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Sintaksė, sąvokos,
žodžiai
V

1 V •

Sigitas Geda savo poezijos gel
mes bei platumas sugeba apvilk
ti prasmę įžvelgiančiu rūbu.
Skaitai, ir tau viskas aišku, ar
tima, miela. Net ir keisčiausi
vaizdiniai, net paradoksai nesu
kelia skaitytojui ypatingų gal
vosūkių. Jei kartais kai ko ir
nesupranti, tai bent aiškiai jauti
įtaigios kalbos virpesį, girdi pla
kančią poeto širdį. Kvėpuoji erdvios sintaksės oru.
O štai Metų 1994 kovo nume
ryje imu skaityti literatūrologės
Audingos Peluritytės rašinį „Si
gito Gedos lyrika kaip kultūros
metakalba”. Tema įdomi. Tačiau
— tegul atleidžia man šio gražaus
vardo mokslininkė — pirmo saki
nio audinys jau toks raizgus, kad
aš, nelyginant kvaiša muselė,
tuoj įstringu sintaksės tinkle. Ir
nė iš vietos. Pasigirsiu, protar
piais be didelio vargo skaitinėju
ir akademinių kritikų raštus. Ne
per seniausiai Northrop Frye
įžvalgią knygą Anatomy of
Criticism. Bet, matyt, lietu
viškiems tokio pobūdžio tekstams
mano imlumas atbuko. Cituoju
minėtos Peluritytės vieną sakinį:
„Konstatavus, kad įvaizdis S.
Gedos lyrikoje yra literatūrinė
mitologinio simbolio redukcija,
paradigmomis kaupianti kon
tekstinių prasmių turinį, o
sintagmomis manifestuojanti tą
turinį racionalių tekstinių reikš
mių forma („Mitologinė S. Gedos
lyrikos sistema” — Literatūra ir
menas, 1993 m. rugpjūčio 21 d.)
būtina sudėlioti pagrindinius ak
centus pačiame lyriniame kalbos,
kuri išsiskleidžia žodžio forma,
sraute — pažymėti kertines mitopoetinio (tai sąlyginė, aspektinė
kategorija) vaizdo schemos kraš
tines, nes jos šioje lyrikoje univer
salius ir individualius to vaizdo
aspektus daro vieningus ir ne
skaidomus, atpažįstamus bet ku
rioje teksto atkarpoje.”.
Šiuolaikinis literatūros moks
las linksta prie sudėtingo rašymo.
Semiotikos, struktūralizmo var
tojamas sąvokas galima įsiminti,
net įvaldyti, kaip tolygiai nūdie
nos pradžiamoksliai vaikai įsime
na painiausias elektroninių
žaislų kombinacijas. Audingos
sakinyje ne žodžių prasmės su
darko aiškumą, bet toji viso ko
Sangrūda, stoka erdvės, stoka
ramaus minčių srovenimo. Skai
tydamas uždusti.
♦ * ♦

Poetas Thom Gunn eilėraštį
„Gimtadieniui” pradeda šitaip:

•

„Aš pasiekiau tarpsnį, kai žodžiai
man daugiau nepadeda”. Jam jie
nėra nei per liūną pervedančios
gairės, nei patikimi vienuoliai
alpėse, gelbstintys savo išmin
timi ir sustiprinančiu degtinės
gurkšniu. „Jie tėra žvirgždo
akmenys ar prie kojų skalijantys
šuniokai, draskantys kelnes”.
Tolimesniame posme Gunn
išryškina savo nusivylimą mūsų
epochos įpročiu viską intelek
tualiai analizuoti: „Descriptions
and analysis degrade,/ Limit,
delay, slipped land from what
has been;”
Žinoma, laiko tėkmė keičia po
žiūrį į kalbą. Žmonijos pro
blemoms gausėjant, auga ir porei
kis viską išsamiau apibūdinti.
Bet tik suprantamai, glaustai,
tiksliai. Salėse ir pobūviuose
trokštama, kad prakalbos būtų
trumpesnės. Teatre, kad režisie
riai ir aktoriai nepamirštų, kas
yra pauzė. Taip — daug sakanti
tyla. Kartais grojanti arfos
stygomis. O kartais — rėkianti
Edvardo Munk’o „Riksmu”.
♦ ♦ ♦

Prieš daugelį metų Jonas Me
kas išleido eilėraščių rinkinį Pa
vieniai žodžiai. Puslapyje — ver
tikalus pavienių žodžių, net skie
menų takelis. Šitaip apnuogin
tame liauname eilėraščio kūne
paprasčiausi žodžiai pasidaro
ypatingi. Su jais reikia skaitytis.
Reikia juos mylėti. Negalima jų
nesuprasti. Nevalia blogai ištarti.
Taigi užsiminiau žodžio išta
rimą. Jo muziką. Liaunuose teks
tuose ji yra itin svarbi. Žiūrovas
neatleis aktoriui, iš naujo ne
tiksliai kirčiuojančiam kurį nors
žodį. Neatleis dainininkei,
miglota dikcija dainuojančiai
liaudies dainą.
Mes tuo tarpu lietuviškos pus
valandinės radijo programos pra
nešėjams ramių ramiausiai atlei
džiame blogą kirčiavimą. Atseit
daug kas blogai kirčiuoja, su tuo
apsipratome, tai ne taipjau svar
bu. Argi? Argi nepagalvojame,
kad netikusi tarsena per radiją
mus, klausytojus, pripratina prie
tarmybių ar net prie žargono?
Kodėl vieni pranešėjai ar pra
nešėjos pasistengia kuo tiksliau
išlaikyti bendrinės kalbos kirčia
vimą, o kitas, nors ir gražiai šne
ka apie lietuvybę, netikusiais kir
čiais savaip darko lietuviškumą.
Apsieisiu be daugelio pavyzdžių,
tik priminsiu, kad dažnoje frazėje
„mums malonu” kirčiuotina ga-

— Į Venecuelą, pagal metinę
sutartį, atvykau dėstyti daina
vimą ten neseniai įsteigtoje
Dainavimo akademijoje. Pradžia
buvo labai gera, ir norėjosi dirb
ti. Bet vėliau pradėjo keisti su
tartį ir sąlygos pakito. Po ilgų
ginčų teko pasirašyti naują
sutartį, kuri mažesnę naudą
teikia man ir mano šeimai.
Tačiau čia jau ilga istorįja. Noras
ten dirbti mažesnis. Jeigu
Lietuvoje būtų bent panašios
sąlygos, vargu ar būtume važia
vę į Venecuelą. Mano sutartis
baigiasi rugpjūčio mėnesio pabai
goje. Bet yra ir tam tikrų
prošvaisčių. Jeigu bus įgy
vendintas vienas labai įdomus
projektas, tai gali tekti Venecueloje pasilikti ilgiau ir kelionę
į namus atidėti.
Ar teko koncertuoti? Čia mes
esame tiesiog blokuojami nuo
koncertavimo. Mums nelei
džiama dainuoti koncertuose.
Sako, jog ministras neleidžia,
atvažiavome dėstyti, tai ir turime
tik dėstyti, bet ne koncertuoti.
Tad labai nemalonu. Per aštuonis
mėnesius esu dainavęs vieną
rimtą koncertą — supažindinimą
su savimi, kas esame, ir du kon
certus privačiose namuose, kas į
čia įprasta. Sukviečiama 50 ar 60
žmonių. Tad kūrybine prasme
mano veikla nutrūko — kon
certuoti netenka. Menedžeriams
irgi patarta nekviesti atvykusių
koncertams.

Buvęs Lietuvos Operos ir bale
to teatro direktorius solistas Vir
gilijus Noreika gimė Šiauliuose.
Baigė Konservatorijoje Kipro
Petrausko vadovaujamą solinio
dainavimo klasę ir tuoj dainavo
Akademiniame Lietuvos operos
ir baleto teatre solistu. 1957
metais už lietuvių liaudies dai
nų atlikimą Tarptautiniame
konkurse Maskvoje laimėjo
aukso medalį. Jis daugelio vals
tybių sostinėse dainavo tenoro
partijas operose, padainavo dau
giau negu 100 rečitalių. Savo pro
fesines studijas gilino La Scala
teatre, Italijoje, ir 1966 metais
jame atliko Pinkertono partiją
Puccini operoje „Madama Butterfly”, o vėliau La Scaloje dainavo
Hercogo partiją Verdi „Rigoletto
operoje. Gerai nežinome, kokias
partijas dainavo savo teatre
Lietuvoje, tačiau žinome, kad
Čikagoje mūsų scenoje dainavo
Donizetti „Meilės eliksyre”, Ponchielli „Lietuviuose”, Verdi
„Otelio” ir dabar — Klovos „Pilė
nuose”. Tad ir kalbamės jo pro
fesinio vizito metu Čikagoje.
— Jūs meniniais tikslais Čika
goje nebe pirmą kartą. Kas buvo
įspūdingiausia?
— Gal ne tiek klausytojai, kurie
klausėsi mano dainavimo, kiek
susitikimai su čia gyvenančiais
lietuviais. Tada atvažiavau iš
Kanados. Ir ten man jau buvo
aišku, kad čia vyksta prasmingas
kultūrinis gyvenimas. Apie poli
tinę veiklą girdėjau per Amerikos
balsą. Tačiau kultūrinis veikimas
man čia padarė įspūdį. Ir čia man
buvo daug atradimų, ir ne tik
Čikagoje, bet ir Kanadoje, ir kitur
šio krašto valstijose. Tie at
radimai buvo lemtingi, labai lem
tingi, ir, sakyčiau, pačiu laiku.
Jie mane gyvenime nukreipė tei
singesne kryptimi, kaip kad da
bar matau. Neįsipainiojau į ne
reikalingas istorįjas. Aš čia radau
draugų, kuriuos supratau. Ne
visi manimi pasitikėjo, ir aš turė
jau teisę ne visais pasitikėti, de
ja, taip buvo. Bet aš daug ką
supratau, įsisavinau, daug ką
išmokau. O svarbiausia — supra
tau, kad Lietuvos kultūra egzis
tuoja ne vien tik Lietuvoje, ir
nežinia, kuri dar lietuviškesnė.
— Šiuo metu gyvenate Venecu
eloje. Kaip ten buvote sutiktas? Ar
koncertavote?

