

žinai.
— Žinau, — sušnabždėjau, nudelbęs akis į dangų, tai yra žemyn. Jei 

būtume buvę žemėje, pasakyčiau „į žemę“.
— Bet palauk, ar ne pats ir būsi teisiamas? Juk tu dar nenuteistas, tik eini 

su mumis.
— Teisybė. Aš ir būsiu.
Jis nedelsdamas atsitraukė.
— Nepyk, bet pasimatysim tiktai po teismo, — skubiai pratarė. — Pats 

supranti.
— Manai, kad jie mane gali prakeikti?
— Neatrodai geležinis Feliksas, o jie nejuokauja. Senojoje santvarkoje dar 

buvo nuodėmių atleidimas, o dabar nieko, tik dėsniai ir dėsniai. Neginčijami.
Ir prisijungė prie kolegų angelų. Nuo tos valandėlės ne tik ąebešnekėjo, bet 

dėjosi manęs nematąs.
Žingsniavau iš paskos, panarinęs galvą. „Neginčijami dėsniai“ . . . „Jie 

nejuokauja“ . . . Galva ūžte ūžė. Tai toks dabar dangus, tai šitaip atrodo. Toks 
neįtikėtinas, pritrenkiantis pasikeitimas, kas tai galėjo įsivaizduoti, kas galėjo 
numatyti.

Bet geriau apgalvojus, pasikeitimas visai ne toks įstabus. Ar negana 
gyvenau žemėje dvidešimtojo amžiaus gale? Ar negana skaičiau laikraščių
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įvairiomis kalbomis, mokslinių darbų ir literatūros veikalų? Ar negana klausiau 
radijo ir pašnekėsiu salonuose, ar negana žiūrėjau visokiausių televizijų? Ar to 
neužteko, kad numatyčiau, kuo viskas kvepia? Argi nesupratau, ką jie šneka, 
rašo ir rodo? Juk supratau. Stebėjau, kaip gimsta naujos vertybės, kaip keičiasi 
Gėrio ir Blogio sąvokos, kaip nyksta senoji ir atsiranda naujoji religija. Taigi?

Taigi ne protas mane apgavo, o tikėjimas. Tiesiog netikėjau, kad tai iš 
tikrųjų, kad netgi šitaip. Mano asmeninė patirtis neleido man įtikėti, kad jie 
irgi, savo noru ... Ir štai dabar esu čia, visai nepasirengęs teismui, nuo kurio 
priklauso mano išganymas ar prakeikimas per amžius.

Nes jei esama išganymo, tai juk esama ir prakeikimo. Aha . . .
Štai jau ir Paskutiniojo Teismo vietovė. Platus slėnis, o virš jo iškilus 

kalnas, viskas apdengta raudonu audeklu, kaip prezidiume. Demonstracija 
sustojo slėnyje, ant kalno jau sėdėjo Naujosios Bažnyčios Tėvai ir Patriarchai, 
Palaimintieji, Pranašai ir Šventieji, nuo apačios ligi viršaus pagal rangą ir 
laipsnį, ligi Trejybės pačioje viršūnėje. Aukščiausiasis, jau minėta vešlia barzda, 
buvo priešaky. Sėdėjo soste, o rankoje laikė Raštą, visus tomus, nuo pirmojo 
ligi paskutiniojo. Pro jo petį dirsčiojo garbės Vicepirmininkas, irgi su barzda, 
tik apkirpta ir ne tokia garbanota. Aukščiausiojo kairėje sėdėjo Plikis, jau visai 
pakirpta barzdele, o dešinėje anas su ūsais. O žemiau . . . Ak, kiek ten jų 
buvo.

Ir atsidūriau vienų vienas to didžiulio kalno papėdėje, o paskui mane 
išganytųjų galybė. Arkangelas sutrimitavo,—nepažinau, ar Suslovas, ar 
Budionas,—ir prasidėjo procesas.

Pirmiausia teismo sekretorius perskaitė mano bylą. Pažinau jį. Žemėje 
nebuvo didelis Sekretorius, tai yra buvo kur kas mažiau išgarsėjęs už kitus 
Pirmuosius Sekretorius, bet mūsų krašte jį žinojo kiekvienas. Tasai mažyčiais 
ūsiukais, nelyginant šepetėliu, ir į viršų sušukuotais plaukais. Dar daug 
mūsiškių jį prisimena, ir tikriausiai todėl jam atiteko mano byla, kad anuomet 
buvau jo jurisdikcijoje. Byloje tilpo visas mano gyvenimas. Atrodė bjauriai. 
Tiesa, jaunas būdamas priklausiau angelaičiams, bet šiaudadūšis buvau, 
fariziejus, ką besakyti. O vėliau . . . Juo vėliau, juo blogiau.

— Teisiamasis ne sykį nusidėjo, — prabilo Pirmininkas, bet stabtelėjo, nes

akiračiai nr. 7 (161)

6



SKILTYS

tūnojęs žolynas”. Ir dabar, vis dar įsikibęs į senąją, 
nacionalistinę pasaulėjautą, neranda sau vietos 
socialistinėj visuomenėj. Bet ir iš šios perspektyvos 
žiūrint, Prano figūra gali simbolizuoti disidentų 
judėjimą. Jiems tik dvi išeitys tepaliekamos — 
išsikelti į Sibirą, ar nusižudyti.

Kairėje tėvo lavono sėdintysis brolis, prisidėjo 
prie komunizmo statybos, gyvenimo progreso. Jis 
sveikatingas ir „sveikų” pažiūrų — net ir jo 
skruostai raudoni, dėvi brangiu, gerai pasiūtu 
kostiumu, tai yra — gerai pritapęs prie naujos 
komunistinės santvarkos, vaidina joje savo rolę. 
Pati jo išvaizda liudija gerą tarybinį gyvenimą. 
(Bent aukštesnių sluoksnių).

Deja, iš to „gero gyvenimo” atsirado vietos 
karjerizmui. Karjeristai — nedori komunistai. Jie

ATVIRAI
KALBANT

APIE GERAS IR BLOGAS RECENZIJAS

Čikagos Lietuvių operos metiniai pastatymai 
yra meno šventės, daugelio nekantriai laukiamos, 
sutraukiančios žiūrovus iš Čikagos ir kitų, net ir 
tolimesniųjų lietuviškų kolonijų. Nenuostabu, kad 
ir lietuvių spaudoje joms skiriamas neeilinis 
dėmesys, prieš spektaklius specialiai sudarytų 
informacinių komisijų nariams smulkiai aprašinė
jant pasiruošimo eigą, o po jų — recenzentams 
vertinant išpildymą, atsiekimus.

Šių metų gegužės 5 ir 6 d.d. pastatytą Ch. 
Gounod „Faustą” gegužės 19 d. Drauge įvertino 
Mykolas Drunga, dažnas įvairių pastatymų kriti
kas. Gana ilgoje, maždaug pusės laikraštinio 

veidmainiauja, nuslepia „senas nuodėmes”, praeitį 
slaptai užkasa. Juos graužia sąžinė.

Taigi, ši novelė atvira įvairiopai interpretacijai, 
kaip ir daugelis kitų Pociaus novelių. Tai liudija jo 
pasakojimo būdo subtilumą.

Tiesa, meninė kalba yra „kodas”, kuriame 
„užkoduota” paties autoriaus prasmė, bet kiekvie
nas skaitytojas kitaip jį šifruoja. Gero kūrinio 
giliausia prasmė juk visada kiekvienam jo suvokė
jui būna skirtinga, nes ji gimsta pačiam suvokimo 
akte.

Todėl nauji skaitytojai Pociaus novelėse gali 
prieiti savitų apibendrinimų, kuriems autorius gali 
ir nepritarti ir už kuriuos jis neatsakingas. O tai 
liudija jo novelių, kaip autonomiškų meno kūrinių, 
gyvastingumą.

Alina Staknienė

puslapio recenzijoje jis ištisom pastraipom ar bent 
keliais sakiniais įvertino kiekvieną solistą, o taipgi 
chorą (išvardindamas chorvedžius), orkestrą (iškel
damas dirigento privalumus), baletą (surasdamas 
komplimentų ne vien choreografei, bet ir visiems 
solistams), režisūrą, dekoracijas (niekur nepamirš
damas dailininko ar režisieriaus pavardžių), net ir 
salę, žodžiu sakant, kiekvieną šio sudėtingo 
spektaklio elementą. M. Drunga rado progos 
spektaklį ar kai kuriuos jo kūrėjus palyginti su 
kitais savo matytais ir įstatyti jį į atitinkamus 
rėmus. Kiekvienu atveju, net ir operos nematęs 
Draugo skaitytojas, gyvenąs kitame mieste ar 
kontinente, arba tas, kuris laikraštį vartys po 
daugelio metų, jau galės susidaryti neblogą vaizdą 
kas ten dėjosi ir kaip visa tai atrodė ... Ko 
daugiau benorėt?

O vis dėlto už poros savaičių (1984.VL16) tūlas 
Antanas Rauchas suabejojo M. Drungos kvalifika
cijomis, iš kitos pusės rasdamas, jog jis operai 
stato perdaug aukštus reikalavimus. A. R. pagei

davo, kad operai recenzuoti Draugas surastų 
kvalifikuotus „muzikologus”, matyt galvodamas, 
jog jų reikalavimai būtų žemesni ... M. D., pats 
būdamas vienas iš Draugo redaktorių, turėjo 
galimybę išsamiai ir įtikinančiai atsakyti tame 
pačiame numeryje, tuo pačiu ne tik dar sykį 
sugrįždamas prie pastatymo, bet taipgi išryškinda
mas savo standartus ir kritiko uždavinius. Nei 
kritikui, nei oponentui šiuo atveju net nereikėjo 
užsiminti apie informacinius recenzijos reikalavi
mus, nes jie (kaip skaitytojas turėjo progos 
pastebėti antroje šios skilties dalyje) niekur nebuvo 
pažeisti. O kad tai labai svarbūs reikalavimai, 
aiškiai nusako nemažesnis autoritetas kaip muzi
kas VI. Jakubėnas, vienas didžiausių šios srities 
specialistų ne tik išeivijoje, bet ir nepriklausomoje 
Lietuvoje:

— Žurnalizmo dėsnis „kas? kur? kada?”galioja 
ir muzikos kritikose. (. . .) Rašant apie parengi
mus, kuriuose dalyvauja didesnis kiekis asmenų, 
reikalingų gerai patikrinti, ar visi dalyviai, ypač 
antraeiliai, yra paminėti. (Žurnalistika, 131 p.)

Kiekviena laikraštinė recenzija pirmiausia yra 
informacijos šaltinis, skirtas pirmoje eilėje skaity
tojui. Ne spektaklio atlikėjams, režisieriams, 
dirigentams, ne jį mačiusiems žiūrovams (kurie, 
reikia manyti, irgi recenziją skaitys ar net iš jos 
mokysis), bet skaitytojui, kuriam tai gal ir tebus 
vienintelis būdas su spektakliu susipažinti. Kaip tik 
dėl to faktai (visada objektyvūs!) ir yra svarbesni 
ir reikalingesni negu recenzento (visada subjekty
vi!) nuomonė. Ne veltui gi ir pats M. D. savo 
atsakyme oponentui taria:

— ... Kai kurie mūsų operos „draugai” 
„vertina” recenzijas taip: jeigu kuri nors susideda 
vien iš pagyrų, tai recenzija „gera”, o jeigu joje yra 
pastabų, dargi aštresnių — tai velniop su tokia . . .

Gi dėl faktų, jeigu jie tikslūs, dviejų nuomonių 
negali būti. . , x(tęsinys sekančiame psl.)

jam kliudė kažkoks plepys.—Salėje prašome laikytis tylos,—kreipėsi į mažiuką 
akiniuotą storulį su sklastymu, kuris Palaimintųjų būryje kažką aiškino savo 
kaimynams, pakuždomis, bet labai aistringai.—Ne sykį nusidėjo, ne sykį 
papiktino dangiškąją galybę.

— Šalin! — suriko minia slėnyje.
— Tačiau Paskutinysis Teismas nori išžiūrėti bylą ligi galo ir suteikti jam 

išganymo progą.
— Tegyvuoja! — suklykė minia.
— Teisiamąjį prašome prisiartinti ir atsakyti į klausimus. Nuo jo atsakymų 

viskas pareis.
Žengiau keletą žingsnių į priekį ir sustojau ties pačia papėde. Turėjau 

atsilošti, kad matyčiau viršūnę.
— Prašome nekliudyti, — vėl kreipėsi Pirmininkas į aną plepį.—S’il votis 

plait.
— Aha, — pagalvojau, — tai kažkoks prancūzas.
— Pirmasis klausimas. Kaip teisiamasis vertina feodalinį išnaudojimą?
— Labai mėgstu.
Siaubo kuždesys nusirito kalnu ir slėniu. Pasakiau nevisišką teisybę, 

feodalams esu gana abejingas, bet dėl viso pikto geriau truputį perdėti. Jokiu 
būdu negalėjau rizikuoti, kad liksiu išganytas. Tik prancūzas kažką plepėjo, į 
nieką nekreipdamas dėmesio.

— Draugas Sartre’ai, prašom išeiti iš salės. Vadinasi, teisiamasis palaiko 
išnaudotojų klases? Tai gal tada teisiamasis malonės pasakyti, ką galvoja apie 
prieštaravimą tarp visuomeninio gamybos būdo ir privačios nuosavybės?

Turėjau trupučiuką lukterėti, kol išnešė Sartre’ą, nes pats išeiti nenorėjo. 
Nešė Dzeržinskis drauge su Thorezu, o Sartre’as plepėjo, ir tiek. Tik jį išnešus 
įsivyravo tyla, ir toje tyloje nuskambėjo mano žodžiai:

— Man vis vien. Kad tik būtų pinigų.
Suvaitojo kalnas ir slėnis. Pats Pirmininkas tarsi neteko žado. Bet po kiek 

laiko apsiramino ir pro sukąstus dantis iškošė:
— Nieko sau. Vadinasi, kaltinamasis palaiko eksploataciją?
— Žiūrint kokią.

1984 m. liepos mėn.

— Tai yra?
— Priklauso nuo eksploatacijos laipsnio. Jeigu smarki, tai palaikau, o 

jeigu menkesnė, irgi palaikau, bet mažiau.
Šį kartą niekas nesudejavo. Kartais siaubas pasiekia tokį lygmenį, jog jį 

geriausiai išreiškia tyla.
— Pereikime prie nacionalinio išsivadavimo sąjūdžių. Kokios kaltinamojo 

pažiūros šiuo klausimu?
— Turite omenyje Lenkiją?
Tyla sprogo, ir švento pasipiktinimo šauksmas pripildė dangų. „Šalin, šalin 

provokatorių!“—klykė slėnis, o kalnas irgi griaudė visų Arkangelų, Pranašų, 
Patriarchų ir Šventųjų balsais. Ir atrodė, kad tai niekad nesibaigs, bet 
Aukščiausiasis iškėlė kairę. Tada vėl stojo tyla. Aukščiausiasis pasilenkė ir 
kažką sukuždėjo į ausį Pirmininkui.

