Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas

2000 m. rugsėjo 30 d.

Saturday supplement September 30,2000

No. 191 35)

aktualijos
Dainavoje
Juozas Baužys
44-toji Lietuviškų studijų
savaitė, rengiama Lietuvių
fronto bičiulių, šiemet įvyko
rugsėjo 5-10 d. gražioje ir jau
rudens nuotaikomis pradėju
sioje puoštis Michigan Daina
voje. Vasarą Lietuvoje vykę
įvairūs renginiai ir kongresai,
į kuriuos buvo išvykę gana
daug bičiulių ar nuolatinių
tokių savaičių dalyvių, buvo
priežastis, nulėmusi vėlyvesnę
šios savaitės datą. Tačiau sa
vaitė buvo pakankamai gausi
dalyviais, pranešimais bei
paskaitomis, gyvai nagrinėju
siomis visuomeninės ir poli
tinės veiklos aktualijas Lietu
voje ir išeivijoje.
Netrūko ir jaukios dvasinės
nuotaikos, kurią į studijų sa
vaitę atvežė neseniai iŠ Lietu
vos atvykęs kun. Jonius
Kelpša, rytais aukodamas šv.
Mišias, vėliau aktyviai daly
vaudamas diskusijose ir ben
draudamas su savaitės daly
viais.
Viena savaitės diena buvo
skirta organizaciniams Lietu
vių fronto bičiulių reikalams.
Dalyvavę šią vasarą Lietuvos
Į laisvę fondo filialo 9-tojoje
studijų savaitėje Molėtuose
dr. K. Ambrazaitis, dr. P. Ki
sielius ir dr. K. Skrupskelis
padarė platesnius pranešimus
su savo įspūdžiais apie Molėtų
savaitę ir apskritai apie da
bartines pastebėtas nuotaikas
Lietuvoje.
Dr. Kazys Ambrazaitis, pa
sidžiaugė, kad Molėtuose stu
dijų savaitė buvo gražiai su
rengta, atkreiptas nemažas
dėmesys į jaunimą, todėl susi
laukė ir platesnio visuomenės
dėmesio. Jis pastebėjo, kad
išeivijos bendravimas su Lie
tuva yra būtinas ir kad, dr. J.
Girniaus žodžiais, mums ne
valia pavargti. Dr. Petras Ki
sielius taip pat džiaugėsi gero
mis Molėtuose paskaitomis ir
tuo, kad ten aktyviai dalyvavo
ir ateitininkiškasis jaunimas.
Dr. Kęstutis Skrupskelis pri
tarė, kad tokių savaičių tęsti
numas Lietuvoje yra svarbus
ir kad išeivijos parama tam
yra būtina.
P. Algis Raulinaitis kalbėjo
apie Politinės LFB komisijos
atliktus darbus bei planus.
Plačiose diskusijose buvo kal
bama artėjančių rinkimų Lie
tuvoje reikalais. Vėliau tą
pačią dieną vyko LFB tarybos

ir Į laisvę fondo narių metiniai džiais iš bendro darbo su Lie
susirinkimai ir posėdžiai, ap tuvos Seimo atstovais. Ji sakė,
tarti veiklos planai, padaryti kad mėginama bendrai tartis
nutarimai.
ir dirbti pagal Lietuvių Char
Lietuviu Bendruomenės tos ir Lietuvos Konstitucijos
nuostatus. Prelegentės nuo
temomis
mone, bendravimas geriausiai
Didesnė ketvirtadienio dalis vyksta kultūrinių uždavinių
buvo skirta Lietuvių Ben srityje, bet švietimo ugdyme
druomenės klausimams. JAV Lietuva galėtų labiau pasi
LB valdybos pirmininkė Regi tempti, nes ypač Rytų Lietu
na Narušienė kalbėjo apie Šio vos mokyklos yra labai apleis
krašto LB ir jos artimiausius tos. Bloga padėtis su vis dar
uždavinius. Lietuvai atgavus nesutvarkytais išeivijos archy
nepriklausomybę, pasikeitė ir vais. Pokalbiuose ekonomi
mūsų LB uždaviniai, — teigė niais klausimais su Seimo at
R. Narušienė. Reikėjo ieškoti stovais atrodė, kad Lietuvoje
naujų veiklos kelių ne tik lie trūksta strateginio planavimo,
tuviškumo išeivijoje išlaiky ypač energetikos srityje. Gra
mui, bet ir glaudesniam se žiai veikia neseniai Vilniuje
nųjų ir dabar atvykstančių lie atidarytas Grįžtančių į Lie
tuvių bendradarbiavimui. Pro tuvą informacijos centras. L.
blemų ir uždavinių daugybė: Rugienienė atskleidė ir dau
reikia išlaikyti lietuvišką giau įvairių patirtų savo nuo
spaudą, ugdyti lietuvišką švie taikų, pastebėjo taip pat, kad
timą, pritaikyti jo programas jaunimo tarpe vis labiau pri
iškeliant tautinės ir religinės gyja kosmopolitinės idėjos.
kultūros principus, kurti nau
Diplomatija ir sąjungos
jas LB apylinkes, įjungti nau
juosius imigrantus, ieškoti - Vaclovas Kleiza, Lietuvos
bendro dialogo su kitomis or generalinis garbės konsulas
ganizacijomis. Būtina taip pat Čikagoje, savo
paskaitoje
remti ir pačią Lietuvą bei jos „Lietuvos diplomatija ir Ame
siekius įstoti į Europos Są rikos lietuviai" supažindino
jungą ir NATO. Baigdama R. klausytojus su ambasadų ir
Narušienė pateikė siūlymą, konsulatų darbu. Okupacijų
kad ir JAV LB gal turėtų metais, nuo 1940 iki 1990, šis
rengti panašias studijų sa darbas buvo labai unikalus,
vaites, kuriose galėtų išaugti kada diplomatai sėkmingai at
glaudesnis dialogas su visuo stovavo pavergtai Lietuvai ir
mene.
siekė nepriklausomybės atkū
PLB pirmininkas Vytautas rimo. Tai buvo savotiškas til
Kamantas savo žodyje ap tas tarp pirmosios ir dabar
žvelgė PLB veiklą ir jos ateitį, tinės nepriklausomybės. Pre
ypač pabrėždamas, kad Lietu legento nuomone, lietuviško
vai reikia turėti užtikrintai sios visuomenės bendradar
stiprią išeiviją. Kiek ilgiau ap biavimas su konsulais yra
sistojo prie neseniai Vilniuje būtinas ne vien tik kultūrinėje
vykusio X PLB seimo eigos, srityje, bet ir politinėje ar
kurios metu buvo svarstoma ekonominėje. Jis taip pat pa
daug gražių minčių, liečiančių brėžė, kad Lietuvai svarbu
PLB veiklos gaires, įsipa tapti ne vien tik NATO ar Eu
reigojimai likti ištikimais Lie ropos Sąjungos nare, bet
tuvių Chartos principams. įsijungti ir į Pasaulio prekybos
Buvo pasiūlyti ir priimti (World Trade) organizaciją.
tam tikri nutarimai. Dėl kai Kalbėdamas apie garbės kon
kurių Šio Seimo nutarimų, sulus, V. Kleiza pažymėjo, kad
pvz., dėl įsipareigojimo atsta jie dirba be atlyginimo ir pa
tyti Valdovų rūmus, atrodo, tys rūpinasi savo įstaigų iš
ne visi savaitės dalyviai norėjo laikymu. Šiuo metu JAV yra 6
Lietuvos garbės konsulai, o vi
sutikti.
Liuda Rugienienė, jau kelin same pasaulyje yra 68.
ti metai dalyvaujanti Vilniuje
Vytautas Volertas, sparnuo
reguliariai vykstančiuose Lie to literatūrinio žodžio meis
tuvos Respublikos Seimo ir tras, šį kartą kalbėjo nelabai
JAV LB specialios komisijos literatūrine tema, pavadinta
posėdžiuose, savo pranešime „Šiaip ar taip apie sąjungas".
pasidalino mintimis ir įspū O tos sąjungos — tai NATO ir

S2&

A

•

mj£JZ

4

lt

/

*•*
•

*
,_

*
'

•

t
i

*

**i

.0% ,

**c*^

m

&

*
--*.

H

<*

™

1

i't .*

•"

*$%l—*^\. T

• ^ ^
•

-

>• v.
.*»

.

;

»

i

-

~^5sP8i
f *

•'

.v*-,,

.

Nr. 191 (35)

•'<:

••jLiifrZ

mmtš

14-oslo* Lietuvių fronto bičiulių savaites dalyviai Dainavoje. Jono Urbono nuotrauka.

