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Gavėnios laiku Bažnyčia kvie
čia mus susitelkti prie kentėjimo 
problemų. Kentėjimas yra didelė 
ir gili problema, siekianti net pa
ties Dievo. Ši problema yra tokia 
gili, kad sprogdina net paties 
Dievo sampratą. Ji tai daro Kris
taus asmenyje. Jeigu Kristus yra 
Dievas ir jeigu, kaip toks, jis yra 
visagalis, jo būtyje negali būti 
jokio trūkumo, taigi nei ken
tėjimo. Antra vertus, jeigu Dievas 
yra priėmęs žmogaus prigimtį ir 
yra tikrai kenčiantis, ar galima 
sakyti, kad jis yra Dievas. Štai 
kaip giliai glūdi kentėjimo pro
blema Kristaus asmenyje. Ji taip 
kyla ir ne vieno krikščionio gal
vosenoje. Ji, nors nėra tiksliai 
suformuluota, tačiau praktiškai 
reiškiasi susilpnintu tikėjimu 
Kristaus dievyste.

Tačiau ir žmogaus sampratos 
atžvilgiu kentėjimas yra gili 
problema. Žmogus juk Dievo yra 
sukurtas laimei ir tai net amži
nai. Tačiau įvairūs trūkumai ir iš 
jų kylantys kentėjimai yra kas
dieninio mūsų gyvenimo dalis. 
Mes praktiškai turime net iš
mokti kentėti. Nei Kristaus gyve
nimas šiame reikale nesudaro iš
imties. Priešingai, jis mums net 
duoda pavyzdį, kad reikia moky
tis kentėti. Jis praleido keturias
dešimt dienų tyruose, praktikuo
damas įvairius žmogiško gyve
nimo trūkumus. Iš čia yra kilęs 
ir mūsų gavėnios laikotarpio pa
protys.

Visa tai skatina mus svarstyti 
klausimą, koks yra reikalas su 
žmogaus kentėjimais. Gilesnė 
kentėjimo analizė parodo, kad 
kentėti gali tik tokia būtybė, kuri 
žino, kas yra laimė, ir kuri jos 
trokšta. Jeigu žmogaus dvasia 
nežinotų laimės ir jos netrokštų, 
tai visi mūsų nelaimingi atsi
tikimai būtų be tragikos Jie bū
tų tik kaip pasikeitimas tarp 
dienos ir nakties, ar kaip 
persikėlimas gyventi iš vieno 
buto kitan. Bet taip nėra. Mūsų 
kentėjimuose didelį vaidmenį 
vaidina mūsų norai ir mūsų 
žinios. Net didelius trūkumus ir 
skausmus mes lengvai panešame, 
jei žinome, kad jie yra naudingi 
mūsų laimei.

Taigi — kas nemyli, tas ne
kenčia. Jeigu mes savęs nemylė
tume, mes ir dėl savo ligų 
nekentėtume. Pereinant prie 
Kristaus kentėjimų, tenka įsi
sąmoninti, kad Kristus daug 
kenčia dėl to, kad jis myli žmo
niją. Kristus daugiau kenčia, nes 
jis supranta daugiau pavojų, ku
rie gresia žmonijai. Kentėti gali 
tik tokia būtybė, kuri supranta, 
kokios pasekmės paeina iš kokių 
pasekmių. Dievas savyje, kaip 
dvasia, nekenčia. Bet su kūnu 
sujungtai dvasiai, tiek Kristaus, 
tiek kiekvieno žmogaus, kentėji
mai yra neišvengiamas dalykas.

Iš šios analizės mes galime pasi
daryti išvadą, kad kentėjimas yra 
ne tiek žmogaus trūkumas, bet 
sąmoningas savęs, kaip dvasinės 
ir kartu kūninės būtybės, iš
gyveni

Tvirtom širdim, be ginklų rankose
Gūdžių įvykių raidos mūsų tėvy

nėje šiom savaitėm prislėgti ir 
pasaulio didžiųjų valstybių, nors ir 
„apskaičiuotos”, tačiau abejingos 
laikysenos Lietuvos Respublikos tei
sėtos nepriklausomybės atžvilgiu ap
vilti, iš kur semsimės stiprybės 
tolimąjam mūsų tautos ėjimui į jai 
priklausančią ateitį? Viena tokių 
versmių galėtų ir turėtų būti Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Aktas, paskelbtas kovo vie
nuoliktąją dieną. Taipgi galbūt — 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio žodžiai, tarti 
kitądien Tarybos sesijoje. Tai 
istoriniai dokumentai, iš kurių sklin
danti šviesa lydės mūsų žingsnius ir 
aptemusiomis dienomis.

Kovo 12 d. įžanginiu žodžiu pra
dėdamas rytinį posėdį, Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė:

—Gerbiamieji Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos de
putatai! Sveikinu jus, susirinku
sius pirmą naujos dienos, naujos 
epochos Lietuvos istorijoje rytą. 
Tikriausiai visi turime pilnas 
krūtines jausmų ir pilnas galvas 
įvairios informacijos apie tai, kas 
vyksta šiuo metu Lietuvoje ir ap- 

, .link ją. Ta informacija ne visada 
t...,...... .,. ^^.iįįkalį.Kaiką,kaip,yrą reaguoja-

į kovos apraišką. Taip kentėjimąy ma, ko laukiama ir ko tikimasi, 
supranta apaštalas Paulius savo 
II laiške Timotiejui (1:86). Jis 
Timotiejui rašo: „Kentėk drauge 
su manim Evangelijos labui Die
vo jėga”. Atkreipkime dėmesį į 
tai, kad apaštalas Paulius 
kentėjimą vadina ne paprasta 
jėga, bet Dievo jėga. Kodėl 
kentėjimas yra dieviška jėga? 
Atsakymą į šį klausimą galime 
rasti iš to, ką sakėme anksčiau: 
kad kentėti gali tik tokia būtybė, 
kuri supranta ir myli. Kentėjimo 
vertė glūdi ne pačiame skausmo 
išgyvenime, bet tame tiksle, dėl 
kurio mes kenčiame. Kas nieko 
nemyli ir kam niekas nerūpi, tas 
neturi ir kentėjimo išgyvenimo.

Dėl to Kristus apsiėmė kęsti 
trūkumus, kentėjimus ir mirtį, 
kad jis myli žmoniją. Jis negalėjo 
sutikti, kad žmonija būtų 
amžinai atsiskyrusi nuo Dievo. 
Mūsų gavėnios nusiteikimas 
pakelti visus mus ištinkančius 
gyvenimo sunkumus turi jungtis 
su ta Kristaus meile žmonijai, 
kurią Kristus turėjo, prisi
imdamas žmogiškus kentėjimus. 
Tada mūsų gavėnia įgis aukštos 
mistiškos prasmės. Šalia to seka 
ir kita išvada, kad ne pats 
kentėjimas yra vertybė savyje, 
bet kentėjimas pasidaro vertybe 
tik tada, kai mes turime aukštą 
tikslą, dėl kurio mes kenčiame.

* * *
Šį mąstymą mes galime ir tu

rime užbaigti solidarumo pareiš
kimu su tais kentėjimais, ku
riems šiomis dienomis yra išsta
tyti daugelis Lietuvos žmonių. 
Čia mes turime prieš akis ypač 
pačius veiksminguosius žmones, 
būtent karius, kurie ryžosi išsto
ti iš svetimo krašto kariuomenės, 
ir politinius veikėjus, kurie savo 
protingu ir drąsiu apsisprendimu 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
nepabijojo jiems asmeniškai gre
siančių persekiojimų. Tiek vienų, 
tiek kitų kentėjmai yra sąmo
ningi jų apsisprendimų padari
niai ir dėl to, kaip tokie, yra per
sotinti toli siekiančios palaimos. 
Kentėjimas už tiesą savo prasme 
yra lygus kentėjimui už dieviškus 
dalykus.

Antano Sutkaus nuotrauka, Lietuvių 
liaudies menas (1982) — iš parodos 
„Religija Lietuvoje”, šiuo metu vyks
tančios Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
mont, Illinois.

mes turime greičiau žiurėtl^įp
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čia pagarsinsime. Bet prieš pra
dėdamas kalbėti apie tai, kur esa
me, kaip šiandieną gyvename ir 
ką turime daryti, aš noriu pa
kviesti jus prisiminti visus tuos 
žmones, kurie tikėjosi, laukė, ko
vojo, kentė ir nesulaukė šitos die
nos. Pagerbkime jų atminimą.

Aš noriu taip pat ir savo, ir 
Prezidiumo, ir jūsų visų vardu pa
dėkoti visiems žmonėms Lietuvo
je ir atsidūrusiems kitur, tiems, 
kurie savo darbo ištverme, savo 
gyvenimo auka ir indėliu prisidė
jo, kad Lietuva sulaukė šių dienų 
— apnaikinta, bet ne visai sunai
kinta, prislėgta ir suvargusi, bet 
nepalaužta, kad Lietuvoje, nors ir 
visaip jai trukdant ir laužant jos 
galių, jos darbštumo, jos talento 
atsiskleidimą, neužgeso žmonių 
darbo ir kūrybos troškimas ir va
lia. Lietuvoje buvo išsaugota ir 
puoselėjama tautinė kultūra, 
nors buvo grėsmė jai visai išnyk
ti. Buvo pasiekta tam tikros sėk
mės, tam tikro ūkinio ir žmonių 
pragyvenimo lygio, kuris negalė
jo nieko džiuginti iš esmės, bet vis 
dėlto buvo dažnai geresnis, pa- 
kenčiamesnis negu kitur didžio
sios Rytų imperijos tvarkomose 
žemėse. Tai visų Lietuvos žmonių 
nuopelnas, kad mes išlikome ir 
galėjome ateiti į šią dieną. Tai 
nuopelnas ir darbas taip pat tų, 
kurie atsidūrė kitur, kurie gyve
no ir tebegyvena ne Lietuvoje, bet 
kurių širdyse degė Lietuvos mei
lės liepsnelė, ir kurie pagal išga
les prisidėjo, kad Lietuvos vardas 
ir teisė nebūtų pamiršti dalykai. 
Be visų Lietuvos darbininkų, aš 
noriu padėkoti ir politinio darbo 
darbininkams — ir Lietuvoje, ir 
kitur, ir pirmiausia tiems, kurie 
yra čia, kuriems dažnai buvo ne
lengva priimti smūgius ir sušvel
ninti juos, kad Lietuva nepatirtų 
viso jų aštrumo. Tuo būdu aš no
riu padėkoti ir buvusiai Respub
likos vadovybei, ir dar kartą iš
reikšti viltį, kad mes konstrukty
viai bendradarbiausime. Ypatin
gai noriu padėkoti gerbiamam 
Algirdui Brazauskui. Ne visi ži
no, ir aš, be abejo, ne viską ži
nau. Vien iš kai kurių asmeni- tatai svarsto, koks turi būti jų"to- 
iuų ankstesnių pokalbių tinau, j lesnis statusas Lietuvos kontak-

ką tekdavo jam patirti mūsų 
spaudžiamam, o susiduriančiam 
su daug brutalesne jėga. Ačiū!

