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EXEGI MONUMENTUM 

Prie senų jos rankų 

žodis po žodžio 
rauda po raudos 
kraujas po kraujo 
žaizda po žaizdos 

pažinau ją 
ir kaip sūnus paklydėlis 
prie senų jos rankų 

pripuoliau 

2. 

sunkus tatai darbas 
tėvynė 

vėliavos lizdas 

kraujo namai 
kalbos žarija burnoj 

amžių atodangoj 
istorijos sparnas rūstus 

plaka ir plaka 

žodžiais apiprausiują 
ir vėduos prie visų 

sakydamas 
išpilk savo ašaras 

į mūsų akis. 

Justinas Marcinkevičius 

Viešpatie, saugok Lietuvą 
Mūsų tautos banguotoje isto

rijoje gausu žavių, pasididžia
vimu spinduliuojančių vaizdų, 
papuoštų heroiškais žygiais, 
įspūdingais laimėjimais. Tačiau 
greta jų apstu skausmingų ai
manų bei graudžių ašarų, ypa
čiai per pirmąją sovietinę oku
paciją, prasidėjusią 1940-ųjų 
birželio 15-ąją ir pasibaigusią 
1941-ųjų birželio 22-ąją, kai 
staigiai kilęs Vokietijos — So
vietų Sąjungos karas švystelėjo 
klastinga laisvės viltimi, ir 
siaubingojo trėmimo ašaromis 
pasruvęs skausmas pasikeitė į 
džiaugsmingą himno giedoji
mą, kurį netrukus žiauriai nu
tildė vokiškoji okupacija. Todėl 
minime ir amžinai minėsime 
tuos du birželius, taip skaudžiai 
prasmingus mūsų tautos tra
giškosios istorijos dalyje. 

t...] tautos tragedija prasidėjo 
1940-ųjų žydinčiojo birželio 15-
ąją su Lietuvos okupacija ir 
užsibaigė sovietiniam komuniz
mui bebyrant į pelenus ir Lietu
vai 1990 metų kovo 11-ąją pas
kelbus Nepriklausomybės at
statymą. 

Prisimindami jau gilion praei
tin nugrimzdusių birželių 
skausmą, neužmerkiame akių 
ir dabarčiai, kai šių dienų di

džiosios, nors ir paliegusios Ru
sijos grėsmės vėjai pūsteli Balti
jos link ne su maloniai dvel
kiančiu vyšnių žiedų kvapu, bet 
su klastingų vilionių šlamesiu 
Visko čia pilna: ir ekonomine 
partnerystė, ir draugiškos pre
kybinės lengvatos naftai, ang
liams, dujoms, o ne kartą ir gra
sinimais su grąžinimu į „broliš
kąją sovietinę šeimą". Su apgai
lestavimu tenka pažymėti, kad 
ir iš mūsų tarpo pasigirsta ry
tietiškos kultūros ilgesys. 

Šitokie dabarties pavyzdžiai 
ypatingai verčia gerai įsidėmėti 
savosios istorijos šiurpiuosius 
atvejus. 

Tebūnie tai paskata mūsų 
išeivijos tautinėje veikloje neuž
miršti anų tolimon praeitin nu
grimzdusių Birželių, kartu pri
simenant ir gyvenimo patirties 
įspėjimą, kad tuos, kurie nori 
užmiršti praeitį, pats likimas 
priverčia tą praeitį pakartoti. 

Viešpatie, saugok Lietuvą 
nuo tų šiurpiųjų Birželių pasi
kartojimo! _ , _ 

Balys R a u g a s 
(Iš autobiografinės knygos Tėvy

nės labui: gyvenimo apysaka, išleis
tos Lietuvių karių veteranų sąjun
gos .Ramovė": Riverseide, New Jer-
sey, 1997) 

VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS 

Exegi monumentum aere perenniu-
regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non Aąuilo impotens 
possit diruere aut innumerabilis 
annorum series et fuga temporum. 

Dvidešimtasis amžius prista
tė paminklų žmogaus nežmo
niškumui, pasityčiojo iš pačios 
humanizmo idėjos. Nacių kon
centracijos stovyklos, sovietu 
gulagai — žmogiškumo išban
dymo kankinimais ir mirtimi 
laboratorijos. Į jas patekęs žmo
gus praranda ne tik gyvybe, ne
tenka paties svarbiausio — ti
kėjimo žmogiškumu, egzistenci
jos prasmingumu. Nei gyveni
mas, nei mirtis čia nieko never
ti, o jeigu ir turi kokią pras
mę, tai galutinės netekties, kai 
visai viskas išnyksta, prasmen
ga į bedugnę prarają, nelieka 
net pelenų, nekalbant apie ka
pavietę. Visų spalvų gulagai — 
žmogaus ir žmogiškumo sunai
kinimo simboliai. Net Dievas ir 
malda jau nebeienka prasmės. 
Ir jie darosi bejėgiai prieš atsi
veriančių Absurdo tamsą. Ir vis 
dėlto žmogaus ir žmogiškumo 
sunaikinti kol kas nepavyko. 
Tiesa, po šių išmėginimų pasau
lis nepasidarė nei geresnis, nei 
šviesesnis, nei prasmingesnis. 
Žmogaus būtis taip pat. Pakan
ka prisiminti masines kapavie
tes Ruandoje ir Bosnijoje, religi
nių fanatikų skerdynes Japoni
joje ir JAV, Alžyre ir Egipte, 
Didžiojoje Britanijoje ir Kinijo
je. Ir tai vyksta dabar, vos ne 
kasdien mūsų akivaizdoje, viso 
pasaulio didiesiems bejėgiškai 
nuleidus rankas. Todėl praei
ties dokumentai, nepaneigiami 
anų baisybių (o kartu ir šių) liu
dytojai, ne tik neprarado savo 
Vertes, bet įgavo ir naujų pras
mių ir spalvų. Dalios Grinke-
vičiutės Lietuviai prie Laptectį 
jūros, leidžiami tokia apimtimi 
pirmą kartą (Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1997), drą
siai stoja į šią gretą. 

Ekstreminėse prievartos sąly
gose galima mėginti išgyventi 
dvejopai prisitaikant arba pasi
priešinant. Gyvybės praradimo 
ar išsaugojimo rizika abiem at
vejais beveik vienoda, žmogiš
kumo — ne. Didžiajai daugu
mai eilinių piliečių prisitaikymo 
kelias artimesnis ir, regis, pa-

Qu intus Horat ius Flaccus 

tikimesnis. Nesipriešinu, nusi
leidžiu, nes noriu išgyventi. Ir 
kas galėtų paneigti, kad tai ne
tiesa? Juk gamtoje išliko ir su
klestėjo tie, kurie sugebėjo pri
sitaikyti, pasikeisti, blaškant 
atšiauriems likimo vėjams. Ži
noma, ne visai tokie išliko, ko
kie buvo. Ir vargu bau tobules
ni. Prisitaiko paprastai silpnes
nieji. Stiprieji visada priešinasi 
ir dažniausiai zuva. Tad atei
ties perspektyva nėra labai vi
liojanti. Dalia Grinkevičiūte pa
sirinko kaip tik šį kelią. Nesi-
taike ir neprisitaike net tada, 
kai atrodė, kad nėra ne tik jo
kios vilties laimėti, bet ir pras
mės grumtis, kai sovietinis reži
mas, anot Tomo Venclovos, at
rodė tvirtesnis ir ilgaamžiš-
kesnis už Egipto piramides. 

Mėginčiau kategoriškai tvir
tinti, kad Dalia Grinkevičiūte 
švenčia pergalę. Jei būtų klau
siusi „sveiko proto balso" gal 
šiandien kartu su mumis ji šį 
pavasarį butų atšventusi septy
niasdešimtąjį gimtadienį. Da
bar gi gruodžio 25-ąją minėjom 
jos dešimtąsias mirties metines. 
Ir vis dėlto Dalia Grinkevičiūte 
išėjo ne viena ir ne visiems lai
kams '„Aš nemirsiu visai, mano 
žymi dalis nelabosios išvengs", 
— Horacijus) — ji paliko savo 
tekstus, mirtinų grumtynių su 
lemtimi dokumentus, rašytus 
beveik visa sąmoningą gyveni
mą — 1947-1987 metais Gal ne 
visada sąmoningai, ne viską iki 
galo išbaigdama, ne visada su-
rasdama tą formą, kurios prašė
si medžiaga, tai yra baisioji pa
tirtis. 

Pirmieji bandymai užfiksuoti: 
tai, kas atsitiko žmonėms aną 
baisią 1942-jjų- 1943-ųjų žiemą 
Laptevų juros saloje Trofimovs-
ke, buvo padaryti 1947-1950 
metais. Sunku pasakyti, kada ir 
kaip tai įvyko. Gal pirmieji eski
zai atsirado kur nors traukinio 
vagone tarp Jakutsko ir Omsko, 
gal baržoje, o gal dar anksčiau 
barake, prie lavono („Naudojuo
si proga ir prie žvakių šviesos 
skaitau viduramžių istoriją"). O 

A-a. Dalia Grinkevičių t*, U Sibiro 
grįžusi i Lietuvą. 
greičiausiai čia, Lietuvoje, 
trumpam, slapčiomis, sugrįžus 
ir pajutus laisvės dvelksmą, ku
rio nebuvo įmanoma nuslopinti. 
Plunksna per popierių ne bėgo, 
o šuoliuote šuoliavo, vydamasi 
vis pasprunkančią mintį. Nėra 
kada rankioti tinkamiausius žo
džius, braukyti svetimybes. 
Greičiau, greičiau, greičiau, nes 
jie čia pat už lango, gali tuoj pat 
įeiti ir viską sunaikinti. O vaiz
dai tokie gyvi, tokie artimi, jie 
deginte degina ne tik pirštus, 
plėšia pusiau galvą. Ir iš tik
rųjų jie laukė. Ne tik laukė, 
sekė kiekvieną žingsnį ir kai 
galų gale susekė, uždarė, išve
žė, nuteisė, įkalino, grąžino at
gal į tremtį. Laimė, tuos kelis 
šimtus lapelių suspėjo užkasti į 
žemę savo tėvų namo sode. Tai 
įkvėptas tekstas, nors ir neiš
baigtas, neapmąstytas, neišdai
lintas, net pavadinimo negavęs 
(knygoje jam suteikta Atsimi
nimų" antraštė). Įvykis vijo įvy
kį, vaizdas — vaizdą. Kauno ge
ležinkelio stotis, gyvulinių va
gonų vora, Vilnius, Naujoji Vil
nia, Rusijos platybės, Uralas, 
Altajaus priekalnės. Po penkio
likos parų —sveklosovkozas. 