goje 1941 m. sukilimas surink apie žmogaus — individo, jo
tais dokumentais, kuriuose tautos ir jo sukurtos kultūros
minima sukilėliu bei parti tarpusavio ryšius. Visa kas
zanų veikla Alytaus apy žmogaus sukurta dvasinėmis
linkėse. Ten, sukilimui pasi ir protinėmis pastangomis yra
baigus, sukilėliai vykdė tam kultūra. Tik žmogus gali
tikras policijos funkcijas ir iki kultūrą kurti ir vystyti. Tauta
liepos vidurio kovojo su pasi ir kultūra — abi jos reiškiasi
likusiais komunistų būriais. dinamiškai: gyvena, klesti,
Policijos nuovadų viršininkai, keičiasi ir nyksta. Nuo kul
sukviesti į specialų posėdį, la tūros keitimosi keičiasi ir pats
bai šaltai reagavo į vokiečių žmogus. Svetimame krašte gy
įsakymus, kuriais turėjo būti vendamas individas įsisąmo
apribotos teisės ir net areš nina naują kultūrą. Tačiau
tuoti žydų kilmės gyventojai. žmogus keičiasi ir savo krašte
Pagal turimus dokumentus, gyvendamas, tuo pačiu keisda
tie įsakymai nebuvo visur vyk mas ir visą savo tautos kul
domi. Taip pat iš tų doku tūrą. Toliau kalbėdamas kon
mentų galima matyti, jog tuo krečiai apie lietuvių tautos ir
metu gal tik 5% proc. Lietuvos kultūros santykius, dr. Bie
gyventojų pritarė nacių ideolo liauskas priminė pavyzdžius,
gijai, ir tik dviejuose doku rodančius kaip sovietinės oku
mentuose iš 110 yra dėkojama pacijos metai yra paveikę
Hitleriui už išlaisvinimą. An mūsų tautos kultūrą, kokie
tisemitinėms nuotaikoms vo kultūriniai skirtumai yra at
kiečių okupacijos pradžioje siradę tarp Lietuvos ir Sibiro
pritarė gal 20% gyventojų ir bei išeivijos lietuvių, tiek kal
toks procentas nėra didelis, boje, tiek papročiuose, tiek ir
palyginant net ir su Amerikos tėvynės meilės ar patriotizmo
sampratoje.
žmonių nuotaikomis.
<>
X2į_
Prof. Valdas Samonis, daly
Kiekvieną vakarą studijų
Kun. Jaunius Kelpša aukoja Mišias LFB studijų savaitėje Daina vavęs birželio mėn. Vilniuje savaitės dalyviai, jeigu ne
voje. Jono Urbono nuotrauka.
įvykusiuose Niurnbergo II būdavo kokios specialios pro
Europos. Istorijos eigoje kiek dų, užėmė pagrindines vietas kongreso posėdžiuose ir ten gramos, kalbėdavosi ir disku
viena tauta būna priversta spaudos srityje, vadovavo padaręs pranešimą apie ko tuodavo pačių pasiūlytomis
kartais ieškoti naujų kelių, — įvairioms komunistų sukur munizmo padarytą žalą eko temomis. Tačiau vienos tokios
teigė V. Volertas. Ši dilema toms organizacijoms. Prele nomijai, kalbėjo apie šį kon vakaronės metu visiems buvo
yra atsiradusi ir dabar. Bet gentas pateikė daugybę tokių gresą ir jo atgarsius. Jis pa 'įdomu plačiau išgirsti apie da
kur dabar mums eiti? Vakarai pavardžių, uoliai dirbusių minėjo, kad tarptautinio ko bar Lietuvoje kuriamą istorinį
— neaiškūs: Europoje ateina okupantų naudai net ir pir munizmo teismo idėja buvo vaidybinį filmą, kuriame bus
Euro, greit gal nebebus valsty mųjų išvežimų metu. Visa tai, iškelta jau prieš 10 metų, bet pavaizduota lietuvių parti
bių, gyventojai maišosi, ma be abejo, sukėlė tam tikras tik pernai sudarytas specialus zanų rezistencija ir kovos
žėja tautiškumo samprata. Ar priešiškas nuotaikas, tuoj po komitetas pradėjo ją vykdyti. prieš raudonąjį okupantą. Šis
neprarasime savarankiškumo, 1941 m. sukilimo pasireiš Prie kongreso surengimo pri filmas pavadintas prof. J. Bra
ar netapsime kosmopolitais? kusias net ir žudynėmis, nors sidėjo jame dalyvavęs nema zaičio knygos „Vienui vieni"
Turbūt tai neišvengiama! Tap Laikinoji vyriausybė ir buvo žas skaičius žymių Europos vardu. Jo pagrindinis herojus
sime kuo nors kitu, mūsų vai jas griežtai uždraudusi. Įdo asmenybių. Atrodo, kad kon yra Juozas Lukša-Daumantas.
kams neberūpės Lietuva. Bet mu, kad daugelio sovietinių gresas pasisekė ir „traukinys Filme taip pat panaudota
juk ir dabar Lietuvos jauni dokumentų ir net kai kurių pajudėjo iš Vilniaus į Haagą". medžiaga iš Daumanto laiškų
mas bei inteligentija stengiasi pačių žydų (pvz., Levin ir kt.) Antroji Niurnbergo H tribuno savo žmonai Nijolei, išspaus
visais būdais išskristi į liudijimais, tokios žudynės lo sesija įvyko Vilniuje rugsėjo dintų knygoje „Laiškai myli
me mosioms". Filmą režisuoja
užsienius. Visa tai blogai ir buvo nukreiptos ne specialiai pradžioje, o už dvejų
tų
kongresas
rinksis
Sofijos
garsus Lietuvos režisierius Jo
nesulaikoma.
prieš žydus, bet apskritai mieste, Bulgarijoje.
nas Vaitkus. Filmuojama ne
O kaip Rytai? Žinome, kad prieš komunistus. Šia tema
tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje
jie nepatikimi. Rusijoje dar il dr. A. Idzelis ruošiasi išleisti
bei kitur Europoje. Apie šio fil
Kultūros dinamika
gai bus ieškoma geresnio gy knygą.
mo kūrimo eigą kalbėjo pro
venimo, laisvės ir demokrati
Lyg ir šios temos tęsinys
Savaitės paskaitų ciklas šeš jekto vadovas Vytautas Vili
jos. Be to, mes ją gerai buvo dr. Kęstučio Skrupskelio tadienį buvo užbaigtas įdomia mas, šiuo metu besilankantis
prisimename ir pažįstame. paskaita: „1941 m. sukilimo dr. Vytauto Bieliausko paskai Amerikoje. Kalbėjo taip pat ir
Ten pražūtis. Tad kur dabar dokumentai ir jų interpretaci ta „Individas tautos ir kultū buvusi Juozo Lukšo žmona dr.
sukti — į Rytus, ar į Vakarus? ja". Dr. K Skrupskelis naudo ros dinamikoje". Išsamiai ap Nijolė Bražėnaitė, savo suges
Tai klausimas, dėl kurio jau josi neseniai išleistoje istoriko taręs tautos ir kultūros są tijomis prisidėjusi prie filmo
dabar Lietuvoje vyksta nesu Valentino Brandišausko kny vokas, prelegentas kalbėjo turinio. Gražių atsiliepimų
tarimai. Vis dėlto gal jau ge
apie šio filmo kūrimą pateikė
riau žvelgti j Vakarus. Ten gal
dr. K Ambrozaitis, dr. P. Ki
ne laimės katalystė, bet bū
sielius ir kun. J. Kelpša.
tinybė, ten gal nežinomoji
Šeštadienio vakare įvyko
ateitis, bet ji geriau negu blo
užbaigiamasis
dailiojo žodžio
gybė visai be ateities.
ir muzikos vakaras, kurio pro
Traukinys pajudėjo
gramą atliko rašytojas Vytau
tas Volertas ir du poetai ir
Adv. Povilas Žumbakis kal
kartu muzikai iš Detroito —
bėjo nepaprastai aktualia te
Rimas Kasputis ir Romas 2ama, nagrinėjo Lietuvai esmi
bleckas. V. Volertas paskaitė
nius istorinius jvykius, del
vieną savo filosofinę novelę
kurių dažnai, net ir po dauge
„Ateitis". R. Zableckas skaitė
lio metų. vis dar esame puola
ir su muzikine palyda dainavo
mi pasaulio žiniasklaidos,
savo sukurtą poeziją. Jos te
įvairių tarptautinių organiza
mos — partizanų gyvenimo
cijų, ty'ashmĮTton sluoksnių,
fragmentai, filosofinės įžval
net mūsų pafiu liberalų ir kai
gos sustojusį laiką, tremtinių
kurių jaunųjų intelektualų.
į Sibirą vežimai, palydimi mu
Kas mus gina'1 Beveik niekas.
zikos tonais išgautų traukinio
— teigė P. Žumbakis. savo
ratų garsais. Išgirdome taip
paskaitą tink imai pavadinės
pat ir kelias muz. Rimo Kas
„Regėjimo praradimu".
pučio variacijomis papuoštas
liaudies melodijas.
Dr. Augustinas Idzelis savo
paskaitoje kaloejo apie tauti
Baigiant negalima užmiršti,
nių mažumų įtaką Lietuvoje
nepaminėjus šeimininkės Onos
pirmosios sovietų okupacijos
Norvilienės, kuri su savo
metais, panaudodamas pačių
dviem padėjėjomis vėl labai
sovietų šaltinius bei dokumen
gardžiai ir sveikai maitino
tus. Pagal tuos šaltinius. Lie
savaitės dalyvius. Rengimo
tuvos žydai tuoj pat, po 1940
darbais ir programos sudary
metais sovietines okupacijos ir
mu labiausiai rūpinosi LFB
armijos įvedimo, jungėsi ) va
tarybos vadovybė, o pačios
dinamąją „socialinę statybą". LFB studijų «avaitc* Dainavoje dalyvių būreli*, Iš kaires: J. savaitės metu visada buvo
Lietuvos Komunistų partijoje Baužy*. M. Ambrazaitiene, O. Baužienė, R. Čepulienė, V. jaučiama rūpestinga Marytės
jie buvo vieni svarbiausių va Kociūnas. Nuotrauka K. Ambrazaičio
Petrulienės ranka.
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Nepaliki manęs vieno,
Kai vaikinė degs jau žvakė,
Kai sunykę ir išsekę,
Kaulai sudrebės tą dieną.
Nepaliki manęs vieno.
Nepaliki manęs vieno
Paskutinei nakčiai raustant.
Duok tvirtybės man pajausti,
Kad gyvybė mirtį gena.
Nepaliki manęs vieno.
Nepaliki manęs vieno,
Kai jau vandenys kartieji
Bus prigirdyt išsilieję,
Versk juos į vestuvių vyną.
Nepaliki manęs vieno.
Po Virgilijaus Noreikos koncerto rugsėjo 24 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Iš kairės: Čikagos Lietuvių
operos pirm. Vaclovas Momkus, solistas Virgilijus .Noreika, programos vadovė Gitana Snapkauskaite, akomponiatorius muz. Alvydas Vasaitis. Zigmo Degučio nuotrauka.