Tarp politinio darbo darbininkų 
ir kovotojų už Lietuvos laisvę pa
staraisiais metais, ką aš jau mi
nėjau vakar, didelį darbą padarė 
Lietuvos žmonių išrinkti TSRS 
liaudies deputatai. Man šiek tiek 
nepatogu buvo plačiau apie tai 
kalbėti vakar. Ir šiandien taip 
pat, nes esu vienas iš tų deputa
tų. Bet kadangi esu vienas iš jų, 
tai iš arti mačiau ir dalyvavau to
se politinėse kovose, kurias teko 
kovoti ir Šiai mūsų politinio gy
venimo institucijai. Ši liaudies 
deputatų grupė nuo pat savo __ ______ ________
veiklos pradžios, nors ir nebūda-, aą, matyt, pagalvosime. Bet aiš

ku, ir aš tikiuosi, kad jūs neabe
jojate, jog tokį sprendimą iš savo 
pusės mes turime padaryti. Koks 
sprendimas bus padarytas Mask
voje, žinoma, ne mūsų kompeten
cija, taip pat ir kaip kiekvieno iš 
tų deputatų apsisprendimas daly
vauti, ar na, Są

* : .... ■

tuose su Tarybų Sąjunga, aš no
riu pasakyti, kad mums neturė
tų kilti jokių abejonių dėl jų sta
tuso šioje salėje. Mes parengsime 
ir pasiūlysime jums nutarimą 
šiuo klausimu. Jo turini aš galiu 
nusakyti mažų mažiausiai kaip 
konstatavimą, kad tai pirmieji 
pokario Lietuvos žmonių atsto
vai, išrinkti daugiakandidati- 
niuose, palyginti demokratiškuo
se rinkimuose. Ir todėl jų įgalio
jimai turėtų būti vertinami, ir jų 
dalyvavimas mūsų darbe, čia, 
Vilniuje, Aukščiausiosios Tary
bos sesijose pageidautinas ir lau
kiamas. Ar jie turės patariamąjį 
balsą, stebėtojų ar patarėjų statu-

ma oficialia Lietuvos valstybės 
delegacija, buvo apsisprendusi 
ginti Lietuvos suvereniteto prin
cipus kiekvienu ten iškylančiu 
klausimu. Ir šiandieną, kai mes 
svarstome ir TSRS liaudies depu-

valstybinių organų veikloje.
Mes dar tik pradedame gauti 

atsiliepimus ir kitą informaciją, 
kaip sutinkami vakar mūsų pri
imti nutarimai. O padarėme tai, 
ką reikėjo padaryti, nes to norėjo 
Lietuvos žmonės — mūsų rinkė
jai. Lietuvoje daug džiaugsmo. 
Suprantama, kad rūpestis, apie 
kurį taip pat žinome, šiandien ir- jĮĮrtišI 
gi egzistuoja. Tikriausiai vyrau- "'ttĮpekv. 
ja džiaugsmo ir vilties nuotaikos. 'U, ber 
Norėtųsi, kad tas džiaugsmas ir 
viltis kartu su rūpesčiu pavirstų 
pasiryžimo ir darbštumo nusitei
kimu, nes visiems iki šiol reikėjo 
ir juolab ateityje reikės daug ir 
kantriai dirbti, nesitiki 
srityse 
pasiekiMfti 
sitaikant ir iš anksto žinant, jog 
teks patirti ir sunkumų, ir negan
dų. Tačiau mes turime didžiausią 
dalyką, kas įkvepia žmogų— tu
rime viltį ir turime ateitį. Su
prantama, kad Lietuvoj

kinimo tuo, ką turėjome padary
ti, galbūt nusivylimo, baimės ar 
abejojimo. Visa tai irgi yra mūsų 
gyvenimo dalis, mūsų gyvenimo 
tikrovė, kuri neturi nieko iš mū
sų stebinti.

Apie tai, kaip yra reaguojama 
į mūsų politinius žingsnius kitur, 
mes tikriausiai gausime oficialių 
“■“liškimų tekstus. Kol kas iš 

kos tėra tiktai labai lakoniš- 
—f, bent kiek aš mačiau, „Izves- 
tijų” informacija apie valstybės 
pavadinimo ir herbo pakeitimą. 
Gal tik tiek tebuvo suspėję gau
ti, kai atidavė rinkti tą informa
ciją. Gal kokia kita informacija 

nėra pasiekusi. Šią 
rytą mane pasiekė kai 
foninės informacijos ir 

sveikinimai, suprantama, iš 
užsienio — nuo pasaulio lietuvių 
ir jų organizacijų. Viena informa
cija, gauta telefonu, yra išrašyta 
iš Reuterio agentūros pateikto 

rūmų atstovo spaudos 
(Nukelta į 2 psl.)
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Romualdo Požerskio „Atlaidai”
KAZYS DAUGĖLA

Retai į rankas papuola toks 
leidinys, kuris vyresnės kartos 
3teivį taip vaizdžiai nukelia į 
aikystės prisiminimus. Algi- 

manto Kezio pastangomis Chica
goje išleista Lietuvos fotografo 
Romualdo Požerskio knyga 
Ątlaidai yra žvilgsnis į praeitį per 
gabaus menininko objektyvą. Iš 
tikrųjų tos praeities papročiai, 
I risitaikydami prie aplinkybių, 
truputį keičiasi, bet jų turinys 
palieka toks, koks buvo prieš 
penkiasdešimt, šimtą ar daugiau 
rietu.

| Dvikalbė, JAV Kongreso biblio
tekoje kataloguota, daugiau kaip 
200 puslapių knyga turi dvigubą 
pavadinimą: Atlaidai ir Lithua- 
nian Pilgrimages. Taip knyga 
tinka ne tik lietuviškai kalban
tiems ir skaitantiems, bet ir 
tiems, kurie su lietuvių kalba 
mažai ar visiškai nesusipažinę, 
geidėjai planuo, i dalį pirmos šios 
tynygos laidos paskleisti Lietuvo
je, įrodant, kad po „glasnost” 
įvedir. o t .nės temos ir ten 
lį >s giaieisiai traktuojamos.

■rikiečiams atlaidų eiga ir 
! .uas nežinomi. Užtat knygos 
'[•angoje randame plačius aprašy
mus ir paaiškinimus apie tas 

■entes. Mykolas Drunga angliš- 
ai rašo apie „Tradicijos li- 
uciuČeslovas Grincevičius 

ljetuv iškame straipsnyje plačiai 
ik vaizdžiai aprašo atlaidus Lie
tuvoje, iki smulkmenų prisi
mindamas savo miestelyje Josvi- 
niuose matytas šventes. Vilniuje 
Įgyvenanti meno kritikė Laima 
Skeivienė ir leidėjas Algimantas 
Kezys angliškai ir lietuviškai ap
taria Romualdo Požerskio foto
grafavimo meną.

Knygoje įdėtos 94 techniškai 
puikiai pagamintos ir ant gero 
popieriaus išspausdintos nuo
traukos, rodančios atlaidų apeigų 
eigą nuo suvažiavimo iki išsis
kirstymo prie įvairių parapijų 
bažnyčių. Metrikacija nurodo 
kiekvienos nuotraukos vietą ir 
tnetus. Iš tos metrikacijos mato
ma, kad didesnė nuotraukų dalis 
(58) buvo padaryta per 1975-79 
metų laikotarpį, tais laikais, 
kai Religinių reikalų tarybos įga
liotinis ..mokė’’ kunigus n vys
kupus, o sausmečiai vaike ti
kinčiuosius iš atlaidų. Ta Baž
nyčios persekiojimo laikotarpi 
galima iš Atlaidų nuotraukų 
išskaityti „tarp eilučių”. Atlaidų 
ir bažnytinėse apeigose dominuo
ja vaikai su senelių priežiūra. 
Senučių skarelių jūra užtvindo 
Seirijų 1981 metų atlaidus ir 
Tverų 1977 metų bažnytines pa
maldas. Senučių prižiūrimi, pra
tinami patys mažiausieji prie tra
dicinių atlaidir.it, ceremonijų 
(Veiviržėnai. 1982), jos puošia ir 
nepaleidžia iš savo globos mergai 
tęs procesijoje (Požerė, 1978) ir 
palydi iki altoriaus pirmajai ko
munijai (Pavandenė, 1981).

Ankstyvesnėse nuotraukose ne
parodoma, ką per atlaidus veikia 
tų apeigų tikrieji šeimininkai — 
kunigai. Juos mato žmonės prie 
altorių ir po baldakimais bet, at
rodo, fotografui jie dar buvo 
nematomi objektai. Tais laikais 
nuotrauka, rodanti kunigą tarp 
tikinčiųjų, vargu ar patektų į 
parodinių skaičių. Pagaliau 
Kauno 1984 metų nuotraukoje, 
matome jauną, žavaus šypsnio 
kunigėlį su vaikais ir šalia 
einančiomis dviem motinomis. 
Nuo tų metų sparčiai artėja 
„glasnost” pasikeitimai: 1986 
metų Švėkšnos nuotraukoje 
matome vyskupą Antaną Vaičių, 
suteikusį Sutvirtinimo sakra
mentą ir besikalbantį su vaikais; 
1986 metais Kauno katedroje 
naujų kunigų šventinimas su ke
liais vyskupais; 1987 metais Ra
seinių nuotraukoje arkivyskupas 
Liudas Povilonis teikia Su
tvirtinimo sakramentą gražaus 
veidelio mergaitei.

Atlaidų dienos nėra vien tik ce
remonijų metas. Susitinkant su 
artimaisiais, draugais ir gi

li Romualdo Požerskio nuotraukų albumo „Atlaidai/Lithuanian Pilgrimages” — Žemaičių Kalvarija, 1981.

minėmis, sprendžiamos vyriškos 
problemos, atsisėdus ant suoliuko 
prie mūro, puikioje 1980 metų 
Kražių nuotraukoje, ar besivai- 
šinant iš buteliuko Žemaičių 
Kalvarijos 1978 metų scenoje, 
atsiskyrus nuo moterų, sutūpusių 
1982 metų Merkinės nuotrauko
je.

