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suprastas

Praėjusių metų pabaigoje,
prieš pat Kalėdas, Bostone
(JAV) mirė Zigmas Gavelis.
Lietuvių enciklopedijos sep
tintajame tome išspausdinti
svarbiausi jo biografiniai fak
tai, greta kurių yra įdomi,
nors, atrodo, ne enciklopedi
nio reikšmingumo, eilutė:
1955 metais Zigmas Gavelis
Draugo poezijos konkurse
laimėjo pirmąją premiją už
eilėrašti „Pamirštoji sula", ku
riam kompozitorius J. Gaide
lis parašė muziką — solo su
fortepijonu.
Bostone išleistai Lietuvių
enciklopedijai šis faktas buvo
svarbus ženklas, nurodantis
Zigmo Gavelio kūrybinio kelio
aukštumą. Be to, galima teig
ti, kad tuo metu buvo žmonių,
kurie mokėjo džiaugtis kūry
biniu savo bendruomenės na
rio laimėjimu, stiprinančiu
lietuvybę svetimame krašte.
Tuo tarpu Egzodo literatūros
istorijoje šiam poetui vietos
neliko, vadinasi, ši istorija
yra tendencingai fragmen
tiška.
Poetas Zigmas Gavelis.
Apie šio poeto mirtį ne
užsiminė net literatūrinė Lie neapsiriboja kasdieniniais rei bėti.
Nesuspėjo, kaip ir daugelis
kalais: jis dainuoja J. Gaidelio
tuvos spauda. Taip būna...
Tačiau Zigmas Gavelis gyve vadovaujamame chore, ben mūsų nesuspėjame.
Įžangoje savo eilėraščių
no ir rašė eilėraščius ne isto dradarbiauja lietuvių ben
rijai, chrestomatijoms ar rink druomenės leidinyje Benamio knygai Mano žemė krauna
žiedus (1991) poetas rašė:
tiniams raštams, o savo am dalia.
1949 m. Zigmas Gavelis iš „Gerai žinau, kad rašydamas
žininkams — dideliems ir ma
vyko į JAV, Bostoną. Čia nepasiekiau tobulumo, ne vi
žiems.
Merkinės valsčiaus metrika įstojo į Lincoln technikos in sada jausmą ir mintį suderi
cijos biuro 1943.06.16 išduo stitutą, kurį baigė 1954 m. nau, ne visur garsinių spalvų
panaudojau (...)
tame gimimo metrikų išraše įgydamas inžinieriaus specia išteklius
Mano
širdy
išliko gyvas, ne
lybe.
nurodoma, kad poetas gimė
nuslopinamas
Lietuvos vaiz
Kuklus, darbštus, pareigin
1914.05.26 Zigmo Gavelio ir
das,
jos
dažiaugsmai,
kančia
Antaninos Čaplikaitės šei gas Zigmas Gavelis JAV lietu
ir
pastangos
išsilaisvinti.
Gy
moje, Kampų dvare, Merki vių spaudoje buvo vadinamas
venau
tikėdamas,
kad
Laisvės
inžinieriumi-poetu.
Savo
ei
nės valsčiuje, Alytaus apskri
tyje. 1926 metais mokėsi Mer lėraščius spausdino Drauge, Diena artėja, kad mūsų žemė
kinės vidurinėje mokykloje, iš Garse, Keleivyje, Dirvoj, Tė vėl žydės".
Koks tylus kalbėjimas, kokie
kur tėvas po dviejų metų par viškėj, redagavo lietuvių in
sivežė namo ūkio darbams. žinierių ir architektų leidinį. tylūs eilėraščiai... Ir tylus
Matyt, šeima gyveno sunkiai, Kaip mokantį suburti tau poeto noras: noriu būti su
buvo reikalinga net ir keturio tiečius bendram darbui, Bos prastas.
likmečio berniuko pagalba. tono Lietuvių Bendruomenė jį
Tikiu, kad skaitytojai poetą
Kurį laiką jaunuolis padėjo išrinkdavo savo kultūros klu ne tik supras, bet ir atsimins
tėvams, bet nuolatinis žinių bo, Lituanistikos mokyklos — kaip vieną savo brolių,
alkis ir noras siekti daugiau tėvų komiteto pirmininku, pa tebežvelgiantį Atlanto pa
atvedė į Kauną, į Žemės ūkio vesdavo organizuoti protesto krantės ūkanoje į savo gyvo
rūmų
sodininkystės-darži- prieš Lietuvos okupaciją ei sios tėvynės pusę...
ninkystės kursus. Lankyda tynes. Įdomus Zigmo Gavelio
Robertas Keturakis
mas kursus, vėliau tarnauda biografijos puslapis, kur aiš
mas Lietuvos kariuomenėje kėja, kiek jis nuveikė Simo
PIANISTO A. ŽLABIO
siuntė žinutes, vaizdelius, ei Kudirkos, pabėgusio iš sovie
DEBIUTAS NEW YORKE
lėraščius į Jaunojo ūkininko, tinio laivo, vadavimo byloje.
Kario redakcijas, kurios turi
Kada Zigmą Gavelį 1993
Sekmadienį, vasario 25 d., 2
ningus jaunuolio kūrinėlius metų pavasarį sutikau Atlan
vai.
popiet, New York Carnenoriai spausdino.
to pakrantėje, pietiniame Bos
gie
salės
Isaac Stern auditori
Zigmas Gavelis, sunkiai tono pakraštyje, viename Jū
joje
pianistas
Andrius Žlabys
versdamasis, nuo pat paaug ros parko takų, jis kalbėjo tik
debiutuoja
su
Beethoveno
pir
lystės siekė užsibrėžto tikslo apie literatūrą: ką veikia
muoju
pianino
koncertu,
paly
— išsimokslinimo ir aktyvaus rašytojai atgimstančioje Lietu
dalyvavimo kūrybiniame gy voje, kokios poetinės kryptys dint New York jaunimo simfo
venime. 1940 m. jis išlaikė ke įdomiausios, kas naujo pasiro niniam orkestrui.
S. ŠimoUūnaa
turių gimnazijos klasių eg do knygų lentynose. Plačia
,-*.v?:
zaminus, įstojo į Kauno aukš petis, žilstelėjęs, atidžių mėly
tesniąją technikos mokyklą, nų akių, lėtakalbis poetas
vėliau tapo Vytauto Didžiojo žvelgė į mane kaip dangaus
universiteto statybos fakulteto pasiuntinį, galintį liudyti tuo
studentu. Yra liudijimų, kad metinės Lietuvos dvasią. Tokį
Zigmas Gavelis priklausė Lie jį ir atsimenu — mokantį
tuvos Laisvės kovotojų są klausinėti ir klausytis, žvel
jungos vienam ketvertukui, giantį i poeziją, kaip į kū
rybinį stebuklą, droviai ir
veikusiam universitete.
kukliai
nutylintį savo eilė
Artėjant antrajai bolševi
raščius,
svajonę
— padovanoti
kinei okupacijai su tūkstan
Lietuvai
bent
mažutę savo
čiais tėvynainių pasitraukė į
kūrybos
rinktinę,
kurią suda
Vakarus. 1945 m. vasarą ap
rytų
1991
ir
1992
metais Lie
sistojo Silezijos mieste Plauetuvoje
išleistos
dvi
jo poezijos
ne, vėliau Mittenvalde, prie
knygos
ir
nauji
eilėraščiai,
ir
pat Alpių. 1946 m. pradžioje
publicistiniai
darbai,
ir
nejis perkeliamas į Traunsteiną
(Bavarija), kur išrenkamas nuščiūvantis tėvynes ilgesys.
pabėgėlių lietuvių komiteto Jis jautė priartėjusią ne
nariu ir stovyklos komendan gandą, kuri gali atimti iš jo
tu. Zigmas Gavelis ir čia kūrybines jėgas, ir bandė sku
Pianistas Andrius Žlabys.
.

Zigmas Gavelis
NAKTIGONĖ
Negaliu išganyti žvaigždžių —
Jos mano botago neklauso.
Kai šaukiu, savo balsą girdžiu,
Jis sugrįžta atgal man į ausį.

PAMIRŠTOJI

SULA

Dar sniegui nenutirpus,
Prasikals žolė prie tako po agrastais,
Tokia gležna — kaip gyvąją matau dabar,
Ir vyšnias pumpuruos,
Lyg jaunamartes žydėjimui subręstant, —
Takus žiedų, o mano širdį ilgesio pribers.

Kai saulė užmiega, mėnuo pražysta
Ir barsto man žydintį auksą.
Nuo saulės laidos lig ankstų paryčių
Po žydinčią rasą pravaikštau.

Ten saulė vakarais ir raudonai spalvins dangų,
Ir motina išbėgs prie beržo parsinešt sulos.
Ilgai į vakarus žiūrės, ranka akis pridengus,
Kai šuo, pajutęs pakeleivį, vieškelį aplos.

Negaliu aš surinkti žvaigždžių,
Jų parvežti kreivais Grigo Ratais.
Jų tiek daug, kad skaičiuoti jėgų neturiu —
Mažai man gyvenimo metų.

Paliks ji grįždama į trobą pravirus vartus
Ir už nebūtas nuodėmes per naktį atgailos.
Dundės ten tolimas griaustinis,
Iš juodo debesio atkilęs ir kurtus.
Prie beržo pamirštas ąsotis netalpins sulos.