Jubiliejinis Virgilijaus
Noreikos
koncertas
Čikagoje
Lietuvių muzikos mylėtojai,
visi tie. kam brangi mūsų
kultūra ir ją kuriantys žmo
nes, rugsėjo 24 d. turėjo uni
kalią progą dar kartą scenoje
pamatyti garsųjį tenorą Virgi
lijų Noreiką, daugelio muzikos
kritikų pelnytai
vadinamą
„Šiaurės Pavarotti". Šio daini
ninko _. vardas mums gerai
pažįstamas. V. Noreika yra ne
kartą koncertavęs užsienio lie
tuvių publikai, matėme jį ir
Čikagos Lietuvių operos pa
statymuose. Ne vieną, bent
kiak.ąvidžiau stebintį šio teno
ro kūrybos kelią, stebina ypa
tingas produktyvumas: per be
veik 50 muzikinės veiklos me
tų dalyvauta per 1,000 operos
spektaklių, sukurta daugiau
kaip 40 vaidmenų (jų tarpe —
Kavaradosis G. Puccini ope
roje „Tosca7', Faustas Ch. Gounod „Fauste"', Rudolfas G. Puc
cini „Bohemoje", Otelas G.
Verdi „Otelio" ir kt), surengta
apie 600 solo koncertų.
Šiemet, rugsėjo 22 d., V. No
reikai sukako 65-eri. „Žmo
gaus balsas — gražiausiai
skambantis
instrumentas",
prieš 35 metus yra pasakęs V.
Noreika. Deja. tai ne Stradivanjaus
smuikas,
kuriam
neegzistuoja metų tėkmė... To
dėl nenuostabu, kad gausiai
susirinkusios publikos tarpe
girdėjosi ir skeptiškų balsų.
Artisto sceninis gyvenimas —
trumpas ir nelengvas: jau
nystėje tenka ilgai kovoti dėl
pripažinimo, o ir vėliau neva
lia pasiduoti rutinai, „užmigti
ant laurų". Diena po dienos
v\ksta sunkus ir kruopštus
darbas, tobulinant interpreta
cija, ieškant naujų atlikimo
spalvų, auginant savo meninę
individualybę Nejučia ateina
sunkiausia akimirka artisto
gyvenime — tenka suvokti,
kad atėjo laikas palikti sconą
ir publika, ištikimai lydėjusią
viso kūrybinio kelio metu.
Koncertas Jaunimo centro
salėjo ir buvo. V. Noreikos
žodžiais tariant, tarsi atsisvei
kinimas su publika Progra
moje girdėjome visą mūsų gar
siojo tenoro kūrybinės veiklos
koncentratą: pamėgtas lietu
vių liaudies dainas, žymiau
sius kompozitorių romantikų
opusus, estrados šlagerius bei
populiarias operų arijas, me
nančias gausybę dainininko
triumfo akimirkų įvairių pa
saulio saliu scenose. Nors,
• e t a n ą bėgant, nebeliko jau
natviško
polėkio.
sunkiau
įveikiami kraštiniai diapazono
garsai, o balsas,
kadaise
„tauriausiu plienu" kritikų va
dintas, pamažu praranda savo
skambumą. V. Noreika žavi

kitais dalykais: nepriekaiš
tinga elegancija, turtinga bal
so spalvų skale, puikia vaidy
ba. Ypatingas yra ir muzikavi
mo laisvės pojūtis, įgyjamas
tik didžiausio susikaupimo ir
nemažos patirties dėka. Daini
ninkas scenoje visiškai pa
klūsta jausmui, intuicijai, iš
kur gimsta nepakartojamas
improvizavimo įspūdis.
„Soliniame koncerte gali at
siskleisti visa artisto meninė
individualybė", — yra pasakęs
V. Noreika. Ir iš tikrųjų mes
visi tapome šio stebuklo liudi
ninkais. Kiekviename kūriny
je dainininkas buvo vis kitoks
— kita nuotaika, kitas charak
teris, kita balso spalva. Jau
pirmoje lietuvių liaudies dai
noje „Oi, laukiau laukiau",
harmonizuotoje A. Bražinsko,
V. Noreika pademonstravo
ryškų aktoriaus talentą, aki
mirksniu persikūnydamas į
naują būseną, vaizdžiai pieš
damas atskirų veikėjų portre
tus. Šiuo atžvilgiu ypač įspū
dingai suskambėjo J., TallatKelpšos daina „Už aukštųjų
kalnelių". Nuo pirmųjų taktų r
sukurdamas tragišką, drama
tišką nuotaiką, solistas išlaikė
įtampą iki pat kūrinio pabai
gos, neleisdamas nei sau, nei
publikai bent minutei atsi
kvėpti, nuosekliai vystydamas
vientisą dramaturginę liniją.
Cia aiškiausiai buvo jaučiama,
jau legenda tapusių, solistų K.
Petrausko ir F. Šaliapino mo
kyklos įtaka. Šiuo kūriniu V.
Noreika mums parodė, kiek
daug gali talentingas at
likėjas, popieriuje užrašytas
natas paverčiantis nepamirš
tamu, sukrečiančiu muzikos
paveikslu.
J. Tallat-Kelpšos „Dainoje
apie Nemunėlį", F. Listz „Kai
aš miegu", P. Tosti dainoje
„Idealas" bei E. Grygo ro
manse „Sapnas" V. Noreika
atsiskleidė kaip subtilus lyri
kas: švelnūs pianissimo, šil
tas, aksominis balso tembras
sudarė ryškų kontrastą kart
kartėmis
prasiveržiančiam
aistros ir romantiško polėkio
kupinam jausmui. Ekspresy
vios kulminacijos, kuriomis
dainininkas nepiktnaudžiau
ja, kuriamos labai apgalvotai,
neardant kūrinio ir muzikinio
vaizdo struktūros. Viena stip
riųjų V Noreikos muzikavi
mo pusių — sugebėjimas su
rasti tą sunkiai apčiuopiamą
ribą tarp jausmingumo ir sen
timentalumo. Jo aistra visada
tauri, pakylėta, be jokio gru
bumo pėdsako.
Dramatizmas ir lyrika —
toli gražu ne vienintelės V.
Noreikos atlikėjiško talento

sferos. Šelmiška, žaisminga
nuotaika jam taip pat nesveti
ma. Tuo galėjome įsitikinti an
trojoje koncerto dalyje, išgirdę
A. Vanagaičio dainą „Stasys".
Prieš ją atlikdamas, solistas
suskubo apsidrausti — atsi
prašė visų salėje sėdėjusių
Stasių, tame tarpe ir daininin
ko Stasio Baro. Betarpiškas,
šiltas bendravimas su publika
naujomis žaviomis spalvomis
papildė
V. Noreikos asme
nybės portretą.
Grįžtant prie pirmosios kon
certo dalies, negaliu nepa
minėti K. V. Banaičio dainos
„Aš per naktį", kurioje ypač
subtilių
nuotaikų kūrimu
pasižymėjo muziko Alvydo Vasaičio akompanimentas. Pia
nistas suteikė dainininkui
visišką laisvę, jautriai sekda
mas skirtingų būsenų kaitą,
fortepijono skambesiu įlieda
mas į ją naujų spalvų. Net
dramatiškiausiose kūrinio vie
tose akompanimentas nepra
rado tauraus garso. Jis tapda
vo sodresnis, gilesnis, tačiau
ne rėksmingas ar perdėtai ek
spresyvus.
V. Noreikai akompanuoti
nėra lengva. Ne vienas muzi
kas pastebėjo, kad daininin
kas dirba spontaniškai, priebėgomis Jis nemėgsta ilgai
repetuoti,
šlifuoti, dailinti
kiekvieną smulkmeną, tačiau
ir tomis trumpomis valan
dėlėmis sugeba sukaupti visas
jėgas. Pasiruošimas šiam kon
certui, pasak A. Vasaičio, taip
I pat truko vos porą dienų. Gal
dėl to, o gal dėl minėto impro
vizacijos elemento, vietomis
trūko tikslesnių įstojimų, dar
nesnio muzikavimo.
Antroje
koncerto
dalyje
išgirdome nemažai pamėgtų
operų melodijų. Jei lyrinė dai
na, romansas V. Noreikai —
tarsi gyvenimo išpažintis, mi
niatiūrinė drama, tai opera —
jo tikroji stichija, kur šėlsta
didelės aistros, vyrauja ryškūs
veikėjų charakteriai. Solistas
nesivaržydamas disponavo vi
sų muzikos priemonių kom
pleksu, plačia spalvine vokalo
skale. Turbūt ne vienam klau
sytojui didelį įspūdį paliko
dramatiški fortissimo Don
Jose arijoje iš G. Bizet operos
„Carmen", na o atliekant Barinkajaus kupletus iš J.
Strausso operos „Čigonų baro
nas" neliko nė vieno abejingo
— plojo visa salė.
Vienu puikiausių koncerte
numerių tapo Hercogo dainelė
iš G. Verdi operos „Rigoletto".
Vos nuskambėjus pirmiesiems
įžangos taktams, V. Noreika
tarsi nusimetė metų naštą,
pakiliai ir žaismingai užtrauk
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Koncerto pabaigoje sol. Virgilijus Noreika buvo pasveikintas 65
metų gimtadienio proga, publikai giedant jam „Ilgiausių metų".
Zigmo Degučio nuotrauka.
damas: „Širdys mergelių..."
Staiga atsivėrė kažkur sly
pėję jauntviškos energijos re
zervai, sužibo tikras itališkas
temperamentas (ne veltui dai
nininkas, beveik visą progra
mą atlikęs lietuvių kalba, šį
numerį nusprendė pakartoti
itališkai). Dar kartą išvydome
jauną V. Noreiką, išgirdome
balsą, dėl kurio varžėsi gar
siausi pasaulio operos teatrai.
Jau seniai muzikos kritikai
atkreipė dėmesį į ypatingą V.
Noreikos koncertinių progra
mų vientisumą, dramaturgiškai prasmingą vokalinių
numerių išdėstymą. Ir šiame
koncerte, nepaisant kūrinių
įvairovės, buvo nuosekliai ir
apgalvotai einama nuo liau
dies dainų, romansų, operos
arijų į lengvesnio žanro mu
ziką.
Turbūt nedaugelis žino, kad
V. Noreika karjerą pradėjo
kaip estrados dainininkas,
koncertuodamas su Lengvo
sios muzikos orkestru. Šian
dien jis taip pat atviras nau
jiems vėjams, ką liudija įvai
rūs projektai su dabartiniais
lietuvių populiariosios muzi
kos atlikėjais. Apžvelgdamas
nueitą kūrybos kelią, daini
ninkas nepraleido progos pri
minti publikai ir šio, bene
didžiausią smalsumą kelian
čio, savo amplua. Koncerto pa
baigoje skambėjo dvi dainos iš
ankstyvojo V. Noreikos reper
tuaro: 1958 m. specialiai jam
parašyta B. Gorbulskio „Tavo
mielos akys" ir H. Lang „Va
karo smuikas^, kurios natas
solistas gavo iš garsaus daini
ninko A. Kučingio.