Šios knygos atlaiduose pasigen
dama kelių temų, egzistavusių 
prieš karą. Nematyti karabel- 
ninkų — prekiautojų su vežimais, 
apkrautais riestainiais (baron- 
komis), medauninkais, rūkytais 
strimliais (žuvelėmis) ir deš
romis. Nematyti ir atvirų pala
pinių su šimtais sukabintų roži
nių ir medalikėlių ir eilėse sutū
pusių ubagėlių. Reikia tikėtis, 
kad seni atlaidų papročiai vėl su
grįš, tik laikas techniškąsias at
laidų aplinkybes pakeis. Nematy
sime šimtų vežimų, skęstančių 
dulkių debesyse, traukiančių į 
atlaidus. Nesidžiaugs vaikai, gu
linėdami ant minkšto vežimo 
šieno (Požerė, 1976; Krikštonys, 
1977), ir nereikės sulytai šv. Roko 
atlaidų lankytojai (Kražiai, 1984)

Fotoalbumas „Atlaidai
EDITA NAZARAITĖ

Loyola University Press Chica
goje šiais metais išleido puošnų 
meninės fotografijos albumą 
Atlaidai/Lithuanian Pilgrimages. 
Tai palyginti jauno Lietuvos foto
menininko Romualdo Požerskio 
meninių fotografijų serija apie la
biausiai nutylimus Lietuvos 
žmonių religinius papročius — 
ėjimą į atlaidus. Autorius fiksa
vo tuos neeilinius paprastų Lie
tuvos žmonių „susiėjimus pas 
Dievą” maždaug dešimties metų 
laikotarpyje ir baigė, persitvar
kymui ir viešumui dar neįsisiū
bavus.

Požerskio albumą Atlaidai re
dagavo žinomas išeivijos fotome
nininkas Algimantas Kezys. Pa
aiškinamuosius įvadus anglų 
kalba parašė Mykolas Drunga, 
Algimantas Kezys, Laima Skei
vienė, o lietuviškas tekstas — 
Česlovo Grincevičiaus. Knygoje 
sudėta arti dviejų šimtų juodai 
baltų meninių nuotraukų.

Kadangi fotoalbumas išleistas 
jau 1990 metais, tai kyla klau
simas — kodėl ne Lietuvoje? O 
kodėl Chicagoje? Ar vien tik 
popieriaus stygiumi, it trumpute 
zuikio uodegėle, galima prisi
dengti? Beje, Požerskio fotoal- 
burno Atlaidai redaktorius Al
gimantas Kezys ruošėsi vykti 
Lietuvon ir šį albumą parek
lamuoti, tačiau jam nedavė vizos. 
Tokio pobūdžio nesusipratimai 
šiais laikais, regis, visiškai nebe
reikalingi, jie nuskamba nemalo
niu disonansu.

Atidžiai vartant meninių 
nuotraukų albumą Atlaidai, 
nesunku pastebėti, kad jo auto
riui Požerskiui visų pirma rūpi 
pats Lietuvos žmogus: kaip jis 

galvoti kaip pakinkyti arklį į per
šlapusius ratus. Mašinų amžius 
keičia sąlygas. Atlaidų vietovės 
keleliu dulkių debesį palieka 
tarškantis traktorius (Žemaičių 
Kalvarija, 1977), o tarp šimtų 
automobilių Pivašiūnų šv. Jono 
atlaidų 1982 metų nuotraukoje 
jau nebematyti vežimų.

Prie visų knygos nuotraukų ša
lia metrikacijos (vietovės ir datos) 
duodami trumpi komentarai ang
lų ir lietuvių kalbomis. Jie yra re
portažinio pobūdžio. Kartais taik
lūs, papildantieji nuotraukos tu
rinį, o kai kur smulkmeniški: fo
tografui, bet ne skaitytojui, svarbu 
bu, kad jis „stovėjo šventoriaus 
vartų angoje” (Varniai, 1984), 
fotografuodamas; iš Kražių 1976 
metų nuotraukos ir be parašymo 
matyti, kad mergaitės „džiau
giasi, kad jomis susidomėjo foto
grafas”; Platelių 1986 metų nuo
trauka be pasakymo „kaip bus 
smagu” parodo šventišką pa
puoštų mergaičių ir altoriaus iš
kilmingumą.

Atlaidai yra dovanotina knyga 
— albumas su paaiškinimais 

kalbasi su Dievu ir per Dievą su 
savimi, kaip jaučiasi šventose 
vietose.

Gal ir neverta nagrinėti, kaip 
Romualdas Požerskis per foto- 
objektyvą žiūri į lietuviškuosius 
atlaidus — giliai tikinčiojo akimis 
ar pasaulietiškiau, nes, be jokios 
abejonės, į atlaidus jis pirmiausia 
žvelgia menininko akimis, o tai ir 
padeda kurti ne dokumentinę, 
bet meninę fotografiją.

Dvasininkų, šventovių, bažny
tinės atributikos fotografijų kom
pozicijose nėra gausu, tai bent jau 
neakcentuojama. Visas dėmesys 
sutelktas į atlaiduose dalyvaujan
čius žmones, vaikus, net gy
vulius. Tai jaunutės, baltai pasi
puošusios mergaitės, ilgom ka
som ir dideliais it drugiai kaspi
nais. Tai gėlėtom skarelėm ryšin- 
čios močiutės ir žilagalviai, bet 
dar šauniai užriestais ūsais se
nukai, gyvai tarp savęs besišne
kučiuojantys ar žvelgiantys 
kažkur į tolį — gal į savo kartu 
su Dievu nueitą golgotą... Tai ir 
kantriai rymantys arkliai prie 
vežimų — ištikimiausi ūkininkų 
bičiuliai.

Fotografuojamo objekto tipažas 
jokių abejonių nekelia, tai — 
kaimo žmogus, žemės vaikas. Į 
atlaidus susirinkusiųjų minioje 
vargu ar užtiksime daug miestie
tiškų veidų, nerasim nė su žibu
riu kokios nors meno garsenybės 
arba mokslo laipsniais tituluoto... 
Atrodo, kad tuo metu tik papras
tiems, juodo darbo jungą velkan- 
tiems žmoneliams širdyse dar 
ruseno kaltės išpirkimo jausmas, 
ir sveika jų intuicija vedė aukš
čiau už kasdienybės realijas.

Jauki šiluma užlieja širdį, ste
bint tuos paprastų žmonių vei
dus, jų, kurie gal ir nelabai 

tiems lietuvių kilmės skaityto
jams, kurie iš dokumentinių nuo
traukų nori prisiminti ar sužinoti 
apie savo giminės katalikiško gy
venimo papročius. Ji tinka ir 
tiems, kurie, pastaruoju metu 
tiek daug išgirdę apie šios mažos 
šalies veržimąsi į nepriklauso
mybę, norėtų arčiau susipažinti 
su Lietuvos gyventojų unikalia 
religine tradicija.

ATLAIDAI/Lithuanian Pilgri
mages. Chicago: Loyola University 
Press, 1990. 190 psl. Gaunama 
„Drauge”, pas knygų platintojus ir 
pas Algimantą Kezį,4317 South Wis- 
consin Avenue, Stickney, IL 60402. 
Kaina — 27 dol. su persiuntimu. Illi- 
nois gyventojai prideda 8% valstybės 
mokesčių.

• Romualdo Požerskio nuotrau
kų albumo Atlaidai sutiktuvės 
bus penktadienį, balandžio 6 
dieną, 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje, Chicagoje. Leidinį ap
tars rašytojas Česlovas Grin
cevičius, o meniųė dalis bus filmų 
režisieriaus Arvydo Reneckio 
kūrybos vakarą^, 

ve

Ič Romualdo Požerskio nuotraukų albumo „Atlaidai/Lithuanian Pilgrimages" 
— Pavandenė, 1978 (po šv. Onos atlaidų).

daug mokslų ragavę, bet kurių 
veiduose šviečia nepalaužiamas 
tikėjimas gėrio pergale, dvasios 
atgimimu — po kančios. Iš jų 
liūdnokų ir pavargusių akių spin
duliuoja pati tikriausia egzisten
cijos versmė — viltis.

Šiandien mes nematome per 
daug tų paprastų žmonelių veidų 
TV ekran jose, tribūnose, nemir
ga jų veidų nuotraukos ir spau
doje abiejose Atlanto pusėse, bet 
jie — jie, o ne kas kitas, nešė tau

Tvirtom širdim...
(Atkelta iŠ 1 psl.) 

reikalams Marlin Fitzvvater pra
nešimo. Ištraukos iš to pranešimo 
yra tokios: Jungtinės Valstijos ra
gina sovietų vyriausybę gerbti 
Lietuvos piliečių valią. Mes, t.y. 
Jungtinės Amerikos Valstijos, 
esame nuosekliai rėmę Baltijos 
žmonių neatimamą teisę į tai
kingą apsisprendimą. Mes ragi
name sovietų vyriausybę savo rū
pesčius ir'interesus reikšti per 
tiesiogines konstruktyvias dery
bas su Lietuvos vyriausybe. Fitz- 
water taip pat paragino Lietuvos 
vyriausybę atkreipti dėmesį į 
tautines mažumas Lietuvoje. Mes 
tą darome ir darėme dar anksčiau 
už šį paraginimą. Ir pabaigoje sa
koma: Washingtonas yra įsitiki
nęs, kad taikingas šio Lietuvos 
klausimo išsprendimas tarnautų 
Lietuvos, Sovietų Sąjungos ir 
Helsinkio proceso šalių inte
resams.

Galiu perskaityti taip pat tele
fonu padiktuotą ir skubotai į lie
tuvių kalbą verstą Australuos už
sienio reikalų ministro pareiški
mą. Ši informacija buvo pateikta 
per Australijos masinės informa
cijos priemones: Australija ragi
na Sovietų Sąjungą pripažinti 
naujai išrinktą Lietuvos parla
mentą ir nesudaryti jokių varžy
mų, kurie vestų į konfrontaciją. 
Užsienio reikalų ministras Ga- 
reth Evans Canberroje pareiškė, 
kad Australija pripažįsta laisvai 
išrinkto Lietuvos parlamento re
zoliuciją. Pripažindamas, kad tai 
yra žymus žingsnis Rytų Europos 
reformose, kurias įgalino Sovietų 
Sąjungos veiksniai, ministras ra
gina surengti pilnavertes derybas 
tarp abiejų kraštų. Senatorius 
Evans sako, kad tos derybos turi 
privesti prie pilnos ir įvykdomos 
ekonominės ir politinės Lietuvos 
nepriklausomybės.

