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Juozo Žilevičiaus (1891-1985) kūrybinis palikimas 
DANUTE PETRAUSKAITE 

Dabar pagalvokime 
apie save 

Praėjo didžio ir ne t ikė to 
džiaugsmo dienos. Sulaukėme 
per deš imtmečius išsvajotos 
Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s . 
Dabar mūsų tėvynėje iškyla 
pramatytos ir nenujaustos pro
blemos, kurias mūsų tėvynainiai 
ima spręsti. 

Pas mus, išeivius, pamažu 
tačiau kyla liūdesio jausmas. 
Galvojame apie išpilietinimą, 
sovietų režimo paliktą ne vieno 
ar dvasinį, ar fizinį sužalojimą, 
ekonominių reformų sunkumus, 
mums n e s u p r a n t a m ą v idaus 
politinę kovą, ateinantį šalies 
skurdą, mūsiškių daug kur nesu-
siorganizavimą, patyrusių išei
vių ir vakariečių patarimų nu
vertinimą ir prašome Dievo tau
tai palaimos. Tikimės, kad Jis 
duos mūsiškiams reikiamos iš
minties tą viską t inkamai pakeis
ti. Juk jie turėjo nepaprastą ryžtą 
išsikovoti nepriklausomybę, o 
dabar, vilkimės, kad juo irgi 
reikiamai pasinaudos. 

Antra vertus, j au prieš ketvertą 
dešimtmečių at idavus tą didžią 
partizanų ir t remtinių kraujo 
auką, šiuolaikinė kova parei
kalavo dar kol kas labai mažai 
aukų. Tokiame Salvadore jų pi
lietiniame kare per pastarąjį 
dešimtmetį žuvo 70,000 tarpu
savio kovoje. Tur ime tėvynėje 
aukšto i š s i l av in imo kad rus . 
Esame puikioje ekonomiškai geo
politinėje vietovėje. Tik reikia tai 
tinkamai savo gerai ateičiai greit 
išnaudoti. 

Tai svarstydamas visgi, kaip 
išeivis, pasijauti lyg už durų. 
Nežiūrint lyg ir kvietimų, lyg ir 
prašymų, lyg ir užklausimų... Ką 
padarysi . . . A t e i t i s parodys , 
kokią rolę, kad ir, žinoma, kuklią, 
išeiviai suvaidins kraš to at
statyme. Bus, žinoma, atvejų, 
kada išeiviai galės bendradar
biauti su saviškiais įvairių pro
jektų įvykdyme. Tų galėsime, kas 
norime, imtis. 

Savajame gyvenime ne vienam 
išeiviui ir išeivijos organizacijoms 
yra pats laikas r imtai ir nuodug
niai pasižiūrėti į savo padėtį. 
Gyvename krašte, k u r sveikatos 
aprūpinimas yra, ypač senes
niems, p r a s t a i s u t v a r k y t a s . 
Žmogus sunkiai dirbi, atsisakai 
kelionių, leidi va ikus į mokslus, 
susitaupai pensijai šiek tiek, o 
tau viską gali nušluoti per kelis 
mėnesius, tau sunkiai susirgus. 
Išeiviai turi blogą įprotį nesiklau

syti profesionalų arba jų nepai
syti finansiniuose bei juridiniuo
se klausimuose. Gailisi kelių 
šimtų dolerių patarimui, o atsiti
kus nelaimei, dėl savo tokio apsi
leidimo, praranda dešimtimis 
tūkstančių. Amerika yra įstaty
mų kraštas, ir jei jų nepaisai — 
teisybės neieškok, nežiūrint, kad 
ir padoriai gyventum. Būtų 
sveikintini dažnesni socialinio 
aprūpinimo klausimams skirti 
seminarai , paskaitos, skaitomos 
profesionalų, kurie iš to neturėtų 
tiesioginės piniginės naudos arba 
būtų mūsų pagrindinių organiza
cijų pakviesti. Juk ne tik įdomu, 
bet tiesiog gyvybiškai svarbu 
žinoti kokių klaidų nedaryti^ kur 
ir kaip pinigus laikyti. Kai ku
riais atvejais įstatymai reika
lauja, kad finansinė asmens pa
dėtis būtų buvusi stabili trejus 
metus prieš kokį nors nelaimingą 
įvykį, kad jam būtų suteikiama 
valdžios reikiama parama. Kas 
žino, kada ir kaip Dievas lems 
mums tokioje padėtyje atsidurti. 

Peržiūrėkime savo testamen
tus . Pirmiausia pagalvokime 
apie save ir savo šeimą. Greit 
atsivers galimybės išmintingai 
padėti giminėms Lietuvoje šalia 
pinigų siuntimo. Atgavus nepri
klausomybę, paaiškėjo, kokios 
išeivių organizacijos žino, kaip 
t e s t amenta i s skir tus pinigus 
tvarkyti Lietuvos naudai. Stei
giami ir nauji fondai. Kiek jie bus 
gerai tvarkomi už 3-5 metų? Pras
ti testamentai be reikalo skriau
džia šeimą ir tautą, leisdami eik
voti sunkiai sukauptus pinigus. 
J a u nekalbant apie visišką tes
tamento nebuvimą, kada valdžia 
gauna savo nagus prikišti. 

Gerai, kad Lietuvių Bendruo
menė jau diskutuoja kaip stip
rinti tautiškumo išlaikymą išei
vijoje. Tiesiog pavyzdingai daug 
visuomeninių mūsų organizacijų, 
kaip skautai ar ateitininkai, 
nežiūrint didžių sunkumų, de
šimtmečiais sugebėjo išlaikyti 
savosios institucijos ideologinius 
ir struktūrinius pagrindus. Pa
sirodė, kad, dėl suprantamų 
priežasčių, Lietuvoje daug kas 
kitaip atrodo, negu mūsų tarp-
karinėje valstybėje arba Vaka
ruose. Pagalvokime, ar neverta 
kai kurias institucijas/organiza
cijas kiek galint ir toliau išlaikyti 
išeivijoje tuo pačiu metu, kada jos 
atkuriamos Lietuvoje, nes mūsų 
tėvynėje jos bent dabar yra giliai 

Dar prieš keletą metų sunku 
buvo man patikėti, kad atsiras 
galimybė susitikti su lietuviais 
Amerikoje, kad galima bus lais
vai ir atvirai kalbėti apie Lietu
vos kultūrą, kad galėsiu čia, toli 
nuo Lietuvos, tyrinėti tuos pėdsa
kus, kuriuos įspaudė išeivijoje 
gyvenantys muzikai. Prisipažin
siu atvirai — jaučiuosi laiminga, 
turėdama šią retą progą darbuo
tis Juozo Žilevičiaus-Jono Krei
vėno archyve ir prisiliesti prie 
pulsuojančios tautos istorijos, 
kuri nuo mūsų, gyvenančių Lie
tuvoje, ilgus dešimtmečius buvo 
slepiama. Už tai esu nuoširdžiai 
dėkinga Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro pirmininkui Jonui 
Račkauskui, kad jis suprato ma
no troškimą gilintis šioje srityje 
ir pakvietė į Čikagą. Esu dėkin
ga ir „Margučio" radijo laidų 
vedėjui Petrui Petručiui, neuž
miršusiam įžymios datos — 
100-ųjų Juozo Žilevičiaus gimimo 
metinių ir organizavusiam šį mi
nėjimą-koncertą. 

Sakoma, jog objektyviai įvertin
ti ir moksliškai apibendrinti tiek 
žmogaus, tiek valstybės gyveni
mą galima ne anksčiau kaip po 
50 metų, kada laiko tėkmė pa
kankamai atitolina mus nuo 
konkrečių įvykių ir leidžia pa
žvelgti į juos istoriškai — lygi
nant su praeitimi ir ateitimi. 
JAV lietuviams Juozo Žilevičiaus 
gyvenimas nėra istorinės gran
dinės viduryje. Man atrodo, kad 
čia, Čikagoje, dar girdėti jo 
žingsnių aidas, kad čia, muzi
kologijos archyve, dar sklando ne
rimastinga kompozitoriaus dva
sia. Tačiau Lietuvos kultūros 
metraštyje Juozo Žilevičiaus var
das rašomas ne paskutiniuose 
puslapiuose, o kartu su Juozo 
Naujalio, Česlovo Sasnausko, Mi
ko Petrausko vardais. O tai jau 
20-ojo amžiaus pradžios muzikos 
istorija, kurią, žiūrint atgalios, 
galima lyginti su 19 amžiaus 
pradžios vargonininkų laikais, o 

*Paskaita, skaityta ..Margučio" 
radijo programos 1991 m. lapkričio 
10 d. suruoštame Juozo Žilevičiaus 
gimimo 100 metų sukakties minėji
me Jaunimo centre, Chicago'je. 

žvelgiant į priekį — su nepriklau
somybės dešimtmečiais ir sovie
tiniu laikotarpiu. Šiandien aš esu 
keblioje padėtyje — pasiryžau 
kalbėti apie asmenybę, kurią pa
žinau tik iš knygų ir dainų. Ir 
kalbėti klausytojams, kurie su 
šiuo žmogumi artimai bendravo. 
Tokiam žingsniui mane paskati
no dvi aplinkybės: pirma, kad 
tenka gyventi Klaipėdoje, krašte, 
kur Juozo Žilevičiaus tiek daug 
dirbta ir svajota, ir studijuoti jo 
kūrybinį palikimą, antra, kad 
švenčiant 100-ąsias kompozito
riaus gimimo metines, norisi įdėti 
nors dalelę savo širdies, pager
biant šviesų jo atminimą. 

Norint detaliai apžvelgti Juozo 
Žilevičiaus gyvenimą ir kūrybą, 
reikia nemažai laiko. Šio mano 
pranešimo tikslas nėra išvardinti 
visus faktus ar suminėti parašy
tus kūrinius. Norėčiau tik akcen
tuoti Juozo Žilevičiaus darbų po
būdį. Ir tai tik pačiais bend
riausiais bruožais. Iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
Žilevičiaus muzikinė veikla be
veik niekuo nesiskyrė nuo jo am
žininkų darbų. Jis, kaip ir pirmie
ji lietuvių kompozitoriai, buvo 
vargoninku, chorvedžiu, lietuviš
kos dainos ir žodžio gaivintoju, 
mokytoju, publicistu. Tačiau 
drįsčiau tvirtinti, kad Juozas 
Žilevičius nėjo savo bendražygių 
pramintu keliu, o daug kur buvo 
pionieriumi, vedančiu paskui sa
ve kitus. Prisiminkime pirmuo
sius Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečius, kada reikėjo kur
ti savą muzikinės kultūros ir 
švietimo sistemą. 