nebijo. Jam pavyko surasti
savitą, intymų balso koloritą,
nesuvulgarinant
populiarių
šlagerių, o atvirkščiai — iške
liant melodinį pradą, užgaunant slapčiausias klausytojų
sielos stygas. Turbūt ne vie
nas prisiminėme A. Šabaniauską ir ypač anuometinės
nepriklausomos Lietuvos at
mosferą, kuomet panaši muzi
ka skambėjo garsiausiuose
Kauno restoranuose.
Įsiaudrinusi publika ilgai
nenorėjo atsisveikinti su V.
Noreika, reikalaudama dar
vienos dainos, dar vienos gali
mybės pabūti kartu. Solistas
mielai sutiko padainuoti, bisui
pasirinkdamas garsiąją L.
Denzą„dainą „Funiculi funicula*, trykštančią "visomis gyve :
nimo spalvomis, ir užbaigusią
koncertą aukšta, optimistiška
gaida.
Daugelis dar ilgas savaites
gyvensime šia džiaugsminga,
pakilia nuotaika, prisiminda
mi koncerto, tapusio tikra ope
ros mylėtojų švente, nuotai
kas, būdami dėkingi vakarą
surengusiai Lietuvių operai ir
jos pirm. Vaclovui Momkui,
taip
gražiai
pagerbusiam
Čikagos Lietuvių operos vete
ranus: Stasį Barą, Daną Stankaitytę, Algirdą Brazį ir visus
kitus, prisidėjusius prie lietu
vių
kultūros
puoselėjimo
Amerikoje. Ir nesinori sutikti,
kad mūsų garsusis tenoras V.
Noreika jau sudainavo savo
paskutiniąją gaidą. Manau,
kad man pritars visa koncerte
dalyvavusi ir po kiekvieno
kūrinio gausiai plojusi publi
ka. Mes tikime, kad šį solistą
dar
ne vieną kartą matysime
Operos solistui nelengva pri
scenoje,
gėrėsimės jo energija,
siderinti prie estradinės dai
temperamentu
bei talentu,
nos stiliaus, kuris nesuteikia
kurio V. Noreikai galėtų pa
progos pademonstruoti visų
vydėti ne vienas jaunesnis kovokalinės teennikos galimy
bių. V. Noreika šių sunkumų l e « a
Laura Sarpalytė

Nepaliki manęs vieno.
Jau toli draugai išklydę,
Niekas jau manęs nelydi,
Vien tu draugas man iš seno.
Nepaliki manęs vieno.
Nepaliki manęs vieno,
Vesk iš įkapių lininių
Į tą šalį begalinę,
Kur visų Pradžia gyvena.
Nepaliki manęs vieno.
Vertė Alfonsas Tyruolis

Lietuvos ambasadoje — M. K.
Čiurlionio muzikinis
portretas
Minint M. K. Čiurlionio
125-ias gimimo metines, rug
sėjo 22 d. Lietuvos ambasado
je Vašingtone surengtas ame
rikiečių menininkų sukurto
projekto - „M. K. Čiurlionio
muzikinis portretas* pristaty
mas. Tai — pagal M. K. Čiur
lionio kūrinius fortepijonui
aranžuotas koncertas fortepi
jonui su orkestru, kurio metu
demonstruojamos M. K. Čiur
lionio tapybos darbų skaidrės.
Projektui originalumą sutei
kia sintezatoriai, kuriais at
liekama orkestro partija.
Projekto autoriai — West
Virginia, Fairmount valstybi
nės kolegijos muzikos profeso
riai Alice A. Moerk ir Jeriel
Gilmer bei meno profesorius
Stephe Smigocki. „Naujos
technologijos
menininkams
suteikia unikalias galimybes
liaudiškumu ir romantizmu
prisotintą M. K. Čiurlionio
muziką išgirsti naujais gar
sais", — sakė viena projekto
autorių, muzikos profesorė
Alice A. Moerk, pristatydama
programą į renginį susirinku
siai publikai.
Renginio dalyviai amerikie
čių projektą apie M. K. Čiur
lionio kūrybą palydėjo šiltais
plojimais. Ambasadorius S.
Sakalauskas
menininkams
įteikė atminimo dovanas —
M. K. Čiurlionio tapybos dar-

Po Virgilijaus Noreikos koncerto Jaunimo centre, Čikagoje. Ii kaires: muz. Alvydas Vasaitis, Loreta
'fareikiene, Stasys Baras, Dana Stankaitytė, V. Noreika ir Algirdas Brazis. Čikagos Lietuvių operos
veteranai solistai — D. Stankaitytė, S. Baras ir A. Braziu yra dainavę pagrindines roles ČLO statant
Verdi „Rigoletto". Zigmo Degučio nuotrauka.
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bų reprodukcijų albumus. Va
karo metu ambasada taip pat
surengė knygų, skirtų M. K
Čiurlionio kūrybai, bei muzi
kinių įrašų parodą.
M. K. Čiurlionio muzikinio
portreto autoriai projektąTėngiasf parodyti kituose JAV
miestuose. Artimiausias ren
ginys numatytas Floridoje,
Anna Maria meno gildijoje.
Šiais metais Lietuvos amba
sados Vašingtone ^ rengiamų
kultūrinių vakarų*'ciklą pra-.
tęs Lietuvos žydų dienos mi
nėjimui skirtas solistės Judi
tos Leitaites koncertas rugsėjo
27 d., Lietuvos operos prima
donos Irenos Milkevičiūtės ir
baritono Mindaugo žemaičio
koncertas spalio 1 d. bei klar
netisto Algirdo Budriai'8 ir
lietuvių kilmės amerikietės
pianistės Rosetta Senkus Bacon koncertas spalio 28 d.
R. Kačinskas

PASKIRTOS DAR TRYS
JAV LB
KULTŪROS
TARYBOS
PREMIJOS
Dailės premija paskirta
Magdalenai Birutei Stan
kūnienei už jos svarų įnašą
meno srityje tiek čia, išei
vijoje, tiek ir Lietuvoje, taip
pat už jos darbą meno ar
chyve.
Premijos skyrimo komisįją
sudarė: pirm. Daiva Karužaitė, Vanda Aleknienė, Juo
zas Mieliulis, Regina Jautokaitė, Julija Gylienė.
Muziko premija suteikta
Vytautui Stroliai u i surink
tas lietuvių muzikos žinias,
apimančias visuose pasaulio
kraštuose surinktas žinias,
kurios ypač vertingos tyrinė
jančiam lietuvių diskograujog
sritis. .
Premijos skyrimo komisįją
sudarė: pirm. dr. Leonardas
Šimutis, dr. Loreta Vendauskienė, Kazys Skaisgirys.
Švietimo premija šiemet
paskirta Čikagos lituanisti
nei mokyklai, veikiančiai
Jaunimo centre. Skyrimo ko
misuos darbą stliko JAV LB
Švietimo taryba (pirm. Regina
Kučienė).
Premyų įteikimo šventė
ruošiama St. Petersburg, Flo
ridoje, š.m. lapkričio 18 d.
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Melodikos lyginamojo
tikimybinis statistinis

tyrimo
modelis
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25 metus skambėjo
„Sodauto" dainos