Ir kitos telefoninės informacijos 
iš įvairių kraštų rodo, kad televi
zijos kanalai, pasaulio spauda pil
ni pranešimų apie vakar dienos 
įvykius Lietuvoje, apie mūsų pa
darytus sprendimus. Šiandieną 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nistras priima Lietuvos klausimu 
pripažintą Lietuvos diplomatą 
Stasį Bačkį ir jo sūnų — Lietuvių 
bendruomenės Prancūzijoje pir- 

tos kančių kryžių ant savo tvirtai 
suręstų pečių, jie, o ne kas kitas 
ir šiandien neša Lietuvą savo su- 
diržusiom nuo sunkaus darbo 
rankom.

* * *
Fotomenininkas Romualdas 

Požerskis cikle Atlaidai atidavė 
savo žmogišką pagarbą papras
tam Lietuvos kaimiečiui, ant ku
rio stuburo laikosi, o ir dar ilgai 
laikysis vadinamasis mūsų tau
tos žiedas.

Lietuvon Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Arnoldo Baryso nuotrauka

mininką Ričardą Bačkį. Galbūt, 
kad tame susitikime bus įteiktas 
ir laiškas Prancūzijos prezidentui 
Franęois Mitterand. Šį laišką 
prieš kurį laiką pasirašė buvęs, 
nes pats norėjo tai pabrėžti, Lie
tuvos užsienio ministras Juozas 
Urbšys ir aš, kaip Lietuvos Sąjū
džio Seimo tarybos pirmininkas. 
Kaip jūs matote, kai kurie žygiai, 
įskaitant Lietuvos diplomatijos 
žygius, užsienyje buvo daromi dar 
iš anksto. Ponas Stasys Lozorai
tis pastaruoju metu ištisomis die
nomis bendravo su JAV valstybės 
departamentu, su Baltaisiais rū
mais ir, matyt, labai prisidėjo 
prie palankios mums nuomonės, 
palankių teiginių suformavimo. 
Tokius asmenis, apie kurių veik
lą šiuo metu žinome, mes labai 
gerbiame ir jiems dėkojame, o 
kartu ir tiems, apie kurių darbus 
Lietuvos teisių pripažinimui mes 
nesužinome arba šiandien dar ne- 
galimŠ'konkrečiai pasakyti.

Leiskite tuo įžanginį šios dienos 
posėdžio žodį baigti, kartu krei
piantis į Lietuvos piliečius. Noriu 
kreiptis į juos su padėka už para
mą, už susitelkimą, už pasiti
kėjimą, už visa tai, kas įgalino 
mus visus būti čia ir padaryti tai, 
ką padarėme. Tai yra ir mūsų 
darbo pradžia. Gera pradžia, kaip 
sakoma, jau pusė darbo, nors per
nelyg optimistiška būtų manyti, 
kad pusė darbo jau padaryta. Čia 
tik sąlygiškas liaudies posakio 
panaudojimas. Bet gera pradžia 
tikrai padaryta, ir Lietuvos padė
tis, kaip matote iš tų atsiliepimų, 
jau kita. Dabar mums svarbu pa
teisinti tai, ką pradėjome. Ačiū už
jūsų dėmesį.

(ELTA)
Kalbėdamas kovo 13 d. sesijos 

rytiniame posėdyje, Vytautas 
Landsbergis pranešė:

Pirmiausia norėčiau pradėti 
nuo kai kurių informacijų ir ap
mąstymų, kokie yra atgarsiai 
apie mūsų padarytą politinį žygį. 
Labai svarbu yra žinoti, kaip 
Maskvoje reaguojama ir kokia 
pažiūrų evoliucija ten vyksta. 
Kaip tik pažymėtina pažiūrų evo
liucija, įvykusi per šį trumpą lai
ką. Prie jos nemažai prisidėjo ir 
grupė TSRS liaudies deputatų, 
kurie buvo išrinkti Lietuvoje ir 
kurie ten šiandien dirba politinį 
darbą.

Mane informavo deputatas, 
profesorius Vaidotas Antanaitis, 
kad iš kelių buvusių pasikeitimų 
mintimis ir replikomis su Micha
ilu Gorbačiovu paskutinė jo rep
lika buvusi tokia, jog rasime 
sprendimą, priimtiną abiem pu
sėms. [...]

Į Maskvą šiandien anksti ry
tą išvyko mūsų Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas ir kol kas dar 
TSRS liaudies deputatas Egidijus 
Bičkauskas, kuris, tikiuosi, jau 
nuvežė, o galbūt jau ir įteikė Mi
chailui Gorbačiovui mūsų vakar 
priimtą kreipimąsi — laišką ir 
kartu visų pagrindinių mūsų pri
imtų dokumentų paketą. Tai ro
do, kad šiandien mūsų atstovai 
Maskvoje yra mūsų delegacija. 
Nors mes nespėjome ir nepriėmė
me tokio oficialaus nutarimo, bet 
tai nuolatinė principinė nuostata, 

kad jie vykdo Lietuvos žmonių 
valią.

Kaip reaguoja didžiosios pasau
lio sostinės — kai ką jūs jau žino
te. „Tiesa” išspausdino pakanka
mai svarbų tekstą, paskelbtą 
Washingtone. Šią naktį taip pat 
buvo žinių apie pribrendusi mū
sų padaryto žingsnio oficialų pri
pažinimą Rytų Europos šalyse, 
kurios pačios visai neseniai išsi
laisvino iš komunizmo diktatū
ros. Manau, kad galima tikėtis ir 
kitų, panašių į Australijos vy
riausybės, didelį politinį svorį tu
rinčių valstybių pareiškimų.

Nuo tokių tolimų geografinių 
taškų pereisiu į artimus. Žodinė 
informacija, kurią gavau iš Snieč
kaus miesto, liudija, kad ne tik 
nemažėja, bet didėja pastangos 
destabilizuoti politinę padėtį Lie
tuvoje. Sniečkuje, jeigu pasikliau
sime mano gauta informacija, 
vietinė TSKP organizacija veikia 
kaip vietinė valdžia. Pavyzdžiui, 
imasi įsakinėti civilinės gynybos 
padaliniams. Buvo surengtas mi
tingas. Sakoma, kad ten galėjo 
būti apie porą tūkstančių žmonių. 
Per mitingą atominės elektrinės 
vadovas ir politiniai veikėjai 
skleidė absurdiškus, prieštarin
gus, vienas kitą paneigiančius 
gandus, kap antai: kad bus su
rengtas referendumas dėl šio 
miesto atsiskyrimo nuo Lietuvos 
Respublikos, kad sąjunginė žiny
ba sudarys galimybes visiems gy
ventojams išvažiuoti, įsikurti ki
tur Tarybų Sąjungoje ir uždarys 
elektrinę. Man nereikia kartoti, 
kad tai visiškai vienas kitą panei
giantys pasakymai. Gandai ab
surdiški, bet jie žmones jaudina. 
Be to, priimami arba rengiami 
pareiškimų tekstai neva visų 
Sniečkaus gyventojų vardu. 
Mums žinomi rinkimų rezultatai 
visiškai nesako, kad ten didžiau
sią įtaką turėtų TSKP arba kokia 
nors „Jedinstvos” organizacija. [...]

Politinę padėtį Lietuvoje gali 
destabilizuoti ir kiti dalykai. 
Ypač pavojinga, kai tai gali pasi
tarnauti mūsų didžiojo politinio 
oponento interesams. Jeigu atsi
ras arba yra už Lietuvos ribų, kas 
norėtų kvestionuoti įvykusių rin
kimų metu vienareikšmiškai iš
reikštą Lietuvos liaudies valią, 
kuri įteisinta kovo 11 dieną be
veik absoliučiai vienbalsiai pri
imtais istoriniais aktais, jeigu 
kas norėtų sukelti abejones jų tei
sėtumu, tai šitam gali kaip tik 
pasitarnauti neramumai, kurių 
yra Lietuvoje tarp lietuvių. Mū
sų didžiausia politinė ir moralinė 
atrama viso pasaulio akivaizdoje 
yra rinkėjų išreikštos žmonių va
lios atstovavimas. [...]

Dabar labai prašau visų, kurie 
mane girdi, suvokti, kiek daug 
turime turėti politinio proto ir, 
nepaisydami vienokių ar kitokių 
jausmų, įžvelgti, kad mūsų nesu
sivokimas arba pasikliovimas 
jausmu gali būti panaudotas kaip 
politinis ginklas, kaip kliūtis Lie
tuvos kelyje į laisvę ir į jos nepri
klausomybės visuotinį pripažini
mą. Tą patį kreipimąsi aš adre
suoju ir jums, gerbiami, mieli ko
legos deputatai.

(ELTA)

I

atlaidir.it
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... nenulenkei pabūgus sukruvintos, bet išdidžios galvos
ANTANAS KLIMAS

Antanas Miškinis. Sulaužyti kry
žiai. Eilėraščiai, laiškai, atsiminimai 
apie Antaną Miškinį. Sudarė Vytau
tas Jakelaitis. Dailininkas Romas 
Orentas. Vilnius: Vaga, 1989. 302 
puslapiai. Kieti viršeliai. Geras po
pierius. Tiražas — 100,000.

Antanas Miškinis (1905-1983) 
buvo mano kartos, gimusios pir
majame Nepriklausomos Lietu
vos dešimtmetyje, gal pats myli
miausias poetas. Mes gerbėme ir 
deklamavome Brazdžionį, mes ža
vėjomės Putinu, mes verkėme su 
(tuometiniu) Jonu. Kossu-Alek
sandravičium (vėliau: Jonas Ais
tis), bet mes džiaugėmės, triukš
mavome ir dainavome Antano 
Miškinio posmais. Gal dėl to, kad 
Antanas Miškinis buvo kilęs iš 
Aukštaičių senojo žaliojo kaimo; 
gal dėl to, kad taip giliai mylėjo 
jaunąją Lietuvą; gal dėl to, kad 
taip gražiai dainavo gražia, ele
gantiška kalba. Antroji jo lyrikos 
knygute Varnos prie plento (1935) 
buvo mūsų kartos neoficialus 
„dainorėlis”, o dar daugiau gal 
mes džiaugėmės jo periodikoje 
pažertais eilėraščių posmais. An
tanas Miškinis mums buvo prisi
kėlusios Lietuvos dainius.

