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Vakaras, skirtas
vČikagos Lietuvių operai

Algimantas A. Naujokaitis
Pilnutėlė Menininkų rūmų 

(Vilniaus Rotušės) salė rug
sėjo pabaigoje prigužėjo į va
karą, skirtą Čikagos lietuvių 
operai. Tarp sostinės teatralų, 
kultūrinininkų mačiau daug, 
jau Vilniuje apsigyvenusių ir 
čia besisvečiuojančių, išeivijos 
lietuvių, tarp kurių buvo ir 
šios operos Spektaklių dalyvių. 
Daugelis domėjosi „scenos” lei
dyklos neseniai gražiai iš
leista ir Lietuvių Tautinės 
kultūros fondo paremta vil
nietės muzikologės Jūratės 
Vyliūtės knyga Čikagos lietu
vių opera. Beje, šios knygos 
pasirodymas ir buvo priežas
tis,-surengti šį vakarą. Jį ve
dusi knygos autorė daug ne
kalbėjo apie savo knygą, bet 
visos Rotušės salėje tą pava
karį pasakytos kalbos, prisi
minimai, solistų pasirodymai 
tik išryškino svarbiausius 
knygos skyrius, juose nagri
nėjamus reikšmingiausius Či
kagos Lietuvių operos tarpsnius.

Visa salė vieningai atsistojo, 
kai pradedant vakarą, galin
gai, plačiai iš įrašo nuskam
bėjo Čikagos lietuvių choro at
liekama daina, lyg ir antrasis 
Lietuvos himnas „Lietuviais 
esame mes gimę (S. Šimkaus 
muzika, J. Zauerveino žo
džiai)). Vakaro vedėja J. Vy
liūtė paaiškino, kad šis cho
ras, vadovaujamas žymiojo 
išeivijos solisto Vlado Bal
trušaičio, ir ėmėsi iniciatyvos 
įkurti Čikagos lietuvių operą, 
prisiėmęs organizacinę, finan
sinę ir kitokią atsakomybę. 
Buvo pabrėžta įsimintina data 
— 1957 m. kovo 30-oji, kai 
Čikagoje, Marijos aukštes
niosios mokyklos (Maria High 
School) salėje pakilo rūtos 
šakele papuoštos pirmosios 
premjeros — G. Verdi „Rigo
letto” uždanga.

Rotušės salėje buvusi Či
kagos lietuvių operos įsteigėjo 
ir pirmosios premjeros statyto
jo V. Baltrušaičio žmona Ele
na Baltrušaitienė, dabar gyve
nanti Vilniuje, prisiminė:

— Prieš pirmąją premjerą 
nerimavome, jaudinomės: ar 
pavyks premjera, ar susirinks 
publika? Juk kai kas abejojo 
operos sėkme, pastatymo są
lygos buvo sunkios, artistams 
atlyginimo niekas nemokėjo, 
už samdytą orkestrą reikėjo 
brangiai mokėti. Bet opera 
pasisekė puikiai, publika ją 
entuziastingai priėmė. Tai 
buvo išeivijos teatralų trium
fas.

Įsijausti, bent mintimis per
sikelti į tą atmintiną dieną 
padėjo iš įrašo nuskambėjęs 
premjeros statytojo, pagrindinės 
partijos atlikėjo V. Baltru
šaičio profesionaliai, jautriai 
atliktas (dueto) fragmentas iš 
„Rigoletto”.

Muzikologė J. Vyliūtė įdo
miai papasakojo, kaip toliau 
stiprėjo, populiarėjo Čikagos 
lietuvių opera. Po „Rigoletto” 
su nemažesniu pasisekimu 
buvo pastatytas Ch. Gounod 
„Faustas”, „Romeo et Juli- 
ette”, G. Bizet „Carmen”, G. 
Verdi „Aida”, „Traviata”. Iš 
viso pastatytos 42 operos, 
įskaitant ir paskutiniąją 
„Carmen”. Repertuare atsira
do K. V. Banaičio „Jūratė ir

Kastytis”, J. Gaidelio „Gintaro 
šaly”, V. Marijošiaus „Prie
saika”, kitos lietuviškos ope
ros. Vakare buvo prisimintas 
ir įdomus unikalus atvejis, liu
dijantis Čikagos operos ryšius 
su .okupuotos, geležine už
danga atskirtos, Lietuvos tea
tralais. Rizikuodamas papulti 
į KGB nagus, galbūt ir į Sibiro 
tremtį, tuometinis Vilniaus 
teatralas Stasys Dautartas, 
slaptais keliais į Čikagą per
davė J. Karnavičiaus operos 
„Gražina” klavyro ir par
titūros fotokopijas. To dėka ši 
opera 1967 m. rampos šviesą 
išvydo Čikagos Lietuvių operos 
scenoje.