DIEVIŠKA GYVYBĖ
Varpai bažnyčių bokštuos gaudžia, aidi,
Tame aidėjime nuo medžių šarmos krenta.
Kalėdų naktyje — varpų aidėjime ir snaigėj —
Dieviška Gyvybė žemėj taria vardą šventą.
Vardan tos Dieviškos Gyvybės puošiami altoriai,
Kvepėjimas gėlių liepsnoja ir degančių smilkylų,
O apšarmoję medžiai ant šventoriaus stovi,
Vėjo maldos snaigėmis pakyla...
Ir spindi Dieviškai Gyvybei Piemenėlių Mišios,
Bitučių vaškas nuo žvakelių teka,
Baltais drabužiais angelėlis stovi nišoj,
Tamsūs šešėliai krūpčioje prie žvakių.
Ir tie varpai, kurie bažnyčių bokštuos aidi,
Ir tos žvaigždelės, kurios išmargina naktis,
Ir ta sustingusi rasos lašelio snaigė —
Dieviškos Gyvybės žemėj paslaptis.
KAS BE TAVĘS
Puošiasi kaštonais didmiesčių alėjos,
Parkai ir šventoriai dievnamių senų.
Padalintą širdį nerimas užlieja —
Išsakyti skausmą pas Tave einu.
Prie sodybos kelio smūtkeliu Tu rymju,
Pro Tave išeinant laimino mama.
Spaudžiau saują žemės Tėviškės arimų,
Prisiekiau: nebūsi niekad svetima.
Daug praėjo metų, daug praeiti gali,
Daugelkart kaštonai dar uždegs gatves.
Kas suras man kelią į Tave, smūtkeli,
Kas be Tavęs, Dieve, tėviškėn parves?

PO AUDROS
Kaip negęsta saulė, kaip mirtis nemiršta,
Pasikels gyventi daigas po audros:
Spindulių ir džiaugsmo žemėj vėl bus tiršta,
Pievose žiogeliai šokinės ir gros.
Žemės kraujas gyslom vėl tekės į jūrą
Upėmis, grioveliais lyg kalnų lava.
Kaip senovėj vandenys bus jūroj sūrūs,
Amžiais nepakitę skonis ir spalva...
PAVASARIO

POPIETĖ

Kai kovo popietėj pradės šypsotis tėviškės kalneliai,
Viršugalviais pragręžę stnrą žiemos sniegą,
Rausvės vaikų veidai, per šaltus mėnesius nubalę,
Dabar į saulę pasikaitinti išbėgę.
Prie šulinio, jaunų pavasario jėgų pilni, neramūs,
Laibutėm kojom šokinės linksmi veršiukai;
Jų motinos, išdidžios, žilstelėjusios damos,
Gers vandenį kibirais tarsi kiniškais puodukais.
Naujagimiai ėriukai, su girdomom avim kieman ištrūkę,
Balti it suplakta puta iš šviežio pieno,
Kaktom daužys jie motinų sodrias krūtis,
Kaip jos nuo tako rankios trupinius pernykščio šieno.
Ar šį pavasarį, saulėtą popietę ir ramią,
Ant prieklėčio tas senas burtininkas — šuo — draskysis?
Ar vėl drėgnom naktim gūdus staugimas lemia
Nedalios ašarą ir siaubą motinos akyse?
MOTINOS VĖLĖ

BE TĖVYNĖS

Per Vėlines užmiega saulės gilios akys
Ir vakaras jų žvilgsnį įsupa i juodą skraistę.
Tada našlaičio ašaros per skruostus teka,
Kapuos sužimba vaško žvakės skaisčios.

Nuo savos pakrantės laivas atitolo,
Suklykė žuvėdra neramiu balsu.
Kaip miela tu šiandien, kaip brangi iš tolo,
Be tavęs gyventi šalta ir baisu.

Tos žvakės dega, krūpčioja ir skaito
Varpų aidėjimo už mirusią dūžius
Ir bokšte valandas, žingsnius snieguotoj aikštėj,
Ir kūdikio širdies virpėjimus skaudžius...

Ir sustojo laivas svetimame uoste,
Pasitiko paukščiai, bet ne tie — kiti.
Kuo nusiraminti, širdį kuo paguosti,
Kad dalia dalužė kaip gėla karti?

Vidurnaktį nutyla laikrodis ir žvilgsniai aikštėj,
O žvakių liepsnos dega didelės ir ramios.
Tuomet gali išgirsti, kaip tyliai vaikšto
Palinkę vėlės motinų, sugųžusių Į žemę.

Laisvėje užgimęs, audrose augintas,
0 dabar klajūnas be gimtos šalies,
S'jetimuos pasviečiuos kaip šuva išgintas,
Kaipgi skausmo replės man širdies nelies...

Sugrįžta jos, kad savo kūdikius širdim paliestų,
Kad būtųjų sapnai ilgi, laimingi, saldūs • - Sugrįžta kūdikiui našlaičiui kelią šviesti —
Sugrįžta motinos, jų rūpesčiai ir maldos.

Čia dainai lankausi prie to jūros kranto
Laidot liūdną saulę į gelmes vandens.
0 žuvėdros rėkia, argi nesupranta,
Kad širdis nutilo soduose rudens?
Akimis matuoju tolumą bekraštę.
Kur riba užgęsta jūros ir dangaus.
Mielą vardą šnabžda mano lūpos karštos,
Kaip gyvybė daigo, mielo ir brangaus.

DANGAUS PALAIMINTA

NAKTIS

Dangaus palaimintos nakties
Kas šventą tylą suardyti drįstų?
Kai motina ant stalo šieną drobule užties,
Šeima maldoj sutiks užgimstant Kristų.

NORĖČIAU

Kai baltą duoną laužo grubūs tėvo pirštai
Ir kiekvienam palinki dieviškos palaimos,
Kai šuliny vanduo vidurnaktį į vyną virsta
Ir tvartuose galvijai tartum žmonės kalbas;

Tik vienu žvilgsniu užu vandenyno
Pažvelgt, ar tėviškės žaizda užgis?
Ar ten, kur pikto priešo koja mynė,
Išdrįsta augt lietuviškas rugys?

Kai po Kūčių ant stalo lieka dubenys ir šaukštai,
Kad čia ateitų vėlės mirusių namiškių:
Kai gieda chorai angelų žvaigždynų aukšty —
Kalėdinės žvaigždės šviesa apgaubia viską...

Pažvelgt pro pakelės smūtkelio petį
1 degančius saulėleidy langų stiklus
Ir į kregždes — ar jos pastogėj sukti lizdą keta,
Ar gandras ąžuolo viršūnės tūpdamas užklius...

