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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Po totalitarinės naujakalbės 
pavojus Bulgarijoje — ir 

Lietuvoje

Pirmoji pažintis su knyga apie Petravičių

„Senosios totalitarinės nuosta
tos ir stereotipai išmetami už bor
to. Kas juos pakeičia? Tos pačios 
nuostatos ir stereotipai, tik dabar 
jie nukreipti priešinga linkme. 
Gimsta naujasis naujakalbės va
riantas. Emociniai perlenkimai. 
Tiesa trimituojama, remiantis 
aukščiausiu autoritetu. Agresyvu
mas. Panieka neįprastinei nuo
monei. Juodi ir balti nuospren
džiai, be jokių niuansų. Demago
gija. Begalinis kartojimasis”.

Iš kur ši citata? Ar tai balsas iš 
Vilniaus? Kauno? Ne, taip apie 
padėt) savo tėvynėje kalba bulga
rų poetė Blaga Dimitrova, kuri 
sausio mėnesį buvo išrinkta 
Bulgarijos viceprezidente. Jos 
pirmasis straipsnis Vakarų spau
doje, neatsitiktinai, gvildena 
pototalitarinės kalbos klausimą.

Pirmųjų atgautos laisvės dienų 
euforija, kai garsiai buvo galima 
sakyti tai, kas uždrausta, jau be
veik išgaravo — žurnalo The New 
York Revieu) of Books šių metų 
kovo 5 dienos numeryje tvirtina 
Dimitrova. „Mus supa užburtas 
kalbos ratas”, rašo ji. „Užuot 
naudojusis kalba kaip bendra
vimo (abipusio supratimo ir pasi
tikėjimo) priemone, ja piktnau
džiaujama kaip neapykantos ir 
susiskaldymo jrankiu. Komu
nizmo palikuoniai skeryčiojasi, 
šaukia ir grasina. Opozicija, norė
dama juos užrėkti, šaukia dar 
garsiau”. Komunistai negali 
gyventi be priešų, kuriuos jie 
apšaukia „ekstremistais”, „neo- 
fašistais”, „nihilistais”, „teroris
tais” ir panašiai. Antikomunis
tinė opozicija savo ruožtu vadina 
senuosius komunistus „kerštau
tojais”, „neostalinistais”. „dema
gogais” ir t.t.

Kita svarbi kalbinė problema, 
autorės nuomone, yra svetimų 
žodžių invazija. Kaip ir praėjusio 
režimo laikais, žmonės palai
dojami po svetimybių avalanšu: 
„konsensusas”, „reitingai”, 
„Bponsoriai”, „menedžeriai”, 
„bryfingai” — bet dabar tie žo
džiai ateina ne iš Rytų, o iš 
Vakarų. Savanaudiška veikla 
šiandien vadinama „reorganiza
vimu”. Buvę kaijeristai biurokra
tai virto „biznieriais”. Ar tai 
kelias į Europą — klausia poetė.

Kai „antikalba pradeda užtem
dyti tikrovę”, ką daro i kalbinį 
chaosą pakliuvusi poetė? „Aš 
atidžiai klausausi jaunimo, ypač 
studentų — gatvėse, troleibu
suose, universitetuose”, rašo 
Dimitrova. „Iš jų aš laukiu ir kar
tais susilaukiu žmoniškos kalbos, 
be perlenkimų ir sentimenta
lumo, su autoironija ir pašaipiu 
juoku”.

Anot Bulgarijos viceprezi- 
dentės, svarbiausias uždavinys 
šiandien — tai pagydyti kalbą, 
išardyti totalitarinės galvosenos 
struktūras, kurios taip giliai įsi
skverbė į žmonių protus. Tačiau 
tai, perspėja ji, užtruks ilgokai. 

Kyla pavojus, kad bulgarai gali 
susikurti naują, totalitarinę 
kalbą. Rašytojai dabar susiduria 
su labai sunkia problema: kaip 
sukurti ir puoselėti kitokią 
žmogišką kalbą — be melų, be 
fanatiškumo, be melagingų pa
žadų teisiesiems suteikti dan
giškąją karalystę — normalią 
kalbą, kurioje atsispindėtų žmo
giškoji prigimtis — tvirtina Blaga 
Dimitrova.

Jei bulgarų poetė apsilankytų 
Lietuvoje, daug kas jai primintų 
namus. Kai kurie buvusiojo 
režimo pareigūnai ir žurnalistai, 
skubiai virtusieji demokratais, 
dar nesugeba atsikratyti senojo 
žodyno. Nomenklatūra ir jos dar
beliai jiems tėra priešininkų 
išmislas. Jie tebekalba apie 
pažangią darbininkų, žemdirbių 
ir inteligentijos koaliciją. Ter
minas „nacionalizmas” jiems te
bėra keiksmažodis. Jų oponentai 
jiems tėra persirengę ir atviri 
fašistai, ■ kurie veda Lietuvą į 
naują totalitarizmą.

Karingieji buvusios nomenkla
tūros priešininkai deklamuoja 
tuo pačiu pakeltu balsu. Bet 
kokia dabartinės valdžios kritika

Viktoras Petravičius Vniaus simbolika
U knygos „The Art of Viktoras Petravičius” (12* x 11%*)

LAIMA KRIVICKIENĖ

Lietuvai, visai mūsų tautai, 
mums su jumis labai svarbi Va
sario 16-oji. Ji mūsų tautos gyve
nimo, laisvės, kultūros, nepri
klausomybės simbolis. Visais 
laikais ši diena buvo švenčia
ma Lietuvoje, paslapčiomis, 
paliekant protesto ženklą, kad 
dar nepamiršome, kad dar esame, 
kad visada būsime. 1990-ieji 
metai patvirtino mūsų tautos 
nuostatą. Kai Lietuva ėjo išsilais
vinimo keliu, kiekvienas, kaip 
beišgalėdamas, stengėsi prisi
jungti: ruošti susibūrimai ir de
monstracijos, minėjimai ir kon
certai, sakytos kalbos, skaityta 
poezija, leistos knygos. Algi
mantas Kezys, nugalėjęs visus 
leidybos sunkumus, pristatė 
kruopščiai paruoštą dailininko 
Viktoro Petravičiaus kūrybai 
skirtą knygą.

Knyga, kurią mes jau turime 
rankose, yra pirmoji, apimanti 
ankstyvąjį dailininko Viktoro 
Petravičiaus gyvenimo ir kūry
bos laikotarpį — 1936-1949 me
tus. Knygos sudarytojas Algi
mantas Kezys planuoja išleisti 
tris dailininko kūrybai skirtas 
knygas, visą jo kūrybinį kelią 
pateikiant chronologine tvarka. 
Su nuostaba ir susidomėjusi 

yra buvusios nomenklatūros 
sąmokslas. Visi „centristai”, 
liberalai, socialdemokratai, ne
kalbant jau apie LDDP narius, 
yra klastingi komunistai, kuriuos 
reikia „išvalyti”.

Tačiau Lietuvoje Blaga Dimit
rova atrastų daugiau negu iš

varčiau šią knygą ir norėčiau, 
kad kuo daugiau knygos gerbėjų 
atkreiptų į ją dėmesį, nes ir ge
riausia knyga, nenaudojama, ne
vartoma, tampa niekam nerei
kalingu daiktu.

Knygos viršelis su dviem daili
ninko grafikos darbais geriausiai 
nusako knygos tematiką — 
medžio raižiniai, iškilioji daili
ninko Viktoro Petravičiaus gra
fika. Kuo vertinga ši pirmoji 
dailininko kūrybai skirta knyga? 
Visų pirma ji išleista dviem 
kalbom ir garsins dailininką 
visame pasaulyje. Profesionaliai 
atliktas redaktoriaus darbas, 
kruopščiai surinkta didesnė dalis 
jaunystės kūrybos, tiksliai pa
teikti senieji straipsniai. 
Įvadiniame žodyje Algimantas 
Kezys rašo: „[...] manau, kad 
geriausias ėjimas prie dailininko 
kūrybos turėtų būti toks, kaip ir 
paties menininko kūrybinis pro
cesas: impulsyvus, savaimingas, 
plaukiantis natūralia vaga, be 
dirbtinių užtvankų ar suplanuo
tų posūkių... Pamažu formuojasi 
šio produktyvaus kūrėjo portre
tas: išaugęs ir subrendęs savosios 
žemės dirvonuose, Viktoras Pet
ravičius išliko artimas senovi
nei tos žemės dvasiai visą 

kreiptą kalbą. Ji sutiktų ir 
nemažą būrį rašytojų, kurie sten
giasi atkurti bei išsaugoti „žmo
nišką” kalbą ir nepasiduoda žo
dinei infliacijai. Kalbos gynimas 
tebėra viena pagrindinių lietuvio 
rašytojo funkcijų.

kž 

gyvenimą”.
Daug informacijos apie gyve

nimo ir kūrybos kelią rasime 
straipsnyje „Gyvenimo chronolo
gija” ir Viktoro Petravičiaus 
gyvenimo apybraižoje. Jautriai 
sudarytas I skyrius, dailininko 
„Autoportretas”, sukurtas 1940 
metais, jo šeimos narių portretų 
galerija, jaunystėje sukurti dar
bai. Paveikslai, surinkti iš pri
vačių kolekcijų ar senųjų lei
dinių, labai padidina knygos 
vertę. Viskas spontaniška, viskas 
išgyventa ir gyvenimo realijos 
įgyja ir sąlyginę, poetinę, filoso
finę, ir žymiai gilesnę bei pla
tesnę prasmę.

Knygoje du pagrindiniai sky
riai: „Prieš karą” (Nuo pat jau
nystės jis junta senu pasakų pulsą 
ir supranta žilos senovės kalbą) ir 
„Po karo” (Pokarinė tremtis at
skleidžia juodų saulių bei grūmo
jančių debesų peizažus, iškan
kintų medžių ir išsigandusių 
veidų tragiką) ir 16 mažų pras
mingų poskyrių.