Ir štai 1920 metais į Lietuvą at
vyksta Petrogrado konservatori
jos absolventas, įgijęs ten laisvo
jo menininko diplomą, o Vitebsko 
muzikos mokykloje — ir profeso
riaus vardą, Juozas Žilevičius, 
kuris pradeda plėšti neišartus, jo 
paties žodžiais tariant, užšalusius 
kultūros dirvonus. Jis stengėsi 
kuo greičiau suformuoti pagrin 
dines muzikinio švietimo struk 
turas ir bandyti vytis toli į priekį 
pažengusias Europos šalis. Tuo 
metu profesionalių muzikų būta 
nedaug. Ir tie patys skirtingomis 

paveiktos buvusio sovietinio 
režimo aplinkos ir jo pasekmių. 
Išeivijos organizacijų kad ir su
siaurinta veikla labai padės 
atsikūrusioms tėvynėje savo 
vienetų, gyvuojančių Vakarų ap
linkoje, pavyzdžiais. Juk girdime, 
kad mūsų tautiečiai, kaip ir 
Juozo Keliuočio laikais Lietuvoje, 
nori tapti vakarietiškos Europos 
dalimi, o ne dažnai galvoti kaip 
rytiečiai. 

Išeivių organizacijoms peršasi 
pasiūlymas ne tik savo veiklą im
ti derinti su esama nauja situa
cija Lietuvoje, bet taip pat pažiū
rėti, kokie yra galimi efektyvūs 

r Siame numeryje: 
Išeivijai reikalingas žvilgsnis į save • Juozas Žilevičius (1891-1985) 
• Mažosios Lietuvos kultūrininkas Jonas Užpurvis • Iš Leonardo 
Andriekaus „Balsų iš anapus" • Teatro pastatymai Chicago'je bei 
Nevv York'e • Koncertai Chicago'je 

būdai bendradarbiauti su tau
tiečiais Lietuvoje, siekiant jiems 
vienoje ar kitoje srityje padėti. 
Lengviausias būdas — tai siųsti 
pinigus ir duoti patarimus. Efek
tyviausias tačiau, manyčiau, tai 
dirbti kartu, steigiant, puo
selėjant ir vykdant kuo kon
krečiau nubrėžtus projektus. 
Kelią tam yra parodę mūsų 
medikai. Tad ir visuomenės, jau
nimo, sporto organizacijos turėtų 
laikyti iždą čia, rasti kompeten
tingų bendradarbių, ten vykti 
kartkartėmis ir drauge vykdyti 
užsibrėžtus uždavinius. Mūsų 
iškilus krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis pavyzdingai remia 
savo tautiečius, ne šiaip auko
damas pinigus sporto organiza
cijoms, bet investuodamas į jo 
paties įsteigtus institutus, sporto 
patalpas, kurios tvarkomos ir 
kontroliuojamos pagal jo nuožiū
rą, nes jis moka už jas savo pini
gais ir, svarbiausia, pasižvalgęs 
Vakaruose, geriau mato, ko rei
kia Lietuvoje. 

Pagalvoję dabar apie save ir 
savo veiklą, pasitarnausime ne 
tik sau, bet ir savo tautai. 

Jonas Pabedinskas 

akimis žvelgt J Lietuvos ateitį. 
Juozui Naujaiiu: atrodė, kad pir
miausia reikia pasirūpinti vargo
nininkais, Stasys Šimkus manė, 
kad Lietuvos muzikinę kultūrą 
gali išgelbėti t ik savi, aukštos 
kvalifikacijos atlikėjai, o Žilevi
čius buvo įsitikinęs, jog didžiau 
šias dėmesys turi būti skirianae 
bendrajam muz'kin=flrr: auklėji
mui, pradedant vaiku darželiais 
ir baigi 
abejojo ar iš viso. i 
profesi malu? p T 

ninkai, daini - u iš
prususių klausytoju. 

Todėl pirn- Žilevičiaus 
tikslai buvo i avinimo 
mokyklose suteikti muzikai pri
valomos disciplinos statusą ir .su
vienodinti Respublikos mastu rei
kalavimus. Dirbdamas Švietimo 
ministerijoje meno skyriaus 
viršininku, profesorius ėmėsi šio 
sunkaus darbo. .Jis per gana 
trumpą laiką paruošė programą, 
kurią ministerija 1923 metais 
patvirtino. Tik ne taip lengvai ją 
sekėsi įgyvendinti. Anais laikais 
gerų muzikos mokytoju pasitai
kydavo labai mažai ir muzikos 
pamokos dažniausiai būdavo vien 
laisvalaikio praleidimo forma. O 
kai kur jų ir iš viso nebūdavo. 
Todėl Žilevičius ir siekė muziką 
sulyginti su kitais dėstomais 
dalykais, kad baigusieji gim
naziją muzikoje nusimanytų 
tiek. kiek matematikoje, fizikoje, 
literatūroje. 

Žilevičius iš karto susidūrė su 
pagrindine problema — kvalifi
kuotų mokytojų stygiumi. Tai 
buvo panašu į užburtą ratą: nėra 
mokytojų — nėra ir gerų mokinių, 
o iš kur paimti mokytojų, jei nėra 
jiems mokyklų. Žilevičius nutarė 
pralaužti šį ratą ir 1923 metais 
surengė muzikos mokytojams va
saros kursus. Tiesa, mokytojai. 

Vytauto Maželio nuotrauka 

pamatę naująją programą, pagal 
kuria turėjo nuo rudens pradėti 
dirbti, nejuokais išsigando. Daug 
kas j iems buvo nesuprantama. 
Ne vienas nutarė net visai at
sisakyti mokytojo darbo. Bet pro
fesorius nenuleido rankų. Jis ir 
toliau organizavo kursus, rašė į 
spaudą metodinius straipsnius. 
Gaila t ik. kad Žilevičius pilnai 
negalėjo atsidėti muzikos mo-
kytojq rengimai, nes jo laukė 
kiti svarbūs darbai. 

(923-1924 metai darbų skai
čiumi Žilevičiui buvo rekordiniai. 
Be savo oficialių pareigu ministe
rijoje ir mokytojavimo Juozo Nau
jalio mokykloje bei A. Sutkaus 
vaidybos studijoje. Žilevičius visą 
savo laisvalaikį, muzikos vardan, 
aukojo visuomeniniams reika
lams. 1923 metų vasarą profeso
rius Kaune, po atviru dangumi, 
surengė pirmuosius simfoninės 
muzikos koncertus. Tai buvo ne
paprastas anų laikų įvykis, nes 
koncertuose skambėjo ir lietuviš
ka muzika, paties Žilevičiaus 
komentuojama. O ką jau kalbėti 
apie pirmuosius nepriklausomo
je Lietuvoje muzikos žurnalus — 
Muzikos almanachą. Muzikos 
meną, kuriuos leido ir daugiausia 
straipsnių rašė taip pat Žilevi
čius. Prisiminkime ir Dainų die
ną, dažnai Dainų švente vadina
mą, įvykusią 1924 metų vasarą. 
Juk mintis suorganizuoti šį nuo
stabų renginį pirmiausia kilo pro
fesoriui. Jis pirmasis su pasiūly
mu kreipėsi į Švietimo ministrą, 
pats vyko į Latviją pasisemti pa
tirties, nes dainų šventės ten 
buvo organizuojamos jau kelis de
šimtmečius, pats pradėjo burti 
Lietuvos muzikus ir valdžios 
atstovus — vadinamą Dainų die
nos rengimo komitetą, pats buvo 
atsakingas už chorvedžių paren
gimą, todėl jiems tr organizavo 

specialius kursus. Taigi tuo metu 
Juozas Žilevičius buvo muzikinio 
gyvenimo stimuliatoriumi ir ko
ordinatoriumi, lyderiu, einančiu 
visų priešakyje ir skinančiu kelią 
per užžėlusius brūzgynus. Ir ne 
visada profesorius suspėdavo pa
žvelgti atgal, nes reikėjo labai 
skubėti ir minti kelius ki t iems. 

1924 m. vasarą, Žilevičiui atvy
kus į Klaipėdą, šiek tiek pasikei
tė jo darbų profilis, bet ne esmė. 
Profesorius, kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus pakviestas į besiku
riančią Klaipėdoje konservatori
ją, pradėjo dėstyti muzikos teori
jos ir istorijos disciplinas, eiti mo
kyklos inspektoriaus ir mokinių 
bendrabučio vedėjo pare igas . 
Dirbti kartu su Šimkum buvo ne
lengva. Reikėjo derintis pr ie 
ūmaus konservatorijos direkto
riaus charakterio, jo autokratinio 
valdymo stiliaus. Tačiau esant ir 
tokioms sąlygoms, Žilevičius su
gebėjo išvengti ant daugelio peda
gogų krentančio iškilios asmeny
bės šešėlio. Jei Stasys Šimkus vi
soje Lietuvoje garsėjo savo orkest
riniu skyriumi ir simfonine kape
la, tai Juozas Žilevičius — muzi
kos mokytojų kursais. Vasaros 
metu į Klaipėdą suvažiuodavo 
muzikos mokytojai iš visos res
publikos. Čia jie ne tik mokyda
vosi, bet, susibūrę į chorą, ir kon
certuodavo. Profesoriui labai rū
pėjo ir orkestrinio skyriaus mo
kinių ateitis. Todėl jis j iems pa
siūlė įsigyti ir antrą, muzikos 
mokytojo, specialybę. Taip Klai
pėdos konservatorijos absolventai 
tapo vienais pirmųjų kvalifikuo
tų muzikos mokytojų Lietuvoje. 

Žilevičius, vienas iš nedaugelio 
to meto kompozitorių bei pedago
gų, pradėjo kaupti istorinę lietu
vių muzikologinę medžiagą. J a u 
iš pat jaunystės turėjęs potraukį 
Lietuvos senajai kul tūrai , j is 
rinko knygas, natas, rankraščius, 
įvairius dokumentus, l iaudies 
muzikos instrumentus. Ir į šį 
darbą įtraukė savo mokinius, ku
rie, po vasaros atostogų sugrįžę į 
konservatoriją, atveždavo pro
fesoriui užrašytų liaudies dainų 
bei instrumentų. Visi šie ekspo
natai buvo laikomi Žilevičiaus 
bute, o pats Žilevičius dažnai va
dinamas muziejaus direktoriumi. 
1927 metais šis muziejus buvo 
viešai atidarytas, bet egzistuoti 
jam teko neilgai, nes 1929 metų 
sausio mėnesį profesorius išvyko 
į JAV. 