Pasak knygos autorės J. 
Vyliūtės, tiek šis, tiek kiti pa
statymai liudija, jog išeivijos 
opera tapo mūsų tautos pa
sipriešinimo dalimi, savotiška 
jo išraiška. Juo labiau, kad 
nuo pat operos veiklos pra
džios iki šiandienos galioja 
nuostata — kas bebūtų — visi 
spektakliai turi būti atliekami 
tik lietuvių kalba. Tiek muzi
kologė J. Vyliūtė, tiek kiti va
karo dalyviai sakė, kad net ir 
kai kuriose cperose dainavę 
amerikiečiai privalėjo savo 
partijas išmokti lietuviškai. 
Kad mūsų mažos tautos kalba 
savo turtingumu nė kiek ne
nusileidžia didžiųjų tautų ir 
valstybių kalboms, o dargi 
žodingesnė, spalvingesnė, va
kare kalbėjo, publikos ypač 
šiltai sutikta, poetė ir reži
sierė Birutė Pūkelevičiūtė, 
kruopščiai, poetiškai išvertusi 
ne vienos Čikagos lietuvių 
operos libretą, kantatą „Car- 

Vilniaus rotušėje, Menininkų rūmuose, vakaras, skirtas Čikagos Lietuvių operai. Programai vado
vavo muzikologė Jūratė Vyliūtė (sėdi šalia poetės rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės, kuri yra pirma 
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mina Burana”, daug širdies ir 
kantrybės įdėjusi į G. Verdi 
„Traviatos” režisūrą. Čia pri
dedami vakare išsakyti B. Pū
kelevičiūtės prisiminimai apie 
lietuviškos operos praeitį, kas
dienybes, be abejo, bus įdomūs 
ir Draugo skaitytojams.

Vakare ne kartą buvo mini
ma Danutė Stankaitytė, Algir
das Brazis, Jonas Vaznelis, 
Stasys Baras, Alvydas Vasai- 
tis, Vytautas Marijošius, Alek
sandras Kučiūnas, kiti solis
tai, dirigentai, ant kurių pečių 
klestėjo ir laikėsi Čikagos Lie
tuvių opera.

Pasak muzikologės ir kny
gos autorės J. Vyliūtės, iš
eivijos opera klestėjo maždaug 
25 metus. Bet laikas retino so
listų, choristų, kartu ir publi
kos gretas, o 1995 m., statant 
G. Bizet operą „Perlų žvejai”, 
iš lietuvių operos meninio ko
lektyvo ko gero, buvo belikęs 
dirigentas A. Vasaitis. Daug 
savo autentiškumo, kūrybinio 
savitumo, identiteto opera 
prarado ir tuomet, kai į ga
stroles buvo pasitelkti Lietu
vos muzikiniai teatrai.

Vis dėlto, tiek vakare, tiek 
J. Vyliūtės knygoje pripažinta, 
kad Čikagos lietuvių opera — 
unikalus, išskirtinis reiškinys, 
parodantis, prezentuojarftis 
aukštos vertės kultūrinį išei
vijos mentalitetą. Tariant so
listės D. Stankaitytės anuo
met pasakytais žodžiais, jokia 
kita tautinė mažuma Ameri
koje nieko panašaus nesukūrė 
ir neturi.

Vakare nuoširdžius sveikini
mus nuo šiandieninės operos 
dalyvių susirinkusiems tarė iš 
Čikagos atvykusi dabartinė 
lietuviškos operos solistė Lidi
ja Rasutienė, beje, savo vaikus 
dabar 
niaus 
augtų 
kalbą
Iš L. Rasutienės žodžių susi
rinkusieji tą vakarą suprato, 
kad lietuviška opera Čikagoje 
gyvuoja, vėl semiasi naujų 
jėgų. Į dirigento ir meno vado
vo postą sugrįžus A. Vasaičiui, 
o valdybos vadovo pareigas ei
nant ilgamečiui solistui Vaclo
vui Momkui, į 2000-sius me
tus Čikagos Lietuvių opera 
žengia rengdama naują G. 
Verdi „Traviatos” pastatymą. 
Muzikologės, geriausios čika-

leidžianti į vieną Vil- 
mokyklą, kad jie iš- 
gerais, savo gimtąją 

mokančiais, lietuviais.