Pirmoji 1941-ųjų — 1942-ųjų 
metų žiema. Nieko ypatinga, 
todėl apie tai tik keletas pusla
pių, gal tik žmogus, virtęs nu
meriu, šiek tiek šokiruoja, bet 
nelabai. Paskui taiga, Angara. 
Lenos žiotys. Plytiniai barakai 
be stogų, durų ir langų sniegy
nų dykynėje. Lavonų krūvos, 
prižiūrėtojas Sventickis su visa 
velnių komanda dar tik laukia 
savo valandos. Ir ji nenumaldo
mai artėja. Tikrasis pragaro ka
tilas užverda 1942-ųjų-1943-ųjų 
metų žiemą. Žinoma, pragaras, 
žinoma, amžina prapultis, bet 
rašytojas nebūtų vertas to var
do, jei nesuskubtų nutapyti 
bent keleto įsimintinų portretų. 
Ir ne tik prievaizdas Sventickis 
ir jo parankiniai, ne tik šimtai 
išvežtų ir numarintų per prie
vartą, bet ir savanoris keliau
ninkas Antanas Krikštanas su 
žmona, Julija Judina ir Lidija 
Vorobjovą, kuri į klausimą „Va
gi?", nesutrikdoma atremia: 

„Skolinuosi". Tokių ir panašių 
genealių perliukų, tokių perso
nažų, vertų Maksimo Gorkio 
plunksnos, ne tiek labai daug, 
bet jie yra, ir jie liks ne tik mū
sų memuarinės literatūros dei
mančiukais. Tai akmenukai di
džiajam tremties aukų pamink
lui. Visas šis tekstas — vienti
sas monologas, išsakytas vienu 
atsikvėpimu. Nors jis ir ne vie
toj nutrauktas, bet pridėti ką 
nors labai svarbaus lyg ir nesi
nori — pasakyta ir išsakyta be
veik viskas, nesirūpinant nei 
kalbos taisyklingumu, nei sti
liaus vientisumu. Jis net ne žo
džiuose, ne sakiniuose, jis balso 
intonacijoje, kalbos registruose. 
Tai lyg fuga taigos vargonams, 
nutraukta tuoj nuskambėjus 
kulminacijai, bet garsai nenuty
la, jie lieka, perrašinėjimai ir 
išbaiginėjimai vargu bau būtų 
ką nors davę, nors redaktoriaus 
rankos, be abejo, stigo. 

Po šio svaigaus ekspromtu il
ga ilga pauzė. Žinoma, prievar
tinė. Vos ne mirtina tyla iki pat 
1976-ųjų, kai atsiranda antra
sis, rusiškasis variantas, api
mantis 1941-1976-uosius me
tus. Visai kitos stilistikos — lyg 
ir kito autoriaus gerai apgalvo
tas, išgrynintas ir išbalansuotas 
pasakojimas. Gal rusiškasis 
kalbos instrumentas geriau 
įveikiamas. Kūrinys apie ne
kaltų žmonių tremtį į Lenos 
žiotis, tiesiog ledo mirčiai į nas
rus. Apie nenumaldomą aistrą 
išgyventi, nepasiduoti, nepra

žūti ir pasiutusį užsispyrimą 
išlikti savimi iki pačios pasku
tinės akimirkos. Vienų viena 
akis į akį prieš visą imperijos 
galią ne tik tenai, Trofimovske, 
bet ir čia, Lietuvoje. Net pačių 
artimiausiųjų neparemta, nors 
jų beveik ir nebelikę — brolis 
Juozas nuėjo kitu, savižudos ke
liu. Viena vienintelė netikėtai 
likimo kyštelta patikėtinė, ku
riai gal labiau rūpėjo įsiamžin
ti, įsikibus ir net įsisiurbus į 
daug kartų stipresnį, galbūt net 
kartu pražūti. Prisitaikiusioji ir 
dabar tebesimaitina stipriosios 
syvais, nevengdama jais ir pas-
pekuliuoti. 

Ir dar vienas tekstas. Tai tas, 
kuris mus sukrėtė 1988-aisiais 
savo nuoga tiesa, pasirodęs Per
galės žurnale. Šiam tekstui Ka
zys Saja prisegė lakius sparnus 
— „Lietuviai prie Laptevų jū
ros". „Mūsų mažoji žemė" pro
jektuota pačios autorės ir pa
tikėtinės vis dar peršama, toli 
gražu neturi to emocinio ir in
formacinio krūvio, kurie užko
duoti anuose keturiuose žo
džiuose. Šiame protokoliškai 
tiksliame tekste viskas apskai
čiuota, fiiigraniškai nušlifuota 
ir išbalansuota. Tai ataskaita 
pačiam Dievui. Kentėjimų ir ne
teisybių suvestinė būsimosioms 
kartoms. Ir kartu įspėjimas: ne
užmirškite, kas esate ir kuo 
galėjote tapti. Ir, žinoma, pa
minklas. Faktų ir skaičių poe-

(Nukelta i 2 psl.) 

Aleksandra* Marčiulionį* „Likimas". 1971 
Molis, glazūra, 35.5 cm aukMio 

Pranu Lape ..TiHiikin\-. i Sil>„H |(Mi „,..,„ bireli,, mt-nesį". 1994 
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Šiame numeryje: 
Gedulo ir vilties dienai • Sibiro tremtines a.a. Dalios Grinke-
vičiūtės testamentas • Dainininkes Salomėjos Vaidžiūnaitės atsi
minimų knyga • Jono Jackevičiaus eilėraščiai ir jo poezijos rinki
nio sutiktuvės Vilniuje • Juozo Erlicko recenzija • Lietuvos daili
ninkų sąjungos suvažiavimas 
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ma. Vardų ir pavardžių įknygos 
vardyne jų apie 350). Niekas 
nieko įspūdingiau už tuos 28 
puslapius apie tremtį nėra pa
sakęs. Gal tik Aleksandro Sol-
ženicino Gulagai savo monu
mentalumu gali aplenkti lietu
viškąjį statinį. Gimtojoj žemėj 
— iš užrašų yra lyg bareljefas 
— be kurio svarbiausioji stela 
butų nuobodoka postamento fa
sade. Tiesa, taip pat įspūdin
gas savo tikroviškumu ir be
kompromisiškumu. Tiesos ir 
teisingumo bet kokia kaina, bet 
kokiomis sąlygoms Vos ne ligi 
beprotybes. Mokama sveikata, 
gyvybe, pačia gyvenimo prasme. 

Nė per nago juodymą, nei per 
aguonos grūdą nenusileis: jus 
manęs privalote atsiprašyti! Ir 
ne tik dei manęs, dėl jų visų, 
kurių kaulai tebėra įstrigę am
žino įšalo žemėje, įšalę tuno led-
jiirio dugne. Matyt, ji ir šian
dien būtų tokia pat: visada ir vi
sur, iš visų ir visiems tas pats 
tiesos ir teisingumo matas. Gal 
dėl to Dalia Grinkevičiūtė ir di
desnės apimties veikalo nesu
kūrė — nebuvo kada, reikėjo 
grumtis su slibinu, turėjusį par
tijos ir vyriausybės pavidalą, 
retkarčiais apsimetančiu liaudi
mi. 

O potencijos butą. Tai liudi
ja ne tik trys ilgieji (du lietu
viški ir vienas rusiškas) tekstai, 
bet ir miniatiūros, kurių meniš
kumas galėjo būti pakylėtas ke
letu laiptelių aukščiau. Apma
tai vos vos numanomi ir galybe 
nepanaudotų ataudų. Sudaryto
jos jie mėginti subrukti į pluoš
tus. Jie sudėti skyriuje „Iš užra
šų". Jei tie užmojai būtų buvę 
įgyvendinti, turėtume tremties 
epopėją, yertą Balio Sruogos 
plunksnos. Ją būtų galima ver
sti į bet kurią pasaulio kalbą su 
perspėjimu: ponai, nemanyki
te, kad esate tokie labai saugūs. 

Turime, ką turime. Gal dar 
vienas kitas mažmožis atsiras 
vėliau. Gal kai kas tebėra dang
stoma saugotojų baimės, etikos 
ir kitomis skambiomis frazėmis 
ir įtartinomis skraistėmis. Ju 
būta pakankamai ir šį tomą 
rengiant bei leidžiant. Net į są
žinę mėginta kreiptis: tebėra 
gyvi. nors ir neįvardyti kai ku
rie aprašomieji. Gali atpažinti 
save buvę saugumiečiai ir žyd-
žudžiai, o jie jau yra padarę at
gailą, pakeitę kailius, kai kurie 
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Tokiu pavadinimu parašė 
knygą Salomėja Vaidžiūnaitė, 
išleistą 1997 metais Lietuvoje, 
Lietuvos muzikų draugijos. Keli 
biografiniai bruožai apie šios 
knygos autorę: Vaidžiūnaitės 
motina Filomena Valašaitė 
Amerikoje" susipažino su Boles
lovu Vaidžiunu. Juodu įsigijo 
maisto parduotuve ir gerai ver
tėsi. 1912 metais atvyko į Lie
tuvą pasisvečiuoti, bet prasidė
jus Pirmajam pasauliniam ka
rui, VaidžiUnai nebespėjo grįžti 
į Ameriką. 1913 metais gimė 
Salomėja Noreikių kaime, neto
li Joniškėlio. Dainininkės profe
sijai pasirengimą gavo 1944 
metais. Tuoj po Antrojo pasauli
nio karo ji pradėjo dainuoti 
Kauno operoje, debiutavo Verdi 
operoje „Aida" — Amneris vaid
menyje. Operos sctnoje dainavo 
nuo 1946 iki 1959 metų, o dai
navimą dėstė nuo 1959 iki 1980 
metų. 