Dangaus palaiminta žiemos naktis!
Kas tavo šventą tylą suardyti drįstų.
Kai Jis per didį sielvartą švieson kelius nuties —
Šiąnakt širdy užgimęs Kristus?
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vių kalbai, jos grynumui, leidykla susilaukė Čika
k u r i a n t informacinę vi goje veikiančio Akademi
suomene, vis
smarkiau nio skautų sąjūdžio Vy
plintant interneto ryšiams, d ū n o fondo p a r a m o s , kon
kompiuteriams su svetimų k u r s u s su stambiomis pre
mijomis išeivijoje ir Lietu
k a l b u programomis?
Lietuvos Rašytojų sąjungos pirm. Valentinas Sventickas a t s a k o i Draugo
— Kyla, ir nemažai. Jūs pa voje gyvenančių autorių
Alfonsas
Tyruolis
bendradarbio Algimanto A. Naujokaičio klausimus.
minėjote palyginti naujas kal lituanistiniams k ū r i n i a m s
Pats žymiausias ukrainiečių dar parašė Neofitus (Iš pirmų
bos vartosenos sritis ir prietai skelbia Čikagoje leidžia
mas
lietuvių
laikraštis
poetas
Taras Ševčenko — jų jų krikščionių gyvenimo), ku
mos.
Kultūros
ministerija
pra
— Rašytojų sąjungos val
sus. Jų erdvė yra tarptautinė,
Lietuvių
balsas. Kokį re tautinis dainius ir išsilaisvi riuose caras lyginamas su Nededa
kalbėti
apie
Lietuvos
in
dyba p a t v i r t i n o šios są
tad susikalbėjimo patogumai
stituto steigimą (matyt, jis labai skatina vienodinimą, su zultatą, efektą tai davė? Ar nimo iš carinės priespaudos ronu. Taip pat rašė politinę
jungos šiemetinės veiklos
pageidautina, a r p r a v e r s t ų žadintojas. Greta vengrų Po- lyriką Senojo testamento psal
turės užsiimti mūsų menų paprastinimus. Kalbos savi
projektą „Literatūra Lietu
tolimesnė JAV, Kanadoje,
toefi, lietuvių ir lenkų Adomo mių ir pranašysčių stiliumi.
sklaida pasaulyje, spėju, kad tumą, išimtis, tam tikrus
voje i r Europoje". Kiek pa
kitose užsienio šalyse vei
Tada dar sukūrė jau nuo se
priims
po
savo
skėčiu
ir
„Lie
menu, a n k s č i a u tokio pro
rašmenis bei ženklus, savąją kiančių lietuviškų fondų Mickevičiaus jis yra vienas iš
no
brandintą poemą „Mariją",
kiliausių
kovotojų
už
laisvę
tuviškas
knygas").
jekto nebuvo. Kodėl šiemet
svetimvardžių vartoseną, sa p a r a m a vykdant minėtą
kuri
meta tamsoką šešėlį į jo
poetiniu
žodžiu
Vidurio
ir
Ry
nutartąjį priimti?
Esu šventai įsitikinęs, kad vus matus ir dydžius tas vie projektą, g e r i n a n t Lietu
kūrybą.
Galbūt autorius ir
tų
Europoje
apie
XEC
a.
vi
— Buvo panašių projektų ir
be Lietuvos pinigų arba tvirtų nodinimas pradeda stelbti. voje ir užsienyje gyvenan
turėjo
ypatingą
idėjinį tikslą,
durįJo
įtaka
svarbi
tauti
anksčiau, gal tik neužtikote
rėmėjų neapsieisime, jeigu no Prieštarauti tekiai raidai sun čių mūsų rašytojų knygų
lygindamas
kenčiančią
tėvynę
niam
ukrainiečių
judėjimui
ir
žinių apie juos. Tarkim, per
rime ryžtingo poslinkio. Gali kiau negu rusifikavimui so leidybą?
su
saviškai
suprastu
Marijos
šiandien,
nors
į
visuotinę
lite
nykštis metinis Lietuvos ra
pasitarnauti ir įsitraukimas į vietmečiu, nes dabartinių per
— Tokia talka yra jaudinan ratūrą jis sunkiau prasimušė likimu, tačiau dėl nekritiško
šytojų sąjungos (toliau trum
Europos programas, jeigu bū mainų šalininkai grindžia jas
ti,
reikalinga, nesmagu sakyti už minėtąjį vengrų poetą.
apokrifinės literatūros ir liau
pinsiu — LRS) projektas buvo
sim pakankamai guvūs stoji žodžiais apie pažangą, žygį į
—
kai
kuriais
atvejais
tiesiog
Taras Ševčenko gimė 1814 dies legendų vartojimo susi
pavadintas „Literatūros šimt
mo į Europos Sąjungą įkarš Vakarus ir pan.
būtina.
Dar
paminėsiu,
kad
m. kovo 9 d. nedideliame Mo- laukė gana aštrios kritikos net
metis ir dabartis". Jo sudė
tyje.
Kompiuterių programų lie
pinigine pagalba išeivijos ra rincų kaime, Kijevo apskrity, iš artimų draugų.
tinės dalys buvo skaitymų, po
Neseniai įsteigtas Kultūros tuvinimas rūpi Valstybinei lie
Valentinas Sventickas.
šytojų knygų leidimui pradėjo dešiniajame Dnepro krante.
Nors poema turi savotišką
kalbių ir publikacijų ciklai
ir sporto ir rėmimo fondas. tuvių kalbos komisijai, deda
atkakliau rūpintis Lietuvių Tėvas buvo vergas Engelharto religinį atspalvį, o ir kitur
„Lietuvių literatūros šimtme kevičiaus poezijos (dar ir ita Vienas svarbiausių šio fondo ma pastangų, prašoma lėšų
rašytojų draugijos pirmininkė
dvare. Vaikas, dvyliktus me Ševčenkai vargiai galėtume
tis šiuolaikiniu žvilgsniu", liškai, čekiškai), S. Gedos uždavinių — remti lietuvių šiam darbui. Rūpinasi tuo ir
Stasė Petersonienė, ir jau yra
tus eidamas, jau buvo netekęs prikišti ateizmą, tačiau tas
„Dešimt nepriklausomos val eilėraščių (greit jie pasirodys meno skleidimą pasaulyje (ži kalbininkai, rašytojai, kai ku pasisekimų.
abiejų tėvų. Vaikystė ir jau kūrinys dėl savo ypatingo ir
stybės ir kūrybos metų".
švediškai), I. Mero prozos (jos noma, kartu remiamas ir pa rie leidėjai. Bet minėtais pa
Pamėginsiu
kuo
aiškiau
pa
nystė buvo sunkios. Teko ban neįprasto pobūdžio stovi toli
Svarbesnius savo metinius išsivertė ir vengrai). Prancū saulio kultūros tekėjimas Lie togumais apsišarvavę „pažan
sakyti,
kodėl
rimtos
lite
dą ganyti, būti dvarininko kad ir nuo Rilkės realistiškai
sumanymus LRS visada pla zijoje mūsų Poezijos pavasario tuvon). Tačiau tai dar netur gos" trubadūrai tas pastangas
ratūros
leidyba
Lietuvoje
da
tarnu. Dvarininkas dažnai ke suprasto Marijos gyvenimo
nuodavo. Dabar tuos planus, viešnių — Nocola Laurent- tingas fondas, keista, kad stabdo. Rūpestis nėra nei vi
bar
yra
nepelningas
verslas.
liaudavo, todėl Ševčenko teko (Marienleben). Padaryta klai
sutartas veiklos kryptis seno Catrice ir Birutes Ciplijaus- kultūra prilipdyta prie sporto. siškai aiškus, nei paprastas.
Spaudos
medžiagos
ir
spaudos
būti su juo Varšuvoje ir Vil da lygstamąjį motyvą perke
Išeivijos lietuvių akys ir au
kai vadiname „projektų", „pro kaitės — rūpesčiu išleista ne Sportininkai, žinia, visada vik
darbai mūsų krašte dabar kai niuje. Vilniuje tada virė prieš- liant į nelygstamąjį, religinį.
gramų" vardu pagal pasaulinę didelė lietuvių poezijos antolo resni, daugiau ir greičiau pa sys jau seniau priprato prie
nuoja tiek pat, kiek ilgamečio sukiliminės (1831 m.) nuotai
Daugiausia
autobiografinė
madą ir programinio finansa gija; dar išleista M. Marti siima. Prieš metus iš tiesų užrašo be č ir š, prie svetimdemokratiško gyvenimo Eu kos. Čia būdamas Ševčenko Ševčenkos lyrika, šalia bala
vimo tvarką, kurios jau laiko naičio poezijos (jo knyga pasi taip atsitiko. Panašūs (anks vardžių rašymo originalo raš ropos valstybėse. Leidžiamų
masi Lietuvoje. LRS (ir kitos rodė ir lenkiškai), S. T. Kon- čiau įsteigti) estų ir latvių fon menimis ir nekaitoma forma, knygų tiražai maži, nes rinka gavęs impulso ir už Ukrainos džių, istorinių poemų, poli
tinių ir socialinių eilių, pasi
menininkų bendrijos) rengia droto romanas. Švedai išleido dai kur kas galingesni (ir prie kasdien girdimos kitos nedidelė, gyventojų, taigi ir laisvę kovoti.
Anksti pasireiškia ir jo po žymi jautriu švelnumu, kurį
kalbos sintaksinių jungčių, in galimų pirkėjų kur kas ma
ir teikia Kultūros ministerijai mūsų poezijos antologiją ir net sportu nesirūpinantys).
Užsienio leidėjas, rizikuo tonacijų ir ištarimų persikė žiau negu, tarkim, Vokietijoje. linkis į dailės meną. 1832 m. sunkoka perduoti kitomis kal
metinį kūrybinių darbų pro turėjo pakartoti jos tiražą,
jektą ir tikisi valstybės lėšų norvegai pasiūlė savo skaity jantis leisti lietuvišką kūrinį, limo į lietuvišką posakį (pana Ir dar — knyga pas mus turi Peterburge Ševčenko buvo bomis. Lyrika, parašyta liau
jam įgyvendinti. Iš tiesų pa tojams J. Vaičiūnaitės eilėraš turi sulaukti mūsų piniginės šiai buvo ir iš dalies tebėra būti nebrangi, nes žmonės paskirtas dailininko Sirajevo dies dainų įtakoje, dažniausiai
darome darbų, kurie valstybės čių, suomiai — R. Gavelio ro talkos (atlyginimas vertėjui, Lietuvoje dėl rusiškumų po menkai uždirba ir neįpirktų mokiniu ketveriems metams. yra melancholinio pobūdžio
gyvenimui yra svarbūs, tad maną, lenkai — L. Šeiniaus spaudos išlaidos). Reikia reng veikio). Dėl to nemaža jų dalis (kiek už Atlanto parduodama 1838 -1841 m. lankė Peterbur (esama daugiau ryšio tarp lie
iždo paramos nesidrovime atsiminimus Raudonasis tva ti lietuvių kalbos kursus jų lengvai palaiko permainų sto knyga kainuoja doleriais, tiek go Meno akademiją. Tuo metu tuvių, ukrainiečių, negu tarp
prasyti. Už ją paskui atsiskai nas, netrukus lenkiškai pasi trokštantiems pasaulio litera vyklą, yra jau susitaikę.
Lietuvoje panaši kainuoja li Žukovskis (žinomas rusų ver lietuvių ir rusų dainų).
Kurdamas neišvystyta liau
Iš gyvų indoeuropiečių kal tais). Dėl to, pardavinėdamas tėjas) jam padėjo išsipirkti iš
tome.
rodys didelė prozos ir poezijos tams (tėra jų pradmenys, ne
dies
kalba, Ševčenko žymiai
— Kaip lietuvių rašytojų antologija. Prisimenu stam labai viliojantys sąlygomis), bų mūsiškė yra vyriausia, tai brangiai išleistą knygą, Lietu vergijos (už 2,500 aukso rub
prisidėjo
prie ukrainiečių mo
kuriniai p l i n t a kitose ša bius straipsnius ispanų, kroa nuolat rengti vertėjų ir leidė gi reikalinga ypatingos globos, vos leidėjas patiria nuostolius, lių, surinktų loterijos būdu).
derniosios
literatūrinės kalbos
Studijuodamas meną, Šev
lyse? Kaip sekasi suburti tų žurnaluose, Peterio Bano jų konferencijas, seminarus, atsargumo ir jautrumo (visų nesulaukia
įplaukų
toles
kūrimo.
Kartu
jis turėjo labai
čenko pradėjo rašyti eiles. Jo
kvalifikuotus mūsų lite vertimų srautą rumunų spau siuntinėti gerai apgalvotais pirma mūsų pačių). Gerbda niems darbams.
didelės
reikšmės
tautinės są
pačios pirmosios eilės yra ba
adresais profesionaliai pa mas daugiametę senovę, išsi
ratūros vertėjus į anglų, doje...
Taigi
lietuviškos
poezijos,
monės
žadinimui.
vokiečių, lenkų, prancūzų,
Čia neįtraukiau, tačiau bent rengtus specialius leidinius laikymą net lietuviškos spau apsakymų, nekomercinių ro ladė apie nuviltą mergelę —
Bet, minint ševčenko kaip
kitas kalbas, su kokiomis patį faktą reikia minėti — lie (apžvalgas, anotuotus sąra dos draudimo sąlygomis, da manų, mokslo veikalų tiesiog motyvas, imtas iš Buerger per