1948 metais Antanas Miškinis 
buvo suimtas, žiauriai tardytas, 
apkaltintas visokiais „nu
sikaltimais” ir nuteistas 25 
metams kalėti. Iš tų 25 metų jis 
įvairiuose Sibiro kalėjimuose bei 
lageriuose atkentėjo daugiau 
negu aštuonerius metus: tik 1956 
metų rugpjūčio mėnesį jam buvo 
leista sugrįžti į Lietuvą. Čia jis 
turėjo atlikti priverstinį apgailės 
tavimą, ir jau niekados neprabilo 
anuo laisvu ir sodriu balsu, nors 
dar ir išleido tris poezijos knygas.

Taigi ši sunki knyga — sakau 
„sunki”, nes reikia daug jėgų jai 
perskaityti, o perskaitęs pasijunti 
visiškai išsemtas — susideda iš 
trijų pagrindinių dalių: 1) [Anta
no Miškinio] Eilėraščiai (pp. 
7-80); 2) [Antano Miškinio ir An
tano Kučingio] Laiškai [iš Sibiro] 
(pp. 83-128) ir 3) Atsiminimai 
apie Antaną Miškinį: Antano 
Dambrausko, Algio Geniušo ir 
Vytauto Jakelaičio (pp. 131-293).

Iš pirmajame skyriuje spaus
dinamų eilėraščių ypač išsiskiria 
Antano Miškinio Sibire parašytos 
„Psalmės”. Jų yra šešiolika, bent 
taip jos skelbiamos šioje marti
rologijos knygoje. (Neiškenčiu čia 
nepažymėjęs tokio dalyko: kai 
Gorbačiovas 1990 m. sausio 
11-13 dienomis lankėsi Lietu
voje, visos jo pastangos atsimušė 
kaip į ledinę sieną. Matyt, 
lietuvių tauta turi gilų savo 
kančių atminimą. Prisiminkime: 
šios knygos Lietuvoje išleista 
100.000 egzempliorių! Beveik 
tikra, kad jau daugelis žmonių 
Lietuvoje buvo šią knygą per
skaitę...)

Kunigas Stasys Kazėnas lietuvių tremtinių kapinėse ant Laptevų jūros kranto 1989 metų liepos mėnesi. Raimondo 
Urbakavičiaus nuotrauka iš parodos „Religija Lietuvoje Lietuvos fotografų akimis”, vykstančios Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois, iki balandžio 16 dienos.

parašytuose eilėraščiuose, bet ir 
jo (bei operos solisto Antano 
Kučingio) laiškuose giminėms ir 
bičiuliams Lietuvoje. Yra daug 
labai įdomių pastabų ir atsimi
nimuose apie Antaną Miškinį. Jų 
čia neminėsiu, nes būsimiems 
skaitytojams knyga tada jau gal 
nebebūtų tokia žiauriai įdomi.

Knygos sudarytojas Vytautas 
Jakelaitis atliko labai svarbų ir 
reikalingą darbą, nes anų baisiųjų 
dienų gyvieji liudininkai jau 
beveik baigia išmirti. Ir iš liku
siųjų gyvųjų ne visi norėjo savo 
atsiminimais pasidalinti. Tik 
pasiskaitykime, kaip sunku tuos 
atsiminimus buvo surinkti:

sniego rožančiai

nedrąsi vandens srovė, sukanti malūno ratą, girdi, 
kaip pamiškėj, nurovę linus, dainuoja mergaitės ir 
sklaidos pavėjui jų dainos lengvos ir baltos 
nelyginant putos nuo ką tik išmelžto pieno, netrukus 
parneš jį namo devynių šeimynai

I

bailūs vortinkliai įveikia dar vieną tūkstantmetį
ir apsnūdusios gelsvos plaštakės mirtį atranda 
jų grakščiuos statiniuos, jų taupiuos ir beveik 
nematomuos miestuos, šaltakraujiškuos ir mirtinuos 
jų kalėjimuos, sutvertuos tobuliausios pasauly oro imperijos

Tos šešiolika kančių psalmių 
yra tokios sunkios, taip perkrau
tos kentėjimu, kad jas kiek
vienam lietuviui reikėtų — kaip 
Sibiro maldaknygę — išmokti at
mintinai, deklamuoti ir giedoti ir 
bažnyčiose, ir salėse — kaip 
tikras psalmes. Tik paskaitykime 
trečiąjį posmelį iš vienos psalmės, 
„Iš gilumų šaukiamės...” (p. 30):

Dar baudžiavų gadynėj, dar 
trinyčiuos, 

Dar pliekdamies sunkiausiuose 
varguos, 

Gražias ir aukštas statėme 
bąžnyčias 

Su bokštais, besistiepiančiais 
danguos...

Todėl su baisia širdgėla sulau
žytas poetas skundžiasi:

Ant sopulių rjiųms krąųjp&r, 
r sukrekėjp,

Pašiurpo nuo tylėjimo grubaus. 
O Viešpatie, ar jau tikrai reikėjo 
Mus šitaipos paniekint ir 

nubaust? (p. 30)
Šios psalmės, Antano Miškinio 

sukurtos 1948-1956 metais įvai
riose Sibiro stovyklose, surašytos 
ant popiergalių, ant medžio ga
balų, jau Sibire ėjo iš lūpų į lūpas. 
Ir jų kelionė į Lietuvą buvo labai 
sunki: kai kurias iš jų vežė paleis
tieji iš Sibiro, įsiklijavę kitų 
knygų viršeliuose, patys rizi
kuodami savo laisve ir galbūt 
gyvybe. Nes jomis, anot poeto:
Mes apsakysim baisią Odisėją 
Prie židinio susėdę šilimoj, 
Kokius mes kruvinus kelius

tęsėjom 
Vorkutoj, Karagandoj, Kolymoj,..

(„Vakarė žvaigždė”, p.35).
Lietuvos jaunimas, patekęs 

kartu su Antanu Miškiniu į 
baisųjį Stalino ir jo budelių gula
gą, labai mylėjo ir gerbė savo 
branginamą poetą. Tai galima

matyti iš poeto laiškų jo broliui 
Motiejui. Sakysime, viename 
laiške, rašytame 1956 metų 
balandžio mėn. 21d. — tai jau yra 
po aštuonerių metų Sibire — ir 
pasiųstame neoficialiu keliu, An
tanas Miškinis (tada jam buvo 
51-eri metai) taip rašo:

Dirbu grupėje su tautiečiais, 
sugyvenam gražiai, jie mane pager
bia ir į sunkesnę vietą eina pirmi. 
Jaunieji vadina dėde, ir, pavyzdž' i, 
pavasarį ar rudenį, kai kely būna vie
tomis per daug purvo ar vandens, jie 
per rubikonus mane perneša tai 
vienas, tai kitas ant pečių. Noriu aš 
ar nenoriu, bet jie vis tiek mane 
perneša, kad neprisemčiau pusbačių, 
(p. 104).

Aš manau, kad čia komentarų 
nereikia: kai aš šias eilutes pirmą

kartą perskaičiau,- tai tik 
graudžiai apsiverkiau. (Knygą 
atvežė viešnia iš Lietuvos 1989 
metų rugsėjo mėnesį.) Nusišluos
tęs ašaras, pagalvojau: daug 
kryžių okupantai sulaužė, bet 
nepalaužė tokio Lietuvos 
jaunimo, kuris savo poetus ant 
rankų nešioja... Atrodo, kad tai 
nujautė ir Antanas Miškinis, nes 
vienoje savo psalmėje jis taip 
gieda:
Tave dabar tenai nupustė pūgos, 
Speigai nunuogė ant pilkos 

kalvos.
Tačiau tvirta nenulenkei pabūgus 
Sukruvintos, bet išdidžios galvos.

(„Vakarė žvaigždė”, p. 35)
Labai įdomių dalykų rasime ne 

tiktai Antano Miškinio Sibire

O tada, 1988 m. vasarą, prasidėjo 
daugelio mėnesių ėjimas nuo žmo
gaus prie žmogaus, nusileidimas į 
visai kitokį pasaulį, apie kurį tiktai 
iš kažkur kažkas anksčiau buvo gir
dėta. [...] Šitų žmonių gyvenimas 
sulaužytas, subjaurotas, atsiminimai 
baisūs, kartais košmariški, pasako
jant vėl jie jaudinasi, vėl pergyvena, 
net kartais nejauku, lyg būtum 
kaltas, pajudinęs tokius praeities klo
dus. [...] Atsirado ir metraštininkų, 
net po keletą tomų prirašiusių, nuo
traukų, adresų prisirinkusių. Buvo 
dar žvalių, buvo ir sunkiai beju
dančių, visi jie apgailestavo, kad štai 
jau šito ir ano nebėra, o tie tai galėjo 
daugiau prisiminti ir papasakoti, (p. 
230).

Kaip ir Amžino įšalo žemėje, 
taip ir šią knygą reikia skaityti, 
skaityti, paverkti ir vėl skaityti, 
skaityti...

Ir reikia viltis, kartu su poetu 
Antanu Miškiniu:
Mėnuo tėvelis budi per naktužę, 
Kai mingam, įsisupę skarmaluos, 
Sapnuoja — didelė audra atūžia, 
Gal šėtoniją nupustys, nušluos..

(„Rytinė žvaigždė”, p. 36)

Žemėm užversti kaimai ir gyvenimai
Vandos Juknaitės romanas „šermenys”

PETRAS MELNIKAS

Kada nors gal bus tiksliai nu
statyta, kiek kaimų Lietuvoje 
buvo išgriauta ir lyg laVa užvers
ta sovietizacijos ir kolektyviza
cijos, ir ką mūsų žmonės ten per
gyveno per visą tą būdą, sveika
tą ir psichę žalojantį procesą. Kol 
kas Vanda Juknaitė beletristiš- 
kai, tamsiom spalvom, vaizdais 
vaizdeliais, kaip filme, tai parodo 
savo romane Šermenys (Pergalė 
Nr. 5, 1989), pasirinkdama lyg 
savo gimtinę Papilius, netoli Lat
vijos sienos.

Tai dangaus keršto ir skaitytojo 
dėmesio maldaujantis grožinės li
teratūros dokumentas, kalti
nantis kolektyvizaciją, paro
dantis kelias dešimtis nukentėju
sių šeimų ir atskleidžiantis jų

Šv. mišios buvusių tremtinių Kairių troboje, Tit-Ary kaimelyje, Lenos deltoje 1989 metų liepos mėnesį. Viduryje — 
rašytojas Eugenijus Ignatavičius. Raimondo Urbakavičiaus nuotrauka iš parodos „Religija Lietuvoje Lietuvos fotografų 
akimis".

gyvenimus. Retkarčiais vaiz
duojamos penkiasdešimt metų 
sirgusios ir lovoje išgulėjusios 
Emilijos šermenys. Ir romano pa
vadinimas simboliškai galėtų 
reikšti tiek pat metų trukusias to 
viso kaimo „šermenis”. Šermenys 
— mirusiems ir šermenys — 
gyvųjų sugriautiems gyveni
mams.