Vilniaus 
sol. Irena 

ė 
giškos lietuviškos operos ži
novės Lietuvoje J. Vyliūtės 
nuomone, šie ir kiti pastariąji 
pastatymai teikia pagrindo 
tikėtis, kad Čikagos Lietuvių 
opera gali persiformuoti į nau
jo savo etapo pradžią.

Vakaro dalyviai karštomis 
katutėmis sutiko Lietuvos 
kultūros viceministro Juozo 
Širvinsko pranešimą, kad 
grupė išeivijos operos dalyvių 
apdovanoti šios ministerijos 
padėkos raštais. Juos pelnė 
dirigentai Aleksandras Ku
čiūnas, Alvydas Vasaitis, vie
nas operos steigėjų, daug 
metų vadovavęs jos valdybai, 
Vytautas Radžius, solistas 
Stasys Baras, Algirdas Brazis, 
Danutė Stankaitytė, Aldona 
Stempužienė, Kazys Skaisgi- 
rys ir knygos Čikagos lietuvių 
opera leidimą parėmęs Lietu
vių Tautinis kultūros fondas.

Fondas tikrai neapsiriko, 
paremdamas J. Vyliūtės kny
gos išleidimą. Vakare kalbė
jusio muzikologo E. Gedgaudo 
nuomone, tai išties vertinga 
knyga, profesionaliai, kruopš-

„Lingua gloriosa
Birutė Pūkelevičiūtė

Labas vakaras, brangūs 
operos mylėtojai, susirinkę pa
sitikti' naują knygą Čikagos 
lietuvių opera. Man nepapras
tai malonu matyti jūsų 
šviesius veidus — rodos, vėl 
įsižiebė rampa, vėl subangavo 
uždangoj tradicinė rūta — 
kuri puošė ne tik Kauno

vakare, skirtame Čikagos Lietuvių operos 40 m. sukakčiai paminėti dainuoja 
Algimanto Žižiūno

čiai pateikianti Čikagos lietu
vių operos istorijos metmenis. 
Knyga parašyta patraukliai, 
žaviu braižu, gausiai ir gražiai 
iliustruota spektaklių ir jų 
kūrėjų nuotraukomis, spaus
dinami pilno repertuaro, spek
taklių kūrėjų, dalyvių, orga
nizatorių sąrašai, nuorodos. 
Knyga liudys apie didelę šios 
operos reikšmę, patvirtins, 
kad tai savarankiška lietu
viško teatro atšaka, jo tradi
cijų tęsėja užsienyje.

Čikagos Lietuvių opera. 
Istorijos metmenys. Autorė 
Jūratė Vyliūtė; redaktorė 
Onutė Daukšienė; dailininkas 
Romas Orantas. Išleista 1999; 
210 psl.; tiražas 500 egz.; dau
giau kaip 100 nuotraukų; lei
dėjas Lietuvių tautinis kul
tūros fondas Čikagoje;kaina 
15 dol., už persiuntimą 
pridėti 2 dol. Gaunamapas O. 
Kremerį, 1005 Sherwood 
Drive, La Grange Park, IL 
60526-1551 ir V. Momkų, Jau
nimo centras, 5620 S. Clare- 
mont Avė, Chicago,IL 60636 

sceną, bet ir visus išeivijos 
operos pastatymus.

Labai gaila, kad šį vakarą 
nėra Vilniuje tikrųjų operos 
kūrėjų-veteranų: dirigentų, sce
novaizdžio menininkų. Pasi
taikė, kad aš buvau netoliese, 
tad gavau malonų pakvietimą 
šioje iškilmėje dalyvauti. Taigi
— kokios mano kvalifikacijos?

Pirmiausia: nuo mažumės 
esu operos mylėtoja. Kai pir
mą kartą ėjau pasižiūrėti op
eros (tai buvo „Čigonų baro
nas), buvau tokia maža ir to
kia paika, kad maniau, jog 
scenoje bus rodomas baronas
— atseit, avinas. Ir, atvirai 
sakant, nusivyliau, vietoj avi
no pamačiusi Juozą Babra
vičių.