problemomis čia susiduria tuvių literatūros vertimų į šus, reklamą), virtualią infor bar bijau perdaug greitų neįmanoma išleisti be pini Adomą Mickevičių. Žymi ir poetą, dažnai pamirštamas jis
ma?
anglų ir vokiečių kalbas ne maciją, nuolat siųsti iškiles sprendimų. Man atrodo, kad ginės paramos (kitaip leidėjas ukrainiečių folkloro įtaka. Tas kaip vienas žymiųjų ukrainie
čių realistinės krypties daili
— Plinta, bet nelabai.
mažai išleidžiama ir Lietuvos nius autorius į tarptautinius lietuvių kalbos savitumus, net bankrutuos). Tokią leidybą motyvas kartojasi ir vėliau.
Surinkęs daugiau eilių, 1840 ninkų. Jis ir šioje srityje gau
Daugybė pasaulio literatū leidyklose (dėl to jų paplitimo skaitymus, susitikimus, kūry išimtis, sudėtingumus bei šiek tiek paremia valstybė, bet
keistumus reikia saugoti. Sau skiriama suma ganėtinai kuk m. išleido jas „Kobzario" siai pasireiškė, sukurdamas
ros kūrinių, parašytų „mažo reikalai kebloki), išspausdi bos centrus...
Malonu išgirsti, kaip savo goti vartojant. Suvokiu tai ne li, dėl jos kasmet varžosi dau („Kanklininko") vardu. Tai apie 1,300 paveikslų, piešinių
siomis" kalbomis, laukia ver nama angliškame žurnale
timų į labiausiai paplitusias „Vilnius". LRS leidykla šiemet vertimais, paakinimais, įtai- vien kaip lietuvišką prieder gybė leidėjų, jos laukia nesu viena populiariausių ukrainie ir škicų, taip pat pats iliust
kalbas. Amerikos, Didžiosios išleis Vyt Bakaičio sudarytą ir gavimais lietuvių literatūros mę, tai turėtų būti svarbu vi laukia šimtai parašytų knygų. čių knygų iki dabar. XVIII a. ruodamas savo knygas.
Ševčenko savo kūryboj prisi
Britanijos, Vokietijos, Prancū išverstą autorinį antologinį skleidimą svečiose šalyse pa sam dideliam kalbų pasauliui,
Dėl to išeivijos fondų, orga lenkų ir ukrainiečių kovoms
zuos knygų ir periodikos lei mūsų poetų rinkinį (lietuviš veikia Jonas Zdanys, Vyt Ba kaip kad visiems rūpi Egipto nizacijų, turtingų kultūrai pa nušviesti parašė ilgesnę poe mena ir Lietuvą Ją pirmą
kartą mini savo poemoj „Haikaitis, Birutė Ciplijauskaitė, piramidžių priežiūra. Tik mū lankių žmonių talka labai mą „Haydamaki".
dėjai gali rinktis puikiausius kai ir angliškai).
Baigęs Meno akademiją, damaki". „Kaukazo poemoj"
kūrinius iš didžios įvairia
Pasakiau daugiausia iš at Alfredas Franckaitis, Ugnė sų kalbos piramidė turi gyven svarbi ir pageidautina. Žinau,
kalbės gausybės. Jiems nega minties, iš LRS sukauptų Karvelis, Rimvydas Šilbajoris, ti gyvą kasdieninį gyvenimą, kad jų pagalbos šaukiasi ir su lankėsi Ukrainoje, kurioje kalba apie caro pavergtas
na malonumo skleisti gerą žinių, taigi čia tikrai ne vis Violeta Kelertienė. Alicija Ry- sutarti su savo Laiku, tęsti sa- laukia kiti lietuvybei, kul sunki politinė tautiečių pa tautas „nuo Moldavijos iki
literatūrą, jiems dar rūpi, kad kas. Atrodo, kad visai tikslios, balko, Alma Ločerytė Dale, Ic- vikūrą. Gal tai jau kraštuti tūrai, švietimui svarbūs dar dėtis padarė gilų įspūdį. Po to Suomijos". Lietuvą taip pat
verčiama knyga sudomintų kasdien papildomos šio pobū chokas Meras... Skaičiau, kad numas, bet prisipažinsiu, kad bai. Dėkingumą Šiais atvejais seka kūrybingi metai, kada mini 1848 m. parašytame eilė
skaitytojus ir duotų uždirbti džio bibliografijos niekas ne atskirai tuo rūpintis suskato net angliškus, švediškus ar stiprina gal net stipresnis iš tų įspūdžių Ševčenko para raštyje „Carai". Tremty ilgėjo
hebrajiškus
svetimvardžius jausmas — kartu darome tai, šo ilgesnes eiles bei poemas si Vilniaus, apie jį parašė eilė
Turi būti populiarumo rekla rengia ir neskelbia. Norėčiau Lietuvių rašytojų draugija.
— P r o j e k t e numatoma lietuviškame sakinyje norė kas Lietuvai svarbu, gydome „Sapnas", „Kaukazas", „Didy raštį.
minių darbų
pakankamos klysti, bet tikriausiai taip.
sis kapas", kuriose rodo sun
Jau prieš daugelį metų lie
prielaidos. Kaip čia lietuvių
Vertėjai daugiausia telkiami s u r e n g t i vertėjų dienas, čiau matyti linksniuojamus, praradimų žaizdas.
kią tautiečių būklę caro val tuviuose Ševčenko minimas.
literatūrai įsiterpti? Mūsų kol kas visuomeninėmis ir en P a s a u l i n ę poezijos dieną. girdėti ištariamus. (Greta pa
Ir vis dėlto šaukčiausi dides
išsivadavimo eiga, įsirėžusi į tuziastų pastangomis. Kvies- Koks šių renginių pobūdis? garbiai rašant originalo vardi nio tokių rėmėjų palankumo džioje. Tada įstojo į Šv. Kirilo 1912 m. Seinuose Liudas Gira
— Pasaulinės poezijos die ninką). Nekaitomi intarpai knygai. Sakysite, esu rašto ir Metodijaus draugiją, kurios išleido Taraso Ševčenkos eilių
pasaulio žiniasklaidą, atkur damies Poezijos pavasario ir
tos valstybės naujumas, pa kitų panašių renginių svečius, nos (ją skelbia UNESCO) da trikdo sakinio tėkmę, sintaksė žmogus, rašytojų „vadas" ir tikslas buvo žadinti laisvę ir vainikėlį, kuriame išspaus
garsėjęs „egzotiškas" autorius, taikomės į tuos, kuriuos — lyviais būsim nebe pirmą kar patiria svetimkūnio prievartą. dar leidėjas, — tai dėl to. Bet kuri veikė slaptai. Ji kiek pa dinti kai kurie būdingesni ei
Yra ir kitų bėdų. Nelietu ne tik. Gražu paremti kokį naši į Filomatų ir Filaretų lėraščiai, kaip „Trys keleliai",
spektaklis, muzikos kolekty pasakysiu juokais ir vis dėlto tą. Mūsų poetai ir vertėjai tą
vas, žinomas krepšininkas, — aiškiai — galima „užverbuoti" dieną skaito pasaulio poezijos viški įmonių ir įstaigų vardai sambūrį- reikšmingą pokalbį, draugiją Vilniuje, kurioje nu „f jūružę bėga upės", „Kovos
diskutuoja
apie Vilniaus gatvėse. Prekės be partiją, festivalį ar gabų stu kentėjo Adomas Mickevičius lauke", „Topolis", „Mano sva
visa tai, apgalvotai stengian (keletu atveju tai pasisekė', vertimus,
jos" („dūmos") ir kt.. Trys pir
tis, gali kurti palankų „foną". pasidarbuojame tarptautinėse juos. apie įdomiausias pasau lietuviškų aprašų. Vien ang dentą. Bet štai kas — knyga su nemažai kitų lietuvių.
1847 m. sausį Ševčenko jau mieji tų eilėraščių pakartoti
Kalbu apie tam tikrą pagudra knygų mugėse (Vilniuje ren lio poezijos kryptis ir asme liškai išspausdinti konkursų yra išliekamoji vertė, ji mato
vimą, pasinaudojimą, lyg ne giama tokia muge gali labai nybes, įterpia lietuviškosios skelbimai Lietuvos dienraš ma, pasidalijama, plintanti buvo gavęs tapybos dėstytojo 1938 m. Varšuvoje išleistame
čiuose. Per lėtas naujų prie erdvėje ir laike. Yra vienkar- vietą Kijevo universitete, bet 15 tomų Ševčenkos raštų rin
turėtume savaime vertų kū padėti), rašytojų ir vertėjų poezijos bei jos apmąstymų.
Panašiai atrodys ir vertėjų taisų, darbų pavadinimų ver tiškumai ir yra tai, kas gali balandžio mėnesį su kitais bu kinyje („Povne vidannio tvoriy
rinių. Yra jų. bet reikia tautai centruose (pvz., Visbi mieste
vo areštuotas ir dėl politinio T. Š.).
įrodyti, laimėti konkurencijos Švedijoje), įvairiose akcijose dienos — Europos literatūros timas į lietuvių kalbą (kol su gyvuoti per amžius.
eilių pobūdžio nuteistas ka
Ten pat išspausdintas ir J.
lauke, gerai žinoti apie kai (dukart plaukė įvairiakalbių skaitymai. Tik jos pasieks galvojama kaip versti meneKlausydamasis
sėkmingai
kurių pasaulio leidėjų progra rašytojų laivas, kartą važiavo įvairias Lietuvos vietas — au džementą arba skenerį, žodis besitvarkančių Amerikos lie reiviauti centrinės Azijos gar Cicėno straipsnis (ukrainietismas, palankias nepriklauso traukinys). Labai svarbios so ditorijas, mokyklas, bibliote jau įsigali). Prasta naujų jau tuvių, kartais tarp žodžių nizonuose. Bodamas Kazach kai) apie Ševčenko lietuvių li
mybę atgavusioms šalims ir lidžių leidėjų viešnagės Lietu kas, kitus kultūrai jautrių nimo dainų kalba, o jos skam išgirstu netiesioginį priekaiš stane, kurį pastaraisiais lai teratūroje. Dar 1909 m. A.
sambūrius. Mūsų ba plačiai. Yra visai ne tą, kad Lietuvoje ir šis, ir tas kais pažino daugelis mūsų Smetonos redaguojamoje Vil
literatūroms.
voje. Angliškąjį „Vilnių" siun- žmonių
skaitytojai
ir klausytojai te prižiūrimų, netaisomų blogų ne taip sutvarkyta, apleista, tautiečių, nupiešė nemažai to tyje L. Gira buvo rašės apie
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Leidiniai
Fausto Strolios
Faustas Strolia. Atverkim
Viešpačiui širdies duris. Gies
mių rinkinys. Išleido Lietuvos
Vyčių centro valdyba ir Lietu
vos Vyčių fondas JAV. Chicago, 2000; 100 puslapių.
Fausto Strolios autorinis
giesmių rinkinys, išleistas ju
biliejinių dviejų tūkstantųjų
krikščionybės metų proga su
Lietuvos Vyčių centro valdy
bos pirmininko Robert Martin
ir Lietuvos Vyčių fondo pirmi
ninkės Loretta Stukas nuo
širdžiais linkėjimais lietuvių
tautai, išsakytais leidinio pra
džioje. Prelatas Ignas Urbonas
pratarmėje vaizdžiai aprašo
šio didžiulio mišių giesmių
ciklo kilmę, kompozitoriaus ir
poeto Prano Zarankos kūry
binio bendradarbiavimo aktą,
jų tautinius siekius, ruošiant
gražią dovaną lietuvių šeimų
jaunimui. Tačiau, nors pra
tarmėje tiesiogiai ir nepasaky
ta, bet reiktų manyti, kad
prel. Ignas Urbonas buvo ne
tik stebėtojas, bet ir aktyvus
šio kūrybinio akto dalyvis, tik
riausiai, būdamas Dainavos
stovyklos kapelionu, yra dali
nęsis su kompozitoriumi ir
poetu savo patirtimi, žiniomis
liturgikos, jaunimo dvasingu
mo turtinimo dalykuose. Rin
kinyje dar yra Fausto Strolios
giesmės poeto Bernardo Braz
džionio, kun. Stasio Ylos, kun.
Vytauto Zakaro, Stasio Garliausko, kitų, o taip pat ne
žinomų autorių žodžiais.
Prelatas Ignas Urbonas savo
įžangos žodyje pažymėjo, kad
anksčiau buvo stokojama lie
tuviškų mišių giesmių, kurios
atitiktų U Vatikano susirinki
mo mintims. Ir čia norėčiau
priminti popiežiaus Jono Pau
liaus n žodžius, pasakytus
1993 m. Vilniaus universitete
kultūros ir meno pasaulio ats
tovams, kad „...kaip svarbus
laiko ženklas, turi padėti daug
žadantis ekumeninis judėji
mas tarp krikščionių, tarpreliginis dialogos, įvairių tykybų
žmones kviečiąs bendradar
biauti žmonijos labui". (Euro
pos lietuvis, 1993.09.23). Lyg
atsakymu čia išsakytoms min
tims yra ciklo pirmoji mišių
giesmė „Atsiųski, Viešpatie",
Prano Zarankos žodžiais, skir
ta ekumeninėms pamaldoms.
(Pavyzdys).
Šios giesmės poetiniuose