Amerikoje Juozas Žilevičius 
ėmėsi naujų darbų. Ir vėl dažnai 
buvo pirmųjų gretose. J is organi
zavo dainų šventes, subūrė para
pinių chorų sąjungą, leido moks
lines knygas, daug rašė į perio
dinę spaudą, toliau kaupė me
džiagą savo muzikologiniam ar
chyvui. Turėjo profesorius ir ne
mažai visuomeninių pareigų. J i s 
dirbo komitete Lietuvai gelbėti, 
daugeliui tremtinių surado globė
jus ir padėjo atvykti į JAV, ilgą 
laiką rėmė BALF'o darbus. Ne
nutrūko profesoriaus ryšiai ir su 
Lietuva. Tenykščiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose jis spausdino 
savo straipsnius. į parodas siuntė 
muzikologinius eksponatus (už 
pastaruosius 1935 metais Pasau
linėje lietuvių parodoje Kaune 
buvo didžiai įvertintas ir prezi
dento Antano Smetonos apdova
notas Gedimino III laipsnio or
dinu). Sovietinės aneksijos pe
riodu, esant ypač sunkioms sąly
goms, palaikė ryšį su savo buvu
siais mokiniais bei žymiais Lietu-

(Nukelta į 2 psl.) 

. 
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Juozo Žilevičiaus kūrybinis palikimas 
(Atkelta iš 1 psl.) 

vos muzikais ir, kiek išgalės lei 
do, populiarino jų kūrybą. 

Tiems, kurie tik trumpam už
meta ak j į Juozo Žilevičiaus bio
grafiją, gali pasirodyti, kad pro
fesoriaus nugyventas gyvenimas 
buvo labai laimingas ir prasmin
gas. Tačiau aš pati. atidžiau 
pasigilinusi į jo nuveiktus dar
bus, pajutau keistą kartėlį. Juk 
ne viskas Žilevičiui sekėsi taip, 
kaip jis norėjo. Juk dažnai jo 
triūsas nueidavo vėjais ir, atrodo, 
lyg pikta lemianti ranka, kart
kar tėmis prisilietusi prie jo 
kilnių siekių, įdėtas pastangas 
paversdavo niekais. Ilgą laiką 
šiam reiškiniui nesugalvojau tin
kamo apibūdinimo. Ir netikėtai 
rasti Juozo Žilevičiaus memu
arai, pavadinti „Fatalizmas", iš 
dalies pagelbėjo parinkti tinkamą 
žodį. Taip, tai fatalizmas, į kurį 
pats profesorius labai tikėjo ir 
kuris visai netikėtu momentu iš
krėsdavo piktą pokštą. Štai ką 
rašė savo atsiminimuose pats Ži
levičius: „Kaipgi žmogus netikėsi 
į fatalizmą, jei jis yra tiek ir tiek 
kartų iškamavęs. O ar aš esu tik
ras, kad ir vėl jis kur nors nepri
griebs manęs? Net baisu pamąs
čius. Taip, rodos, esu atsargus ir 
juo tolyn, tuo atsargyn. rodos, 
elgiuos, o tuo tarpu šmakšt ir iš
lenda, lyg, rodos, čia jau nuo seno 
laukiamas .svečias", prakeiktas 
fatalizmas. Katalikui, einant 
Bažnyčios nuostatais, nevalia 
tikėti į fatalizmą, tai Huterių 
giriamas dalykas, bet gyvenimas 
nuverčia visas teorijas'. Šiuos 
Juozo Žilevičiaus teiginius norė
čiau pailiustruoti grynais jo gyve
nimo pavyzdžiais. 

1919 metai. Petrogradas. Žile
vičius rašo savo diplomini darbą 
— simfoniją f-moll — pirmąjį tokio 
žanro lietuvio kompozitoriaus 
opusą. Kur šiandien šis kūrinys? 
Pasirodo, jis karo metais sudegė 
Lietuvoje. Ir kaip man buvo džiu
gu čia, Chicago'je, Žilevičiaus-
Kreivėno archyve surasti pirmos 
dalies juodraštinį epizodą, apie 
kurį Lietuvoje beveik nieko nėra 
žinoma. Džiaugiuosi ne todėl, kad 
turėčiau pagrindo teigti šio kū 
rinio meninę išliekamąją vertę, 
bet dėl to, kad tai yra mūsų tau
tos kultūros istorijos fragmentas. 

1923 metai, Kaunas. Žilevičius 
pradeda organizuoti pirmuosius 
simfoninės muzikos koncertus. 
Jis pasiskolina iš miesto valdybos 
daugiau nei 8.000 litų ir išsinuo
moja miesto sodą. Tačiau tą vasa
rą lietus pliaupia kaip iš kibiro, 
o pramogų mėgėjus sutraukia čia 
pat gastroliuojantis cirkas. Ir pro
fesorius patiria didelius finan
sinius nuostolius, kurių likvida
vimui prireikia nemažai metų. 
Juk net gyvendamas čia, Ameri
koje, jis vis dar mokėjo skolas. 
Nuostolingi buvo ir Žilevičiaus 
leidžiami muzikiniai žurnalai. 

1928 metai, Klaipėda. Čia 
vyksta paskutinieji muzikos mo
kytojų vasaros kursai. Paskuti
nieji ne Žilevičiaus noru. bet Švie 
timo ministerijos valia, iš anksto 
kursu organizatorių neįspėjus ir 
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Danutė Petrauskaitė. Klaipėdos Konservatorijos docente, skaito paskaita .<p!e Juozą Žilevičių 
jo šimtmečio sukakties minėjime 1991 m. lapkričio 10 d. Jaunimo e< nti 1 ieago'je. 

Viktore 

Margučio" surengtame 

Kapočiaus nuotrauka 

Juozo Žilevičiaus minėjime kalbėjęs dr. Leonardas Šimutis ir „Marj- vedėjas Petras Petrutis. 

Viktoro Kapočiaus nuotrauka 

su jais nepasitarus. Galima saky
ti, įdėtas trejų metų darbas pajū 
ryje nuėjo perniek, nes profeso
rius, kuriam buvo anksčiau duo 
ta teisė organizuoti muzikos mo
kytojo kvalifikacijai įgyti egzami
nus, tais metais šią teisę prarado. 

1927-1928 metai. Klaipėda. 
Konservatorijos mokiniai, nepa
tenkinti Stasio Šimkaus pedago
giniais metodais ir mokymo tu
riniu, protestuoja ir ieško pagal
bos pas Žilevičių. Profesorius, 
kiek išmanydamas, stengiasi su
švelninti susidariusią situaciją ir 
ieško kompromisų. Tačiau pats 
labiausiai nukenčia, dėl ko jo 
buvimas Klaipėdoje pasidaro ne
beįmanomas. Su Šimkum susi
kalbėti pavyksta tik raštelių pa
galba. O Kauno muzikos mokyk
la įsileisti į savo tarpą profeso
riaus, kaip klaipėdiečio, nenori. 
Švietimo ministerija šiam didžiai 

jiems metams į JAV rinkti me
džiagos apie lietuvių išeivių 
kultūrinę veiklą. Taip Žilevičius, 
jausdamasis su savo žiniomis ir 
patirtimi nelabai kam reikalin
gas Lietuvoje, buvo priverstas 
palikti gimtinę. Savo muziejų jis 
atidavė globoti Gargždų kleboni
jai, tikėdamasis netrukus čia 
sugrįžti. Tačiau sugrįžti nepa
vyko, o klebonija karo metais su
degė kartu su visais eksponatais. 

1933 metai. Žilevičius jau penk
ti metai kaip gyvena Elizabeth, 
New Jersey. Jis iš karto čia spėja 
išgarsėti, kai imasi organizuoti 
Vytauto Didžiojo 500-ąsias mir
ties metines ir atlikti savo garsią
ją kantatą „Vytautas Didi". Pre
latas Antanas Dambrauskas 
kviečia profesorių atvykti į Lietu
vą ir pastatyti šį kūrinį Operos 
teatro scenoje Ir koks paradok 
sas! Žilevičiui, buvusiam vienam 

nusipelniusiam menininkui pa- iš tų Operos teatro kūrėjų, kurie 
siūlo tik eilinio muzikos mokyto- 1920 metais statė pirmą spektak-
jo vietą Ukmergės gimnazijoje. Ir H - Verdi „Traviatą", kuriam po 
tik vėliau atsiranda oficialus mi- premjeros byrėjo džiaugsmo ir pa 
nisterijos nukreipimas vykti tre- sididžiavimo ašaros, kad Lietuvo-
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Viktoro Kapočiaus nuotrauka 

je laisvai, be cenzūros, lietuvių 
kalba gali būti statomi pasau
liniai muzikos šedevrai, kuris dir
bo dirigentu, administratoriumi, 
sufleriu ir net kasininku, po de
šimties metų tame pačiame teat
re neatsirado vietos. Susikrimtęs 
profesorius Antanui Dambraus
kui rašė: ..Tamsta siūlote atva
žiuoti man Lietuvon, kad kantatą 
pastačius. Tamstos mintis sveika 
ir labai viliojanti, bet... Tas svar
biausias .bet' yra tame, kad ma
nęs į teatrą intrigų virtinė neįsi
leidžia. Tamsta žinote, kad teatre 
yra nuolatinis intrigų jovalas, ten 
platesnio visuomeninio veikimo 
nesuprant v. ten vyrauja egoistiš
kasis ,aš". į kurį tiki, kaip j 
dievaiti. Toks ten yra jų ,credo\ 
Aš žmogus ramaus būdo, kamba
rinė žiurkė, visas dienas be-
siknisąs knygose, nemoku su jais 
kariauti ir nepajėgčiau nuo jų ap
siginti'^ Nežiūrint visų nesklan
dumų. Ži Uvįčius 1939 metais nu
tarė gry/.l'\ į Lietuvą Bet ir čia 
likimą* t kišo koją. Tuo metu 
Europon politinis klimatas buvo 
toks nesi aHlus, kad kelionę teko 
atidėti I >ja. visam laikui. 

Gyvenant JAV, nemalonių 
staigmei nesumažėjo. O nuola
tinė ir ; -'žiausia problema Ži 
levičiui visada buvo muziko 

•yvas. Jo išlaikymas 
nuolat >-• įlavo lėšų. Ir profeso
rius ieško mecenatų, rašė įvai
rioms lie- iškoms išeivijos orga 
nizacijoms nalonės prašymus, ti
kėdama^ eauti finansinės para 
mos. Viei /monės padėdavo dau 
giau, kiti mažiau. Ir Žilevičius 
šiaip taip vertėsi. Bet kuo labiau 
daugėjo ok^ponatų, tuo silpnyn 
ejo protf-sotiaus regėjimas. Juk 
dar būnant Klaipėdoje, kai Žile 
vičnis . . ,ijo nė keturiasdešim 
ties. gvd< ti jam pranašavo gre 
siantį ap - mą. Todėl apie prote 
sionalų nu-hyvo tvarkymą nega 
įėjo buii |okios kalbos Reikėjo 
džiau, , ,ra tuo. kad yra pašto 
ge, yr;i <:• • ,, į kurias galima de 

ti medžiagą. Žilevičiui kiekvienas 
spausdintas a r ranka rašytas la
pelis buvo labai brangus. Jis su
vokė, kad po dešimt ar dvidešimt 
metų tai bus neįkainojamas isto
rinis dokumentas. Bet ir vėl liki
mo ironija. Patys unikaliausi eks
ponatai, prie kurių galėdavo pri
eiti žmonės su piktais kėslais, pa
laipsniui pradėjo dingti iš ar
chyvo lentynų. Tokių žmonių at
siranda ir šiandien. Ir aš many
čiau, kad čia kaltinti vien fa
talizmą būtų naivu. Gal reiktų 
visiems, suinteresuotiems archy
vo saugumu, peržiūrėti dokumen
tų naudojimo taisykles, iš anksto 
užkertant kelią nesąžiningiems 
skaitytojams. Juk ne paslaptis, 
kad didžiausia Žilevičiaus svajo
nė buvo matyt i archyvą Lietuvo
je. Šiandien galima diskutuoti, 
kaip ir kada tai padaryti. Tačiau 
likti abejingiems išsaugojimui 
savo kultūros vertybių, nežiūrint, 
kur jos bebūtų, nevalia. 