Mano įnašas Čikagos lie
tuvių operai labai nedidelis, 
labai ribotas: aš režisavau 
66-tųjų metų „Traviatą” (vė
liau buvo dar kita), o taipgi 
išverčiau „Fidelio” ir „Car
mina Burana.” Tai ir viskas. 
Tad gal po įspūdingos šios va
karo muzikinės dalies, kai 
salėj dar tebevirpa tos nuosta
bios vaivorykštės garsai, Jūs 
man leisite tarti žodį apie — 

Žodį, kuris operoje taipgi vai
dina nemažą vaidmenį.

Po karo likimas mane nu
bloškė į Kanadą, į Montrealį, 
ir aš gyvenau pas Kardelius: 
nuomojau pas juos kambarėlį. 
Tuo metu Elzbieta Karde
lienė, buvusi mūsų operos 
primadona, koloratūrinė lakš
tutė, ruošėsi naujam koncer
tui. Ji norėjo dainuoti visiškai 
naują literatūrą: ir lietuvišką, 
ir verstinę. Kadangi aš buvau 
truputį rašinėjusi, E. Kar
delienė pasikvietė mane tal
kon: išversti tuos kūrinius, 
kuriuos ji buvo išsirinkusi. 
Tad dieną darbo metu aš ban
dydavau sudėlioti bent kelias 
vertimo eilutes, o vakare mu
dvi sėsdavom prie pianino, ir 
p. Elzbieta man paaiškindavo, 
kodėl kai kur mano žodžiai jai 
netinka, ir ko reikia daininin
kui, idant tekstas būtų pato
gus dainuoti. Man rodos, tą 
įsiminiau ir supratau.

Tad, kai persikėliau į Či
kagą ir man buvo pasiūlyta 
versti „Fidelio”, drįsau susi
tarti šiam įsipareigojimui. 
Man atrodė, kad tai nebus per 
daug sunku. Juk moku vo
kiečių kalbą, o dabar jau ir 
nutuokiu, kaip reikia versti 
tekstą dainininkams.

Tačiau iš tikro „Fidelio” 
buvo didžiai sunkus darbas, 
nes pati vokiečių kalba tarsi 
šiaušiasi prieš mūsų kalbą. 
Sakinio pabaigų „apsiverti
mai”, žodžių eilės skirtinga 
dinamika, manyčiau, labai ap
sunkina pastangas sklandžiai 
tekstą išversti. Po daugelio 
metų Floridoje sutikau poetę 
Ramutę Skučaitę, kuri buvo 
išvertusi „Fidelio” Lietuvos op
erai. Tuoj pat atsinešiau libre
to knygutę, kurią išleido 
Čikagos opera, ir puoliau Ra
mutę klausinėti: kaip tu iš
vertei šią vietą? kaip grūmeisi 
su šia problema?., kaip ją 
įveikei? Šimtai klausimų! Nes 
juk skiemens derinimas su 
nata yra tikras krapštuko kni- 
binėjimas — tai tarsi milžiniš
kas kryžiažodis.

Kiekvienu atveju — po 
„Fidelio” nutariau, kad ben
dram išsilavinimui vieno ope
ros vertimo gana, kad daugiau 
niekad tokio darbo neapsiim
siu. Niekad, niekados! Bet štai 
į sceną įžengė Carlo Orffo kan
tata „Carmina Burana”.

Prieš kelerius metus, viešė
dama Lietuvoje, vieną tvankią 
vasaros popietę sustojau prie 

Vilniaus plakatų stulpo, nes 
mane kaip magnetas pri
traukė skelbimas: bus dai
nuojama „Carmina Burana!” 
Deja, plakate pažymėtą dieną 
aš turėjau būti Kaune, kur 
buvo numatytas mano autųpi- 
nis vakaras Maironio muzie
juje... Tad likau kantatos nę- 
išgirdusi. Tačiau Kaune sąyp 
vakaro metu, pasakojau, kaip 
„Carmina Burana” verčiau į 
lietuvių kalbą ir pridūriau: 
„Neabejoju, kad jos vertėjas 
Lietuvoje — irgi patyrė tiek 
džiaugsmo, kiek ir aš”. Pęr 
salę prabėgo, keistas šlame
sys... ' Nesupratau — korJėĮ? 
Tik vėliau sužinojau, kad Lie
tuvoje ši kantata dainuojamą 
originalo kalba: ji nėra „iš
versta. Todėl joks vertąjas jo
kio džiaugsmo patirti. ne
galėjo, ir todėl klausytojų salė 
„sušlamėjo” lengvu juokeliu. 
Aišku, daug kūrinių dainuoja
ma originalo kalba. Tačiau 
„Carmina Burana” kantatos 
atveju tik tada paaiškėja 
dainų šelmystė, jos kūrėjų 
žaismingas dūkimas, aistrą 
gamtos grožiui ir meilei, kai 
klausytojai supranta dainų go
džius.