Iš pradžių ansamblis repe
Ir nuskriejo daina... Iv liūd
na ir linksma... Ir atsimušė jos tuodavo, prisiglaudęs pas pri
aidas į jūroe bangą, virpantį vačius asmenis arba Tautinės
I
medžio lapą, lekiantį paukštį, sąjungos namuose, kol šie eg
Tyrimuose, kuriuose anali (1981:288-338), Juliaus Juze tūkstantmečius, lietęs beveik
nebylią žolę... Ir išliko jos me zistavo. Vėliau — Lietuvių pi
zuojama ištisų muzikinių kul liūno (1972) ir kitų tyrinėtojų, visas savo laiko mokslo šakas, Į
lodija giliai širdyje... Ir neži liečių klubo South Bostone
tūrų, regionų, kompozitorių daugeliu atvejų beveik nėra logikos pradininkas Aristote
nia,
kas pirmą kartą ištarė salėje. Nuo 1985 m. „Sodauto"
mokyklų, kūrybinių krypčių, įrodymo mechanizmo, palygi lis esminį dėmesį skyrė ben
pirmuosius
žodžius, kada pir repetuoja Šv. Jurgio parapijos
žanrų, šimtmečių ar dar dides nimų, o pateikus vieną — kitą drybės ir atskirybės klausi
mą
kartą
išsiveržė
užgimusi salėje Norvvood. Dėkojame
nių periodų kūryba, pasaulie charakteringą pavyzdį, be pa mams, o po tūkstantmečio tą
melodįja.
Lietuvių
liaudies šios parapijos klebonui, sutei
grindo
daromos
plataus
api
tinės, religinės, liturginės mu
patį dalyką tyrė Avicena (Dm
dainas mes paveldėjom iš savo kusiam galimybes ansambliui
zikos visuma, į tyrėjo akiratį bendrinimo išvados. Įžymio Sina).
senolių ir perduodam atei- repetuoti.
patenka milijonai garsų ir jų sios lietuvių etnomuzikologės
Tačiau, naudojantis kitų
nančiom kartom. Metai iš me
Kurie įsijungia į sodautiečių
santykiai,
kuriuos sunku Jadvygos Čiurlionytės (1969) mokslo šakų teorijomis, iškyla
tų įvairiuose žemynų kampe gretas, puikiai supranta, ką
aprėpti. Tokioje reiškinių gau neabejotinos išvados, kuriomis jų patikimumo (tikrumo) klau
liuose, kur gyvena lietuviai, jiems reiškia lietuvių tautos
sybėje susigaudyti gali daug ir dabar remiamės, taip pat simas. Todėl, ruošiant šį melo
nenutyla skambėjusi lietuviš dainos ir muzika, šis ansamb
padėti tikimybių teorija, kuri pateiktos be šių dienų mokslo dikos tyrimo modelį, panaudo
ka daina. Ir nesvarbu, kad esi lis yra saviveiklinis. Narių,
išvaduoja iš daugybės panašių lygio įrodymo mechanizmo. tos teorijos pagal išgales buvo
toli nuo gimtojo krašto, meilė kurie aukoja savo laiką ir pi
Tas
mechanizmas
liko
jos
at
tyrimo operacįjų kartojimo,
tikrinamos lyginimo keliu ir
bočių žemei, jų dainoms ir pa nigus dėka, „Sodauto" gyvuo
statistika, kurios pagalba sis mintyje, kurį nusinešė su sa remtasi rastais bendrumais,
pročiams visada lydi mus.
ja. Norisi padėkoti organizaci
teminama tyrimo medžiaga, vimi, išeidama iš šio pasaulio. siekiant „...suvienyti žinoji
Vienas pagrindinių trūkumų mą, o ne, ..., pakeisti jį" (Grei
Prieš 25 metus Gitą Merke- joms ir pavieniams asmenims,
lyginamieji tyrimai, kurie pa
vičiūtė-Kupčinskienė stažavo kurie prisidėjo ir prisideda sa
deda rasti visaapimančius dabarties muzikologiniuose ty mas 1991:94).
si Vilniaus universitete ir da vo aukomis prie ansamblio iš
bendrumo faktorius ir skir rimuose yra tai, kad, aprašant
Šis tyrimas (Kašponis
lyvavo tuo metu vadinamame silaikymo.
tumų funkcijas. Rinktis tokius muzikos specifiką, pernelyg 1992:26-82, 1998) yra pagrįs
25 metus Bostone ir jo apy
Vilniaus universiteto etnogra
tyrimo kelius skatina eilė kitų remiamasi pavieniais įvykiais tas, arba susįjes, su šiomis
ir faktais, kai tuo tarpu mokslo bei praktikos sritimis:
finiame ansamblyje. Gitą rin linkėse nenutilo skambėjusi
aplinkybių.
a. muzikologija (Čiurlionytė Pnvyzdys 2. Dviejų liaudies delnu grupių metrinis funkcionalu- ko dainas ir pasakojimus su lietuviška senolių daina. Ne
Aiškinant lietuvių muzikos „...reiškiniai gali būti studijuo
jami
tiktai
jų
tarpusavio
san
viltimi, kad, grįžusi į Ameri nusakomai greitai prabėgo lai
1969, Milka 1982)
nacionalines savybes muziko
(3/4 metras).
tykiuose,
kad
gali
būti
studi
ką, galės suburti ratelį žmo kas. Šiais metais „Sodauto"
logai visų pirma kreipia
b. matematika (Bikelienė
juojamos
tiktai
sistemos,
o
ne
dėmesį į melodikos derminę1986, Kubilius 1980, van der gumų pagrindu) diferencijuo reiktų padaryti apie suomių nių, kuriems brangi lietuviška švęs 25 metų gyvavimo jubi
pavieniai
įvykiai
ar
faktai"
intonacinę sandaru, ritmikos
Waerden 1960), patikimumo ja, priskirdamas juos vienos muziką, nes tokiame apiben daina. 1974 m. Aldona Dabri- liejų. Paminėti šią gražią datą
(Greimas,
1991:40).
Visa
bėda,
savitumus. Tačiau kitų tautų
(tikrumo) teorija (Kudzys ar kitos tautos, kompozito drinimo lygmenyje dar niekas laitė-Lingertaitienė, išgirdusi ir pasidžiaugti kartu su an
:
kad
XX
a.
muzikos
mokslas,
muzikos kultūrų lt; ore ap
1992, Serapinas 1969, Žu riaus, kompozicinės mokyklos, nėra lietęs šios problemos" sukauptas dainas ir padavi sambliečiais sutiko svečiai iš
muzikos
teorija
pateko
į
savo
mus, sukvietė grupelę Bostono Lietuvos. Atvyks muzikologė,
tinkamos identiškos intonaci
kauskas 1969,1970)
(Tarasti 1993).
stiliaus ar kitai muzikai.
tišką
izoliaciją,
labai
mažai
apylinkės gyventojų į pirmuo Vilniaus universiteto folklori
jos, intervalų struktūra, rit
c. kriminalistika (KuklienAtlikus tyrimus, padarytos
Tikimybinis vertinimas bu sius susitikimus. Tai buvo nio ansamblio „Ratilio" vado
naudojo
kitų
mokslo
šakų,
minės formules, kurios yra
skis 1998, Kučerov 1972).
šios išvados:
vo taikomas nustatant gelžbe pradžia užgimstančio ansamb vė Zita Kelmickaitė bei vi
lietuvių melodikoje. Tai įro ypač tiksliųjų, potencialo.
(Tyrimo teorinis pagrindi
Melodikos
specifines
ypaty
toninių konstrukcijų (Kuzdys
dinėja Rimantas i strauskas Pažvelkime į kitas mokslo mas senematiškai pavaizduo bes atskleidžia jos elementų 1992), Ignalinos atominės jė lio. Kiekvienais metais prisi siems gerai žinoma ir labai po
jungdavo nauji nariai, bet yra puliari ne tik Lietuvoje, bet ir
(1985: 50-69; 2000: 141-166), šakas — tenai situacija tikrai tas 1 pavyzdyje).
tvarka (elgsena, t.y. dažnis, gainės patikimumą (Almenas ansambliečių, kurie nuo pat užsienyje lietuvių liaudies
kitokia.
Daugelyje
tyrimų,
ku
Moisej Goldin (1978), August
Tyrimas yra susįjes su kai intensyvumas, sklaida).
ir kt. 1994, Leonas 2000).
įsikūrimo pradžios iki šių die dainų atlikėja Veronika Povi
Robert Niemi (1974: 324-339), rie yra kitose mokslo Sakose, kuriomis homeopatinės medi
Panaudotieji
metodai
galėtų
Noriu pateikti pavyzdį, tai nų aktyviai dalyvauja etno lionienė. Tikimės sulaukti iš
pvz.,
medicinoje,
biologijo
Izalij
Zemcovskij
(1975:
cinos praktinės patirties iš pasitarnauti nustatant kon kant lyginamąjį tikimybinį,
je, neapskaičiavus studento
grafinėje veikloje. Tai Gitą ir Lietuvos folklorinio ansamblio
138,145,146,149) ir kiti.
vadomis
(Stankus
1998). kretaus kūrimo statistinį pri statistinį metodą, aprašant
skirstinio, X2 požymio, tyrimų
Aidas Kupčinskai, Birutė ir „Sutaras". Taip pat atvyks
Nauji tyrimai pateikia vis rezultatai yra net nesvarsto Šiame darbe, pasitelkus lygi klausomumą ar nepriklauso metrinį funkcionalumą. Iš
Bronius Banaičiai, Valentina liaudies dainą ir šokį mylintis
daugiau ir daugiau argu mi, neskelbiami, jais nesire namąjį ir tikimybinį statistinį mumą apibrėžtos kompozici tyrus 17 Europos tautų liau
ir Gintaras Čepai, Perkūnas kolektyvas iš Vašingtono „Jomentų^ įrodančių, kad minė miama. Todėl, norint pra metodą, parengta metodikos nės mokyklos, kūrybines kryp dies dainų melodijų metrinį
Kriukonis ir kiek vėliau prisi rė".
tosios priemonės negalima laužti muzikos mokslo, muzi specifinėms savybėms tirti, ties, tam tikro laikmečio kū funkcionalumą 1,000-je taktų,
jungusi Zita Kriukonienė, Vy
Kviečiame ir jus visus į „So
traktuoti kaip vien speci kos teorįjos ir estetikos izolia kuri panaudota lietuvių ir rybai, analizuojant meninės nustatyta, kad lietuvių liau
tautas Dilba. Kai 1975 m. pri dauto" 25-metį, į šią nuos