Žilevičius nelaikė savęs muzi
kos kompozicijos meistru. Jis rašė 
tai , kas j a m atrodė tuo metu 
labiausiai reikalinga. Ir šiandien 
sunku bū tų nustatyti , kokia 
kūrybinio palikimo dalis yra 
didesnė — muzikos veikalai ar 
muz iko log in ia i da rba i . Dar 
niekas nėra tiksliai suskaičiavęs, 
kiek Juozas Žilevičius parašė 
dainų, giesmių, instrumentinės ir 
sceninės muzikos. Enciklopedija 
nurodo apytikrį skaičių — apie 
400. O jei kalbėti apie pro
fesoriaus straipsnius, koncertų 
recenzijas, knygas, tai net ir 
apytikrį kiekį sunku būtų nusta
tyti . Tiek čia visko daug, tiek dar 
neatrasta ir netyrinėta. O juk 
nemažai prirašytų lapų liko rank
raščiuose a r visai dingo, kas by
loja apie mažai mums žinomas, 
tačiau Žilevičiaus giliai išgyven
tas nuoskaudas. 

Šiandien galima ginčytis dėl 
Juozo Žilevičiaus darbų didesnės 
a r mažesnės meninės bei moksli
nės vertės, bet negalima neigti jo 
indėlio į muzikinės kultūros prog
resą, jo didžiulės kūrybinės poten
cijos. Juk net prieš pat mirtį pro
fesorius, turėdamas blaivų protą 
ir puikią atmintį, teiravosi kai 
kurių istorinių faktų, galvoda
mas šį tą naudinga nuveikti. Bet 
likimas pašykštėjo jam ir giedrios 
senatvės. Jo vienturtė duktė, ku
rią jis taip mylėjo, ar nenorėda
ma, ar negalėdama prižiūrėti tė
vo, atidavė jį į Baltimorės slau
gos namus, kur Žilevičius, atskir
tas nuo lietuviškos aplinkos, nuo 
savo draugų, su kuriais jam buvo 
nelengva susitikti, liūdnai leido 
paskutines dienas. Vienintelė 
paguoda jam buvo radijo ausinės. 
Ir muzikos garsams lydint, pro
fesorius 1985 m. rugpjūčio 5 d. 
amžinai atsisveikino su šiuo 
pasauliu. Jo laidotuvės buvo 
labai kuklios, nes dauguma apie 
Juozo Žilevičiaus mirtį sužinojo 
tik iš laikraščių. Šiuo atveju vėl 
prisimenu profesoriaus žodžius 
apie fatalizmą. J is taip rašė: 
„Žmogus nei manai, nei sapnuo
ji kam nors bloga padaryti, darai 
kaip tik geriau ir naudingiau, o 
tuo tarpu išeina velnioniškos pa
sėkos. Kas blogiausia, kad nuo 
panašių dalykų negali nei apsi
saugoti, nei jų aplenkti. [ . . . J 
Tai rodos lyg tyčia tau taikinta 

rykštė, kad už ką nors nubausti 
ir šiurpulingai kankinti. Man 
pradeda ateiti mintis, ar nebus 
mano mirties priežastis to velnio-
niško fatalizmo dėka". Iš dalies 
Juozo Žilevičiaus žodžiai išsipil
dė. 

Įdėmiau susipažinus su neleng
vu profesoriaus gyvenimu, iškė
liau sau klausimą — iš kur jis, pa
tyręs tiek nesėkmių, rasdavo 
energijos naujiems sumany
mams, kodėl jis, triūsdamas Lie
tuvoje aštuonerius metus iš eilės, 
neturėjo laiko kada atostogauti, 
kodėl jis pačiame jėgų žydėjime 
pradėjo skųstis silpstančiu regė
jimu ir, dirbdamas nuo ryto iki 
išnaktų, vos sudurdavo galą su 
galu? Ir pabandžiau šių reiškinių 
priežasčių ieškoti jo estetikoje — 
samprotavimuose apie muzikos 
vaidmenį žmogaus ir tautos gyve
nime. Tą požiūrį aš ir bandžiau 
suvokti, skaitydama Žilevičiaus 
raštus. Reikia pažymėti, kad pro
fesorius nebuvo linkęs į apibend
rinančias mintis, kurios leistų 
daryti greitas išvadas apie auto
rių. Jo rašymo stiliaus būta labai 
paprasto, konkretaus, mėgta nau
dotis išsamia faktografine me
džiaga, tačiau jos smulkiai nea
nalizuojant ir neabstraktinant. Ir 
visgi pavieniai samprotavimai, 
vienas kitas bendresnio pobūdžio 
straipsnis teikia galimybę giliau 
pajusti Juozo Žilevičiaus pasaulė
žiūrą. 

Žilevičius muziką kildino iš pa
ties paprasčiausio garso. Garso, 
kurį jis laikė metafiziniu reiški
niu, Dievo duota medžiaga, atsi
radusia, kuriant Sutvėrėjui pa
saulį. Taigi, anot profesoriaus, 
garsas senesnis už žmoniją. Pir
masis žmogus, atsiradęs žemėje, 
iš visų pusių buvo apsuptas gar
sų — jis girdėjo, kaip ošia miš
kas, čiulba paukščiai, ūžia vėjas, 
plakas į krantą jūros bangos. Jam 
reikėjo tik mokėti pajusti gamtos 
medžiagą ir savaip ją tobulinti. 
Žilevičius darė išvadą, kad be 
garsų žmogus negali apsieiti, 
kaip be oro ir vandens. Jei kvė
puojant ir geriant palaikoma 
gyvybė, tai klausantis suvokia
mas pasaulis. Jei oras ir vanduo 
— materialus egzistencijos pa
grindas, tai garsas — jo dvasinė 
išraiška. Žilevičius garso tobulė
jimą siejo su žmogaus proto evo
liucija. Ir pateikė keletą pavyz
džių: vaikui, nemokančiam kal
bėti, garsas yra vienintelis įran
kis nuotaikai išreikšti, jam au
gant, garsai pradedami siste
minti, o einant iš kartos į kartą, 
atsiranda vis daugiau naujų žo
džių ir muzikos instrumentų, 
kaip Žilevičius juos vadino — pa
dargų. Profesorius buvo įsitiki
nęs, kad stimulą muzikos instru
mentų gamybai davė dievų gar
binimas, kad tada ir įvyko pir
masis žmogaus skleidžiamo gar
so sujungimas su muzikos padar
go garsu. O kodėl gi pradėta gar
binti dievus garsų pagalba? I šį 
klausimą kompozitorius atsakė 
labai paprastai. Žmogus visada 
aukoja Dievui tai, kas jam bran
giausia. 0 garsai atrodė brangūs 
savo paslaptinga jėga kelti liūde
sį ar džiaugsmą, raminti sielą ar 
ją audrinti, ir labiausiai tiko žmo
gaus bendravimui su Dievu. Jie 
net buvo laikomi dangaus ženk

lais bei dievų kalba. Kaip išsi
reiškė Žilevičius, žmonės galvojo, 
jog dievai išradę muziką ir palikę 
ją, kad mirtingieji galėtų pasi
guosti nelaimėje, su jais pasitar
ti, padėkoti už suteiktas malones. 
Ir pats profesorius panašiai mąs
tė. Apie tai byloja ypačiai iškel
tas muzikos vaidmuo bažnytinė
se apeigose. 

Žilevičius suvokė muziką kaip 
labiausiai iš kitų išsiskiriančią 
meno šaką. Jis rašė, kad muzika 
yra tam tikra gyvybė, kuri nesu
daro realaus, apčiuopiamo vaizdo, 
o tik fantazijos, sielos pojūtį. 
Kompozitorius neneigė materia
laus muzikos pagrindo, skaičiais 
bandyto išreikšti dar Pitagoro lai
kais, o vėliau tiksliųjų mokslų 
šalininkų įvilkto į fizikos bei ma
tematikos rūbus. Tačiau jis kate
goriškai pasisakė prieš vienpusį 
muzikos, kaip akustikos dėsnių, 
vertinimą. Profesorius aiškino, 
kad muzika kartu yra ir antirea-
li, kad ji turi specifinę, antgam
tišką jėgą, kurios neįmanoma 
moksline aparatūra nei apčiuop
ti, nei užfiksuoti, kad ši jėga ir 
sukelia žmonėms įvairiausias 
nuotaikas bei mintis. Todėl vo
kiečių filosofų teiginio, jog „mu
zika yra suakmenėjusi architek
tūros banga" neatmetė, bet kons
tatavo, kad toks sulyginimas 
išreiškia vien materialią garsų 
egzistencijos plotmę. Pradedan
čius pažinti garsų meno pasaulį, 
Žilevičius įspėjo, jog negalima 
pasikliauti tomis sentencijomis, 
kurios siekia įtikinti, esą muzika 
yra be turinio. Profesorius įrodi
nėjo, kad tokios išvados yra labai 
klaidingos ir jas daro tie, kurie 
paprasčiau nepajėgia muzikos su
prasti, kurie muzikos turinio 
ieško tokiais pat principais kaip 
ir dailėje, architektūroje ar lite
ratūroje. Žilevičius mąstė, kad jei 
skaitant knygą ar gėrintis pa
veikslu akys gali šimtus kartų 
žiūrėti į tą patį žodį ar liniją ir 
palaipsniui formuoti vaizdą, daž
niausiai konkretų, tai klausantis 
muzikos, ausys negali sugrįžti 
prie skambėjusių garsų ir pojūtis, 
daugiausia abstraktus, gimsta 
spontaniškai. Kompozitorius 
rašė: „Muzika — garsų bioskopas, 
kuriame sukasi tūkstančiai kom
binuotų banguojančių garsų, su
keliančių klausytojams šimtus 
minčių". Žilevičius bandė ap
čiuopti, kas gi yra tas muzikos tu
rinys. Ir priėjo išvadą, kad tai — 
visi kūrinio komponentai, kartu 
paėmus. Profesorius išskyrė tris 
svarbiausius muzikos elementus 
— konkretų garso aukštį, ritmą ir 
metrą, be kurių neįmanoma su
prasti veikalo turinio idėjos. Tai 
nebuvo nauja mintis muzikologi
joje, tačiau Lietuvoje iki Žilevi
čiaus apie tai mažai kas kalbėjo. 
Ir kažin, ar ir šiandien surasime 
kilnesnius žodžius kaip profeso
riaus, kuriais būtų apibūdinta 
muzika. Kai kuriuos jų norėčiau 
pacituoti: „Muzika — grožės ob
jektas, plaukiąs iš gilumos širdies 
kūrėjo; muzika — tai rūšis kūry
bos, kur gražiausios ir nekal
čiausios idėjos, gimstančios sielo
je kūrėjo, negali būti žodžiais iš
reikštos, nes jų trūksta, išreiškia
mos garsais; muzika — nekalčiau
sia visų meno šakų, nes ji negali 

(Nukelta į 3 psl.) 

