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Lietuvos televizija: jos vaidmuo ir perspektyvos
Kalbamės su
Raimondu
Šeštakausku

Specveikėj ai
Amerikoje galima rasti dau
gybę labdaringų organizacijų,
kurios renka pinigus gražiems
tikslams ir kurių direktoriai
uždirba didelius pinigus. Jų ad
ministracijos, reklamos ir su
aukotų fondų paskirstymo iš
laidos irgi labai aukštos. Viskas
tas vyksta vardan artimo meilės,
gailesčio sergantiems, o dažnai
net minint Dievą ir Kristų. Jei
nėra aiškaus išeikvojimo ar pana
šaus nusikaltimo, aukštos algos,
geras gyvenimas ir visokios
reikalingos ar nereikalingos išlai
dos įstatymiškai leidžia tokiems
individams operuoti. Plačioji
amerikiečių visuomenė kartais
net nežino, kad iš jų suaukotų
pinigų tiek mažai nueina or
ganizacijos pagrindiniam tikslui.
Iš Vakarų pasižiūrėjus j
Lietuvos visuomenini gyvenimą,
matyti kitokių, bet vis tiek
įdomių veikėjų, tarybiškai išsi
reiškiant: specveikėjų. Tai
asmenys, kurie su giliu
ižvalgumu, kai kurie gal net ap
mokymu, išnaudoja įvairiausių
organizacijų formavimąsi ar net
patys jas steigia ne tiek puoselėti
tų organizacijų tikslus, kiek iš tos
veiklos asmeniškai pasinaudoti.
Jau galime pastebėti, kaip
panašūs specveikėjai operuoja.
Sakykim, yra galimybė įsteigti
Bažnytinių varpų mylėtojų susi
vienijimą arba draugiją. Išsi
lavinęs,
kartais
patyręs
nomenklatūristas, šiuo atveju,
nei tautiniais, nei religiniais
reikalais niekada neparodęs susi
domėjimo, atranda raktinę vietą
tokioje draugijoje ir jai padeda
judėti. Renkamos aukos, prašoma
valdžios pagalba, varstomos dėl
to įvairios durys, rašomi straips
niai, apgailestaujama buvusio
komunistų režimo dešimtmečiais
bažnytinių varpų naikinimas,
ieškoma juos atrasti ir įdėti į var
pines. Tai darytina ne tik kokio
je atskiroje vietovėje, bet
respublikine plotme, su cen
triniais, regioniniais ir vietiniais
komitetais. I tuos komitetus
reikia įtraukti kompetentingus ir
nuoširdžius varpų mylėtojus.
Svarbu tačiau turėti ne tik drau
gų įtakinguose tos organizaci
jos postuose, bet vadovybėje
sutraukti kiek galint daugiau
naivių, geraširdžių, bet pačioje or
ganizacijoje nesiorientuojančių
asmenų. Stengtis atsiriboti nuo
žmonių, kurie, kaip šiuo atveju
Klaipėdos klebonas, daug žinotų
apie varpus.

Taip susitvarkius, atsidaro
neblogos specveikėjams galimy
bės išvystyti veiklą keliom kryp
tim. Išvykstama į Ameriką pas
išeivius, kur Chicago’je galima
su vietinių organizacijų pagalba
suruošti neblogą spaudos konfe
renciją, kreiptis į kelias organiza
cijas dėl kompiuterio padovanoji
mo. Apvažiuojant kelias lietuvių
kolonijas, išsigarsinamas savas
vardas kaip žymaus ir patriotiško
tautiečio, besirūpinančio mūsų
tautos vertybėmis. Pabuvus pora
mėnesių Amerikoje ir gal Kana
doje, galima grįžti per Vokietiją,
kur užvedami ryšiai su varpų lie
jykla ir nusiperkamas vartotas
automobilis draugijos ir asmeniš
kiems reikalams. Reikia tada jau
ryšių su Vidurio Europos vals
tybių panašiomis organizacijo
mis ir akademinėmis įstaigomis
Prahoje ir Budapešte. Ten specveikėjas sutinkamas su didelėmis
simpatijomis, nes jie užjaučia vi
sus lietuvius, kokie jie bebūtų ir
ką bedarytų. Šitokia atmosfera
puikiai išnaudojama kiek galint
plačiau.
Grįžus į Lietuvą, jau galima
palaikyti autoritetingai ryšius su
užsieniu, kad kiti draugijos
asmenys į tai neįsiveltų. Pakvies
ti užsieniečius į Varpų mylėtojų
Tarptautinį suvažiavimą, kuris
vyktų kokio nors mūsų universi
teto globoje arba būtų remiamas
vyriausybės bei parlamentarų
žmonių. Nėra ko rūpintis, kad
tarptautiškumas čia dėl dalyvių
riboto skaičiaus mažai pasireikš,
svarbu, kad šiek tiek kietos valiu
tos per tuos užsieniečius bus
galima subraukti, užmokant vie
tines jų išlaidas rubliais.
Reikia pasakyti keletą įspū
dingų kalbų ne tiek savo drau
gijoje, kiek platesniuose susibu
vimuose, kaip draugijos atstovui.
Čia verta užsipulti vyriausybę
už antireligingumą užtai, kad
bažnytinių varpų situacija igno
ruojama. Po keleto tokių viešų
pasisakymų už tautybę ir religįją,
kai kurios politinės frakcįjos
kreips į mūsų specveikėją rei
kiamą dėmesį. Jis tada jau gali
žvalgytis, kur ir kokiuose rin
kimuose galima būtų praeiti
arba būti rekomenduotam į kokį
svarbesnį respublikinės ar vie
tinės vyriausybės postą.
Tada jau galima pradėti
planuoti netolimai ateičiai ir
mestis į tikrai pelningesnę sritį
per draugijos veiklą: pačių
varpinių statybą. Galima iš

Raimondas Šeštakauskas, Ne
priklausomos Lietuvos televizįjos
Kauno direkcijos direktorius,
šiuo metu vieši Cable News Network centre, Atlanta, Georgia.
Čia jis turi progos susipažinti su
CNN veiklos metodika ir gali
mybėmis tas žinias pritaikyti
Lietuvos televizįjos darbe. Drau
go kultūrinio priedo redakcijos
paprašytas, maloniai sutiko su
mūsų skaitytojais pasidalinti
informacija ir mintimis apie
dabartinę Lietuvos televizijos
veiklą ir tolimesnes jos per
spektyvas.
— Prisimename tą baisią sau
sio 13-08108 naktį, kai sovietiniai
desantininkai šaudė į beginklius
žmones ir tanką vikšrai traiškė
Radijo ir televizijos bokšto sau
gotoją kūnus Vilniuje. Kai tik
Lietuvos televizijos Vilniaus siun
ta buvo nutraukta, tuoj pat jos
vieton stojo Kaunas. Gal galėtu
mėte 'papasakoti apie pergyve
nimus Kaune tomis baisiomis
valandomis?
— Tai, kas dėjosi Kauno tele
vizijos ir radijo redakcijos pasta
te tą baisią šių metų sausio
tryliktosios naktį, teko prisimin
ti ir apie tai kalbėti su įvairiais
žmonėmis jau ne kartą. Keletą
privačių pastabų, rasi, būsiu pa
sakęs ir mūsų pačių ankstesnio
pokalbio Čikagoje metu. Nesileisdamas į smulkmenas, galiu
pasakyti, jog dirbome — visas
žurnalistų kolektyvas, techniniai
redakcijos darbuotojai, labai
įtemptai ir sunkiai. Dirbome visi
kaip vienas, be atokvėpio, be
poilsio ar pertraukos. Dirbome bi
jodami, kad Vilniuje įvykusi tra
gedija gali lengvai pasikartoti
ir Kaune. Ačiū Dievui, piktų
užpuolikų ranka sudrebėjo,
tankai ir šarvuočiai nesugniuždė
paskutinės tą naktį laisvo ir tei
singo žodžio šventovės. Žvelg-

bankų ir vyriausybės tiesiog iš
reikalauti paskolas. Dar ko gero
net religinės organizacijos
pinigais prie to prisidėtų, nes jos
pradės vis daugiau pinigų gauti
iš užsienio, ir tikrai rimtų ir gerai
išdirbtų projektų gal joms net
trūks savo fondams panaudoti.
Svarbu, tačiau religiją suvesti su
tautiškumu ir užtat prie varpinių
reikia pastatyti turizmui parduo
tuves, gal net su kavine, o kai kur
ir karavanams pastatyti plotu.
Varpinės tokiu būdu pasitarnau
tų turizmo išplėtimui, žinoma,
draugijos pastangomis ir mūsų
specveikėjo dėka. Tokiu būdu
pagreitėtų visokių leidimų iš-
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damas atgal ir įvertindamas
pergyventą laikotarpį, galiu
pasakyti, kad visi, kurie tą
lemtingą‘naktį Kauno redakcijo
je grūmėsi už laisvą ir demokra
tinę Lietuvą, buvo vieningi ir ga
vo tikrą „kovos krikštą”. Visi
nevienareikšmiai ir aiškiai pa
rodė, kad atgal kelio jau nebėra,
Lietuvos žmonės mato mūsų
Tėvynę tik laisvą ir nepriklau
somą.
— Žvelgiant atgal, kokią rolę
suvaidino Kauno Lietuvos tele
vizija tomis dienomis?
— Dėl Kauno televizijos rolės
tomis dienomis tai gal būsiu kiek
šališkas, nes vienaip viskas atro
do iš šalies ir kitaip, pačioje veik
loje, įvykiuose dalyvaujant. Ta
čiau manau, kad be mūsų darbo
Lietuvą būtų užgriuvusi labai
sunki ir baisi nežinojimo našta. Į
redakciją plūste plūdo filmuota
ir žodinė informacįja, rodėme Lie
tuvai, o ir visam pasauliui, kokie
žvėriškumai įvykdyti mūsų sos
tinėje — Vilniuje, telkėme ir
vienijome žmones priešintis bai
siam siaubui — sovietinės armi-