Mano pirmasis susitikimas 
su „Carmina Burana” įvyko 
‘80-taisiais metais. Vieųą gra
žią pavasario dieną mąn pa
skambino Čikagos lietuvių ope
ros valdybos pirmininkas Vy
tautas Radžius. Naujam sezo
nui bus statomi „Pajacai” ir 
„Carmina Burana”, kurią jie 
dainuos lotyniškai, nes , .gir
dėjo, kad teksto neįmanoma 
išversti. Gaila, sako jis, labai 
gaila, nes visad Čikagos lietu
vių operos buvo dainuojamos 
lietuviškai. Tačiau reikėtų 
žiūrovams bent parūpinti lei
dinėlį su lietuvišku pažodiniu 
tekstu. Ar aš galėčiau tą pada
ryti? Atsakiau, kad tą galėtų 
atlikti, kuris nors lotynų kal
bos žinovas (kunigas, mokyto
jas arba teisininkas), kurių 
Čikagoj apsčiai turime. Bet 
Radžius lengvai nepasitraukė. 
Jis man pasiūlė tekstą bent 
pasiskaityti. Na, gerai! Ne
trukus gavau originalą su trim 
pažodiniais vertimais: anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalba. 
Nors Carlo Orffas parašė kan
tatos muziką ‘37-taisiais me
tais, bet tekstas, kaip žinote, 
yra senas senutėlis. Jį, sukūrė 
nežinomi klajūnai poetai; ir 
vienuoliai XII-XIII amžiuje.

Tekstą skaitydama, supra
tau, kad šių dainų jau nebūtų 
įmanoma į moderniausias kal
bas išversti. Eilutė nepapras
tai trumpa, rimai beveik lipa 
ant rimų. Kokia kalba gali 
šitiek rimų susirasti? Štai, aš 
turiu anglišką rimų žodyną. 
Tai 600 puslapių knyga, ir visi 
grynieji rimai joje išsemti. Bet 
palaukit! O jeigu lietuviai su
manytų rimų žodyną išleisti 
— jis būtų neaprėpiamas... 
Juk mes keičiame galūnes, 
žodžius linksniuojame, šokdi
name kirtį! Mes esame rimų 
turtuoliai! Tad kažin, pagalvo
jau, ar būtų įmanoma „Car
mina” dainuoti lietuviškai? 
Dėl įdomumo pabandžiau ke
lis posmus išversti...

O Fortūna,
Tu kaip mėnuo —
Tu kas dieną
Vis keities...

O Fortūna 
Vėl u t Luna 
Statu variabilis...

(Nukelta į 2 psl.)



2 —Nr. 212(40) *1999 m. Spalio 30 d.

Vienas Newberry Lituanica katalogo sudarytojų — Giedrius 
Subačius.

Reikšmingo leidinio
sutiktuvės

•Šeštadienį, spalio 23 d., 11 
vai. ryto, Newberry bibliote
koje įvyko reikšmingo leidinio 
sutiktuvės.

Knygą Neuberry Lituanica: 
Čikagos Neuberry bibliotekos 
lituanistinių ir pfūsistinių 
knygų katalogas iki 1004 me
tų/ Books of Lithuanian and 
Old Prussian Interest at the 
Newberry Library, Chicago to 
1904; parengė Giedra Subačie- 
nė ir Giedrius Subačius.

Katalogo tekstai ' pateikti 
dviem kalbom, iš' lietuvių į 
anglų kalbą išvertė Jurgis Ar
vydas Anysas ir Laima Pe
trauskas Vander-Stoep. Lei
dinį grafiškai apipavidalino 
Vincas Lukas, sumaketavo Ar
vydas Tamulis, fotografijas 
pristatė Newberry biblioteka, 
išspausdino Draugo spaustuvė 
Čikagoje. Parengėjų autorinių 
teisių registracija susieta su 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutu.

Knygą finansavo Lietuvių 
fondas, o išleido primosios lie
tuviškos knygos paminėjimui 
sudarytas JAV Lietuvių Ben
druomenės komitetas. Tad 
pastangos, po Mažvydo kny
gos minėjimų, organizuotai 
susitelkti savotiškai daug su- 
dėtingesniam organizaciniam 
darbui — katalogo Neuberry 
Lituanica leidybai — vertos 
ypatingos mūsų lietuviškos 
visuomenės išeivijoje padėkos.