finėmis lietuviškomis. Tačiau ciją humanitariniuose moks kitų Europos tautų muzikos individualybės
savitumus, dies dainų specifinius savitu sijungė Aidas Kupčinskas, an
mūsų klausa, muzikinė atmin luose, tikslinga pasitelkti kitų analizei, pateikiant modelį.
naujovės klausimus ir kt.
mus ryškiausiai atskleidžia samblis praturtėjo instrumen tabią švente. Kviečiame kar
tu pašokti ir padainuoti, pasi
tis bei suvokimas išskiria lie mokslo šakų potencialą, pada
Melodikos tyrimui panaudo
Panaudotą šiame darbe me silpniausios metrines dalies tine muzika. Aidas pritaria ar
vaišinti lietuviška duona ir
tuvių .muzikos (taip pat ir kitų ryti muzikologiją fundamenti jami metodai, kurių tikslas todiką galima taikyti anali pulsarija (Kašponis 1992:61monika, lumzdeliais, skudu sūriu, pasidžiaugti įdomių,
muzikinių kultūrų) specifines nio mokslo universitetine spe nustatyti specifikos ir inden- zuojant ne tik lietuvių muziką, 69). Tai galima pavaizduoti
čiais, kanklėmis. Tais pačiais
savybes, kurias muzikos teori cialybe.
tiškumo faktorius, taikant pa bet ir kitų tautinių muzikinių schematiškai (pavyzdys 2, at metais ir gimė tikrasis an linksmų ir talentingų žmonių
ja dar ne visai paaiškina.
tikimumo X2 kriterijų, api kultūrų, arba bet kurios pasi spindintis 500 taktų, punkty samblio vardas „Sodauto", ku draugija, išmokti bei prisimin
Kita šių dienų didžiulė mu
Jungiant keletos mokslo brėžtą formule (van der rinktos muzikos melodiką, rinė linįja simbolizuoja lietu ris siejamas su sąvoka „so ti protėvių dainas, šokius. Ju
biliejinė šventė įvyks spalio 28
zikologuos problema, tai įro šakų, kurios vystėsi ir nutolo Waerden 1960:275,276), at nes, jungiant tikimybinį sta vių, o ištisinė linįja kitų tautų dyba".
dieną, 7 vai. v., South Bostono
skleisti
intervalų
dažnių,
in
dymo mechanizmo, įrodomo viena nuo kitos, elementus,
tistinį ir lyginamąjį tyrimo liaudies dainas). Apibendri
Nuo pat savo gyvavimo pra Lietuvių piliečių klubo salėje.
sios tyrimo dalies sutvirtini žvilgsnis krypsta į jų pradus, tonacinių krypčių dažnių, met metodą (panaudojus X2 krite nančią išvadą galima pailius
Ir vėl susibursime visi į gra
mas. Pavyzdžiui, svarstant sąlyčio taškus, palankesnius rinio funkcionalumo intensy rijų):
truoti latvių liaudies dainos džios „Sodauto" nariai, keisda
žų
didelį ratą...Ir nuriedės
mi
programų
pobūdį,
noriai
harmonijos klausimus lietu pažinimo suvienijimui. Svarbu vumo savybes.
a. išreiškiami ir palyginti „Pūt, vėjini* ir lietuvių liau
skruostu
džiaugsmo ašara... ir
dalyvavo
ir
tebedalyvauja
vių muzikologų darbuose, pa ir problemos pastovumas. Pa
dies
dainų
„Oi
tu
rūtele"
ir
Lyginant lietuvių ir kitų Eu apibrėžtai įrodomi tie bendru
vyzdžiui Algirdo Ambrazo vyzdžiui, maždaug prieš du ropos kultūrų muzikos ele mo faktoriai ir sirtumų funkci „Šėriau
žirgelį"
(Goldin, įvairiuose tarptautiniuose ren vėl skambės lietuviška daina
mentų dažnius, panaudojant jos, kuriuos nustatyti kitais 1978:44) palyginimu (pavyz giniuose bei festivaliuose. An ir jos aidą paukščiai ant spar
dys 3). Yra tam tikra tikimybė samblis aplankė daugybę nų nuneš į gimtą šalį... Ir liks
tikimybinį statistinį metodą, bodais nėra galimybių:
KRIMCHALISTIKA
teigti,
kad abiejose lietuvių miestų ir miestelių, kitas JAV melodija giliai širdyje, kaip
šiame
darbe
nustatomi
ta
b. sudaromos prielaidos tyri
'
Skirtumu iuHtaios
Kriminalistine
patūs reiškiniai, bendrumai, mams naudoti kompiuterį, tai liaudies dainose yra išlikę valstijas, kitas šalis, tarp jų ir meilė bočių žemei...
; pažinime
«fcntmkaciis
Estera G.
kurie išreiškiami atitinkama gi padidinti tyrimo efekty daugiau senųjų elementų — Lietuvą.
tai rodo silpniausios metrinės
formule (Kašponis 1992:36). vumą;
Skirtumai, savitumai irgi iš
c. praplečiama galimybė ty dalies pulsacija — tuo būdu
reiškiami atitinkama formule rimo
rezultatus
išreikšti latvių liaudies daina yra
(Kašponis 1992:36).
glaustai, o tai palengvina su vėlesnės kilmės ir atėjusi iš
Pagrindžiant bendrumus ir kaupti juos Internete archyve
Lietuvos. Šis pavyzdys vaiz
skirtumus, dviejų statistinių ir operatyviai naudoti.
duoja metroritminio reiškinio
grupių palyginimui buvo tai
Minėtina keletas aptariamo kitimą dideliame istoriniame
komas X2 kriterijus ir įver metodo oficialių vertinimų.
tinamas įvykių dažnių skirtu Darbo problematika atitinka laikotarpyje ir iliustruoja lie
tuvių melodikos archaiškumą.
mo statistinis esmingumas.
Kįjevo valstybinės muzikos
Panaudojus lyginamąjį ir ti
Muzikos kalbos elementų akademijos muzikologų ty
kimybinį statistinį metodą
išdėstymo tvarka, elgsena turi rimų kryptį ir metodus verti
buvo nustatyta, kad lietuvių
teisioginį poveikį muzikos su namas teigiamai. Nors atlikta
muzika išsaugojo savyje dau
vokimui. Toji elementų tvarka sis tyrimas buvo Lietuvos mu
giau senųjų melodikos ypaty
formuoja laukiamos muzikos zikos akademijos mokslo dar
bių, negu kitos darbe lygina
sistemą, turi įtakos išanks bų projektas, tačiau jis ne
mos Europos muzikinės kul
tiniam suvokimo paruošimui, atitinka realios akademijos
Psnki—m)
tūros; ši išvada padaryta re
nuostatai. Visa tai psicholo darbų krypties, kur nėra di
miantis nepriklausomu tyri
giškai veikia klausytoją, kuris sertacijų lygmens lyginamųjų
Pasiruošusios dainuoti liaudies daines..
mu. Tai atitinka lietuvių kal
kūrinius (tapatumų ir skirtin- tyrimų. Tuo būdu nesusidaro
P a v y s d y s 1. Tyrime teorinis paariadas (rrihą
bos pagrindinę analogišką sa
sąlygų čia atlikti kvalifikuotą vybę, kad lietuvių kalba iš apibrėžtu darbu, žemdirbystes kaip kalbėjo mūsų proseneliai,
ekspertizę. Jėzaus draugijos visų gyvųjų indoeuropiečių kalendorinėmis metų šventė turi atvažiuoti pasiklausyti,
Lietuvos ir Latvįjos provinci kalbų geriausiai išlaikė senąjį mis. Gydytojas, anatomas ir kaip kalba lietuvis valstie
jos kurįjos vadovas, fizikos ir garsyną ir daugeli morfo antropologas prof. Gintautas tis" („Mokslas ir gyvenimas"
matematikos mokslų dakta loginių ypatybių (Kašponis Česnys, tyręs lietuvio kau 1982:15). Perfrazuodami šiuos
ras, vyskupas Jonas Boruta, 1992:197).
kolės savybes, konstatavo, kad žodžius, mes galime pasakyti:
SJ, teigia, kad „ ...metodikos
Lietuvių svarbiausiu (pir Lietuvoje „...per pastarąjį tas, kuris nori išgirsti, kaip
taikymas, padės spręsti šian muoju) etnoso požymiu laiko tūkstantmetį neįmanoma at dainavo europiečių prosenelių
dieninėj Lietuvos Bažnyčioje ma lietuvių kalba, o sekančiu sekti tiesioginės antropolo proseneliai, turi atvažiuoti pa
religinės muzikos atskyrimo (antruoju) galbūt privalėtume ginės gyventojų įpėdinystės" siklausyti, kaip dainuoja seno
nuo pasaulietinės bei litur laikyti
lietuvių melodiką. (Česnys 1991:9,10). Tuo būdu ji lietuvė valstietė.
ginės muzikos sakralumo pro Jadvyga Čiurlionytė manė lietuvio konstanta yra saugo
PraneSimas tarptautinėje etno
blemas" (Boruta 1994). Kal (1964:1-2), kad lietuvių dainų ma kažkur giliai, tvirtai ir
£-<**4K7T-C
fosiu
«MAM, mtmjm AnmĄ tom - Mm
muzikologų konferencijoje .Etni
bant apie modelio pritaikymo melodijos yra mažiau kin paslaptingai.
niai santykiai muzikiniame folk
Pavysdys S. Trys Uawd*M dainom 1. Latvi* Urnai** daina „Pat vajiaJ" (J. Vltols. SOO l*tvi*ėu tauUmerdvę suomių muzikologas ir tančios, stabilesnės, negu dai
Didysis
prancūzų
kalbinin
lore"
(Vilnius,
1999.11.17-21).
4ti*wmsu L Nr. »1); t. liet. lla«t*iea daina „04tarttasa"(LtotovM Zinatna akadenujaa Folkloras ar- semiotikas prof. Eero Tarasti nų tekstai ypač tais atvejais,
kas Antoine Meillet yra pasa (Pranešin\as vokiečių kalba spau
enlvs. Vilnies. -ttcVMt); S. liet. Uandles daina „tariau UrteM" (A. Sabaliauskas. Ltotuvių daine Ir
mano, kad „ ...kažką panašaus kai jie glaudžiai susiję su
kęs: „Tas, kuris nori žinoti, doje )
jfi—ta gmUoa. Hslatafcni, ltM, Nr. Slt).