1936-1938 metai. Ankstyvoji 
lakštinė grafika, lietuvių liaudies 
pasakų iliustracijos, sukurtos 
studijų metais Paryžiuje. Pasa
kose „Gulbė, karaliaus pati” 
ir „Marti iš jaujos” dailininkas 
„bando apibendrintai perteikti 
archaišką žemdirbių gadynės 
dvasią, jos emocionalų pojūtį", 
rašo Eglė Kunciuvienė. Nepa
prasto grožio pasakoje „Marti iš 
jaujos” į vieną kompozicįją susi
pina ir paveikslo tema, ir tekstas.

1945-1946 metai. Karo pabė
gėlis. Tragiški, pilni nevilties 
linoraižiniai. Dailininkas, lyg 
peržengęs save, savo skausmą, 
nelaimę, raižo visos savo pa
vergtos ir išniekintos tautos 
skausmą.

1947 metais sukurti raižiniai 
Fausto Kiršos eilėraščių knygai 
Tolumos. 1948 metais iliustruoja 
Dainos — Vieux chants litua- 
niens. Ir verčiant puslapį po 
puslapio, susidaro įspūdis, kad 
viena ilga liaudies melodija, tau
tos ilgesio legenda skamba tai 
švelniau, tai aiškiau, su pau
zėmis, pasiraliavimais, lyg išaus
tas raštas tautinėje juostoje.

1947-1953 metais sukuria 
mažus miniatiūrinius kūrinius- 
ekslibrius. Jie gauti iš Viktoro 
Petravičiaus ir Gintauto ir Lakš- 
tuonės Vėžių rinkinio. 1949 
metais Muenchen’e, Vakarų 
Vokietijoje, išleisti Lino raižiniai 
Viktoro Petravičiaus. Dailininko 
raižinių žavesį sudaro tik jam 
būdinga archaika, stilizacįja ir 
virpančios, judančios, skam
bančios ritminės plastikos 
priemonės. Liaudies meno mo
tyvai įgyja gyvą savarankišką 
prasmę (taip apibūdina daili
ninko kūrybą Veronika Vildžiū
naitė).

Prieš užverčiant knygą, noriu 
pagarsinti autoriaus dedikaciją: 
„..Raižiniai padaryti svetimoje

Šiame numeryje:
Neapykantos naujakalbė • Viktoro Petravičiaus menas knygoje 
• Pokalbis apie Petravičių su Algimantu Keziu • Vladimiras Jar- 
molenka apie Lietuvos mažumas • Vlado Šlaito eilėraščiai • Vid
mantės Jasukaitytės apsakymai • Nuomonės ir pastabos

Viktoras Petravičius Mano gimtinė 
(23%' x 11%’ • 11%’) 

H Algimanto Kezio redaguotos knygos „The Art of Viktoras Petravičius” 
(Chicago: Galerija and Lithuanian Library Press, 1991)

žemėje, beieškant laisvės ir 
prisimenant svetimų pavergtą ir 
žiauriai kankinamą mano tėvynę 
Lietuvą. Šias knygas skiriu savo 
sūnui Linus-Vincentus ir dukrai 
Izis-Viktorija Petravičius. Mano 
gimtasis kraštas sutraukys vergi
jos retežius ir bus laisva Lietuva 
Jums ir Jūsų ainiams. Pasirašė: 
V. A. Petravičius, 1949 m. va
sario 16 d.

Mes užverčiame knygą, bet dar 
ilgai mūsų mintyse skamba ta
lentingai, poetine linija išdainuo
ta grafiškojo meno melodija. Ši 
knyga, tai tyras himnas žmogui, 
jo talentui, jo kūrėjo kančiai, tai 
himnas menui, kūrybai. Turim 
būti dėkingi visiems, prisidė- 
jusiems prie šio sunkaus darbo. 
Skaitykime, žiūrėkime, studi
juokime pirmąją, kantriai lauki
me tolimesnių dviejų.

Viktoro 
Petravičiaus 
darbų paroda

Kovo 29 dieną Midwest Mu
seum of American Art (429 South 
Main Street, Elkhart, Indiana 
46515, tol. 816-293-6660) buvo 
atidaryta paroda „Viktoras Pet
ravičius: Master of the Mono- 
print”. Knygos The Art of Vikto
ras Petravičius, 1936-1949 redak
torius Algimantas Kezys skaitė 
atidaromąją paskaitą. Paroda 
vyks iki balandžio 26 dienos. 
Muziejaus valandos: antradie- 
niais-penktadieniais nuo 11 v.r. 
iki 5 v. p.p., šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 1 iki 4 v. p.p., 
ketvirtadienio vakarais — nuo 7 
iki 9 v.v.
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„The Art of Viktoras Petravičius” Kalbamės su Lietuvos
knygai pasirodžius parlamentaru Vladimiru Jarmolenka

Interviu su redaktorium Algimantu Keziu
DANAS LAPKUS

— Gerbiamas Algimantai, Jū
sų pastangų dėka galime džiaug
tis dešimtąja Lietuvių kultūros 
JAV enciklopedijos knyga, skirta 
dailininko Viktoro Petravičiaus 
kūrybiniam palikimui*. Kokia 
leidinio koncepcįja?

— Tai nėra reprezentacinis ge
riausių Petravičiaus kūrinių 
albumas, o kataloginio pobūdžio 
leidinys. Svarbu buvo surinkti ir 
reprodukuoti po pasaulį išblašky
tus dailininko paveikslus. Bohe
miško būdo menininkas visiškai 
nesirūpino, kur jo darbai iške
liauja, nevedė jokios registracijos 
ar archyvo. Todėl stengiausi į 
knygą sudėti visų prieinamų dar
bų reprodukcijas ir pateikti skai- 
tytojui-žiūrovui tikrąją Viktoro 
Petravičiaus kūrybos panoramą.

— Kur radote svarbiavsius kny
gai reikalingos medžiagos šalti
nius?

— Svarbiausius kūrinius daili
ninkas laikė savo namuose Union 
Pier, Michigan. Nemažus rinki
nius turėjo Vidurio Amerikos 
Meno muziejus EIkhart, Indiana, 
Vilniaus Dailės muziejus Lietu
voje. Likusieji paveikslai, ypačiai 
vėlyvojo periodo, išsiskirstę po 
pastoges. Norėjau dėti žinutę į 
Draugą, paprašyti atsiliepti tu
rinčius jo darbų — Petravičius 
stojo piestu. Sako: „Jeigu darai — 
daryk, neprašinėk kitų”. Nors II 
ir III tomų medžiaga dar negalu
tinai surinkta, jau išryškėjo labai 
aiškūs veidai kiekvieno jo kūry
bos laikotarpio.

r jMti

— Kaip kilo sumanymas išleis
ti šią knygą?

— Mane traukė Petravičiaus 
„pilnumas”, nuolatinis turėjimas 
ką pasakyti. Iš karto pąjutau jo 
veržlumą, nujaučiau jo svorį- Ne
jučiom, per daugelį metų, tapau 
autentišku, gerai dailininką 
pažinojusiu žmogumi. Savaime 
patekau į poziciją, kuri įparei
goja.

1976 metais Čiurlionio galeri
joje surengėme Petravičiaus jubi
liejinę parodą. Aš manau, jis tada 
slaptai galvojo, kad būtų gerai 
išleisti kokią monografiją. Bet 
nebuvo kam imtis. O prieš tuos, 
kurių monografijas leido žmonos, 
jis buvo baisiausiai nusistatęs. 
Keletą metų po jubiliejinės paro
dos, besišnekučiuojant Petravi
čiaus namuose, jis pasakė: „Kezy, 
išleisk man knygą”. Ir viskas. Pa
spaudžiau ranką ir įsipareigojau. 
Supratau, jog tikrai reikia imtis 
tvarkyti turimą medžiagą — vė
liau bus gerokai sunkiau.

— Viktoras Petravičius kalbėjo 
grafiniais vaizdais, formomis. Ką, 
Jūsų nuomone, svarbiausio meni
ninkas norėjo pasakyti, kas jam 
rūpėjo?

— Jam labiausiai rūpėjo jis 
pats. Labai tikėjo savo vidumi, 
visur piešė pats save. Iš pasą
monės kylančius įvaizdžius. Atro
dė, kad nuolat improvizuoja, bet 
formaliai jo kompozicijos labai 
apgalvotos. Tikėjo į pagoniškus 
dievus: kviečių laukai yra dievai, 
miškai yra dievai — tai jo religi
nė pasaulėžiūra, kuria rėmėsi, 
bet nevaizdavo. Petravičiaus mo
tyvai, figūros yra daugiau stilis- 
tinio-dekoratyvinio pobūdžio nei 
simbolinės prasmės.

— Dailininkas įnirtingai neigė 
bet kokių įtakų poveikį savo kū
rybai. Visgi, kur jo meno šaknys?

— Archaiškos tautosakos klo
de, kaimiškoje galvosenoje. Anks
tyvuosiuose darbuose, iliustraci
jose knygoms „Gulbė, karaliaus 
pati” ir „Marti iš jaujos” ryškiai

* THE ART OF VIKTORAS 
PETRAVIČIUS, vol. I. Ed. Algi
mantas Kezys. Chicago: Galerija and 
Lithuanian Library Press, 1991.

Algimantas Kezys savo fotografinių darbų parodoje Čiurlionio galerijoje, 
Chicago’je. Aldonos Kaminskienės nuotrauka

Algimanto Kezio fotografinių darbų parodos atidaryme, Midwest Museum of 
American Art, EIkhart, Indiana: muziejaus darbuotojas Brian Byrne, Algiman
tas Kezys, muziejaus direktorė Jane Burna, ir a.a. Viktoras Petravičius.