— Ar turite gabių ir balsingų
studentų?

lūnė „u”, ne „o”.
Pedagoginis lituanistikos insti
tutas Čikagoje yra išleidęs Prano
Skardžiaus Lietuvių kalbos kir
čiavimo vadovėlį (1968). Mums,
tiesą pasakius, reikėtų parankes
nės kirčiavimo knygelės, su daž
nai netaisyklingai kirčiuojamų
žodžių sąrašu, o ypač su tarp
tautinių žodžių kirčiavimo nuoro
domis.
Pranas Visvydas
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Virgilijus Noreika

Ją Centro komitetas, kaip per
daug tautinę, uždraudė. Tad ją
sugrąžinti į sceną buvo labai ir la
bai sunku. Teko vyriausybėje ir
Centro komitete peržengti daug
slenksčių, daug diplomatijos ir
pastangų padėti, kol pagaliau
pavyko išgauti leidimą vėl ją pa
statyti. Tad pats sunkiausias
mano pirmaisiais vadovavimo
metais dalykas ir buvo „prakišti”
į sceną „Sukilėlių” operą. Nors
kompozitorius Juzeliūnas buvo
nepatenkintas, kad mažai tebuvo
jos spektaklių, bet man ta opera
labai brangi. Daug sveikatos
kainavo įtikinti, kad reikalinga
pažanga, kad nereikia bijoti kuni
go didvyrio (kun. Mackevičiaus
personažas)... dabar jau nebepri
simenu tų visų argumentų, ku
riuos dažnai dėsčiau tuometinei
valdžiai. Bet „Sukilėliai” buvo
pastatyti, ir tai man liks atmin
tyje visą laiką.
— Koks Jūsų žvilgsnis į Ba
naičio operą „Jūratė ir Kastytis”?
Ar reiktų ją rodyti Lietuvos
scenoje?

Šiuo atveju pavyzdžiais gali būti
Chopin’as, Strauss’as, mūsų
Gruodis ir dar kiti. O dėl Lietu
vos Operos angažavimosi, tai jau
nebe nuo manęs priklauso,
tačiau, kiek reikės ir galėsiu, aš
tai remsiu ir padėsiu.
— Lietuvoje jau nemažai užsie
nio šalių ambasadų. Kaip sekasi
reprezentuotis Lietuvai muzikinės
kultūros plotmėje?
— Šiuo metu nebežinau, koks
vyksta šioje srityje bendravimas.
Rodos, kad muzikine kultūra la
biausiai domisi vokiečių amba
sada. Man teko daugiausia ben
drauti su italų ambasada. Lietu
vos reprezentavimasis šioje srity
je turėtų būti aukšto lygio.
— Maestro, ar nemanote steigti
operinio meno studjos, kad baigu
sieji konservatorijas galėtų pasi
ruošti, tobulintis ir vėliau dainuo
ti jau reprezentacinėje Lietuvos
Operoje?
— Aš jau maniau ir tebemanau
tokią studiją steigti, nes Lietuvai
ji būtina. Tačiau jai reikalinga
daug finansų. O finansinę para
mą šiuo metu gauti labai sudė
tinga. Reikėtų valstybinės dota
cijos, tačiau dabar turbūt neįma
noma. Reikia patalpų, pianistų,
režisierių, užsienio kalbų dikcijos
specialistų ir t.t. Studentai
neįstengtų atsilyginti už studijų
— Opera sukurta išeivijos kom dėstymą. Kad ir paprasta studija,
pozitoriaus ir turėtų užimti bet kainuoja daug pinigų. Šiuo
deramą vietą Lietuvos teatro afi metu turiu daug žinių, kaip Carašoje. Bet aš nemanau, kad cas mieste verčiasi Venecuelos
Lietuvos Opera ją statytų. Čia baleto profesinė komercinė studi
pavyzdi turėtų parodyti Lietuvių ja, kurioje tik solistai baleto
Opera Čikagoje. Aš palaikau tą šokėjai dirba. Čia ir mano žmona
idėją, kad ją reikia statyti ir kad priklauso. Joje yra 18 baleto solis
ją būtų verta parodyti ne tik tų ir jiems vadovauja buvusi žymi
Vilniuje, bet ir kituose miestuose. balerina Nina Novak. Susipaži
Žinoma, čia iškiltų tam tikrų nus su jais, žinau, kaip sunku yra
pastatyminių problemų, kadangi ruošti kadrus.
Lietuvoje tokio aukšto lygio
skirtingos scenos — Kaune ir
Šiauliuose mažytės scenos, o studija reikalinga dėl dviejų prie
Vilniuje ir Klaipėdoje didelės. Bet žasčių. Svarbiausioji yra ta, kad
operą reikia statyti ir čia būtų turi būti sudaryta konkurencija
tam tikra atsvara — dabar buvo Akademijai. O antrosios priežas
„Pilėnai”, o vėliau — išeivijos ties kol kas nenoriu atskleisti.
„Jūratė ir Kastytis”. Tokia idėja Kai tik atsiras galimybių, orga
„plaukioja” ir Vasaičių šeimoje, nizuosiu šios rūšies studiją; jau
kuri mane nebe pirmą kartą čia yra vienminčių, gal bus galima
globoja. Bet kadangi opera yra ir pradėti.
trumpa, tai gal būtų galima
[Tokias studijas Amerikoje turi
įjungti daugiau Banaičio muzikos
— papildyti didžiule baleto scena, Metropolitan New York’e ir Lyric
plačiau supažindinant su Banai Čikagoje operos. Jų reikalingumą
čio kūryba. Taip praktikuojama patvirtino pats gyvenimas. Jas
pasaulinėje muzikos literatūroje, baigę jau dainuoja pasaulinio
taip buvo daroma ir Vilniuje.
(Nukelta į 3 psl.)

— Venecueloje dainininkų yra.
Ypač tenorų. Bet jie neturi daina
vimo mokyklos. Turiu dešimt
studentų — nuo pradedančių iki
gerų.
Nesu
patenkintas
Akademijos, kuri įsteigta vos
prieš pusantrų metų, tvarka.
Neturi jokios praktikos Akademi
jos vadovavimui.
— Kaip su lietuviais Vene
cueloje? Ar tenka Jums buvoti
Lietuvos ambasadoje?
— Lietuvių čia nedaug. Bend
raujame gal su dešimčia šeimų
Caracas mieste. Su ambasada
ryšiai tamprūs. Bičiuliaųjamės su
ambasadorium Vytautu Dambrava, Deveikių šeima, Beatriče de
Dominguez ir dar kitais. Amba
sada daug dėmesio skiria lietuvy
bei. Tai sunkus darbas. Nelengva
sudominti jaunimą, gal jų susi
rinktų koks 20 ar 30. Šiuo metu
lietuvių susitikimas vyksta per
bažnyčią, nors savo parapijos
nėra. Ambasadoriaus Dambravos
rūpesčiu, kiekvieno mėnesio
pirmąjį sekmadienį vyksta
pamaldos ir mes susitinkame šv.
Mišiose ir po jY) pabendraujame.
Žodžiu, daromos pastangos lietu
vius suvienyti. Santykiai gyvėja,
ateityje bus dar geresni. Mūsų
atvažiavimas gali jiems tik
padėti.
— Jūs daugel metų vadovavote
Lietuvos Operai. Kaip Jums gimė
mintis statyti „Pilėnus”? Juk tai
tautinė-patriotinė opera, nea
bejojote tokiais laikais?
— Kai aš atėjau į teatrą, tai
„Pilėnai” jau buvo pastatyti. Tik
šią operą savo direktoriavimo
metais aš dukart atnaujinau.
Politinių aistrų dėl jos nebūdavo
iš vyriausybės pusės. Bet man
sunkiausia buvo ne su „Pilė
nais”, bet su Juzeliūno opera
„Sukilėliai”. Mat ši opera buvo
Virgilįjus Noreika ir Irena Milkevičiūtė Lietuvių operos pastatytų Vytauto Klovos „Pilėnų" spektaklyje Morton
išbraukta tuoj po generalinės High School Auditorium, Cicero, Illinois, praėjusi sekmadieni, balandžio 17 dieną.
repeticijos, dieną prieš premjerą.
Jono Tamulaičio nuotrauka
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Antanina Garmutė