Karolis Rimtautas
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Muzika žavi, ramina, gydo,
dvasina
Justinas

Pikūnas

Klausantis pasirinktos meto zuoja jausmus ir mintis, ku
diškos muzikos garsų, pajun rias jam per sunku kitaip iš
tamas žavesys ir grožis, malo reikšti.
numas ir ramybė. Muzika keri
Pasirenkant muziką atsigai
klausytojus, skaidrina jų nuo vinimui ir atsipalaidavimui,
taiką, kelia jų dvasią. Daug gerai tinka baroko, klasikiniai
kas iš mūsų ilgisi vėl išklau ir ypač Naujo amžiaus muzi
syti Bethoveno neužbaigtos kiniai kūriniai. Baroko muzi
simfonijos ar pamatyti Verdi kos stilius yra laisvos formos,
„Traviatą". Ir su ribotu paty vientisas ir daugiausia impro
rimu iš kelių taktų atpažįs vizacinis. Jį puikiai reprezen
tame Mozarto, Štrauso ar tuoja J. S. Bach, G. F. Handel
Scbopin kūrinius. Nejaučia ir A. Vivaldis. Klasikinė muzi
mai muzikos garsai veržiasi į ka pabrėžia struktūrą ir aiš
pasąmonės klodus ir į sielos kumą — perėjimai iš vienos
gelmes — nyksta riba tarp to, temos į kitą žymimi pauzėmis.
kas yra kūniška ir kas yra F. J. Haydn, M. A. ; Mozart ir
dvasiška. Jie ramina psichi ankstyvosios L. Beethoven
nius konfliktus, derina širdies simfonijos žymi klasikinės
ritmą, stiprina imunitetą, gy muzikos stilių. Kadangi jame
do fizinius pažeidimus.
atrandama daug intensyvumo
ir
įtampos, jis nėra pakanka
Graikų ir romėnų mitologi
mai
raminantis intraversyjoje Apolonas buvo laikomas
proto diktuojamos išmintingos vaus išgyvenimo asmenims.
gyvensenos, taip pat muzikos, Šiems ir kitiems į pagalbą
medicinos, poezijos ir prana ateina Naujo amžiaus muzi
šavimų dievu. Graikų filosofas kos lengvai banguojantis sti
Pythagoras skatino kasdieninį lius, kurį ir norime kiek išsa
dainavimą ir instrumentinės miau apibūdinti.
muzikos klausymą, norint
Tai šešiasdešimtmetyje pra
nuskaidrinti baimės, rūpesčių sidėjusi muzika, siekianti di
ar liūdesio jausmus. Šimtme dinti asmens galių efektyvu
čiams bėgant, muzika gausėjo mą, mažinti įtampos pasek
reiškimo įvairumu ir naudoji mes, žadinti atsipalaidavimą
mo gausumu. Didžiulį šuolį nuo rūpesčių, konfliktų ar ki
muzikai suteikė Romantizmo tokių problemų. Ji neturi spe
laikotarpis, įsivyravęs
nuo cifinio ritmo, suvokiamos me
1750 iki 1850 metų. Jau prieš lodijos ar temos. Ją žymi švel
tai Richard Browne veikalas nių sodrių garsų kaita, iš
Medicina musica, išleistas laisvinanti klausytoją kasdie
1729 m., yra laikoma pirmąja nybes pamiršimui ir ramybės
moksline knyga, nagrinėjan pojūčiui. Asmuo pajunta pasi
čia muzikos gydomąjį poveikį. tenkinimą dabartimi ir gal
Šiuo metu yra žinoma, kad smagumą pažadintais fantazi
muzikos garsai dirgina endor- jos įvaizdžiais. Muzikos reik
finų gamybą smegenyse, o tai menų parduotuvėse lengva
yra stiprūs opia tai, kurie ke atrasti S. Halpern „Radiance",
lia euforines nuotaikas ir opti „Spectrum suite", ir ,JJown",
mizmą, malšina skausmus. M. Rovvland „The fairy ring",
Raminančios muzikos klau M. Allen „Summer suite", P.
sant, mažėja adrenalino, kor Winter „Common groud" ir
tizolio ir kitų įtampos iš Kitaro „Šilk road*.
šauktų katecholaminų kiekis.
Vyresniajai kartai gali gerai
Dar daugiau, keldama imunoglobulino A gamybą, muzika
stiprina asmens imunitetą, o
tai didina gynimąsi nuo per
šalimų, gripo ir įvairių kitų
infekcįjų.
Kaip psichoterapinė priemo
nė, muzikos garsų vibracija
sukelia tarsi veidrodinius at
garsius ir tuo pačiu palaips
niui keičia klausančiojo organizminius procesus, net ir
smegenų bangas. Po kelių ar
kartais keliolikos seansų abi
vibracijos sinchronizuojasi ir
rezonuoja viena kitą, sukelda
mos vis didėjančią harmoniją.
Terapeuto pritaikyta muzika
pradžioje atspindi paciento
emocinę sumaištį ar konflikti
nę būseną. Muzikai keičiantis
į raminančius tonus, jis jaučia
nusiraminimą ir geresnę nuo
taiką. Terapijos eigoje muzika
gilina kontaktą su terapeutu,
plečia emocinį ryšį, kuria pa
sitikėjimą jų tarpe. Kas svar
biausia, ji sukelia asmens pa
sitikėjimą pačiu savimi. Pa
kartotinai klausydamas lėtos,
melodingos ir lyrinės muzikos,
ligonis atsipalaiduoja, o muzi
ka, reguliuodama emocines
išraiškas, daug prisideda prie
homeostazės atstatymo (http:/
/www.aaredition.com/). Domi
nuojant pasyvumui, depresijai
ar apatijai, galima atrasti
veržlios, ritmiškai aktyvinan
čios muzikos, kuri žadintų
anabolizmą, dirgintų emocines
galias, stiprintų ryžtą darbui
ir veikimui.
Muzikinė improvizacija ug
do galimybes save kūrybiškai
reikšti. Panaudodamas vokali
nę ir judesių improvizaciją, as
muo lengiau kuria vaizdinius
fenomenus, dažniau simboli
.

patarnauti melodingos lietu
vių liaudies dainos, nes jos yra
artimos jų dvasios gelmėms,
todėl lengvai žadina įvairias
sąsajas bei prisiminimus ir
turi reikšmingą raminančią
galią. Jaunesniąją kartą ga
lėtų džiuginti ir raminti pra
ėjusiame dešimtmetyje Lietu
voje sukurtos arba harmoni
zuotos liaudies dainos bei ki
tos muzikinės kompozicijos, o
jų yra tikrai daug. Todėl daly
vavimas koncertuose, dainų
šventėse ir kituose lietuvių
ansamblių renginiuose yra
vertingas.
Pradedant 1986 m. Moodtapes (Studio City, CA) išlei
džia video juostas, sudaran
čias muzikos ir vaizdo sinch
ronizacijas, keliančias grožėjimąsi gamtos reiškiniais ir
psichinį atsipalaidavimą. Pir
moji jų — „Tranauility" — pa
naudojo saulėlydžius, vande
nyno bangas ir „šnabždan
čius" debesis. Visa tai derinasi
su sodriais muzikos garsais.
Daugumai žmonių (išski
riant vieną antrą asmenį, ku
riam daina ar muzika tėra
vien savaip keičiantis triukš
mas) muzika yra labai reikš
mingas veiksnys, todėl būtina
surasti dainas ir simfonijas
bei kitas kompozicijas, ku
rios juos ramintų, laisvintų
ir skatintų medituoti. Ga
lima panaudoti internete ver
smes (pvz., http-7/www.aaredition.com/ arba http://www.conVworldandi.com/archive/
lfnov.htm).
Prisimintina, kad muzika
žmogui lengvina bet kokią
naštą. Ji yra lengvai pasiekia
ma
priemonė nusiraminti,
nuotaiką pakelti, sveikatą ir
savijautą gerinti, dvasingumą
savyje pajausti ir save kūry
biškai reikšti.

Meno vadovo ir
dirigento žvalgantis

Vienas didžiųjų Amerikos
simfoninių orkestrų „New
York Philharmonic", yra su
sidūręs su gan nemažu
rūpesčiu. Dabartinis to orkes
tro muzikos vadovas, dirigen
tas Kurt Masur, orkestrui
pradėjęs vadovauti 1991 m.,
sutarčiai 2002 metais pasibai
gus, jos nebeatnaujinęs, iš
eitųjų pareigų pasitraukia.
Nors iki sutarties galo dar yra
likęs apie pusantrų metų,
tačiau orkestro vadovybė jau
dabar intensyviai žvalgosi,
kas maestro K. Masur galėtų
pakeisti. Baiminasi, jog pakai
talą rasti bus nelengva, kai
naujų muzikos direktorių
ieško dar ir tokie žymūs Bos
tono ir Philadelphia simfoni
niai orkestrai.
„New York Philharmonic"
vadovybė dėjo daug pastangų,
kad prisiviliotų „La Scala"
(Italija) generalinį muzikos di
rektorių Riccardo Muti. Ta
čiau jis Europos muzikos
teatrų apleisti nežada. (R.
Muti, su JLa Scala" orkestru,
atidarė šios vasaros Vilniaus
festivalį).
Tuo tarpu, „NY Philharmo
nic: muzikos direktoriaus/di
rigento postą užimti, minimi
du europiečiai. Vienas, dabar
tinis Pittsburgh simfoninio or
kestro muzikos direktorius ir
Sankt Peterburg (Rusija) vyr.
dirigento asistentas, Latvijoje
gimęs, 57 metų Mariss Jansons. Antras — Hamburgo