Emilijaus Holenderio nuotrauka

atsispindi liaudies primityvioji 
kūryba. Bet tiesioginio jos ar Pet
ravičiaus mėgstamų Matisse, Pi- 
casso mėgdžiojimo nerasime nie
kur. Dailininkas gyveno užsida
ręs savo vaizduotėje.

— Ar matote galimybių toliau 
propaguoti Petravičiaus dailę 
Amerikoje?

— Turi praeiti kiek laiko. Ren
giau jo parodas savo galerijoje, 
Petravičius pagarsėjo amerikie
čių tarpe. Po to viskas sustojo — 
manau, išspaudėme Petravičiaus 
citriną, kiek įmanoma. Galbūt 
išėjusi knyga bus naujas impul
sas. Tačiau tikroji Petravičiaus 

H girtųjų sodybųViktoru Petravičius
It knygos „The Art of Viktoras Petravičius”

pasisekimo paslaptis glūdi Lietu
voje. Jis pats sakydavo: „Jeigu 
būčiau likęs, būčiau buvęs didelis 
dailininkas...”

— Atlikote didelį darbą. Norė
tųsi palinkėti sėkmės, baigiant 
ruošti likusius Viktoro Petravi
čiaus monografijos tomus, kad jie 
būtų tokie pat įdomūs ir gražūs. 
Kokie kiti Jūsų kūrybiniai planai?

— Per daug ir neplanuoju. Idė
ja ateina savaime, ir įsikinkai. 
Ruošiu didelį 1992-ųjų metų 
„Dailės” parodos katalogą, bręs
ta naujas nuotraukų ciklas, pa
vadintas „Cage In”.

— Ačiū Jums už pokalbį.

(Tęsinys
iš praėjusio šeštadienio)

— Man labai rūpi: ar lietuvių 
priešiškumas rusams yra proble
ma rusų bendruomenėje? Jūs mi
nėjote, kad didelė proporcija rusų 
gyventojų Lietuvoje yra išsimoks
linę žmonės ir specialistai. Saky
kim, jie priima Lietuvos pilietybę. 
Ar nebus prieš juos diskrimina
cija, kad jie nelietuviai, kai eina 
reikalas apie darbą, pozicijas. Jei
gu galima tiktai paralelę: pirmos 
Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis, kada buvo geidžiama iš 
svarbių vietų pašalinti kitatau
čius, kad į jų vietas ateitų lietu
viai. Ar tas pats gali baiminti? Ar 
galioja tokia analogija dabarties 
sąlygomis?

— Man atrodo, kad negalioja. 
Atsiprašau, kad aš toks katego
riškas. Štai yra trijų rūšių doku
mentai. Čia yra tarybinis pasas, 
kuriuo aš atvažiavau — ir ti
kiuosi, kad aš paskutinis deputa
tas, kuris atvažiavo su tokia viza 
ir pasu į JAV. Čia yra laikinas 
pažymėjimas — čia yra parašyta, 
kad aš esu rusas, numeris yra 66. 
Čia yra Lietuvos deputato man
datas. Lygiai tokį patį manda
tą turi kitas rusas, kuris visiš
kai skirtingai daugumą proble
mų sprendžia: visiems žinomas 
Švedas. Toks pats pažymėjimas 
su vyčiu ir pasporte. Ar yra čia 
diskriminacija?

— Bet aš turiu galvoje univer
sitetuose, bendrovėse, ligoninėse.

— Ligoninėse tai'yra nesąmo
nė. Aš girdėjau ką nors panašaus, 
kad kažkam nesuteikė pagalbos, 
kad kažkuri neutrali šalis paims, 
kad jis neturėjo dolerių.

— Tai jums atrodo, kad jei vie
ną sykį visi turės lygias teises, 
tai nebus problemos dėl tautinės 
kilmės?

— Tiksliai sakote: ar turės tei
sę. Teisė yra visiems duodama 
vienoda. Kaip ta visuomenė vys
tysis? Tikrai norėčiau tikėtis, 
kad tikrai bus demokratinė ta 
visuomenė.

— Gerai, viešumoje nebuvo 
reiškiamas priešiškumas rusams

Vladimiras Jarmolenka

iš viso. Bet tai atrodė kaip apskai
čiuota strategija taikaus išsilais
vinimo siekiant.

— Ne, tautiniai nesutarimai, 
konfliktai, kaip čia pasakyti ... 
Kažkada Landsbergis kalbėjo 
apie tai, kad Sąjūdžio metais dar 
per televiziją buvo kalbama apie 
tautinius santykius. Sakydavo, 
kad yra buitinis nacionalizmas. 
Jūs puikiai suprantate, apie 
ką aš kalbu. Gatvinis naciona
lizmas. Neapykanta, kad jūs tu
rite kažkokią kitą odos spalvą. 
Čia nėra politika.
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— Bet ar to nėra Lietuvoje?

— Jei jūs man rasite šalį, kur 
to nėra, aš pasakysiu, kad to nė
ra ir Lietuvoje. Yra lygiai taip 
pat, kaip ir visam pasaulyje.

— Bet visuomet tai žeidžia 
tą žmogų, kuris yra tos mažumos 
nariu. Jeigu Kaune bus du vaikai 
ir jie kalbės rusiškai, ir juos už
kabinės ar juos apmuš lietuviu
kai, kaip mus, mažus, Vokietijoje 
po karo vokietukai, tai jų gyve
nime irgi šį tą reikš — jeigu ne 
apmaudingo, tai tikrai jausmą, 
kad buvai skriaudžiamas.

— Mes kalbėjomės apie mano 
vaikystę ir aš pasakojau, kaip 
mes mušėmės su lietuviais. Ir tik
rai, dėl to, kad vieni buvo rusai, 
o kiti — lietuviai. Čia yra norma
lu ir pasaulyje visą laiką taip 
būna. Ir tikrai, aš manau, kad jei
gu mano vaikas gavo į lempą ir jį 
sumušė penki lietuviai, yra mo
mentas galbūt, kad jie žinojo, kad 
jis rusas, man labai nepatiko ši
tas momentas. Bet aš pasakiau, 
ir mano vaikas puikiai supranta 
(jam yra trylika metų), kad tai nė
ra tautinė problema, tai yra vai
kiška problema ar buitinė prob
lema. Buitinės neapykantos na
cionalizmas; reikia kelti visuome
nės demokratinę nuostatą — aš 
negaliu kaip deputatas kitaip 
sakyti.

— Mes išeiname iš dabartinės 
Amerikos padėties, kur tiesiog įsi
vaizduotos nuoskriaudos gali bū
ti priežastimis byloms kelti. Tai 
daro mažumų nariai — ar Lotynų 
Amerikos kilmės, ar juodi žmonės 
— už patirtus vadinamo rasizmo 
gestus, o pastaruoju laiku jau ir 
moterys — už tikrą ar fanta
zuojamą vyrų „kabinęjimąsi" prie 
jū...

— Nuostabu, kad yra tokie 
teismai, kuriuose tokias bylas ga
lima kelti ...

— Lietuvoje, jūs sakote, kad eg
zistuoja panašios tokios įtampos, 
bet tai yra normalus gyvenimas...

— Jūs kitaip suprantat, gal aš 
norėčiau... Aišku, tai nenormalu,

bet reiškinys yra visuotinis. Bet 
kaip jums pasakyti? Jeigu tai bu
tų pagrindinė vidinio gyvenimo 
banga, kuris atves mus kur nors 
po dešimties ar dvidešimties me
tų: religinė, ar spalvinė, ar tau
tiškumo aspektas, dėl kurio, pa
vyzdžiui, kaip jūsų naujasis tei
sėjas dėl juodumo negalėtų tapti 
teisėju, tai būtų be abejo ne ta vi
suomenė, kurios aš dabar noriu. 
Ir aš žinau labai daug žmonių ir 
lietuvių tarpe, kurie šito irgi no
ri. Bet, kad yra pseudopatriotų, 
kurie rėkia „Lietuva - lietuviams, 
rusai - kolonistai, namo!” Čia yra 
kolonistų reikalas. Jūs pamenat 
Zimbabwe, kada žmonės turėjo žmogus suvokia, kokios šalies jis1 
palikti šalį, kurioje jie gyveno, 
būtent kaip kolonistai gyveno, ir 
išvažiavo. Man atrodo, kad jiems 
padėjo metropolija, jei neklystu. 
Padėjo ta šalis įsikurti. Jūsų tei
sės kaip lietuvių, jeigu Lietuvos 
piliečių, sakysim, užsieniečių Ame
rikoje —jūs privalote ginti Lietu
vos Respubliką. Bet jeigu jūs esa
te Amerikos piliečiai, jūs privalo
te ginti Amerikos valstybę, kur 
jūs begyventumėte. Tai mes kal
bame apie žmonių ir piliečių tei-