davimas toms turizmo bazėms. Ir
pagaliau pačios vyriausybės di
rektoriams patogiau duoti
leidimus varpinių statybai negu
kokiems neaiškiems kooperaty
vininkams. Kaip tai daroma kar
tais su panašių sporto, jaunimo,
religijos, šalpos organizacijų biz
niais, apsikabinėjusiais tautos
išlaikymo, žmoniškumo, reli
gingumo ar auklėjimo šūkiais.
Po to, mūsų specveikėjas gali,
į šitas galimybes kapitalistiškai
pasižiūrėdamas, eiti prie šių
turizmo bazių privatizavimo ir
net žemės ar pastatų įsigijimo su
savo draugais (žinoma, ne iš drau
guos). Šiame etape jau nebereikės
maišyti humaniškumo su kapitalistiškumu. Galima bus jau eiti
prie brutaliai atviro buržuazinio
galvojimo ir nebesimaskuoti.
Atrodytų, kad specveikėjų be
veik kaip ir profesijai ateitis yra
puiki, nes jie tokioje veikloje turi
ilgametį patyrimą arba yra gerai
nusižiūrėję į kitus. Savaime
aišku, kad neturime maišyti jų su
rimtais reikalingų organizacijų
darbininkais. Antra vertus, nei
Lietuvoje, nei išeivijoje nereikėtų
tokiais specveikėjais apsileisti.
Jonas Pabedinskas

jos smogikų, vadinamojo „gelbė
jimo komiteto” bei komunistų
partijos mėginamai įvykdyti
naujai Lietuvos okupacijai.
Geriausias atpildas už nemigo
naktis, nerimo dienas buvo pačių
Lietuvos žmonių šiltas žodis.
Visą gyvenimą prisiminsiu se
ną kaimo moteriškę, atvežusią
mums valgyt, gal savaitei praėjus
po sausio 13-osios. įėjo į kabinetą,
pasisveikino ir įdavė maišelį su
dešimčia kiaušinių. Pasakiau, jog
nealkani, kad gal nereikėtų, gal
jai pačiai labiau pravers. Įbruko,
griežtai sakydama: „Valgykit,
vaikeliai, turit būti stiprūs. Visą
naktį atsiklaupus prieš televizo
rių, kaip prieš altorių, meldžiau
si, kad tik jūs liktumėt ir Lietu
va laisva būtų”. Ir išėjo. Ir dabar,
kai prisimenu, graudu darosi, o
kartu gera. Tada tik ir pamatėm,
kad gyva Lietuva ir stipri didžio
sios daugumos širdyse.
— Ar buvo tikėtasi, kad po to,
kai buvo okupuota Vilniaus ra
dijo ir televizijos studija bei siąstuvo bokštas, tas pats bus ban
doma daryti ir Kaune? Ar buvo
ruošiamasi tai galimybei? Antra
vertus, ar buvo anomis dienomis
galvota apie galimybę, kad
Vilniaus Lietuvos televizijos
įrengimai bus okupuoti? Ar buvo
tam ruoštasi, (pavyzdžiui, išvežant

kurią nors aparatūrą)?
— Kad Vilniuje nebuvo
deramai pasirūpinta išsaugoti
brangią televizijos techniką, ir
visa (beveik visa) ji atiteko
priešui, patys kalti esame.
Laukėme, kad įvykiai pasisuks
bloga linkme, tačiau žinoma,
niekas negalėjo numatyti, kad
tokia bloga. Asmeniškai, kai pra
sidėjo televizijos bokšto ir teleradijo pastatų Konarskio gatvėje,
Vilniuje, ataka, buvau tikras,
kad ir mūsų Kaune laukia tas
pat. Maniau, kad priešas vykdys
puolimą vienu metu abiejuose
miestuose, kad atimtų galimybę
žinoti ir girdėti. Maniau, kad
galbūt coup d’etat vyksta visose
Baltijos šalyse, gal ir Maskvoje.
Laimei — klydau.
— Lietuvos televizijos įrengimai
Vilniuje tebėra okupuoti ir jais
neleidžiama naudotis Lietuvos
televizijos darbuotojams. Tačiau
juk vyksta laidos, kurias tvarko
naktinė komunistą partija. Kokios
tos laidos, kaip plačiai jos ma
tomos? Kokia ją reikšmė?
— Vadinamos Lietuvos komu
nistų partijos, Burokevičiaus bei
Jermalavičiaus vadovaujamos,
bei KGB žmonės jaukiai jaučiasi
mūsų televizijos bei radijo pasta
tuose. Tačiau tas jaukumas ir
ramybė, matyt, brangiai atsieina,

jeigu turi ginkluotis automatinin
kais bei šarvuočiais nuo protes
tuojančiųjų badautojų bei televizįjos darbuotojų gintis. Mūsų
žmonės nėjo dirbti okupantams,
todėl šie parsivežė streiklaužių iš
Maskvos, Minsko bei kitų vietų.
Ir tie tačiau, kaip teko girdėti, il
gai čia neišlaiko. Sunkūs tie Judo
grašiai, rankas degina. O „pro
grama”, kurią okupantai iš
užimtos mūsų televizijos rengia,
tai — pavogta Lietuvos televizijos
archyvų medžiaga, vogti užsieni
niai filmai bei koncertų juostos,
rodomi be „copyright”, bei šlykš
tus propagandinis melaB, kuriuo
jie stengiasi Lietuvą aptaškyti.
Laimė, tik Vilnius bei Vilnijos
kraštas juos temato. O jei ir mato,
tai vargu, ar daugelis žiūri.
— Kaip dabar vyksta Lietuvos
televizijos darbas? Kokia čia
Kauno rolė? Kur vyksta televizįįos
darbas pačiame Vilniuje? Kaip
televizijos programos pasiekia
visą Lietuvą? O kaip su Vilniumi?
Ar slėnyje gyvenantys vilniečiai
pagauna Lietuvos televiziją?
— Lietuvos televizija dabar
išsibarsčiusi po visą Lietuvą.
Vadinamės „Nepriklausomos
Lietuvos televizija”, kad skirtumėmės nuo okupantų, begė
diškai mūsų vardą pasisavinusių,
ir kad geriau mūsų siekius
atspindėtume. Kauno redakcija,
dabar tapusi „direkcija”, tarnau
ja kaip mūsų TV centras. Turime
mažas televizijos redakcijas
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje, Utenoje, Alytuje, Mari
jampolėje, Mažeikiuose. Susikūrė
Rytų Lietuvos televizija Šalči
ninkuose. Dažniausiai tai vos keli
žmonės, dideli mūsų darbo entu
ziastai, visą savo laiką ir jėgas
skiriantys darbui. Visa tai su
jungta į vieningą Lietuvos tele
vizijos programą, kurią mato be
veik visi mūsų Respublikos
gyventojai. Išimtį čia, deja,
sudaro Vilnijos krašto gyvento
jai, žemesnėse Vilniaus vietose
gyvenantys žmonės. Tai todėl,
kad Vilniaus televizijos bokštas ir
jo galingi siųstuvai okupanto
rankose...
— Kokios Lietuvos televizijos
programos dabar gimsta Kaune?
Teko girdėti, kad yra programa,
kurioje Lietuvos žmonės pasisako
įvairiais klausimais. Kaip kilo
toks įdomus sumanymas? Kaip tai
(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvos televizijos pastatas Vilniuje, šių metų sausio mėnesį užimtas ir šiuo metu dar tebesantis saugomas
sovietinių tankečių.
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Pokalbis su Sigute Stonyte ir Jurgiu Karnavičium
ROKAS ZUBOVAS
Šie koncertiniai metai Chica
go’s lietuvių bendruomenę tiesiog
lepinte lepino aukščiausio lygio
dainininkais iš tolimosios Tėvy
nės. Koncertų lankytojų atmin
tyje dar neturėjo laiko išblukti
puikūs jau ilgą laiką Lietuvos
scenose žibančių Irenos Milke
vičiūtės ir Virgilijaus Noreikos,
Gražinos Apanavičiūtės koncer
tai Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje, ne mažesnio talento jaunos
dainininkės Astos Krikščiūnaitės
ir jos mokytojos Aldonos Vilčinskaitės-Kisielienės pasirodymas
Lemont’o Lietuvių centro parodų
salėje (deja, ne taip gerai iš
garsintas ir nesusilaukęs deramo
rezonanso). Rodos, dar aidi pui
kiai pasisekusios Dainų šventės
akordai.
Nežiūrint viso to, tikiu, rytoj,
sekmadienį, liepos 28 dieną, 3
valandą po pietų Chicago’s Jauni
mo centro didžiąją salę vėl užtvindys lietuviškajai kultūrai ne
abejingi tautiečiai. Rytoj jų
laukia unikali proga — vienintelį
koncertą Jungtinėse Valstybėse
rengia pirmojo Marian Anderson
vardo Tarptautinio vokalistų
konkurso Washington, D.C.,
nugalėtoja, Lietuvos operos te
atro solistė Sigutė Stonytė. Jai
akompanuos, o taip pat ir solo
skambins pianistas, tarptautinio
pianistų konkurso Oberlin, Ohio,
pirmosios premijos laureatas,
tarptautinių Schumann (Zwickau, Vokietija) ir Beethoven
(Wien, Austrija) pianistų kon
kursų diplomantas Jurgis Karnavičius.
Trumpai pristatyti solistę
Sigutę Stonytę — išties su
dėtinga užduotis. Tegul faktai
patys kalba apie ją.
Jaunoji solistė rimčiau pagalvo
jo apie muzikos studijas, būdama
jau aštuoniolikos metų, nuo tada
jai Klaipėdoje puikius muzikos