Salomėja Vaidžiūnaitė nepa
prastai įdomiai ir šiltai aprašo 
savo vaikystę. Ji prisimena, 
kaip vaikas, jau dainuodavo 
svečiams Kalėdų eglutės šven
tėse, nejausdama jokios baimės 
ar varžymosi. Mažoji Saliute 
mėgo dainuoti, šokti, vaidinti. 
Ji dalyvavo gimnazijos įvairiuo
se muzikiniuose vaidinimuose, 
giedojo bažnyčios chore, kurio 
organizatorius ir giesmininkas 
buvo jos tėvelis. Su choru 1928 
metais ji dalyvavo dainų šven
tėje Kaune. Su nepaprastu en
tuziazmu ji aprašo šią išvyką į 
Kauną. 

Salomėja, baigusi Joniškėlio 

mirties kaltininkus. Gal per
skaitę šią knygą bent nuo alto
riaus pasitrauks. Tylėjimas — 
dar viena šventvagystė, daroma 
šiandien. Net prie Dalios Grin-
kevičiutės paminklo, prisiden
giant jos vardu. Sukurtas pa
minklas, kuris tik su šia knyga 
iškyla visu savo didingumu, ne 
budeliams, o jų aukoms. Kurių 
milijonų milijonai'.''Ir ne tik Lie
tuvoje. 

Sau paminklą baigiau, — 
varį ir amžiną 

piramidžių aukštų duslumą 
pranokstantį. 

Nei graužikas lietus, nei 
Akvilonai jo 

negalėtų sugriaut, nei 
nesuskaitoma 

metų srauto eilė ar vis skubą 
laikai. 

Horacijus 
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progimnaziją, trejus metus dir
ba namuose ir išgyvena skaus
mą, kad toliau nesimoko. Kai 
tėveliai paklausdavo, kur ji eis 
toliau mokytis, ji atsakydavo, 
kad niekur. Mat ji buvo įsitiki
nusi, kad jeigu ji mokysis, tai 
susirgs džiova ir numirs, kaip 
atsitiko jos klasės pirmajai mo
kinei. Bet vienai mokytojai pa 
raginus, Salomėja įstoja į Pa
nevėžio gimnaziją. Čia pama
čiusi operą „Faustą" su Kipru 
Petrausku, jos vienintelė sva
jonė buvo dainuoti operoje 
Nors ji domėjosi piešimu, vaidy 
ba, šokiu, bet labiausiai ją trau
kė muzika. Salomėja rašo „Bet 
kaip ten patekti. Savo muzika
lumu neabejoju, tik balsu ne
pasitikėjau. Man atrodė, kad 
da in in inku i y p a č d a i n u o j a n t y s 
teatre — tai kažinkokie ant
žmogiai, nepasiekiama, aukš
tesnė žmonių klasė". 

Nuvykusi į Kauną, nepatenka 
į konservatoriją. Juozas Gruo
dis jai pataria stoti į Liaudies 
konservatoriją, kur nereikia 
muzikinio pasirengimo nei įšsi-
lavinimo. Liaudies konservato
rijoje įstojo į fortepijono klasę, 
nes nedrįso užsiminti apie norą 
dainuoti. Skambindama kokią 
melodiją — ji ją išniūniuodavo. 
Mokytoja pastebėjo, kad jos stu
dentė turi balsą. Bet patikrinus 
balsą, mokytoja pasakė, kad tu
ri slogą ir negali dainuoti, turi 
pirma pasigydyti. Kelias į so
listės profesiją buvo ilgas ir 
sunkus. Ji turėjo išgyventi dvi 
sinusų operacijas*, gerklės ir no
sies operacijas. Tiktai po metų 
galėjo pradėti dainavimo pamo
kas. Bet Salomėjos nebepaten-
kina Liaudies konservatorija, ji 
nori įstoti į Valstybinę. Jai pa
dainavus liaudies dainą „Siuntė 
mane motinėlė", tas pats Juo
zas Gruodis pasakė jai: „Ver
čiau jūs studijuokite universi
tete". Salomėja taip ir padarė — 
įstojo į Vytauto Didžiojo univer
siteto Humanitarinį fakultetą, 
prancūzų kalbos specialybę su 
šalutine lietuvių kalba. Su dide
liu džiaugsmu ji aprašo studen
tišką gyvenimą Kaune, tuome
tiniame kultūros centre. Čia ji 
galėjo klausyti užsienyje baigu
sių eruditų paskaitų, eiti į teat
rą, dalyvauti ateitininkų orga
nizacijos jšatrįjos" korporaci
joje, kuriai priklausė jauni stu
dentai: Brazdžionis, Maceina, 
Domaševičius, Lingys, Girnius 
ir kiti talentingi žmonės. Salo
mėja turėjo progos padainuoti 
„Šatrijos* rušiamuose vakaruo
se. „Jaunystėje viskas smagu, 
viskas gražu, kada gyveni lais
vėje ir domiesi dvasios daly
kais", — rašo autorė. 

Bet busimoji dainininkė ran
kų nenuleidžia. Pasimokiusi 
metus pas Antaniną Binkevi-
čiūte dainavimo, vėl stoja į Val
stybės konservatoriją. Dabar ją 
priima su pagyrimais. Ji deta
liai aprašo mokymąsi konserva
torijoje bei jos mokytojus. 

{domiai ir vaizdžiai Vaidžiū
naitė aprašo keliones į užsienį. 
Pirmoji kelionė buvo į Prahą. 
„Prahoje buvo taip smagu, kad 
net sunku apsakyti". Ji lankė 
operas, restoranus, aludes, pir
tis, „o įmetęs monetą į automa
tą galėjai išsispausti sumuštinį: 
neaišku, ką ten valgai, bet ska
nu ir tiek". Iš Prahos, per Alpes 
nuvažiavo į Italiją. Jos vyras 
Zigmas Aleksandravičius, bai
gęs Kauno, Paryžiaus ir Romos 
muzikos mokyklas, vasaromis 
vykdavo į Italiją pasitobulinti, o 
Salomėja mokėsi pas buvusią 
operos solistę Maria Labia. Kai 
Salomėją paprašė padainuoti, ji 
paklausė: „Itališkai ar lietuviš
kai?" Primadona atsakė: „lietu
viškai" Po Salomėjos dainavi
mo pati mokytoja padainavo tą 
pačią ariją kaip ją iš tikrųjų rei
kia dainuoti. „Lygindama įspū
džius, galėčiau taip pasakyti: 
mano dainavimas — kaip gryno 

Aleksandras Marčiulionis 

molio luitas, o jos — iš tokio pat 
molio nulipdytas grakščiausias 
baroko ornamentas". 

Autorė aprašo įvykius, patir
tus Italijoje. Ji lankė italų kal
bos kursus, muzikos akademi
joje operos klases, arklių lenk
tynes, svečiavosi grafo vasaros 
rezidencijoje, lankė įžymybes. 
Florencijoje, pagal duotą adre
są, susirado buvusią operos so
listę, kuri savo automobiliu ap
rodė visus Florencijos meno še
devrus. Tuo pačiu laiku Floren
cijoje gastroliavo Romos opera 
su „Aida". Jų globotinė nupirko 
bilietus, kur aikštėje klausėsi 
apie 13 tūkstančių žmonių. Sve
čiams iš Lietuvos padėjo kėdes 
viduryje, arti scenos, kad gerai 
matytų ir girdėtų. Aidą dainavo 
sopranas Maria Caniglia, o Am-
nerį — mecosopranas Ebe Stig-
nani. „Man įstrigo abiejų daini
ninkių aistringa vaidyba. Jos 
abi, ypač Amneris, draskėsi 
kaip tigrės. Ir vėl itališkas tem
peramentas". 

Pamačius Čekoslovakiją ir 
Italiją, autorė pastebi, prisimi
nus „mūsų kukliąją Lietuvą, 
mes atrodėme tokie paprasti, 
kasdieniški". Sužinoję, kad gali 
kilti karas tarp Vokietijos ir 
Lenkijos, nutarė grįžti Lietu
von, nors galėjo pasilikti Itali
joje. Abudu, Salomėja ir Zig
mas, mokėjo italų kalbą, būtų 
suradę darbą, „bet tas tėvynės, 
tėvų, giminaičių ilgesys!" Atvy
kusi į Lietuvą atsiduso: „Kaip 
gera, kaip ramu mūsų mieloje 
Lietuvoje". Bet neilgai ši ra
mybė tęsėsi Kaip autorė rašo: 
„1940 metų birželio 15-ąją So
vietų Sąjungos kariuomenė oku
pavo Lietuvą. Prasidėjo didelių 
ir neregėtų baisybių metas..." 
Salomėja nutraukė studijas, 
nes susilaukė vaikelio, kuris 
mirė nuo plaučių uždegimo. 
„Prislėgta sūnaus mirties ir su
krėsta siaubingo trėmimo, taip 
sunykau. kad nebeturėjau jėgų 
nė plaukus susišukuoti". 