Viktoras Petravičius Mano kraito laisvės kova

U knygos „The Art of Viktoras Petravičius”

sės kitose šalyse. Mes kalbame 
apie tai, ar yra Amerikoje diskri
minacija lietuvių atžvilgiu. Labai 
dėkinga dirva čia lietuviams 
Amerikoje. Ir jūs galėtumėte pa
sakyti, kad jus čia skriaudžia, 
kad jūs lietuviai. Jūs sakote, kad 
yra teismai, kuriuose galėtumė
te kelti bylų. Aš labai norėčiau, 
kad Lietuvoje būtų tokių teismų. 
Teisė, įstatymai neleidžia šito da
ryti. Mes nebūtume Jungtinių 
Tautų nare, ja Lietuva netaptų, 
jei neratifikuotų visų tų Jungti
nių Tautų deklaracijų. Tai apie 
ką mes kalbam? Apie kokio lygio 
tautinius konfliktus kalbame? 
Troleibuso lygio, neišauklėtų vai
kų lygio, arba žmogaus, kuris ne
turi savo kultūros lygio, kai jis sa
ko — aš nedirbsiu su tavim, ne dėl 
to, kad tu neprotingas ar nemoki 
dirbti, o dėl to, kad tu esi rusas, 
lenkas, žydas arba lietuvis. Tik
rai šitokia valstybė nėra įmano
ma, ir tokia nebuvo Lietuva. Jei
gu buvo žydiškos gimnazijos prieš 
karą Kaune, jeigu buvo lenkiška 
gimnazija, jeigu buvo vokiška 
gimnazija, buvo rusų gimnazija, 
buvo lietuviškos gimnazijos. Žmo
gus gauna išsilavinimą ta kalba, 
kuria nori gaut. Ar buvo univer
sitetas rusų kalba Lietuvoje? Ne
buvo. Ar buvo vokiškas universi
tetas? Nebuvo. Buvo galimybė 
važiuoti mokytis j tą šalį, kurią 
nori. Aš pamenu daktarą Iva
nauską, kuris buvo Sorbonne’oje. 
Prisiminsiu — nelabai vykusiai 
visi jį prisimena — Karsaviną, ... 
kuris trumpoje tarybinėje enci
klopedijoje minimas kaip brolis 
balerinos Karsavinos, bet kad jis 
buvo filosofas dar prieš 6-erius me
tus niekas negalėjo apie tai kal
bėti, apie tai, kad jis dėstė univer
sitete, apie tai nieks nežino. Da
bar kitaip, bet čia dėkingas pa
vyzdys. Bet jeigu žmogus suvo
kia, kas tai yra namai, ir jeigu 

yra pilietis, suvokia, kokioje vals
tybėje jis gyvena.

Nereiškia aiškinti, kas yra Lie
tuvos tauta. Čia tie lenkai gyve
na, ir tie žydai, ir tie karaimai ir 
tie rusai. Jie yra normalių visuo
menių nariai. Normalizavimas 
matematikoje yra priimtas daly
kas — mes privedame prie vieno 
mastelio, vieno mato. Pavyzdžiui, 
jūs visi Fahrenheit’o, o aš Celsi
jaus, bet man nešalta. O čia ir yra 

(Nukelta į 3 psl.)
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Vladas Šlaitas
PRISIMINIMŲ MALONĖJE

Vi8ką sutinku, pasveikinu ir palieku, 
tiek artimųjų veidus, 
tiek daiktus, 
medžius ir vietovardžius.
Viską palieku praeičiai, idant galėčiau, 
laikui atėjus, viską lengvai prisiminti. 
Kas gi yra gyvenimas?
Tai yra užrašai 
arba mano eilėraščiai, 
kurie laiko savo malonuj praėjusį laiką.
Senas tiltas. Ramus upeliūkštis. Ir šviesią naktį 
melodingai dainuojantis seno malūno ratas.

RAUDONOS KOJINĖS

Egiptiečių šventiko drabužiai.
Ilgos, 
raudonos, 
aukščiau kelių užtemptos kojinės. 
Neiššifruojamas,
sausas, 
kietas kalenimas. 
Tai lietuviškas gandras.
Ir dažnai mano tolimo krašto prisiminimuose 
pasirodo gražus, 
išdidus
ir lietuviškas gandras.

PAPRASČIAUSIAS DALYKAS

Palauksiu,
kol danguj pasirodys mėnulio lankas, 
o kai danguj pasirodys mėnulio lankas, 
tada pakabinsiu ant lanko geltoną vėliavą, 
ir tegu jinai plakasi naktį apuokams pralinksminti. 
Visa tai nieko bendra neturi su jokiu liūdesiu. 
Tai tiktai paprasčiausias dalykas arba teisybė, 
kad pasenus visi dalykai kitaip atrodo.
O kol kas, 
kaip sakiau, 
laukiu lengvo mėnulio lanko
ir apuokų,
nakties gražuolių, 
šviesaus pasirodymo.

RAMUMAS

Džiaugsmas priklauso tiktai džiaugsmui. Liūdesys 
priklauso tiktai liūdesiui. O man
priklauso tiktai senas miesto sodas 
ir mano dingusių dienų ramumas.

KRIAUŠIŲ VASARĄ

Kriaušės yra gražuolės. Tykiai groja 
jų mandolinos vasarą Galėčiau 
taip visą vasarą klausyti, kaip saldžiausios 
ir nekalčiausios mandolinos groja.

Petro Aleksos iliustracija Vlado Šlaito naujausiam eilė
raščių rinkiniui „Rudenio vynas”.

MEILĖS DVELKIMAS

Viskas praeina ir negrįžta. Ir gerai. 
Tave prisimenu. Ir nieko man negaila. 
Ir gyvenu dabar tik buvusių svąjonių 
ir rožių sodo atminimų meiluje.

Visi mane paliko užmiršimui 
Ir aš visus palieku užmiršimui.
Ir liks tik rožių ir svąjonių meilė 
ir mano meilės tolimas dvelkimas.

RATAI PER GRINDINĮ

Ratai per grindini Po to 
grakštus arklių apsisukimas. O po to 
neliko nieko. Tik naktis.
Ir baisiai tolimas arklių prunkštimas.

Tkjšni&s pM/aACUĄ

HyblioS jiaA/OAaAŽO cLcuifuį. JCejvedLc&tajaS7vaJS, 
ik Če/iyi/<i6

pJuAisnesu*- Jr-
dcusucoja, t/^rtLo-S nveMd

^jriccrS (lAArcuSaJiio clasu^uį. 
fUJlsTU&ay$ nveėČea to&jrvaf cėveč&isrvaA
A} do t/u&ouicc. JUictv^o. 0 yncovbžco /nervei^ 
fia/cJLs fJL Čcnytrač i/y&TUu, cvĄtusu/iulS
Autoriaus rankraščio faksimilė

SENO GLUOSNIO PRISIMINIMUI

Praėjo meilės žavesys. Praėjo burtai.
Bet nepraėjo seno gluosnio palikimas: 
mėnulio lankas danguje, grakštusis lieptas 
ir tavo mylinčios širdies prisiminimas.

•Of

RŪKAS

Rūkas yra mano geriausias bičiulis.
Senatvės prieangyje
rūkas pradeda leistis ant mano akių, 
ant širdies
ir ant mano prisiminimų.
Dabar viską matau pro rūką.
Rūkas, rūkas ir rūkas.
Ir tik pro rūką
pasirodo man tavo veido prisiminimas.

RUDENIO VYNAS

Esu meilės kerėtojas.
Maišau rudenio vyną su meilės svąjonių pavasariais, 
ir eilėraščiai pradeda degti pavasario meiluje.
Panašiai kažkada Semiramis yra dainavusi 
vieną kartą kabančių sodų lengvam pavėsyje.

PAGRAŽINIMAS

Mano vardas niekuo nesiskiria iš visų kitų pasaulio vardų, 
tačiau kai tu tari mano vardą
mano vardas tavo burnoj ūmai ima skambėti kaip kito pasaulio 
muzika
Štai kodėl Dievas sutvėrė tave 
mano kūnui ir mano sielai papildyti ir pagražinti. '

i

VARDAI LENTELĖSE

Po šimto metų veidų nebelieka
Lieka tiktai vardai kapinynų lentelėse.
Tačiau tave
aš ir tūkstančiui metų praėjus iš tolo lengvai atpažinsiu.
O, mano meile!

KETURI RAITELIAI

Švento Jono regėjimai. 
Keturi raiteliai danguje.
Vienas raitelis su svarstyklėmis.
Kažkodėl man labiausiai patinka raitelis su svarstyklėmis. 
Ir kodėl gi man labiausiai patinka raitelis su svarstyklėmis? 
Ogi todėl, 
kad nėra nieko paslėpta, A
kas neišeitų į aikšte. i
Štai kodėl man labiausiai patinka raitelis su svarstyklėmis.

Kodėl tu bėgi tolyn nuo manės?
Nėra reikalo
niekur bėgti tolyn nuo manės,
nes aš nieko
nuo savęs niekados nepridedu ir neatimu.
Aš rašau tiktai taip,
kaip man liepia rašyti gyvenimas.

(Eilėraščiai iš Vlado Šlaito naujausio poezijos rinkinio 
Rudenio vynas. Chicago: Ateities literatūros fondas, 1991. Atei
ties literatūros fondo Literatūros serija Nr. 42. 56 puslapiai. 
Viršelis ir teksto iliustracijos — dailininko Petro Aleksos. 
Knygos meceratas, paskyręs lėšas jos išleidimui — dr. Albinas 
Šmulkštys. Knyga gaunama „Drauge” arba iš leidėjų: Ateities 
literatūros fondas 409 50th Place, Westem Springs, Illinois 
60558. Kaina — 5 doleriai.)