Jurgis Karnaviėiua

Sigutė Stonytė
Julie Ainsworth nuotraukos

pagrindus davė mokytoja V. Mameniškienė. (Sigutė pasakoja:
„kad savo balsą, tokį jautrų ir
taip lengvai pažeidžiamą instru
mentą, taip puikiai pažįstu ir
sugebu valdyti, labiausiai turiu
dėkoti savo mieląjai mokytojai V.
Mameniškienei”), paskui moks
las Lietuvos Konservatorijoje,
profesoriaus Z. Paulausko vado
vaujamoje dainavimo klasėje,
pabaigus — dar studijos pas pro
fesorę J. Kepenienę taip pat Vil
niuje. Pakeliui — laimėti keli
respublikos ir sąjungos masto
konkursai. Pradedant 1985 metais, kai
jaunoji dainininkė tapo Lietuvos
operos teatro soliste, ji yra viena
produktyviausių Lietuvos daini
ninkių, tiesiog stulbinanti savo
repertuaro visapusiškumu, prog
ramų apimtimi. Per šiuos trum
pus šešerius metus operos sceno
je sukurtos Violetos (Verdi „La
Traviata”), Margaritos (Gounod
„Faust”), Elizabetos (Wagner
„Tannhaeuser”),
Tatjanos

(Čaikovskij „Eugenij Onegin”),
Marcelinos (Beethoven „Fidelio”)
Kerubino (Rossini „Le nozze di
Figaro”) ir kiti vaidmenys. Iš
oratorinio žanro su įvairiais
orkestrais ir dirigentais atlikti
Bach „St. Matthew-Passion”,
Haydn „The Seasons”, Bruckner
„Reųuiem”, Poulenc „Stabat
Mater”, Honegger „Jeanne d’Are
au bucher”, Schoenberg „Gurre—Lieder”. Šalia to, su vyru,
pianistu Jurgiu Karnavičiumi,
atlikta nemaža kamerinės muzi
kos programų.
Solistė jau spėjo savo balsu
sužavėti Japonijos ir Lenkijos
klausytojus. O štai šių metų
liepos 20 dieną atėjo ir pirmasis
labai ryškus tarptautinis pripa
žinimas — International Marian
Anderson Vocal Art Competition
jury komisija Sigutei pripažino
antrąją premiją (pirmoji visai
nebuvo skirta).
Toliau — žodis pačiai naujajai
laureatei. Kalbėjausi su Sigute
kitą dieną po konkurso rezultatų

Lionė Mickevičiūtė-Ramonienė

Sacrė Coeur
Besimeldžiančiųjų maldos apgaubia mano
ramią sielą, padidindamos supantį didelio
grožio jausmą. Jaučiu kvapą degančių gausių
žvakių, tai prie Kristaus statulos, tai prie
Marijos ir įvairių šventųjų. Koks neužmirš
tamas veidas jaunos moters, prislėgtos gilaus
skausmo, klūpančios prie Marijos statulos.
Apeina ji vėliau aplink statulą, glosto rūbo
klostes marmurines ir, vėl atsiklaupus, paskęs
ta maldoje ir skausme.
Sėdint ant Sacrė Coeur bazilikos laiptų, de
besėliai atrodo tokie žemi, kad nenustebtum,
jeigu į tą pusę numestas akmuo pasinertų be
garso tame baltame vilnų kauburyje. Sacrė
Coeur (Šventosios Širdies) bazilika — tai mano
mėgiamiausia apsilankymo vieta Paryžiuje.
Ten nesitikiu nieko naujo, tik to paties, ramaus
vidinio ir vizualinio pasitenkinimo.
Kaip Atėnai, Roma ir Jeruzalė, rašoma, kad
ir Paryžiaus apylinkė buvo apsupta septynių
kalnų ar kalvų. Montmartre — kankinių
kalnas. Vieta žinoma jau nuo pagonių laikų,
čia buvo nužudyta krikščionių, tarp jų ir
šventas Denis. Vėliau čia pastatytas bene
diktinų vienuolynas, aplankytas net Orleano

Mergelės, Ignaco Lojolos, Pranciškaus Ksavero
ir kitų žymių asmenybių. 1870 metais prancūzų-prūsų karui pasibaigus, visai tautai pri
tariant, ant šio kalno buvo pastatyta didžiulė,
įspūdinga romaniškojo-bizantinio stiliaus
bazilika, dedikuota Jėzaus Šventai Širdžiai.
Tas didingas užmojis pareikalavo daug talen
to, darbo ir aukų. Kas yra itin įdomu, tai kad
pagrindiniame altoriuje yra išstatyta mon
strancija, ir jos adoracija vyksta 24 paros
valandas jau nuo 1885 metų. Šventa vieta!
Kokia laimė sutikti Elenutę — seselę
Elenutę. Tai tyra, visus mylinti siela! Jos
gyvenimo tikslas — tarnauti Dievui ir daryti
gera žmonėms. Prancūzų rašytojas Anatole
France savo autobiografinėje knygoje Le Livre
de mon Ami („Knyga mano draugo”) apgailes
tauja, kad daugumos šeimų ir pavienių žmonių
gyvenimo raida — istorija neužrašyta, ir taip
pradingsta, neperduota kitoms kartoms. O
seselė Elenutė turi įdomią praeitį. Lietuvoje
jaunutė jautė pašaukimą vienuolės gyvenimui
ir labai norėjusi įstoti į Jėzaus Šventos Širdies
vienuolyną. Nebuvo priimta. Visai netikėtai,
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą su lietuvių