— Paskutinis klausimas, — prabilo Pirmininkas. — Pats Istorinis Deter
minizmas geidžia suteikti teisiamajam tą paskutiniąją progą. Nuo to 
paskutiniojo atsakymo priklausys jo išganymas. Taigi siūlau teisiamajam gerai 
apgalvoti ir pasakyti: koks yra jo požiūris į . . .

Ir tada tarė švenčiausiąjį žodį, patį švenčiausią iš visų, tokį šventą, jog 
negaliu jo pakartoti šičia, profaniškame ir menkame apsakymėlyje. Galiu tik 
atskleisti paslaptį,—ir drebu ją atskleisdamas,—kad prasideda raide „S“.

Ir vėl tyla, šį kartą pati giliausioji, kosminė tyla. Tokia, kurioje girdėti 
tiktai, kaip sukasi planetos, pulsuoja saulės ir tvyro amžinatvėje galaktikos. O 
aš toje tyloje pasakiau:

— Bybis į akį.
Perkūnija, atsivėrė bedugnės nasrai ir prarijo šventvagį. Ugnyje ir dūmuose 

pamačiau kažką labai storą, su cigaru vienoje rankoje, su šakėmis kitoje— 
Churchill’į?—kažkas kikeno, bene Harry Trumanas, ir mosikavo juoda uodega; 
svilino Wall Streeto derva ir trenkė Pentagono siera. Tai jau per amžių amžius 
amen?—vos spėjau pagalvoti, ir vis dar netikėdamas, kad man pavyko išvengti 
Išganymo, griuvau į Kapitalizmo pragarą.

Vertė Tomas Venclova
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ATVIRAI KALBANT
(atkelta iš 7-to psl.)

Visai sutikdamas su Antano Dundzilos nuo
mone (Draugas, 1984.VI.30), kad A. R. priekaištai 
„yra be pagrindo”, nė nebandydamas spręsti 
recenzijoje išreikšto vertinimo teisingumo, operos 
nemačiusiam tepasakysiu, jog M. D. pastatymą 
aptarė teigiamai ir pozityviai, keletą silpnybių 
iškeldamas gana švelniai ir „diplomatiškai”.

♦ * ♦

Viena iš blogiausiai informacine prasme pavy
kusių laikyčiau Antro kaimo dvidešimtmetį verti
nusią Dalios Sruogaitės-Bylaitienės recenziją „Dar 
viena derliaus šventė”. Akiračių skaitytojo turėčiau 
atsiprašyti, kad ir ši buvo spausdinta Drauge 
(1984.11.25). Pasiteisinu nebent tuo, kad ir vasario 
mėn. Akiračiuose išspausdintoji Nijolės Martinai
tytės to paties pastatymo recenzija turi tas pačias 
ydas ir trūkumus, tačiau mano atveju mažiau 
tetinka jau vien dėlto, kad ji žymiai trumpesnė, kai 
tuo tarpu D.S.B. užima laikraštyje beveik lygiai 
tiek pat vietos, kaip ir M. D. operinė, nors apie 
pastatymą nepasako . . . beveik nieko. Žinau, kad 
man pačiam su Antru kaimu dirbant iš viso-nėra 
patogu su jo vertintojais ginčytis, bet ir čia, 
skaitytoją iš anksto atsiprašydamas, pasiteisinsiu, 
jog kalbėsiu vien apie informacinę pusę, vertinimo 
iš viso neliesdamas.

Bandydama pastatymą įvertinti vien bendrybė
mis („šiuolaikiniam recenzentui yra daug lengviau 
kalbėti bendrybėmis, nes neįmanoma prisiminti 
visus vakaro mozaikos charakterius“) ir įvairiau
siomis prielaidomis, D.S.B., gal pati to nejausdama, 
padaro daug apsilenkimų su faktais, ar net (tegul 
ir netiesiogiško) jų klastojimo, informacijos vietoje 
prirašydama nuojautų, spekuliacijų, pamokslavimų 
ir kitoniško niekam nereikalingo balasto. Recen
zente tariasi kalbanti visu žiūrovų vardu, žinanti 
kaip jie jautėsi spektaklio pradžioje ir besiskirsty- 
dami, kaip girdėjo įvairiose salės vietose ... Ji 
nuduoda suprantanti, ką antrakaimiečiai „norėjo 
programoje sutalpinti”. Ir nežiūrint, kad tai ne 
visada atitiko jos skonį, jų perdaug nebara. Tik 
šiaip sau šeimyniškai pamokina visko po truputį, 
.nuo režisūros ir kalbos iki „publikos susodinimo 
prie stalų”, nes ką gi, jie vaikeliai „nėra (. . .) 
profesionalai, neragavę (...) teatro meno paslap
čių. Juk „Antrasis kaimas yra grynai pramogi
nis, jokių pretenzijų (jeigu neklystam) į rimtą 
teatrą neturįs entuziastų sambūris, pasivadinęs 
satyros teatro trupe”.

Citatose pabrauktais žodžiais norėjau parodyti 
ne vien recenzentės pretenzijas, bet ir tai, kad nė 
vieną kartą ji grupės nepavadina tikruoju vardu, 
klaidingos informacijos šaltiniu neteisingai nurody
dama Lietuvių enciklopedijos papildymų tomą, 
išleistą 1969, o prieš akis turėdama dar šviežiais 
spaustuvės dažais tebekvepiančią programą, didžia
jai skaitytojų daugumai neprieinamą.

Visoje ilgoje recenzijoje tepaminimos tik 5 
pavardės: trijų jau mirusių Antro kaimo talkinin
kų, vieno aktoriaus, pastatyme pagerbtų susikaupi
mo minute, ir dar vienos aktorės, kurios pavardė, 
recenzentės manymu, „per neapsižiūrėjimą tapo 
išleista” programoje išvardintųjų sąraše. Jeigu 
recenzente būtų atidžiau programą skaičiusi, ji 
būtų pastebėjusi, jog sąrašą sudarė tik „reguliarių 
ir gastrolinių programų dalyviai” (kuo jos minima 
aktorė niekada nebuvo!), o jeigu ji norėjo 
išvardinti vien programoje nedalyvavusius, tai ir jų 
buvo bent keliasdešimt . . .
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Recenzentės apgailestavimas, „kad programoje 
nepažymėti paskirų epizodų vaidmenų atlikėjai bei 
tekstų autoriai”, dėl ko „kai kuriuos vaidintojus” 
buvę „nelengva atpažinti”, rodytų, jog ji ne tik 
supranta tų pavardžių paminėjimo svarbumą, bet 
ir tai, kad ji vis dėlto juos . . . atpažino . . . 
Recenzente žino, kad „teatro istorikams (. . .) 
sukels sunkumų” tekstų autorystės neatpažinimai, 
tačiau pati nė nebando pasitarnauti ne tik tiems 
ateities istorikams, bet ir šiandieniniam skaityto
jui ... O programoje aiškiai buvo išvardinti ne tik 
vaidintojai, bet ir tekstų autoriai, ir užkulisių 
darbuotojai. Ji turėtų žinoti, jog tie istorikai (labai 
gaila!) veik išimtinai naudojasi recenzijomis, o ne 
programomis, kurių (deja!) šiandien jau nė patys 
vaidintojai nebeturi . . .

Kai pastatymų nemačiusiam skaitytojui gal 
būtų įdomu sužinoti kas tame Antro kaimo 
sukaktuviniame pastatyme iš tikro vyko, recenzen
te cituoja ilgus poskyrius apie Vilkolakio teatrą, 
egzistavusį Lietuvoje prieš šešiasdešimti metų (ir, 
vargu, ar pačios recenzentės matytą), cituoja 
Antano Gustaičio eilėraštį . . . Visa tai gražu ir 
kilnu, bet, kaip anas sakė, ką bendro turi su 
kiaušinių kaina? ... Ne vien iš tų citatų, bet ir iš 
kai kurių recenzentės pastabų apie keletą atskirų 
škicų matosi, kad ji ne tik visiškai nesuprato šio 
pastatymo tikslo ar pobūdžio, bet ir iš viso Antro 
kaimo ankstyvesniuose pastatymuose mažai tesi
lankė. Todėl ir kalbėdama bendrybėmis, ji taip 
dažnai suka skaitytoją bereikalingai klaidinančion 
pusėn . . . Viską iš vieno pastatymo suprasti, tiesa, 
nėra lengva, žiūrovui — nė nebūtina, tačiau iš 
recenzento reikalaujama daugiau negu iš žiūrovo. 
Todėl paprastai teatrinių pastatymų recenzentai 
veik visada ateina į generalines repeticijas ar į kelis 
spektaklius, pasikalba su autoriais, režisieriais, 
vaidintojais . . . Keletą metų talkininkaujant Čika
gos Lietuvių operos informacinei komisijai, operos 
repeticijose ne kartą teko susitikti su VI. Jakubė- 
nu, B. Chomskiu ir kitais. Tas pats M. Drunga 
prieš rašydamas apie Antrą kaimą stebėjo ir 
repeticijas, ir bent kelis pastatymus, o J. Pr.(uns- 
kis) visada atsilanko užkulisiuose, apklausinėja, o 
po to dar skambina telefonu, bandydamas viską 
išsiaiškinti. (Beje iš dažnų, kad ir trumpučių J. Pr. 
amerikiečių teatrinių pastatymų recenzijų Draugo 
prieduose, ypač daug ko galėtų pasimokyti abi čia 
suminėtos A.k. recenzentės).

Aprašomosios meno srities pamėgimas, mano 
supratimu, recenzentui irgi yra daug reikalingesnis 
negu „žinoviškumas”. Pvz., ir rimtas klasikinę 
muziką tevertinantis „muzikologas” gali būti gana 
blogas recenzentas džiazo ar roko muzikos 
koncertui, o „teatrologas”, mažai tesidomintis 
šiandienine scenine satyra, gali visai netikti 
humoristinės mozaikos pastatymui vertinti. D. 
Sruogaitės-Bylaitienės pažiūra į šiuolaikinę sceninę 
satyrą matosi jau iš to, kaip ji lengva ranka 
nuvertina ,,Second City, New Brave Workshop ir 
kitus panašius teatriukus, nieko bendro su mūsų 
specifine kultūra neturinčius” (pabraukta cituo
jant), nežiūrint to, kad šie profesionaliniai vienetai 
stovi neabejotinose savosios srities meno viršūnėse, 
yra sukūrę savo mokyklas ir išugdę visą eilę 
aktorių, režisierių ar dramaturgų, šiandien iškilusių 
plačiausiuose scenos, filmo ar televizijos pasau
liuose. Kiek mums „mūsų specifinė kultūra” tik 
rūpėtų, prisimintina ir tai, kad ne Vilkolakio 
krašte ir ne jo erą šiandien gyvename . . .

Taigi, recenzija pirmoje eilėje yra žurnalistinis 
aktas (ar kūrinys) ir informacinė dalis joje nė kiek 
nemažiau svarbi už kritikinę, o pamokymai, 

paglostymai, pagraudenimai ar linkėjimai (net jei 
jie nuoširdūs) iš viso mažiausiai tereikalingi . . .

Alg. T. Antanaitis

IR TAIP, IR NE

ŠALTASIS KARAS IR KAS TOLIAU

Daug kas tiesiog iš džiaugsmo šokinėja dėl 
prez. Carterio pradėto ir prez. Reagano taip uoliai 
tęsiamo šaltojo karo su Sovietų Sąjunga. Gal toks 
karas laikinai ir gali būti naudingas Amerikai, 
ypač jos pramoniniam-kariniam kompleksui, nuo 
kurio pavojaus jau buvo įspėjęs prez. Eisenhowe- 
ris. Gal tuo karu ir pasiseks išlaikyti EI Salvadorą 
to komplekso interesų pusėje. Tačiau ką gero tas 
šaltasis karas galėtų duoti Lietuvai ir tam pačiam 
EI Salvadorui, turbūt vienas Dievas težino.

Palikime panašias spekuliacijas ir bandykime 
žengti vieną žingsnį tolyn. Šaltas karas negali tęstis 
amžinai. Žmonių nervai neatlaikytų. Iš šaltojo 
karo tėra dvi išeitys: arba šiltasis karas, arba 
atoslūgis. Net ir čia, pietinėje Kalifornijoje, manau, 
nedaug yra tokių, kurie norėtų šiltojo karo, ypač 

atominio. O apie kokį kitokį karą Amerika nei 
pagalvoti negali, beveik visiškai neturėdama 
kariuomenės, ir ypač jos rezervų. Matėme, kaip 
sunku buvo Vietname, kada dar tų rezervų buvo 
daugiau. Dabartinė JAV kariuomenė tinka tik 
atominiam karui ir tokiems „karams“, kaip 
Grenadoje. Gal dėl to ir buvo taip labai džiūgauja
ma apie tą „pergalę“, lyg „Aidos“ operoje.

Negalint ir nenorint kariauti, belieka tik 
atoslūgis, arba detante. Žinau, kai kam tas žodis 
baisus, visokių blogybių šaltinis. Daug kas ir 
dabar negali atleisti prez. Nixonui, kodėl jis staiga 
atsisakė šaltojo karo ir pasuko detantės keliu. Kai 
kurie Draugo komentatoriai visą kaltę norėtų 
suversti tam „visagalinčiam“ Kissingeriui ir kažko
kiai paslaptingai trijulei, kuri diriguojanti JAV ir 
pasaulio politiką.

Iš tikrųjų tarp šaltojo karo ir detantės nėra 
esminio prieštaravimo. Jie plaukia vienas iš kito. 
Nebūtų šaltojo karo, nereikėtų ir detantės. Detante 
tėra tik sekantis logiškas žingsnis iš šaltojo karo, 
žinant, kad šiltasis karas yra neįmanomas. Nėra 
nei mažiausios abejonės, kad ir prez. Reaganas 
nueis tuo keliu, jeigu jis bus perrinktas JAV 
prezidentu šį rudenį. O tada mūsų ekstremistai vėl 
jieškos naujo kandidato į prezidentus.

Prez. Reaganas nieko naujo nepasakė, pava
dindamas Sovietų Sąjungą „velnio imperija“. Kas 
to nežinojo? Rimta politika nėra švaistymasis 
primityviomis frazėmis. Juk lygiai gerai galima 
pasakyti, kad ir visas pasaulis eina „po velnių“. Ir 
daug kas taip sako. Bet ką daryti toliau, kaip tas 
velnio imperijas paversti kuo nors geresniu. Štai 
kur privalo būti visų didysis rūpestis, ir detantės 
šalininkų, ir liberalų, ir aplamai žmonių.