Kalbamės su
Vladimiru Jarmolenka

(Atkelta iš 2 psl.) 
normalizavimas. Jeigu visuome
nė yra normali, tai šitie dalykai 
kažkaip sprendžiasi. Jeigu visuo
menė serga, tada gaunasi proce
sai kaip buvo po Pirmojo pasau
linio karo, kada griuvo imperijos, 
kada prasidėjo bolševizacįja vie
nos dalies žemės rutulio. Ko mes 
norim? Mes pamirštam tai, kad 
kažkada Lietuvoje buvo labai 
stipriai nagrinėjama tema apie 
tautinio vystymosi itališkąjį va
riantų. Aš jums priminsiu Smeto- 
pos kalbų 1937-ųjų metų tauti
ninkų sąjūdžiui. Jie nagrinėjo ta
da, ar Fuehrer’io variantas, ar 
Stalino variantas, ar Dučės vari
antas priimtinas. Tai buvo auto
kratiškos valdžios ieškojimas. Ko 
gero, geriausiai tikdavo jiems ... 
Galbūt čia vienas iš įdomių as
pektų — ko iš tikrųjų reikia, ko 
reikia tai tautai? Jeigu mes da
bar kalbame, kokia bus Lietuva, 
tai aš vėl grįšiu prie anų metų, 
kai jaunose valstybėse, kurios bu
vo trįjų imperįjų griuvėsiuose, gi
mė autokratiniai režimai Suomi
joje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. 
Lenkijoje, Vengrijoje. Jugoslavi
joje ir Rumunijoje buvo carai. 
Taip pat Bulgarijoje. Ir tik viena 
demokratinė respublika, ir tai la
bai autokratinė, tai buvo Masary- 
ko Čekoslovakija. Įdomus reiški
nys. Kaip Weimar’o respublika 
Vokietijoje, kuri paskui atėjo į tų 
fašizmų, į nacionalsocializmų. 
Kaip superidėja, kada jau nebesi- 
gėdino sakyti, ko jie nori. Atsipra
šau, kad aš taip naiviai kalbu, bet 
tai tiesa. Ir tada gimsta Vokieti
ja, kaip karas sužydėjo ginklo pa
galba. Ar buvo tas Lietuvoj? Tiek 
aukų, kiek padarė Hitleris ir Sta

linas, nepadarė joks Armagedo
nas. Tamerlanas kūdikis, palygi
nus su jais. Ir čia yra idėjos karai. 
Čia galima palyginti su kryžiuo
čių karais. Bet tokių, kad naikin
tų savo tautų, savo piliečius, to
kios santvarkos nebuvo. Ir ta me
lo mašina ir vienoj, ir kitoj neapy
kantos šalyje. Jeigu skaitėte Or- 
well, tai puikiai viskas aprašyta. 
Tiesiog nuostabiai aprašyta. Ne
žinau, kodėl mes galvodami apie
21-mųjį amžių turėtume kartoti 
variantus 20-ojo amžiaus. Žmoni
ja jau turėjo šitų eksperimentų, 
deja. Šitas variantas man asme
niškai yra nereikalingas. Jeigu 
tai bus, ar tai bus Rusijoj, ar Lie
tuvoje — man yra daug mielų ša

„Sargyba" prie Aukččiauaioaios Tarybos rūmų Vilniuje INO metų pavasari — sąmojis virto tiurpi realybe ui 
pusmečio, kada 1W1 metų sausio dienomis tūkstančiai lietuvių ėjo savo kūnais saugoti titų pači rūmų.
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lių, ir gabaliukų širdies va čia 
prie šito stalo palieku, man ma
lonu su jumis sėdėti — aš tuojau 
išvažiuočiau. Mes puikiai matom, 
kad Jungtinės Tautos gali spręs
ti tokio maniako problemas kaip 
Hussein’o ar Ghadaffi. Blogu bū
du, ginklu. Atsiprašau, kad aš ne
krikščioniškai mąstau: nuostabu, 
kad vienas priverčia visus nedo
rai elgtis. Bet tas vienas neša tiek 
pavojaus kitiems, kad jis žodžio 
jau nesuvokia. Čia irgi žmonės 
užmušami, bet čia nėra genoci
das, nėra naikinami savo žmonės. 
Čia yra bandymas sustabdyti ma
niakų. Tenai, ta sistema, kai aš 
apie Stalinų kalbėjau, tenai net 
žodis prarado savo prasmę, melas 
persisunkė per viskų. Rusai dau
giau paveikti, lenkai irgi paveik
ti, baltarusiai, kurie irgi gyvena 
Vilniaus krašte išvis nežino, 
kų jiems daryti. O mus irgi žei

džia žodis Solčinyki, kai jie Šal
čininkams jį naudoja. Čia irgi yra 
skausminga problema.

(Čia jau reikėjo bėgte bėgti 
važiuoti į priėmimą Martiniųue 
restorane...)

♦ * *

(Vladimiras Jarmolenka lan
kėsi Illinois praėjusių metų lap
kričio mėnesį su Lietuvos Parla
mento atstovų ir vyriausybės na
rių delegacija, pakviesta Illinois 
valstybės atstovų rūmų Spring- 
field’e abipusiam susipažinimui Brukšdvario panelę” 
ir tiesioginei informacijai Lietu
vos reikalais. Su Vladimiru 
Jarmolenka lapkričio 10 dieną 
Čikagoje kalbėjtsi Dalia ir Jurgis 
Anysai bei Aušrelė ir Arūnas 
Liulevičiai. Spausdinamas šio 
pokalbio, kuris buvo gana ne
formalus, nepaleistas tekstas.)

Svajonės, realybė ir moralė
PETRAS MELNIKAS

Malonu ir įdomu paimti į 
rankas ir palyginti penkis ap
sakymus Vidmantės Jasukai- 
tytės rinkinyje Balandė, kuri 
lauks (Vilnius: Vaga, 1990), ku
riame įdėti pradžioj ir trys ap
sakymai iš Stebuklingos patvorių 
žolės (1981). Tai „Apie stovinčiųjų 
ant tilto” Kristinų, „Baladės apie 

keistų 
moterį ir „Stebuklinga patvorių 
žolė” apie prosenelę Malvinų. 
Knygą papildo du nauji, skirtingi 
apsakymai; „Balandė, kuri 
lauks” apie bėgančius nuo val
džios sekimo Jį ir Ją ir beveik 
apysaka „Vilkų medžioklė” apie 
žurnalistę ir kino scenaristę.

Apsakymuose — herojės mo
terys. O juos visus jungia autorės 
poetiškas stilus, laki vaizduotė, 
stiprus, niekam nenusileidžiantis 
moralės supratimas ir gerumas 
žmogui. Vaizduojama nelaimingų 
herojų kančia. Kančia išsiskyru
sios ir vaiko laukiančios Kris
tinos, kančia Brukšdvario 
panelės, įsimylėjusios į aukštes
nės klasės ponaitį Lieparskį, 
meilė kenčiančiai senai pro
senelei Malvinai, užuojauta val
džios persekiojamam poetui ir įsi
mylėjusiems, bet nutolusiems 
nuo šeimos ir sąžinės graužia
miems žurnalistei ir rusui ra
šytojui.

Senesnieji (1981 metų) ap
sakymai lyg kitokie, juose daug 
laisvos fantazijos, sąlyginio ir 
stebuklingo mąstymo. Mirusi 
Malvina eina pasivaikščioti. 
Kristina šneka traukinyje su iš
galvotu vyru, kuris jų lydi į 
namus. Per Malvinos šermenis 
nugalimas net mirties supra

timas: „[...] dainoje nė vieno žo
džio apie mirtį, nė vieno žodžio 
apie išnykimų!!!” (p. 164). „Jis 
norėjo numirti čia, kad naktį po 
savo laidotuvių galėtų grįžti į 
namus...” (p. 166). Svarstoma net
gi, gal vėlė panorės apsigyventi 
nors ir kokiame paprastame 
rakande. Dažnai magiškai galvo
jama.

Svarbiausia, senuosiuose ap
sakymuose daug išsvajotos, tie
siog nepasiekiamos meilės susi
kurtam vyrui-idealui traukiny, 
šauniam latviui medžiotojui 
Janiui, aukštesnės klasės po
naičiui Lieparskiui. Čia ir labai 
laisvas laiko traktavimas, o 
apsakymai apie Malvinų ir 
Brukšdvario panelę drųsiai iš 
karto pradedami baladiškai nuo 
jų mirties, taip sakant, nuo paties 
svarbiausio žmogaus egzistenci
jos taško. Ir tokiu būdu nėra atei
ties vilčių, nebus gyvybės.

Naujose apysakose daugiau 
gyvybės, realybės, abiejose daug 
slapstymosi nuo valdžios aprašo
muoju laiku arba prisimini
muose. Yra ir galimybės turėt 
vilčių, džiaugtis kuo nors. 
„Balandėje, kuri lauks” valdžios 
seklys klausosi porelės telefono 
pasikalbėjimų, ateina, kai jų bu
tas tuščias, vartoja jų vonių, 
valgo, nuodįja maistų, rausiasi 
Jo-poeto rankraščiuose, atidaro jų 
laiškus. Jie bėga, laimingi in- 
cognito laisve, valkiojasi są
stingio laikų Lietuvos miesteliuo
se. Jo gimtinėje Jis jaučiasi įžeis
tas užgaulaus dėdės ir gale nu
sprendžia abu ieškot ramybės, 
pasislepiant psichiatrinėj ligo
ninėj. Balandę, žiūrinčių pro 
langų į jų butų, seklys su meške
re gaudo... Yra net tokių komiškų 

elementų ir paprastos realybės.
„Vilkų medžioklėj” dviejų in

telektualų atvirumas tampa 
pražūtingu. Žurnalistė įsimyli 
rašytojų-kinematografų rusų, abu 
atsiveria ir gale nebemyli vienas 
kito dėl dviejų moterų jų gyveni
me. Rusų graužia lietuvė Pet
ronėlė, jam padėjusi karo metu. 
Jiems mirė sūnus ir jis jos neve
dė. Žurnalistę graužia paliktas 
ligoninėje naujagimis sūnelis. Be 
to, ji per lengvai leidosi atski
riama ir nuo savo motinos, susi- 
dėjusios su vokiečių karininkais. 
Rusas nekenčia žurnalistės dėl 
apleisto vaiko, o žurnalistė ne
kenčia jo dėl pamestos Petro
nėlės. Abu negali mylėti ir atsi
dėti kūrybai. Tik gale jų jausmai 
apsivalo, žurnalistei pasiuntus 
telegramų internato vedėjai: 
„Pasakyk, kad sūnus turi 
motinų” ir ji tuoj atvažiuosianti 
pas jį. Žurnalistė aprimsta sų- 
žinės graužiama, o rusas pradeda 
rašyti. Šiame apsakyme autorė 
nepripažįsta pusėtinai suklįjuoto 
gyvenimo būdo, ji griežta, norin
ti, kad praeities klaidos būtų ati
taisytos, kad jos nenuodytų 
meilės ir gyvenimo, nes ypač 
kūrybingam žmogui kūryboje 
nesiseks, sųžinės neapvalius. 
Kūryba autorei negali skirtis nuo 
kūrėjo gyvenimo būdo.