„Prie* aušrą", IMS 
Gipsas, 136 cm aukščio 

Vokiečių okupacijos metais 
Salomėja vėl toliau tęsia muzi
kos studijas ir įsigyja muzikos 
dėstymo diplomą. 1944 metais 
atėjo antroji sovietų okupacija. 
J i vėl aprašo baisius įvykius, 
netvarką, giminių išvežimus, 
skaudžius išgyvenimus, žudy
nes. 

Pasibaigus karui, Salomėjai, 
atvykus į Kauną, reikėjo pagal 
sovietinę tvarką pereiti kvailus 
sovietinius įstatymus: „Prire
gistruoja tik tada, kai dirbi, o 
darbą duoda, kai esi priregist
ruotas". Pagaliau solistė pradė
jo dainuoti Kauno operoje, iki 
kol 1948 metais iš Kauno operą 
perkėlė į Vilnių. Operoje roles 
dainavo tokias, kokias paskir
davo, o ne tokias, kokias ii no
rėjo. Viskas priklausė nuo kitų 
— kieno galia — to ir valia. 

Toliau autorė smulkiai aprašo 
savo dainavimo gyvenimą sovie
tinėje santvarkoje. Kartą reikė
jo dainuoti Antano Sniečkaus 
rinkimų koncerte, bet kadangi 
ji susirgo ir neatnešė nedarbin
gumo lapelio, negavo už tris die
nas atlyginimo. 

Autorė Vaidžiūnaitė detaliai 
aprašo pokarinį tobulinimąsi 
pas įvairius dirigentus ir moky
tojus, su įvairiais netikėtumais. 
Pavyzdžiui, mokytoją O. Karve-
lienę atleido iš konservatorijos, 
nes vadovybėje buvo rusų, kurie 
dėstymą pagal italų mokyklą 
laikė vos ne kažin kokiu prieš
valstybiniu nusikaltimu 

Staiga, netikėtai pradėjo ma
žinti dainininkių etatus operos 
teatre. Atleido Salomėją Vai
džiūnaitė, P. Zaniauskaitę, J-
Jasaitytę ir J Mažeiką. Salo
mėja, būdama 46 metų, dar per 
jauna eiti į pensija — trūksta 
devynerių metų. Bet vis tiek 
nutarė eiti pas kultūros minist
rą prašyti pensijos. „Einu galvą 
iškėlusi ir galvoju: vis tiek aš 
dainininkė, artistė, galiu nors ir 
šiandien dainuoti, esu pilna 

(Nukelta į 4 psl.) 
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SAKINYS 

Sapnas aplankė tave — 
sapnas labai panašus į gyvenimą — 
toks panašus, 
kaip dangus panašus į akį, 
kai jie nuvertino žodį, 
manydami, 
kad viskas yra pasakyta anksčiau, negu jie 
pamanė: 
kraujas tirštas ir šiltas, lipnus, 
dabar dulkėmis virtęs, 
ir smegenys, virtę voratinkliais 
ir mintys — kaip šlynas, 
nes numirėlis tvirtina savąjį aš, 
ir gėlė vidury žalio lauko, 
ir vabzdys, pavirtęs į mirksnį, 
ir saulės atodūsis, virtęs spalva, 
matyti, gal budint, gal miegant, 
skirti kiekvienam atskirai, — 
tikrai atskirai,nes greta 
jie visai nepanašūs — 
toliau tik muzika, 
tylos parafrazė, svarbiausių garsų rinkinys, 
tik tiems, kurie nori atminti 
savo mirties valandas, 
savo gimimo valandas 
ir tvinksinčias pulso sekundes. 

FILOSOFIJA 

Ar buvo manoma? Nejau po saule — karšta? 
Kol protą apskaičiuos — kas teis ir kas ateis -
Kompiuteris beširdis prie pat žemės krašto 
Matuoja glėbį vasaros nakties... 

a t kL^M\ CW U S 

Ar buvo manoma? O šviesuliai — ratu 
Ir spindulių šešėliai švelniai liečia veidą — 
O visa luta — bus tikrai rytoj 
Ir, galimas dalykas, net per klaidą. 

Kol saulė viršum akmenų vis šviečia 
Sutirpsta jūroj gintarinės dervos — 
Ir —privilegįįa —garbingam svečiui — 
Šezlonge ten pakrantėje voliotis dar ir būti dar vis. 

Ar buvo manoma? O, sako, saulės vietai 
Jau pakabino juodą skritulį — ir tuščia ten aplinkui 
Ir lekia akmenys ir paukščiai ir planetos 
Ir pinasi maldaujančiame šoky rankos... 

PAIEŠKA 

Mechaninis buvo žmogus — 
Geltonam narvelyje gieda 
Tobulai sukonstruota širdis — 
Ir TV liktorius suabejojo, 
Kad tai buvo mirtis 
Be žinios dingęs vienintelis žino 
Šio siužeto autorių: 
Tuo metu leidosi saulė 
Ir Golemo aky išaugo 
Le Corbusier statinys. 

PAJACAS IR PAUKŠTIS 

Kvadratinė diena, — 
Nubrėžianti grėsmingų tonų kontrapunktą — 
tai — paukščio liūdesys ir paukščio požiūris į liniją, 
kuri tik begalybėj kerta kitą — 
ir ploja publika, ir klounui trykšta 
iš ausų vanduo. 
Kvadratinė naktis, — 
ir telpa požiūris į piešinį — 
už rėmų ir už linijos — dar nuotrupos — 
girdėti dar kalba ir juokas, — 
po to plojimai virsta raidžių fotografija: 
juokingas tekstas —po dangaus stiklu 
Naktinis paukštis brėžia savo taką, 
kuris yra tik nuspalvoto garso vaizdas. 

LUOTAS 

Tylos parafrazė muzikos virsmas 
Stovi šešėlinis virpantis laikas 
Kaktą paženklina šalčio dėmė 
Nakty išnyksta skrendančios moterys 
Jų juokas pabyra tylos karoliukais 
Panaikina veidus kvantinis vejas 
Ir plaukia į ežerą paukščio šešėlis 
Ir tyliai nuslysta atodūsių šilkas 
Luotas nuslysta per vandenį juodą. 

Į kieno galvą įkalta vinis? 
JUOZAS ERLICKAS 

Kalbėti apie poeziją vengiu: 
nors iš atskiro eilėraščio sklin
da šviesa, eilėraščių knyga man 
— tamsus miškas. 

Štai, kai skaitydavau po ke
letą Jono Jackevičiaus eilėraš
čių periodikoj — įspūdis buvo 
vienoks. Dabar, perskaičius di
deli pluoštą — kitoks. Bet juk 
panašiai būna ir gyvenime: kie
kybė pakeičia kokybe. Štai prie 
vieno avino pridėjus keturis bus 
avių banda. Ogi prie vieno pri
dėjus šimtą keturiasdešimt — 
kažkodėl jau Lietuvos Seimas. 

Tačiau tai — 20-ojo amžiaus 
mįslės. 

Vis dėlto galiu pasakyti, kad 
iš visų kūrėjų — prozininkų ir 
poetų — labiausiai man patinka 
žemininkai ir marinistai, o va 
Sodininkai ir vaginistai nepa
tinka visai. Dėkui Dievui, Jono 
Jackevičiaus prie pastarųjų pri
skirti negalima. Jo knygoje net 
penkiasdešimt eilėraščių, o štai 
s paminėta tik vieną 
kartą ir tik ten, kur tikrai reik
ia. Ogi 8 s giminės ir arti
mieji nepaminėti nė sykio. Tai 
— didelis autoriaus laimėjimas, 
tai jo knygos savitumas ir vertė. 
Nes daugelis šiuolaikinių kny
gų, apie kurias daugiausia kal
bama — įskaitant vėliausius 
Kunčino ir Gavelio romanus — 
yra apie antrą galą, tarsi pirma
sis Lietuvoj nebeturėtų jokių 
perspektyvų, tarsi niekados jo 
nė buvę nebotų. 

Nors teisybės dėlei reikia pa
sakyti, kad šiuolaikinis mokslas 
dar nedavė aiškaus atsakymo, 
kuris būtent lietuvio galas yra 
pirmas. Vis dėlto aš, būdamas 
senoviškų pažiūrų katalikiškos 
pakraipos tarybinis žmogus, lai
kausi nuomones, kad pasaulis 
kol kas dar sukasi pagal Koper
niko, o ne pagal falocentrinę sis
temą. 

O šiaip jau — eilėraščiai ne 
įstatymai, ir ne toks didelis 
nuostolis, jei tamsta perskaitysi 
pluoštą prastų, ir nepasimaišo 
protas nuo įstatymų, — nepasi
maišys ir nuo eilėraščių. 

Bet vėl imtis recenzento 
plunksnos nejauku. Tarybiniai 
žmonės buvo romesnio būdo. 
Prisimenu, pirmą sykį su Jonu 
Jackevičium susitikom prieš 
penkiolika metų, ir vakaras bai
gėsi taikiai, kaip ir visi tarybi
niai vakarai. Ir net jeigu mušė
mės su moterimis, tai mušėmės 
žydinčiom tulpėm, o smirdintys 
šaunamieji ginklai ištraukti ne
buvo. Ir, nors buvo pavasaris, 
sproginėjo tik pumpurai, o ne 
automobiliai. 