La Basiliųue du Sacrė Coeur de Montmartre, Paryžius

paskelbimo:
— Labas, Sigute, visų pirma
leisk Tave pasveikinti su tokia
puikia sėkme ne tiktai savo, bet
ir visų Chicago’s lietuvių, ne
kantriai laukiančių tavo pasiro
dymo, vardu.
— Labai ačiū, Rokai, malonu
girdėti tavo balsą tolimuose
kraštuose.
— Ačiū, norėčiau visų pirma
tavęs paklausti, kaip aplamai
pasirodė tau Marian Anderson
konkursas, mes čia tiktai žinome,
kad tai buvo pirmasis toks
konkursas?
— Taip, konkursas iš tiesų pir
masis, tačiau organizuotas buvo
puikiai — gal todėl, kad jį
organizavo tie patys žmonės,
kurie jau daug metų tame pa
čiame Maryland University orga
nizuoja tarptautinius pianistų
konkursus. Atranka vyko pagal
dalyvių nusiųstas juosteles, ir
mes su Jurgiu gana skeptiškai į
visą tai žiūrėjome — galvojome,
kad manęs neatrinks. Paskui, kai
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jau gavome atsakymą, kad esu Jarasova nepateko net į antrą
kviečiama dalyvauti konkurse, turą — kadangi jai dainuojant
prasidėjo tikri „kančių keliai” — visai nebuvo jausti skirtumo tarp
kol gavom vizas, bilietus ir taip Wolfo ir Rachmaninovo dainų ar
toliau. Tiesa, iš viso konkurso tarp Čaikovskio ir Puccini arijų.
organizacijos tik vienas įvykis Viską ji dainavo tiesiog „gražiu”
pasirodė ganėtinai keistas — tai balsu ir tiek. O šiaip susirinko
konkurso uždarymo ceremonija, labai skirtingo plano daininin
kadangi tokios kaip ir nebuvo. Po kės. Ir iš į finalinį etapą atrinktų
ilgai trukusio jury svarstymo, keturių dainininkių trys buvo
kuriai iš finalisčių suteikti ke aiškiai kamerinio plano ir tiktai
lintą premiją, visa paskelbimo aš viena daugiau operinio sti
ceremonija buvo labai staigi ir liaus. Man šis konkursas dar
beregint pasibaigė... gal todėl, labai patiko ir tuo, kad leido
kad nugalėtoja buvo ne Amerikos pasirinkti labai plačią programą
ir pilnai atskleisti savo, kaip dai
solistė?
— įdomu tai girdėti, o, sakyk, nininko ir muziko, visas ypaty
koks buvo bendras konkurso bes. Iš tiesų esu labai laiminga,
lygis, juk turbūt teko ir šiek tiek kad pirmą kartą galėjau dainuoti
viską, kaip pati suprantu ir noriu
varžovių išgirsti?
— Nemažai dalyvių klausiau dainuoti, ir buvau taip gerai
ir turiu pasakyti, kad lygis buvo komisijos įvertinta.
— Sakyk, Sigute, ar ir finale
iš tiesų labai aukštas. Ir tai nėra
labai stebėtina — komisįja iš 179 turėjai progos girdėti, kaip tavo
įrašų atrinko 46 dalyves, taigi konkurentės dainavo?
— Taip, kadangi aš pradžioje
kalbos apie kokias nors preten
denčių technines balso problemas ištraukiau 21-ą numerį, o iki
finalo visos anksčiau už mane
iš viso nebuvo.
— Labai džiugu, kad tokiame dainavusios pretendentės atkrito,
fone abi (konkurse taip pat galėjau padainavus su orkestru
dalyvavo ir Jolanta Stanionytė) ramiai klausyti, kaip sekasi
lietuvaitės pateko tarp dvylikos kitoms finalo dalyvėms. Iš jų man
geriausių konkurso dalyvių.
didžiausią įspūdį paliko juoda
— Taip, tas tiesa, nors aš apla amerikietė, labai jautri muzikė,
mai gana skeptiškai žiūriu į kon puikiai atlikus solinę finalo 40
kursus, kadangi matau, kaip minučių programą. Tačiau fina
niveliuojančiai jie veikia menines lui akompanavęs orkestras, deja,
individualybes. Kai muzikas yra ypatingu jautrumu nepasižymė
labiau individualus, jam sunku jęs, nesugebėjo pajusti šios
įtikti visų jury narių skoniui. Ta solistės balso specifikos ir jos
čiau šis konkursas buvo maloni balso paprasčiausiai nesigirdėjo.
išimtis. Jau prieš konkursą pa Tiesiai tariant, šis orkestras buvo
sirodžiusiame biuletenyje, tarsi labiau pratęs, atrodo, groti
konkurso credo, buvo parašyta simfoninę muziką ir su solistais
mintis, kad šio konkurso tikslas elgėsi beveik nemandagiai — ne
ir didžiausias dėmesys — at siklausė ir nesistengė pritapti.
skleisti solisčių sugebėjimą balsu
— Dar kartą tave sveikinu.
išsakyti muzikines mintis ir nuo Sakyk, o kas toliau, kokias gali
taikas, jausti stilistikos ir kalbos mybes, kokias duris ši sėkmė
ypatybes. Ir iš tiesų komisija pa tau atvers?
grindinį dėmesį skyrė muzikai,
— O, tai gana liūdnas klausi
o ne dainavimo technika^ juolab mas. Dabar Lietuvoje tokia situ
kad praktiškai visos konkurso acija, kai nelabai kam ir berūpi
dalyvės techninių problemų ir meno ar muzikos klausimai. Visi
neturėjo. Pavyzdžiui, Čaikovskio žymiai labiau rūpinasi politika ir
vardo dainininkų konkurso pir materialinėmis vertybėmis, taigi
mos premijos laureatė Natalija sunku turėti džiaugsmo iš savo
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šeima atsidūrė Prancūzijoje, kaip auklė nauja
gimės dukrelės. Tai šeimai grįžus į Lietuvą, ji
pasiliko Prancūzijoje, paprašyta kitos lietuvių
šeimos, o netrukus išsipildė jos dar vis
nepaprastas troškimas tapti vienuole Jėzaus
Šventos Širdies vienuolyne. Už keleto mėnesių
seselė Elenutė švęs savo įžadų davimo 50 metų
sukaktį.
Balandis Paryžiuje — tai kaštonų žydėjimo
metas! Atplaukia svaiginantis kvapas nuo
nežinomo medžio žiedų; aksominių gėlių spal
vingumas prilygsta gražiausiam persiškam
kilimui. Tai gamtos pavasario puota! De
besėliai sklaidosi ir ryškėja. Paryžiaus vaizdas
su viską dominuojančių Eifelio bokštu.
Apačioje kalno visai netoli yra Montmartre
senas kapinynas. Ten apsilankius, kaip
įprasta, „labas” pasakyti pamėgtiems poetams,
rašytojams, muzikams, randu ant Nijinskio
kapo, tarp gėlių puokštės, ružavą sušlapusį
baleto batelį, į kurį įkritusios dvi ružavos
rožytės. Susimąstai — toks talentas, ir toks
trumpas to talento pasireiškimas. Po to,
daugelis metų praleista „miglose”, ligoninėse,
sanatorijose, kol pagaliau poilsis ramiose
Montmartre kapinėse.
Pere Lachaise kapinės tai seniausios, svar
biausios ir didžiausios kapinės Paryžiuje. (Jas
tinkamai aprašyti reikėtų atskiro straipsnelio).
Ten apsilankius, tarp daugelio kitų vėl pa
sveikinu viduramžių legendas — Hėloi’se ir
Abelard ir labai pamėgtą poetą Alfred de
Musset. Mylėjo jis Aurore Dupin (mums
žinomą George Sand vardu), rašytoją, tų laikų
„feministę”, draugę ir bendramintę daugelio
rašytojų, muzikų, poetų. Jai jį palikus, didelio
pergyvenimo paveiktas, de Musset sukūrė
pačius gražiausius savo poezijos posmus,
įskaitant ciklą „Les Nuits” (Naktys), iš kurio
pora strofų yra iškaltos ant jo paminklo.
Prasmingi, jautrūs žodžiai didelio poeto ir žmo
gaus. Man dar ten berymojant, prisiartina
grupė smalsių moksleivių, kuriems mokytojas
daug ką aiškina, ir vėliau visi skaito iškaltus
žodžius. Pasakoja, kad verkiantis gluosnis, ku
rio poetas prie savo kapo norėjo, užaugo toks
didelis, kad jį turėjo nupjauti. Šiandien jaunu
tis gluosnis, paremtas lazda, perėmė didelio
gluosnio vietą.
Ne per toliausiai yra Chopin’o kapas,
kapinių viršininko tvirtinimu, tai labiausiai
lankoma vieta kapinėse. įspūdingas, bet
kuklus paminklas, su jo profiliu medaljone apa
tinėje dalyje, o viršutinėje — gražiausia

Paminklas Pėrė Lachaise kapinėse, Paryžiuje,
palaidotiems nelaimingai vienas kitą mylėjusiems
Hėloise ir Abelard.

muzikos mūza nulenkta galva, laikanti
rankose nulūžusią lyrą. Kapas visada papuoš
tas gėlėmis. Keistu sutapimu ir Chopin’as
labai mylėjo George Sand, ir abudu kūrėjai jos
draugystės buvo giliai paveikti ir įkvėpti.
George Sand statula, labai pamėgta studentų,
pasigėriu kasdieną, tik įžengus pro pa
grindinius Liuksemburgo sodo vartus.

Nuo Pėrė Lachaise iki seselės Elenutės
vienuolyno galima net pėsčiam nueiti, o tas
vienuolynas yra taip pat žymi istorinė vieta.
Prancūzų revoliucijos metu, siaučiant visokiausiems brutalumams, vieną naktį buvo
pralaužta mūrinė tvora ir sumestos į du iš trijų
iškastų griovių 1,036 atvežtos karo aukos
(nužudytos giljotina). Skaičius yra žinomas, nes
buvo liepta suskaičiuoti nužudytųjų rūbus, kad
jais būtų galima pasidalinti... Yra čia taip pat
ir mažos, bet svarbios kapinėlės, kuriose palai
doti aukštos kilmės žmonės, princai, princesės,
maršalai, generolai, taip pat ir Amerikos išsi
laisvinimo kovų herojus generolas markizas
Lafayette. Ilsisi čia ir buvusi aristokratė
Henriette Ay. t, šio vienuolyno įsteigėja. Ne
galima nepaminėti 16 seselių karmeličių —
aukų to žiauraus laikotarpio.

darbo, kai matai, kad klausytojai
dėmesio tau nerodo. Taip pat ir
muzikantų apmokėjimas — tie
siog ašaros... Tiesa, esu kvie
čiama dėstyti Lietuvos Konser
vatorijoje, tačiau dar labai noriu
pati dainuoti, o šis darbas
užkrautų labai didelę atsako
mybės naštą ir trukdytų įgy
vendinti visus koncertinius
planus, kurių turiu nemaža.
— O kaip apie duris į pasaulį, ar
planuose turi ir kitus konkursus,
gal kokie nors koncertai laukia
kaip šio konkurso išdava?
— Ši tema tai dar liūdnesnė...
Jau minėjau, kad nelabai mėgstu
konkursus ir nežadu juose toliau
dalyvauti, o dėl koncertų, tai jau
vien pagalvojus apie bilietų ir
vizų tvarkymus, visus kryžiaus
kelius, kuriuos reikia praeiti, kad
galėtum išvažiuoti, baugu darosi.
Šio konkurso sąlygos suteikė
kelis koncertus pirmosios premi
jos laureatei, tačiau, kadangi
man paskirta antroji premija,
nors ir aukščiausias įvertinimas,
tačiau tie koncertai nebepriklau
so.
— Liūdna tai girdėti, tačiau
grįžkime prie Chicago’s koncerto.
Abu su Jurgiu čia atvažiuojate,
kuo gi mus nudžiuginsite?
— Paminėjai Jurgį. Negaliu čia
nepasidžiaugti, kad turiu tokį
gerą gyvenimo draugą, kuris
man tikrai labai daug ir kaip
solistei padeda. Jurgis — ne tiktai
puikus solistas, bet ir geras
akompaniatorius, turi nuostabią
klausą, visus mano dainavimo
netikslumus be išlygų taiso. Taip
sakant, 80 procentų mano pasise
kimo — tai jo nuopelnas.
O dabar į Chicagą atvežu labai
įvairią programą — stengiausi į
ją įjungti kuo daugiau skirtingų
stilių ir žanrų kūrinių, kad
publika turėtų kuo pilnesnį
vaizdą apie mano dainavimą.
Chicago’je numatau dainuoti
Mozart’o, Verdi, Puccini, Wagner’io, Barber’io, Schoenberg’o,
Bajoro ir Šimkaus dainas. Klau
sytojai taip pat turės progos pasi(Nukelta į 3 psl.)

Frederic Chopin antkapis Pėrė Lachaise kapinėse,
Paryžiuje

Vienuolyno soduose ilgos alėjos, papuoštos
šlamančiais platanais, ąžuolais ir gėlynais.
Alėjos — tylios liudininkės ir praeities žiaurių
įvykių, ir begalės gerų darbų, atliktų pasi
šventusių, baltą aprangą vilkinčių Šventos Šir
dies seselių. Kapinėlės, gidui palydint, yra gan
gausiai lankomos rinktinių žmonių. Mano
„gidas” buvo pats mieliausias — čia prisodintų
rūtų ir begalės rožių kaltininkė — seselė
Elenutė.
Net dvi grupės mus šiandien linksmina sė
dinčius ant Sacrė Coeur laiptų. Keletas vyrukų
groja daugumos pamėgtą lengvą džiazą. Ant
žemesnių laiptų raudonplaukė mergaitė, ar
monikai palydint, dainuoja airiškas ir prancū
ziškas dainas. Pradeda lašnoti. Žmonės skirs
tosi. Grįžtu į baziliką ir nustembu pamačius
tą pačią moterį, dar vis paskendusią maldoje
ir skausme. Tikiuosi, ilgainiui suras ji ramumą
ir susitaikymą su tuo, ko negalima pakeisti...
Dar žvilgsnis į tolimą horizontą pro
kvepiantį, gyvybę teikiantį, gaivinantį ba
landžio lietutį. Atsisveikinant, sakau Sacrė
Coeur ir šį kartą ne sudiev, tik „au revoir” —
pasimatysim.
Paryžius, 1991 m. pavasaris
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Keletas minčių apie Lietuvos švietimo reformą
rių buvimas šalia sveikųjų ir
jiems padėtų atrasti savąją vietą
visuomenėje, pilnavertį socialinį
gyvenimą. Taigi komunikacinės
kultūros ugdymas — vienas svar
biausių švietimo reformų tikslų,
nes jau šiandien akivaizdu, kad
žmonijos ateitį lems ne jėgos val
džia, bet gebėjimai valdyti infor
maciją, ją akcentuoti, korektiš
kai, neiškreipiant pirminio šalti
nio, perteikti ją kitiems. Visa tai
siejama ir su kompiuteriniu informacįjos apdorojimo būtinumu,
kuris privalus, įvaldant bei ku
riant ir naujas, modernias tech
nologijas.