ALKUPĖNAS
Dokumentinė apybraiža iš spausdinamos
knygos apie partizanines kovas
Lietuvoje „Motinėle, auginai...”
Žalias medžių guotas kelia šakas į dangų
tarsi pasiilgęs Amžinybės, į kurią jau iškelia
vo kadaise čia stovėjusios sodybos šeimininkai.
Gale lauko, pasislėpdamas tarp arimų ir pie
vų, vinguriuoja į Dubysą mažas upelis Alkupis.
Medžiai ir upės amžinesni už žmogų. Jie mena
mažą berniuką, vėliau paauglį, jaunuolį ir su
brendusį vyrą, kuris visą trumpą savo
gyvenimą be galo mylėjo šį žemės kampelį Že
maitijos širdyje. Petras Bartkus — Žemaičių
krašto partizaninės kovos organizatorius,
Prisikėlimo apygardos vadas, poetas
Alkupėnas.
Anksčiau beveik nieko nežinojau nei apie jį,
nei apie žiaurias kovas prieš bolševikus
Žemaičiuose. Sovietinė spauda nuodijo mūsų
sąmonę melu, žavėjosi šio krašto komjaunuolių
žygdarbiais. Pavieniai rusų kilmės piliečiai ir
jų talkininkai buvo vaizduojami kaip lietuvių
tautos didvyriai, kurie sėkmingai triuškino
fašizmą, „buržuazinį nacionalizmą” ir visa, kas
tikrai lietuviška. Netgi lenktyniavo tarpu
savyje, didžiavosi savo didžiąja neapykanta.
Tautos naikintojai buvo parsidavėliškai va
dinami jos liaudies gynėjais. Rašytojų duoklė
sistemai dėl duonos kąsnio, jeigu ir nepatei
sinama, tai bent jau suprantama: nelygus
medis medžiui, o žmogus — žmogui. Raudonojo
teroro ramsčiai jautėsi įtvirtinę okupantų
valdžią šimtmečiams ir reikalavo besaikių
liaupsių. Besiklausydamas šių liaupsių, galėjai
pagalvoti, kad Žemaitija gimdė tik kandidatus
į komunistinį rojų ir tautos išdavikus bei bu
delius.
Teroro ir stagnacijos metais pašnibždomis
buvo kalbama apie pasiaukojimą, šventą brolių
žemaičių kovą prieš okupantus, apie tos kovos
masiškumą. Apie Tautos didvyrius — asmeny
bes, nežiūrėjusius aikščių grindinių ir Sibiro
ledynų.
Man dirbant Lietuvos statybos ir architek
tūros mokslinio tyrimo institute, bendradarbis
ir Sibiro tremties bičiulis Vytautas Stašaitis
dažnai prasitardavo apie geriausią savo jau
nystės mokslo ir kovų draugą — Žemaitijos
partizanų vadą Petrą Bartkų. Su Vytautu mes
ir šiaip turėjome apie ką pakalbėti — jis yra
vedęs mano mokyklos drauge Albinutę Ožeraitytę. Betgi mėgiamiausia Vytauto tema — apie
Petrą ir jo partizanus.
♦ * *

Petras Bartkus — „Sąžinė”, „Žadgaila” — Prisikėlimo
apygardos vadas, kūrybą rašęs Alkupėno vardu.

buvo antrosios oro eskadrilės vado majoro An
tano Stašaičio sūnus. Gal tai nulėmė jų pomė
gį aviacijai, sklandymui. 1943 metų rudenį
keturi draugai: Vytautas Stašaitis, Žiulys,
Algis Š. ir Petras Bartkus įstojo į sklandymo
mokyklą. Pratybos vyko Kulautuvoje. Bene
geriausiai sklandyti sekėsi Petrui — jis vienas
pirmųjų pradėjo „kopti į šlaitą”.
Artėjo frontas. 1944 metų birželio mėnesį
Petras Bartkus lankėsi tėviškėje, Raseinių
apskrityje. Jį, kaip veiklų LLA organizatorių,
jau medžiojo rusų diversantai. I jo namus užėjo
kaimynas Venslauskas. Petras buvo kitame
kambaryje, kai prie Venslausko pripuolė gink
luotas pistoletu žmogus ir, palaikęs jį Petru,
ėmė tardyti apie LLA veiklą. Petras Bartkus
suprato, greitai apsisprendė ir neprašytą
svečią iš kito kambario nušovė. Nesaugūs tapo
namai Petrui. Tada su juo atsisveikinome. Jis
pradėjo slapstytis.
Kalbamės su Stašaičiu apie vėlesnius susi
tikimus su Bartkumi. Jiedu dar bendravo,
palaikė ryšius iki pat Vytauto arešto.
— 1946 metų pavasarį, — prisimena Vytau
tas, — vaikštinėjau universitete. Prie manęs
priėjo Petro mergina Aldona ir perdavė nuo jo
linkėjimus. Nudžiugau. Apipyliau klausimais.
Ji pažadėjo atsakyti į juos vėliau. Ir iš tikrųjų
po mėnesio pasakė man adresą Raseiniuose ir
slaptažodį. Į mano klausimą, „Ar turit butelį”,
turėjau išgirsti atsakymą: „Turiu butelio
kamštį”.
— Taip Vytautas Stašaitis — „Simas”
pateko pas Raseinių partizanus. Viename

Dar nereikia nei padavimų, nei legendų.
Trys gyvieji atminties šaltiniai srovena ir
neleidžia išblėsti Petro Bartkaus „Sąžinės”,
„Žadgailos” paveikslui. Tai Vytauto Stašaičio
■ „Simo” pasakojimas, Petro mylimos merginos
prisiminimai ir paties Alkupėno poezija.
Nei iš širdies, nei iš atminties niekada ne
išbraukė Vytautas savo jaunystės draugo. Jie
susipažino 1941 metų rudenį, įstoję mokytis į
Kauno Aukštesniąją Technikos mokyklą.
Mokėsi mechanikų kurse. Stašaitis susidrau
gavo su Petru Bartkum ir Vytautu Sin
kevičium. Pastarasis priklausė Lietuvos Lais
vės kovotojų sąjungai, o Stašaitis su Bartkum
kitų metų rudenį įstojo į Lietuvos Laisvės
Armiją.
— Priesaiką davėme dviese su Petru Vil
kaičio bute, kuris buvo Višinskio gatvėje.
Petras buvo labai gabus organizatorius, —
prisimena Stašaitis. — Aš per metus laiko į or
ganizacijos veiklą įtraukiau tik tris narius, o
jis gimtąjame Pakapurnio kaime suorganiza
vo visą būrį LLA kovotojų. Petras mokėsi pa
vyzdingai. Gyveno gana vargingai, užsidirb
davo duodamas pamokas. Petras gelbėjo ir
draugus, pakliuvusius į gestapą.
1943 metų gruodžio 16 naktį Vytautas Sin
kevičius su Algiu Kavaliausku ant Panemunės
tilto nuginklavo vokietį. Grįžtančius namo juos
persekiojo vokiečių patrulis. Vytautui
Sinkevičiui peršovė koją. Jį paguldė į ligoninę
netoli gestapo. Šalia lovos pastatė sargybinį.
Petras Bartkus tučtuojau organizavo draugo
pagrobimą iš ligoninės. Naktį dviračiu jis
nuvažiavo į Pakapurnio kaimą (70 km), atsi
varė iš ten arklį su rogėm. Ketinome sužeis
tąjį pagrobti ir išvežti į kaimą. Tačiau jį ištiko
stabas, buvo aukšta temperatūra. Kūčių dieną
draugas mirė. Petro rūpesčiu draugą iškilmin
gai palaidojome Šančių kapinėse, prie Pane
munės tilto. Vytauto bažnyčioje mūsų
paprašyta dainininkė Beatričė Grincevičiūtė
giedojo „Avė Marija”.
Jaunuolių draugystė, prasidėjusi vokiečių
okupacijos metais, tęsėsi. Vytautas Stašaitis Panevėžio apylinkių partizanai
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gražiame ūkyje buvo įsikūręs Lydžio rinktinės
Juozo Čeponio būrys.
— Suradau Petrą. Išsikalbėjome. Paminėjo,
kad su Čeponiu nelabai sugyvena. Paskiau
nusileidome į didžiulį rūsį po namu. Išbandėme
vokišką kulkosvaidį „MC-43”. Veikė gerai.
Paleidus pirmąją seriją, kulkos šokinėjo rikošetu, skraidė betono skeveldros. Vakare susi
ruošėme į žygį. Išėjome dvylika vyrų. Petras
davė man savo pistoletą TT. Nakties žygį atli
kom ramiai.

Petras Bartkus negėrė, nerūkė, buvo reli
gingas, dvasingas jaunuolis. Labai sąžiningas,
pareigingas ir atsargus. Kai kitą kartą Stašaitis - „Simas” aplankė draugą, rado partizanus
apsistojusius kluone.
— Petras supažindino su nauju vadu. Tai
buvo atsargos leitenantas Algis Zaskus - „Šal
na”. Petras pasakė, kad labai jo nemėgsta ir
įtaria jį esant KGB agentą. Matėme visi, kad
„Šalna” mėgsta išgerti. Partizanus piktino ir
jo laisvas elgeys su viena ryšininke. Vyrai
rikiuojasi įprastai rytinei maldai, o jie begė
diškai vartaliojasi... Stengdamasis įgyti
partizanų pasitikėjimą, „Šalna” drąsiai sušau
dė paimtą į nelaisvę stribą nuo Jonavos.
Pavardės tiksliai neprisimenu, lyg Urbo
navičius.
Paskutinį kartą su Petru Bartkum Vytau
tas Stašaitis matėsi vėlų 1946 metų rudenį
Alėjų kaime, Šienlaukio stotelėje. Lijo. Petras
apsupo Vytautą savo nepermerkiamu apsiaus
tu, o pats liko šlapti lietuje. Per ryšininkę
Nausėdaitę - „Rasą” tą apsiaustą vėliau jis
grąžino.
— Petras dar paprašė manęs pasirūpinti
kapitono Jono Žemaičio — „Vytauto” sūnumi
Laimučiu, nes Kaune staiga mirė Žemaitienė.
Laimutis turėjo kokius trejus metukus. Mes
trise — Petro draugė Aldona, ryšininkė Nau
sėdaitė ir aš — atvedėme Laimutį iš Trakų gat
vės Giržausko namo pas Nausėdaitės motiną.
1946 metų lapkričio 30 dieną Stašaitį areš
tavo. 1950 metais Balchašo lageryje jis susitiko
Petro būrio kulkosvaidininką. Iš jo sužinojo,
kad Petras gyvas ir kovoja Tėvynėje.
— Sugrįžęs iš Sibiro išgirdau, kad Petras
žuvęs, o Algis Šalna dėsto aukštojoje partinėje
mokykloje (dabar miręs)- Šalna parašė atsimi
nimus apie Žemaitijos partizanus. Dievai žino,
kokia jų vertė. Atidavė juos Panevėžio dramos
teątro režisieriui Juozai Miltiniui, kad pasta
tytų pjesę. Tačiau režisierius griežtai atsakė,
kad pagal KGB darbuotojų atsiminimus pjesės
nestatys.