Ogi laisvas ir nepriklausomas 
žmogus yra nepalyginti baises
nis. Paminėsiu tik liūdną Sigito 
Pamiškio (žinomas poetas, šio 
rašinio autoriaus bendraamžis 
— A.N.) likimą. Prieš keletą 
metų abu darbavomės tokioj 
„Literatų svetainėj". Parulskis 
— administratorium, aš — duri
ninku. Ir štai vieną rytą .Lite
ratų svetainės* duris pravėrė 
Jonas Jackevičius. Aš pasitikau 
jį su man būdinga šilta šypse
na, ogi Parulskis, tas netašytas 
saldofonas, buvęs desantinin-

Ir debiutas, ir branda 
Neeilinis įvykis neseniai nus

tebino ir sudomino Vilniaus li
teratūrinę bendriją. Anksčiau 
Metų žurnale, kituose kultūri
niuose leidiniuose tik retkar
čiais su vienu kitu eilėraščiu 
pasirodydavęs Jonas Jackevi
čius debiutavo su savo pirmąja 
poezįjos knyga Demono pašven
tinimas. Knygą išleido viena iš 
solidžiausių Lietuvoje — Rašy
tojų sąjungos leidykla, o Rašy
tojų klube įvykusiame rinktinės 
pristatyme dalyvavo ir kalbėjo 
rašytojų bei poetų elitas Jau iš 

to galima spręsti, kad brandaus 
amžiaus sulaukusio Jono Jacke
vičiaus knyga iš karto susilaukė 
dėmesio. 

Knygos pristatyme kalbėjęs 
Rašytojų sąjungos pirmininkas 
Valentinas Sventickas pasi
džiaugė, kad iki šiol beveik ne
žinomas žmogus į mūsų lite
ratūrą atėjo su knyga. Auto
riaus bendramokslis Vilniaus 
universitete, žinomas prozinin
kas, Antano Vaičiulaičio premi
jos laureatas Juozas Aputis pri
pažino, kad Jono Jackevičiaus 

eilėraščiai ne tik racionalūs, bet 
ir emocianalos. Knygos redak
torius (beje, ir jos korektorius) 
poetas Vladas Šimkus, kartu su 
autorium taip pat universitete 
studijavęs lituanistika, pasakė, 
kad tai modernaus kalbėjimo 
poetas, kad jam įtakos turėjo 
Jonas Aistis, Henrikas Radaus
kas, o taip pat K. Belmontas, 
kiti rusų simbolistai. 

Prelegentai pagyrė Jono Jac
kevičiaus knyga, o štai populia
rusis Juozas Erlickas, pasakęs, 
kad tai — autoriaus debiutas ir 
branda, leidosi ir į įdomesnius, 
netikėtus kritinius nagrinėji
mus, tam panaudodamas savo 

Juozą* Erlickas 

kas, užsispyrė neleisti. Laimė, 
mano humanistinis požiūris 
įveikė kareiviškąjį, ir Jonas bu
vo aptarnautas su derama pa
garba, o netrukus parašė novelę 
„Rulskis", kurioje Parulskis bu
vo demaskuotas. Ir štai kas at
sitiko po to, kai novelė buvo iš
spausdinta. Pamiškio reikšmė 
Lietuvos kultūroje ėmė nykti, 
blėsti. Jis buvo priverstas palik
ti Šiltą „Literatų svetainės" 
krėslą, atsidūrė Lietuvos ryte, 
paskui gatvėje, o vėliau kažkas 
jį matė netgi teatre. O kas atsi
duria teatre, iš to, kaip sako 
senoliai, žmogaus jau nebus. 

Taigi toks yra pastebėtas tie
sioginis Jono Jackevičiaus kū
rybos poveikis žmogui. 

Koks bus Demono pašventi
nimo poveikis — nežinau. Įta
riu, kad jokio. 

Aišku, jeigu kas perskaitytų, 
būtų gal ir poveikis. Bet žmonės 
bijo eilėraščių. Daugelis juk ir į 
knygyną, kur Šiandien gali įsi
gyti visokių buitinių prietaisų, 
vengia užsukti vien dėl to, kad 
netyčia ko nors neperskaitytų. 
Mat, kad ir koks lietuvis atro
dytų laisvas ir nepriklausomas 
nuo meno, vis dėlto jaučia: per
skaičius eilėraštį gali koks nors 
varžtelis ir atsisukti. Daug svei
kiau pasižiūrėti muilo operų. 
Tada- vaikštai muilinom akim, 
muilini akis kitiems, pūti muilo 
burbulus ar tiesiog neši muilą į 
Europą. 

Turbūt tokiems skirtas Jono 
Jackevičiaus Aukojimas" (eilė
raštis iš aptariamos knygos — 
AN.). 

Jūs eiliakalį — ant ešafoto 
Kaip avį arba galviją — 

populiarų ir aitrų ginklą — sa
tyrą ir humorą. Juozo Erlicko 
kalba — recenzŲa, manau, taip 
pat neeilinis įvykis lietuvių lite
ratūros kritikoje. Juk ne taip 
seniai tame pat Rašytojų klube 
vieiejsa Alfonsas Nyka-Nilio-
nas sakė, jog dabartinė lite
ratūros kritika Lietuvoje labai 
užglostyta ir taiki, o recenzįjos 
panašios viena į kitą — imk re-
«nryą, pakeisk pavadinimą, re
cenzento pavarde — ir tiks ki
toms knygoms. Mano galva, 
Juoto Erlicko kalba — recenzija 
apie Jono Jackevičiaus Demono 
pašventinimą nėra panaši į ki
tas mūsų recenzijas, ir Alfonsas 

Nyka-Niliūnas, be abejo, apie ją 
atsilieptų geriau, o pridėti kitą 
pavardę prie Erlicko recenzuos 
niekaip netiktų. Todėl Erlicko 
žodis apie šią knygą ir jos auto
rių, manau, bus įdomus Draugo 
kultūrinio priedo skaitytojams, 
tuo labiau, kad jis atskleidžia 
visos mūsų poezįjos ir prozos 
kai kuriuos bruožus ir skaudu
lius. 

Kartu su knygos pristatymu 
Rašytojų klube buvo atidaryta 
Jono Jackevičiaus tapybos dar
bų paroda. Taip — Jonas Jacke
vičius, pasirodo, ne tik poetas, 
bet ir tapytojas. Kalbėjęs meno
tyrininkas Romualdas Alekna 
sakė, kad tai, ką J mas Jacke

vičius neišreiškia savo poezijos 
žodžiais, tą išreiškia plastika. 
Pasak, Aleknos. Jono Jackevi
čiaus tapyboje vyrauja asociaty
vus pradas. Dažus, linijas jis 
jungia racionaliai, siekdamas 
originalaus sąskambio ir faktū
ros, tokiu būdu betarpiškai 
išreikšdamas savo emocijas 

Apie savo poeziją ir tapybą ke
lis žodžius tarė ir Jonas Jac
kevičius. Jis taip pat paskaitė 
pluoštelį savo naujų, dar nes
pausdintų eilėraščių, kurių dalį 
sutiko pasiūlyti Draugo šešta
dieniniam kultūriniam priedui 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

Džojos Barysaitės nuotrauka 

Kvepalais apšlakstčt jo protą, 
Subinėn — įkišot leliją 
[.J 

Štai ta garsioji vieta, apie ku
rią jau kalbėjau. Jaunieji poe
tai, Gavelis ir Kunčinas, turėtų 
iš Jono Jackevičiaus mokytis, 
mokytis ir dar kartą mokytis. 
kaip taupiai naudoti modernų 
žodį. 

Kitame eilėraštyje Jonas Jac
kevičius rašo va kaip: 

Smegeninės stogą sulopei — 
Po juo — nei sninga, nei lyja 
[.J 

Tikra teisybė. Taip gyvenime 
būna. Tik, žinoma, pats auto
rius savo smegeninės stogo nėra 
sulopęs. Kitaip argi rašytų ei
les? Šiais laikais, kai iš to nei 
užsidirbsi, nei garbę pelnysi. 
Nebent tik leliją s n.. 

Tačiau mano akyse Jonas 
Jackevičius pelnė garbe, nes 
pirmą knygą išleido, sulaukęs 
antrosios jaunystės. Šitaip elg
damasis žmogus rizikuoja pra
rasti ir garbę, ir visa kita. 

Tai ar tokiam gali pasakyti, 
kas jo eilėse gerai, o kas — ne. 
Jackevičius ne gimnazistas ir 
pats turi žinot. O jei vis dėlto 
nežino — niekas jam nebepa
dės. 

Bet jei autorius būtų gimna
zistas, sakyčiau: to, kas knygoj 
yra, gal ir pakanka. Bet kadan
gi jis jau yra „gyvenimo nuejes 
pusę kelio", norėtųsi rasti dau
giau. Gal akibrokštą jaunimui: 
„Ką jūs čia, vaikinai, paistot 
niekus! Štai ateinu aš, trečias 
brolis Jonas, ir parodysiu, koks 
esmi raitelis puikus" 

Prie stalo esu regėjęs tokj iš
didų poeto gestą Bet va — eilė
raščiais jis nepatvirtinamas. 
Arba nepajutau 

Neradau čia ir tokios išmin
ties, tokių išgyvenimų, kurie 
žmogų nebesutalpina savyje, ir 
štai pagaliau prabilo.. Tode! 
man lieka neaišku, kodėl nepra
bilo anksčiau Knygoje yra tok
sai eilėraštis „Šokis", datuoja
mas 1972-199" metais. Skaitau 
ir nesuprantu: ko jis negalėjo 
būti spausdinamas 1972-ai-
siais9 Kuom reikšmingas 1997-
aisiais9 Gal 25 metus rašytas. 
po žodį per metus, po skiemenį9 

Tokiu atveju pageidaučiau tobu
lybės. Bet eilėraštis greičiau 
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Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimas 
ALGIMANTAS A N T A N A S 

NAUJOKAITIS 

Skleidžiantis pirmiesiems pa
vasario žiedams, Vilniuje, ant 
Tauro kalno dunksinčiuose 
Profsąjungų rūmuose įvyko Lie
tuvos dailininkų sąjungos narių 
suvažiavimas. Tie suvažiavimai 
— svarbūs, neeilinis įvykis kū
rybinių sąjungų gyvenime, tuo 
labiau dailininkų, kurių veik
loje pastaraisiais metais daug 
painių ir skaudžių problemų. 
Mano galva, jas sukėlė šios są
jungos persitvarkymas iš sovie
tinės sistemos, kai komunistinė 
valdžia, siekdama, kad meni
ninkai kuo uoliau tarnautų so
vietinei ideologijai, už simbolinį 
mokestį aprūpindavo juos ir 
dirbtuvėmis, ir dosniais honora
rais už kūrinius, nudažytus so
cialistinio realizmo spalvomis''. 