AURIMAS MARIJUS
JUOZAITIS

Apsisprendę gyventi savaran
kiai ir tai dar kartą patvirtinę šių
metų vasario 9-ąją, mes esame tik
sunkiausių ateities išbandymų
prieangyje. Reikia vienu ypu pe
reiti iš penkis dešimtmečius sve
timųjų organizuotos, totaliai kon
troliuojamos valstybinio regulia
vimo sistemos i pačių demokratiš
kai tvarkomą valstybę.
Pasikeitimai turi būti ženklūs.
Jie neišvengiami, tačiau neretai
sunkiai suvokiami socializmo są
lygomis užaugusiam žmogui.
Sunkiausia ir bus pasikelti žmo
nėms, nes įpratę prie paklus
niųjų ir išlaikytinių statuso, mes
dar ne greit ir ne taipjau lengvai
tapsime tikrai laisvais ir atsakin
gais savos visuomenės piliečiais.
Viso to turime mokytis, nes maža
drąsiai kalbėti, kai žodžiams ir
veiksmams pristinga atsakomy
bės. Nepakanka ir vien ryžtingai
veikti, jei ne visi veiksmai ir
sprendimai grindžiami kompe
tencija. Tokios tad mūsų bėdos.
Jos šiandien natūraliai suponuo
ja ir ugdymo institucijų veiklos
uždavinius.
Bendrojo lavinimo mokykla —
viena pagrindinių ugdymo insti
tucijų visuomenėje. Suprantama,
kad reformuojant švietimo siste
mą, jai ir tenka didžiausia per
tvarkos darbų programos dalis.
Lietuvos mokykla turi tapti ta
vieta, kurioje būtų ugdomi Res
publikos piliečiai — laisvi demo
kratinės visuomenės nariai. Ku
riant savo valstybę, mums ver
tėtų dažniau prisiminti John
Locke, teigusi, jog niekada neat
gims ta valstybė, kuriai žlugus,
žlugs ir jos visuomenė, bet jei
žlugus valstybei, bus išsaugota
visuomenė, tai anksčiau ar vėliau
valstybė tikrai atgims. John
Locke nuostata šiandien itin ak
tuali ir mums, 20-ojo amžiaus pa
baigoje grįžtantiems į natūralią
brandžios tautos būseną. Todėl
šioje nedidelėje švietimo reformos
apžvalgoje norėtųsi pateikti esmi
nes gaires, kuriomis vadovaujasi
Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisterija, vykdydama švietimo
sistemos pertvarką.
1. Lietuvos švietimo sistema
turi būti centralizuotai valdoma.
Tai suponuoja ne tik nedidelės
valstybės statusas, istorinė tra
dicija bei kitų Europos šalių pa
vyzdžiai, bet ir radikalios švie
timo reformos būtinybė. Per pen
kerius tarybinio gyvenimo de
šimtmečius taip jau susiklostė,
kad dauguma inteligentijos, o
ypač humanitarinių mokslų sri
tyje, telkėsi viename mieste —

Antano Sutkaus nuotrauka — „Tėvo ranka”, 1965

Vilniuje, todėl ir pertvarkos vėjai
šiuokart padvelkė „iš centro”. Su
prantama, kad tai nėra normali
padėtis, ir galvojant apie refor
mos idėjų plėtotę visoje Lietuvoje
(rajonuose, miestuose), būtina
rūpintis žmonių, remiančių šias
idėjas, telkimu vietose. Tačiau
šiuo metu mūsų reformos situ
acija kiek kitokia. Ji ir diktuoja
savo sąlygas, todėl šiandien visus
reformos šalininkus taip pat glo
boja „centras”.
Siekiant sklandžiai koordinuoti
visus švietimo pertvarkos darbus,
būtina turėti operatyvių ryšių
tarp centrinių bei pirminių (vie
tinių) švietimo valdymo grandžių
sistemų. Centrinis sistemos val
dymo aparatas (ministerija) pri
valo laiku informuoti vietines
švietimo valdymo grandis apie
numatomus pakeitimus ugdymo
bei valdymo procese, o pastarieji
nuolat pateikti naujausią infor
maciją apie mokymosi proceso
būklę jų reguliavimo sferai pa
skirtose ugdymo institucijose.
Nors šis modelis yra elementa
rus, tačiau, kaip bebūtų keista,
apie jį Lietuvoje tenka kalbėti
dažnai, argumentuojant jo būti
numą šiuo laikotarpiu, kadangi
decentralizacijos „sindromas”
yra itin ryškus.

2. Pagrindinis Lietuvos švieti
mo reformos uždavinys — ugdyti

Santaros-Šviesos federacijos
38-asis suvažiavimas
Santaros-Šviesos federacijos
38-asis suvažiavimas šiais metais
vyks Lietuvių centre, Lemont, IIlinois, nuo rugsėjo 5 iki 8 dienos.
Suvažiavimo programoje, tarp ki
tų, yra numatytos šios paskaitos:
Zenonas Rekašius — „Energeti
niai mitai ir mitologinė politika”;
Rimvydas Šilbąjoris — „Bro
niaus Radzevičiaus stilistika”;
Albertas Zalatorius — Lietuvių
kultūros dabartinė situacija”;
Saulius Sužiedėlis — „Penkias
dešimčiai metų praėjus: lietuvių
tautos sukilimo ir laikinosios vy
riausybės istorijos interpretacijų
disonansai”;
Ričardas Gavelis — „Lietuvių
literatūra tarp moralinio šauks
mo ir privatizacijos”;
Aleksandras Štromas — „Atsi
kuriančios Lietuvos valstybingu
mo problemos ir perspektyvos”;
Alfredas Bumblauskas — „Lie
tuva Vidurio Europos istorinėje
raidoje”;

Ilona Gražytė-Maziliauskienė,
Leonas Sabaliūnas ir Julius
Šmulkštys — Svarstybos: „Tau

Respublikos pilietį, laisvą bei vi
dujai atsakingą visuomenės narį.
Tam tikslui pasiekti mes turime
sudaryti tiek materialines, tiek
dvasines sąlygas. Materialinės —
tai nauju mokyklų statyba (perė
jimui prie vienos pamainos darbo
visose Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklbsei reikia 150-ies naujų
mokyklų), moderni jų įranga, ge
rai organizuotas ir kokybiškas
moksleivių maitinimas ir poilsis.
Dvasinės — tai iš esmės nauji
santykiai tarp mokytojų ir moks
leivių, tarp mokytojų ir tėvų, tai
kitokie mokymo metodai. Kitoks
mokymo turinys. Mokykla turi
tapti tokia visuomenės instituci
ja, kurioje moksleiviai tiek fiziš
kai, tiek psichologiškai jaustųsi
saugiai, ir buvimas joje brandintų
supratimą, kad visuomenė tikrai
suinteresuota iniciatyvių, kūry
bingų žmonių skatinimu, kad jo
je branginami sąžiningi, atsakin
gi žmonės. Vaikas, atėjęs į mo
kyklą, susiduria su pirmąja vals
tybinės struktūros institucija.
Mokyklai privalu sudaryti sąly
gas išsiugdyti poreikį būti veik
liu ir doru. Psichologiškai saugiai
jausdamasis mokykloje, vaikas
ugdysis savyje pasitikėjimą ta ap
linka, kurioje jis būna, o ta ap
linka tai „mikrovisuomenė” —
mažytė dalelė tikrosios visuome
nės. Šios paprastos tiesos yra
labai skausmingai išgyvenamos
nūdienos Lietuvoje. Praradę vals
tybę, mes faktiškai,buvome pra
radę ir savo visuomeninį gyveni
mą, o juk vienas esmingiausių sa
varankios valstybės bruožų — pil
nakraujis visuomeninis gyveni
mas, savaveiksmių organizacijų
gausa bei jų veiklos konstrukty
vumas.
Gaivindami visuomeninę veik
lą, ugdydami poreikį jai bei gebė
jimus joje dalyvauti, mes tuo pa
čiu stipriname savo valstybingu
mo pamatus. Lietuvos mokykla
turi suteikti ir specialių žinių
apie demokratiniais pagrindais
tvarkomą visuomenę, jos institucijas, sudaryti sąlygas visuomeni
nės veiklos įgūdžiams formuotis.

tiniai sąjūdžiai ir vakarietiška
demokratija”;
Egidijus Aleksandravičius —
„Nauji požiūriai į 19-ojo amžiaus
Lietuvos istoriją”;
Vytautas Radžvilas — „Libera
lų galvosena postsovietinės Lietu
vos kultūroje ir politikoje”.
Tradiciniame Santaros-Šviesos
federacijos suvažiavimo literatū
3. Įvairių socialinių grupių
ros vakare šiais metais dalyvaus tarpusavio santykiai, jų pobūdis
rašytojas Ričardas Gavelis iš yra visuomeninio, kultūrinio tau
Lietuvos, dramaturgas Kostas tos brandumo ženklas.
Ostrauskas ir poetė Liūne
Mums būtina mokytis gebėjimų
Sutema.
susikalbėti ir bendradarbiauti su
įvairiausiais visuomenės sluoks
Santaros-Šviesos federacijos 38- niais bei grupėmis, todėl labai
ajam suvažiavimui registraciją svarbu, kad ir mokykla prasmin
priima ir platesnes informacijas gai ugdytų poreikį suvokti kitaip
apie jį teikia: Marija Paškevičie- galvojantį, toleruoti kitokių, nei
nė, 306 55th Place, Downers tu pats, įsitikinimų žmones,
Grove, IL 60516. Telefonas: suprasti ir atjausti fiziškai, psi
chiškai suluošintus žmones, ku
(708) 852-3887.