Katalogo pasirodymas yra 
svarbus daugeliu požiūrių. 
Spausdinys pagarsina New- 
berry biblioteką. Vietą, kur 
beveik šimtmetį saugomas 
gausus lietuviškų, iki 1904

Katalogo Newberry Lituanica sudarytojas Giedrius Subačius su 
Mary Janzen, Newberry bibliotekos visuomenei pristatomų pro
gramų centro direKtore.

Paul Gehl, Nevvberry bibliote
kos retų knygų kuratorius.

metų išspausdintų knygų, rin
kinys. Šioje Čikagos bibliote
koje galima susipažinti su vi
sais Mažojoje Lietuvoje iš
spausdintais lietuvių kalbos 
žodynais ir su beveik visa 
Rytų Prūsijoje išspausdintų 
lietuvių kalbos gramatikų ko
lekcija. Bibliotekoje taip pat 
yra kitų (nekalbinių) senes
nių, Karaliaučiuje, Tilžėje, 
Vilniuje išleistų knygų — mal
daknygių, giesmynų, elemen
torių ir kt.

Katalogą išspausdinus, se
niausioji litauništikos rašytinė 
medžiaga tapo prieinama viso 
pasaulio kalbininkams-tyri- 
nėtojams, o, svarbiausia Lie
tuvos kultūros istorija pasi
pildė naujais, reikšmingais 
žibių šaltiniais.

Neuberry Lituanica buvo 
paruošta ir išspaudinta per 
palyginti trumpą laiką. Nors 
apie vertingą lituanistikos 
rinkinį Nevvberry bibliotekoje

Newberry bibliotekoje Čikagoje, Nevvberry Lituanica katalogo su
tiktuvėse. Iš kairės: Jurgita Baltrušaitytė, Laima Petrauskaitė 
Vander Stoep, katalogo straipsnio vertėja, ir Paul Gehl.

„Muzika — tai Dievo 
pasiun tinys”

Džiugi žinia, kad į Čikagą 
atvyksta pasaulinio garso 
Valstybinis Vilniaus kvarte
tas, jau pasiekė lietuvių vi
suomenę. Šio kvarteto koncer
tai — šventė visiems muzikos 
mylėtojams. Garsas apie šį 
muzikinį kolektyvą sklinda 
pirma jo: apkeliavęs 30 pasau
lio kraštų, su didžiausiu pasi
sekimu koncertavęs žymiau
siose pasaulio koncertinėse sa
lėse, kiekvienais metais su
rengiantis po 80 koncertų Eu
ropoje ir Azijoje, Afrikoje, 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Kanadoje, sugrįžęs į Lietuvą, 
visada pradžiugina ne tik di
džiųjų miestų klausytojus; bet 
aplanko ir mažiausius Lietu
vos miestelius.

Dabar Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, atvykęs į Čikagą 
pirmosiomis lapkričio dieno
mis, koncertuos kartu su pia
nistais Sonata ir Roku Zubo
vais Jaunimo centro didžiojoje 
ir Pasaulio lietuvių centre Lie
tuvių dailės muziejaus salėse..

Valstybinio Vilniaus kvarte
to kūryba — tai ištisa Lietu
vos kultūrinio gyvenimo epo
cha, giliai įsisąmonintos mu
zikų misijos pavyzdys. Per il
gesnį nei trijų dešimtmečių 
kūrybos kelią susiklostė savi
ta interpretavimo tradicija, 
kuriai būdingas sugebėjimas 
atskleisti kūrinio gelmių klo
dus. Ypač plati ansamblio gar
sinė, spalvinė, ir emocinė pa
letė. Sugebėjimas įsigilinti į 
skirtingų epochų ir stilių kom
pozitorių kūrinius, absoliuti 
klausa epochos skambesio 
niuansams, leidžia šiam an
sambliui atskleisti plačiausią 
raiškos priemonių skalę, inter
pretuojant Hayden ar Beetho-' 
ven, Brahms ar Schulhoff, 
Schitke, Schonberg ar Case.

buvo girdėta prieš keletą 
dešimtmečių, leidybos komite
to narės Dalios Anysienės 
nuomone, Vakaruose tada, 
matyt, neatsirado šiais kon
krečiais lituanistinės biblio
grafijos dalykais susidomėju
sių specialistų (o, kaip žinome, 
sovietinėje Lietuvoje politinės 
cenzūros tinklas visada suma
niai stelbė bet kokias tautinės 
istorinės atminties šaknis, 
ypač tas, kurių nepajėgė pa
keisti savos ideologijos ‘mu
tantais’).