* * *
Padubysio šlaituose uogaudami, riešu
taudami 1940-aisiais susipažino Raseinių gim
nazijos gimnazistas Petras Bartkus ir atvyku
si pas gimines į svečius jauna kaunietė Aldu
tė Poderytė. Jų nekalta, beveik vaikiška drau
gystė ilgainiui peraugo į gilesnį jausmą. Tra
giška tos meilės istorija. Kai Petras mokėsi
Kaune, jie susitikinėjo gan dažnai. Jaunuolis
kalbėjo apie aukštus idealus, meilę Tėvynei, jis
jau buvo pogrindžio kovos prieš vokiškuosius
okupantus dalyvis. Naująją, bolševikų okupa
ciją, jis sutiko su ginklu, miške. 1944 metų
lapkričio 15 dieną laiške Aldonai jis rašė, kad
negalima „nutolti nuo realios tikrovės, kuri
šaltu realumu artėja kartu su šalta žiema”.
Buvo pati partizaninės kovos pradžia ir jaunus
vyrus gaivino viltis, kad sulauks „iš užjūrių
pagalbos ir šioje kovoje neliks vieniši. Po rusų
pergalės prieš vokiečius, 1945 metų gegužės 30
dieną, Petras rašė: „kelias į laisvę ne rožių žie-

Raseinių apylinkių partizanai: priekyje (kairėje) Seneckas - „Siaubas”, du nežinomi; stovi (iš kairės)
Antanas Bakšys - „Klajūnas”, „Senis”, nežinomas, kapitonas Milaševičius - „Ruonis”, nežinomas,
Antanas Liesis - „Idenas”.

„Simas”

dais, bet aštriausiais dygliais klotas. Tikiuo
si, kad dar kartą teks praleisti karo audrą”.
Jie vis tikėjosi. Laukė pagalbos iš demokra
tijos gynėja pasivadinusios valstybės. Atsimin
kim, kad karalius Lyras praregėjo tik netekęs
karūnos, apakintas ir vienišas dykumoje.
Graikų filosofas Demokritas, sulaukęs šimto
metų, pats išsidūrė akis, sakydamas, „kad
geriau matyčiau”. Gi mūsų partizanai daugiau
nei dešimtmetį liejo ir liejo kraują, kol įsi
tikino, kad jų viltys sulaukti tariamos pagalbos
iš svetur beprasmiškos. Jie ėjo į miškus ir žuvo
kovodami. Gatvės grindinių raudos nenustelbė
eteryje melą sėjančių balsų: „Laikykitės! Ko
vokite! Išvaduosime balandžio 1-ąją. Ateisime
jau 15-ąją”„. Taip per atstumą žudė mūsų
tautą tie, kurie neturėjo nė gramo lietuviško
jo patriotizmo ir nė miligramo islandiškos drą
sos ir doros.
Petro laiškus Aldona gaudavo per partizanų
ryšininkes. Buvo prašoma arba juos sunaikinti,
arba gerai paslėpti. Laiškai išliko. Retsykiais
— kartą arba du per metus — jie pasimatydavo.
Susitikimai buvo sunkūs. Aldutė atvažiuodavo
pas tetą. O iš ten kaimų ir pamiškių keliais
ryšininkės vesdavo ją dešimt ar dvidešimt
kilometrų. Buvo net susirgusi plaučių užde
gimu. Aldona prisimena:
— Aš iš vaikystės buvau silpnos sveikatos.
O čia neretai tekdavo eiti per sniegynus, nak
voti palapinėse. Bet taip norėjosi pasima
tyti, pakalbėti apie ateitį — juk mudu tikėjom,
kad ji bus bendra ir graži. Mylėjome mes vie
nas kitą nekalta jaunatviška meile, net pasi
bučiuoti drovėdavomės — taipjau buvome auk
lėti.
Rizikavo Aldona, važiuodama į šias kelio
nes. Matė sunkų partizanų gyvenimą miške.
Tačiau ir Kaune Aldonos, Lietuvos savanorio,
policininko dukters, gyvenimas nebuvo sau
gus. Nepaisant to, Aldona, dirbdama Universi
teto kadrų skyriuje, kiek galėdama padėjo žmo
nėms: išduodavo fiktyvias pažymas, iš bylų
išplėšdavo kompromituojančius dokumentus.
O partizanas rašė laiškus. „Laimė prabėga
minutėmis, vargas nusidriekia metais”. Jų
vargui nebuvo matyti pabaigos. Petras nepasi
naudojo galimybe pasitraukti į užsienį.
„Nepalaužė vargai ir pavojai — už Tėvynę ir
mirt nebaisu!” — rašė jis eilėraštyje, kurį visą
gyvenimą išsaugojo vilnietė Aldona Baltušienė. Jis buvo skirtas jai ir prasidėjo pras
mingu posmu:
Dar tuomet, kai pro beržą skarotą
Mums atrodė gėlėtas dangus,
Supratau, kad širdis valdo protą...

Brolis ir sesuo partizanai Albertas ir Albina Norkai,
kilę iš Batakių. Kovojo „Vytenio” - Ivanausko būry
je. 1946 metų nuotrauka. Brolis žuvo, sesuo gyvena
Kaune.

— Norėčiau dabar nors prie jo kapo pasto
vėti, pakalbėti su juo, ten gulinčiu, — kalba
Aldona. — Geresnio žmogaus už jį neįsivaiz
duoju. Bet kur jis, tas kapas?
Kapo nėra. Liko doro žmogaus, kovojusio ir
žuvusio už Tėvynę amžinoji garbė ir trumpo
gyvenimo, švystelėjusio meteoru, ryškus
skrydis. Liko gyva dvasia, įkūnyta poezijos
eilutėse, jo lyriniame dienoraštyje. Petras
mėgo rašyti dainuojančią poeziją. Mylėjo
gyvenimą ir žydinčias obelis tėvo sode. Labai
mėgo gėles ir matė jas visur, netgi Tėvynės
danguje.
Eilėraštyje „Motinai”, rašytame per 1945
metų Kūčias, poetas guodžia raudančią, iš
namų išvarytą mamą. Prašo jos neraudoti, kai
žus sūnus, skindamas į laisvę kelią. Tai bus jo
auka Tėvynei. Atsisveikindamas su mylima
mergina, jis numato rūsčią ateities pers
pektyvą:
Klajosiu Tėviškės laukuose,
Juos drąsiai ginsiu kovoje.
Ir vienąkart gal sužinosi,
Kad aš jau ties NKVD...
Eilėraštyje „Sesei” dėkingas poetas ap
dainuoja tuos takus, kuriais saugiai vaikšto
partizanai — jų neišdavė kovos sesė — ry
šininkė. Kankinama. Niekinama. Ir nors:
Tave atskyrė šaltos grotos,
Už jų Tu karžygė likai!...
Impulsyvus (ir pranašiškas!) Alkupėno eilė
raštis „Tėvynei”. Dėl Tėvynės ir jos vaikų jam
jokia auka nebaisi. „Niekada, — ar verkiu, ar
juokiuos, ar dainuoju, nepamiršiu Tavųjų
vargų”. „Net sapne apie laisvę svajoju” — jaut
riai prisipažįsta poetas. Ir čia pat su kartėliu
sako, jog kai tauta bus laisva — „atsiras daug
balsingų kovotojų, siekiančių naudos ir
pinigų”. Jis vadina juos parazitais.
Petras Bartkus — Prisikėlimo apygardos
vadas („Sąžinė”, „Dargis”, „Žadgaila”) — po
etas Alkupėnas ir du jo bendražygiai: šiau
liškis Vytautas Šniuolis („Svajūnas”) ir jurbarkiškis Bronius Liesis („Naktis”) — poetas
Ėglis, vykdydami svarbią užduotį, 1949 metų
rugpjūčio 13 dieną žuvo, išduoti Radviliškio ra
jono Užpelkių miške.
Vytauto Stašaičio teigimu, Petras Bartkus
parašė tekstą plačiai žinomai dainai „Enka
vediste, ką darai, ko mano tėviškę
lankai”... Tai todėl po tų apsilankymų, po
penkiasdešimt metų trukusios raudonosios
audros, už Raseinių ant Dubysos užtekėjus lais
vės saulei, tik keli vieniši medžiai Alkupėno
tėviškėje kelia rankas į gėlėtą Lietuvos dangų.
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Katilius ir Dorfmanas stebino amerikiečių publiką
DALIA KUČĖNIENĖ
Jei 1992 metais smuikininkas
Raimundas Katilius užkariavo
publika New York’e, Carnegie
Hali, tai šiais metais kartu su
pianistu Leonidu Dorfmanu
ryškiai triumfavo Illinois, In
diana ir Michigan valstijose,
amerikiečių koncertų salėse. Per
dvidešimt dienų buvo atlikta
keturiolika koncertų.
Tai pirmas įvykis, kada du
Lietuvos menininkai plačia kon
certų serija ne tik garsino
Amerikos publikai Lietuvos
vardą, bet kartu pasitarnavo
amerikiečių organizacijoms. St.
Joseph, Indiana, gimnazijos
mokiniai šią vasarą yra kvie
čiami orkestrinėms gastrolėms
į Austriją ir Vokietiją. Koncertai
buvo ruošiami sukelti kelionei
lėšas. Mokiniai, tėvai, mecenatai
buvo užburti, publika net nesu
laukusi pabaigos po kai kurių
kūrinių sustojusi kėlė ovacijas.
Po koncerto įvykusiame priėmi
me mokinių styginis kvartetas,
pagerbdamas menininkus, grojo
klasikinius kūrinius. Vadovybė
pakvietė menininkus sugrįžti
kitą pavasarį. La Porte, Indiana,
simfoninio orkestro direktoriatas,
kuris globojo vieną iš koncertų,
susilaukė iš mecenatų keturis
tūkstančius dolerių paramos ir
angažavo Katilių ir Dorfmaną
ateinančiam sezonui. Po įvykusio
koncerto Sawyer, Michigan,
Flynn teatre, vietos spauda dėko
jo menininkams, padėjusiems ati
daryti duris naujai restauruo
toms teatro patalpoms, kur išgir
do impozantišką programą. Ne
vienas klausytojas išreiškė nuo
stabą, nesitikėjęs tokio vir
tuoziškumo.
Fushi ir Baum, garsios Stradivarius organizacijos pirmininkas,
pasiklausęs Katiliaus įrašų,
patikėjo jam 17-ojo šimtmečio Antonio Stradivarius smuiką, kuris
vienu metu buvo Duškino nuo
savybė, smuikininko, perrašiusio
I. Stravinskio sonatas. Pirmi
ninkas, atvykęs į Ganz audi
torijoje suruoštą koncertą,
pareiškė, kad „tokių smuiki
ninkų kaip Katilius nebeturime,
tai senosios Rusijos mokyklos vir
tuozai, kurie visa aistra, be re
zervų, atsiduoda muzikai”. Pats
siūlė suorganizuoti koncertus,
taip pat siūlė smuiką ir kitoms
gastrolėms. Aišku, tai susieta su
reklama organizacijai, bet drauge
ir neeilinis laimėjimas Lietuvos
smuikininkui, patikint jam in
strumentą, kuriuo yra naudojęsi
ir naudojasi pasaulinės garseny
bės. Klausytojai, turėję progą iš
girsti šį Stradivarijų — nepamirš
istorinio išgyvenimo.
Dėl savaitgalių ir laiko stokos
įvyko tik du koncertai lietuvių
salėse, Pasaulio lietuvių centre,