giesmės

vaizduose atkuriamas amžino
šaltinio simbolis — Šventosios
Dvasios ugnis. Lyrinis hero
jus, giliai pergyvendamas dėl
žmogaus likimo, išsako jo to
bulėjimo kelius, ramybės,
džiaugsmo, meilės, brolybės,
taikos ir kitų amžinųjų žmo
nijos idealų troškimą. At
skleidžiant ir giliau įprasmi
nant poetines mintis bei jaus
mus, muzikos išraiškos prie
monių tarpe svariausią vietą
užima melodija. Melodijos
slinktys muzikinių frazių pra
džiose ir pabaigose, kuriose
vyrauja sekundos, teikia ra
mią nuotaiką, tačiau antrosios
ir ketvirtosios frazių pradžiose
kvintos ir sekstos intervalai,
kaip ir lietuvių liaudies dai
nose, labai sustiprina teksto
turinį-kreipinį, troškimą. Kreipimo-troškimo poetinį įvaizdį,
kuris būdingas visam giesmės
literatūriniam turiniui, dar gi
liau atskleidžia ir visų muziki
nių frazių kylanti-krintanti
melodinė linija. Šio poetinio
įvaizdžio tikrumo, tikslumo
įspūdį sustiprina ritminė fi
gūra, sudaryta iš aštuntinės
su tašku ir šešioliktinės natos
antrojo takto pradžioje, kuri
periodiškai kartojasi ir tuo or
ganiškai įsilieja į visą muzi
kinį audinį. Giesmės harmoni
ja, faktūra bei chorinė in
strumentuotė paryškina melo
dijos teikiamą nuotaiką ir,
vystant progresyvia linkme,
jos sutvirtina kūrinio drama
turginę liniją. Visą lyrinį gies
mės charakterį pagilina poe
tinės kalbos savitumai, ap
skritai būdingi lietuvių kalbai,
kaip natai turtingos intona
cinės savybės, skambūs, ilgai
tęsiami balsiai, laisvai kaita
liojama kirčio vieta.
Šioje
giesmėje, palyginti su nesu
dėtinga muzikine kalba, su
kauptas stiprus minties ir
jausmo turinys. Analogiškos
poetinės ir muzikinės savybės
būdingos daugeliui šių mišių
ciklo kūrinių.
Norint geriau suprasti šio
giesmių ciklo reikšmę, norė
čiau bendriausiais bruožais,
kuo paprasčiau pasakyti vieną
galimų, dabar jau gerokai
išaiškintų, reiškinių, susietų
su žmogaus aplinkos pažinimo
mechanizmu, šis mokslinės
minties fragmentas nepriklau
so muzikologijai, tačiau kai ką
šiuo atveju paaiškina. Kons-
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Muz. Faustas Strolia.

tatuojama, kad žmogaus juti
mo organai priima energiją,
kuri ateina iš išorės objektų ir
koduoja ją nervų impulsais,
išskiriant tuo pagrindu pirmi
nę informaciją. Toliau žmogus
įvertina šią informaciją savo
turimo informacijos banko
duomenų pagrindu, remiantis
lyginimu bendrumų-skirtumų
pagrindu. Jeigu bendrumai
viršija skirtumus, tokią infor
maciją jis priima ir, matyt, jos
pagalLd papildo savo banką
nauju turiniu, kuris nekelia
jokio pavojaus. Tačiau, jeigu
skirtumai žymiai viršija ben
drumus, visa tai įvertinama
nepažįstamu objektu, kurį
daugumoje negalima identifi
kuoti su turima informacija,
suskamba pavojaus signalas,
kurį apsprendžia neironinių
struktūrų turinys ir jis tokią
informaciją atmeta, uždary
damas informacijos priėmimo
kelią.
Prel. Ignas Urbonas ciklo
pratarmėje pastebėjo, kad
Fausto Strolios „giesmės pati
ko jaunimui, nes buvo links
mesnės, gyvesnės". Tuo daug
pasakyta. Suprantama, kad
jaunimas giesmių poetinį-muzikinį turinį identifikavo su
turima informacija ir nu
sprendė, kad kaip tik čia yra
jų savi kūriniai. Nereiktų pa
miršti, kad jaunuolių informa
cijos turinyje, sukauptame da
bartinėmis, lengvai prieina
momis, efektyviomis komuni
kacijos priemonėmis, yra, pa
vyzdžiui, ir Verdi operų melo
dijos, ir džiazo bei įvairių gru
pių muzika, ir liaudies dainos.
Faustas Strolia giesmes pa
rašė ne per savaitę, ar mėnesį,
užsidaręs savo darbo kabi
nete, o daugiau kaip ir tris
dešimt metų jaunimo būryje,
nuolat tikrindamas savo dar
bo rezultatus kūrybos procese
sakyčiau, įdomiose, kupinose
jaunatviško žavesio, įdomių
susitikimų, dinamiško gyveni
mo dienose.

tuvių išeivijoje. Tai visiškai
suprantamas siekis — ir save
išreikšti, ir vaizduotę pra
plėsti, ir kūrybin; pradą ugdy
ti, ir iš viso kažką tokio įsi
vaizduojamo įdomaus sukurti
sau, o galbūt ir kitiems. Ga
lime rasti ne viena didelės me
nines vertės kūrini, parašytą
ne profesionalai kompozito
riaus.
Tačiau efektyviausiai šioje
veikios srityje turbūt darbuo
jasi vargonininkai-choro vado
vai. Turėdami betarpišką są
lytį su parapijos giesminin
kais ir daugeliu žmonių, var
gonininkai gerai pajunta jų
muzikos suvokimo bei atliki
mo ypatybes ir galimybes,
žino geriausią veiklos kelią,
parenkant, pritaikant atitin
kamus kūrinius, organizuo
jant paruošiamąjį mokomąjį
darbą. Nors muzikos kūrinių
yra labai daug, tačiau dėl
įvairiausių priežasčių trūksta
tos vienos ar kelių giesmių,
kurios šiandien yra pačios
reikalingiausios. Todėl choro
vadovas ir stengiasi užpildyti
tuštumą, skatinamas ir pe
dagoginių, ir meninių tikslų.
Choro vadovu bei vargoni
ninkų chorinė kūryba lietuvių
muzikinės kultūros istorijoje
užima ženklia vietą ir yra
veiksminga, puoselėjant mu
zikinę kultūrą plačiausioje vi
suomenėje.