Vienas pagrindinių Lietuvos
mokyklos uždavinių komunikaci
nės kultūros ugdymo srityje — sa
varankiškas informacijos valdy
mas, suvokiant jį kaip gebėjimus
į tą patį faktą pažvelgti kele
riopai, numatant skirtingas jo pa
sirinkimo galimybes.
Mums, postkomunistinės eros
žmonėms, būtina išsiugdyti suvo
kimą, kad bet kokia informacija
turi savyje tik dalį tiesos, bet ši
dalis yra labai vertinga, todėl rei
kia stengtis pačiam ir padėti ki
tiems atrasti ją milžiniškame in
formacijos sraute. Taigi mes pri
valome būti atviri bet kokiai in
formacijai, nes dirbtinai ribodami
jos srautą, mes tuo pačiu apribo
jame savo galimybes tobulėti.
Niekas pasaulyje neturi teisės
nuspręsti už kitą, kad koks nors
istorinis, politinis ar kultūrinis
faktas jam nėra reikalingas.
Kiekvienas žmogus turi teisę
pats vertinti ir apsispręsti. Bet
tam, kad pasiektume tokį visuo
menės lygį, pati visuomenė turi
būti pakankamai brandi ir vado
vaudamasi aukščiausiais huma
nizmo bei demokratijos idealais
taip sutvarkyti švietimo sistemą,
kad jaunas žmogus palaipsniui
subręstų gyvenimui tokioje visuo
menėje. Todėl itin svarbią vietą
šių uždavinių akivaizdoje turi ir
nauju telekomunikacijų bei infor
macinių technologijų diegimas
mokyklose.

4. Kita, ne mažiau reikšminga
komunikacinės kultūros pro
blema — tai bendravimo ir
susikalbėjimo su pasauliu pro
blema. Lietuviai — maža tauta, ir
todėl jai privalu tapti daugia
kalbe tauta. Jei norime sugrįžti į
pasaulio tautų bendriją, turime
prasmingai mokėti suprantamai
perteikti kitiems savosios tautos
mentaliteto, etnokultūros, kurio
je savitai buvo įprasminta žmoni
jos patirtis, unikalumą.
Kad įgyvendintume šiuos tiks
lus, mes turime daug ir įtemptai
dirbti, tačiau net nuoširdaus dar
bo ne visada pakanka, nes nere
tai stokojama aiškaus problemų
suvokimo bei patirties visas pro
blemas spręsti patiems ir prisiim
tus sprendimus atsakyti asmeniš
kai, todėl mums būtina mokytis
iš kitų šalių patirties, mokytis
kviečiantis specialistus iš svetur.
Antra vertus, didelį rūpestį šian
dien mums kelia mokytojų kvali
fikacija. Dauguma jų buvo reng
ti darbui mokyklose „išsivysčiu
sio socializmo sąlygomis”, ir todėl
jie negavo to, ką privalėjo gauti
kaip mokytojai. Ir tie, kurie tapo
tikrais mokytojais, tapo jais tik
todėl, kad sugebėjo pasipriešinti
oficialiai sovietinės pedagogikos
sistemai. Tačiau nemaža mokyto
jų dalis vienaip ar kitaip lieka
„nuskriausta”. Ir jiems mes pir
miausia turime sudaryti sąlygas
atitaisyti šią skriaudą, organi
zuodami kvalifikuotus tobulini
mo kursus, kuriuose paskaitas
skaitytų ir užsienio specialistai.
Todėl džiugu, kad turime bendra
minčių Amerikoje, nuoširdžiai
talkinančių Lietuvos švietimo re
formos darbams. Tai APPLE bei
jos nenuilstamos direktorės Vai
va Vėbraitė ir Jūratė Krokytė-Stirbienė.
Esu tikras, kad bendromis pa
stangomis mums pavyks sukurti

Kryželis, surastas tremtinių U Lietuvos kapinaitėse, Igarkoje, 1989 metų vasarą, kada ekspedicija iš Lietuvos leidosi į
Sibirą ieškoti ištremtų lietuvių palaikų, kad juos galėtų parvežti palaidoti i Lietuvą.
Zacharljaus PutUovo nuotrauka

X.

IŠ CIKLO „SIBIRO KŪDIKIS"
***

Ledo lovutė,
ledo miegas,
ledo sapnai,
ledo duona,
ledo vanduo,
ledinių kareivėlių
dūdos
laidotuvių procesijoje-------Duok mums duonos,
Dieve,
duok mums juodos,
baltos,

teateina Tavo karalystė
ledynų
Jeruzalėje----------- *■----***

ledynų motina
sapne Švenčiausioji
Mergelė,

ledynų motina
vidurnakčio
saulė,

mirštančiam delne
laiškas
i dangų -----------------***

Apie mirti ji nekalbėjo
niekada,
tiktai tyliai prašė
Viešpati,
kad atsiimtų--------

Rožančiai,
duonos trupinių Komunija
burnoje,

Ledynų motina
virš sielvartingų
žvaigždžių,

akmenų pagalvė
miegui,

ledynų motina
druskos maišų
drobėje,

ir graudi graudi
laukinių šunų
rauda ------------------

Pokalbis su Sigute Stonyte
ir Jurgiu Karnavičium
(Atkelta iš 2 psl.)

navičiaus nuomonę apie Marian
Anderson konkursą?
— Apskritai, konkursas buvo
labai aukšto lygio. Tiktai truputį
gaila, kad komisija nesiryžo pa
skirti pirmosios premijos ne
Amerikos solistei. Aš taip sakau
todėl, kad visiems — ir žiūro
vams, ir dalyviams — buvo visiš
toki Lietuvos švietimą, kuriam kai aišku, kas yra geriausias.
— Ar tai buvo taip ryšku jau po
tiktų Thomas Jefferson’o žodžiai
„Education is the anvil on which pirmojo turo?
— Ne, visa tai tapo aišku tik po
democracy is forged”.
finalo, kadangi kitos konkurso
* Aurimas Marijus Juozaitis yra dalyvės puikiai pasirodydavo vie
Lietuvos Respublikos Kultūros ir name ture ir paskui — žymiai
švietimo ministro pavaduotojas. blankiau kitame. Vienintelė
Gegužės mėnesį lankydamasis Jung Sigutė taip ryškiai ir tolygiai
tinėse Amerikos Valstybėse, turėjo aukščiausiu lygiu dainavo nuo
konsultacijas su šio krašto švietimo
įstaigom, o taip pat susitiko su JAV konkurso pradžios iki pabaigos.
Lietuvių Bendruomenės Švietimo ta Tiesa, komisija teisingai pasielgė,
kad skelbdama rezultatus, nė
rybos nariais.
klausyti ir lietuvių liaudies
dainų.
— Ačiū labai už pokalbį, Sigute.
Labai laukiame Jūsų Chicago’je,
o aš dar norėčiau išgirsti nelabai
nešališko, tačiau labai profesio
nalaus klausytojo — Jurgio Kar

vienos kitos solistės nesulygino
su Sigute, tačiau kai paskelbė,
kad pirmoji vieta nebus niekam
paskirta, salėje kilo triukšmingas
nepasitenkinimas.
— Na, bet tai vis tiek — aukš
čiausias konkurso įvertinimas. O
sakyk, kuo pats pradžiuginsi Chi
cago’s lietuviškąją publiką?
— Chicago’s publikai pateiksiu
romantikų kompozitorių progra
mą, į kurią įeis Schumann’o
„Kreisleriana” ir Liszt’o „Mefisto” valsas.
— Dar kartą dėkoju abiems už
tokį įdomų pokalbi ir iki greito
susitikimo Chicago’je.