Vidmantė Jasukaitytė, gimusi 
Pumpučiuose 1948 metais (Šiau
lių rąjone), yra poetė, prozininkė, 
dramaturgė. Studįjavo Vilniaus 
universitete, dirbo „Minties” lei
dykloje, išleido keturis poezijos 
rinkinius, apysakų rinkinį Ste
buklinga patvorių žolė (1981), ro
manų Po mūsų nebebus mūsų 
(1987), parašė pjesę „Žemaitė” 
(pastatyta 1986 metais).
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Nuomonės ir pastabos

Kaip dingo, jei nedingo?
Šiam pasisakymui Drauge pro

gą suteikė kultūriniame priede 
paskelbtas Viktoro Mariūno 
klausimas, „JAV LB Kultūros 
tarybos premijos: kur jos dingo?” 
(1992.03.14). Tuojau pat skelbia
me ir atsakymą: Kultūros tary
bos premijos niekur nedingo, tik 
dar neatėjo jų laikas. Juk nė 
vieneriais metais kovo pradžioje 
šių premijų nebūdavo. Kai ver
tinami praėjusių metų darbai, ar 
galima per du mėnesius sudaryti 
komisijas, ar pajėgs šios komisijos 
peržvelgti savo sritis ir jau pa
skelbti rezultatus? Verta ir kai 
ką kita pridėti: šias premijas fi
nansuoja Lietuvių Fondas, tad jos
nėra grynai Kultūros tarybos 
premijos. Kultūros taryba sudaro 
vertinimo komisijas, komisijos at
renka laimėtojus — štai ir pre
mijos, Lietuvių Fondui kasmet 
šiam tikslui skiriant 5,000 dole
rių. Žinoma, prieš tai Kultūros 
taryba šių pinigų gražiai papra
šo.

Ir šįmet komisijos buvo sudary
tos žurnalistikos, dailės, teatro, 
muzikos ir lietuviškųjų radijo 
programų sritims įvertinti. 
Dailės ir radijo laimėtojai jau ži
nomi (Pranas Lapė — dailė; Kęs
tutis Laskauskas — radijo pro
gramos). Tai Lietuvių Fondo 
finansuojamos premijos. Taip pat 
yra sudaryta komisija (Alina 
Staknienė, Viktorija Skrumkely- 
tė, Algirdas Landsbe is) ir 
atrinkti geriausią grožinės litera
tūros leidinį išeivijoje, pasi
rodžiusį (ar tik rankraštyje baig
tą) 1991 metais. Šią premiją, pa
čią stambiausią (3,000 dolerių) 
skiria pati JAV LB Krašto valdy
ba. -y

Štai kiek tariama dėl nuogąs
tauto premįjų dingimo, ankstyvai 
susirūpinus. Tačiau šį nuogąsta
vimą Mariūnas parodė tik 
straipsnelio antraštėje ir pas
kutiniame sakiny. Visa kita jo 
medžiaga yra skirta Broniaus 
Nainio ir Akiračių pasi
sakymams, liečiantiems premi
jas. Ir ką gi — su Mariūnu su
tinku. Premijų nelaikau „nevy
kusiu išmislu”, kaip yra sakęs 
Nainys. Tačiau jis, kiek jaučiu, 
savo nuomonių nekeičia ir prieš
taraujančių pasisakymų nepri
ima. O ar neleistina Nainiui tu
rėti savo nuomonę? Vienam tai 
yra „nevykęs išmislas”, o kitam 
gal tai labai reikalingas reikalas.

Drįstu ir aš pasireikšti: premi
jos nėra mano išmislas, tačiau 
jų neniekinu. Ar jau taip pavy
du, kai dailininkui, muzikui, žur
nalistui, sunkiai dirbusiems ir 
neatlygintiems, paridenamas ne
didelis įvertinimo trupinėlis? Ko
dėl mes turime būti nieko neįver
tinančia liaudimi, kurioje kaimy
nas pavydi kaimynui?

Premijų nemėgo kai kurie Aki
račių žmonės, ir Mariūnas tei
singai tai primena. Tačiau šito 
niekingo daikto, premijos, neatsi
sakė nė vienas Akiračių žmogus 
čia, Europoje, Australijoje, kai 
jam buvo skirta. Neatsisakė ir 
Vytautas Meškauskas, visada 
mėgęs rykštele suduoti LB. Bet 
už jam skirtą premiją tos pačios 
LB nepeikė. Premijas peikusių ir 
peikiančių filosofija yra ši: kai aš 
gaunu, mano darbai yra verti; kai 
premija skiriama kitam, tasai 
kitas ir jo triūsas yra nei šis, nei 
tas.

Atrodo, kad dėl premįjų prapul
ties Mariūnas apsiramins. O ki
tos jo temos — kas premijas 
peikia, kas jas giria, kodėl ir kada 
taip atsitinka — yra plačios ir be 
tvirtų išvadų. Taip ir liks, kad 
vieni peiks, kiti girs, o treti gali 
visai niekam nieko neduoti. 
Visuomenė gal dar prisimena 
Draugo skelbtus konkursus 
romanui. Kiek jie gavo pylos iš tų 
pačių peikiančiųjų šaltinių? O 
kaip į tuos konkursus šiandien 
žiūrima, kai jau paaiškėjo, kiek 
jie davė naudos? Galima spėlioti, 
kad puldinėjimai prisidėjo prie 
Draugo konkurso nutraukimo.

i
*

Ar dabar mūsų gyvenimas įvai
resnis, negu buvo tada?

Visais laikais egzistavo liaudis 
ir bajorai. Iš liaudies į bajorystę 
buvo galima patekti už pinigus 
arba didelio pataikavimo dėka. O 
šiaip — liaudies buvo niekis, nors 
ne vienas šios klasės atstovas 
lenkė nuplyšusius bajorėlius. 
Klasės egzistuoja ir mūsų kūry
boje bei literatūroje, ir klasės 
duoda spalvą premijoms: jei apdo
vanoja bajorą — balta spalva; jei 
tenka mužikėliui — juoda spalva.

Vytautas Volertas 
Delran, New Jersey

„Užprogramuota” recenzija
— nesusipratimas ar akibrokštas?

Pradėjus skaityti Adeodato 
Tauragio Lietuvos operos solistų 
ir pianisto koncerto, suruošto Lie
tuvių Fondo Čikagoje, aprašymą 
(Draugo kultūrinis priedas, Nr. 
57/12, 1992.03.21) atrodė, kad 
vartome dabar Lietuvoje spausdi
namo dienraščio puslapius, ku
riuose tarp įdomių ir šviežių min
čių įsiterpia pilnos pagiežos, ne
tikslumų, tendencingos rašliavos.

Kadangi mano pokalbiai su so
listu profesorium Vaclovu Dauno
ru ir pianistu docentu Robertu 
Bekoniu buvo išspausdinti Drau
go kultūriniame priede (1989, Nr. 
245 ir 1990, Nr. 20), jaučiu parei
gą atkreipti šio dienraščio skaity
tojų dėmesį į kai kuriuos Adeoda
to Tauragio fantastiškai, net fan
tasmagoriškai įdomius posakius.

Pirmiausia kilo klausimas: ar 
tai koncerto recenzija, ar šiaip 
sau pasismaguriavimas savo iš
mintim? Kad tai ne recenzija, pa
aiškėjo, pasiskaičius to paties au
toriaus recenzijų Roko Zubovo 
koncerto (Draugo kultūrinis 
priedas, 1992.03.14), įvykusį ko
vo 7 dieną DePaul universitete. 
Joje Tauragis virtuoziškai nagri
nėja pianisto rečitalį ir skaitan
čiam atrodo, kad rašo muzikos 
specialistas, įžvalgus kritikas. 
Tik priekaištas, kad Čikagos lie
tuviams šiaurinė miesto dalis yra 
„tolimas, nepasiekiamas konti
nentas” ir dėl to mūsiškiai į reči
talį neatsilankė, yra tikrai absur
diškas. Į tokį „eilinį”, kaip pats 
autorius sako, koncertą, skirtą la
biau muzikos fakulteto profesūrai 
ir studentams, bet ne plačiai vi
suomenei, paprastai ateina tik 
studento draugai bei giminaičiai 
ir tikrieji fortepijono muzikos sir
galiai. Mums, čia seniai gyvenan
tiems, valia pasirinkti kultūri
nius įvykius ne tik Čikagos šiau
rėje, bet ir Minnesotoje, Wiscon- 
sin’e ar net Kanadoje. Paminėtų 
artimiausių mums valstybių žy
mūs muzikiniai-teatriniai festi
valiai muzikologui turėtų būti ži
nomi. Kaip Rokui Zubovui, taip 
ir smuikininkui Raimundui Ka
tiliui, koncertavusiam Čikagos 
Jaunimo centre kovo 22 dieną, 
Tauragis nepagaili tikrai pelnytų 
pagyrų (Draugo kultūrinis 
priedas, Nr. 62/13, 1992.03.28).