Tai, neabejotinai, yra ir visos mūsų tautos 
rūpestis, kuriai šiltas karas galbūt dar labiau 
pavojingas, negu daug kam kitam. Šaltasis karas 
nieko gero Lietuvai neatnešė ir neatneš. Gerai, kad 
jis yra laikinas. Reikia tikėtis, kad sekantis 
atoslūgis pasauliui ir Lietuvai atneš daugiau gero 
negu Nixono ir Fordo atoslūgis.

Vincas Trumpa
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LIETUVIŲ KALBA

KALBOS KLAUSIMAI

KAI VIETININKAI NE VIETOJE
Turim net keturis vietininko linksnius. Trys iš 

jų reti, nyksta, bet ketvirtasis nuolat reikalingas ir 
liks amžinai. Deja, šiame amžiuje pradėjom jį 
keistai vartoti: svetimai, neįprastai, kartais nereika
lingai ir klaidingai. Dėl to jau seniai Jonas 
Jablonskis bardavosi, bet mažai kas klausydavo.

Užsienio rašantys lietuviai vis daugiau sauva
liauja, nepaiso kalbininkų ir stilistų aimanavimų. 
Žinoma, ilgai „amžių glūdumose” tūnojusiai mūsų 
kalbai teko skubiai sumodernėti, jieškotis daugiau 
ir įvairesnių išsireiškimų, minties dėstymo formų. 
Tai gal čia veikė svetimos įtakos?

Vietininką dar turi slavai, bet vakariečių 
kalbose jis nevartojamas, tai minties formai reikšti 
čia užtenka prielinsknių bei žodelyčių (in, en, 
dans). Mes taip negalim, tai pradėjo sakiniuose 
sugalvoti visokius vietininko variantus — arba 
visai nereikalingus, arba aiškiai prasilenkiančius su 
lietuvių kalbos dvasia ir polinkiais.

Čia mėginsiu jum pateikti keliolika ne vietoje, 
nevykusiai, be reikalo ar visiškai klaidingai 
vartojamų vietininko linksnio pavyzdžių. Gal dar 
galėtume kiek apstabdyti tą negerovę . . .

* * *

Štai praėjusį pavasarį Naujienų dienraštis 
perspausdino atkarpoje vertingą dr. Prano Skar
džiaus straipsnį apie „Lietuvių kalbą, jos susidary
mą ir raidą”. Bet kas iš tų gerų minčių bei 
pamokymų, kai čia pat įdėtas vedamasis apie K. 
Kalinausko pakorimą Vilniuje prieš šimtą metų, 
parašytas pasibaisėtina kalba ir turbūt keistai 
mąstančio žmogaus (1984.III.4).

Tas rašeiva ten sugalvoja „teisininko amatą” 
(paprastai niekas teisininkų nevadina teisės amati
ninkais . . .), o tada malonėja „pripažinti”, kad 
turim teisės mokslus baigusių žmonių, „kurie 
nesupranta tautos ir valstybės sąvokų”. Ir prideda: 
„Šios sąvokos yra skirtingoje plotmėje, todėl jiems 
viskas susimaišo”. Tai vaikiškas paistymas: visi 
tikrai baigę teisės mokslus gerai supranta tautos ir 
valstybės sąvokas, jų skirtumą. Jie negalėtų teisės 
mokslų baigti, jei net tiek neišmanytų.

Ir ne jiem čia kas susimaišo tarp tų sąvokų, o 
tyrę puode maišo pats vedamojo rašytojas diletan
tas. Be to, čia nereikėjo kišti jokios „plotmės”. 
Būtų užtekę žmoniškai pasakyti, kad tautos ir 
valstybės sąvokos yra skirtingos, ir viskas. Vieti
ninkas „plotmėje” čia nereikalingas, nieko nepaaiš
kina.

Gal perdaug neužrūstinsim ir Akiračių skilti- 
ninko, mūsų brangaus kolegos A. T. Antanaičio, 
sustoję ties vienu nereikalingu ir nepriimtinu 
vietininku, kai jis rašė, kad filmas apie kalbininką 
K. Būgą „laikytinas pavyzdžiu, kaip daugumoje 
statišką fotografinę medžiagą paversti gyva ir 
dinamiška” . . .

Iš kur ir kam čia atsirado ta dauguma, ir net 
vietininko linksnyje? Prie tų žodžių minties tėkmės 
ji niekaip nelimpa. Visai aišku, kad čia kalbėta 
ne apie daugumą, o apie kokią nors daugiau
siai, ar labai, ar net didele, žymia dalimi foto
grafinę medžiagą.

* * *
Nevykusių vietininkų upelis srovena toliau per 

mūsų spaudą ir dargi per produktingiausių 
išeivijos rašytojų knygas.

Įsijungęs į šiuo metu jau labai išdžiūvusią 
Tėvynės (SLA organo) vagą, skiltininkas Vyt. 
Kasniūnas irgi sutinka, kad „Tikrumoje buvo dar 
blogiau” . . . Bet dar blogiau ir užvis blogiausia, 
kad savo kalbos jausmo nepraradęs lietuvis taip 
negalėtų pasakyti. Tokį sakinį užtektų pradėti 
paprasčiausiai: tikrai, iš tikro, iš tiesų, iš tikrųjų, iš 
teisybės ar panašiai. Mūsų kalba turi žodžius 
„tikrumas”, „tikrenybė”, bet nėra tokio žodžio, 
kaip „tikruma”, iš ko šiuo atveju būtų galima 
sugalvoti tokį dirbtinį ir čia nereikalingą vietinin- 
ką.

Kitas kolega J. Kojelis Drauge iškelia „moralės 
problemą skatinime pabėgti” (sovietų atletus per 
olimpiadą) . . . Sunku pabėgti, bet dar sunkiau 
būtų pataisyti šitokį dirbtinį ir gramėzdišką 
minties formulavimą. Toks abstraktaus daiktavar
džio vietininkas čia netinka, nereikalingas, ne
priimtinas. Gal truputį būtų geriau sakyti: „mora
lės problema, skatinant pabėgti”, arba „skatinimas 
pabėgti iškelia moralinę problemą”? . . .

(Ten pat mūsų laikraštininkas dar kalba ir apie 
„pabėgėlių nutautėjimą”. Nutautėti, prasme „pra
rasti tautybę”, „nutolti nuo tautos”, yra dirbtinis, 
keistokai sudarytas žodis. Žodynai jį žino, bet 
nerekomenduoja. Gal būtų kalbos jausmui arčiau, 
jei pratintumės vartoti: nutausti, taigi ir nutauti- 
mas. O su tais „nutautėjimais” mes tikrai greičiau 
„nutautėsim” ir moraline prasme).

Graudu, kai vietininkai ne vietoje maišosi ir 
mūsų laureatų raštuose. Štai neseniai karūnuotame 
„Pirmieji svetur” romane pasakojama, kad 
„ . . .atsikelia Kazimieras geroje nuotaikoje” (p. 
182). Kaip čia gali būti? Ar jis gulėjo geroje 
nuotaikoje, iš kurios atsikėlė? Man atrodo, kad gal 
Kazimieras atsikėlė gerai nusiteikęs. Būtų tegu ir 
ne kažkaip išradingai pasakyta, bet paprasčiau, 
logiškiau, taisyklingiau.

Laureatas Jurgis Gliaudą ne vienu atveju vėl 
gąsdintų mūsų kalbininkus straipsniu Lietuvių 
dienose apie Stasio Ylos naujausią veikalą (M. K. 
Čiurlionis: kūrėjas ir žmogus). Tarp kitko, ir tokiu 
vietininku: „Autorius nuolat laiko skaitytoją 
sudomintą ir išskirtinio pasitikėjimo būklėje”. 
Lietuvis niekad nesakydavo ir neturėtų sakyti 
„laikyti būklėje”. Tai nereikalinga dirbtiniausia 
abstrakcija, tikras kalbos griozdas. Spėčiau laurea
tą čia norėjus pasakyti, kad St. Yla moka stipriai 
sudominti skaitytoją, užsipelno jo pasitikėjimo, 
išskirtinai įtikina, kiekvienu puslapiu patraukia ir 
žavi . . .

Ar kaip nors panašiai, bet tik ne skaitytoją 
„laikyti būklėje”, it šunį būdoje.

* * *

Jei ir rašytojai laureatai (kaip dabar mėgstama 
vainikuotis!) griebiasi užsispyrę vietininkų ne 
vietoje, tai ką čia beišgelbės kiti broliai raštininkai. 
Tai ir jie taip pat. Visoj spaudoj, net su Akiračių 
vietininkais . . .

Pavyzdžiui, kartą rašyta: „Dipukas buvo 
reorgų įtakoje”. Nežinau, kaip galima „būti 
įtakoje”, tai savo prasme neįmanomas, dirbtinis 
pasakymas. Manyčiau, kad kuo greičiau reikėtų 
dipuką ištraukti iš tos „įtakos”, liudijant, kad jis 
buvo tik reorgų veikiamas, paveiktas, įtaigotas 
(arba tiesiog pasidavęs reorgų plepalam).

O V. Gedrimas sykį patarė Dirvos kolumnistui

Antanas Gailius

EILĖRAŠČIAI

Vėl balsas ritmingas ir geras: 
štai vakaras, štai diena, 
štai šaukštai virtuvėj baras, 
štai nuotrauka tavo sena, 
štai namas, štai upė, štai paukštis, 
štai mėnuo, meilė, viltis, 
štai kelias, štai tolis, štai aukštis, 
štai pasaka, štai mirtis, 
štai rankų kalba bebalsė, 
tikėjimas, kad esi, 
kad vienąsyk pasibelst, 
ir atidarys visi.

liūdesys 
vaikšto senamiesčio gatvėm 
ir spardo 
konservų dėžutę

vitrinose 
mato save 
aplytuos languos 
tarpuvartėj stovi ir rūko 
niūniuoja

pareina 
nusivelka šlapią apsiaustą 
atsigula kniūpsčias i lovą 
ir verkia

Vyt. Meškauskui, idant anas geriau ribotųsi tuo, 
kas buvo rašyta, „. . . vietoj įrodinėjęs, ko kiti 
nepastebėjo”. Neaiškus patarimas! Man rodos, kad 
vietoj negalima nieko įrodyti, nei taip gerą sakinį 
sudėti. Užtektų, jei Meškauskui primintume, kad 
geriau jis ribotųsi tuo, kas buvo rašyta, užuot 
įrodinėjęs (arba dar geriau, — o ne įrodinėjęs), ko 
kiti nepastebėjo . . .

(Kolega Gedrimas betgi pagirtinas, kai savo 
spaudos apžvalgos poskyriam kai kada suranda 
kūrybiškai dinamiškų antraštėlių, pvz., „Šmakšt — 
ir Reaganas prezidentas”).

* * *

Bėda, kai netaisyklingas vietininkas prikimba 
prie aukštų laisvinimo veiklos pareigūnų. Taip 
kartą prasprūdo posakis, kad, girdi, ALT pirmi
ninkas „pasirodė neblaiviame stovyje” . . .

Kas perdaug įgeria, tas jau sunkokai tiesus 
bepastovi. Stovis yra — būklė, padėtis, „situacija”, 
tik tuo atveju mūsų gramatika ir kalbos dvasia čia 
nereikaluaja vietininko. Reikėtų sakyti tiesiai, 
konkrečiau: pirmininkas buvo ar pasirodė neblai
vus, girtas, įkaušęs, ant danties užpylęs ir 1.1.

Dėl to nieks neūšim, maža čia bėda, daug kam 
šiais neramiais laikais panašiai atsitinka. Aš tik 
siūlyčiau spaudoj pirmininkus ir visokius autorite
tus išskirtinai labiau patausoti, švelniau, poetiškiau 
apie juos atsiliepti, rasti saikingesnių išsireiškimų. 
Su pirmininkais ir tuomet smagu skaniai išgerti, 
bet nebūtina tuoj rašyti . . . Bet tai, žinoma, jau 
būtų stilistika bei mūsų socialinių manierų studi
jos.

P.S. Dėl mano pasisakymų aną kartą lietuviškų 
vardų ir pavardžių klausimais žodžiu bei raštu esu 
gavęs pastabų, net šiokio tokio nepasitenkinimo. 
Taip visuomet būna, kai pačiupinėjam tikras 
žaizdas. Tad kitą kartą gal dar grįšim prie tos 
keblios temos.

B. R.

1984 m. liepos mėn 9

9



DAILĖ

Šiemet įžymiųjų išeivijos ilgaamžių kultūrinin- 
kų gretose ir dailininkas Viktoras Vizgirda 
peržengė 80 metų slenkstį. Manytume, kad tokia 
proga šį mūsų žilabarzdį patriarchą ir ištvermingą 
kovotoją dėl lietuvių dailės meno pažangos mūsų 
kultūrinės veiklos rikiai turėjo prisiminti ne tiktai 
pakartodami enciklopedines jo ilgo gyvenimo 
datas ir tyliai įsprausdami į delną dolerinę premiją, 
bet ir platesniu žvilgsniu apskrisdami jo neištrina
mą kūrybą. Juk turbūt dar ne visą Viktoro 
Vizgirdos svorį sudaro tiktai biografiniai duome
nys,—kad jis gimė Domininkonų viensėdyje, 1926 
m. baigė Kauno meno mokyklą, studijavo Pary
žiuje, mokytojavo, buvo ARS kolektyvo priekinis 
žygininikas, Dailės akademijos direktorius, dalyva
vo parodose, laimėjo premijų, dėstė tapybą Ecole 
des Arts et Matiers Freiburge i/Br., atvyko į JAV 
ir čia, kurdamas ir pelnydamasis kasdieninę 
duoną, susilaukė pensijos ir nutūpė savo rankomis 
meniškai išsipuoštame Cape Cod’o krūmų lizde
lyje. Be to, net ir toji Vizgirdos enciklopedinė 
biografija gal dar būtų reikalinga kai kurių 
papildymų, labai būdingų mūsų gyvenamos aplin
kos klimatui.

Pavyzdžiui, kad jis yra vienas pirmų „nepa
klusniųjų kultūrininkų“ , net tris kartus apsilankęs 
okup. Lietuvoje, kur buvo surengtos dvi jo kūrinių 
parodos, antroji Kaune Čiurlionio galerijoje, o

DAILININKAS

VIKTORAS VIZGIRDA

Pro tulžimi neaprasojusius akinius 

tenai ir stambiuosiuose dailės laidiniuose nėra 
nustumtas į paraštę.

Dėl to kai kurios čionykštės mūsų spaudos 
buvo išplūstas žymiai stipriau negu tokie pat kiti ir 
net pakrikštytas komunistu, nors, viešėdamas 
tėvynėje, kalbėjo tiktai dailės meno temomis, 
neperšlovino nei tarybinių vištų ir nei kiaulių 
prieauglio ir mūsų veiksnių neišvadino „vaduoto
jais”.