Dabar daiMninkaina tenka 
verstis iš savo kišenės, ir pa
tiems pirktis arba už didelius 
mokesčius nuomotis kūrybines 
dirbtuves, patiems ieškotis pir
kėjų savo kūriniams, mokėti ne
mažus pinigus už rengiamas 
parodas, mokesčius už parduo
tus paveikslus. Dauguma net 
garsių, talentingų dailininkų iš 
savo profesionalios veiklos jau 
negali išsiversti, jiems tenka 
ieškotis papildomo, dažnai su 
profesija nesusijusio darbo. Rū
pintis savo narių — profesiona
liosios dailės kūrėjų socialiniais 
reikalais sunkiai sekasi prie 
naujų sąlygų nepripratusiai 
Dailininkų sąjungai bei jos ta
rybai. Po privatizavimo sąjun
gai atitekę dailės kombinatai, 
dabar tapė akcinėmis bendro
vėmis, galerįjos ir kitas turtas, 
prie finansinės bei komercinės 
veiklos pripratusiai kūrybinei 
sąjungai tapo kietu riešutu. 

Savo ataskaitoje suvažiavi
mui Dailininkų sąjungos pirmi
ninkas Gvidas Raudonis, kiti 
kalbėję suvažiavimo dalyviai 
pripažino, kad visi sovietiniais 
laikais buvę vadinamieji dailės 
kombinatai dirba nuostolingai, 
akivaizdus Dailininkų sąjungos 
tarybos nesugebėjimas valdyti 
jos žinioje išlikusio turto liku
čius. Būta ir nusižengimų, ūki
nės bei finansinės veiklos spra
gų. Todėl suvažiavimo dalyviai 
dalį laiko skyrė su tuo susiju
siais ginčams, priekaištams są
jungos vadovybei. Ne vienas su
važiavimo dalyvis minėjo net 
ekonominių, nusikaltimų komi
sijos, ekonominės policijos, teis
mų įsikišimą, sprendžiant są
jungai priklausančio turto nau
dojimo reikalus. Gerai, kad bu
vo priimtas Dailininkų sąjungos 
pirmininko pavaduotojo Algi
manto Kliaugos pasiūlymas 
naujai išrinktai sąjungos vado
vybei į savo ūkinę veiklą pasi
telkti kvalifikuotus teisinin
kus, finansininkus, ekonomis
tus, ko iki šiol nebūta. 

Suvažiavime rimtai ir pama
tuotai buvo išreikšti priekaištai 
Lietuvos Seimui, vyriausybei, 
Kultūros ministerijai dėl abejin
go technokratinio požiūrio į dai
lininkų, kitų kūrybinių organi
zacijų poreikius, į kultūros poli
tiką. Dailininkų sąjungos vado
vybė ne kartą kreipėsi į Seimą 
ir vyriausybę dėl pastaraisiais 
metais labai pablogėjusios pro
fesionaliosios dailės kūrėjų so
cialinės bei materialinės padė
ties. Parduodamiems dailės kū
riniams taikomi tie patys mo
kesčiai, kaip ir masinės gamy
bos produktams, galerijų pas
laugos prilyginamos komerci
nėms. Jau minėto Algimanto 
Kliaugos žodžiais tariant, mo
kesčių atžvilgiu ir dailės galeri
jos turi batų parduotuvių sta
tusą. 

Dailininkų sąjungos pirminin
ko Gvido Raudonio ataskaitoje, 
pavadintoje .Dailininkai pasau
lyje, Lietuvoje ir savo organiza
cijoje" .sakoma, kad mūsų val
džiai būtina vadovautis sovie-

lygintd nedidelę sumą tą monu
mentą Kryžkalnyje vėl galėtų 
atstatyti. Deja, niekam nė mo
tais. 

O geriausiu Lietuvos grafiku 
neseniai pripažintas Petras 
Repšys tvirtino, kad viso pasau
lio dailininkai — tai lyg viena 
šeima. Pamąsčiau, jis turi gal
voje ir išeivijoje, egzilyje gyve- jauna, galite dirbti" Edanmiei-

„ Via tiek aš 
dainininkė" 
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jėgų ir noro dirbti". Eidama ieš
koti pensuos, ji apsirengė pa
prastai, kad seniau atrodytų, 
bet ministras ją pamatęs sako: 
„Ką jūs, drauge Vaidžiūnaite, 
.kalba apie pensįją! Jos tokia 

nančius ir kuriančius lietuvius 
dailininkus. Apie juos suvažia-

koti darbo, ji pasipuošė, užsivil
ko kailinius, „kad nemanytų, 

vimui skirtoje spaudos konfe- J°«" a tėJ° k o k i a Aiundra — pa-
rencijoje kalbėjo ir Dailininkų S*1 ^ b * Pat inka, Pagal protą 
sąjungos pirrnininkas Gvidas Palydi". Sužinojusi, kad JLeli-
Raudonis. Jis pranešė, kad pa- **" siuvimo fabrike reikia kul-
galiau pakeistas jų narystės t01"08 klubo direktoriaus, ten ji 
statusas — jei anksčiau išeiviai "" nueina. Pasitikusi moteris ją 
dailininkai galėjo būti tik šios nužiūrėjo nuo kojų iki galvos ir 
sąjungos garbės nariais, tai da
bar — jau tikraisiais, visas tei
ses turinčiais Lietuvos daili
ninkų sąjungos nariais. Į juos 
jau spėjo įstoti Kalifornijoje gy-

patarė čia neįsidarbinti. Su to
kiais kailiniais nevaikščioti, 
grįžtant iš darbo gali nuvilkti. 

Pagaliau Salomėja pasiryžta 
eiti į konservatoriją. Parodžiusi 

Nomeda Marčėnaite 

tiniais laikais giliai slėpta 
UNESCO patvirtinta „Reko
mendacija dėl menininko statu
so". Šios organizacijos pasauli
niame kongrese priiimtoje dek
laracijoje valstybės — Jungti
nių Tautų Organizacijos narės 
— tarp kurių yra ir Lietuva, ra
ginamos menininkams sudaryti 
sąlygas pragyventi verčiantis iš 
savo profesijos. Dėl šių reikmių 
bent vieną nuošimtį valstybės 
biudžeto lėšų reikėtų skirti pro
fesionalaus meno paramai. Pa
sak autoriaus, valstybė turi su
kurti visą sistemą aktų, įtrau
kiančių menininkus į aktyvią 
veiklą, palaikančią jų iniciaty
vas, sudarančią būtinas sociali
nes, darbo, autorių teisių gyni
mo sąlygas. Deja, kaip suvažia
vime pabrėžė daugelis kalbė
jusių dailininkų, Seimas, ne
pritaręs pridėtinės vertės mo
kesčio pataisoms, numatan
čioms lengvatas parduoda
miems profesionaliosios dailės 
kūriniams, nežengė net pirmo 
žingsnio UNESCO, menininkų 
statuso įgyvendinimo ir kultū
ros skaidoe sąlygų suvienodini
mo link. 

Ką ir bekalbėti apie valdžios 
dėmesį šioms menininkams 
skaudžioms problemoms, jei su
važiavimo dalyviai salėje ne
matė vyriausybės, Kultūros mi
nisterijos kviestų atstovų, o Sei
mo narys iš suvažiavimo išėjo, 
vos jam prasidėjus... Tokį abe
jingą valdžios požiūrį į kultūrą 
ir meną suvažiavimui skirtoje 
spaudos konferencijoje išsakė 
jaunas grafikas Saulius Valius. 
Esą Lietuva pasaulyje negali 
pasireikšti, pagarsėti nei savo 
naudingomis iškasenomis, nei 
kitais medžiaginiais turtais, 
pertvarkų metu nusmuko pra
monė, žemės ūkis, bet išsilaikė, 
netgi sustiprėjo, išsiugdė mūsų 
kultūra, menas. Deja, valdžia 
savo abejingumu, netgi drastiš
komis teisinėmis priemonėmis 
lyg tyčia smukdo ir šią Lietuvos 
saviraiškos namuose ir pasau
lyje sritį. 

Saulius Valius išreiškė viltį, 
kad dėmesys kultūrai sustiprės 
prezidento Valdo Adamkaus 
įtakoje. Juk inauguracijos dieną 
pasakytoje kalboje jis pareiškė, 
kad kultūra negali egzistuoti be 
valstybės paramos. Būtent šiuo 
kriterijumi prezidentas žadėjo 
vertinti Seimo ir vyriausybes 
darbą kultūros srityje. Klausy
damasis dailininko Valiaus kal
bėjimo, su maloniu jausmu pa
galvojau, kaip tiksliai susišau
kia mūsų naujojo prezidento žo
džiai su dailininkų suvažiavimo 
dalyvių išreikšta nuomone. Tar
si suvažiavimo dalyvių, vir? 
1,100 Dailininkų sąjungos na
rių, žodžiais savo inauguracijos 
d'eną prezidentas Valdas 
Adamkus kalbėjo: .Pasigendu 

.Rojus", 1994 
80 x 50 x 15 cm 

teisės aktų, kurie stiprintų me
nininko, kultūros darbuotojo 
padėtį, sudarytų deramas sąly
gas daugeliui kultūros ir meno 
sričių". Be abejonės, turėdamas 
galvoje šiuos prezidento žodžius 
Dailininkų sąjungos pirminin
kas Gvidas Raudonis optimis
tiškai pareiškė: prognozuoju 
gerą Dailininkų sąjungos at
eitį". 