Dainavos ansamblis, diriguojamas Dariaus Polikaičio, dainuoja Juozo Žilevičiaus gimimo 100 metu s 
minėjime. Viktoro Kapočiaus nuotrauka 
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Jono Užpurvio 100-osioms gimimo metinėms Leonardas Andriekus 

V I L I U S P Ė T E R A I T I S 

Švęsdami Jono Užpurvio, žy
miausio mūsų kartos Mažosios 
Lietuvos kultūrininko ir kalbų 
žinovo, šimtąsias gimimo meti
nes, norime prisiminti kai kurias 
jo gyvenimo ir kūrybos detales. 
Nors tarp mudviejų 23 metų am
žiaus skirtumas, to nejautėme 
bendraudami. Mudviejų interesai 
gana artimi, abu mėgome rinkti 
Mažosios Lietuvos kalbinę me
džiagą, abu dėstėme vokiečių 
kalbą Vilniaus universitete iki jo 
uždaryme, abu vėl ir senatvėje 
kaupiame savo gimtosios šalies 
žodinį lobyną. 

Pirmą kartą teko susipažinti su 
Jonu Užpurviu, mokytoju, man 
bebaigiant Vytauto Didžiojo gim
naziją Klaipėdoje 1934 metais. 
Nedidelio jis ūgio, labai žvalus, 
savimi pasitikįs. Per pertraukas 
mėgo bendrauti su aukštesniųjų 
klasių mokiniais, juos teigiamai 
nuteikdamas. Padrąsindavo san
tykiuose su „memellaenderiais", 
smerkė jų krypimą nacių pusėn. 
Jam jokios abejonės nebuvo, kad 
lietuvininkai — teisėti savo 
krašto gyventojai, o vokiečiai — 
atėjūnai. Padrąsindavo ne vieną 
mokinį ar mokinę nesuklupti sie
kiant mokslo ir lietuvių gimna
zijos baigimo. Viena tokia de
talė jo charakterio tvirtumo ir 
savimi pasitikėjimo liko man gi
liai atmintyje. 

Buvo tai 1935 metai. Vokietijo
je jau nuo 1933 metų Adolfas Hit
leris siautė su savo smogikais, 
baimę nešdamas visiems, panai
kinęs politines partijas, kultūri
nes draugijas, priešingas naciona
listinei santvarkai; o Klaipėdos 
krašte Neumann'o ir Sass'o na
cionalistai, diriguojami Hess'o, 
Hitlerio dešiniosios rankos, išėjo 
į viešumą lietuviams priešiška 
veikla ir ruošė kelią slaptomis 
„Sturm Kolonne" (smogiamosio
mis dalimis) — SA bei SS dalinių 
pavyzdžiu — atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. 

Tokioje situacijoje ir Vytauto 
Didžiojo gimnazijai buvo įvesti 
tam tikri suvaržymai iš Klaipė
dos krašto Direktorijos, ko anks
čiau nebuvo; jos paskirti inspek
toriai sėdi per baigiamuosius egza
minus, idant tikrintų mokslo 
lygį. Bet šis vokiškosios Direkto
rijos žingsnis mokytojo Užpurvio 
nė kiek negąsdino. Jis jautėsi vi
sa galva aukštesnis savo dalykų 
žinojimu ir ignoravo inspektorių 
dalyvavimą egzaminų komisijoje. 

Mes, 1935 metų abiturientai, su 
baime ėjome į egzaminus, to ne
slėpdami ir nuo savo mokytojų. 
Užpurvis, jausdamas mūsų susi
rūpinimą, ramiai ir šaltai sakė: 
„Mūsų arkliai gerai pašerti, veži
mas sutvarkytas, o kučerius žino 
kur važiuoti. Pasitikėkite kuče-
riumi'". Taip ir buvo. Mano pasi
rinktosios temos — Šekspyro 
„Hamletas" — atsakymai, kad ir 
anglų kalba, su „kučeriaus" pa
galba buvo tokie sklandus, kad ir 
pačiam teko stebėtis. Kai tik 
stabtelėdavau po klausimo, „ku
čerius" paimdavo vadeles į savo 
rankas ir „prakučeriaudavo" per 
visus sutrikimus. 

Jonas Užpurvis savo kalbų mo
kėjimu ir dalyko žinojimu stebino 
visus. Su šypsena ir pasitenkini
mu tratino visus „kulturtraege-
rius" Klaipėdos miesto laikraš
čiuose. Prisimenu 1936 metais 
Klaipėdos Baltischer Beobachter 
laikraštyje, specialiame priede 
įdėtą straipsnį „Zur Frage der 
Memellaendischen Familienna-
men" (Klaipėdiečių pavardžių 
klausimu), kuriuo Užpurvis atsa
kė Memeler Dampfboote rašan
čiam „mokslininkui", visas pa
vardes kildinusiam iš vokiečių 
kalbos, tik su lietuviškom galū
nėm. Su švelnia ironija Užpurvis 
pripažįsta rašančiam „mokslinin
ko" titulą, pats būdamas nemoks-
lininkas. Tik klausia, „kodėl 
mokslininkas nenagrinėja moks
liškai? Paprastai mokslininkai 
nedergia savo nagrinėjimo objek 

Jonas Užpurvis 1991 m. gruodžio 12 d. šventė savo -.imtąjį gimtadienį. 

to, šiuo atveju pavardžių nešėjų. 
[ . . . ] Kokius mokslus moksli
ninkas ėjo, kad Lacyčio pavardę 
sieja su vok. Latz; „lacas, vaiko 
seilinukas, priejuostėlė, kepurės 
snapelis"... Negi jis kaip moksli
ninkas nepasiteiravo Lacyčių, gy
venančių Klaipėdos krašte ir Lat
vijoje, kurie jam, kad ir nemoks-
lininkai, būtų išaiškinę, kad lacy-
tis yra kuršių žodis, reiškiąs 
,meškiuką' ". 

„Arba toliau Trinkies. Negi 
pavardės kilmė iš kokio nors vo
kiečio girtuoklio „Trinker"? Negi 
prie vokiško kamieno pridėsime 
galūnę -ys ir gausime klaipėdie
čių pavardes, kaip iš vok. Schla-
fen, Schreiben, Lesen gausime 
liet. Šlafys, Šreibys, Lesys ir t.t.? 
Puikūs kūriniai! Turiu prisipa
žinti, kad aš, kaip nemokslinin-
kas, pradedu abejoti mokslininko 
išvedžiojimais. Galiu jau nura
mint i Tr ink ių še imas . J ų 
protėviai buvo garbingi žmonės ir 
jų pavardė nesietina su gir
tuoklyste. Čia mūsų mokslininko 
apsirikta. Trinkys, Trinka — 
lietuvių kilmės vardai ir sietini 
su liet. trinkėti, bildėti, dundėti, 
trinkti ar trinka. 

Rašė Jonas Užpurvis ir kitomis 
temomis — istorinėmis ir litera
tūrinėmis. Nors ir naciams Klai
pėdos krašte siaučiant, 1938 me
tais užbaigė Lietuvių tautos isto
rijos šaltinių pirmą dalį „Senprū-
sių kova su ordinu" ir antrą dalį 
„Lietuvių kovos su ordinu iki 
Kęstučio mirties". Žuvo neiš
spausdinti „Vytauto raš ta i" ir 
104 puslapių studija apie Klaipė
dos krašto kaimų gyventojus, jų 
pavardes, su smulkiomis žinio
mis, liečiančiomis jų nuosavybę, 
tikybą, namų kalbą, gaunamus 
laikraščius ir t.t. 

Ištisus metus pats rinko ir sa
vo mokinius ragino rinkti liau
dies žodinį palikimą, pasakas, pa
tarles, kalbos išsireiškimus ir dai
nas. Pats mėgo dainuoti ir kūrė 
daineles, kurios taip pat žuvo. Ar
timai bendravo su rašytoja ir poe 
te Lisbeth Purvinas Irritie, jos po
ezijai kurdamas muzikinę palydą 
pianinui. (Rašytoja, gimusi Pur 
vinaitė, žinoma savo romanu Der 
Kampfum die Heimaterde (Kova 
dėl tėviškės žemės), kuriame 
smulkiai aprašo klaipėdiečio že
mininko būdą, papročius ir trū
kumus.) 

Ilgesnį straipsnį apie liaudies 
kūrybą Užpurvis parašė dar 1936 
metais Klaipėdos laikraštyje Bal
tischer Beobachter, aptardamas 
Žiaukų kaimo ūkininko Jurgio 
Gožės (Georg Gasze) liaudies dai
nų rinkinėlį (73 dainos) ir išvers

damas keturias iš jų į vokiečių 
kalbą. „Daina", rašo Užpurvis, 
„išsi l ieja iš l ie tuvių tautos 
tragiško likimo, ji yra išausta 
žmogaus patirtais skausmais, 
likdama brandžiausiu lietuvinin
ko vidujinio gyvenimo atspindžiu. 
Niekur pavergtasis nesipriešina 
3avo pavergėjui, niekur neiškyla 
keršijimo mintis jo skausmo kė
lėjams, niekur nesiveržia pyktis 
prieš skriaudėjus, kurių jis nema
žai turėjęs [ . . . ] ir, nežiūrint 
žiaurios tragikos, išlieka sveiku
tėlis optimizmas, trykštantis gy
venimo džiaugsmas, sąmojis ir 
gera nuotaika". Toji daina atspin
di Jono Užpurvio sielą. 

Stany* UMnftkan. Lietuvaitė (Klaipėdai. 
Vitražą* Kauno viešojoje bibliotekoje. 
1936. Spalvotas stiklą*, avinas, 370x90. 