PAKELIUI

NOSINĖ

I

Plėšrioji atmintis kabinasi nagais
i daiktus, įvykius ir žmones,
lyg bitė, siuvanti po pievą
nuo vieno žiedo kuo greičiau
prie kito, paskui — į avilį atgal,
kol pieva žydinti jos neatstūmė.

II
Daug vaikų ir žmonių ir senelių
iš kraštų tolimu ir pakrantės
žvejų palikuonių renka gintarą
lašas po lašo... Bet kurgi jie
renkasi tam, kad atkurtų
kadaise sugriautus gintaro rūmus?

Sukruvinta niekieno nosinė
ant laiptų Vilniaus stoty, kur
aukštyn ir žemyn kas
minutę prasilenkia koksai
tūkstantis buvusių ir
būsimų keleivių, ji dabar
panaši į drugelį, nespėjusį
sudžiūti savo traukiny,
bemojuodama išvykstantiems
amžiniems rusų naujokams,
sugrįžtantiems iš šiltų kraštų
pas išbadėjusias keikūnes
savo motinas, galgi duos
jos palest nors saulėgrąžų,
nes jau ima sukti vidurius
nuo vokiško Pedigreenpall,
kai užkandi pabaltietišką
naminukę — oi, kaip norisi
verkti arba nors pasišaudyt...

III
Raimundas Katilius

Lemont, Illinois, kuriuo rūpinosi
Lietuvių dailės muziejaus
direktorė Dalia Šlenienė (tą
vakarą buvo sukelti pirmi penki
šimtai dolerių Pasaulio lietuvių
centro naujam fortepijonui), ir
lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijoje, Čikagoje.
Šiuo koncertu rūpinosi parapijos
valdyba, vyskupas Hansas Dumpys ir Aldona Buntinaitė. Taip
pat įvyko koncertas Maria High
School, Čikagoje. Muzikė seselė
Teresė Papsytė galvojo, kad tai
reta*proga moksleivėms išgirsti
t Lietuvos iškilius menininkus. Iš
moksleivių jaunatviško entu
ziazmo buvo ryšku, kad jos nuo
širdžiai džiaugėsi koncertu,
galbūt pirmą kartą išklausant
klasikinio repertuaro.
Trijų valstijų vietos spauda pa
rodė daug dėmesio, kai kur per
visą puslapį reklamuodama kon
certus, o kai kuriais atvejais skir
dama net dienraščio pirmus pus
lapius nuotraukoms ir pašne
kesiams. Šioj reklaminėj srity
pasidarbavo Emilijus Hollenderis, kuris yra daug sumanumo
parodęs, reklamuojant amerikie
čių tarpe dailininką Viktorą Pet
ravičių, ir su JAV LB Kultūros
taryba per praėjusį Mokslo ir
kūrybos simpoziumą suorgani
zavęs nepamirštamą rekordinį
skaičių (16) lietuvių dailininkų
parodų.
Katiliaus ir Dorfmano koncer
tai buvo kelių radijo stočių
užrašyti ir Velykų sekmadienį iš
tisai transliuoti tris valstijas
apimančiomis bangomis. Tai

Algimanto Žižiuno nuotrauka

neįkainojama Lietuvai reklama.
WFMT stotis pastoviai rek
lamavo Čikagos miesto biblio
tekoje vykstanti koncertą,
paminėdama, kad Katilius gros
Stradivarijaus smuiku. WNUR
stotis, kuri transliuoja iš Northwestern universiteto patalpų,
paruošė pusantros valandos
programą, skirtą moderniai
muzikai. Čia Katilius su Dorf
manu pasisakė apie moderniuo
sius lietuvių kompozitorius ir
apie amerikiečio C. P. First
lįptiliui p.arašjtf&Jcūrinį. Tose
pačiose kėdęse neseniai sėdėjo —
Čikagoje besilankantis-kompozi
torius Pierre Boulez ir Čikagos
simfoninio orkestro dirigentas
Daniel Barenboim. Stotis pa
skelbs, kada pokalbis bus trans
liuojamas. Taip pat daug dėmesio
menininkams skyrė Rytmečio
ekspreso ir Vairo direktorius Rai
mundas Lapas, Margučio vedėjas
Petras Petrutis ir Amerikos lietu
vių radijo vedėjas Anatolijus Siu
tas.
Įvairiose salėse įvairūs kom
pozitoriai, dirigentai ir muzikai
dėkojo lietuviams menininkams,
tuo pačiu atsikvėpimu ištardami
Heifetz’o, Stern’o, Paganini,
Perlman’o ir Katiliaus vardus.
Amerikiečiai kompozitoriai ir
muzikai suruošė atsisveikinimą.
Įėjus į patalpas, nedegė nė viena
elektros lemputė, tik liepsnojo
koks šimtas žvakių. Simboliškai
norėjo jie padėkoti menininkams,
atvežusiems tiek daug kūrybinės
šviesos... Buvo siūlomi nauji
planai: suruošti trijų dienų konfe

renciją — skirtą Rytų Europos
kompozitoriams, muzikams ir
menininkams.
Buvo suruošta lietuvių atsi
sveikinimo vakarienė Seklyčioje,
Čikagoje, kurioje dalyvavo kultūros-muzikos gerbėjai ir Lietuvių
fondo valdyba. Prie įvykio pasi
sekimo nuoširdžiai prisidėjo:
Birutė Jasaitienė, Alė Stepo
navičienė ir Stasys Baras. Susi
rinkusiųjų ir Lietuvių fondo fi
nansiškai buvo paremti meni
ninkų reprezentaciniai koncertai
Amerikoje.
Muzikos kritikas R. Dure Ar
gus Herald po koncerto rašė:
„Publika išgyveno dviejų vir
tuozų koncertą, jie sugebėjo gro
ti kaip vienas, nepaaukojant
muzikinio integralumo. Solo
pasažai plaukė iš smuiko fortepi
jono link ir vėl atgalios, publikai
net nebejaučiant, kad įvairavo
instrumentai”.
Šiuo metu, kai išeivija ieško
naujų veikimo iššūkių, lietuvių
profesionalų pristatymas ameri
kiečių publikai galėtų būti kaip
viena iš egzistavimo prasmių. Šia
linkme reikėtų puoselėti, orga
nizuoti ir veikti — garsinant
Lietuvos vardą. Labai taikliai
vienas amerikietis žurnalistas
pažymėjo, kad tokie menininkai
yra mūsų tautos kultūriniai
brangakmeniai (cultural jewels).
Buvusių koncertų dalyviai
rinkosi ne iš pareigos ar kokių
sentimentalumo jausmų, o grynai
tam, kad išgyventų muziką. Tai
atlikėjams yra pats didžiausias
įvertinimas ir universalus pri
pažinimas.
Tokie ar panašūs kitataučiams
renginiai galėtų nešti tautai dau
giau garbės, negu nežinia kur
aklųjų ir nebylių akligatvin ve
danti politika. Viename iš po
kalbių su amerikiečiu žurnalistu
Raimundas Katilius pasakė:
„Politika niekada neįtaigauja
meno, nes meną kuria meni
ninkai”. Nemeluotas menas
visada buvo ir visada liks galin
gas ir stebuklingas.