Vizgirdos nusikaltimą „tautinei drausmei” 
gerokai čia pasunkino dar ir tarybinės nuotraukos, 
kuriose jis stovi petys į petį su Dailininkų 
draugijos pirmininku ir senais savo jaunystės 
draugais, kurių tarpe dabar galėję būti ir partiečių. 
O tai jau esąs akivaizdus „bendravimas su valdžia 
ir partija“. Ir priedo: rymodamas Vilniaus kapinėse, 
kuriose palaidoti B. Sruoga, V. Mykolaitis- 
Putinas, J. Mikėnas, J. Vienožinskis ir taip pat P. 
Cvirka, Liudas Gira ir A. Venclova, — susigrau
dinęs šluostosi ašarą, o fotografijoje taip ir 
neaišku, kurio iš tų mirusiųjų jis ten gailisi . . .

Taigi, nors išeivijoje Vizgirdai buvo suteiktos

LB Kultūros tarybos ir kitos premijos, nors jis yra 
kviečiamas sprendėju į dailės atrankos komisijas ir 
jo paveikslais puošiamos patriotinių veikėjų 
rezidencijos, bet yra laikraščių, kurie vengia 
spausdinti net jo amžiaus paminėjimo žinutę.

Aišku, bet kurios politinės ar ideologinės kovos 
įkarštyje gal ir neverta pro tulžimi aprasojusius 
akinius dairytis tolerancijos ir objektyvumo, kaip 
ir muštynėse laukti mandagumo ir meilės. Tai 
dažnai patvirtina ir mūsų kultūriniai pokalbiai per 
Atlantą, kurių partneriai pirmiausia ieško lopo 
vienas kito kelnėse. Bet vis dėlto kartais esama ir 
džiuginančių išimčių, kai prašnekame dalykiškai, 
su akademiniu rimtumu, profesionaliniu išmanymu 
ir nepūsdami vieni kitiems į akis propagandinės 
tabokos.

Viena tokių pasigėrėtinų blaivios minties 
apraiškų šį kartą buvo meno kritikės Nijolės 
Tumėnienės Literatūros ir meno š.m. kovo 31 d. 
numeryje išspausdinta dail. Viktoro Vizgirdos 
kūrybos apžvalga, pavadinta: Nuotaiką manyje 
sukelia idėjos ir gamtos ritmo sintezė. Kadangi 
išeivijoje net jubiliato baltam barzdos plaukui 
pagerbti niekas tokio įžvalgaus jo kūrybos pagvil- 
denimo neparašė, tai čia perspausdiname bent 
šiuos Nijolės Tumėnienės jam atseikėtus ir pasver
tus žodžius.

Antanas Gustaitis

„NUOTAIKĄ MANYJE SUKELIA
IDĖJOS IR GAMTOS RITMO SINTEZĖ“

V. Vizgirda, Los Angeles pakraštyje, 1984 m.

Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje veikianti Viktoro Viz
girdos tapybos paroda gerokai 
praplečia mūsų skurdžias žinias 
apie ketvirto dešimtmečio ir ka
ro metų lietuvių dailininkų kū
rybą, ant kurios pamatų išaugo 
šiuolaikinė koloristinė lietuvių 
tarybinė tapyba. Muziejaus sa
lėse eksponuojama 100 darbų 
— 83 paveikslai ir 17 etiudų. 
Reikšmingas parodos rengėjų 
noras kuo išsamiau supažindinti 
žiūrovą su šio autoriaus kūryba, 
paskatino sutelkti vienon vie
ton kuo daugiau respublikoje 
esančių jo paveikslų ir iš pri

vačių asmenų.
V. Vizgirdos kūryba tvirtai 

įaugo į XX a. pirmos pusės lie
tuvių dailę, ji sutapo su meni
nio Lietuvos gyvenimo atgijimu, 
jaunųjų sambūriais, estetinių 
programų skelbimu. Jis vienas 
pajėgiausių to meto tapytojų, 
labiausiai artimas A. Gudaičio 
ir A. Samuolio pasaulėjautai. 
Pokarinė V. Vizgirdos kūryba, 
kai nutrūko natūralūs jo ryšiai 
su gimtine, mums mažiau žino
ma. Gyvendamas JAV (Bosto
ne), tapytojas patyrė, kaip ir ki
ti išeiviai (A. Galdikas, V. 
Krivickas, K. Zaromskis), ab

strakčios tapybos poveikį, užsi
sklendė intymių išgyvenimų pa
saulyje, tačiau neprarado kon
taktų su realia tikrove.

Jo meniniai interesai atsisklei
džia kelių žanrų kūriniuose — 
peizaže, portrete ir natiurmor
te, tačiau niekur kitur jis ne
perteikė taip stipriai Lietuvos 
dvasios, neišreiškė taip subtiliai 
valstietiškos prigimties žmogaus 
sielos virpesių kaip peizaže 
(nors natiurmortuose motyvų 
nuorodos į lietuviškumą daug 
konkretesnės). Parodoje aiški 
peizažo evoliucija nuo lengvo, 

grakštaus, prancūziškai žaismin
go gamtos traktavimo pirmuo
siuose darbuose iki lyrinio dra
matizmo, dvasinės kančios karo 
metų Vilniaus peizažuose ir pa
galiau dekoratyvių, technikos 
amžiaus ritmus įkūnijančių pa
veikslų, sukurtų JAV. Tačiau iš
lieka bendra, juos visus siejanti 
gija — dailininko meilė mažiems, 
jaukiems, žmogiškos šilumos 
nepraradusiems miesteliams, 
kaimeliams, kur gyvenimas bė
ga rūmesne, natūralesne tėkme. 
Išlieka ir rimtai į gyvenimą 
žvelgiančio poeto siela, atvira 
gamtos formų ir spalvų muzikai.

Gamta apdovanojo jį spalvine 
klausa, o jis visą gyvenimą ją 
tobulino....

Baigęs Kauno meno mokyklą 
(1926), V. Vizgirda išvyko su 
J. Mikėnu į Paryžių, kur pralei
do porą metų. Sėmėsi patyrimo 
A. Loto, V. Šuchajevo studijose, 
daug mokėsi iš poimpresionisti- 
nės tapybos. Meninės pasaulėjau
tos formavimuisi, atrodo, bus di
džiausios įtakos turėję A. Mati
sas ir P. Sezanas, ypač pastaro
jo santykis su menu: vaizduoti 
ne tik tai, ką matai, bet ir tai, 
ką žinai, išsaugoti pagarbą gam
tai ir kartu perteikti savo su
vokimą. 1939 m. paskelbtame 
straipsnyje V. Vizgirda tarsi at
kartoja P. Sezano mintis, saky
damas: „Kuomet aš tapau pei
zažą, neturiu tikslo kruopščiai 
atvaizduoti vien to, ką mano 
akis mato, ir savo jausmų aš 
netramdau. Stengiuosi tik už
fiksuoti tuos pergyvenimus, ku 
rie kartais nutolsta nuo sam
protavimų stebint varsų ir for
mų santykius ar šviesos žaidi
mą. Šie kartais mus taip jaudi
nantys dalykai yra tik priemonė, 
o ne tikslas /.../. Nuotaiką ma
nyje sukelia idėjos ir gamtos 
ritmo sintezė".

Pirmieji peizažai, kaip ir na
tiurmortai bei interjerai (1930— 
1932), galėtų būti pavadinti 
„žydruoju periodu". Lengvos 
erdviškos žydros spalvos teikia 
jiems giedros svajingos nuotai
kos sparnus, primindamos im
presionizmo pamokas. Visur 
plačios erdvės — tolstančios 
paveikslo centre gatvės, liauni 
medžių kamienai, grakščiai ban
guojanti lapija, veržlūs įstriži 
potėpiai. Vis daugėja valiorų. 
Stilingas paveikslų ritmas, žais
mingas augalinių motyvų orna- 
mentiškumas liudija jauno dai
lininko simpatijas Matisui. Švie
siu tyrumu tie paveikslai aso
cijuojasi su skambiomis R. 
Diufi pasakomis apie tikrovę, su 
primityvoku, jo stiliaus naivu
mu.

Tolimesnei meninio braižo 
evoliucijai turėjo reikšmes na
tiurmortai — dažniausiai su 
liaudies, skulptūrėlėmis, gėlė
mis ir interjeriniai. Jis išven
gia liaudies skulptūros citavimo,
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dar dažnai pasitaikančio šiuolai
kinių dailininkų darbuose. Ta
pytojas mokosi iš liaudies meno 
plastinės išminties — sintetinio 
apibendrinimo ir ritminės nuo
taikos. Keičiasi ir spalvų gama 
— ji tampa santūresnė. Kompo
zicijoje ryškėja konstruktyvūs 
pradai, ir vis mažiau besižavima 
dekoratyviu Matiso stiliumi.

Itin monumentalus mažo for
mato natiurmortas „Dievukai" 
(1935). Originali kompozicija — 
tarsi gedulingai procesijai išri
kiuotos viena paskui kitą trys 
skirtingo aukščio skulptūrėlės. 
Dominuoja vertikalus ritmas, 
kuris nuosekliai stiprėja iš kai
rės j dešinę pagal žvilgsnio 
kryptį ir suskamba visa* jėga 
paskutinėje aukščiausioje figū
roje, paliekant apie ją dau
giausia erdvės. Kiek jose didin
gumo, tautos istorijoje sukaup
to liaudies sielvarto! Kolorito 
dermėj dominuoja kontrastas: 
sodrioj aplinkoj, sudaryto j iš 
vyšninių, tamsiai mėlynų, žalių 
švytėjimų staiga dėmesį pri
kausto santūrios, šiltomis pilko
mis spalvomis nutapytos, rimties 
slegiamos skulptūros.

„Natiurmortas su dievuku" 
(1935) galėtų būti pavadintas 
šventišku. Čia džiaugsmą skel
bia visos aplinkos spalvos: gi
lios ir skambios žalios, raudo
nos, oranžinės, kaip žemaitiškų 
gūnių raštuose. Tik tamsus fo
nas ir ilgesingo blyškaus 
skulptūros veido tylus dvasin
gumas suieiKia kilnumo ir didy
bės.

Gėlių natiurmortuose atsive
ria švelni dailininko prigimtis. 
Dėl Matiso poveikio kartais pa
veikslo fone pasirodydavo ašt
rūs ornamentiški agavos silue
tai, tuo tarpu čia V. Vizgirdos 
akį patraukia vešlūs ciklamenai, 
jų lipšnūs didžiuliai. lapai, vita
liška ryškių žiedų jėga ir baro
kinis formų ritmas. Derindamas 
kontrastingą raudoną ir žalią, 
tapytojas suranda jų bendrą 
šaltą toninį parametrą. Nebelie
ka manieringumo. Jauti liaudiš
ką buitį. Ji visada be galo tik
ra, ar dailininkas vaizduotų tik 
daiktą, ar . studijuotų erdvę in- 
terjeriniuose natiurmortuose.

Apie 1936 metus prasideda 
peizažinės kūrybos klestėjimo 
periodas. Dominuoja lietuviuko 
kaimo vaizdai, sunkiais karo 
metais — kaip tautos istorijos 
ir kultūros pasididžiavimo sim
bolis — Vilniaus architektūra; 
nors tapytojas nebuvo abejin
gas ir sodžiaus motyvams. Vis 
labiau įsigali kamerinio peizažo 
forma. Greta savo amžininkų A. 
Gudaičio, A. Samuolio, A. Gal
diko, tapiusių kaimo peizažus, 
V. Vizgirda atrodė lyriškesnis, 
labiau susikaupęs, liūdnesnis, 
nors juos vienijo panašus požiū
ris į meną. Jie visi vengė 
smulkmenų, ieškojo tikrovės 
apibendrintos išraiškos, siekė 
emociškai įtaigaus vaizdo.

Kūrybinio kelio pradžioje ta
pytojas komponuodavo papras
tai, kaip ir A. Galdikas, tarsi 
juostomis lygiagrečiai su pa
veikslo horizontale išdėstydamas 
kelis planus: žalių žemės plotų 
ir trobesių, susigyvenusių su 
medžiais. Tik labiau ryškino erd
vės alsavimą, priešpastatyda
mas apibendrintiems sodybos 
vaizdams gyvą monumentalių 
medžių gyvenimą pirmame pla
ne ir panaudodamas optines 
spalvos savybes. Mėgo gretinti 
griežtų ritmų namų architekto
niką su banguojančiais medžių 
siluetais, įaudrintais vietomis 
plačiai išsiliejančių energingų 
potėpių, o šaltą gamtos žalumą 
- su šilta žemės, kelių ir namų 
spalva. Sis minimalus formų ir 
spalvų kontrastas suteikia pa-

V. Vizgirda, Autoportretas, 1970 m.
veikslams polichrominį charak
terį, o vaizdui — lietuviško 
kaimo dvasią: emociškai turtin
gą ir santūrią, kupiną sielvarto 
ir giedrų vilčių, lyrišką ir jau
čiančią žemės kvapą.

V. Vizgirda kaip stebuklada
rys žaidžia tais pačiais papras
tais motyvais, kaskart suteikda
mas jiems kitą nuotaiką. Jo 
kompozicijos išradingos: atsive
ria neįprastas žiūrėjimo taškas, 
sugebėjimas rasti vis kitą rit
minę paveikslo sandarą, naują 
kolorito skambesį. Taip stipriai 
skiriasi „Peizažas" (1937) nuo 
„Višakio Rūdos bažnyčios" 
(1938), „Kaimo sodyba" nuo 
„Tvora aptvertos sodybos" (abu 
1939) ir visi keturi Vilniaus pei
zažai su šv. Mykolo bažnyčia 
(1942—1944). Juose visapusiš- 
kiausiai atsiskleidžia didžiulė 
autoriaus interpretavimo laisvė 
bei asmenybės meninių išgyve
nimų platuma. Prie brandžiausių 
darbų priskirtini: „Višakio Rū
dos bažnyčia", „Peizažas Bičiū
nų. kaime" (1937), „Kelias per 
kaimą", „Kaimas", „Lietuviškas 
kaimas", „Tvora aptverta sody
ba" (visi — 1939). Žiūrėdamas 
į juos, susimąstai apie pastovius 
gamtos evoliucijos dėsnius ir 
kaimo būties moralinę stiprybę. 
Tai būdinga ir karo metų peiza
žams su dirbančių žmonių figū
romis, kurios įsikomponuoja į 
gamtos aplinką kaip neatskiria
ma jos dalis. Kaimiečiai užval
dyti darbo ritmo, paskendę kas
dieniniuose rūpesčiuose ir ne
ieško kontaktų su žiūrovu 
(„Šienapjūtė Višakio Rūdoje", 
1943, „Rugiapjūtė, 1944). Daili
ninkas ir dabar vidujai rimtas 
ir santūrus, jam labai tolimos 

hedonistinės pažiūros į meną, ku
rios buvo sustiprėjusios sunkio
mis karo dienomis ir kėlė susi
rūpinimą J. Vienožinskiui. O V. 
Vizgirda tuo metu sukuria vieną 
reikšmingiausių ciklų anie Vil
nių: „Vilniaus peizažas. Šv. My
kolo bažnyčia" (1942, 1943, 
1944) ir „Vilniaus kampelis žie
mą". Visi jie nutapyti per Dai
lės instituto langą, nes, kaip 
prisimena kiti dailininkai, ro
dytis tuo metu gatvėje su etiu
dininku buvo nesaugu. Tai labai 
panašios vertikalios fragmenti
nės kompozicijos paveikslai. 
Vienur daugiau, kitur mažiau 
prasišviečia pro medžių šakas 
balta bažnyčios architektūra su 
smailėjančiu dvišlaičiu stogu ir 
grakščiais bokštais. Trijuose iš 
jų artima ir spalvų dermė, kur 
anksčiau pamėgta turtingai niu
ansuota žaluma su ilgesingu 
dangaus mėliu sudaro visas są
lygas skambėti. architektūrai. 
1942 metų peizaže jos baltas 
spindesys toks kilnus ir taurus, 
kad net suspaudžia širdį. Kita
me, sukurtame po metų, daili
ninkas lyg naujai pamato baro
kinių bokštų ir vitališkų augme
nijos formų vienybę, meistriškai 
harmonizuoja rudų tonų ritmą, 
kylantį aukštyn medžių kamie 
nais ir pailsusiu žingsniu besi
leidžiantį žemyn su pauzėmis, 
kaip atodūsiais. Dar stipresnės 
dramatinės gaidos suskamba 
1944 metų darbe. Ir vis dėlto 
pats liūdniausias — „Vilniaus 
kampelis žiemą". Slogi nuotaika 
gaubia kiekyi?ną paveikslo da
lelę, panardindama ją į pilką 
koloritą — neramų, virpantį 
įvairiomis spalvomis. Architek
tūra išnyksta lyg miražas ne

apibrėžtoj palšoj erdvėj. Pa
veiksle įprasmintas ilgesys ir ne
rimas: pesimizmas ir pasimeti
mas, nuoskauda ir susimąsty
mas.