Septintojo dešimtmečio pra
džioje, būdama- M. K. Čiurlio
nio menų gimnazijos muzikos
teorijos metodinės komisijos,
harmonijos ir solfedžio klasių
vedėju, pamėginau įkurti fa
kultatyvinę kompozicijos kla
sę. Jos tikslą- buvo įvairių
specialybių moksleivius išmo
kyti užrašyti savo kūrinius,
plėsti akiratį vrizduotę. Kitos
klasės vedėju pakviečiau har
monijos dėstytoją kompozito
rių Vytautą Barkauską. Kiek
vienų mokslo metų pabaigoje,
koncerte per televiziją, abiejų
mūsų klasių moksleiviai atlik
davo
savo geriausius kūrinius.
Minėtos aplinkybės, gyveni
Tai
suteikė
įvairovės visame
mo tikrovė, sąlygota turtinti
gimnazijos
gyv<
nime. Ir da
tautinius savitumus, skatino
kompozitorių remtis emocin
ga, tačiau nesudėtinga melodi
ka, klasikine harmonija, nau
dojant patogią atlikėjams halsovadą, faktūrą bei chorinę in
strumentuotę. Žodžiu, tokias
muzikos priemones, kurios
būtų prieinamos visiems Ne
sunku įsivaizduoti, kokio liki
mo būtų sulaukė giesmes.
parašytos, naudojant komi)!;
kuotą harmo'niją. dodekah ..:
ją. sonoristiką. aleatoriką. pu
antilizmą, :ikrochromat:k.i ir
kitas moderniąsias pn<
Daugelis choro vado\ų l-1
tuvoje. o gal dar (!"•_' •••
išeivijoje, rašo chorine mu
ziką. Galime sutikti m- v.' i
atvejį, kai muziką kuria (vai
rių profesijų žmones, ypa ! ••-
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bar, praėjus 40-čiai metų, pri
simenu Tomo Leiburo, dabar
žinomo kompozitoriaus, emo
cingas daineles vaikams, var
gonininko Gedimino Kviklio
filosofiškas fortepijonines mi
niatiūras ir ypač Mūzos Rubackytės variacijas fortepijo
nui mano pasiūlyta lietuvių
liaudies dainos „Sėdžiu po lan
geliu" tema. Po daugelio metų
šias Variacijas fortepijonui,
kurias atliko autorė savo kon
certo pradžioje, klausiausi per
Lietuvos radiją.
Fausto Strolios mišių gies
mių ciklas rašytas ilgu laiko
tarpiu ir buvo sunku išlaikyti
vienodą muzikinio mąstymo,
minties ir jausmo išraiškos
ritmą, todėl galime pastebėti
kai kuriuos nelygumus. Pa
teiksiu keletą pabirų minčių
kompozicinės technikos ir re
dagavimo srityje.
Kai kuriose giesmėse (9,10,12,27,31 psl.) ritminė figūra,
sudaryta iš aštuntinės su taš
ku ir šešioliktinės, visame mu
zikiniame audinyje sutinkama
tik vienintelį kartą. Tai stilis
tiniu požiūriu netikslinga: at
likėjui ji tampa staigmena ir
tikriausiai bus atlikta, kaip
dvi aštuntinės. Tačiau kitose
giesmėse šio stilistinio nelygu
mo išvengta, analogiška rit
minė figūra panaudota pe
riodiškai ir ji tampa organiška
viso ritminio audinio dalimi
(6,7,32,43,49 psl.). Dramatur
giniu požiūriu giesmių harmo
nija atlieka svarbų vaidmenį
ir paprastai nesijaučia muzi
kinės tėkmės pertrūkių ar
sąstingio. Tačiau retesniais at
vejais pasitaiko nelogiškumų,
pavyzdžiui, kai kandencinis
kvartsekstakordas panaudoja
mas sąlyginai silpnoje takto
dalyje prieš tonikos trigarsį
(11, psl. 4 taktas). Redakciniu
požiūriu, kūrinio pavadinimo,
kompozitoriaus pavardės už
rašymo, sukūrimo datos bei
vietos atžvilgiu, greta gerų pa
vyzdžių (94 psl.). randame
nemažai įvairovės. Tai atsira
do tikriausiai dėl didelio kū
rybinio laikotarpio.
Norint geriau suprasti visą
mišių giesmių ciklą, reiktų
sužinoti jo santykį su kitais
tokio pobūdžio ciklais ir atlikti
lyginamąjį tyrimą. Tokio ly
ginamojo tyrimo vienas ga
limų modelių buvo skelbtas
Drauge (2000.09.30). Verti
nant jį. vyskupas, fizikos ir
matematikos mokslų daktaras
Jonas Boruta. SJ, mano, kad
„...metodikos taikymas, padės
spręsti šiandieninėj Lietuvos
Bažnyčioje religinės muzikos
atskyrimo nuo pasaulietinės
bei liturgines muzikos sakralumo problemas" (Atsiliepi
mas, 1994, autoriaus archy
vas). Aptariamas
giesmių
ciklas kaip tik tinkamas šios
minties erdvei. Jeigu šį ciklą
palygintume su analogišku
mišių giesmių ciklu, pavyz
džiui, Austrijos Bažnyčioje, tai
tokiu atveju tikriausiai ras
tume mūsų suvokiamus dide
lius bendrumus religinės mu
zikos atžvilgiu, o skirtumus —
tautinės specifikos požiūriu.

Vaikystėje

regėtos

Visada maloniai nuteikia,
sakyčiau, įlieja sielon gyvybės
eleksyro, pasakojimas apie
vaiko patirtus įspūdžius. Ži
noma, grožinis pasakojimas —
su būdingų detalių atranka,
žmonių supratimu, žodžiu bei
rišlių sakinių magija.
Tad pakartotinai perskai
čiau Romualdo Granausko dvi
apysakas, Raudonas ant bal
to ir Švento Lozoriaus diena,
spausdintas Metų žurnale ir
pernai išleistoje Lietuvių ra
šytojų draugijos knygoje Rau
donas ant balto, laimėjusioje
valstybinę literatūros premiją.
Esu skaitęs dar kelias jo apy
sakas. Taip ir neišdilo epochi
nis senos vienišos kaimietės
Monikos Kairienės portretas
apysakoje Gyvenimas po kle
vu. Tas kūrinys irgi buvo ap
dovanotas premija.
Iš kur toji R. Granausko (gi
musio Mažeikiuose 1939 m.)
prozos įtaiga? Manau, iš rea
listinio tikrumo, vaizduojant
šiaurės Lietuvos gamtą, vei
kėjų buitį, pagrindinių cha
rakterių savybes, okupacinio
pokario tragizmus — be jokių
sentimentalių hiperbolių, be
gražbyliavimo, be nūdien ma
dingos mistikos. Jei Gyvenimo
po klevu siužetas buvo smelk
te persmelktas senosios Kai
rienės minčių apie skurdžią
buitį, neteisybę, juolab apie
savo šeimos vyrų pražūtingą
pasidavimą alkoholiui, tai šios
apysakos — Raudonas ant
balto ir Švento Lozoriaus die
na — yra daugiau erdvaus
įvairumo. Skaitytojas gali ir
savo mintis paganyti vaizduo
jamoje praeityje.
Regime autoriaus vaikystės
pasaulį. Šauklių kaimą, kur
užaugo, ant Aiškūno kranto. J
Bartuvą įsiliejančio Aiškūno,
Palyginę ciklą su bet kurios
Europos šalies žygio dainų
rinkiniu, tikriausiai pastebė
tume ryškias savybes, ski
riančias religinę muziką nuo
pasaulietinės. Palyginimų re
zultatus stebėsime skaitme
nine išraiška ir tikriausiai
subjektyvumo dozė, beveik
išnyks. Tokiuose tyrimuose ly
ginamųjų objektų atrinkimas
turi esminę reikšmę, nes, pa
vyzdžiui, atlikus vokiečių ir
kiniečių liaudies dainų lygi
namąjį tyrimą, liko nesupran
tami gautieji rezultatai, ka
dangi šiuo atveju ryškiai ski
riasi abiejų kultūrų muzikinės
kalbos. (Franzke U. „Untersuchungen zur Intervallstatistik..." Typological classification...
Vilnius: Lithuanian Academy
ofMusic. 1994).
Žvelgiant į visą Lietuvos ir
lietuvių išeivijos religinės mu
zikos panoramą, tokių mišių
giesmių rinkinių, ar jam pa
našių rasime ne tiek jau daug.
Fausto Strolios mišių giesmių
ciklas — religijos ir kultūros
harmoningo sambūvio išlik
siantis ženklas.
Prof. dr. Karolis
R i m t a u t a s Kašponis

spalvos

tarp Salantų ir Skuodo. Čia ir
miestelis Mosėdis — toks,
koks jis buvo tada, dar nesu
degęs. Ir tie apylinkėje išsi
mėtę dubenėtieji pagonių ak
menys, kurių ..medžiojimo"
Įdomų epizodą skaitome Šven
to Lozoriaus dienoje. Ši apysa
ka suręsta dienoraščio forma.
Pasakotojas, su ramentais išė
jęs iš ligoninės, „parvežtas na
mo ir įverstas į lovą", turi
marias laiko užplūdusiems
prisiminimams iš vaikystės.
Viename skirsnyje, aprašęs
senojo Salantų vieškelio ypa
tybes, pasakoja, kaip stribai
ankstų
rytą vežė
pasitu
rinčio ūkininko Galdiko šei
mą, ir kas atsitiko Galdiko
mylimam juodajam eržilui.
Legendine scena! „Kaip yra
kūno randai, gal taip yra ir
vaizduotės randai?" Tačiau
apysakos pagrindinis dėme
sys skiriamas miestelio muzi
kantams. Su jais autorius pir
mą kartą susidūrė vaikystė
je, kai jie per laidotuves grojo
Šopeno gedulingą maršą. Bu
vo pakerėtas ir jau ilgam su
sirišo su jų orkestrėliu, in
strumentais, su vadovu Valantiejum. Niekur kitur nesu
skaitęs prozoje tokio pagau
nančio provincijos muzikantų
pavaizdavimo. Klasika, ką be
sakysi.
, ,„,..,.
Kelios gijos išryškėja apysa
koje Raudonas ant balto. Kad
ir pokario metais įsigalėjusi
baimė: vaiko patėvis ir moti
na, atkirsti fronto, vengdami
okupanto represijų, ryžtasi
negrįžti savo vietovėn ir slaps
tosi Šaukliuose. Patėvis tie
siog ligotai baidosi viešumos.
Vėliau šeima turi pakęsti~lcftame namo gale įkurdintus
piktus, nevalyvus žmones. Ta
čiau pagrindinė pasakojimo
gija yra vaiko pradžiamokslio
metai, ypatinga meilė kny<goms, sandūra su geraširde
mokytoja, su vaikais ir su
anuometiniais žiaurumais*- •
Kaip tik vieno žiaurumo sce
na, vaiko stebima, lyg smūgiu
dorovinei žmogiškumo sam
pratai, užsklendžia šią apy
saką. Dalgiu papjaunamas
merginos Stapūnės, saugumo
sumetimais persikėlusios į
Klaipėdą, visada lepintas ark»
lys Dūlis. Kolūkio pirmininko
pavestas, egzekuciją įvykdo
kiaulidės prievaizda: mat ne»
naudingo arklio mėsa bus še
riamos alkanos kiaulės, šis
sukrečiantis veiksmas apra
šytas su blaivios prozos preci
zija. Skaitytojams paliekama
erdvė pasibaisėjimui ir gailes
čiui. Romualdas Granauskas
tik nurodo, kas atsitiko ir
koks spalvų įspūdis (knygoje
pasikartojantis
leitmotyvu)
išliko vaiko sieloje". „Dūlis
klupo ant slenksčio akmens ir
lėtai nusviro į šoną. Kieme
akinamai švietė naujai iškri
tęs sniegas, ir tada paskutinį
kartą mačiau, kaip neužmirš
tamai baisiai atrodo raudonas
ant balto".
Pr. Visvydas
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Dail. Vida Kuraite pelniusi II
premiją u i „Šviesos" leidyklos
knygų Lietuviiki
elementoriai.
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M.K. Čiurlionio dienų
užbaigos
Paryžiuje
vertinimas
Ko n e p a s a k ė apie M. K. Čiurlionį dienraštyje Le Monde P i e r r e G e r v a s o n