• Netekus Klaipėdos krašto, o 
kartu ir mums savo tėviškės, su 
kolega Jonu Užpurviu teko ar
čiau bendrauti Vilniuje, abiem 
dėstant Vilniaus universitete 
vokiečių kalbą. Kolega, kaip dau
gelio kalbų — graikų, lotynų, vo
kiečių, anglų, prancūzų ir kitų 
senų bei modernių kalbų žinovas, 
lyginamuoju būdu aiškino vokie
čių kalbos žodžių reikšmes, už
miršdamas, kad studentai nesu
interesuoti visomis vokiečių kal
bos kilmės plonybėmis, o tik nori 
gauti privalomo kurso įskaitą. Be 
abejo, ir Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazijos vokiečių kalbos 
lygis jį suklaidino. 

Bevaikščiodami Vilniaus sena
miesčio gatvėmis, dažnai palies-
davome ir ateities klausimus. 
Nors vokiečių karo mašina jau 
buvo prie Maskvos sustojusi, ne
sinorėjo tikėti, kad ji ten ir liks. 
Mano pašnekovas buvo įsitikinęs, 
kad amerikiečiai neleis vokie
čiams valdyti ateities Europos, 
kad jų „uebermensch'ų" politika, 
naikinanti kitaip galvojančius, 
mažumas, Rytų tautas ir ypač žy
dus, nebus Vakarų pasaulio di
džiūnų toleruojama. Ateis jiems 
galas. Bet kas po to? Negi sovie
tai grįžtų? Bet jeigu taip, tai „prie 
tų luzgių neliksiu gyventi. Bėg
siu, kur kojos neša..." Ir taip ne 
vieną kartą man tvirtino. Bet ko
kia ironija — liko prie tų „luzgių" 
ir tiek daug nuo jų kentėjo. Ištrė
mimas. Pasmerkimas trylika me
tų gyventi Krasnojarsko šiaurėje. 
Tai buvo tamsiausios jo gyvenimo 
dienos, dažnai primindavo jis 
mums ir prisimindavo jas savo 
laiškuose. „Komunistai niekšai 
1949.111.15 išdrabstė mano loby
ną ir kartu vistls raštus. [ . . . J 
Visą lapų ritinį pavogė tie plėši
kai — 106 p. Klaipėdos krašto 
kaimų gyventojų sąrašus. [ . . . ] 
Komunistai niekšai man sunaiki
no trylika metų svarbiausio gyve
nimo laiko. [ . . . ] Niekšų dėl 
studijos „Die Methodik der deut-
schen Sprache vom Standpunkt 
des litauischen Sprachdenkens" 
(Vokiečių kalbos dėstymo metodi
ka lietuvių kalbinės mąstysenos 
požiūriu), gal 120 psl., įteiktos 
Lietuvių Mokslų ministerijai — 
dėl to ištremtas Sibiran..." 

Grįžęs iš tremties net sargo vie
tos vidurinėje mokykloje negavo. 
Krašte jau kiti žmonės įsikūrę. 
Užpurviui vietos nebėra. Išva
žiuoja į Vakarų Vokietiją. 

Nors jam tada jau daugiau kaip 
70 metų, dirbti nesiliauja. Tęsia 
Šilutėje pradėtąją Saugų tarmės 
studiją, Donelaičio Metų kūrybos 
eigą ir hegzametrais aprašo savo 
tremties patyrimus. Rašo lietu
viškai ir vokiškai: Baltųjų vergų 
turgus, Aufdem Markt der weis-
sen Sklaven. 1969 metais 64 
puslapių rankraštis pasiekia Či
kagą, seną autoriaus pažįstamą, 
kolegą E. Naubūrą, o per jį ir 
mane. Susidomėjimas nemažas, 
ieškoma leidėjo. Prašo ir mano 
nuomonės. Rašiau: „Reikia būti 
labai kilnios sielos, kad pasirink
tum tokį nekaltą, net švelnų 
knygos pavadinimą Baltųjų 
vergų turgus. Siužetas ne tik 
aktualus, bet kartu ir istorinis, 
visuotinis. Vergais prekiavo 
priešistoriniais laikais, Kristaus 
laikais, anglų imperijos laikais, 
šiandien... Bet visada prekiauda
vo tikrąja to žodžio prasme, t.y. 
buvo prekė ir jos savininkas. Už
purvio aprašytoje knygoje nėra 
nei prekės, nei savininko, nėra 
prekybos mūsų įprasta prasme. 
Tad vakariečiams vargu ar tiktų 
toks knygos pavadinimas, ypač 
kai prekyba jų yra labai verti
nama. O trėmimas Sibiran nėra 
prekyba, tai žmogaus, tautos da 
lies ar net ir visos tautos sunai
kinimas. Vartojama vokiečių kal
ba be priekaištu, graži, taisyklin
ga, kartais net poetiškai žavi. Jo 
hegzametro forma taisyklinga, 
nors ir ne tokia melodinga kaip 

DU „BALSAI IŠ ANAPUS" 

Balsai tie iš anapus, 
Balsai taip artimi, 
Tegul jie aidi amžiais 
Džiaugsmu ir viltimi! 

Klausydamiesi jų, 
Save pažįstame 
Kelionėje į Kryžių kalną 
Sykiu su Kristumi. 

Sykiu su Mindaugu, 
Jogaila, Vytautu, 
Su kankinių miniom, 
Stebuklo nuojauta. 

Tiek šimtmečių keliauta — 
Net baimė ima! — 
Balsai, jau skelbkite 
Prisikėlimą. 

NADRUVOS KRIVIS 

I 

Jūs niekad nežinosite, 
Kaip tyliai kužda vėlės 
Naktim prie mano romuvos 
Iš medžio aprasojusių šakų, — 
Ne sykį jau šaukiau lakštingaloms: 
Nutilkite! 

Bijau, gal nenugirstu kokio žodžio. 
Tyram giesmių Šaltiniui plūstant 

iš nakties. 
Nubus aušra, nutils lakštingalos, 
O man vienam teks viską išgiedot, 
Ką pr ik uždėjo dvasios 
Apie žygius ir pergales. 

Aš pats stebiuos, . 
Jog, silpstant nuo senatvės klausai, 
Vėlių balsus aiškiau girdžiu. 
Čia, lyg užtvinus Priegliaus upė, liejasi 
J dausą nukeliavusiųjų karžygių šneka. 
Ir aš meldžiu 
Ilgiau miegot aušras. 

II 

Laimingi buvo mano broliai — 
Senovės kriviai — 
Dievai jų balso klausė. 

Nūnai gi po kilnių giedojimų, 
Šventųjų girių paukščiams pritariant, 
Sakau: dangus apkurto. 

Giedojau tik giedrais vidudieniais, 
Kad nedusintų balso debesis, 
Ir ji išgirstų protėvių pagalbios dvasios. 
Bet, o Dangau, tuoj po giedojimų 
Baugiau beržų galūnės šniokštė, 
Guviau paukšteliai slapstėsi — 
Kryžiuonys artinos... 

Jie slinko, ir prie mano romuvos 
Tamsoj šalmai nuo aukuro ugnies tviskėjo. 
Po jais žaibavo akys neapykanta 
Žaltuoniams, kriviams, užkalbėtojams, 
Kuriuos Žemyna, Gabija ir kitos dvasios 
Nelaimėse globoja. 

HERKUS MANTAS 

1273 m. 

Mes tikėjom šventai, 
Jog dievai nepavargsta — 
Štai dabar mes pavargę visi' 
Ak, teisingai pasakė lietuvių karalius, 
Kad jau mainos laikai, 
Ir dievai mūsų ilsta. 

Kai slėpiausi miškuos 
Ir nuo alkio alpau, 
Tik šaltinio vanduo begaivino; 
Kai ant žemės dusau, 
Virvėmis suvaržytas, 
Tiktai paukščiai mane beramino. 

Bet nebūsiu ramus 
Anoj pusėj aušrų, 
Be vilties atsibust savo gentį palikęs, — 
O paverskit, dievai, bent žuvėdra mane, 
Kad galėčiau klyksmu 
Amžiais gedulą skelbti' 

Nadruvos krivis — senosios lietuvių tikybos 
vyriausias dvasininkas. Nadruva — prūsų žemės sri
tis, minima 13-ojo amžiaus raštuose. Pagal 
kronikininką Petrą Duisburg'ą, ten buvusi žymioji 
prūsų šventovė — romuva. 

Herkus Mantas — vienas žymiausių prūsų 
sukilimo (1260-1270) prieš riterių ordiną vadų. 
Pralaimėjus kovas, kurį laiką slapstėsi giriose. 
Pagaliau buvo sugautas ir 1273 metais pakartas. 

L. A. 

Rėzos Donelaičio Metų vertimo. 
Stilius galėtų būti labiau emocin
gas, nes pati tema ir asmeniniai 
išgyvenimai to reikalautų. Bet jis 
yra individualus, vienodas. Poli
tiniu požiūriu imant, reikėtų 
knygą išversti ir į anglų kalbą, 
kad pasklistų po Amerikos konti
nentą ir Azijos platybes. Knyga 
būtų puiki politinė propaganda 
mums ir visiems pavergtie
siems". Deja, neatsirado knygai 
leidėjo. Buvo entuziastų, dedan
čių aukas, bet nebuvo leidėjo. P o 
etine forma aprašytas nužmogin
tas žiaurus gyvenimas — kam jis 
įdomus? 

Jonas Užpurvis nepaiso pirmo 
nepasisekimo. Rašo, kuria toliau. 
Spintoje auga rankraščių pusla
pių krūvos, jau bene daugiau kaip 
tūkstantis puslapių. 1984 metais 
pasiteiravau jo spaudai paruoštu 
rankraščių apimties ir pavadi
nimų ir gavau dešimties veikalų 
ar studijų sąrašą. 

Jo pastarųjų dešimtmečių kūry
bą sunku įvertinti. Jis rašė labiau 
prieškarinei Klaipėdos krašto 
publikai, kuri abiem kalbom — 
lietuviškai ir vokiškai galėjo 
skaityti. Deja, tų gyventojų nebė
ra. Ojų palikuonys, jei jie Vokie
tijoje, tai tik vokiškai teskaito, jei 
liko Lietuvoje, tai tik lietuviškai, 
jei Šiaurės Amerikoje ar Austra
lijoje, tai tik angliškai. Dėl to 
Užpurvis savo kūryba lieka vie
nišas. Tai jautė ir jis pats. 