Paskutinių dviejų dešimtmečių 
peizažai ir portretai — dekora
tyvesni, abstraktesni. Konstruk
tyviu ritmu jie artimi XX a. 
techninių formų estetikai, plokš
tuminiam jų charakteriui ir 
struktūrai. Spalvos taip pat mo
dernesnės, ryškios, akinančios, 
tačiau jų deriniai ir dabar har
moningi, nes dailininkas pasi
renka panašaus intensyvumo ir 
tonalumo žaliai pilką koloritą. 
Laisvų dėmių kompoziciją suvie
nija tamsūs, konstruktyvūs ver
tikalūs ir horizontalūs kontūrai, 
susivedantys smailiais ir stačiais 
kampais, taip pat — geltoni, 
violetiniai ir raudoni akcentai. 
Ir dabar geriau pavyksta frag
mentiniai peizažai, kuriuose sie
kiama sintetinio vaizdo ir ope
ruojama ne daugiau kaip dvie
jų spalvų kontrastu, praturtin
tu pustoniais („Vilniaus gotikos 
kampelis", 1968, „Priemiestis 
Bostone", 1976, „Gatvelė", 1967 
ir kiti).

V. Vizgirdos meninę pasaulė
jautą ir sudėtingus kūrybos 
vingius padeda geriau suvokti 
jo portretai. Ankstyvuosiuose 
darbuose taip pat atsispindi 
meilė Matisui, jo suabstraktin- 
tam, simboliškam ornamentiniam 
fonui, melsvų ir rausvų spal
vų deriniams, plonasluoksnei 
grakščiai tapybai („Portretas", 
1929, „Autoportretas", 1932). 
Tik tonu modeliuotos plokštu
mos primena lietuvišką mokyk
lą. Tačiau Sezano pamokos ir 
čia V. Vizgirdą pakreipė kon

struktyvesnio mąstymo linkme. 
Tai žymų 1932 metų „Autoport
rete" (su arbatos stikline). Aiš
ki kompozicijos struktūra, sva
rios formos, gilus sodrus kolori
tas. Tamsių ir šviesių plotų har
monija susisieja su A. Samuo
lio darbais.

Ir portrete tapytojas neven
gia motyvų atsikartojimo. Kei
čia paveikslo nuotaiką, tobuli
na kompozicijos pusiausvyrą 
(„Mergina su gėle", 1937, ir 
„Mergina"). Ieško raiškaus lini
jų ritmo ir pasiekia sintetinio 
monumentalaus apibendrinimo. 
Betarpiškas kontaktas su natū
ra įkvepia dailininką ir siūlo 
jo vaizduotei originalią išraiš
kingą kompoziciją. Vienas ryš
kiausių pavyzdžių „Antaninos 
Valaitienės portretas" (1936) — 
labai paprastos kompozicijos, su
primityvintų formų, raminančios 
prislopintos tonų harmonijos.
i ai sukuria apibendrintą ir in- 
lividualų mūsų kaimo moters 
dvasinį pasaulį.

1938 metų „Autoportretas" 
ženklina meninės brandos laiko
tarpį. Sudėtingų erdvių kompo
zicija: kambario interjeras ir 
vaizdas už lango, portretas, ka
bantis ant sienos, ir jį drąsiai 
užstojanti dailininko galva. Ta
čiau tapytojas nesusismulkina. 
Paveiksle dominuoja statiška 
monumentali jo figūra, greta 
kurios nublanksta visos ryškios 
spalvinės aplinkos dėmės, nes 
dailininkas meistriškai panaudo
ja šiltų ir šaltų tonų optines 
savybes. Rami, sutelkta portre- 
tuojamojo būsena randa atsaką 
konstruktyvioje, aiškiai suręsto
je aplinkoje.

Ne mažiau nuotaikingi bei iš
raiškingi paskutinių dešimtmečių 
V. Vizgirdos autoportretai. Itin 
įtaigus „Autoportretas su pale
te" (1967), kur spalva įgyja 
simbolinę prasmę. Liūdnokas, 
nuolatinio kūrybinio degimo iš
kamuotas veidas, bejėgiškai nu
svirusi ranka su teptuku. Visa 
dailininko figūra skendi šešėly
je. Saitų žalsvų tonų vėsa sutei
kia išraiškos galią veido, rankų 
ir saules raudoniui. Meistriškai 
suderintas kraštutinių šiltų ir 
šaltų atspalvių kontrastas stip
rina kamuojančio karščio įspūdį 
ir užsitęsusio varginančio ilge
sio nuotaiką.

Antrasis autoportretas (1970) 
— dekoratyvesnis. Skardžiai ai
dinčios geltonos, raudonos, 
oranžinės spalvos suderintos su 
šaltom žaliom, violetinėm, pil
kom. Tapyba energingesnė, ko
loritas kontrastingesnis, formos 
kampuotesnės, aštresnės, kontū
rai kieti, techniški. Čia dau
giau vidinės galios, dramatinės 
įtampos, savęs teigimo. Tarsi 
girdi dailininko pergalingos dai
nos aidą, jauti jo džiaugsmą, jo 
valios energiją, nugalėjus vidi
nius konfliktus, sutramdžius 
nesuvaldomų čaižių spalvų sti
chiją.

Tokia reta ir plati pažintis su 
V. Vizgirdos tapyba — ne tik 
sielos šventė, bet ir gera tapy
bos mokykla profesionalui. Kaip 
nuosekliai formavosi jo lyrinė 
pasaulėjauta ir savitas stilius! 
Koks tikslingas buvo jo bran
dos kelias! Nė viena idėja, nė 
viena plastinė priemonė nebuvo 
bereikšmė, o brandino individua
lų dailininko santykį su aplin
ka.

Paroda atliktų dar didesnį 
meninio auklėjimo vaidmenį, 
jei darbai ekspozicijoje būtų sis
teminti:- ar chronologine tvar
ka, ar pagal motyvus, ar pagal 
žanrus. Tai padėtų žiūrovui ge
riau suvokti tapytojo raidos ke
lią ir jo ieškojimų problematiką

NIJOLĖ TUMĖNIENĖ
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POKALBIS

Akiračiai Mūsų dėmesį atkreipė Olšvango 
straipsnis Der Spiegei žurnale. Ar Jums teKO jį 
matyti.
Pakalniškis: Taip, aš jį turiu. Dabar verčiu į 
lietuvių kalbą.
A.: Straipsnyje jis remiasi Jūsų knyga Plungė. 
Tačiau atrodo, kad jis apie Plungės įvykius 1941 m. 
parašė daugiau, negu Jūsų knygoj parašyta.
P.: Taip, jis yra daugiau prirašęs, nors atrodo, kad 
tai tąsa mano minties.
A.: O kiek iš viso knygų esate parašęs?
P.: Parašęs esu daug, išleidęs — septynias.
A.: Apie žydų žudynes Plungėje Septintojoje 
knygoje rašote daugiau, negu Plungėje.
P.: Taip. O žinote kodėl? Kai išėjo Plungė, 
Bradūnas įdėjo Drauge recenziją, kur rašė, kad 
turbūt aš pats ten dalyvavau, jei taip gerai žinau. 
Buvo sugestija, kad aš pats ten žudžiau žmones. 
Todėl radau reikalo parašyti, kad aš ten tikrai 
buvau, ir kaip buvau, ir kiek mačiau.
A.: Knyga iš tikrųjų parašyta taip, lyg Jūs ten visur 
buvot ir viską matėt. Ar knyga paremta vien 
faktais, ar subeletrizuota.
P.: Ten tik aprašyta ką aš mačiau, ir ką girdėjau 
šnekėdamas su žmonėmis.
A.: Ar knygą rašėt iš atminties?
P.: Iš atminties.
A.: Tai kaip Jūs, po tiek laiko, galite atsiminti, 
kokius žodžius kas pasakė ir net kokią dieną kas 
atsitiko?
P.: Aš turiu dienoraštį. Man jį atsiuntė iš Lietuvos. 
A.: Bet tai turėjo būti stori dienoraščiai. Kaip jie 
praėjo pro cenzūrą?
P.: Praėjo. Kas savaitę gaudavau po du ar tris 
laiškus. Kiekviename laiške būdavo po vieną 
arkužą (Arkužas — du didelio formato popieriaus 
lapai — red.). Trūko gal metus laiko, bet atėjo visi 
mano dienoraščiai. Tik vienų metų negavau.
A.: Kai Jūs Plungėje pažodžiui perduodate kitų 
žmonių kalbą, ar Jūs juos cituojate iš atminties? 
P.: Jums turbūt labiausiai rūpi kapitono Noreikos 
(komendanto) pasakymas: „Aš daviau įsakymą 
visus sušaudyti iki vieno”. Man tai labai įstrigo. 
Noreikos aš nepažinojau. Jis sėdėdavo gretimame 
kambaryje. Su juo niekada nesišnekėdavau. Buvau 
komendantūros tarnautojas. Mano stalas buvo 
greta jo kambario. Matydavau pas jį ateinančius, 
girdėdavau šnekantis.
A.: Bolševikų paskelbti dokumentai rodo, kad 
Noreika nuo pat karo pradžios buvo Šiaulių 
apskrities viršininku . . .
P.: Ką padarysi, kad jie rodo . . . Kai aš pasižiūrė
jau į Noreikos nuotrauką Enciklopedijoje — man 
jis nepažįstamas.
A.: Bet bolševikai yra paskelbę ir Plungės komen
danto anuo metu pavardę . . .
P.: Alimas? Man atrodo, kai prasidėjo karas, 
valdžią Plungėje perėmė Arnoldas Pabrėža. Paskui 
kažkokiu būdu atsirado karininkai ir nustūmė 
Pabrėžą šalin, o pastatė kpt. Noreiką komendantu. 
Aš grįžau į Plungę gal savaitei praėjus nuo karo 
pradžios. Parėjęs jau radau komendantūrą. Kpt. 
Noreika sėdėjo kaip komendantas atskiram kam
barėlyje. Kapitonas Venclauskas (mano pažįsta
mas) irgi sėdėjo. O kpt. Lipčius nesėdėjo ... Jis 
turėjo motociklą ir palaikė ryšius su kažkuo. 
Prabuvau ten savaitę, ir prasidėjo žydų šaudymas. 
Kai žydus sušaudė, aš daugiau nebegrįžau į Plungę. 
Atrodo man, kad kai žydus sušaudė, kpt. Noreiką 
paskyrė Šiaulių komendantu. Atrodo, kad Alimą 
tada paskyrė jo vieton komendantu. Bet Alimas ten 
ilgai nebuvo. Kai buvo žydai šaudomi, Alimo

APIE

ŽUDYNES

PLUNGĖJE
Praeitame Akiračių numeryje plačiau ko

mentavome L. Olšvango straipsnį Der Spiegei 
magazine apie Lietuvos žydų tragediją. Sąmo
ningai tada nelietėme Plungės žydų žudynių. 
Kadangi jas aprašydamas Olšvangas remiasi 
čikagiškio A. Pakalniškio knyga Plungė, šiame 
numeryje spausdiname tuo klausimu pasikalbė
jimą su Pakalniškiu. Pačius Plungės įvykius 
1941 m. ir prieštaravimus tarp Olšvango, 
Pakalniškio ir sovietų paskelbtų dokumentų 
bandysime paanalizuoti sekančiame Akiračių 
nr. — Red.

nebuvo. Alimas yra buvęs komendantu, bet po 
Noreikos. O kai aš vėl grįžau, sausio 15-tą, 
komendantu Plungėje jau buvo vokietis.
A.: Bet Jūs nesat tikras, ar tai buvo tas pats 
Noreika . . .
P.: Koks tas pats? Aš nežinau. Aš tik jo pavardę 
žinau. Nežinau net, ar jis buvo vardu Jonas.
A.: O kapitonas Lipčius ar dalyvavo žudynėse.
P.: Man tai didelė naujiena, ką Olšvangas rašo. Aš 
žinau, kad Lipčius buvo ryšininkas. Aš manau, kad 
nė vienas karininkas nedalyvavo žudynėse.

A.: O koks buvo tų dviejų knygoje minimų vokiečių 
vaidmuo Plungėje?
P.: Aš manau, kad jie buvo vokiečių slaptoji 
policija, ar kas nors. Palikti Plungėje sekti, ką 
lietuviai darys, nes vokiečiai nenorėjo miesto palikti

Areštavo ir Juozą Jankauskį. Laukėjo toks 
pat likimas. Ėjau į policiją teirautis, ar nebūtų 
galima išgelbėti. Šnekėjausi su nuovados 
viršininko pavaduotoju Butkevičiumi, maloniu 
ir mandagiu žmogumi. Pasakė jis man, kad 
galimybės išgelbėti Juozą Jankauskį jau nebė
ra. Parodė ilgą skundą prieš jį. Pasirašę tą 
skundą du studentai: vienas iš Dotnuvos 
Akademijos, antras iš Medicinos Fakulteto. 
Sunkiausias kaltinimas esąs, kad sulaužė 
karininko priesaiką.