Iš to penkiasdešimties metų 
laikotarpio, lyg filme, tarp meniš
kų gamtos vaizdų, pūgų, beveik 
natūralistiškai aprašomi pokario 
vargai, įskundimai, partizanai, jų 
lavonai miestelio aikštėje, viltys, 
klausantis užsienio radijo. Vaiz
duojamos nuo pusbadžio gyve
nimo kaimą kankinusios įvai
riausios ligos, išprotėjimai, pasi
korimai, vedybos su atėjūnėm 
rusėm; trūkstant pašaro, nusibai
gusių gyvulių akis kapojančios 
varnos... Lyg baudžiauninkui, 
tuomet kaimiečiui buvo mokama 
už visų metų darbą tik 80 kilo
gramų rugių, 60 kilogramų vikių 
ir nei kapeikos.

Gailėdamasis alkanų veršelių, 
juos šeriantis ūkyje netgi pra
šomas duoti kyšį savo vedėjui, kai 
iš jo maldauja pašaro iš sandėlio 
savo prižiūrimiems kolchozo ver
šeliams. Ir duoda, nes, gyvulė
liams nugaišus, jį vargins val
džios teismai. Iš tokių sąlygų iš
sišakoja įvairiausios blogybės ir 
girtuokliavimas. Kai nėra degti
nės, perkamas net skaisčiai viole
tinis denatūratas, išdeginantis 
vidurius. Arba nuberiami slaptai 
laukuose iš pėdų grūdai ir 
daroma naminė. Dažnai miestelio 
krautuvėj, prie kurios prastovima 
šąlant valandų valandas eilėje, 
trūksta duonos, mėsos.

Nevilties apimti žmonės rengia
si važiuoti kitur, į Latviją dirbti 
prie statybų, bet bijo, kad išvykę 
ilgėsis savo namų, kaip pasakoja 
iš ten sugrįžusieji. Paragavęs 
savo beržų sulos, kaimietis susi
mąsto: „... pastato sulos puo
dynėlę, užsidengia rankomis iš-

suodintą veidą ir staiga raudo
damas trenkia abiem kumščiais 
į stalą: — Pririštas prie šitų me
džių kaip šuva, — sako”.

Tokius prie savo kaimo prisiri
šusius, bet nors vieną samdinę 
turėjusius, valdžia tremia į Si
birą. O vėliaif iš Sibiro grįžusius 
kitiems ant kampo laikinai ap
gyvendina, nors ir taip ankšta. 
Kai kas dėl to yra priverstas pri
sistatyti sau trobos galą. O kodėl 
valdžia neapgalvotai, dėl meliora
cijos, užmokėjusi griovė ūkius? 
Vėliau, galų gale, lyg susipratusi, 
kaimiečius iškeldindavo ir ūkio 
trobesius palikdavo stovėti, gal 
naujai atsikrausčiusiems į kol
chozą bus laikina pastogė. Bet, 
kai niekas į juos neatėjo, tokie 
trobesiai puvo ir griuvo.

„Atėjus į sodybvietę, Mildą kas 
kartą sukrėsdavo, užgniauždavo 
kvapą nykimas, irimas to, kas jau 
buvo apleista, pamiršta, sunykę.

(Nukelta į 4 psl.)

ji girdi, kaip dar gailestinga rugsėjo pirmoji šalna 
gelia tau per plonyčius naktinius marškinius, tu užmiršai 
priverti langą į sodą, kur apgirtusios vapsvos po mažą 
gurkšnelį geria jau nuodingą šerkšno nektarą, mąstydamos 
apie motiniškos mirties namus ąžuolų drevėse, zakristijos 

palėpėj

ji mato, kaip šventoriuj po aptilusiais bukmedžiais 
snaudžia apšalusios kurapkos, kaip žilas apaštalas, 
prilaikydamas juodą sutaną klaupiasi prieangy, kaip tu 
ištiesi ranką, ieškodama mano peties, bet teužčiuopi 
sužvarbusią tėvoniją, nuklotą sutrūkusiais sniego 

rožančiais

senatvė Markei parke

tarytum mechaninis angelas seniai neteptais sąnariais 
eina namo, vilkdamas žymiai sunkesnį šešėlį, o kūdikio 
aitvaras sklendžia sapnuos uždarais apskritimais, su jais 
ir mintis: kas gi anuomet mane iš tyros nebūties 
gailestingai prikėlė

viską lydi senatvė, viską lyti mirtis, — kaip ištverti šią 
žiemą, kai duobė jau seniai užsakyta, ir vardai granite 

iškalti...
Aš prisimenu pradžią, tai buvo tą lyjantį rytą, bažnytkaimis, 
laiptai prie gonkų, medus baltame dubeny: tą rytą ir naktį 
mes pirmąsyk likom vieni

kas grąžintų vis tolstančią motinos, sesės sniego skarelę, kas 
atkastų anuomet per naktį aplinkui sodybą pustytus takus: 
kas dar tęsiantis sapnui ištartų: vaikai, mikliai prie stalo, 
kas padėtų, tamsai artėjant, sušaukti lig vieno visus 

karvelius
ir lig ryto užkeltų grakščius vartelius

kas grąžintų kviečius, bombarduotus per Antrąjį karą, kas 
užlopytų žemę, kas tartų: palikit, nes viskas čia bus 

laikinai, — 
aš padėčiau visus ligi vieno tau negandų vystyklus šviesiai 
išskalbti... Bet vėjas ūmai svetimo miesto duris iki skausmo 
šaltai atidaro: per vėlu, per vėlu, per vėlai

Kražiai
baltas taikus kalėdaitis galėtų šviesti languos, 
bet prisimenu: Crasien, Crase, Krasien, Kraszian, — 
ir šviesa, neklaidingos vaikystės dvynė, suplazdėjus 
namuos užkaituos, prisiima tremtį kaip šaltą, 
per jėgą įbruktą svetimkalbių kareivių komuniją

Švento Mykolo varpinė dar sapnuja iš įsčių ištrūkusį 
varpą, dar sergėja plytų gelmėj tą Kražių skerdynėse 
žuvusį kryžių, ir verkia vienuolės, per jėgą kitur 
išgabentos, ir šnabžda kažką nebegyvas šaltinis 
po namais, kurių pamatai dar šilti, aš žinau, tebėra

Bykov-Mys — kaimelis ant Laptevų jūros kranto. 1942 metais čia buvo atitremta 400 lietuvių ir Lietuvos žydų. Daug jų čia 
palaidota. Nuotraukoje matomų koplytstulpi čia žuvusiems Lietuvos žmonėms atminti pastatė Vido Gibavičiaus, liau
dies menininko, buvusio šių vietų „gyventojo”, vadovaujamas būrys. Raimondo Urbakavičiaus nuotrauka iš parodos 
„Religija Lietuvoje Lietuvos fotografų akimis”.
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Ispanų baroko muzikos koncertas
LORETA 

VENCLAUSKIENĖ

Vėsoką, bet giedrą kovo 
20-osios vakarą važiavau j 
Chicagos miesto centrą smal
sumo vedina — solistė Dalia Ku
čėnienė dainuos barokinę muziką 
The American Conservatory Col- 
lins salėje.

Praeitis suplukdė i mūsų šimt
meti įvairiausių stilių kūrybą: 
gotikos ir renesanso, baroko bei 
klasicizmo, žymiųjų romantikų ir 
impresionistų. Ji skamba viso 
pasaulio koncertų salėse iki šių 
dienų, tačiau dabar ypač popu
liarūs yra baroko stiliaus kūri
niai. Tai bažnyčių ir nedidelių 
patalpų (kamerinis) repertuaras. 
Jo polifoninės formos yra sudė
tingos ir, be kruopštaus pasiruo
šimo, sunkiai atliekamos. Žo
džiais taip pat nelengva tą 
muziką aprašyti. I ją pasineri, 
kaip i erdvę, kurios horizontas — 
melodija — atrodo, lyg švytintis 
harmoninio kalnagūbrio pavir
šius, su be galo grakščiomis vir
šūnių linijomis, nuolat judan
čiomis, didingai pasikartojan
čiomis.

Dalios Kučėnienės dainavimo 
anksčiau nebuvau girdėjusi, tik 
žinojau ją dalyvavus, ruošiant 
lietuvių šiuolaikinės muzikos 
koncertą. Prieš penkerius ar 
šešerius metus apie tą vakarą 
spauda gerai atsiliepė, nors 
klausytojams programa ir buvo 
neįprasta. Žinia, gražiai dainuo
jama šiuolaikinė muzika yra to
kia pat nuostabi, kaip ir senoji. 
(Kas atsimena pastarojo Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo Reginos 
Maciūtės ir Gražinos Ručytės- 
Landsbergienės pasirodymą Jau
nimo centro salėje, kur antroje 
koncerto dalyje buvo atliktas 
Felikso Bąįęro vokalinis ciklas, 
turbūt pritars tai minčiai.)

Tačiau grįžkime j Collins salę. 
Ji atrodė labiau panaši i kokio 
nors eksperimentinio teatro pa-

„Meilės eliksyro” Chicagoje
JUOZAS KONČIUS

Kaip jau anksčiau spaudoje bu 
vo minėta, šių metų sezonui Lie
tuvių opera parinko Donizetti 
operą „Meilės eliksyras”. Taipgi 
jau buvo užsiminta, kad vieną iš 
pagrindinių šios operos rolių 
atliks plataus atgarsio susilaukęs 
solistas Arnoldas Voketaitis. Pa
rūpo sužinoti, o taip pat pa
informuoti lietuvių visuomenę ir 
apie kitus solistus, kurie yra nu
matomi šiai operai. Lietuvių 
operos valdybos pirmininkas Rai 
mundas Korzonas ir operos diri
gentas muzikas Alvydas Vasaitis 
šių metų vasario mėnesio pra
džioje lankėsi Lietuvoje, kur ir 
buvo bandoma užmegzti ryšius su 
Lietuvos operos solistais ir, kiek 
sąlygos leis, įtraukti daugiau 
meninių jėgų iš Lietuvos į mūsų 
retėjančią solistų sudėtį. Kam 
mokėti gan aukštas sumas kita
taučiams dainininkams, jei gali
ma pasikviesti savų profesionalų 
dainininkų iš Lietuvos.