NDR Symphony (Vokietija)
vyr. dirigentas Christoph Eschenbach. Nors jų nei vienas,
nei kitas nėra R. Muti lygio,
tačiau muzikiniame pasaulyje
jie jau žinomi ir yra įsigiję
gerą vardą.
JKew Yorko Philharmonic"
simfoninis orkestras, Ameri
koje, yra pats seniausias. Da
bartinį vardą įsigijo ir savo
amžiaus metus pradėjo skai
čiuoti nuo 1928 m., kada tuo
met veikę du orkestrai (NY
Philharmonic ir NY Sympho
ny orkestrai) susijungė į
vieną. Pirmasis susijungusio
„NY Philharmonic* orkestro
dirigentas buvo Carl Bergmann. Vėliau meno vadovais
ir dirigentais yra buvę pasau
linio masto muzikai: Leopold
Damrosch, Gustav Mahler,
Artūro Toscanni, Leopold Stokowski, Leonard Bernstein,
Zubin Mehta, o dabar, nuo
1991 m. — Kurt Masur. Su
„NY Philharmonic" padaryta
daugybė įrašų, o su koncertais
apvalinėta abiejų Amerikų
valstybės (ir valstijos), Euro
pa, Japonija, SSSR.
Iš „NY Philharmonic" pasi
traukiantis Kurt Masur gimė
1927 m. Fortepijoną ir cello
studijavo National
Mušk
School, Breslav (tuomet — Vo
kietija, dabar Wroclaw). Vė
liau, fortepijoną, komposicįją
ir dirigavimą studijavo College of Music, Leipzig. Buvo
pasiekęs aukštą pianisto laips-
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tas mylėjo ir gerbė santariečių vokiečių šnipas? Kurtas nele
vadovą, patį aktyviausią ir galiai perėjo Lietuvos sieną ir
garbiausią kaimo jaunuolį atsidūrė Vokietijoje. Jį vėl
Martyną Geležinį. Labai nepa tardė, persekiojo gestapas. Ir
tiko ta „Santara" valsčiaus vo tąsyk pasisekė išvengti mir
kiečiams. Sukandę dantis ties. Liūdnesnis likimas buvo
kentė jie santariečių veiklą ir skirtas Kurto tėveliui, ne be
vis garsiau Hitlerio vardą vokiečių pagalbos jis per
minėjo: „Ateis jums Hitleris, anksti į kapus 'nuėjo. O pats
įves tvarką, greitai visi Kurtas jau penkiasdešimt
metų gyvena Amerikoje.
vokiškai šnekėsite".
Kurtas Vėlius „Santaros"
Kurtas šiemet šventė 80-mereikalais dažnai vykdavo į tį. Nors metelių jau — visa
Klaipėdą — tai į kokį semina krūva, bet sveikata dar nesi
rą, tai sporto įrangos parvežti. skundžia. Stipri lietuvininko
Sulaukęs keturiolikos, tapo prigimtis, o ir kilęs jis iš il
gimtųjų Stankiškių „Santa gaamžių giminės. Daug metų
ros" draugijos pirmininku. Į pragyventa ir triūsta Čika
Klaipėdą važiuodavo dviračiu. goje. Sunki buvo pabėgėlio
Ką reiškė jaunam tas kelias... dalia, dantimis ir nagais rei
0 žmonės jau šnekėjo apie kėjo kabintis į gyvenimą. Nors
karą, Europa jau skendėjo Kurtas — jau seniai pensinin
karo liepsnose. Stankiškių kas ir, atrodo, galėtų ramiai
kaimo lietuvininkai tapo tyles gyventi, bet meilė Mažajai
ni, labiau susimąstę ir iš Lietuvai nusiraminti nelei
sigandę. Kas bus su Klaipėdos džia. Daug metų jis buvo Ma
kraštu, kaip su lietuvininkais žosios Lietuvos fondo Ameri
elgsis Hitleris?
koje pirmininku, Mažosios
1939-ųjų gegužės Kurtą vo Lietuvos draugijos Čikagoje
kiečiai suėmė lietuvininkų vicepirmininku, Čikagos evan
krautuvėje Kintuose, grįžtantį gelikų liuteronų Tėviškės pa
dviračiu iŠ Klaipėdos. Daug rapijos steigėju. Už savo ir
santariečių tada buvo areš bendražygių suaukotas lėšas
apie Mažąją
tuota. Draugiją uždraudė. leidžia knygas
;
Li./'-vtį.
avo
lėšomis
išleido
Kurtą tardė ir mušė. Gestapo
broiio
AA
ado
išverstą
į
lietu
tardytojas mušė skaudžiai ir
šventąjį Raštą- Pa
tik per veidą. Būdavo, sumuša vių ka
ir Kintų varpinės rūsin įmeta. deda . tas ir Klaipėdos
Atsisveikinimas su vasara. Vytauto Maželio nuotrauka.
Už „Santarą" mušė, už lietu krašto bei Karaliaučiaus sri
vybę mušė. Atėmė santariečio ties lietuvių mokykloms. Tik
uniformą; draugijos sportinę gaila jam, kad taip greitai
įrangą. O gestapininkas net retėja Aierikos lietuvininkų
Kurto „dziegoriuką" (laik gretos. Kiek daug artimų ir
rodėlį) pasigviešė. Tačiau ne pažįstamų jau atgulė sveti
daug ką pešė, didelių nusikal moje Amerikos žemėje. O
timų neįžvelgę, po geros Kurtą tebetraukia Lietuva,
Ernestas
Lukoševičius
gimtasis Klaipėdos kraštas.
savaitės Kurta paleido.
tis Fon Mikvic. Savo pavarde
Kurtas tik per stebuklą Čia — jo ir protėvių šaknys, jo
jis labai didžiuodavosi. Prieš išvengė fronto. Jis pasinaudo gimtoji žemė. Atgimusi ir lais
didžiąsias šventes mokyklą ir jo galimybe gauti Lietuvos pi va. Jo remiama .evangelikų
bažnyčią kaimiškomis gėry lietybę. Grąžino vokiečiams liuteronų bažnyčia. Džiugina
bėmis, nors ir negausiomis, šauktinio pažymėjimą. Ne iš senąjį Kurtą jauni ir veiklūs
pagal išgales pamalonindavo karto vokiečių karininkas pri Lietuvos evangelikų kunigai.
ir Kurto tėvelis. Nors Kurto ėmė Kurto pažymėjimą. „Kas Tokie kaip Saulius Juozaitis
tėveliai žemės turėjo nemažai,' davė tau teisę palikti didįjį ar Virgilijus Kelertas.
bet nekokios buvo tos pane Reichą, kas tavęs laukia
Nepamiršti Kurto ir Lietu
munių žemės. Derėjo menkai, ubagų Lietuvoje?" — įraudęs vos krikščionys demokratai,
o burnų šeimoje buvo daug.
šaukė karininkas. „Merginą Klaipėdos krašte išrinktas
Nors klasėje Kurtas ir buvo aš turiu Lietuvoje". — pamela Seimo narys Petras Gražulis.
mažiausias, bet pirmasis mo vo Kurtas. Karininkas, matyt, Tik dabartinė valdžia menkai
kytojo pagalbininkas. Ypač patikėjo ir paleido. Ir štai jis Mažąja Lietuva tesirūpina,
per lietuvių kalbos pamokas. — Lietuvoje. įsikūrė Kaune. ypač Karaliaučiaus srities lie
Neįtiko jis vokiečiams, nei tuviais. Supranta Kurtas, kad
Mokytojas H. Fridrichas skai
tydavo vokiškai, Kurtas vers Lietuvą okupavusiems bolše ne iš blogos valios, kad nėra iš
davo į lietuvių kalbą. Lietu vikams. 1940-aisiais Kaune jį ko. Nėra čia ir „Santaros"
Kurtas Vėlius.
viškai mokytojas taip ir ne tardė NKVD. Erzino ir vo draugijos, su kuria praėjo visa
Kurtas pabusdavo anksti ir išmoko. Prieš karą iš Stan kiškas vardas, o didžiausią K Vėliaus jaunystė. Ir jau se
prieš pamokas su Stankiškių kiškių su šeima jis pasitraukė įtarimą kėlė tai, kad atbėgo iš niai ankstų pavasarį neplau
kaimo vaikais lėkdavo prie į Vokietiją. Kurtui — jau Mažosios Lietuvos. Gal jis — kioja Nemunu ledlaužiai.
Nemuno, kad pamatytų led aštuoniasdešimt, o mokytojo
laužius. Jie Kurtui priminė di tikriausiai jau seniai gyvo
delius juodvabalius, lėtai nėra. Kurtui sekėsi mokslas, o
pūškuojančius upe. Ledų grūs dar labiau — sportas. Mažas
tys būdavo laužomos nuo buvo, bet vikrus kaip vijurkas.
Kintų iki pat Nemuno žiočių. Nė vienam bendraamžiui per
Ir taip kiekvieną ankstyvą kroso varžybas nenusileisda
pavasarį- 0 upė vis tiek pa- vo, ir Kintų, ir Šilutės bėgimo
tvindavo ir negelbėdavo jokie čempionu buvo.
ūkininki • ylimai.
Gal sulaukęs dvylikos metų,
Mokykloje vaikų jau laukdavo o gal dar anksčiau, Kurtas
griežtas, bet teisingas, todėl įstojo į Stankiškių kaime su
visų mylimas, mokytojas Han sikūrusių „Santaros" draugiją.
sas Fridrichas, atkeltas į Buvo tokia Mažosios Lietuvos
Stankiškių, į Mažąją Lietuvą, jaunimo patriotinė organizaci
iš Estįjos. Atlaidžiai žiūrėjo ja, turėjusi nemažai narių. Pa
Stankiškio kaimo lietuvinin grindinis jos tikslas — išsau
kai į mokytoją vokietį, nemo goti lietuvybę, nenutausti,
kantį lietuvių kalbos, bet ne sportuoti, stiprinti kūną ir
nacionalistą, suprantantį ir dvasią. „Lietuviais esame mes
mylintį vaikus, gerai suta gimę..." — per santariečių
riantį su jų tėvais. Tiesa ir šventes traukdavo ir vaikai, ir
parapįjo? klebonas buvo vokie suaugusieji. Labiausiai Kur

Kai Nemune dar
plaukiojo
ledlaužiai

nį, bet del sužeistų dešinės
rankos pirštų
fortepijonu
skambint: nebegalėjęs, pasi
šventė t.k dirigavimui. 1970
m. buvo paskirtas vadovauti
legendini m, 250 metų patirtį
turinčiam. „Gewandhaus" or
kestrui, .cipcig (Vokietija).
2000-2001 metų muzikos
sezoną, maestro K. Masur su
„NY Philharmonic", savo na
muose „Avery Fischer Hali",
NY, pradėjo komp. Felix Mendelssohn festivaliu. Tuo vardu
festivalį pavadindamas K. Ma
sur, F. Mendelssohn pagerbia,
nea jis, kaip ir pats Masur,

Gewandhaus orkestrui vadovavo 12 metų.
Apskritai, šį sezoną, dauge
lyje koncertų bus girdimi vidu
rio Europos kompozitoriai
(Brahms, Schumann, Mozart
Dworak). Bus prisiminta ir
10-teji L. Bernstein mirties
sukaktis (mirė 1990 m. spalio
14 d.). Ta proga bus atlikta jo
garsioji *Jeremiah" simfonija.
Nebus pamirštas ir, 75 metų
sukaktį švenčiantis, Vokietijos
komp. Hans Werne Henze.
Pirmą kartą Amerikoje bus
išgirsta jo 9-toji simfonija.
P. Palys

«New York Philharmonic" simfoninis orkestras
Diriguoja Kurt Masur.