Rugpiūčio 4-tą sužinojome, kad tą vakarą 
„išveš Juozą į Telšius“. Sušaudyti veždami 
visuomet taip sakydavo. Sekantį rytą saulėte
kiu Juozas Jankauskis turėjo būti sušaudytas.

Bet parėjo. Kaip iš numirusių prisikėlė. Ir 
pasakojo savo pergyvenimus.

Buvęs uždarytas po parapijos salės grindi
mis, kartu su kitais. Kelios dešimtys žmonių 
buvę. Kiekvieną rytą prieš saulėtekį ateidavę 
ginkluoti vyrai ir iššaukdavę kelis pavardėmis. 
Išsauktieji jautriai tsisveikindavę su pasilie- 
kančiaisJPo tesekdavusi tyla,didelė laukimo 
įtampa. Po pusvalandžio išgirsdavę šūvių 
tratėjimą. Neseniai atsisveikinę jau miršta.

Rugpiūčio 4-tos rytą buvo išvesti iš pogrin
džio paskutiniai. Beliko jis vienas. Vienas 
begirdėjo šūvių tratėjimą. Visą dieną išbuvo 

be jokios priežiūros. Aš supratau, kad jie turi didelę 
galią, nes kai jie įėjo į komendantūrą, komendantas 
Noreika atsistojo prieš juos. Aš manau, kad kapt. 
Noreika žinojo, ko vokiečiai nori. Jam buvo duotos 
sugestijos, kad susitvarkytų su žydais. Aš taip 
manau.
A.: Kai vokiečiai ateidavo į komendantūrą, kokia 
kalba kalbėdavo su kpt. Noreika?
P.: Vokiškai.
A.: Ar Jūs vokiškai mokėjote?
P.: Taip.
A.: Olšvangas straispnyje Spiegel’yje mini kunigą 
Lygnugarį. Ar pažinojot jį?
P.: Pažinojau. Jis man pasakojo, kad jam buvo 
liepta nueiti prie šaudymo, nes žydai esą norį 
krikštytis. Kad Pabrėža už plaukų ištraukė žydų 
mergaites ir jas pavieniui šaudė, kaip rašo Olšvan
gas, aš tuo tikiu. Lygnugaris negalėjo apie tas 
smulkmenas man pasakoti. Jam buvo per žiauru. 
Mano kaimynas Jonas Vosylius (jis buvo mobili
zuotas), man pasakojo, kad Pabrėža buvo baisiai 
žiaurus, kad jis spardė žydus ir pats su revolveriu 
šaudė.
A.: Apie kai kuriuos žmones Jūs rašote geriau, apie 
kitus blogiau. Jeigu kas nors iš Jūsų aprašytų 
žmonių sakytų, kad Jūs jį apšmeižėte, kaip Jūs 
reaguotumėte?
P.: Aš jam atsakyčiau: — Ar ten yra parašyta 
melagystė? Jeigu aš melagystę apie jį būsiu parašęs, 
tai bus šmeižtas. Gali būti arba melagystė, arba 
mano nuomonė. Jeigu mano nuomonė, aš jam 
atsakyčiau: — Brolyti, tokia mano nuomonė . . . 
Apšmeižti yra pasakyti melagystę, bet jeigu visi ką 
nors žino, tai ne melagystė.
A.: Jeigu kpt. Noreikos giminės patrauktų Jus į 
teismą už apšmeižimą . . .
P.: Jeigu mane trauktų į teismą, sakyčiau: — Kokį 
Noreiką? Nejaugi pasaulyje tėra tik vienas Noreika? 
Pavardė Noreika buvo Lietuvoje populiari. Man J. 
Girnius yra parašęs, kad tuo metu Noreikos 
Plungėje nebuvo. Tvarkoj. Kodėl tada Noreikos 
giminės turėtų rūpintis? . . .

vienas. Ir visą naktį. Žinojo, kad sekantį rytą 
sušaudys ir jį. Užmigti nebegalėjo, bet negalėjo 
nė galvoti.

Išaušo rytas, ir saulė patekėjo, bet niekas 
neatėjo. Tik jau prieš pietus pasirodė ginkluo
tieji vyrai ir nusivedė į policiją. Pasodino, o 
patys ten pat atlikinėjo įprastus dienos reika
lus.

Atėjo vokietis ir paklausė nuovados virši
ninką vokiškai:

— Kiek dar žmonių žadate sušaudyti, ten 
rūsyje uždarytų?

— Dar vieną, — atsakė jam nuovados 
viršininkas, taip pat vokiškai.

— Kiek jis amžiaus yra? — paklausė 
vokietis.

— Kiek metų turi? — paklausė nuovados 
viršininkas Juozą Jankauskį jau lietuviškai.

— Dvidešimt tris, — atsakė Juozas.
— Dvidešimt trijų metų, — persakė nuova

dos viršininkas vokiškai.
— Tokių jaunų jūs negalite šaudyti, jie dar 

neturi proto, — pasakė vokietis. — Baikite 
vieną kartą tas žudynes.

Tą patį vakarą Juozas buvo paleistas.

A. Pakalniškis
(Septintoji knyga, p.p. 68-70)

12 akiračiai nr. 7 (161)
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POKALBIS

Jeigu knygą rašysi su baime, niekada gerai 
neparašysi. Tik ta knyga gerai bus parašyta, kurios 
autorius neturės jokios baimės.
A.: O dėl masinių žydų žudynių datos Jums 
abejonių nėra?
P.: Ne. '
A.: Sovietų šaltiniai teigia, kad masinės žudynės 
Plungėje, kur nužudyta 1800 žydų, buvo liepos 15- 
16 d. Tai būtų antradienis ir trečiadienis.
P.: Tos masinės žudynės buvo iš šeštadienio į 
sekmadienį . . .
A.: Tai pagal Jus taip išeitų.
P.: Ne „pagal Jus”, o tikrai taip buvo. Pažiūrėkit 
mano knygoje, mano dienoraštyje.

Taip pat man naujiena, kai Olšvangas rašo, kad 
žydai buvo mušami. Kai aš buvau Plungėje, niekas 
ten jų sinagogoje nemušė. Tiktai atvarydavo į 
gatves darbams. .
A.: O ką tas Pabrėža veikdavo . . .
P.: Nieko. Girdėjau, kad žydus sušaudžius jis, kartu 
su žmona, gaudė lietuvius.
A.: Tai turbūt tuos, kurie buvo kaltinami komuniz
mu?
P.: Bet buvo sušaudyta ir gerų žmonių tada. 
Lietuvių. Vienas, pavyzdžiui kaimietis, ūkininkas. 
Mokėjo skaityti. Tai kaimynams aiškindavo, kad jis 
komuniją gali pats išsikepti. Žodžiu, buvo netikėlis. 
Kai karas prasidėjo, jį su žmona suėmė ir abu 
sušaudė.

Kai nutariau parašyti knygelę apie Plungę, tai 
pagalvojau, kad žydų žudynės yra didžiausias įvykis 
Plungėje. Tokio gal niekada nebebus. Todėl jei aš 
jo nepaminėčiau, būtų nesąžininga.

Pakalniškis, Aleksandras (g. 1910.III.26 
Kėkštuose, Plungės valsčiuje)—fizikas, moky
tojas 1935 m. baigė suaugusiųjų gimnaziją 
Kaune, o 1940 m.—fizikos studijas Kauno 
universitete.

Mokytojavo Lietuvoje ir Vokietijoje 
lietuvių gimnazijose. Nuo 1949 m. gyvena 
Čikagoje, dirba Čikagos miesto valdybos kelių 
skyriuje.

Tomis siaubo dienomis vokiečių Plungėje 
kaip ir nebuvo. Pirmomis karo dienomis jų 
kariuomenė atėjo ir nuėjo. Pasiliko tik du 
suskurdę vokietukai, nedidelil ūgio, menkos 
išvaizdos, be jokių laipsnių. Vaikščiodavo po 
miestą ir dievai žino ką veikdavo. Du nereikš
mingi tipeliai. O Plunge tuo tarpu valdė 
lietuvių karininkų grupelė su komendantu 
kapitonu Noreika viršūnėje.

Žydai bandė gelbėtis. Nutarė padegti 
Plunge keliose vietose ir, gaisro sąmyšiu 
pasinaudodami, išsiveržti iš sinagogos. Są
mokslas buvo suorganizuotas puikiai. Miestą 
padegė du žydai ir vienas žemaitis miesčionis, 
kurio sūnus buvo uždarytas parapijos salės 
pogrindyje ir laukė sušaudymo už tai, kad 
bolševikmečiu uždarbiavo neva vesdamas per 
rubežių norinčius pabėgti į Vokietiją, o 
nuvesdamas rusams į nagus. Du atlyginimu 
gaudavo jis: ir nuo bėgančiojo, ir nuo rusų.

Tuodu žydai dirbo kalvėje. Sargybiniui 
stovint prie uždarų kalvės durų lauke, juodu 
išlindo pro mažą langelį ir pabėgo.

Liepos dvyliktos, šeštadienio, pavakare 
staiga užsidegė Plungė trijose vietose. Tuo 
pačiu metu žydai pradėjo laužti sinagogos 
duris. Greitai buvo sustiprinta sargyba, kuri 
tuojau pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių į 
sinagogos duris ir langus. Žydai viduje nurimo. 
Gaisras Vytauto prospekte ties Laisvės alėja 
buvo užgesintas greitai, neišsiplėtė. Vytauto 
prospekte netoli bažnyčios sudegė vienas 
mūrinis namas. Daugiau nukentėjo Rietavo 
gatvė, kur nudegė visa eilė medinių namų.

Kai gaisras buvo sustabdytas, visų tuometi

DAIL. IEVOS POCIENĖS
LAIMĖJIMAS

Neseniai Australijoje buvo atšvęstas Pietų 
Australijos valstijos 150-sios metinės. Ta proga 
nutarta pagerbti iškilią P. Australijos dukterį 
Katherine Helen Spence , pasižymėjusią rašytoją, 
paskaitininkę (lankėsi su paskaitomis ir JAV-se;, 
socialinės globos veikėją, visuomenininkę ir poli
tikę. Siam nutarimui įvykdyti, Jubiliejui rengti 

lieva Pocienė prie savo skulptūros ,,Besiilsinti moteris” Adelaidėje ,,Octagon" parodos metu.

nių plungiškių bendromis pastangomis, pro dar 
tebedegantį namą Vytauto prospekte buvo 
pravesta mirčiai pirmoji žydų grupė. Kai kurie 
visai senukai, vienas kitą prilaikydami, vienas 
kitam padėdami, kiti basi, kiti jaunuoliai, nė 
dvidešimties metų dar neturį, su baimės 
nusiaubtais veidais. Jie jau žinojo kur eina. Pro 
bažnyčią pravarė juos, Birutės tarve, Kretingos 
vieškeliu, į laukus.

Į komendantūrą tuo tarpu prisistatė vienas 
iš tų mizernų dviejų vokietukų. įėjo jis į 
komendanto kabinetą ir paklausė:

— Ką jūs žadate daryti su žydais?
Komendantas atsistojo, išsitempė prieš tą 

vargšą vokietį ir atsakė:
— Aš jau daviau įsakymą visus iki vieno 

sušaudyti.
Matėsi, kad vokietukas buvo patenkintas 

atsakymu.
Pro bažnyčią ir Birutės gatve sekė kitos 

žydų grupės. Stojo į pagalbą sunkvežimiai. Ėjo 
ir vežė, visą naktį. Ten laukuose žydai turėjo 
pirma užkasti jau suvirtusius į duobę, paskui 
patys sau kapą išsikasti turėjo, ir, ant duobės 
krašto susėdę, kojas žemyn nuleidę, turėjo 
laukti šūviu. Visi — tėvai ir vaikai, broliai ir 
seserys kartu.

Darbas virė per visą naktį. Kai buvo jis 
baigtas, viršila pasakė kareiviams kalbą, 
pabrėždamas tos dienos istorinę svarbą Plun
gei. Suma bažnyčioje jau buvo, kai Plungės 
kariuomenė sunkvežimiais grįžo į miestą, 
dainuodama, baigusi darbą.

Aleksandras Pakalniškis
(Plungė, psL 48-49).

komiteto padalinys (Women’s Executive Commit
tee) paskelbė konkursą K. H. Spence natūralaus 
dydžio bronzos skulptūros projektui paruošti.

Malonu pranešti, kad konkursą laimėjo lieva 
Pocienė, kurios kūryba buvo pristatyta š.m. 
Akiračių nr. 4/158.

1984 m. liepos mėn. 13
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KULTŪRA

VASAROS MINČIŲ SKIEDRYNE

APIE APELSINŲ PUSASILĮ . . .
Tvankią naktį sunku užmigti. Gerą valandą 

pasivartęs šutrioje lovoje, atsikeliu ir sakau: jei 
kamuoja nemiga, būk abejingas nemigai; pamatysi 
— bematant užmigsi.

Tai ne mano sugalvotas receptas. Kažkur kažką 
panašaus esu skaitęs. Bet šią slogią naktį sakinys 
išganingai nušvinta mano būstinėje. Pasidarau 
abejingas nemigai. Imu mąstyti, nors tai pasiutiškai 
sunku — ne mano nosiai. Vistiek užsispyręs bent 
samprotauju. Kaip žinote, samprotavimas yra 
kuklesnė procedūra už mąstymą. Štai!

Be atminties nebūtų išminties. Juk atsimindami 
tai, ką kiti yra išmintingai pasakę, mes patys 
šnekame išmintingai. Teatre ar knygoje susidūrę su- 
jau girdėta fraze, patenkinti sakome: autorius 
išreiškė tai, ką aš visą laiką ligšiol galvojau. Taip 
mes ir protaujame su kitais, dėl kitų, per kitus . . .

* * *

Kaip sakiau, samprotauti irgi nelengva. Vos 
kelių minčių išvargintas, prisėdu prie užrašų, 
kuriuos vadinu skiedrynu (pasivogęs įvaizdį iš vieno 
bičiulio poeto kritiškų pastabų apie mano ,supo
etintas skiedras”). Atverčiu aplanką, pavartau . . . 
Atverčiu kitą, pavartau . . . Trečią, ketvirtą . . . 
Kaip koks pamišęs sąskaitininkas, laukiantis 
negailestingo revizoriaus, it pašėlęs vartau viską— 
lakštą po lakšto, skiedrą po skiedros.

Kiek čia nerišlios rašliavos! Kiek neįskaitomų 
pastraipų, pastabų, pataisų. Kiek blyškių metaforų, 
kreivų palyginimų, naivių naiviausių frazių. Mielas 
Plutarchai! Užsispyręs imu atrinkinėti blaivesnius 
sakinius, tarsi juose būtų pakastas saldaus miego 
raktas. Nieko gero nerandu. Skiedrynas lieka 
skiedrynu. Nemiga — insomnia.