Kreipėmės su keliais klausi
mais į abu, sugrįžusius iš Lie
tuvos. Jie mielai sutiko savo vieš
nagės metu Lietuvoje patirtais 
įspūdžiais pasidalyti su mūsų 
muzikos bičiuliais. Pirmiausia 
paklausėme Lietuvių operos 
valdybos pirmininką Raimundą 
Korzoną:

— Mielas pirmininke, prade
dant šį pokalbi, gal kiek plačiau 
nušviestumėte mums judviejų su 
muziku Vasaičiu kelionės i 
Lietuvą tikslą ir pasakytumėte, ar 
pasiekti rezultatai pateisino Jūsų 
pastangas?

— Jau kuris laikas Lietuvių 
operos valdyba svarstė galimy
bes, pasinaudojant kintančia pa
dėtimi Lietuvoje, užmegzti ryšius 
su Lietuvos opera Vilniuje. Bend

Dalia Kučėnienė Onos Pajėdaitės nuotrauka

talpą nei į senosios kamerinės 
muzikos sceną. Tačiau puikios 
akustikos, klavesino ir deko
ratyvaus paveikslo plokštumos 
salės gilumoje pakako, kad susi
darytų jauki kamerinė nuotaika. 
Barokinės muzikos koncerto or
ganizatoriais buvo Argentinos 
konsulatas ir Amerikos konser

radarbiavimo mintis, kurią užsi
miniau mūsų operos bičiuliams, 
gausiai dalyvavusiems Lietuvių 
operos metiniame pokylyje, susi
rinkusiųjų buvo sutikta entuzias
tingu pritarimu.

Labai įdomiu sutapimu, tuo pa
čiu metu, kai mūsų laiškas, siū
lantis imtis bendre darbo, buvo 
pakeliui į Vilnių, Lietuvos operos 
direktorius, per savo gerą pažįs
tamą solistą Stasį Barą, siūlė 
mūsų operai beveik tą patį. Taigi 
šių metu vasario pradžioje. Lie
tuvių operos valdybos nutarimu, 
vykome į Vilnių mėginti konkre
tizuoti mūsų ir Lietuvos operos 
pasiryžimą 1991 metais statyti 
kompozitoriaus K.V. Banaičio 
operą „Jūratė ir Kastytis” bend
romis jėgomis Chicagoje ir Vil
niuje. Manau, kad kelionę reikia 
laikyti labai pasisekusia — pokal
biai vyko nuoširdžioje atmosfe
roje, buvo aptarta daug konkre
čių klausimų. Sumina summarum, 
kontraktų nepasirašėme, bet pa
sirašėme „atmintinę”, kurioje 
užfiksuoti abiejų operų kolektyvų 
įsipareigojimai, šį projektą vyk
dant.

Kelionė davė ir greičiau ap
čiuopiamų rezultatų: šį sezoną 
statomuose „Meilės eliksyro” 
spektakliuose dainuos Lietuvos 
operos solistai Virgilijus Noreika 
ir Arvydas Markauskas. Be to, 
vietoje kasmet mūsų samdomų 
amerikiečių solistų atvyksta 
keturi choro pirmi tenorai.

Toliau klausiame muziką Al
vydą Vasaitį:

— Kaip muzikos vadovui ir 
„Meilės eliksyro" dirigentu, Jums 
turbūt didžiausias rūpestis buvo 
surasti statomos operos sudėčiai 
pageidaujamus solistus, kurių, 
kaip žinia, Jums dar trūko. Gal 
galėtumėte pasidalyti keletu min- 

vatorija. Diplomatinių tarnybų 
gyvenime tokie koncertai yra 
įprasti. Į juos kviečiami įvairių 
valstybių muzikai solistai, instru
mentalistai ir ansambliai. Po pa
sirodymų dažnai suruošiamos ne
didelės vaišės.

Dalios Kučėnienės dalyvavi
mas argentiniečių renginyje

belaukiant
čių su mūsų operos bičiuliais: ką 
Jums pasisekė užangažuoti, na ir 
šiek tiek apie jų dainos nueitą 
kelią. Ryšium su tuo pačiu klau
simu, gal galėtumėte taip pat 
mūsų visuomenei pristatyti ir 
kitus operos personažus ir juos 
vaidinsiančius?

— 1989 metų lapkričio mėnesio 
pabaigoje grįžau į Chicagos Lie
tuvių operos kolektyvą, perim
damas dirigento ir meno vadovo 
pareigas. Dalis „Meilės eliksyro” 
paruošiamųjų darbų jau buvo 
pradėti: chorinės ruošos darbas 
pradėtas, dalis solistų pakviesti. 
Man liko užangažuoti tenorą ir 
baritoną. Kreipiausi į Lietuvą jau 
gruodžio menesio pradžioje. Tele
foniniame pokalbyje pakviečiau 
..Meilės eliksyro” pastatyme 
dalyvauti Lietuvos operos ir 
baleto teatro direktorių tenorą 
Virgilijų Noreiką ir baritoną Ar
vydą Markauską. Jie maloniai 
sutiko. Apie savo dainos kelią, 
manau, solistai turės progos pla
čiau papasakoti, kai atvyks pa
tys. Su maestro Noreika susipa
žinome prieš keliolika metų, kai 
jisai koncertavo Chicagoje. To
limesnė pažintis tęsėsi, kai 1985 
metais Lietuvos opera pakvietė 
mane diriguoti „Traviatą” Vil
niuje, vėliau koncertai Chicagoje, 
o 1988 metais dirigavau „Otelą” 
Vilniuje, kuriame Noreika dai
navo patį Otelą. Šį spektaklį di
riguojant, teko artimiau susipa
žinti su solistu Arvydu Markaus
ku — Iago, nors jį buvau girdėjęs 
ir ankstyvesnės viešnagės metu. 
Tad, atsiradus spragai mūsų 
kolektyve, nebuvo abejonių į ką 
kreiptis. O kiti personažai — jų 
visų pavardės visuomenei gerai 
pažįstamos: Audronė Gaižiūnie
nė, Margarita Momkienė ir Ar
noldas Voketaitis. 

mums, į koncertą atėjusiems lie
tuviams, atrodė reikšmingas. 
„Galėtume būti lygūs tarp 
ly&iū”. — pagalvojau. Neabe
jotinai svarbu tokius ryšius 
palaikyti, o ir naujus užmegzti. 
Visi tikime, kad anksčiau ar vė
liau savo menui atstovausime 
laisvos valstybės — Lietuvos — 
vardu. Ta prasme koncertas atro
dė, kaip graži preliudija, o ir 
Dalia Kučėnienė susilaukė gau
sių plojimų.

Koncerto programą sudarė is
panų ir Lotynų Amerikos vėly
vojo baroko stiliaus kūriniai. 
Juos atliko ta proga iš Argentinos 
atvykusi Susana Castillo, žymi 
savo krašte klavesinistė. Taip pat 
dalyvavo korėjiečiai Jung Hee 
Kim (mecosopranas), Ni-Lan 
(smuikas), Charles Lee (vio
lončelė) ir studentė iš Kinijos 
Meekyung Yoon (obojus) bei 
mūsų Dalia Kučėnienė (sopra
nas). Koncertą komentavo Ameri
kos konservatorijos profesorius 
Enriųue Alberto Arias.

Čia nekartosime sklandžiai pa
ruošto paskaitos teksto, pami
nėsime tik koncerte skambėju
sius kūrinius ir jų autorius: 
nežinomo autoriaus Variacijos 
ispanų dainos tema instrumentų 
ansambliui, Lucas Ruiz de 
Ribayaz (maždaug vidury 17-ojo 
amžiaus) dainų ir šokių siuita 
klavesinui, Sebastian Duron 
(1660-1716) Al dormir ei sol 
dviems sopranams ir basso con- 
tinuo, Juan Frances Iribarren 
(1698-1767) kantata „Por aquel 
horizonte” smuikui, obojui, meco
sopranui ir basso continuo, Dome- 
nico Zipoli (1688-1767) siuita g 
moli klavesinui, Sonata A dur 
smuikui ir basso continuo bei 
kantata „Dell’offese a vendicar- 
mi” sopranui ir basso continuo.

Barokinę muziką sunku atlikti 
„iš lapo”.Čia ypač svarbu 
nenusižengti basso continuo 
(pritariamosios harmonijos) at
likimo taisyklėms. Basso con
tinuo (dažniausiai klavesinas ar 
ba vargonai ir violončelė) an
samblyje vaidina tik pritariamąjį 
vaidmenį. Tai kūrinio harmonijos

Klausimas muzikui Alvydui 
Vasaičiui ir Lietuvių operos 
valdybos pirmininkui Raimun
dui Korzonui:

— Besisvečiuojant Lietuvoje, 
turbūt teko Jums lankytis Lietu
vos operoje Vilniuje, o gal ir pla
čiau susipažinti su muzikiniu gy
venimu Lietuvoje. Gal galėtumėte 
keletu patirtų šviesesnių pro
švaisčių pasidalyti ir su mūsų lie
tuviška visuomene?

Pasisako Raimundas Kor
zonas:

— Kadangi laikas buvo labai 
ribotas — Lietuvoje buvome tik 
penkias dienas, daugiausia laiko 
praleidome posėdžiuose, tad pla
čiau susipažinti su muzikiniu 
Lietuvos gyvenimu šį kartą 
nebuvo progos. Tiesą pasakius, 
per tą trumpą laiką galėjome gan 
daug atlikti pasitarimuose su 
Lietuvos opera tik todėl, kad su 
muziku Vasaičiu pasidalijome pa
sitarimų sritimis — jis tarėsi 
muzikiniais ir meniniais klausi
mais, man teko kiek nuobodesni. 
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Muzikas Alvydas Vasaitis ir Lietuvių operos valdybos pirmininkas Raimun
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: Č C1*

ir ritmo pamatai. Jie turi likti 
tarytum šešėlyje ir suteikti puoš
nių ornamentų melodijai svaru
mo ir erdvės.

Koncerto metu atlikėjams gali
ma buvo šia prasme papriekaiš
tauti — kai kur per garsiai grojo, 
lyg solistų vietą paveržti būtų 
norėję. Tačiau dainininkės pasi
žymėjo gera technika, stiliaus pa
jautimu, muzikalia ir skoninga 
frazių kaita. Dalios Kučėnienės 
atlikta Domenico Zipoli kantata 
„Dell’offese a vendicarmi”, kla
vesinui ir violončelei pritariant, 
buvo stambiausias ir labiausiai 
pasisekęs programos numeris (so
listė taip pat dainavo Sebastian 
Duron dueto soprano partiją).