Tačiau šiandien padėtis pa
sikeitė. Tarsi pačiu laiku į Li
tuanistikos Illinois universite
to katedrą atvykęs dėstyti 
Giedrius Subačius susidomėjo 
lietuviškų knygų katalogo pa
ruošimo galimybe. Darbą 
spartino bibliotekos mokslo 
darbuotojo dr. Paul Gehl tei
kiama pagalba — vertinga 
bibliografine informacija — 
bei dr. Mary Janzen sklandi 
organizacinė veikla.

Knygos Neuberry Lituanica 
sutiktuvėse kalbėjo du prane
šėjai. Dr. Paul Gehl pristatė 
kalbininko princo Lous-Lucien

Literatūra • menas • mokslas

Muzikai griežia visus J. Hay
den kvartetus, koncertinius 
ciklus „Vėlyvieji L. van Bee
thoven kvartetai”, „W. A. Mo- 
zart styginių kvintetai”, „Visi 
M. K. Čiurlionio kvartetinįai 
kūriniai”.

Ansamblis kasmet pateikia 
klausytojams naujų partitūrų. 
Jo milžiniškame repertuare, 
greta klasikos, yra per šimtą 
šiuolaikinių kompozitorių 
kvartetų, iš kurių 40 dedikuo
ta Vilniaus’kvartetui ir ben
dradarbiavimas su kompozito
riais tęsiasi; Vilniaus kvarte
tas, pasižyfriintis preciziška 
atlikimo technika, interpreta
vimo branda, didele atlikimo 
kultūra dėl savo plataus re
pertuaro yra kviečiamas į 
įvairių šaliiį įrašų studijas: 
Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, JAV jau yra 
išleista 30 plokštelių ir kom
paktinių diskų.

Debiutavęs 1965 m., an
samblis 1972'm. pelnė aukš
čiausią apdovanojimą tarptau
tiniame konkursė Lježe (Belgi
ja). 1973 m. jam suteiktas Vil
niaus vardas, o 1979 m. Vil
niaus kvartetas tapo valsty
binės premijos laureatu.

Nuo pat pirmųjų kvarteto 
gyvavimo riietų pirmuoju 
smuiku griežia žymioji Lietu
vos muzikė, tikroji kvarteto 
siela ir įkūrėja, talentinga, 
kūrybinga Audronė Vainiū- 
naitė, garsaus Lietuvos kom
pozitoriaus Stasio Vainiūno 
dukra. Už nuopelnus, garsi
nant Lietuvos vardą ir muziki
nę kultūrą, ji yra apdovanota 
Gedimino IV laipsnio ordinu. 
Jau 30 metų kvartete čelo 
griežia Augustinas Vasiliaus
kas,' Lietuvos muzikos aka
demijoje paruošęs ne vieną 
jaunųjų muzikos kartą. Dar-

Bonaparte (imperatoriaus Na
poleono I sūnėno) knygų ko
lekciją ir kai kurias jos pateki
mo į Čikagą aplinkybes, o dr. 
Giedrius Subačius supažin
dino su joje sukauptu, lietu
viškų knygų fondu, medžiagos 
savybėmis bei jos moksline 
verte. Iš 92-jų Giedrės ir Gie
driaus Subačių kataloge ap
rašytų knygų, 86 yra paimtos 
iš Bonaparte kolekcijos.

Lietuvių rašto paminklų 
(beje, kaip ir daugelio kitų 
kūrybinės bei intelektualinės 
minties formų) paieškas, ap
rašų sudarymą bei darbų 
spausdinimą diktuoja pats gy
venimas, būtinybė pavyti ‘pra
rastą laiką’, pristatant ki
tiems savosios kultūros pa
siekimus. Todėl norisi tikėti, 
kad ne tik JAV bibliotekose, 
bet ir gausiuose išeivijos ar
chyvuose saugoma vertinga 
kūrybinė medžiaga bus žymiai 
sparčiau ruošiama spaudai. 
Sekant pavyzdžiu, kurį pa
rodė darniai ir išradingai dir
bęs Neuberry Lituanica kata
logo leidybos komitetas.

Loreta Venclauskienė 

niai į vienetą įsiliejo jaunieji: 
antruoju smuiku griežiantis 
Artūras Šilalė ir altistas Gir- 
dutis Jakaitis.