Kai kone visą suvažiavimo 
dieną dailininkai kalbėjo ir gin-

venantis dailininkas Jurgis 8 a v o diplomo pažymėjimą su 
Šapkus, Vilniuje ne vieną pa- Kazimiero Viktoro Banaičio 
rodą surengusi Elena Urbaitis parašu, gauna darbą konserva-
(Urbaitytė), Australijoje gyve- torįjoje. „Tai viena laimingiau-
nanti Genovaitė Kazokienė. s i u mano dienų. Ačiū Dievui. 
Beje, Lietuvos dailininkams ji ^p*e dainavimo dėstymą svajo-
įsteigė premiją, skatinančią jau dar konservatorijoje. Tiek 
tautiškumą dailėje. Genovaitės žinių turiu. Iš vienuolikos mo-
Kazokienė8 premiją jau pelnė 
mūsų dailininkui R. Bičiūnas ir 
L. Strioga. Lietuvai daug davė 
ir Elena Urbaitis (Urbaitytė). 
Lietuvoje ji ne tik surengė ne 
vieną įdomią, įsimintiną savo 
konstruktų, instaliacijų parodą, 
bet jos skulptūros, kiti darbai 
puošia ne vieną Vilniaus ir jo 
apylinkių kampelį. Atvykusi į 
Vilnių, ji geranoriškai padeda 
Dailės akademijos studentams. 

Suvažiavimo kavinėje ir ku-
čijosi dėl savo medžiaginių rei- luaruose su skulptorium Bro-
kalų, galerijų, kitų pastatų pa- nium Vyšniausku, menotyri-
naudojimo, pagaliau buitinių 
sąlygų, neiškentęs šiaulietis 
dailininkas Vytenis Rimkus, įsi
veržęs į tribūną, trumpai drūtai 
išrėžė: „Pagaliau baikime tas 
kalbas, o šnekėkime apie mūsų Vaclovo Rato-Rataiskio iš Aust-
kūrybos reikalus. Juk mūsų są- ralijos, Algirdo Kurausko iš Či-
junga yra kūrybinė organizaci- kagos, Magdalenos-Birutės 

ninke Ingrida Korsakaite ir ki
tom pasidžiaugėme, kad į Lie
tuvą grįžta vis daugiau išeivijos 
lietuvių dailininkų darbų — V. 
K Jonyno, Telesforo Valiaus, 

ja". Mažai ką padėjo šis ragini
mas, tad vis daugiau Rimkaus 
šalininkų, palikę oficialią posė
džių salę, kūrybines diskusijas 
ir šnekas užmezgė prie vyno ar 
kitokio gėrimėlio greta esan
čioje kavinėje. Gabi dailininkė, 
Elvyra Kairiūkštytė sakė, kad 
su verslininkais išsikeitusi pus
rūsyje esančių tamsią patalpą į 
senamiestyje, greta Universite
to esančią erdvią dirbtuvę, su-

Stankūnienės, Romo Viesulo, A 
Veščiūno, Viktoro Vizgirdos ir 
daugelio kitų. Rengiamos išeivi
jos dailininkų parodos ir eks
pozicijos Vilniaus savivaldybės 
ir kitomis lėšomis, sostinės se
namiestyje baigiama įrengti į 
Lietuvą sugrįžusio dailininko 
Kazio Varnelio galerija, kūry
binės dirbtuvės. Vilniaus pa
veikslų galerijoje lankytojai įdo
maujasi, gėrisi skulptoriaus Vy-

kūrė daug savo grafikos darbų, tauto Kašubos gausiais darbais, 
bet jau keletas metų negali su- Neseniai lietuvių ir anglų kal-
ruošti savo parodos. Su žinomo, bomis išleista išsami Irenos 
talentingo dailininko R. Vai- Kostkevičiūtės monografija-al-
tekūno parama ji tikisi didelę bumas Žmogus Vytauto Kaiu-
parodą pagaliau suruošti pres- . . 
tižiniame Šiuolaikinio meno 
centre. 

Garbaus amžiaus sulaukęs, 
prieškarinėje Lietuvoje kartu 
su Vytautu Kašubą mokęsis 
Kauno meno mokykloje talen
tingas skulptorius Bronius 
Vyšniauskas su širdgėla guodė
si, kad Atgimimo metais kraš-

kytojų išsirinkau, kas atrodė 
geriausia, pati viską apibendri
nau, susikūriau savo metodą. 

6os kūryboje. Menotyrininkų 
nuomone, ši knyga savo gilio
mis įžvalgomis, kruoplčia ir 
nuoseklia analize, dėstymo pa
trauklumu ir asociatyvumu uži
ma išskirtinę vietą lietuvių me
notyroje. Dailininkų sąjungos 
pirmininko pavaduotojas Algi
mantas Kliauga sakė, kad šios 
sąjungos pradėtame leisti al
manache Dailė bus nuolatinis 
skyrelis, skirtas svetur gyve
nančių lietuvių dailininkų veik
lai ir darbams. 

• * * 
Suvažiavimas pakeitė ir pa

pildė Lietuvos dailininkų sąjun
gos statusą. Nuo šiol šios są
jungos suvažiavimai bus šau
kiami kas ketveri metai. Juose 
dalyvaus ne visi dailininkai, o 
jų išrinkti delegatai (atstovai) 
— po vieną nuo penkių Daili
ninkų sąjungos narių. Taigi, jei, 
pavyzdžiui, JAV bus penki šios 
sąjungos nariai, tai į suvažia
vimą jie galės pasiųsti vieną 
savo atstovą. Dailininkų sąjun
gos pinnininku vėl išrinktas 
Gvidas Raudonis. Suvažiavimas 
priėmė kreipimąsi į prezidentą, 
Seimą ir vyriausybę dėl daili
ninkų kūrybinės ir socialinės 
padėties pagerinimo. 

Dabar belieka tas žinias per
duoti jauniems studentams". 
Kadangi Salomėjos darbas kon
servatorijoje buvo ne etatinis, o 
valandinis, todėl ji dirbo tris 
darbus — iš ryto darželyje, po
piet konservatorijoje, o vakare 
mokytojų namuose. 

Gavus etatą, atėjo laikas per
rinkti ateinančiam penkmečiui, 
bet prorektorė pasakė, kad Vai
džiūnaite yra per gera studen
tams, todėl pasiūlė neperrinkti. 
.Bet kaip būti per gera studen
tams — nesuprantu. Gerumu ir 
nuosaikumu daugiau pasieksi, 
negu elgdamasis griežtai ir 
žiauriai*. 

Sovietiniais laikais grupėmis 
važiuodavo į kitus kraštus. Sa
lomėja aprašo kelionę į Veng
riją. Nuvažiavusią fizikos, ma
tematikos, biologijos ir konser
vatorijos dėstytojų grupę į Bu
dapeštą, vengrai ją traktavo la
bai prastai. Mat juos palaikė 
Sovietų Sąjungos piliečiais. O 
jie priešingai, nuvežę dovanų, 
užrašė: T.ithimnia, Vilnius. Kai 
vengrai susigaudę, kad jie lietu
viai, o ne rusai, pradėjo juos ge
riau traktuoti. Pakeitė geresnį 
viešbuti >r autobusus. Kaip tik 
tuo laiku buvo Velykos. Kai Įriti 
jos grupės keleiviai patraukė į 
naktinį barą, ji nusipirko mies
to žemėlapį, susirado arčiausią 
katalikų bažnyčią, ir kitą rytą 
nuėjo į Prisikėlimo mišias. 

Kita įdomi išvyka buvo į Gru
ziją, į vokalistų konkursą Tbili
syje. Ji važiavo su savo mokine 
Aušra Stasiūnaite. Kad jos mo
kinei gerai sektųsi, ji sužinojo iš 
senų gruzinų, kur yra katalikų 
bažnyčia ir nuėjusi pasimeldė, 
prašė Aušrai palaimos. Jos nus
tebimui, ten šv. Mišios buvo au
kojamos kitaip. Kunigas atsisu
kęs į žmones, o ne į altorių. 
Rožinis kalbamas penkiomis 
kalbomis. Kiekiena paslaptis 
kita kalba. 

Išlydėjusi mokinę į Italiją 
konkursui, Vaidžiūnaite Vilniu
je vis ėjo į bažnyčią išklausyti 
šv. Mišių, kad sektųsi jos moki
nei. Ir jos nustebimui, jos mo
kinė grįžo laimėjusi pirmą pre
miją. Už tai muzikos katedra 
pasiūlė Salomėjai suteikti do
centės vardą. Nelengva jai buvo 
gauti tą vardą. Visi atsisakė 
siųsti jos dokumentus į Mask
vą. Pagaliau liepė jai pačiai 
išsiųsti. Sukaupusi visą kantry
bę, parašė visą, ko pageidavo, ir 
pagaliau sulaukė iš Maskvos 
teigiamą atsakymą. 

Kai reikėjo važiuoti į Rumu
niją, niekas nenorėjo jai išrašyti 
charakteristikos dokumentų. 
1977 metais katedros vedėjas Z. 
Paulauskas buvo perspėjęs Sa
lomėją, jog komunistų partijos 

Į kieno galvą įkalta vinis? 
(Atkelta iš 3 psl.) 

panašus į 25 metus atitarna
vusį pavargusį rekrūtą, grįžtan
tį iš stalčiaus pas skaitytojus, 
kurių jau nebėra... 