Giedrė Žumbakienė. „Erdvės".

Janina Marks. „Čiurlioniškas saulėlydis". Gobelenas.

Pasibaigus
Čiurlionio
— 1 2 5 festivaliui
Daiva V. Karužaitė
Vasario 16-osios savaitę
Čiurlionio-125 festivalio meno
parodos darbai buvo gražinti į
Čikagą iš Lietuvos ambasados
Washington D.C. Parodos ati
darymas įvyko 2001 sausio 13
d. Meno kūriniai iškabinti am
basadoje, priminė man praė
jusį, Čiurlionio-125 festivalį
Čikagoje. Priekinis ambasados
kambarys žibėjo rusva, sau
lėta vidine šviesa. Ten kabėjo
šių menininkų darbai: Juozo
Mieliulio, Danguolės Jurgutienės, Alfredo Jurevičiaus,
dr. Antano Lipskio, Zitos
Drungilienės, Rimo Laniausko, Birutės Magdalenos-Stankūnienės, Jolantos Strazdas,
— Tauros Underienės ir Giedrės
Žumbakienės. Buvo išstatytos
Rimo Vizgirdos ir Kenneth
Nelson skulptūros.
Šiame kambaryje parodos
atidarymui vadovavo Rita
Kazragienė, pirmiausia prista
tydama ambasadorių Stasį
Sakalauską. Gausiai susirinkę
žiūrovai paminėjo žuvusiuo
sius Sausio 13, pagerbdami
juos tylos minute. Aktorė
Audrė Budrytė jausmingai
perskaitė M. K. Čiurlionio ir
jo žmonos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės
laiškus.
Per pertrauką skaičiau savo
poeziją, dedikuotą M. K.
Čiurlioniui. Toliau Audrė Bu
drytė skaitė M. K. Čiurlionio
raštus, išverstus į anglų kal
bą. Kaip ir Čikagoje, žiūrovai
išgyveno Budrytės stipriai ir
vaidmeniškai pristatytą Čiur
lionio laikotarpį, ne vienas nu
braukė ašarą.

Antrajam kambary abipus
židinio kabėjo kuratorės Noros
Aušrienės ir Stephen Smigocki, PhD, kūriniai. Laiptinę
puošė Vandos Aleknienės,
Jadvygos Paukštienės, Saulės
Piktys ir Daivos Karužaitės
darbai. Trečiame kambary,
lange buvo Eglės Briedikienės
darbai. Taip pat buvo iška
binti Gražinos Narkus-Kramer. Dalios Aleknienės, Dalios
Petreikytės-Siliūnienes, Lore
tos Sidabrienės, Ados Sutku
vienės, Danguolės StončiūtėsKuolienės, Inos Čygaitės-Nicevvander ir Aldono Pečiūrienės
kūriniai.
Noriu padėkoti ambasado
riui S. Sakalauskui. Jūratei
Sakalauskienei ir ambasados
tarnautojams, kurie padėjo šią
parodą įvykdyti. Ypatinga pa
dėka priklauso Ritai Kazragienei, kuri padėjo šią parodą su
organizuoti.
Ambasadorius S. Sakalaus
kas ir Jūratė Sakalauskienė
atrinko parodoje dalyvaujan
čius dailininkus iš dviejų M.
K. Čiurlionio-125 festivalio
parodų Čiurlionio galerijoje,
Čikagoje, ir Lietuvių dailės
muziejuje, Lemonte. Kartu su
Nora Aušriene organizavau
šias parodas. Kvietėme daili
ninkus, kuriančius tapybos,
skulptūros ir grafikos srityje.
Dailininkai, minėdami Čiur
lionio jubiliejinius metus, rin
ko meno kūrinius, kurie jų
nuožiūra kažkaip atspindėjo
M. K. Čiurlionio dvasią, tema
tiką ar simboliką. Kūrybinę
įtaką menininkai sėmėsi iš M.

Veronika Švabienė. ..Atgimimą*". Grafika.

Loreta Sidabrienė. „Eglė Žalčių karalienė". Akrilika.

K. Čiurlionio meno, muzikos,
raštų ar gyvenimo būdo. Uždavinys reikalavo iš dailininku gilaus mąstymo apie
Čiurlionio kūrybą.
Menininkai, neatsisakydami
savo asmeniškų kūrybos bruožų, sėmėsi įtakos iš Čiurlionio
laikotarpio, pritaikydami dabartinių laikų meno bruožus.
Zita Drungilienė, Rimas Laniauskas, Taura Underienė,
.
Rim.s Čiurlionis, Jolanta
Strazdas, Alfredas Jurevičius,
Laima Mikaliukas, Renata
Palubinskiene ir kiti Miiie-i
Čiurlionio dvasiškumo ir išreiškė savo vidinį dvasinį pašaulį savitais bei universaliais
simboliais. Petro Aleksos
skulptūra, Giedrės Zumbakienės paveikslai ir Aldonos
Pečiūnenės kompiuterinė grafika vaizdavo visatą ir erdves,
Noros Aušrienės kolažai vaizdavo moters ir vyro junginį,
Irena Šaparnienė
batikos
darbais ir Eglė Bnedikienė
savo grafikos darbais sukūrė
vizualinius laiškus. Čiurlionio
filosofiniais bruožais rėmėsi
Audrius Plioplys ir Stephan
Smigocki. Pasakos ir tautosa
kos, kurios taip pat turėjo
įtakos ir M. K. Čiurlioniui,
atkreipė Dalios Petrikytės-Siliūnienės, Veronikos Švabienės ir Saulės Piktys dėme
sį. Gražina Narkus-Kramer
skiaučių menu pavaizdavo
metų laikus ir sėmėsi senovės
tikėjimo
bruožų. Antanas
Lipskis. Arvydas Algminas,
Bill Tulp ir Jolanta Strazdas
vaizdavo kitų kultūrų tauto
saką, kuri juos įkvėpė. Daiva
Daugintienė pateikė sumo
dernintą žalčių karalienes at
vaizdą. Loreta Sidabriene taip
pat nutapė Eglę žalčių kara
lienę. Čiurlionio ,Jūra" įkvėpė
Vanda Aleknienę, Dalią Alek
niene. Arvyda Algminą, Au
dronę Ambrozaitytę. Ireną Saparmenę. Veroniką Svabiene,
4 Oną ("epelienę ir Gedą Mockų
Kalnai imponavo ne tik M K
Čiurlionį, liet taip pat Mariją
Ambrozaitienę. Audronę Am
brozaitytę ir mane. .luno
Čiurlionio instaliacija ir Ken
neth Nelson skulptūra jungia
meną ir muziką. Muzika įkvė
pė Danguolę Stončiutc-Kuoliene. Iną Čygaitę-N'icevvander Ada Sutkuviene sukure
pluoštini mena. pavaizduoda
ma veidu>. pavadintus polifo
nija. Jadvyga Paukštiene ir

John Plati brūkšneliais ir
smulkiais bruožais, išreiškia
dvasinius muzikos elementus,
Magdalenos Stankūnienės batikos darbas ^Saules sonata
" spindėjo šiluma. Janinos
Marks kūrinyje matėme įausv
tą čiurlionišką saulėlydį. Raf
sa
Sutkutė akvarelėmis nug * S ^ 5 S
1 2 ?
Mičiulyte-Budreikienė ,kvep^ A v i š k o s tautodailės, sukuria save asmeniškas vizijas.
Tubelytės-Kuhlman
Marijos
tapyboje matėme Lietuvos
v a į z delius. Anastasia Platt's
tapybos darbas, ant apskritos
^ atpažinau pirmą.
lentos
pamačius",
sukasi ant
kart
į k a i t o s vinies. Danguolės Jurgutjenės ir Nijolės Venckūn į e n ė s nutapytos gėlės puošė
m į n ėjimą Tomo Kirvaičio nutapyta daugiaakė moteris,
taip pat prisidėjo su žibute,
j u r g į t a Mekytė sukūrė festiM. K.
valio
p]akata;
su
Čiurlionio atvaizdu. Čiurlionio
fįįį^įą
t a i p p a t buvo galima
r a s t i J u o z o Mieliulio slėnyje,
P a s t e b f c ! a u > k a d dailininkai
^
kdė parodos temą
ir