Pabaigoje tikrai norėčiau dar
priminti visiems skaitytojams —
nepraraskime progos išklausyti
tokių iškilių kylančių Lietuvos
muzikos asmenybių. Gausiai apsilankykyte rytoj Chicago’s Jau
nimo centro didžiojoje salėje
trečią valandą po pietų „Margu
čio” rengiamame koncerte!
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Lietuvos televizija

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šešioliktoji, Kovo vienuoliktoji
nepraeina be dėmesio. Rengiame
televizijos transliacijas, įrašus.
Labai daug televizįja šiemet
pasidarbavo vasario 9 dieną, ple
biscito Lietuvoje metu. Kaip
pamename, Lietuvos Respublikos
žmonės beveik vieningai pa
reiškė, kad „Lietuva turi būti
nepriklausoma, demokratinė
valstybė”.
Nepriklausomos Lietuvos tele
vizija penkis kartus tą dieną po
valandą transliavo naujausius
duomenis apie balsavimą, rodė
reportažų. Dirbo improvizuotos
televizijos stotys Alytuje, Uteno
je, Marijampolėje, Mažeikiuose,
Šiauliuose. Reguliariai eteriu
jungėsi Klaipėda, Panevėžys,
Parlamento studija Vilniuje,
laikina studija Vilniaus rajone —
Nemenčiuje. Kauno televizijos
studija tarnavo kaip centras —
jungiamoji grandis. O kokiomis
sąlygomis žmonės dirbo! Pa
prasčiausia buitinė televizijos
aparatūra. Kolegė iš Čekoslo
vakijos televizijos, matydama,
kas darosi, „įtarė”, kad mes
turime aštuonias kilnojamas tele
vizijos stotis paslėpę! Ypač didelis
mūsų ryšių darbuotojų nuo
pelnas. Tik jų dėka Nepriklau
somos Lietuvos televizija sėkmin
gai dirba ypač sunkiomis, beveik
neįmanomomis sąlygomis.
— Kaip Lietuvos vyriausybė
naudojasi televizija? Ar pakan
kamai, ar per daug? Ar televizija
yra vyriausybės kontroliuojama,
ar yra platesnis žaidimo laukas?
— Šis klausimas taip pat
nuteikia pasvarstymams. Yra,
be jokios abejonės, yra vyriausy
bės įtaka, poveikis. Juk esame
vyriausybės organizacija, Lietu
vos Respublikos vyriausybės do
tacija išlaikoma nekomercinė
televizija.
Tačiau naivu būtų patikėti kai
kurių dideliais „demokratais”
dabar tapusių žodžiais, kad tele
vizija ir radįjas dabar kaip pelė po
šluota. Netiesa. Kita vertus, juk
kartu su mūsų pačių rinktu Par
lamentu bei vyriausybe kovojame
už demokratinę, laisvą Lietuvą.
Jei demokratijos principai bei
televizįįos darbas prasilenks, argi
sulauksime Lietuvos žmonių pri
tarimo? Rezultatų ilgai laukti ne
teks — tapsime neįdomūs, ne
reikalingi. Ir turėsime išnykti,
užleisti vietą. Šis žinojimas ne
gali leisti apsileisti, nurimti.
Kita vertus, kaip jau sakiau,
pats mano buvimas šiuo metu
CNN centre, Atlantoje, liudija,
kad Nepriklausomos Lietuvos
televizija tampa visa apimančio
pasaulio informacijos tinklo
dalimi. Tokie norėtumėm įžengti
į 21-ąjį amžių.
— Raimondui Šeštakauskui
dėkojame už tokį informatyvų
pokalbį, o jam pačiam, šiom die
noms grįžtančiam į Kauną, ir jo
kolegoms Lietuvos televizijoje lin
kime kuo geriausios sėkmės ir iš
tvermės jų tokiame sunkiame, bet
gyvybiškai mums visiems svar
biame darbe, mūsų tautai pa

(Atkelta iš 1 psl.)
vykdoma, kokie šios programos
atgarsiai?
— Iki šių metų sausio trylikto
sios Kaune buvo rengiama vos
dvi su puse valandos televizijos
programos per savaite. Dabar —
gerokai per dešimti valandų truk
mės. Didžiausiu laimėjimu lai
kyčiau televizijos laidas iš įvai
rių Lietuvos sričių — vadinamą
„regionine televiziją”. Šių metų
sausio mėnesi prasidėjusi labai
spontaniškai, ji vėliau tapo da
limi Kaune rengiamos „Krašto
apžvalgos” laidų. Tai šešis kartus
per savaite po valandą trunkan
tis teležurnalas, kurio metu ap
tariamos svarbiausios Lietuvos
gyvenimo problemos, pasisako
įvairiuose regionuose gyvenantys
žmonės. Juk įdomu, kai vienoje
laidoje gali pamatyti ir žemaiti,
ir dzūką, išgirsti, kaip jie vertina
vieną ar kitą problemą. Tokios
laidos sujungia įvairiausiuose
Lietuvos kampeliuose gyve
nančius žmones, parodo, kad visi
mes „tuo pačiu kvėpuojame”, pa
deda problemas, skaudulius iš
ryškinti. Manau, kad tokios
laidos kaip tik ir labai reikėjo,
nes anksčiau LTV iš Vilniaus
buvo gal kiek labiau i sostinę
orientuota. Turime ir daugiau
nauju minčių, tačiau pirma jas
dera igyvendinti, paskui aptarti.
— Kokią role Lietuvos televizija
vaidina dabartiniame Lietuvos
politiniame procese? (Jeigu pa Televizijos bokštas Vilniuje, kurį prieš sovietinių karinių jėgų puolimą šių metų
lygintume su JAV ar kitais sausio 13-osios naktį gynė lietuviai — apačioje matyti kryžius kritusiems, kurio
kraštais, ar ji tiek pat svarbi? Ar dar vis neįmanoma pastatyti, nes už tvoros — okupantai. Vilnius, 1991.
ji svarbi ir kaip arena politinei
darbą, informuojant žmones, vizijoje jau daugiau kaip dvi
opozicijai?)
atlieka. Nereikėtų čia pamiršti dešimt metų sėkmingą „Sesame
— Televizija apskritai turi la ir radijo. Kad ir kaip sąstingio Street”?
bai svarbią vietą pasaulio poli laikais buvo stengtasi nuslopinti
— Programos vaikams dabar,
tiniame procese. Tiek kitose jo balsą, nepavyko! Žmonės klau po skaudžių praradimų praėjusią
šalyse, tiek Lietuvoje. Televizjjos sėsi radijo laidų iš Europoj, žiemą, taip pat skurdesnės tapo.
rolei aptarti galima būtų ir sužinodavo, kas vyksta, „iš ki Rodome filmus vaikams multiplireikėtų atskirą knygą parašyti. tos pusės”
kacįja, taip pat teatralizuotus vai
Nesijaučiu pilnai kompeten
— Ar yra galimybių Lietuvos dinimus, kurių metu pasirodo
tingas tokio darbo imtis, nes čia televizįjai pasinaudoti televizijos vaikų pamėgti aktoriai — „keis
iškyla tiesiog begalės įvairiausių signalais iš satelitų? Ar Lietuvos tuoliai”. „Puppet shows” arba
aspektų. Kad ir garsi „globai televizija turi tam reikalui skirtas „Sesame Street” pobūdžio pro
village” teorija, išvystyta Ted antenas? Kokios ateities perspekty gramos šiuo laiku neįkandamos,
Turner, kurią sėkmingai padeda vos šioje srityje?
nors į vaikų laidų redakciją atėjo
igyvendinti CNN. Galingą tele
— Satelitinė arba palydovinė dirbti jaunų, gabių žmonių.
vizijos poveiki tik dar sykį patvir televizįja turi puikią ateitį. Jeigu
— Ar Lietuvos televizijai yra
tina konservatyvių komunistinių vidutinis pilietis labiau domisi specialiai gaminami filmai? Taip
jėgų ataka sausio 13-osios naktį komercine reikalo puse — pasi pat įdomu, kiek laiko paprastai
Vilniuje. Jos negalėjo susitaikyti statęs palydovinės TV „lėkštę” praeina, kol filmai iš kino teatrų
su kita nuomone, demokratine, ant stogo, stebi linksminančias, pereina į televizįįos ekraną?
— Dabar, deja, kino filmus
pagaliau antikomunistine min kurios nors stoties programas,
timi.
tai mes, televizijos darbuotojai, gaminti dėl lėšų stygiaus bei spe
— Dažnai matome savo gyve labiau domimės atsiveriančiom cialios aparatūros nebuvimo tie
namo krašto — JAV— televizijos komunikacįjos, ryšio tarp žmonių siog neišeina. Anksčiau „Teležinių programose vaizdus iš įvy galimybėm. Kaune turime paly filmas” per metus parengdavo po
kių Lietuvoje su jaudinančiu dovinio priėmimo anteną, kuri keletą televizijai skirtų filmų,
parašu: „Nepriklausomos Lietu tarnauja CNN kanalo stebėjimui. spektaklių filmuotų įrašų.
vos televizįja". Ar yra pastovūs
Jungtinių Valstybių agentūra
— Kaip Lietuvos televizija pasi
Lietuvos televizįįos ryšiai su ABC, USIA Lietuvos televizijai ne tarnauja mūsų tautinei ir vi
CBS, NBC, CNN? Ar šie Ameri seniai padovanojo „World Net” suomeninei liturgijai? Kaip, pa
kos televizįįos tinklai turi ir pasto programų milžinišką anteną, vyzdžiui, minimos Vasario še
vius savo reporterius Lietuvoje, kuri turėtų gerai pasitarnauti, šioliktoji ir Kovo vienuoliktoji?
ar jie tik retkarčiais atsiunčia mokant vaikus anglų kalbos. De Gedulo ir vilties diena — Birželio
žmones Lietuvon iš savo biurų ja, kol kas neturime tiesioginio keturioliktoji?
— Natūralu; jog tautos tele
Maskvoje?
ryšio per palydovą. Jis labai pra
— Pastovių ir nuolatinių dar verstų, perduodant žinias iš vizija tautinėms bef valstybinėms
buotojų Baltijos kraštuose JAV Lietuvos. Tai, tikiu, ateities šventėms skiria daug dėmesio.
telekompanijos neturi. CNN tu klausimas.
Gedulo ir vilties diena, Vasario keliui į nepriklausomybę.
— Ar Lietuvos televizija atlieka
ri savo biurą Maskvoje, dabar
rengiamas toks biuras Berly pagalbine funkciją švietime? Pa
ne. Tačiau ryšius palaikome — vyzdžiui, ar yra televizijos pro
geriausias to pavyzdys; gausus gramų, kurių žiūrėjimas būtų
žurnalistų iš Vakarų būrys inkorporuotas į mokyklų progra
Lietuvoje bei Latvijoje šių metų mas?
— Specialių mokomųjų pro
žiemą. Geras to pavyzdys ir mano
ši stažuotė CNN centre, Atlantos gramų dabar, kiek pamenu (o iš
važiavau iš Lietuvos birželio
mieste.
— Kalbėjome apie galimybes mėnesio pradžioje), neturime.
pasauliui matyti, kas dedasi Anksčiau buvo rodomos spe
Lietuvoje, kas mums, aišku, svar cialios kalbų mokymo programos,
biausia. Bet kaip sekasi Lietuvos tačiau jos, mano nuomone, nepa
žmonėms pamatyti įvykius kitur siteisino. Kam išrasti dviratį?
pasaulyje? Pavyzdžiui, ar jie Tokios programos juk jau sukur
galėjo matyti karo Kuuiait’e ir tos Vakarų šalyse. Reikėtų jas
Irake įvykius, kurdų žudynes, Lietuvoje tik teisingai panaudoti.
kariuomenės veiksmus Slovėnijo
Labai, mano nuomone, yra
je ir Kroatijoje? Iš kur Lietuvos reikšmingos laidos, mokančios
televizįja gauna vaizdus dienos gimtosios kalbos. Deja, penkias
pasaulinėms žinioms?
dešimt metų okupacijos padarė
— Lietuvos žiūrovas, tą galiu savo... Daugeliui dabar ne pro
drąsiai teigti, neblogiau in šalį taisyklingai kirčiuoti, be
formuotas apie pasaulio įvy svetimybių kalbėti pasimokyti.
kius nei amerikietis. Žinoma, Tokias laidas Lietuvos televizija
negalime pasidžiaugti tokiu rengia.
dideliu gražiai išleistų bei
— Kokios programos Lietuvoje
iliustruotų politinių žurnalų skiriamos vaikams? Ar yra kas Senasis Lietuvos radijo pastatas Konarskio gatvėje, Vilniuje. Raudoni skudurai
kiekiu, tačiau televizįja savo nors panašaus į Amerikos tele okupacijos simboliai.
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Nijolė Martinaitytė ir Sonata Deveikytė
poezijos popietėje Chicago’je
SESUO HENRIETA
BAGDONAITĖ, SSC