Pokalbis su
Virgilųum Noreika

Kaip Saulė teka tik už savojo
vienintelio dangaus, taip meilė
neatleidžia nusivylusiems ir vėjas
brėkštant taip liūdnai nutyla, tarsi
negero kažin ką pasakąs būtų.
— Ar sušalai..?

IV

Kas gi šaudo per šitokį vėją
iš lanko — čia reikia ginklų
sunkesnių...! Vakarais, pažiūrėjus
į mus, Saulė rausta iš gėdos,
manydama — Kas gi bus? —
kai užleis horizontą tamsai.

V

Akmenukai po Saule amžiams
lieka tokie, kokius juos išplovė
jūra. Tik patys jauniausi ne
atskiria jų akimis nuo gintaro.
O iš bevardės žemės pėdos šaltinis
teka, o vanduo skaidresnis net už
Saulės zuikio akį.

Sukruvinta niekieno nosinė
mėtos ant laiptų stoty,
panaši į drugelį,
sudžiūvusį amžinos
gimnazistės — istorijos —
vadovėlyje; ak, tos
senmergės, tik pamanykit,
apsiverktų pakėlusias —
bet jinai, kekšė IstorįjU,
ne: ką tik baigėsi
menstruacijos, galima bus
pasilinksminti su
nuvorišais, ta pati
naminukė ir tas pats
„šuns džiaugsmelis”...
Tai kokia čia poezija,
jeigu gauni į nosį netgi
už tai, kad tuščios kišenės..?
Tai kokia čia istorija,
jeigu naktį pašals ir
kruvinoji nosinė
ant laiptų Vilniaus stoty
sušals ragan, bus nuspirta
šalin, aukštyn arba žemyn...
Tai koks gi čia drugelis —
Kas gi laukia pavasario,
nugulęs visiems skersai tako?..

VI

Ir džiaugsmas neštis troškulį
ir būti alkanam ir eiti, tik eiti
tuo keliu, kurs rodos veda link
pirmųjų girtuoklės uogų
apsvaigintos giraitės; jų kvapas
pirmas kreipinys: Ar sušilai..?

VII
Ir štai dabar iš nerūdijančių
šarvų du raudoni gaidžiai vis
lesa pernykštes sėklas tyliai
mirusiųjų obuolių. Tai laisvė
turėti save ir laisvė nebūti, —
vienintelė akmenų patirtis...

VIII
Tėra vienintelis užraktas prie
išsvajotosios tuštumos,
nes eidamas pirmyn dar nežinai,
nuo ko ir kam reikės tau
perduoti linkėjimus
šaltajam sapne sutiktiesiems.

♦ * *

Stebėjimas — tai stabligės ištiktas
pavydas viskam, kas už lango,
už upės, už miško ribos,
viskam, kas po laiko drabužiais,
po nuleistais vokais ir po oda...

Tai — nukritus ant žemės ranka,
tai skruzdžių gyvenamas paukščio
sparnas kur nors atokiau
nuo pelkės draustinio ribų, tai
sargas, nusitaikęs į savo šešėlį.
Ką gi mato tos amžiais laukiančios
akys, mėnulio rūke praradę spalvas?
Kas gi laiką matuoja vien šešėlio
ratu, vien aplinkui save, kur jau
nieko nėra, dar nėra, arba — nebe
bus?
Alvydas Bausys yra baigęs Maskvos
VGIK’ą, kino scenarįjaus specialybę. Dirbo
Lietuvos kino studijos Dokumentikos skyriuje.
Šiuo metu yra Valstybinio dramos teatro
Vilniuje Literatūrinės dalies vedėjas. Yra
sukūręs vieną pjesę, kuri buvo pastatyta Vals
tybiniame dramos teatre, Vilniuje.

(Atkelta iš 1 psl.)

Raimundas Katilius ir Leonidas Dorfmanas

garso scenose. Gi Lietuvos repre turėjote mintyje. Mano repertua
zentacijai, šį pasikalbėjimą vedu re yra Grieg’o, Schumann’o,
sio nuomone, tai būtina.]
Mahler’io, Brahms’o ir kitų
„leaderiai”. Aną kartą Čikagoje
— Yra pasklidusi nuomonė, jog gi dainavau Schubert’o „Serena
operos solistai nemėgsta dainuo dą”. Esu įdainavęs berods 500 jų
ti, pavyzdžiui, Schubert’o dainų. radijui, o šiaip jų esu dainavęs jau
O kaip Jūs?
daugiau kaip tūkstantį. Tad ir šis
žanras man ne svetimas.
— Aš dainuoju ne tik Schu
(Su Virgilįjum Noreika kalbė
bert’o, bet ir kitų kompozitorių
„leaders”, kaip kad turbūt jūs josi Vytautas Radžius.)

KNYGA APIE PASVALĮ
Pasvalys įkurtas 1497 metais,
todėl nebe už kalnų miesto 500
metų jubiliejus. Jį pasitinkant
yra ruošiama knyga, kuri, pa
sak Pasvalio rajono valdytojo
pavaduotojo kultūros reikalams
Albino Kazlausko, galėtų vadin
tis „Pasvalys: kraštas ir žmo
nės” arba „Pasvalio kraštas".
Knygos sudarytojai būtų: E.

Matuzevičius, A. Kazlauskas,
galbūt ir istorikas E. Motieka.
Būsimai knygai rašinius jau
įteikė arba baigia: A. Miškinis,
E. Vodzinskas, P. Vasinauskas,
P. Mikelinskaitė. I prašymą pa
rašyti apie savo kelią į kūrybą
ir kūrybos apžvalgą per tėviškės
prizmę pirmasis atsiliepė E. Ma
tuzevičius. Jis parašė ir apie B.
Brazdžionį, ir kaip jo poezijoje
atsispindi tėviškė.
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Dainininkui Stasiui Povilaičiui
— aukščiausias įvertinimas
EDVARDAS ŠULAITIS
Lietuvos estrados karaliumi va
dinamas dainininkas Stasys
Povilaitis yra gavęs daugybę
pažymėjimo ženklų bei premijų.
Šis 47 metų amžiaus dainininkas,
profesionalioje scenoje dai
nuojantis jau 25 metus, užkopė
ilgą kelią savo kaijeros laiptais ir
visą laiką ji lydėjo sėkmė. Ypač
po to, kuomet jis susibičiuliavo su
„Nerijos” ansambliu (jame iš
dainavo 11 metų) ir čia pasiekė
savo šlovės viršūnę. Tada jis tapo
„Vilniaus bokštų”, lenkų dainos
konkurso, Baltijos kraštų
konkurso — „Liepojos gintaro”
laureatu. Jaunimo gretų žurnalo
skaitytojų 1974-1975 metų laiko
tarpiu išrinktas j populiariau
siųjų Lietuvos žmonių dešimtuką
(šalia krepšininko Modesto Pau
lausko, operos solisto Virgilijaus
Noreikos, rašytojo Justino Mar
cinkevičiaus). 1992 metais jam
buvo jteikta Antano Šabaniausko premija, kurią iki šiandien
Stasys Povilaitis labiausiai ver
tino.
Tačiau šių metų vasario mėnesį
iš Lietuvos atėjo žinia, kad Stasys
Povilaitis apdovanotas dar viena
nauja premija. Šią premiją plačiai
pažymėjo Lietuvos spauda kovo
mėnesio pradžioje. Ta premija
dainininkui paskirta „už lietuvių
nacijos formavimą”. Apie tai
Lietuvos ryto dienraš s buvo
taip rašoma:
„Didžiuodamasis ir brangin
damas A. Šabaniausko premiją,
Stasys Povilaitis dar nežinojo,
kad tai — antrą kartą j šlovės
vieškeli įžengusio artisto tik pir
mas įvertinimas. Liaudyje jau