„...Stengiausi palaikyti ryšius 
su rytais ir vakarais. Išdava — 
tuščia dykuma. Lietuviai lyg jau 
išmirę. Čikagiečiai mėgino ištirti, 
ar jų studentai dar sugebės su
prasti mano Šaltinius Lietuvos is
torijoje, t e ig iamu atveju — 

išspausdinti. Pasirodo, kad nesu
pranta. Guli ten mano paruošta 
skaidrė, 2 tomukų, jau dvejus me
tus, ir nieko nebegirdėti apie iš
spausdinimą... Mėginau nuvykti 
ir į Lietuvių kalbos institutą Vil
niuje, kad jšnekėčiau saugiškių 
tarmės tekstus į plokštelę, jei 
duotų man leidimą atvykti auto
mobiliu... Tačiau tie viešpačiai 
man paaiškino, kad turistavimas 
dar neišvystytas Lietuvoje ir man 
leidimo neįmanoma duoti. Galįs 
įšnekėti į juostelę ir jiems atsiųs
ti... Tačiau Donelaičio vertėjui 
Buddensieg'ui buvo galima leidi
mą duoti. J is atvyko tiesiog per 

Tauragę į Lietuvą. Kokios vaikiš
kos lietuviškos galvos! Taip mane 
apmeluoti". 

Tokia realybė. Vargu ar kas im
sis leisti jo likusius rankraščius. 
Džiaugiuosi, kad išleidome tris jo 
kalbines studijas: Saugų tarmę, 
Klaipėdos miesto vardo Memel 
kilmę ir Donelaičio „Metų" kūry
bos eigą. Šioms studijoms nėra 
nei laiko, nei erdvės ribų. Jos 
visada bus aktualios ir bylos apie 
mano mokytojo, kolegos ir bičiu
lio kūrybinę galią. Saugų tarmės 
įrašas — nenykstantis žodinis pa
minklas mūsų kraštui, mūsų tė
viškei. 

Juozo Žilevičiaus kūrybinis palikimas 
(Atkelta iš 2 psl.) 
nieko papiktinti ir iš kelio išves
ti , muzika turi didelės reikšmės 
žmogaus sielai auklėti ir jo žvė
riškumui švelninti; muzika — 
svajonių pasaulio gyventojų kal
ba; muzika — dievų šnekta; muzi
ka — gaivinąs užšalusias sielas 
balzamas, kuris per jos žavimus 
garsus vėl atgyja". 

Žilevičius išskyrė septynias 
žmogaus veikimo sferas, kuriose 
ryškiausiai dominuoja muzikos 
menas — tai mitologija ir legen
da, bažnyčia, karas, kasdieninis 
gyvenimas, medicina, zoologija ir 
mokykla. Tai nėra labai moksliš
ka klasifikacija, tačiau profeso 
rius, matyt, to ir nesiekė. Jam 
svarbiausia buvo nors bendriau
siais bruožais parodyti ypatingą 
muzikos galią įvairiose situaci
jose veikti žmogaus jausmus, for
muoti asmenybės bruožus, ugdy
ti tautinę savimonę. 

Remdamasis Rytų tautų ir lie
tuvių tautosakos pavyzdžiais, 
Žilevičius aiškino, kokią didelę 
galią senovėje žmonės teikė muzi
kai. Muzika, pasak jų, pajėgdavo 
užtemdyti saulę ir užtraukti 
lietų, ji galėdavo vandenyje 
sudeginti žmogų, užhipnotizuoti 
laukinius žvėris ir išgydyti psi
chinius ligonius. Žilevičius, cituo
damas žymių karvedžių ir moks
lininkų mintis, o taip pat remda
masis konkrečiais istoriniais 
faktais, kėlė mintį, kad muzika, 
kaip niekas kitas, suteikia fizinių 
ir moralinių jėgų, stiprina tikė
jimo nuostatas, atlieka dorovinio 
auklėjimo ir vaiko asmenybės for
mavimo funkcijas, kad muzika 
yra ištikimiausias žmogaus pa
lydovas, lydintis jį nuo pat gimi
mo iki mirties. Šiandien galima 
sutikti ne su visai* Žilevičiaus 

(Nukelta į 4 psl.) 

i 



Nr, 12(3) - psl. 4 D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 18 d. 

Ingeborga Dapkūnaitė Chicago's scenoje 
Lietuvos teatrų ir filmų iškilią 

artistę Ingeborgą Dapkūnaitę 
Chicago's scenoje jau esame matę 
— tai buvo per antrąjį Chicago's 
Tarptautinį teatro festivalį 1990 
meta i s . Blackstone t e a t r e 
Lietuvos Valstybinio teatro vai
dintame Eimunto Nekrošiaus 
„Ilga kaip šimtmetis diena" Inge
borga Dapkūnaitė, juodai vilkin
t i , balta skarele apsirišusi, iš
bėgusi šaukė „Stalinas mirė!" 
Bet tai dar buvo nelabai didelė 
rolė ,,Ilgos kaip š imtmečio 
d ienos" didžiuliame a r t i s tų * 
būryje. O šiais metais Lietuvos 
artistę pamatysime vaidinančią 
pagrindinę moteriškąją rolę Step-
penwolf teatro bendrovės stato
moje pasaulinėje premjeroje 
dramaturgo Dusty Hughes pjesės 
„A Slip of the Tongue", kurios 
spektakliai prasidės sekmadienį, 
vasario 9 dieną, Steppenvvolf teat
ro patalpose, 1650 North Halsted 
Street, Chicago, Illinois 60614. 
Tai bus jau šešioliktasis Step-
penwolf teatro, vieno iš svar
besnių Chicago je, sezonas (šio 
teatro spektaklius Draugo kultū
riniam priedui yra daugelį metų 
recenzavęs kun. Juozas Prunskis 
jo „Chicagos teatruose" skiltyje). 
Pas ta tymą režisuoja Simon 
Stokes, pagrindinį vaidmenį 
atlieka Steppenwoif iškiliausias 
artistas John Malkovich. 

Vaidinimo „A Slip of the 
Tongue", iššaukianč'. naujo vei
kalo, veiksmas vyk» r ' Čekoslo
vakijoje prieš ir po 1989 metų re
voliucijos. Dramos ašį sudaro di-

Ingeborga Dapkūnaitė. Fone — Michigan'o ežero pakran tė su Chicago's miesto centro dangoraižiais. 
Jurgio Anyso nuot rauka 

sidento rašytojo Dominic Tantra 
istorija. Čekoslovakijos sau
gumas jį uždaręs kaimo izoliaci
joje. Tuo tarpu Tantros santykiai 
su keturiom universiteto stu
dentėm, saugumo pasiųstom jį su
vilioti, yra skirti išnaudoti jc ži
nomą silpnybę moterims ir jam 
paspęsti spąstus, kad jis ir toliau 

neapdairiai testų savo nelegalius 
intelektualinius proveržius. Ly
rinis, erotiškas vaidinimas tyri
nėja sumišusį, drumstą gyvena
mąjį pasaulį šalyje, kurioje ne
galioja nei politinės, nei asmeni
nės laisvės. 

,,A Slip of the Tongue" yra lon-
doniečio d r ama tu rgo Dusty 

Hughes pirmas vaidinimas, sta
tomas Amerikoje. Kiti neseniai 
pastatyti vaidinimai yra „Futu-
rists" su artistu Daniel Day 
Lewis National Theatre, Lon
done, ir „Jenkin's Ear" Londono 
Royal Court Theatre. Hughes tik 
ką baigė režisuoti filmą „Crimes 
of Passion". Jis yra buvęs meno 

vadovu Londono Bush teatre, 
kaip ir „A Slip of the Tongue" 
režisierius Simon Stokes. Gimęs 
Valijoje, Simon Stokes lankė Ox-
ford'o universitetą ir lavinosi 
Bristol Old Vic teatro mokykloje. 
Dvylika metų ėjo meno vadovo 
pareigas Londono Bush teatre, 
specializuodamasis naujų ang
liškų, europietiškų ir ameri
k ie t i škų va id in imų pas ta 
tymuose. Šiuo metu Stokes dirba 
kaip The Turnstyle Group teatro 
bendrovės Londone vedėjas. 
Stokes yra režisavęs vaidinimus 
Vokietijoje, Izraelyje ir Jungti
nėse Valstybėse, drauge dirb
damas Londono West E n d 
teatruose. 

Be „žvaigždės" John Malkovich 
dramoje va id ina Ingeborga 
Dapkūnaitė (Katya Lipp), Clo-
tilde Courau (Ivaną Milosz), Liz-
zy Mclnnerny (Isabel Brezhinski) 
ir Karą Zediker (Teresa Kovic). 
Dekoracijas paruošė Tom Lynch. 
Apšviet imas — Steppenwolf 
nuolatinio menininko Kevin 
Rigdon. Apranga — Kaye Nott-
busch. Garsas — Richard Wood-
bury. Pastatymo sceninis vedėjas 
— Robyn Taylor. 

„A Slip of the Tongue" spek
takl iai prasidės sekmadienį , 
vasario 9 dieną, ir numatyti vykti 
iki sekmadienio, kovo 22 dienos. 
Spektaklių laikas: antradieniais, 
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais — 8 v.v., šeštadie
niais — 5:30 v.v. ir 9:30 v.v., sek
madieniais — 3 v. p.p. ir 7 v.v. 
Kovo 11 ir 18 dieną, trečiadie
niais, bus popietinis spektaklis — 
2 v. p.p. Dėl informacijų ir bilie
tų galima skambinti Steppenwolf 
teatrui 312-335-1650. 

Juozo Žilevičiaus 
kūrybinis palikimas 

(Atkelta iš 3 psl j 
teiginiais ir svarstyti, ar jis nesu
absoliutino muzikos vaidmens 
žmogaus gyvenime. Tačiau prieš 
tai darant, reiktų neužmiršti pa
lyginti Lietuvos kultūros istorijos 
su kitų Europos kraštų kultūros 
raida. Paanalizuokime paties Ži
levičiaus pateiktus pavyzdžius. 
Profesorius rašė: „Muzika ir mu-
zikininkai būdavo taip gerbiami, 
jog viduriniuose amžiuose Angli
joje už arfisto užmušimą įstaty
muose buvo numatyta tam tikra 
bausmė; ji buvo daug smarkesnė, 
nekaip užmušus paprastą pilietį. 

Lietuvoje irgi randame prasipla
tinusią panašią nuomone, sako
ma, jei ramiai nori keliauti per 
Lietuvos girias, vietoje ginklo 
imk su savim kankles, nes kank
lininkai visur laukiami ir labai 
pageidaujami svečiai". Bet jei 
Anglijoje, Vokietijoje ar Austrijo
je muzika visą laiką buvo ger
biama ir toleruojama, tai Lietu
voje, ypač carinės priespaudos 
metais, dėmesys jai visai sumažė
jo. Gal todėl Žilevičius, matyda
mas tokį didelį kontrastą tarp 
Vakarų Europos ir Lietuvos pro
fesionaliosios muzikos bei švie

timo sistemos, nesąmoningai 
hiperbolizavo muzikos reikšmę, 
stengdamasis pažadinti žmonėse 
beblėstančią meilę liaudies dai
nai, siekdamas išugdyti naują, vi
sapusiai apsišvietusią jaunuo
menę. Ir kažin, ar nebūtų mūsų 
tauta šiek tiek doresnė ir kultū
ringesnė, jei būtų bandžiusi 
įgyvendinti Žilevičiaus deklaruo
jamus harmoningos asmenybės 
principus. Bet profesoriaus 
skelbtos tiesos dar tarpukario 
metais ne visų buvo išgirstos, o 
sovietinių laikotarpiu ir visai 
ignoruojamos. 