O kasgi Demono pašventini-
turiniai dešinieji nuvertė sovie- mos yra? Turbūt tai, kas mini-
tiniais laikais Kryžkalnyje pas- ma šios knygos anotacijoje: .... 
tatytą, jo sukurtą paminklą- knyga, aprėpianti įvairaus laiko 
monumentą, suniokojo barelje- eilėraščius, aitrius dabarties iš-
fus. Dabar kėsinasi nuimti kar- gyvenimus ir stilizuota šmaikš
tu su N. Petruliu jo sukurtas tuma*. 
Žaliojo tilto per Nerį skulptū- Bet, pavyzdžiui, man .aitrūs 
ras, esą socialistinio realizmo dabarties išgyvenimai" eilėraš-
dvašia jos vaizduojančios sovie
tinius darbininkus, kolūkiečius, 
karius. „Kam griauti, naikinti 
tais laikais sukurtus mūsų dar
bus, nubraukti praeitį, istoriją? 
Tegul jie liudija ateinančioms 
kartoms, primena tų laikų, kad 
ir sovietišką, socializmą pri
menantį meną". Tuo labiau, kad 
New York'e gyvenančio lietuvio 
dailininko Kęstučio Zapkaus 
mokiniai vieną vasarą Žaliojo 
tilto skulptūras buvo „apvilkę" 
šiuolaikinio, modernaus meno 
.drabužiu" Vyšniauskas sakė, 
kad Kryžkalnio lietuvės, žmo
nių vadinamos Raseinių Magde, 
paminklas-monumentas dabar 
riogso pamestas patvoryje Ra
seiniuose, ir skulptorius už pa-

tyje nebereikalingi. Jų randu 
kitur. Ir net per daug. O jei kal
bėt apie šmaikštumą, tai mie
lesnis tiesiog šmaikštumas, o ne 
stilizuotas, rafinuotas ar dar ki
toks. Stilizuoto yra „Kosminėje 
entomologįjoje" (knygos eilėraš
tis — A.N.), bet, kaip dažnai 
pasitaiko šmaikštauti įman-
tiems poetams, šis veikalas nei 
rimtas, nei juokingas. Iš pana
šių man gražesnė .Galvos istori
ja*, pasibaigianti nesupranta
mu, bet gražiu vaizdu: 

U 
nudegusioje bibliotekoje 
negyvam šeimininkui 
į galvą buvo įkalta vinis 

š i knyga — ir debiutas, ir 

branda, ir viso gyvenimo išklo
tinė. Todėl skaitydamas ir ieš
kai visko. Bet daugiausia randi 
gal tik debiutinio šėlimo ir jau
natviškų ieškojimų. Tą byloja 
net eilėraščių pavadinimai: 
„Plieninis vaiduoklis", „Esmės", 
„Varliagyviai ir ežeras". Bet va 
— nesuprantu; kodėl Jackevi
čius turėtų kažko ieškoti? Tegul 
ieško berniukai ir mergaitės, 
kuriems pilna paslapčių ir gim
tojoj kalboj, ir po drabužiais. O 
Jonas tegu parodo, ką jau yra 
suradęs. 

Gal ai ir žlibas, bet dažniau
siai nematau, ko autorius ieš
ko? Ką randa? Cituoju visą eilė
raštį: 

Lyja lietus violetinis 
Pamaldūs entomologai 

fotografuoja 
Atsispindintį vandens 

veidrodį 
Voro žvilgsnį nuolankų 
Eteryje gęsta pranešėjo akis 

Apie tokį kūrinį nepasakysi 
paties Jono Jackevičiaus so
džiais i i kito eilėraščio: 

įveik: ant balto lapo dega 
raides, 

Žilas senis tarp eilučių miršta 

Jei senis tarp eilučių mirtų 
dažniau, tikriausiai daugiau 
eilėraščių būtų gyvų. Dabar at
virkščiai. 

Be lota ko, aš pasigendu me
lodingumo. Trūksta kažkokių 
lyrinių klįjų, kurių dėka pap
rasčiausi žodžiai taip tvirtai su
kimba vienas su kitu, jog tada 
sakoma: „ii dainos žodžio ne
išmesi*. Kai kuriuose eilėraš
čiuose žodžiai tiesiog barška. 
Bet yra ir sukibusių: „Liūdnas 
dzūkas*, „Rytų baladė*,' „Prisi
pažinimas", „Nuotykis" Tik vėl
g i — š i e strielkūniško tipo ke
turkojai lyg regėti, lyg girdėti: 

Ai neužmiršiu. Žinok ir tu, 
kad aš tavęs pavydėjau 
šimtą dienų ir šimtą naktų — 
akiplėšai vėjui 

Nuoširdų ir banalu. Ir gražu. 

O man patinka gražūs eilė
raščiai. Ir kuo gyvenimas bjau
resnis, tuo gražūs eilėraščiai 
man patinka labiau. 

• Draugas — seniausias pašau-
lyja iki M einantis Uttovių dien 
rastis, todėl jis skaitomas ir Lietu 
v*s. Ar mmmm—m ir Jos jį akai 
tyti? 

centro komitetas gavo praneši
mą, kad ji eina į bažnyčią, o į 
bažnyčią eiti negalima. .Taip 
nuplaukė Rumunija su Buka
reštu. Aišku dėl bažnyčios. Die
vui garbė". 

Vasarojant Palangoje Salo
mėją ištiko nelaimė, nukrito 
laiptais ir lūžo kairė koja, suski
lo dubens kaulas. Žinoma, šito
kią traumą išgydyti truko ilgai. 
Tiktai po metų galėjo sugrįžti į 
darbą. Nors katedros vedėjas 
buvo pažadėjęs jai darbą, bet 
rektorius nesutiko jos grąžinti į 
darbą dėl renginių įsitikinimų. 
Ji tikėjosi, kad kolegos užstos 
ją, bet taip nebuvo. Salomėjai 
pasiūlė pačiai rašyti pareiški
mą, kad pati prašanti atleisti i i 
darbo. Ji nutarė verčiau išeiti i i 
darbo, „negu išsižadėti savo įsi
tikinimų. Dievas man pirmiau
sia, o asmeniniai reikalai — po 
to*. Taip ji nuėjusi į konservato
riją padavė pareiškimą, kad 
„savo noru išeinu iš darbo*. 

Išėjusi iš konservatorijos dar
bo Salomėja Vaidžiūnaite rankų 
nenuleido. Tada ji buvo 67 me
tų, dar pajėgi dirbti. Ji pradėjo 
dainuoti bažnyčiose, sakydama, 
„neleido dirbti pagal profesiją, 
tai bent čia atsigausiu ir nusira
minsiu*. Kaip ji pati kruopščiai 
suskaičiavo, ji giedojo 20 baž
nyčių 220 kartų. Atliko koncer
tus įvairiomis progomis — mi
nint Stasio Šalkauskio gimimo 
100 metų, Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, įvairių partizanų 
laidojimo iškilmėse ir t.t. 

Salomėja gavo pasiūlymą da
lyvauti filme „Turtuolio varg
šas", kur reikėjo padainuoti ita
liškai. Filmavimui nuvažiavo į 
Jaltą, Krymo pusiasalyje, kur 
negalėjo atsidžiaugti šiltu oru. 
Norėjusi pasilikti ilgesniam lai
kui Jaltoje ji nuėjo pratęsti lėk
tuvo bilietą. Tarnautoja manda
giai su ja kalbėjo vokiškai. 
Tačiau kai pamatė bilietą i i 
Baltijos kraštų, staiga pakeitė 
toną ir kategoriškai pasakė, 
kad jie Sovietų Sąjungos pi
liečių neaprūpina bilietais. 

Salomėja Vaidžiūnaite savo 
prisiminimus rašė 1987,1968 ir 
1991 metais. Jos prisiminimai 
įdomūs tuomi, kad ji išgyveno 
penkis Lietuvos istorijos eta
pus: jaunnystę praleido neprik
lausomoje Lietuvoje, primąją 
sovietų okupaciją, vokiečių oku
paciją, vėl antrąją sovietų oku
paciją ir vėl su džiaugsmui su
tinka atkuriamąją nepriklau
somybę. Autorė smulkiai aprašo 
šių laikotarpių įvykius bei įvai
rius sutiktus muzikiniame gy
venime asmenis. „Jeigu rašy
čiau dabar*, kalbėjo atiduoda
ma rankraštį, „daug kas iškiltų 
į paviršių ir atrodytų kitaip. O 
tada dar bijojau*. Savo prisimi
nimų rankraščio ji niekam ne
rodė. Tiktai prieš pat mirtį 
1994 metais patikėjusi atidavė 
spaudai ir vis rūpinosi, kad ne
iškreiptų jos minčių. 

Solistė Salomėja Vaidžiūnaite 
savo knygą užbaigia epilogu — 
„Ak, koks smagus buvo gyveni
mas nepriklausomos Lietuvos 
laikais iki 1940 metų. Apsakyti 
sunku. Nors materialiai ir ne
lengva, ir technikos lygis dar 
neaukštas, bet laisvė. Laisvė! 
Viskas sava, viskas saviems. Ką 
darai, — darai Lietuvai, mūsų 
Tėvynei". Ir taip autorė aprašo 
idilišką jaunystes kaimo gyve
nimą, Kalėdų ir Velykų šventes, 
vestuves, gegužines, sekmadie
ninius poilsius. Salomėja buvo 
tikra nepriklausomybės laikų 
auklėtinė. Ji nuo pat vaikystės 
buvo giliai tikinti katalikė. Ne-
sivėlė į jokias dainininkų užku
lisines intrigas. Be reikalo ne-
gyrė, o meluoti negalėjo, kaip ji 
pati sako: „Niekam kebo ne
užstojau ir žinau, kad gyvenau 
sąžiningai*. 

Perskaičius Salomėjos Vai-
dziūnaitėa prisiminimų knygą, 
pajunti jai pagarbą ir pasi
gėrėjimą tokia tauria asmeny
be, kuri nepaisant įvairių gyve-

• nimo nesėkmių vis tiek buvo 
* muzikai pasišventusi daininin-