Pritardami, kad abu muzikai — 
Zubovas ir Katilius yra verti rim
to dėmesio, nustembame Taura
gio amnezija pianisto Roberto Be- 
kionio atžvilgiu. Būdamas (ar bu
vęs?) tos pačios Vilniaus konser
vatorijos docento Bekionio ko
lega, Tauragis neturėtų užmiršti, 
kad pianistas kasmet ruošia solo 
koncertus įvairiuose Lietuvos 
miestuose, kad su solo koncertais 
anksčiau yra apvažinėjęs plačią 
buvusią Sovietų Sąjungą, kad yra 
koncertavęs Europoje ir JAV. To
dėl teiginys, kad jis „labiau yra 
žinomas ne kaip solistas, o kaip 
akompaniatorius”, klaidina skai
tytojus. O kad kaip akompanuoto- 
jas jis plačiai pripažintas — tikra 
tiesa, ir tai įrodo jo muzikalumą 
ir pagarbą solistams, nes akom
panuodamas jis niekad neužgožia 
dainuojančio, niekad neiškelia 
savo meistriškumo. Iš tokio sub

Religinis koncertas Sv. Andriejaus Apaštalo bažnyčioje, Chicago’je, šių metų kovo 29 dieną: jame giedojo Lietuvos 
Vyčių choras bei solistai Algirdas Brazis, Dalia Eidukaitė-Fanelli ir Edward Zelnis. Prie vargonų — Robertas Mockus.

tilaus Roberto jautrumo ne vie
nas jaunas akompanuotojas galė
tų pasimokyti.

Linksmai skamba Tauragio po
sakis, kad Bekioniui „[...] ne
sudarė sunkumų atnaujinti savo 
repertuarą anksčiau išmoktais 
( . . . ] kūriniais”. Įdomu, ar ger
biamasis kritikas kada išdrįso pa
našiai pažnaibyti Sviatoslav 
Richter ir kitus garsius pianistus, 
labai dažnai kartojusius savo 
„anksčiau” išmoktą repertuarą? 
Juk labai dažnas pianistas yra 
vieno kompozitoriaus specialistas 
ir publika renkasi jo koncertan 
kaip tik išgirsti jo kartotą ir 
pakartotą specifinio kūrinio atli
kimą. Mes Čikagoje Roberto Be
kionio skambintus M. K. Čiurlio
nio preliudus girdėjome pirmą 
kartą ir visai nesukom sau galvų, 
kada pianistas juos išmoko!

Lietuvių Fondas pasikvietė 
docentą Robertą Bekionį kaip so
listą, o ne kaip akompanuotoją. 
(Geranoriškai akompanuodamas 
solistams, pianistas sutaupė
Lietuvių Fondui, ir mūsų visuo
menei gerą dalį išlaidų.) Jo am
žiaus (gimęs 1951 metais) Lietu
voje solo koncertuojančių pianis
tų nėra didelis pasirinkimas, to
dėl Tauragio nuosprendis, kad 
Bekionis Liszt’ą skambino tik 
kaip interliudą, skirtą daininin
kų atokvėpiui, yra kažkoks nesu
sipratimas. Taip atgrasiai pasisa
kydamas prieš Robertą Bekionį, 
rašantysis pats nejučiomis mums 
primena homo sovieticus bruo
žus.

Šia proga priminsime, kad be
veik vien docento Bekionio ryžtu 
ir nuostabia energija (tai gali 
paliudyti ir Lietuvių Fondas) Vil
niuje įvyko pirmasis tarptautinis 
Čiurlionio vardo pianistų ir 
vargonininkų konkursas! Nors 
konkurso rengėjų tarpe dalyvavo 
daug fortepijono ir vargonų ka
tedros narių ir profesūros, tačiau 
pagrindinis įvykio variklis buvo 
jo atsakingasis sekretorius Rober
tas Bekionis. Tik jo plačių muzi
kinių pažinčių dėka pianistų jury 
pirmininku sutiko būti žymus 
JAV pianistas Daniel Pollack. O 
konkurso Organizacinio komiteto 
pirmininku buvo pakviestas 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Praleisdamas tokį didelį Lietuvai 
pasisekimą, Tauragis rašo apie 
Vilniaus „Teatro lirico” užge
simą, nepaaiškindamas, kad kaip 
ir visose srityse dabar Lietuvoje, 
jiems paprasčiausiai pritrūko pi
nigų...

Docento Roberto Bekionio forte
pijono klasės mokiniai nedaro 
gėdos savo dėstytojui: Rudolfas 
Budginas yra J. Vitol (Ryga) 
pianistų konkurso laureatas: jam, 
įteiktas specialus „Honorable 
mention” pažymėjimas minėta
me Čiurlionio konkurse. Tokį pat 
pažymėjimą ir piniginę premiją 
jis gavo Paryžiuje, tarptautinia
me pianistų konkurse. O šiomis 
dienomis Rudolfas dalyvauja Bar
celonos Maria Canals pianistų 
konkurse. Kita jo mokinė — Ieva 
Panomariovaitė taip pat Čiurlio
nio konkurse gavo garbės pažy

mėjimą ir dabar dalyvauja Atėnų 
Maria Callas pianistų konkurse. 
Šiemet kovo mėnesį Čikagoje vy
ko Kosčiuškos fondo surengto 
Chopin’o vardo pianistų konkur
so finalas. Robertas Bekionis, 
JAV žinomas pianistas, buvo ten 
pakviestas kaip garbės svečias — 
ištaigingame Palmer House vieš
butyje — ir labai šiltai publikos 
sutiktas.

Pasakodamas, kaip vienodai 
susiklostė Irenos Milkevičiūtės ir 
Vaclovo Daunoro kūrybinės bio
grafijos, rašantysis nutylėjo 
didžiausią Vaclovo Daunoro lai
mėjimą, kokio iki šiol dar nepa
siekė nė vienas Lietuvos operos 
solistas. Tenka skaitytojams pri
minti mūsų su Vaclovu Daunoru 
pasikalbėjimo detalę: 1979 me
tais solistas turėjo perklausą 
Čikagos Lyric Opera. Dar jam ne
spėjus viso repertuaro atlikti, 
buvo čia pakviestas dainuoti pen
kiose operose. Kontraktai labai 
greit buvo pasirašyti ne tik su 
mūsiške Lyric Opera, bet ir su 
New York’o miesto, su Metropoli
tan, su Muenchen’o, Stuttgart’o, 
Frankfurt’o ir Duesseldorf o ope- 

ir' romis. Visų operų klavyrai jam 
buvo išsiųsti į Lietuvą. Pasaulinę 
solisto karjerą sutrypė karas su 
Afganistanu ir JAV prezidentas 
Carter, nutraukęs bet kokį kultū
rinį bendradarbiavimą su Sovie
tų Sąjunga. Tuo pačiu Vaclovui 
Daunorui buvo užkirstas kelias į 
Vakarus...

Grįžkime dar prie koncerto ap
rašo. Adeodatas Tauragis prie
kaištauja dėl pirmos dalies reper
tuaro pasirinkimo, esą operos 
solistai galėjo daugiau dėmesio 
skirti lietuviškai operinei muzi
kai (o čia pat sau prieštarauja, sa
kydamas, kad lietuviškų arijų 
kaip ir neturime). Nuo kada ope
ros solistams netinka dainuoti 
liaudies dainas? Kam tada kom
pozitoriai jas harmonizuoja (o kai 
kada solistai jas transponuoja)?

Religinio koncerto Šv. Adriejaua Apaštalo bažnyčioje metu visa bažnyčia gie
da kanoną.— Amerikieti fotografas nufotografavęs keturis H dalyvių: (iš de
šinės) Rasa TauragienėAdeodatas Tauragis, Aldona Bružienė.

Ar nevertingi Kipro Petrausko, 
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės, 
Virgilijaus Noreikos ir kitų liau
dies dainų įrašai?

Draugo skaitytojai nėra naivūs 
neišmanėliai, kad nesuprastų 
Adeodato Tauragio potekstės, iš
vardinant tik dviejų dainų žodžių 
autorius: Salomėją Nėrį ir Jus
tiną Marcinkevičių. Rašiny išleis
ti, nors programoje pažymėti Vla
das Šimkus, Vincas Mykolai
tis-Putinas ir Balys Sruoga. Ap
sieisime be komentarų.

Su dideliu aplombu Tauragis 
rašo apie Daunoro dainuotus, 
mums dar negirdėtus, tik auto
riui nebenorėjusiam klausyti, 
Jurgučio „Kareivio laiškus” ir 
„Tylos nėra”. Apie jokį „sovieti
nį” kareivį ten nei užuominos nė
ra, nėra ir Elbės krantų. Prisimi
nimui pateikiame dainų tekstus, 
užrašytus į kasetę koncerte ir 
vėliau dar pasitikrintus su solis
tu:

TYLOS NĖRA 
ir POKALBIS SU 

PRIEŠO KAUKOLE
Čia Neries krantai,
Čia tankai ritasi per horizontą. 
Tylos nėra. Tik eina iš paskos 

tyla. 
Degėsiais kvepianti ir jodu. 
Bet atmintis kaip šuliny — 
Aš saugau veidrodine tylą. 
Vaikyste savo ten matau, 
Ir namą gimtoji, ir sodą. 
Nėra namų, nėra namų, nėra 

tylos ir debesų. 
Tik aš dar gyvas tebesu. 
Aš dar esu (4 k.) 
Esu, esu...
Ko tu ieškojai mano žemėje1? 
Nejau kitoks čia juodžemis ar 

smiltys? (3 k.) 
Šiurena smilgos. Vakaras. 
Štai saulė prie laidos. 
Šypsokis, kaukole,
Pagedusi nuo sniego ir vandens! 
Šypsokis!
Ir tiems, kur pasiuntė tave, ir 

laukiantiems tavęs — 

Šypsokis! (3 k.) Šypsokis, kaukole! 
Tu viską padarei, kas buvo liepta! 
Už negrįžusius maldele sukalbės 
Kas nors prie lango vakare. 
Tu nebetrypsi mano žemės!
Vaikuti mano, mažas mano, 
Ką visą dieną tu veikei? 
Kaip tavo žąsinas gyvena? 
Kaip laikosi abu lokiai? 
Pasaulis amžinas kaip pieva, 
Pasauly krykštauja vaikai. 
Užaugsi tu, užaugsi tu, 
Kad ir be tėvo.
Užaugsi tu (3 k.) 
Užaugsi, užaugsi... 
Vaikuti mano, mažas mano, 
Ką visą dieną tu veikei? 
Vaikuti mažas, vaikuti mano...