* * *
Bet argi šitaip užbaigsiu rašinį? Bus per 

trumpas. O tai mūsuose nedovanotina yda — rašyti 
trumpai. Todėl nepykite, jei dėl visa ko pridursiu 
keletą postringavimų apie trafaretų galią.

Trafaretai negimsta iš nieko. Jie yra čia pat po 
ranka — mūsų malonumui. Kaip tos bitelės, išleidę 
geluonį, trafaretai miršta tuo metu, kai juos 
pasakome. Ir stebuklingai — numirę vėl atgyja.

Trafaretus mėgsta geri ir pakantūs žmones, 
nežiūrint išsimokslinimo lygio. Juos vartodami, jie 
niekad nepaslysta: pasako tai, ką kiti jau gerai žino. 
Toks bendras žinojimas visus suartina. Jauku 
gyventi, žinant tą patį.

Trafaretuose yra daug iškilmingos tiesos. Tik 
pasiklausykime, ką mūsų lakūs kalbėtojai kai kada 
porina per iškilmes:

Mindaugas buvo pirmas Lietuvos karalius. 
Gediminas susapnavo geležinį vilką ir įsteigė sostine 
Vilnių. Donelaitis mums padovanojo poemą Metai. 
Maironis išpranašavo Lietuvos atgimimą.

Tai reikšmingi posakiai. Malonu juos išgirsti.
Kai kada itin svariai ir įdomiai spaudoje rašo 

mūsų pastabūs keliautojai. Pateiksiu kelis pavyz
džius. Pasakoja matę:

Paryžiuje Triumfo tarką ir Eifelio pokštą, 
Egipte — faraonų pirmenybes, Atėnuose 
antikinį patefoną, Romoje — seną kolizijų . . .

* * *
Turiu atsiprašyti skaitytojų — keliautojai 

minėtų nesąmonių nerašo. Aš tik pajuokavau. Man 
patinka jų akademinis žiningumas. Antra vertus, 
juk pravartu visiems žinoti, kad Viduramžių jūra
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skalauja Apelsinų pusasilį ir kad Šveicarija yra 
sudaryta iš kalnuotų kandonų.

Po šių sakinių žiovuliu įrodau veidrodžiui, kad 
esu pavargęs. Veidrodis su tuo pilnai sutinka. Nosis 
baksteli stalą. Nepraduria. Tai gerai.

Užstalėj pramiegu iki aušros, lyg nusviręs 
gluosnis, savo vasariškų minčių skiedryne.

♦ * *

Rytą, guvus kaip Putino pumpuras, prisimenu 
neįprasto eilėraščio posmą. Sukūrė jį poetas Stasys 
Jonauskas. Antraštė — „Tiesą žinoti geriau”.

LAIŠKAI

MALDA PER PRIEVARTĄ

Amerikoje bažnyčia atskirta nuo valstybės. Net 
mokyklose neleidžiama maldos kalbėti. Pas mus, 
lietuvius, įėjo paprotys, kad ir mažiausiame 
susirinkime, nežiūrint kokių įsitikinimų žmonės 
bebūtų, viską pradėti malda. Dėl to Čikagos LB 
susirinkime kilo ginčas. Ar negeriau būtų, jei 
maldos šalininkai, prieš eidami į susirinkimą, 
namuose pasimelstų, o susirinkime nekeltų triukš
mo? Juk žinome, kad prievarta niekas „poterių” 
nekalba. Kas perdaug, tas nesveika.

Dar keistesnė padėtis yra su šeštadieninėmis 
mokyklomis ir vasaros stovyklomis. Ten visi vaikai 
suvaromi į ateitininkų organizaciją. Pinigus gauna 
iš L. Fondo, kurį sukūrė įvairiausių įsitikinimų 
žmonės, o juos panaudoja tik viena grupė. Laikas 
susiprasti ir grįžti prie tolerancijos.

J. Žalys
Philadelphia, PA

KLAIDINGA NUOMONĖ

Vytautas Strolia savo laiške „Lietuviškos 
giesmės Romoje (Akiračiai, 1984 m., nr. 5) dėsto 
mėnraščio skaitytojams, kad Grandinėlės giesmi
ninkai ir jų mokytoja Rita Kliorienė-Čyvaitė — 
kiek tai liečia giesmių lietuviškumą — nežinojo ką 
giedojo.

Savo nuomonę autorius grindžia seselės Ignės 
straipsniu, kur parašyta „. . . Graindinėlė giedojo 
lietuviškas giesmes . . .” ir jo paties girdėtais 
iškilmių Romoje garsiniais įrašais, perduotais per 
New Yorko lietuviškąsias radijo valandėles, kur 
„girdėjosi ir plačiai paplitusi ,Sveika Marija, 
Motina Dievo’.”

Išaiškinęs giesmės nelietuvišką kilmę, V. Strolia 
priekaištauja Grandinėlės muzikinės dalies vadovei 
Ritai Kliorienei: .......Vienybėje buvo gan taikliai
pasakyta, kad jaunieji mūsų muzikos vadovai (. . .) 
ateina su didesniu muzikiniu pasiruošimu, bet be 
lituanistinio pagrindo.” Laiško autorius net mėgina 
aiškinti „. . . ar iš tikrųjų čia jos kaltė?”

Ritos Kliorienės „lituanistinio pagrindo” sti
prumu Grandinėlei niekada neteko abejoti. V 
Strolia yra teisus rašydamas „kad giesmės iš anksto 
buvo parinktos ir paruoštos”. Deja, jis neteisus 
savuose užmetimuose. Ir Grandinlės giesmininkai, 
ir jų mokytoja Rita Kliorienė žinojo ką Romoje 
giedojo ir dėl ko giedojo.

Suradau šių metų Poezijos pavasario antologijoje. 
Štai tas pirmas posmas:

Paukščiai turi sparnus, sraigėms nereikia tepalo, 
Lėktuvai kiaušinių nededa, energija neišnyksta. 
Žemė sukasi apie ašį, pavasarį žydi ievos, 
Tautos turi apsisprendimo teisę.

Matote, poetas pasakė tai, ką aš lig šiol 
galvojau. Pasakė tiesą — žmogiškai naivią, igno
ruojamą, slepiamą, apspjaudomą mūsų planetoje, 
bet šitaip galingai nuskambančią Poezijos pavasa
rio puslapyje.

Čia viskas akivaizdu, paprasta, teisinga . . . 
Žodžiu, ir lietuvių tauta turi apsisprendimo teisę! 
Teisę gyventi nepriklausomą valstybinį gyvenimą!

Pr. Visvydas

Šv. Petro bazilikoje buvo giedamos specialioje 
mišių knygelėje išspausdintos giesmės: „Pulkim ant 
kelių”, „Prieš Tavo altorių”, „Jėzau, pas mane 
ateiki”, „Marija, Marija”. Audiencijoje, tarp kitų 
lietuviškų giesmių, dainų ir muzikos, Grandinėlė 
(ir dalis kitų lietuvių) pasitiko šv. Tėvą, Joną 
Paulių II, giedodama „Sveika Marija, Motina 
Dievo”. Ši giesmė buvo pasirinkta ne „užakcen
tuoti kuo lietuviškesnes intencijas”, bet kuo 
nuoširdžiau sutikti aukštąjį svečią — Šv. Tėvą — 
su jam pažįstamos ir artimos giesmės aidais. Tai 
buvo Grandinėlės maža padėka Jo Šventenybei už 
Šv. Kazimiero iškilmes Romoje.

Liudas Sagys,
Grandinėlės vadovas

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Petras Karuža. Redagavo Antanas Vaičiulaitis 
ir Bernardas Brazdžionis. Išleido Kazys Karuža 1984 
m. Spaudė Draugo spaustuvė Čikagoje. Tiražas— 
1000, 408 p., kaina—$15.00.

Vainikas, kryžius, lelija. Kazimierinė grožinės 
literatūros antologija. Red. Alfonsas Tyruolis. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas. Čikaga, 1984. 
Dailininkas Vytautas Virkau. (Aplanko paveikslas: 
šv. Kazimieras—Lietuvių liaudies grafeta, atspausta 
iš vienos lentos, su įrašu. 38x27,6 cm. Kauno 
Valstybinis M.K. Čiurlionio vardo dailės muziejus.) 
Spausdino Draugo spaustuvė. 323 p., kaina: kietas 
viršelis—$ 12.00, minkštas—$9.00.

Stasys Yla, M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmogus. 
Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. 
Viršelis dail. P. Aleksos. Čikaga, 1984. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina $15.00

Mind against the wall. 7-ių autorių straipsniai 
apie lietuvių kultūrą sovietų okupacijoje. Anglų 
kalba. Redagavo Rimvydas Šilbajoris. Išleido 
Lituanistikos instituto spaudos leidykla 1983 Čika
goje. Spaudė Lietuvių katalikų spaudos draugija. 
Leidimą finansavo JAV-ių Lietuvių bendruomenės 
valdyba. Aplankas Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės. 180 p., kaina nepažymėta.

Rev. Pranas Dauknys. The Resistance of the 
Catholic Church in Lithuania Against Religious 
Persecution. Romoje A.S. Thoma in Urbe religinių 
studijų universitete 1984 m. apginta disertacija. 
Atspausta Italijoje 1984 m. 183 p„ kainos nėra.
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POLEMIKA

VERGILIJUS . . .
(atkelta iš 16-to psl.)

O namų ir tėvynės dievai! O Romule didis! 
Tiberio ir Palatino globėja, motina Vesta!
Bent netrukdykite šiam jaunuoliui, kurs žada [vesti 
Tvarką pasauly! Juk mums per daug jau kraujo 

kaštavo
Laomedono sulaužytos priesaikos kreivos. Seniai 

jau,
Cezari, mums pats dangus tavęs pavydi ir 

skundžias,
Kad lig šiolei dar vis tau žemiškos pergalės rūpi. (1, 

30, 31).
Vergilijaus literatūriniam lobiui likimas nepa

gailėjo vertybių skalėje garbingiausios vietos. Ir po 
dviejų tūkstančių metų jis gyvas ir aktualus. Vertėjo 
taikliu pasakymu, įsigalinti krikščionybė Vergilijų 
priėmė tokiu pat entuzijazmu, su kokiu jį buvo 
priėmusi išeinanti pagonybė. Bažnyčios tėvai juo 
gėrėjosi ir citavo. Kai kurių jis net buvo laikomas 
krikščioniu be Kristaus. Tik šv. Jeronimas tokį 
galvojimą taręs esant nerimtu, vaikišku, pats 
būdamas nemažesnis Vergilijaus gerbėjas negu kiti.

Vergilijaus sukrikščioninimą daug lėmė ketvir
tosios bukolikos mesianistinė interpretacija, jo 
gyvenimas beveik pasiekęs krikščionybės eros 
pradžią ir jo kūryba. Georgikų vertėjas dar nurodo, 
kad Vergilijaus sukrikščioninimo ir retroaktyvinės 
purifikacijos pastangomis išreiškiama užuojauta 
poetui, negalėjusiam pažinti krikščionybės; ir toliau 
ten sakoma, kad dar XV a. Mantujoje tebegiedota 
šv. Povilo mišių sekvencija, kurios vienoje strofoje 
pasakojama, jog šv. Povilas, nuvestas prie Vergili

jaus kapo, apsipylęs pamaldžių ašarų rasa, sakyda
mas: „Ką aš būčiau galėjęs iš tavęs padaryti, radęs 
dar gyvą, o didžiausias iš poetų!” (Quern te, inquit, 
reddidissem, / Si te vivum invenissem, / Poetarum 
maxime!)

* ♦ ♦

Georgikas išvertęs į lietuvių kalbą, A. Nyka-Ni- 
liūnas atliko didelį, gražų darbą, pareikalavusį 
daug laiko, plataus žinojimo, kantrybės, ištvermės. 
Kas yra skaitęs lotynų klasikus, poeziją ar prozą, 
tas atsimena ir žino, koks yra romėno sakinys. Jis 
toks glaustas ir juo tiek daug pasakyta — surasti 
jam atitinkamą lietuvių kalbos struktūrą nėra 
lengva.

Žodyno problema yra svarbi. Vien Italijos 
žolėms ir krūmams ar ūkio padargams surasti 
lietuviškus pavadinimus, reikėjo vertėjui gerokai 
pabraidyti po žodynus. Ir dar kitos esminės 
problemos, kurias vertėjui reikėjo spręsti.

Georgikų tekste teko sutikti žolių ar krūmų kai 
kuriuos lietuviškus vardus: palėpštis, ožeksnis, 
ožerskis, kukmedis; arbutas (nėra lietuviškas 
vardas). Vargu kas be žodyno tuos krūmų ar žolių 
vardus žinotų.

Po Georgikų teksto pateikiama vertinga studija, 
pavadinta — Vergilijus ir jo Georgikos, su parašte 
— Vertėjo post scriptum. Studijoj yra viskas (kitaip 
sakant, daug ko), kas pravartu žinoti apie Vergilijų, 
jo laikotarpį, jo poeziją. Knygą užbaigia aiškinama
sis žodynėlis. Graikų ir romėnų mitologijos vardy
nas.

Leidinyje yra įdėtos devynios Romo Viesulo 
litografijų reprodukcijos. Paties dailininko paruoš

tame tekste sakoma, kad jos prieštos acetatinia
me (Mylar) filme ir spaustos ranka nuo aliuminio 
plokščių. Vaizdinei jų medžiagai panaudoti šie 
Romos respublikos ir imperijos laikotarpių objek
tai: gališka Vercingetorigo (Vercingetorix) moneta 
(Bibliotheque nationale, Paryžius); sidabrinė plokš
tė iš Herculaneumo (Museo Archeologico Nazio- 
nale, Neapolis); ir metalinė vergo apikaklė (Fotote- 
ca Unione, Roma).

Padėka reiškiama William E. Snyder daržams ir 
pasėliams bei Jono Kulikausko bitynui.

Dar yra keletas dabarties vaizdų reprodukcijų iš 
padėkoje minėtų daržų, pasėlių ir bityno: javų 
stiebai su varpom, nusvyrusi vynuogių šakelė su 
uogom, bičių korys su bitelėm, raguočių galvos. Šie 
ir anksčiau minėti vaizdai sieja praeitį su dabartimi.

A. Nykos-Niliūno išverstos Georgikos yra 
gražus, vertingas įnašas į klasikos vertimų lietuvių 
kalbon eilę. Georgikų tekstui reikėjo erdvės, tad 
leidiniui parinktas stambus formatas — 26*22 cm. 
Knygos baltame aplanke vynuogių šakelės siluetas.

Georgikos yra 31-mas Algimanto Mackaus 
fondo leidinys. Lyg ir atsiprašyta už nevykusį 
romaną . . .

J. Kiznis

Publius Vergilius Maro. GEORGIKOS. Iš 
lotynų kalbos vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
dailininkas — Romas Viesulas. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 1984 m. Copyright 
by Alfonsas Nyka-Niliūnas. Library of Congress 
Catalog Card Number 83-73369). Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. 135 p., kaina — 
$10.00.