Kartkartėmis išgirstamas po
ezijos koncertas, kuris ilgai pa
silieka klausytojų mintyse. To
kį koncertą girdėjome balan
džio 28 dieną Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, Chicago’je.
Koncerte buvo skaitoma Jani
nos Degutytės (1928-1990) poezi
ja. Kaip ir visa gera poezija,
Degutytės eilėraščiai apeliuoja
į žmogaus dvasią ir paliečia
bendrąsias moralines vertybes
kaip tiesą, grožį, gėrį ir realybę.
Dantės žodžiais, „Poezija tai
aukščiausio lygio kūryba, kuri
gal mūsų gyvenime arčiausiai
prilygsta Dievo kūrybai”.
Nijolė Martinaitytė, poezijos
skaitovė ir šio koncerto rengėja,
įdomiai suformavo programą.
Pasirinktus eilėraščius skaitovė
sugrupavo į penkias temas.
Apskritai, temos forma ir jos
vystymas priminė Aristotelio
dramos kriterijų. Ir taip lyg
klasikinė drama, tema atsivėrė,
pradedant su lyriniu Prisikėlimu,
„Prisikelkite... visi... mažam eilė
rašty... prisikelkite...” ir baigiant
su dramatiniu Judu, kur Kristus
klausia „Kodėl tu pardavei mane
už trisdešimt sidabrinių” ir su
Antigonės prisiekimu, „Aš grįšiu,
aš tūkstantį kartų grįšiu pu
siaunakčiais laidoti savo brolių”. Pianistė Sonata Deveikytė-Zubovienė ir aktorė Nijolė Martinaitytė po Janinos
Pianistė Sonata Deveikytė-Zu Degutytės poezijai skirtos popietės Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje šių metų
bovienė muzikos palyda pabrėžė balandžio 28 dieną.
skaitovės niuansus, žodžius ir
jausmus. Taip ji papildomai
išryškino harmonijos balansą
tarp poezįjos ir muzikos.’Dialogas
tarp skaitovės ir pianįgtės tapo
tiksliu ir nuoširdžiu.
Poezijos popietėse eilėraščiai
LORETA VENCLAUSKIENĖ
dažniausiai perskaitomi pa
prastai, leidžiant klausytojui
Tarp daugybės šio pavasario toje Degutytės eilėraščių grupėje.
interpretuoti taip, kaip jis pats
lietuviškų
renginių tarytum Šiuo metu Sonata gavo universi
nori. Bet Martinaitytė savo
skaityme ne tik aiškiai perteikė pasimetė kukli balandžio 28 teto stipendiją ir tęsia studijas
eilėraščių mintį, bet dar atvėrė dieną Balzeko Lietuvių kultūros De Paul fortepijono skyriuje.
poezijoje glūdinčius pačius giliau muziejuje suruošta sekmadienio Reikia tikėtis, kad abi artistės ir
sius reikšmių klodus. Skaitovė popietė. Garsiai skaitoma poezi vėl kada išbandys retą šiais
turi didelį scenos orumą, „stage ja yra reta meno šaka, tačiau ji laikais melodeklamacijos sritį.
Pasirodymas, kaip minėjome,
presence”, ir ramiai stovėdama, turi pastovią publiką, ištikimų
vidiniai pilna, ji atvėrė Degutytės gerbėjų būrį, kurie minėtąjį sukėlė ir kitą muzikinę asocia
poeziją. Tai su malonia šypsena, sekmadienį taip pat gausiai ciją. Romantizmo klestėjimo
tai su giliu pergyvenimu, įvairia atsilankė pasiklausyti Nijolės laikais muzikoje ypač paplito
intonacija ir žodžio ritmo Martinaitytės paruošto Janinos tokia tematinės išraiškos forma:
apie du ketvirtadalius laiko vyks
moduliacija, meistriškai valdy Degutytės poezijos skaitymo.
Iš
poetės
eilėraščių
Nijolė
ta
temų pristatymas, jų vys
dama balsą ir jausmus, ji vedė
klausytojus per Degutytės Martinaitytė sudarė savotišką tymas, laipsniškai kopiant į
gyvenimo vingius: Ką reiškia scenarijų, išrinko metaforiškus kūrinio kulminaciją. Pastaroji
būti jaunam? Kaip malonu posmus penkioms temoms: pasirodo tik trečiame kūrinio ket
pažinti ir suprasti išsipildžiusius Kūryba ir gyvenimas, Gimtasis virtadalyje ir po to staigiai at
ir neišsipildžiusius sapnus! Kaip kraštas, Dialogai su tais, kurių slūgsta, pereidama į lakonišką
baugu paliesti žmonių vilties nėra, Vaikams, Rolės. Kiekvienai pabaigą.
Nijolės Martinaitytės suma
gilumas, jų reikalavimus ir temai buvo parinktas vienas
muzikos
kūrinys,
kuris
pir

nytame
scenarijuje įžvelgtinos
troškimus! Kaip džiugu nuklysti
miausia buvo atliekamas dalimis panašios meninės idėjos pri
į gimtąjį kraštą!...
Degutytės, Martinaitytės ir De ir tik temos pabaigoje nuskambė statymo, vystymo, kulminacijos
ir atomazgos paralelės. Žinia,
veikytės dėka, šio sekmadienio davo visas be sustojimų.
Tame Nijolės Martinaitytės poezija kalba kitokiomis for
koncerte klausytojai suprato
Dantės žodžius, kad „poezija pa gražiai įgyvendintame suma mulėmis, tačiau iš visų litera
liečia širdį, duoda protui įžval nyme į akis krito du, su muzika tūros sričių ji labiausiai pasi
gą... ir nurodo kelią į išmintį”. susieti, dalykai. Pirmiausia, duoda muzikinei interpretacijai.
improvizacijos elementas, o antra Martinaitytei skaitant, savotišką
— scenarijaus struktūros pa kulminacijos vietą užėmė ketvir
našumas į tipiškai romantinę toji eilėraščių grupė, skirta
muzikos konstrukciją.
vaikams. Čia suveikė kontrasto
Pasirodyme skambino pianistė principas — vaiko pasaulėjautos
Sonata Deveikytė-Zubovienė. tyrumas skausmingų praradimų
Girdėjome Mendelson Dainą be fone.
žodžių E-dur, M. K. Čiurlionio
Janinos Degutytės poezijos
Preliudą a-moll, Debussy Pėdos popietė paliko gerą įspūdį, nors
sniege, Šostakovičiaus Preliudą pasitaikė joje kai kurių skaitymo
d-moll ir J. S. Bach Preliudą es- suklupimų, pirmoje dalyje —
moll. Skambinimo negalima buvo šiokio tokio išsiblaškymo skam
pavadinti nei akompanimentu, binant. Tačiau visa tai neatrodė
nei savarankišku solo numeriu. reikšminga. Svarbiausia, kad
Vyko poezijos ir muzikos dialo buvo apčiuoptas žodžiais sunkiai
gas. Eilėraščių skaitymo ir atpasakojamas poetinio išgyve
muzikinių intarpų mechanizmas nimo tikrumas.
turėjo tiksėti vieningai, in
stinktyviai apskaičiuotu laiku,
KULTŪRINIO PRIEDO
kad žiūrovas pajustų įtampą,
VASAROS PERTRAUKA
dviems mūzoms besikalbant.
Štai čia ir pasireiškė improviza
Kaip ir kiekvieneriais metais,
cinis elementas — skaitovės ir vasaros laiku Draugo kultūrinis
pianistės dialogas buvo tikras. priedas vieną mėnesį nebus lei
Sonata Deveikytė-Zubovienė džiamas — šiais metais rugpjūčio
greitai pakluso aktorės pasiūly mėnesį. Pirmas po šios vasaros
toms „žaidimo taisyklėms”, ir abi pertraukos Draugo kultūrinio
— dar kartą lietuvių krauju nudažyti — aktorė ir pianistė — ypač įspū priedo numeris bus 1991 m. rug
dingai pasirodė trečioje ir ketvir sėjo mėn. 7 d.

Degutytės poezijos popietė
muzikos požiūriu