Stasys Povilaitis per savo koncertą Akademiniame dramos teatre, Vilniuje, šių
metų sausio 31 dieną.
V. Kapočiaus nuotrauka

seniai kaupėsi ir koncentravosi
begalinis meilės ir sentimentų
debesis, kuris anksčiau ar vėliau
turėjo prapliupti. Tai ir buvo
Naujosios komunikacijos mo
kyklos (NKM) metinė premija
.Gintarinė palmė’, kurios pini
ginė išraiška — 1,000 litų,
lietuvių nacijos formavimą”.
Tokiu būdu vasario 27 dieną

viai keikiasi, — porino toliau
Kulakauskas. — Kad tave perkū
nas! Kad tu kur skradžiai! Vel
niai tave griebtų! Kad tave kur
zuikiai
subadytų! Žaltys nu
daug,
smaugtų... Kad tu sudegtum!
Kad tu visą amžių iš algos gy
tiek maža
ventum! Argi ne taip? O rusai —
„žiop žiop vašu matj”... Nuo to,
sklinda ne Lietuvoj, o Čikagos lie
kaip žinot, vaikų vis daugiau ir
tuviškoj spaudoj.
daugiau.
Tačiau pradžioj jums žadėjau
Štai toks amžinatilsį Telesforo
papasakoti, kodėl lietuvių tiek
maža...
Kulakausko atsakymas. Bet aš jį
1957 metais, dar tebestudi- dar mėginsiu papildyti.
Praėjus dešimčiai metų, gavau
juodamas, buvau parašęs trejetą
linksmų komedijų. Pirmosios dvi leidimą aplankyti Kalifornijoj
per daug neužkliuvo, o dėl tre gyvenantį brolį. Ta pačia proga
čiosios, „Septynių ožkenų”, dar aplankiau New York’ą, Bossusilaukiau grėsmingų kaltini ton’ą, Čikagą, pamačiau keletą
mų, jog įžeidžiau darbščius ko amerikoniškų spektaklių ir pra
lūkiečius, apjuodinau šviesią moginių koncertų. Buvau pašiurtarybinę tikrovę. Spektaklis Klai pęs begėdiškiausiais žodžiais ir
pėdos dramos teatre, į kurį plau gestais, kurie visai nekėlė žiū
kė žiūrovai iš visos Žemaitijos, rovų pasipiktinimo.
Dabar kas vakarą per tris
buvo uždraustas. Vilniuje netru
kus buvo suruoštas jungtinis kū Lietuvos TV kanalus skamba tie
rybinių sąjungų plenumas (rašy angliški „fakai” (studijuodami
tojai, dailininkai, kompozitoriai). mes taip sutrumpintai vadin
Visi buvo vanojami, bet pagrindi davom fakultetus. Mano „fakas”
nis atpirkimo ožys buvau aš, ma buvo lietuvių kalba ir litera
niau dabar nuo manęs jie lups tūra.).
Amerikoniškų filmų dialogai
septynis kailius.
Vakare, plenumui pasibaigus, verčiami į mūsų kalbą: sako „su
visų trijų menų korifėjai ir sve knistas”, „sušiktas” arba „su
čiai iš Maskvos susirinko paūžti mautas”. Išeina, kad mano kri
į „Neringos” kavinę, kuri tuomet tikams šie žodžiai kliūva labiau
buvo laikoma reprezentacine. negu angliškieji, kasdieną gir
Kai visi gerokai įsilinksmino, dimi originalai? O gal tai nenu
nuo stalo pakilo įraudęs ir ap maldomas noras žūt būt „sumau
sunkęs Telesforas Kulakauskas. ti”, „apknisti” šalia išdygusį
(Jeigu jis nebūtų pasinešęs į gra brolį lietuvį?
fiką, būtų galėjęs tapti garsiu
Kai tada sugrįžau iš savo jau
komiku.) Vyras kaip mūras, veš dinančios kelionės po JAV, Jonas
lus tetulės veidas, ir plonas, Jurašas Kaune šauniai pastatė
tarytum vaikiškai naivus balse bene patį įžūliausią mano veikalą
lis. Atsistojo Telesforas prie „Mamutų medžioklė”, kuris ga
sruvenančio kavinės fontanėlio ir liausiai taip pat buvo uždraustas.
kreipėsi į liaudį, iškeldamas Tąsyk pylos gavau net iš ame
tiems laikams be galo rizikingą rikono Gedrimo, kuris vienam
klausimą:
išeivijos laikrašty mane sutaršė
— Ar jūs žinot, draugai, kodėl straipsnyje „Saja medžioja ma
rusų tiek daug, o lietuvių taip mutus”. Mūsų tėvynainiui pasi
maža?
rodė, kad aš užsimojau pasi
Vieni apsimetė, jog neišgirdo, šaipyti iš „mamutų” Amerikoj.
kiti nuščiuvo, apmirė. Saugumo Dabar paaiškėjo, kad jų iš tikrų
uosliai pastatė ausis arba jų esama ir šiapus, ir anapus.
paslaugiai išvertė klausimą
Žemaičiai turėtų labiau mane
didiesiems broliams.
suprasti — tai dori, kantrūs,
— Jūs paklausykit, kaip lietu tačiau liežuvingi žmonės. Jie

Nuomonės ir pastabos
Kodėl rusų tiek
o lietuvių
Jeigu šis klausimas sudomino
jus, iš anksto susitarkim, kad
nebūsim šventeivos, neskubėsim
išmesti nepatinkančio žodžio iš
dainos apie mūsų gimtąją kalbą.
Iki šiol nežinomas man gerada
ris yra užsakęs Draugą, kurį
gaunu su nemažu pavėlavimu —
visos savaitės numerius viename
voke. Vartydamas šį platų dien
raštį (kuris pernai išspausdino ir
mano trejetą straipsnių), paty
riau, jog nenorom būsiu priviręs
košės — minėtasis Draugas
srebia srebia ir niekaip neiš
srebia. Vis nenutyla atgarsiai
apie Los Angeles Dramos sambū
rio parodytą spektaklį „Baraku
dos”. Gal man, kaip autoriui,
nieko nežinantiems apie šį vei
kalą vertėtų paaiškinti, kuo už
taisyta toji „bomba”, ir tuo pačiu
šį bei tą pasakyti tulžingiems
mano kritikams?
Aš pats maniau, jog šis veikalas
bus labiau panašus į lietuviško
darželio bijūną, kokį seniau
kaimo bernai užsikišdavo sau už
kepurės. „Barakudų” pagrindinis
veikėjas Antanas Girdžius kadai
se buvo toks bernas, dabar jau
pagyvenęs ir pasiturintis Ameri
kos pilietis. Trumpiau šnekant,
* šią komediją parašiau iš dėkinI gurno nemažam būriui savo bičiu
lių Kalifornijoj ir iš pagarbos bei
simpatįjų šauniam, stabiliam Los
Angeles Dramos sambūriui. „Ba
rakudų” spektaklio, deja, nega
vau pamatyti, todėl mano pole
mika su kritikais gali pasirodyti
tokia pat nekorektiška, kaip ir jų
puolimas, nepaskaičius komedi
jos teksto.
Šiaip ar taip, aišku tik viena:
teatrui rašančio lietuvio (ir dar
aštrialiežuvio) „pyragai” vakar ir
šiandien lieka tie patys, nepai
sant tų smulkmenų, kad jau ne
bėra bolševikinės cenzūros, ir
triukšmas dėl naujos komedijos

Vilniaus senamiestyje esančiame
viename populiariausių sostinės
klubų „Lange” Stasiui Povilai
čiui buvo įteiktas pats aukščiau
sias prizas — keramikės O. Gri
gaitės sukurta „Gintarinė
palmė”, paveikslas, kitų suve
nyrų ir 1,000 litų. Čia daini
ninkas atliko beveik dvi valandas
trukusį savo senųjų dainų kon-
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Balandžio 29 dieną, penkta
dienį, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, Čikagoje,
Valdas Adamkus skaitys paskai
tą „Išeivija ir Lietuva: nuo žmo
nių tarpusavio santykių iki gam
tosaugos”. Šia paskaita muziejus
pradeda ciklą paskaitų, skirtų
šiai komplikuotai problemai.
Valdas Adamkus bandys paly
ginti dvi pagrindines lietuvių
imigracįjos į Ameriką stadijas.
Pirmoji prasidėjo apie 19 amžiaus
vidurį, ir šio transatlantinio eg
zodo pagrindinė priežastis buvo
ekonominė. Laikotarpyje po Pir
mojo pasaulinio karo Amerika
buvo tapusi ketvirtos lietuvių
tautos dalies centru.
Kita lietuvių imigracijos į
Ameriką banga prasidėjo po
Antrojo pasaulinio karo. Šį naują
egzodą iššaukė grynai politinės
priežastys. Sukeltas buvo ištisas
mechanizmas Lietuvai išvaduoti.
Tuo pačiu metu pati Lietuva žiū
rėjo į užokeaninę išeiviją kaip
tautos laisvės įkūnijimą ir tė
vynės išlaisvinamąją jėgą.
Tačiau, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, netekus jun-

aplinkybės iš dalies lemia žmonių
galvoseną ir elgesį. Vienas iš
charakteringiausių bruožų yra
gamtos tarša. Tarša Lietuvoje
tapo tautine nelaime.
Paskaitininkas ypačiai kreips
dėmesį į problemas, kurias spren
džiant sutampa abiejų pilsiu
nuomonė, bet taip pat išryškins
aplinkybes, kuriose dažnai
vyksta aštrios kolizijos ir nesu
tarimai tarp dviejų mentalitetų:
lietuviškai-amerikietiško ir
susiklosčiusio Lietuvoje po Antro
jo pasaulinio karo. Atsiranda net
nuomonių, kad daugeliu atvejų
šis reiškinys primena skirtingu
mus tarp dviejų atskirų tautų.
Apibūdindamas šios trinties psi
Vaidas Adamkus
chologinius aspektus, Valdas
Adamkus bandys numatyti, ko
giančios grandies tarp abiejų kio pobūdžio santykiai ateityje
lietuvybės centrų, netikėtai iškilo susidarys tarp abiejų lietuvybės
aštrus santykių įtempimas. centrų.
Prelegentas taip pat iškels
Valdas Adamkus charakterizuos
lietuviškumo aspektus Lietuvoje sudėtingą išeivijos egzistencijos
ir išeivijoje, o taip pat bandys problemą. Ar ši žmonių bend
išaiškinti šių aspektų priežastis, ruomenė turės ištirpti Amerikos
„melting pot”, ar pasikeitus
istorines šaknis.
^kirtingos politinės, eko aplinkybėms bandys ieškoti
nominės, buitinės bei gamtinės nauju kelių savo etninėms verty

bėms išlaikyti?
Valdas Adamkus yra vienas iš
tų išeivijos veikėjų, kurie geriau
siai yra pasiruošę atsakyti šioje
paskaitoje kelsimus klausimus.
Jis asmeniškai susidūrė su
psichologinių bruožų ir elgesio
skirtingumais tarp Lietuvos ir
Amerikos lietuvių, įskaitant ir
abiejų pusių vadovus. Jis yra
giliai įsitraukęs į lietuvišką
politinę veiklą. 1993 metais
Lietuvos prezidento rinkimų
metu jis buvo Stasio Lozoraičio
kampanijos pirmininku. 1989
metais jam buvo suteiktas Vil
niaus universiteto garbės dakta
ratas. Jis yra aukštas Amerikos
vyriausybės pareigūnas, Environmental Protection Agency
Midwestern Region direktorius.
1985 metais prezidentas Reagan suteikė jam Distiriguished
Executive Presidential Rank
Award — aukščiausią apdovano
jimą, kuris gali būti suteiktas
valstybinės civilinės įstaigos
pareigūnams.
Po paskaitos bus vaišės.
Ši paskaita yra remiama Illinois Humanities Council, the National Endowment for the
Humanities, the Illinois General
Assembly.