Italijos jėzuitas, kompozitorius 
Domenico Zipoli į Cordobą atvyko 
1717 metais ir išgyveno Argenti
noje iki mirties. Jo kūryba pri
lygo geriausiems baroko muzikos 
stiliaus pavyzdžiams, o minėtoji 
kantata ir stiliumi, ir turiniu 
buvo labai artima ankstyvąjai 
itališkai operai, kurios žymiausiu 
atstovu Italijoje buvo laikomas 
Zipoli mokytojas, kompozitorius 
Alessandro Scarlatti (1660-1725).

Galima būtų netaikyti griežtų 
vertinimo kriterįjų žmogui, kuris 
nevalgo duonos iš dainavimo ir 
eina į sceną tik savo malonumui. 
Tačiau Dalios Kučėnienės profe
sinis pasiruošimas ir atlikimo 
lygis nebuvo mėgėjiškas. Laisvai 
ir išraiškingai bangavo rečitaty
vai, lygiai ir švariai skambėjo 
balsas. O svarbiausia — tiksli sti
liaus nuojauta ir muzikalumas.

Po kelių dienų artistai koncertą 
pakartojo korėjiečių bendruome
nės tarpe. Pasirodymas taip pat 
buvo sėkmingas. Gaila, kad Da
lia Kučėnienė retokai koncer
tuoja. Darbas Lituanistikos 
katedroje, University of Illinois 
at Chicago ir daktarato ruošimas, 
aktyvi visuomeninė veikla (o gal 
ir nauji poezijos posmai) atima 
laiką. Ir vis dėlto, kad taip ėmus 
ir suruošus senovinės religinės” 
muzikos valandą bažnyčioje prie 
vargonų — ne tik lietuviams, bet 
ir lenkams, meksikiečiams, 
čekams. Kodėl gi ne?

techniški ir administraciniai 
klausirųai.

Nors ir labai mažai laiko teko 
bendrauti su giminėmis bei su 
opera nesurištais žmonėmis, 
negalima buvo nepastebėti bend
ro Lietuvos žmonių entuziazmo ir 
džiaugsmo išsikovotomis laisvė
mis. Realiau galvojantys tačiau 
žino, kad pereinant iš dirbtinės į 
realią ekonomiją, reikalingas 
visos tautos persiorientavimas. 
Čia, kaipsyk, daugiausia reika
lingi kuo platesni kontaktai su 
Vakarais. Norėtume tikėti, kad 
mūsų užmegzti ryšiai bus pozity
vus įnašas.

Muzikas Alvydas Vasaitis 
taip nušvietė savo viešnagės 
įspūdžius Lietuvoje:

— Ši kelionė buvo trumpa, skir
ta Lietuvių operos darbo koman
diruotei, t.y. reikėjo tam tikrus 
reikalus aptarti ir sutarti su 
Lietuvos opera, žengiant j 
1991-uosius metus. Tačiau buvo 
ir kitų momentų. Man teko garbė 
diriguoti Antano Sodeikos gimi

Nijolė Bogulaitė-Dediniene praėjusiais metais gavo .Maste r of Music laipsni Weet 
Chester universitete, We«t Chester, Pennaylvania. Baigiamąjį pianino rečitalj 
skambino 1UHB m. gegulės mėn. S d. Programoje buvo Bach'o, Beethoven’o, 
Schumann'o ir Khatchaturian'o kūriniai. Nuotraukoje ji matoma su mama 
Eugenija Bogutiene, ta proga atvykusia U St. Petersburg Beach, Florida.

Žemėm užversti kaimai ir gyvenimai
(Atkelta iš 3 psl.) 

Griuvo, iro akmeniniai namo 
pamatai, sukrito tašytų akmenų 
sienomis rūsio stogas...” Taip 
autorė aprašinėja žlungančią fi
zinę ir socialinę aplinką. Jai visos 
vargstančios šeimos lygiai bran
gios, ir jų daug. Romano pradžio
je tai šiek tiek blaško skaitytoją, 
kol vėliau pastebimas koncentra- 
vimasis į Mildą Selenytę, mergy
tę, po kojos susilaužymo tai li
goninėje gulinčią, tai vis ser
gančią, draugaujančią su pro
tiškai neišsivysčiusiu Česiuku, 
kurį išaugusį bernai suspardo 
vien dėl to, kad atsisako su jais 
gerti. Česiukui mirus, romane 
meniškai grįžtama į jųdviejų 
idilišką vaikystę, kai dar buvo 
leidžiamos švęsti Joninės, kai ji 
braidė upelyje, lankėsi užžėlusio
se stačiatikių kapinėse, bėgiojo 
laukais.

Kięk platesnis aprašymas ski
riamas Elzbietos Balčiūnienės 
šeimai. Jos sūnūs: Vytautas — 
Karagandoje vedęs rusę, gražuo
lis Algirdas ir mažasis — nustojęs 
kalbėti, ant nosies užkritus 
tekėlui. Prieš pat romano galą 
Elzbieta degina rakandus griū
vančioje troboje, ruošdamasi 
važiuoti pas sūnų mieste apsi
gyventi. Kapodama kirviu duon
kepę, pravirksta, galvodama 
„argi kas per visą jos gyvenimą 
buvo pakėlęs prieš duonkepę 
kirvį?” „Vis tiek visa praėjo, 
valdžios apvirto, žmonės susimai
šė, po kuriuos kraštus išsikraus-

mo šimtmečio jubiliejui skirtą 
„Traviatos” spektaklį. Tarp 
pasitarimų taip pat buvo progos 
pabendrauti su Lietuvos operos 
dirigentais, ypač su Vytautu 
Viržoniu, su kuriuo bičiulystė 
riša jau nuo pirmosios viešnagės 
dienų. Buvau susitikęs su Vil
niaus NF simfoninio orkestro vy
riausiu dirigentu Juozu Domar
ku, pianistu Povilu Stravinsku. 
Pokalbiai su profesorium Vytau
tu Landsbergiu visad nepaprastai 
įdomūs. Pirmosios pažinties ir 
viešnagės metu ribojomės muzi
kiniais bei asmeniniais klausi
mais, o dabar kalba natūraliai 
pereina į šių dienų istorinius 
įvykius. Tik gaila, kad su pia
niste Gražina Ručyte-Landsber
giene šį kartą nebespėjome prie 
fortepijono pabendrauti, o būtų 
buvę labai malonu. Laiko stoką 
su kai kuriais bičiuliais teleido 
susisiekti tik telefono skambučiu. 
Be abejonės, muzikinis gyveni
mas Lietuvoje itin gyvastingas. 
Tačiau labai akivaizdžiai teko 
stebėti, kaip visi gyvena ir al
suoja šių dienų įvykiais tėvynėje. 
Net ir repeticijų ar posėdžių 
pertraukų metu, bėgome prie 
televizijos stebėti vėliausius 
įvykius, ištisai transliuojamus 
ekrane. Mano kreipinys Chicagos 
ir išeivijos lietuviams būtų toks: 
Lietuvos operos ir baleto teatras 
mus ir mūsų siūlymus ateičiai 
priėmė nepaprastai šiltai ir nuo
širdžiai. Parodykime jiems tą patį 
lietuvišką nuoširdumą jų viešna
gės metu Chicagoje. 

•Į ė1

tė, kas Sibiran, kas Amerikon, ką 
gi ji čia, kas bepadės”, galvoja. O 
kai vėliau su Milda sugrįžta 
pažiūrėti trobų, jų neberanda — 
viskas sulyginta. Ir Milda jai 
sako: „Viešpatie Dieve, kur čia 
kas buvo? Kur čia buvo namai?” 
Duonkepės krosnies vietoje ran
da nors tiek, kad ten neauga žolė. 
Ir tik taip atpažįstamos trobesių 
vietos, ir joms vaidenasi ten 
praleistas gyvenimas, lyg išsi
veržusio sovietinio ugnikalnio 
užlietas... Tokių romanų, kaip šis, 
seniau tikriausiai nebūtų buvę 
galima spausdinti.

Šermenų autorė Vanda Juknai
tė yra jauna prozininkė, gimusi 
1949 metais Papiliuose, Rokiškio 
apylinkėje. Baigusi Vilniaus 
universitetą, mokytojavo, dėstė 
Klaipėdos konservatorijoje, o nuo 
1975 metų — Vilniaus Pedago
giniame institute. Iki šiol yra iš
leidusi apsakymų rinkinį Ugnia
spalvė lapė (1983). Šermenys 
turbūt bus jos pirmasis, dėmesio 
vertas romanas.

• Premija laikraščiui, labiau-
šiai patarnavusiam krikščio
nybės sklaidai lietuvių tarpe, 
globojant vyskupui Pauliui Bal
takiui, skiriama kasmet iš 
prelato Juozo Prunskio sudaryto 
fondo. Šiemetinei premijai skirti 
komisiją sudaro: Juozas Poli
kaitis, dr. Judita Čuplinskienė, 
Lilė Milukienė, dr. Aldona Jana- 
čienė ir kun. dr. Kęstutis Tri
makas.

operos valdybos pirmininkui Rai
mundui Korzonui:

— Opero's pastatymo našta yra 
didelė, o didžiausia jos dalis 
tenka Lietuvių operos valdybai, 
ypač jos pirmininkui. Kokie šiuo 
metu yra didžiausi jūsų rūpesčiai 
ir ko pageidautumėte iš lietuvių 
visuomenės?

— Apsiimdamas pirmininko pa
reigas, nemaniau, kad jos parei
kalaus tiek laiko ir pastangų. 
Reikia stebėtis buvusio ilgamečio 
Lietuvių operos pirmininko Vy
tauto Radžiaus ištverme, šias pa
reigas ėjusio tiek metų. Žinoma, 
visi darbai lengvesni, turint gerą 
valdybą bei talkininkus.

Šiuo metu didžiausias valdybos 
rūpestis yra finansai. Operos pas
tatymas kainuoja daug, ir be 
mūsų pagrindinio ramsčio — Lie
tuvių operos mecenatų — operos 
pastatymai būtų neįmanomi. Ti
kimės, kad plačioji lietuvių vi
suomenė mūsų pastangas įver
tins, atsilankydama į spektaklius 
ir taip pat papildydama mūsų 
šiek tiek retėjančias mecenatų 
eiles.

Dėkojame Jums už pasidali
jimą mintimis apie tai, kas šiuo 
metu vyksta Lietuvių operos ba
ruose ir ką patyrėte Lietuvoje. Lin
kime Lietuvių operos valdybai bei 
jos meno vadovams sėkmės ne tik 
šio sezono darbuose, bet taip pat, 
kad sklandžiai vystytųsi ir planai 
ateičiai, užmezgant glaudesnius 
ryšius su Lietuvos opera ir pratur
tinant operų pastatymus pas mus 
profesionalais talkininkais iš tė-
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