Tačiau iš mano pusės būtų ne
teisinga į Juozo Žilevičiaus 
gyvenimą žvelgti vien per tam
sius akinius. Juk jei į vieną vietą 
sudėtume visas jį ištikusias ne
sėkmes, tai jos vis tiek negalėtų 

nusverti šviesiu ir laimingų die
nų. Todėl reikia pripažinti, kad 
profesorius nuolat buvo globoja
mas ir Dievo apvaizdos. Matyt, ji 
apsaugojo Žilevičių Rusijoje pilie
tinio karo metais, ji lenkų pa
sienyje apgynė nuo kulkų ir padė
jo sėkmingai grįžti į Lietuvą. Ki
taip būtų galima traktuoti ir 
1939 metus. Taip, tiesa, kad tuo 
metu kompozitoriui buvo užkirs
tas kelias į gimtinę. Bet tuo pa
čiu jis išsigelbėjo nuo vokiškų ir 
sovietiškų lagerių. O kas, jei ne 
Dievo apvaizda buvo Tėvų jėzuitų 
suteikta pastogė, už kurią jis visą 
laiką jiems buvo dėkingas, kurio
je galėjo gyvuoti Lietuvių muzi
kologijos archyvas. O kiek gerų 
žmonių, ištikimų draugų ir nuo
širdžių talkininkų Žilevičius su
tiko savo kelyje. Juos visus net 

sunku ir išvardinti. Norėčiau 
paminėti nors kelis, kuriuos per 
šiuos pora mėnesių man teko pa
žinti, vien iš idėjos ir pasi
šventimo šiandien besidarbuojan
čius Žilevičiaus-Kreivėno archy
ve — tai J. Sodaitis, K. Skaisgi-
rys, K. Šablevičius. 

Savo pranešimą norėčiau baig
ti Juozo Žilevičiaus žodžiais: 
„Sielos neišauklėjęs — kultūros 
nekelsi, o siela auklėjama ten, 
kur tautiškumas, menas, grožis". 
Visa profesoriaus veikla įrodo, 
kad jis buvo ne tik kompozitorius 
ir archyvaras, mokytojas ir muzi
kologas, lektorius ir dirigentas, 
bet ir filosofas, ieškantis savo 
tautai prasmingos būties. J is , 
kaip senovės vaidila su kanklė
mis rankose, rado sau įkvėpimo 
tikėjimo tiesose bei tėvynės mei
lėje. Ir Dievo apvaizda muzikos 
garsų pavidalu dovanojo Juozui 
Žilevičiui ilgą ir prasmingą 
gyvenimą. O mums šviesią ir tau
rią asmenybę, iš kurios dar t iek 
daug reikia mokytis. 

Nijole Ščiukaitė 

Nijolę Ščiukaitę pasitinkant 
Lietuvoje pramoginės-estradi-

nės muzikos ir dainos tradicijos 
jau gana senos. Prisiminkime dar 
savo žydėjimo ir viso pajėgumo 
metu mirusį šio žanro specialistą 
kompozitorių Benjaminą Gor-
bulskį, kurio sukurta muzika dar 
ir šiandien skamba dažno mūsų 
estrados dainininko lūpose. 

Jeigu iš vyrų estrados daininin
kų labai ryškiai išsiskiria Stasys 
Povilaitis, kurį dar ir praėjusią 
vasarą Palangoje teko girdėti, tai 
moterų yra visa grupė: Nijolė 
Ščiukaitė, Ona Valiukevičiūtė, 
Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Janina 
Miščiukaitė ir dar viena kita. Ta
čiau jų eilėse pirmoji vieta turbūt 
atitektų Ščiukaitei, jau net 27 
metus dainuojančiai Lietuvos 
profesionalioje scenoje. Viena po 
kitos buvo leidžiamos plokštelės 
su jos dainomis (iki šiol net 12), 
jos koncertuose publikos niekada 
netrūkdavo. Tai reto populiaru
mo įgijusi dainininkė, nuoširdi 
atlikėja, moteris, kuri moka ir ga
li su visais bendrauti. 

Jau senokai ši solistė norėjo at
vykti į Ameriką, ypač kuomet dar 
buvo gyva jos teta — T. Gaidelie-
nė (kompozitoriaus Juliaus Gai
delio žmona). Tačiau jai, dėl su
prantamų priežasčių, buvo užkel
ti vartai į šį kraštą, nes Lietuvoje 
tuomet visa sprendė komunistų 
partija ir saugumas. Tik prieš po
ra savaičių ja i pavyko atvykti į 

išsvajotą kraštą — Ameriką. Ji 
jau ir anksčiau turėjo slaptą viltį 
dainuoti Amerikoje gyvenan
tiems tautiečiams, kurie jos balsą 
pažįsta tik iš plokštelių ar garsi
nių įrašų. Tačiau tik dabar tas 
gali tapti realybe, kada sugriuvo 
ta nelemtoji geležinė uždanga. 

Chicago's lietuviai pirmieji turi 
laimę tiesiogiai pažinti šią estra
dos žvaigždę. Nijolės Ščiukaitės 
koncertas yra rengiamas sausio 
19 dieną, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Šiame koncerte klausyto
jai galės išgirsti 24 kūrinius, ku
rie sudaro solistės dainų repertu
aro pačią „grietinėlę". Tai specia
liai Amerikos lietuviams parink
tos dainos. Visos parašytos lietu
vių kompozitorių (J. Tiškaus, T. 
Makačino, A. Raudonikio, L. Vil-
končiaus, A. Jegelavičiaus), pagal 
lietuvių poetų (B. Brazdžionio, J. 
Lapašinsko, A. Saulyno, M. Kar
čiausko, J. Marcinkevičiaus) žo
džius. 

Nijolė Ščiukaitė sakosi, kad jai 
bus labai miela susitikti su Ame
rikos lietuvių publika ir prieš 
pirmąjį savo koncertą čia ji net 
šiek tiek jaudinasi. Reikia many
ti, kad čikagiečiai įvertins solis
tės Nijolės Ščiukaitės pastangas, 
atvežusios išeivijos lietuviams 
nemažą dovaną — savo melodin
gas dainas, ir gausiai susirinks 
jos pasiklausyti. 

Ed. Š. 

„Kai Lietuva valdė pasaulį", III 

Sonata Deveikvtė-Zubovipnė Rokas Zubovas 

Sonatos ir Roko Zubovų koncertas Chicago'je 
Pianistai Sonata ir Rokas Zubo

vai praėjusiais metais įstojo į De 
Paul universiteto Chicago'je mu
zikos fakultetą ir konkurso keliu 
laimėjo jaunų talentų stipendijas 
studijoms. Abu yra žymaus pia 

nisto profesoriaus D. Papern stu
dentai ir savo rečitalius De Paul 
universitete turės šių metų kovo 
mėnesį Tarpsemestrinės per 
traukos laiku jie vyksta į Cleve 
land'ą pas mūsų virtuozą pianis

tą profesorių Andrių Kuprevičių 
pasigilinti muzikos interpretaci
joje. 

Šiuos jaunus pianistus išgirsi
me Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus rengiamame jų kon

certe sekmadieni, sausio 26 die
ną, 3 v. p.p Programoje bus Cho-
pin'o. Dehussy, Brahms'o ir Rach-
maninofTo kūriniai. Koncertas 
taipgi bus proga įžvelgti Sonatos 
ir Roko Zubovų nuolatinį meninį 
brendimą. 

N. M. 

Kęstučio Nako „Kai Lietuva 
valdė pasaulį" trečioji dalis, ta i 
didžiulės artistų sudėties isto
rinis spektakis, sujungiantis ab
surdiškus teatro e l emen tus , 
romantiką, tradicinę prieškrikš
čioniškąją lietuvių tautosaką, 
muziką ir motyvus. Tai Lietuvos 
valdovų giminės istorija prieš pat 
krikščionybės įvedimą. Vai
dinime aidi temos taip sava
laikės, kaip ir šių dienų spaudos 
antraštės: susiduriančios kultū
ros, tikėjimų sistemų naika ir iš
s igimimas, ras izmas , l y t inė 
diskriminacija, asmeniškos ir 
kultūrinės tapatybės iešką, su
griuvusi šeima ir jauno žmogaus 
subrend imas g e n d a n č i a m e 
pasaulyje. Pseudoklasiškas spek
taklio stilius pasiekiamas . jam
biniu juokametru" parašytais 
dialogais. Pastatyme vadina pa
sižymėję niujorkiškiai artistai, o 
taip pat ir anksčiau vaidinę Kęs
tučio Nako spektakliuose. Sir 
Edgar Oliver vėl pasirodys b u r 
tininko" vaidmenyje. 

Šios dramos autorius ir režisie
rius Kęstutis Nakas yra kūręs 
dramas, režisavęs ar vaidinęs 
New York'o Public Theatre, La 
Mama, The Kitchen, P.S. 122, 8 

B.C. ir kituose. Jo kiti parašyti 
veikalai šalia „When Lithuania 
Ruled the World", Parts I and n 
yra „The Amazing Spear of Des-
tiny", „Rasputin", „The Andrew 
Carnegie Story", „Lošt Child", 
„Crimes of Ages". 1983 metais jis 
režisavo serijinę versiją Šekspy
ro kruvinojo „Titus Andronicus" 
Pyramid teatre. Šių metų sausio 
13 dieną Kęstutis Nakas vaidino 
vieno žmogaus spektaklyje 
„Downward Facing Dog" La 
Mama teatre, New York'e. 

Kęstučio Nako parašyta ir reži

suojama drama su Dan Davis jai 
sukurta muzikine palyda sta
toma GOH Productions/Seven 
Loaves, Inc. drauge su Anthology 
Film Archives (mūsų filmininko 
Jono Meko New York'e prieš kiek 
laiko įsteigta filmų demonstra
vimo bendrove). Spektakliai 
vyksta nuo sausio 17 iki sausio 26 
dienos. Visom ateinančios savai
tės dienom, pradedant pirma
dieniu, baigiant šeštadieniu, 
spektakliai vyks 8 v.v., o sekma
dieniais, sausio 19 ir 26 dieną, 3 
v. p.p., Anthology Film Archives 
auditorijoje, 32 Second Avenue at 
Second Street, New York'e. Dėl 
informacijų, bilietų ir rezervacijų 
galima skambinti (212) 777-3891. 
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