Šias dainas solistas nuoširdžiai 
dedikavo Sausio tryliktosios au
koms, ir mes jokio nesusipratimo 
ar akibrokšto negirdėjom. (Solis
to ir pianisto teigimu, poetas 
Vladas Šimkus šio kūrinio nie
kam nededikavo.) Čia tiktų pri
minti, kad Vaclovas Daunoras tą 
patį kūrinį atliko Vytauto Lands
bergio žmonos Gražinos Ručytės 
penkiasdešimtmečio sukakties 
proga. Dedikuoti tinkamą kūrinį 
kuriam nors tikslui ar įvykiui 
yra atlikėjo privilegija, todėl 
kabinėjimasis prie nebūto teksto 
sukelia skaitytojams sunkias 
mintis.

Atsikvėpimui pažvelkime ir į 
kitas dedikacijas. Prisiminkime, 
kam buvo dedikuota Beethoveno 
Devintoji simfonija Vilniaus 
Katedros aikštėje. Tikrai ne tai 
progai kompozitorius šią simfoni
ją parašė! Žinomo Kingston Trio 
ansamblio dainą „Where have all 
the flowers gone!” dedikavo Jugo
slavijoj žuvusiems Čikagos 
WFMT radijo stotis šių metų ko
vo 25 dieną, nors ši sena daina 
buvo skirta visai kitam atvejui. Ir 
dar pasilinksminimui: Maskvos 
Didžiajame teatre 1991 metais iš
kilusis tenoras Luciano Pavarotti 
„Santa Lucia” dedikavo ponui 
Gorbačiovui! Taigi blusinėji- 
mams nėra galo, o maišyti politi
ką su menu, kažin ar rimtam 
muzikologui dera.

Ne itin gražiai skamba pasaky
mas, kad Robertas Bekionis išsi
kovojo platų pripažinimą (kaip 
„akompaniatorius”!), kad Vaclo
vas Daunoras iškovojo Grand 
Prix Toulouse’oje. Dabartinės 
Lietuvių kalbos žodynas („Min
tis”, 1972) taip apibūdina žodį ko
voti: kautis, kariauti, muštis, 
stengtis sunaikinti, nugalėti ir 
t.t. T.y., karingu būdu laimėti. Ar 
kas patikės, kad Bekionis ir Dau
noras kovėsi, mušėsi dėl laimė
jimų? Mažytė pastaba: Bekionis 
tapo Čiurlionio konkurso laurea
tu — jokio akompanuotojų kon
kurso nebuvo. Nenoromis jau
čiame rašančiojo disgrafiją.

Sunku suprasti, ką galvojo raši
nio autorius, minėdamas dvi Ba
lio Dvariono dainas, kurių tik

Keletas 
gerbiamai

Draugo redakcija suteikė man 
galimybę susipažinti su Jūsų 
rašiniu apie mano recenziją. 
Prisipažinsiu, buvau nustebintas 
tokiu minėtos recenzijos verti
nimu ir, sakyčiau, pernelyg 
dideliu dėmesiu man, ko aš 
niekad netroškau. Recenziją — 
kaip Jūs rašote — iš tiesų „užpro
gramavo” aptariamo koncerto 
atlikėjai, jų pasirinktas reper
tuaras ir kūrinių interpretacija. 
Kitokių, „neužprogramuotų” re
cenzijų neįsivaizduoju — jų vieta 
paprasčiausiai būtų šiukšlių 
dėžėje. O jeigu Jums (ir dar kai 
kam?) nepatiko mano nuomonė — 
tai jau skonio dalykas. Ar verta 
dėl to ginčytis?

Nepatingėjote parašyti net pen
kis mašinraščio puslapius — be
veik tiek pat, kiek ir mano re
cenzijoje. Galėčiau atsakyti Jums 
kitais penkiais, tačiau gaila laiko 
(savo ir skaitytojų) bei popieriaus. 
Be to, greičiausiai vėl likčiau 
Jūsų nesuprastas. Juk ir dabar 
mano rašinyje įžvelgėte „fantas
tiką”, „fantasmagoriją”, „amne
ziją”, „disgrafįją” ir kitas nuo
dėmes, o nepamatėte svarbiausio

viena „Oi, užkilokit vartelius” 
buvo solistės Milkevičiūtės dai
nuota! Jeigu „Macnas, macnas 
marių vandenėlis”, autoriaus tei
gimu, yra talentingai parašytas 
kūrinys, ir Lietuvoj jį dažnas 
užtraukia prie stiklelio, tai tik 
įrodymas, kad jis tikrai tapo visų 
nuosavybe. Tačiau lieka neaišku: 
ar smerkiami įsilinksminę dai
nuotojai, ar iškeliamas Balio 
Dvariono nemirtingumas?

Ne visai tinka recenzijoje pa
mokslauti apie Čiurlionio kūri
nių VL nepažymėjimą. Šiuo rei
kalu pravartu būtų paskelbti 
atskirą straipsnį ir atsilikusius 
išeivius apšviesti. Visiems juk 
aišku, kad ne viskas, kas buvo at
likta pavergtoje Lietuvoje mums 
yra žinoma, lygiai kaip ir išeivijos 
pasiekimai dar gerokai migloti 
tėvynėje. (Gal klystu, bet, regis, 
tas, bent muzikines, miglas pra- 
sklaidyti Adeodatas Tauragis ir 
atvyko į Čikagą, į Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrą)

Aprašant vakarienę Seklyčioje, 
pažymint, kad kalbėjo Lietuvių 
Fondui atstovavusi Marija Re
inienė, dainininkas Stasys Baras, 
dr. Antanas Razma ir kiti, vis 
dėlto būti tikslinga pasakyti, 
kad tie „kiti” buvo ekonomistas 
Povilas Kilius — Lietuvių Fondo 
Tarybos pirmininkas, advokatas 
Algirdas Ostis — Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininkas, o nežinan
tiems dr. Antanas Razma yra 
Fondo įkūrėjas. Atsakomąjį žodį, 
rašo Tauragis, tarė vilniečiai. 
Vilniečių tarpe Seklyčioje buvo 
ne vien solistai, bet kalbėjo tik 
Vaclovas Daunoras, Irena Milke
vičiūtė ir Robertas Bekionis.

Gaila, kad rašantysis nenugir
do Roberto Bekionio padėkos mū
sų išeivijai už pagalbą, vežant 
koncertinį fortepijoną į Vilniaus 
konservatoriją, už paramą Čiur
lionio konkursui... Nebūtina pa
minėti kelintą kartą kuris solis
tas atvyksta į JAV. Daunoras 
čia dainavo penktą, ne septintą 
kartą, kaip ir ne vienas Lietuvos 
solistas. Gražiau būtų buvę paci
tuoti jo patriotines mintis (jomis 
jis drąsiai dalijosi dar anais brež- 
neviškais laikais), kurios prasly
do autoriui nenugirstos.

Vakarų pasaulyje paprastai re
cenzentas nerašo, ką publika gal
vojo, kas klausytojams labiausiai 
patiko, už ką daugiausia f-ojo. 
Niekas neteisina solistų „gastro
lių įtampa ir nuovargiu’. Ver
tinama tik atlikta programa. 
Adeodato Tauragio straipsnis at
rodo, tarsi būtų rašytas įvairių 
Čikagos įvykių aprašinėtojo, o ne 
profesorės Jadvygos Čiurlionytės 
mokinio. Betrūko tik vakarienės 
meniu aprašo... Tokiais rašiniais 
vargu ar bendromis jėgomis puo
selėsime lietuvišką kultūrą bei 
meną abiejose Atlanto pusėse.

Dalia Sruogaitė 
Indian Head Park, Illinois

V J v • žodžių 
oponentei
— geranoriško nusiteikimo ir pa
lankaus vertinimo. Sutinku su 
Jumis, kad „dedikuoti tinkamą 
kūrinį kuriam nors tikslui ar 
įvykiui yra atlikėjo privilegija”. 
Recenzijoje norėjau pasakyti tik 
tiek, kad V. Jurgučio kūrinys 
šiam tikslui/įvykiui nebuvo tin
kamas. O jeigu jau su solistu aiš- 
kinotės, kokius žodžius jis 
dainavo, tai reikėjo paklausti, 
kaip vietoj „apkasų” atsirado 
„Neries krantai”, o vietoj žodžių 
„prie Elbės vakare” — „prie 
lango vakare”? Kas jam davė 
teisę keisti žodžius, išspausdintus 
natose, ir kokiu tikslu jie buvo 
pakeisti?

Stipriausius muzikinius įspū
džius Čikagoje patyriau, deja, ne 
koncertuose Jaunimo centre — 
ateityje galėsiu visai be jų apsi
eiti. O baigdamas gerbiamų skai
tytojų noriu paprašyti, kad jie, 
paskaitę Dalios Sruogaitės 
atsiliepimą, atsiverstų ir mano 
recenzįją — tada bus aiškiau 
matyti, kuriame rašinyje reikia 
ieškoti pagiežos ir tendencingos 
rašliavos.

Adeodatas Tauragis
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