— Tai matai, kas atsitinka, kai 
komunistai ilgai krašte šeimininkauja. 
Tauta pradeda išmirti. Rumunijoje 
valdžia turėjo imtis policiškai gineko
loginių priemonių . . .

— Tu, atseit, sakai, kad ir komu
nistai rūpinasi tautos ateitim. Tik 
kodėl tos jų priemonės gimimams 
skatinti ne lytiškos, o polytiškos?

Drausmės sargyboje

„GIMIMŲ SUTVARKYMAS”

SEPTYNIOLIKA TŪKSTANČIŲ
GINEKOLOGIJŲ '

— Ne polytiškos, o policiškos. 
Nuo žodžio policija.

— Tai ką? Policijai įsakė ne 
liaudies priešus gaudyt, o vaikus . . .

— Ne, ne! Policija pradėjo gineko
loginius patikrinimus. Va, Bukarešte, 
„Konfeks” siuvimo fabrike, 17000 
darbininkių be įspėjimo buvo praves
tas ginekologinis patikrinimas tiesiog 
darbo vietoje. Kai kurios darbininkės 
bandė pabėgti, iššokdamos pro lan
gą •• •

— Bėktum ir tu nuo tokių „polici
ninkų”.! Bet ir iš kur tu tokią pasaką 
ištraukei?

— Kaip tai pasaką. Skaičiau 
laikraštyje. Drauge. Penktadienį. Ket
virtame puslapyje.

— O iš kur Draugas žino? Ar ir jų 
korespondentas ten buvo?

— Nežinau. Rašo kažkoks bendra

darbis T.
— Tik T. Nei vardo, nei pavardės, 

tik T. O iš kur tas dėdė T apie tai 
žino?

— Palauk, palauk! Dėdė T. Tele
gramų agentūra dė-dė-tė. Sutrumpin
tai — DDT. Skamba visai neblo
gai .. .

— O ko jie ten ieškojo tose 
ginekologijose?

— Kaip tai — ko ieškojo? Nieko 
neieškojo. Ne ieškojo, o tvarkė.

— Tvarkė. Ką?
— Gimimus. Sunku tau viską 

išaiškinti, nes straipsnio neskaitei. 
Bent antraštę perskaitytum, iš karto 
daug kas paaiškėtų. „Gimimų sutvar
kymas Rumunijoje” — ar dar reikia 
kokių paaiškinimų?

— Tai, sakai, sutvarkė. Iš karto, 
fabrike, prie siuvimo staklių. Septy

niolika tūkstančių per dieną. Daugiau 
negu du tūkstančiai per valandą. 
Žinai, ką tai reiškia? Ogi keturias
dešimt ginekologijų per minutę. Kiek
vienai ginekologijai — pusantros 
sekundės . . . Tas tavo dėdė T turi 
vaizduotę, didesnę už Baltijos jūrą!

— Tai, sakai, čia nelabai rimtas 
straipsnis. Bet kodėl tada laikraštis jį 
spausdino?

— Kad neturi ko spausdinti. 
Reikia kuo nors skyles užkaišioti.

— Ginekologija? Galėtų ką nors iš 
„Lietuviškos virėjos”. Ar iš „Sapni
ninko”.

— Palauk, kantrybės. Bus kada 
nors ir iš „Sapnininko”. Ketvirtame 
puslapyje galėsi pasiskaityti: „Gineko
logija. 17000 ginekologijų sapnuoti 
komunistui reiškia privačių gamybos 
priemonių nacionalizavimą.”

— O jei sapnuoja nekomunistas, 
— ka tada reiškia? c

— Nežinau. Gal Playboy magazi
ną. Gal celibatą ... Aš gi ne gineko
logas, negaliu visko žinoti.
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VERGILIJUS LIETUVIŠKAI
Nedaugelis, tarp jų ir šio veikalo vertėjas, laiko 

Georgikas geriausiu Vergilijaus kūriniu dėl siužeto 
ir poeto artimai tiesiogiško, nuoširdžiai gyvo 
sambūvio, išdainuoto vaizdžių, dinamišku heg
zametru. Tačiau vertėjas pastebi Eneidą esant 
tobulesnės technikos ir turtingesnės formos kūriniu.

Vergilijaus amžininkai ir vėlesni bei mūsų laikų 
žymūs autoriai jį laiko didžiausiu pohelenistinio 
Vakarų pasaulio poetu. A. Nyka-Niliūnas pateikia 
jo vertinimo keletą pavyzdžių. Ciceronas Vergilijų 
laikė antrąja (po savęs!) didžiosios Romos viltim 
(Magnae spės altera Romae). Propercijus, liaupsin
damas vos pradėtą rašyti Eneidą, patetiškai skelbė, 
jog ji net ir Iliadą pralenksianti. Šv. Augustinas 
traktate De civitate Dei vadino jį didžiausiu iš visų 
įžymiųjų poetų. Sainta-Beuve teigė, kad net ir 
Kristaus atėjime nesą nieko, kas galėtų stebinti tą, 
kuris skaitė Vergilijų.

II-jo Pasaulinio karo pabaigoje, Europos 
griuvėsių akivaizdoje didžiuojantis technologijos 
pažanga, Vergilijaus Georgikos patraukė ir ramino 
žmogiškų vertybių įtaiga. T. S. Eliot turbūt ir tai 
turėdamas omeny, o ne vien Virgilijaus poetinį 
talentą, autoritetingai įrodinėjo su didele erudicija, 
kaip Georgikų vertėjas sako, kad Vergilijus esąs 
vienintelis autentiškas visos Europos klasikas 
tikrąja šio žodžio prasme.

* ♦ ♦

Vertimas pareikalavo daug laiko, energijos, 
ištvermės. Darbas stropiai ir rūpestingai atliktas, 
pasitelkiant reikalingos informacijos iš įvairių 
šaltinių, kuriuos mini Nyka-Niliūnas po Georgikų 
teksto savo straipsnyje „Vertėjo post scriptum”.

Georgikų yra keturios dalys. Kiekvieną jų 
pradėdamas, Vergilijus kreipiasi į Meceną ar 
Bachą, sakydamas „dainuoju” arba „pradedu 
giesmę”. Vertime Georgikų dalys pavadintos 
knygom. Pirmoj knygoj Vergilijus dainuoja apie 
ūkininkų darbus dirvose ar ganyklose, antroj — 
apie medžius, augalus ir ypač vynuoges, trečioj 
apie galvijus ir arklius, ketvirtoj — apie bites.

Georgikos atrodo lyg būtų plataus užmojo 
ūkininko patarėjas, didaktinis veikalas, nurodantis 
ir skatinantis kaip reikia įdirbti laukus, auginti 
gyvulius, globoti bites ir visa kita, kas privalu 
agronomijos praktikoj. Tačiau Georgikų autoriaus 
sąmonės nusiteikimo ir kūrybinio užmojo poveikyje 
kūrinys įgyja estetinį pobūdį ir svorį. Tad vertėjas ir 
sako: „Lietuviškai išverstos Georgikos čia pristato
mos ne kaip agronomijos traktatas, bet kaip 

PUBLIUS VERGILIUS MARO

GEORGIKOS

ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS

poezijos kūrinys paprasčiausia šio žodžio prasme”.
Rašyti Georgikas Vergilijų skatino xMecenas, jo 

globėjas ir draugas bei kiti jo artimieji. Mecenas 
buvo įtakingas Oktaviano politikos šalininkas, 
turėjęs lemiančio poveikio Vergilijaus politinėm 
nuotaikom ir nuvairavęs jį į „cezariečių” stovyklą 
(Oktaviano šalininkai). Vergilijus mėgo gamtą ir 
kaimo gyvenimą, tad ir pati tema traukė Vergilijų 
ją pabandyti. Be to, jis žinojo ir turėjo gundantį 
pavyzdį — Hesiodo poemą Darbai ir dienos 
(graikiškai — Ergą kai hemerai). Galutinai turbūt 
lėmė autoriaus meilė gimtajai Italijai, jos gamtai, 
pagarba ir dėmesys jos darbštiem žemdirbiam. Štai 
dalis teksto iš II-sios knygos 40-to puslapio:

Bet nei turtingosios medų šalies miškai, nei puikusis 
Gangas, nei auksu survenantis Hermas negali

prilygti
Savo garsu Italijos žemei; nei Baktrai, nei Indai, 
Nei laukais smilkalų turtingi Panchajos smiltynai.

Kur bepažvelgsi — visur tik vaisiai ir Masiko 
vynas,

Sodai alyvų ir kaimenės linksmos. Kovotojo žirgas 
Sprandą užrietęs, iš čia pasileidžia į mūši, ir baltos 
Bandos su bulium, stambiausia auka, iš čia, o

Klitumne,
Daugsyk, tavo šventoj tėkmėj išmaudytos, vedė 
Romos pergales [ šventyklas.

Sekančiame tos pačios knygos pusalpy Vergili
jus paaiškina, kodėl jis žemdirbio temą dainuoja ir 
kaip dainuoja:

Tad pasveikinta būk, Saturno žeme didžioji, 
Motina vyrų ir vaisių! Aš tau skiriu šio nuo seno 
Gerbiamo amato tema, atverdamas versmes 

šventąsias,
Ir po Romos miestus dainuoju askrietišką dainą.

Dainuoti askrietišką dainą reiškia Hesiodo 
dainą; mat, Hesiodas gimė Askros vietovėje, netoli 
Helikono kalno.

Iš šių pavyzdžių matome, kokį hegzametrą 
vartoja Georgikų vertėjas. Lietuvių kalboj tėra 
įmanomas tik toninės pėdos hegzametras, išreiškia
mas kirčiuotais ir nekirčiuotais skiemenim; Georgi
kose jį ir randame. Atsisakyta Donelaičio hegzame
tro dėl spondėjų dominavimo. Jų gausybė 
sumenkina epinį orumą; Ralio Odisėjos daktiliai 
tekstą sumonotonina. Iš tikrųjų taip ir yra. Reikėjo 
ieškoti kompromiso. ; Pasirinkta kiekybinės pėdų 
kaitos varijantas. Vertėjo žodžiais jis gana artimas

originalo metrui. Varijantui, aišku^ paliekama 
priešpaskutinės pėdos daktilis.

♦ ♦ ♦

Vergilijus gimė krikščionybės priešaušryje, 70 m. 
pr. Kr., Romos eros 684 m., mirė 19 pr. Kr. Jo 
gyvenimo laikotarpy vyko pilietiniai karai tarp 
Cezario ir Pompėjaus, o po Cezario nužudymo — 
tarp Oktaviano ir Antonijaus.

A. Nyka-Niliūnas priede po Georgikų teksto, 
„Vertėjo post scriptum“ yra pateikęs vertingos 
informacijos apie Vergilijų ir jo laikotarpį, rūpestin
gai surinktos iš patikimų šaltinių. Tad vien tas 
priedas pats per save yra Vergilijaus asmens ir jo 
kūrybos įdomi, rimta studija. Priede aptariama jo 
pagrindinių kūrinių — Bukolikų, Georgikų ir 
Eneidos — genezė ir charakteris. Šiame straipsnyje 
paties vertimo kokybė sąmoningai nesvarstoma: 
nagrinėjimą ir vertinimą galėtų daryti tik antikinės 
klasikos specialistas.

„Vertėjo post scriptum” turinys platus ir įdomus 
faktine medžiaga. Škicuojamas Romos imperijos 
politinis fonas Oktaviano Augusto laikais. Minima, 
nors ne visai tikra, kad Vergilijus ir Oktavianas 
vienu tarpu mokėsi toj pačioj mokykloj. Imperato
rius septyniais metais jaunesnis už Georgikų 
autorių. Nurodomi mokytojai ir autoriai, turėję 
įtakos Vergilijui literatūriniai bręsti ir jo pasaulėžiū
rai formuotis. Graikas Sironas jį supažindino su 
Epikūro filosofija ir Teokrito idilėm. Lukrecijaus 
poemos De rerum natūra epikūrizmo tik praktiška
sis aspektas jam buvo priimtinas.

Iš pradžių Romoje, atvykęs iš Milano, Vergilijus 
ėmė ruoštis advokatūrai, bet netrukus paaiškėjo, 
kad jis nėra iškalbingas, „neturi pasitikėjimo 
savimi, nei fizinės bei intelektualinės elegancijos”. 
Advokato profesija jam netiko. Studijuodamas 
retoriką, jis domėjosi ir matematika, medicina, 
filosofija, literatūra. Romoj pateko į literatūros 
sūkurį, jaunųjų literatų sambūrį, kurie save skaitė 
moderniais, atseit, ano meto avangardu. Ciceronas 
juos pašiepdamas vadino perdaug moderniais. 
Literatūros istorijoje jie minimi neoterikais. Jų 
tikslas buvo atnaujinti Romos poeziją „grakštesnių 
stilium bei žaismingesne forma”.

Jau toldamas nuo neoterikų, Vergilijus sukūrė 
Bukolikas, dešimties eklogų poemą, pagal Teokrito 
idiles, pastoralinės poezijos kūrėją. Čia paminėtina 
ketvirtasis eklogas, daugiausia diskutuojamas loty
nų literatūros kūrinys, nes ten kalbama apie 
gimsiantį kūdikį, kuris žmonių gyvenimą padarys 
laimingu. Kas tas kūdikis? Argi būtų pagonio 
pranašystė apie Betliejuje gimusį? Bukolikos iškart 
įvedė Vergilijų į Romos poetų olimpą.

Georgikos yra Vergilijaus širdies kūrinys, dėl to 
kai kurie jo kūrybos tyrinėtojai jį ir skaito geriausia 
jo poema. Čia poetas dainuoja, kas jam brangiau
sia, ką jis geriausiai pažįsta, prie ko jis prisirišęs. 
Išlikę Vergilijaus amžininkų atsiminimai apie jį ir jo 
gyvenimo būdą sako jį nemėgus miesto. Roma jam 
tebuvus Italijos administracijos centras ir jos 
galybės simbolis. Kartais jis ten užsukdavo, nes 
turėjo namus greta Meceno sodų. Daugiausia laiko 
praleisdavo Kampanijoje, kur buvo jo dvaras. Be 
gamtos jis nerimo. Jis pats buvo aukšto ūgio, 
tamsaus gymio, nedaug rūpinęsis savo išore, 
malonus ir draugiškas su kitais. Nebuvo kalbus, 
taikstydavosi būti vienas. Kankindavo jį galvos ir 
skrandžio skausmai.

* * *

Georgikų vaizdinio ekrano idėjos išreiškiamos 
vertinimu žemės buities, žmogaus darbo, tvarkos, 
pagarbos autoritetui ir tradicijai, ištikimybės savo 
kraštui ir jo ateičiai. Šis kompleksas Vergilijaus 
projektuojamas valstybei tikinti, kad jis bus 
įgyvendintas jo amžininko:

(tęsinys 15-me psl.)
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