certą. O kaip spauda rašo, „Lan
go” klube „buvo tiek meilės, susi
žavėjimo ir kitų kilnių aistrų, kad
jei kas būtų turėjęs jos matavimo
aparatą, St. Povilaičio gerbėjai
patektų į Guinesso knygą”.
Apie Stasį Povilaitį būtų
galima daug rašyti. Tai turbūt
vienintelis ir nepakartojamas
lengvosios muzikos dainininkas
Lietuvoje pokario metais. Daug
kas jį lygina su prieškariniu An
tanu Šabaniausku, kuomet lietu
viškoji estrada tada žengė pir
muosius žingsnius. Dar ir šian-

diąn Stasio Povilaičio lyrinė, tra
dicinė muzika yra populiari — jos
dar nepajėgia užgožti nė tranku
sis rokas ar į jį panaši. Ir šiandien
jis yra pats populiariausias daini
ninkas Lietuvoje, reguliariai kon
certuojantis įvairiuose Lietuvos
miestuose ar net miesteliuose.
Pernai rudenį jam pasitaikė
proga į JAV bent trumpai užsukti
kitais reikalais, tad Čikagoje ir
Lemonte greitomis buvo suor
ganizuoti koncertai. Apie juos
keli šilti rašiniai įdėti ir Drau
go kultūriniame priede (čia ypač
puikus buvo,„aktoriaus Petrif
Stepondvičiaus rašinys apie dai
nininką). Tada Stasys Povilaitis
pažadėjo kitais metais (taigi
1994-aisiais) čia vėl atvažiuoti.
Taip jis ir padarė ir jau nuo ba
landžio mėnesio pradžios kon
certuoja JAV lietuviams.
Balandžio mėnesio pabaigoje
Stasio Povilaičio susilauksime ir
Čikagoje ir čia Jaunimo centro di
džiojoje salėje balandžio 30 dieną
jis duos savo dainų koncertą,
kuriame bus daug praeityje jo
dainuotų dainų, o taip pat ir
naujųjų. Į kelionę dainininkas
pasiėmė savo naujai įrašytų
garsinių kasečių su puikiais kū
riniais, pavadintų „Aidi, aidi”. Iš
tikrųjų šis pavadinimas yra sim
bolinis, nes jo dainuojamos dainos
dabar aidi turbūt kiekvienoje
lietuvių šeimoje tėvynėje, jos jau
stipriai pradėjo aidėti ir išeivijoje,
kur tik gyvena mūsų tautiečiai.
Ne be reikalo jis yra gavęs įžy
miąją premiją už „lietuvių nacįjos
formavimą” (gal geriau tiktų
lietuviškesnis pavadinimas —
„už lietuvių tautos formavimą”?).

paroda tarsi savotiškas tęsinys jo
anksčiau sensacingai pasirodžiu
sios knygos Žiedai tarp žiedų, o
vėliau ir parodos tuo pačiu pava
dinimu. Lyg aidas jo paties
žodžiams:
Per Žiedus — į Grožį
Per Grožį — į Meile
Per Meile — i Tiesą
Per Tiesą — į Laisve
Per Laisve — i Kūrybą
Per Kūrybą — į Dievą
Klestintjs ir kartu trapus jau
nystės ir gamtos žydėjimas čia
nepastebimai perauga į lyriškai-filosofinį pačios savęs
suvokimą laike ir erdvėj, kur
reiškinio daugiabriauniškų
vizijų kaita suteikia kiekvienam
paveikslui savarankišką sim
bolinį užbaigtumą.
Iškart imponuoja kūrinių for
ma, jų atlikimo būdas. Tai uni
kali autoriaus atrasta technika,
kurioje organiškai susijungia
tapyba, fotografija ir grafika. Prie
visų darbų autorius ilgai ir pre
ciziškai dirba, kad išgautų tą
magiškąjį jų švytėjimą.
Tarptautiniame Meno ir foto
meno festivalyje, kuris vyko
Vokietijoje, Heidelberg’o mieste,
1992 metais, Rimanto Dicha
vičiaus darbas „Ramybė” tapo
tarsi viso festivalio simboliu, pa
puošęs katalogo viršelį. Be to, ši
paroda eksponuota Olandijoje
1992 ir Paryžiuje 1993 metais.
Autorius numatęs ir toliau tęsti
šią pradėtą darbų seriją, kad vė
liau ji galėtų būti sujungta vie
noje knygoje.

Valdo Adamkaus paskaita: „Išeivija ir Lietuva”

niekada nebūtų taisę Donelaičio,
kuris buvo parašęs:
Šalčių pramonės su ledais
sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į
šūdą pavirto.

Motiejus Valančius ar Vaižgan
tas kai kuriais savo posakiais
taip pat būtų papiktinęs ne vieną
šventeivą. Aš — ne vyskupas, ne
kanauninkas, todėl ir buvau vainojamas už per dažną to š...
vartojimą „Barakudose”. Pasi
dėjau ant stalo rankraštį ir
pervertęs radau, jog šį kai kam
didžiai nemalonų žodį esu pa
minėjęs tik vieną vienintelį
kartą:
„Avis arba avinas, kai ilgiau
pabūna pririštas, jį gali paleisti —
vis tiek nuo kuolo toli nenueis.
Jei ir kuolo nebus, aplink kupstą
ar karvašūdį vaikščios ratu”.
Nemanau, kad spektaklio reži
sierius Petras Maželis ką nors
būtų pridėjęs nuo savęs. Atvirkš
čiai — jo patariamas išbraukiau
kai kurias pipiringas žemaitybes.
Vienas komedijos personažas net
gi demonstruoja savo išradimą
(„Vyte, pazirzink bitę”), kuris
tariamai sukaupia betiksliai
išeikvojamą pykčio ir keiksmų
energiją.
Tas mano tautiečių šventeiviš
kumas, be abejo, padės man la
biau subalarfSuoti savo simpa
tijas, nuomonę apie šauniąją
mūsų išeiviją. Nuoširdžiai dėkoju
savo kolegai Algirdui Lands
bergiui už donkichotiškas pastan
gas mane apginti. Abudu matom,
kad graudenti, gąsdinti, marinti
nuoboduliu kur kas lengviau,
negu mėginti pajuokinti, palinks
minti žmones. Apgailestauju, kad
dėl piktų recenzijų kai kurių
miestų lietuvių bendruomenės
nebeišdrįso kviesti LA vaidintojų
į savo sceną.
O lietuvių maža ne vien dėl to,
kad jų mažokai gimsta. Mes taip
savuosius auklėjam ir mylim, jog
jau ne vienas, gimęs lietuviu, at
siduso ir ilgainiui nustojo juo va
dintis.
Kazys Sąja
Vilnius, Lietuva

Rimantas Dichavičius

Amžinoji versmė
Ateinantį penktadienį, ba
landžio 29 dieną, 7 v.v. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, Čika
goje, bus atidaryta Rimanto
Dichavičiaus fotografijos darbų
paroda „Amžinoji versmė”. Paro
da vyks nuo balandžio 29 iki
gegužės 5 dienos.
Lietuviškajam Ievos žurnalui,
pristatant jo kūrybą, Rimantas
Dichavičius rašė:
„Ieva — visų moterų apibend
rintas vardas.
Visos Jūs Ievos, tik kiekvienas
iš mūsų sukuria savajai Ievai
papildomą vardą.
Kas gražiausia ir brangiausia
šiame pasaulyje — viskas po jūsų
kojomis.
Skambiausi ir švelniausi žo
džiai per ištisus amžius supinti į
Poezijos (sielos šauksmo) vai
nikus.
Nors poetai tūkstančius metų
rašė, menininkai akmenyje ir
drobėje ieškojo formos ir spalvos
ir linijos...
bet taip ir nesurado Tau pri
lygstančios...
Nes tu pradžių pradžia.
Nes tu Amžinoji versmė.
Tu ta pati ir visados kita.
Tu keitiesi kas akimirka. Tu
žėri kaip vaivorykštė visom
spalvom.
Tu spindi kaip brangakmenis
nuo mažiausio virptelėjimo.
Ir mes šiandien, tarsi tie
amžinieji Meno Sizifai,
ieškome to stebuklingo vie
nintelio žodžio, vaizdo...”
Ši Rimanto Dichavičiaus

„Mūza”