Aštri, tačiau spalvinga, turtinga apmąstymams Pierre
Gervason recenzija sausio
11-ąją Prancūzijos dienraštyje
Le Monde pavadinimu „Mstislavas Rostropovičius džiugina
Čiurlioniu, bet žiauriai elgiasi
su Beethovenu", šiek tiek
patrumpinta ir išspausdinta
dienraštyje Lietuvos
rytas
(2001.01.16).
M. K. Čiurlionio simfoninę
poemą „Miške" ir L. van Beethoveno Devintąją simfoniją
Paryžiaus Eliziejaus laukų
teatre sausio 8-ąją atliko Lie
tuvos nacionalinis simfoninis
orkestras (meno vadovas ir
vyr. dirigentas Juozas Domar
kas), Kauno valstybinis choras
(meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis), solistai
Asta Krikščiūnaitė (sopranas),
Laima Jonutytė (mezzosopranas), Audrius Rubežius (tenoras) ir Giedrius Žalys (baritonas). Dirigavo Mstislavas
Rostropovičius. Noriu pasakyti keletą pabirų minčių, skaitant recenziją iš pabaigos į
pradžią.
Ypač nudžiugino paskutinieji recenzijos žodžiai, kad vienintelis Kauno choras koncerte rodė aukštą lygį. Tačiau,
prieš pradėdamas polemiką su
P. Gervason, noriu ją sušvelninti prisiminimais apie Kauno choro priešistoriją, siekiančią maždaug 35 metus,
Tada buvau įpareigotas būvusio mano kompozicijos klasės
profesoriaus, to meto muzikinio gyvenimo Lietuvoje faktinio vadovo, pabandyti pareng— — — — — ^ —
pat išlaikė individualius bei
įvairius savitos kūrybos bruožus. Ši stilių įvairovė visada
pasirodo Amerikos lietuvių
grupinėse parodose.
Kartu su Nora Aušriene ir
visais festivalio rengėjais dė
kojame dailininkams už nuoširdų bendradarbiavimą. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie Čiurlionio-125 festivalio ruošos, ypač Draugo redakcijai ir Lietuvių fondui.
Parodos dalyviai, kurie dar
neatsiėmė savo meno kūrinių
prašom tartis, kada galės pa
siimti.
Daiva V. Karužaitė

Daiva V.ilerijn Karužaitė. „Kalnų paukitia". Akrilika.

ti mano choro dirigavimo tegoriškas ir objektyvesnis,
klasės studentą Petrą Bingelį jeigu P. Gervason būtų giliau
Kauno choro įkūrėju ir vado- susipažinęs su pačiomis benvu, kuriam dabar ir vadovau- driausiomis lietuvių muzikos
j a > būdamas profesoriumi, specifinėmis savybėmis. Tų
Tris paskutinius kursus Muzi- specifinių savybių
esminis
požymis yra tas, kad lietuvių
k os akademijoje su P. Bingeliu
projektavome būsimą meninį- melodika išsaugojo
savyje
techninį choro portretą, la- daugiau senųjų elementų, nebiausiai kreipiant dėmesį į rit- S" k i t o s Europos muzikinės
mointonaciją — atlikimo pa- kultūros. Tai atitinka vieną
grindą, o ne į interpretacijos pagrindinių lietuvių kalbos saniuansus. Šiame įtemptame ir vybių, pripažintų įžymių parizikingame darbe, lyg ir labo- šaulio mokslininkų. Tų senųjų
ratorija, atsparos tašku ir melodikos elementų turinys
šaltiniu buvo mano solfedžio kaip tik atsispindi lietuvių
(klausos ugdymo) ir harmoni- muzikos dramaturgijoje, metjos M. K. Čiurlionio menų roritmikoje, intonaciniame augimnazijoje klasė, kurioje dinyje, kurie visumoje ne tomokėsi ypatingų gabumų kie pat, kaip kad kitose Eumoksleiviai — šviesios atmin- ropos muzikinėse kultūrose ir
ties smuikininkas prof. Rai- jį e sudaro svarbią lietuvių muraundas Katilius, Lietuvos ka- zįkos originaliąją dalį. Šias samerinio orkestro pirmasis vybes bendriausiais bruožais
smuikininkas Borisas Trau- iliustruoja minėtas darbas,
bas, Zubino Mehtos orkestro kuriame įrodymui panaudoti
Izraelyje antrųjų smuikų kon- tikslūs ir stiprūs tyrimo būcertmeisteris Jokūbas Zalema- dai, o ne vien tik klausinis
nas, pianistai, vienaip ar ki- įspūdis. Todėl M. K. Čiurlionio
taip vėliau susiję su Paryžiaus lyg įr priešpastatymas minėkonservatorija — Tel Aviv tiems įžymiems kompozito
muzikos akademijos prof. riams, lyginamosios muzikolo
Emanuelis Krasauskas, Lietu- gijos požiūriu yra nepagrįstas,
vos muzikos akademijos prof. nes nerasta parametrų, pada
Birutė Vainiūnaitė, Pary- rytas „iš klausos", be gilesnio
žiaus konservatorijos prof. Bi- įrodymo.
rutė Vainiūnaitė, Paryžiaus
M. K. Čiurlionio požiūris į
konservatorijos prof. Mūza atlikimo nuorodas savo parRubackytė, kuri mokėsi fakul- titūrose galbūt panašus, kaip
tatyvinės kompozicijos klasė- įr J. S. Bacho požiūris savoms
je. Tada jaučiau jų turtingą partitūroms. Visoje JM. K. Čiurmeninę ateitį, o lyginamosios Honio kūryboje atlikimo nuomuzikos pedagogikos požiūriu, rodos skūpios, o kartais jos viJ i e m a n ^ P 0 etalonu, neretai S ai neparašytos. Galbūt jis
jų mintimis, jausmais bei norėjo suteikti atlikėjui didesmenu remiuosi ir šiandien.
nę pasirinkimo laisvę, tačiau
Betgi, grįžkime prie recenzi- maniau, kad tai padaryta sąjos. P. Gervason prastokai ver- moningai, siekiant santūrestina kitus koncerto Paryžiaus nio atlikimo, artimesnio lietuEliziejaus laukų teatre atli- vių, ypač dzūkų liaudies dainų
kėjus, ir dėl to negaliu prieš- atlikimo tradicijoms. Svarstarauti, kadangi nebuvau kon- tant su asoc. prof. Romaldu
certe. Galiu tik tiek pasakyti, Misiukevičiumi, mano choro
kad Lietuvoje daugelis yra dirigavimo klasės absolventu,
dėkingi Mstislavui Rostropo- minėtųjų atlikėjiškų nuorodų
vičiui už sutikimą mūsų muzi- problemas redaguojant daukos istorijoje pirmąjį lietuvių gelį M. K. Čiurlionio parsimfoninės muzikos kūrinį — titūrų, tarp jų ir „Miške", priM. K. Čiurlionio simfoninę ėjome išvadą: reikia remtis
poemą „Miške" diriguoti Pa- autoriaus rankraščiais — auryžiuje ir Vilniuje.
tografais ir nemodernizuoti
Jeigu recenzentas, atliekant partitūrų. Atlikėjas privalo
L. van Beethoven Devintąją pats rasti geriausią interpresimfoniją, M. Rostropovičių tavimo kelią,
vertina kaip akivaizdžiai tureM. K. Čiurlionio kūrybos
jusį problemų su tempais, ir semiotiniai tyrimai Algirdo
pabrėžia prastą kitų atlikėjų Juliaus Greimo mokslo Šviepasirodymą, tai toliau jis jau soje leidžia visiškai naujai
sako, kad M. K. Čiurlionis pažvelgti į daugelį dalykų.
„Miške" atrodo ne visiškai Plačiai žinomas
pasaulyje
įvaldęs muzikinius tempus, o savo darbais, A. J . Greimo
tie patys M. Rostropovičius bendramintis, suomių muzikobei Lietuvos muzikantai pa- togas ir semiotikas Eero Tatraukliai perteikia, tačiau ne- rasti, pastoviai besidomintis
užglaisto partitūros paviršu- M. K. Čiurlionio kūryba,
tiniškumo, dramaturgijos ele- mano, kad „...gal Čiurlionis
mentarumo. Čia ir kitur P. pasiekė kažką bendra tarp
Gervason vertina M. K. Čiur- dailės ir muzikos, kas atskirai
lionio kūrybą, jos nenaudai neišreiškiama nei žodžiais, nei
minint įžymiuosius Debus- muzika" ir yra linkęs manyti,
sy, Schoenberg, Mahler, Liszt, kad „būtent Čiurlionio tySkriabin.
rinėjimai ateity gali atskleisti
Visiškai teisingai recenzen- kažką labai svarbaus visoje
tas įžvelgia, kad simfoninė tarpmeninėje
problematikopoema „Miške" byloja apie M. je..." (Muzika 7. Vilnius, 1987,
K. Čiurlionio jautrumą vaiz- p. 67,75). M. K. Čiurlionio
dams ir turi sugestijos. Pri- kūryba apima dailę, muziką,
minsime, kad sesers prof. Jad- literatūrą, meninę fotografiją,
vygos Čiurlionytės atsimini- todėl jo negalima pagristai
muose parašyti jos stebėti ir įvertinti analizuojant tik kaip
išgyventi, atsitikimai, kuriais vienos meno šakos kūrėją,
remiantis yra didelė tikimybė
P. Gervason mano, kad M.
teigti, kad M. K. Čiurlionis su- K. Čiurlionis tai ne Debussy,
gebėjo žmogų valdyti per ats- ne Schoenberg, ne Mahler, ne
tuma, užčiuopto pulso pagalba Liszt, ne Skriabin, tačiau
perduoti savo mintis kitam tarpmeninėje plotmėje M. K.
žmogui. (Atsiminimai apie M. Čiurlionis yra kitame, negu
K. Čiurlionį, Kaunas: J. Petro- šios įžymybes, ir, manyčiau,
nio leidykla, 1994, p. 141,142). aukštesniame lygmenyje. Ir
M. K. Čiurlionio kūrybos tai turėtų būti dėmesio centre.
vertinimas tikriausiai būtų
Prof. dr. Karolis
buvęs atsargesnis, ne toks kaRimtautas Kasponis