Gražūs kūrybinio bendra
darbiavimo ryšiai, prasidėję 
prieš keletą metų, sieja Vil
niaus kvartetą su gerai 
Čikagoje žinomų pianistų pora 
— Sonata ir Roku Zubovais. 
Jie 1997 metais su kvartetu 
koncertavo Čikagoje, vėliau tą 
programą atliko Lietuvoje — 
grojo Plungėje, senuose grafo 
Oginskio dvaro rūmuose,kur 
dabar įsikūręs muziejus, Klai
pėdoje, Kauno ir Vilniaus fil
harmonijų salėse. Kai meni
ninkai turi bendrą tikslą ir 
yra tų pačių meninių idėjų 
skleidėjai, tai ir rezultatų ilgai 
laukti netenka — vėl naujas 
kūrybos partnerių susitikimas 
subrandina naujas koncerti
nes programas. Šiemet Lietu
voje buvo įspūdingai pažymė
ta kompozitoriaus St. Vainiū
no 90 metų sukaktis. Koncer
tai vyko jo vardo muziejuje, 
miestų salėse. Žymaus lietu
vių kompozitoriaus kvintetą 
pirmą kartą Čikagoje atliks 
Vilniaus kvartetas ir Rokas 
Zubovas.

Sonata ir Rokas Zubovai, tai 
tie du žiburėliai, kurie Čika
gos lietuviams neleidžia pa
miršti, kad mūsų gyvenime 
turi būti nors truputis laiko ir 
klasikinei muzikai, kad mūsų 
siela turi nors kartais būti pa
maloninta geros muzikos gar
sais ir patys, kiek išgali, ne
raginami kuria savąsias mu
zikines popietes. Kviečia į jas 
draugus ir bičiulius, ir ne tik 
muzikos mylėtojus — mokyda
mi vaikus didžiojo muzikos 
meno, svajoja sulaukti to lai

(Atkglfejš 1 psl.)
Atrodo, kad būtų įmanoma... 

Ir tąsyk baisiai užsidegiau: 
padaryti kažką, ko neįmano
ma padaryti didžiosiomis kal
bomis. Paskambinau Radžiui 
ir sakau: jeigu opera norėtų 
kantatą dainuoti lietuviškai, 
aš negailėčiau nei laiko, nei 
pastangų — ir tokį vertimą 
pasistengčiau padaryti. Žinau, 
kad tai būtų milžiniškas dar
bas — bet įdomus!

Kai jau buvau išvertusi tris 
dainas, mudu su Radžium ir 
operos valdybos nariais nuva
žiavom pas Alvydą Vasąitį, 
kantatos dirigentą. Vasaitis 
atsisėdo prie fortepijono, o aš 
tarsi „padainavau” tai, ką bu
vau išvertusi. Kai jie išgirdo 
lietuvišką tekstą, visi užsi
degė: „Būtinai dainuokime lie
tuviškai!” Tad prasidėjo ilgas 
ir sunkus darbas. Besidarbuo
jant mane patraukė dar vie

rasdavau vienodų skiemenų ir 
taip pat kirčiuojamus žo
džius. Pavyzdžiui; „linksmas

Rašytoja poetė Birutė Pūkelevičiūtė kalba vakaro, skirto Čikagos 
Lietuvių operai programoje, Vilniaus Menininkų rūmuose.

Nuotr. A. Žižiūno

ko, kai jų talentingi mokinu
kai su savo tėveliais irgi ateis 
pasiklausyti muzikos. Juk 
muzika — universali žmonių 
kalba ir tik koncerto metu 
mes galime pajusti tikrą kū
rybos vyksmą: tas stebuklas 
vyksta salėje.

„Muzika — tai Dievo pasiun
tinys, atsiųstas judinti švel
niausias ir geriausias mūsų 
sielos stygas, raminti širdis, 
suvargusias gyvenimo rūpes
čiuose, ginti iš jų melus, nedo
rybes, pavydus, neapykantas”, 
— tai M. K. Čiurlionio žodžiai.

Vilniaus styginis kvartetas. Iš kairės: Audronė Vainiūnaitė, 
Artūras Šilalė, Augustinas Vasiliauskas,Girdutis Jakaitis.

99„Lingua gloriosa
ir laimingas” „felix et t>ea- 
tus”'... Arba — kad giria: Žydi, 
žydi/floret, floret — gėlėmis/ 
floribus ir... šakomis/foliis... 
Kantatoj yra garsi smuklės

nas dalykas: nors tarp lotynų 
ir lietuvių kalbų nėra tiesiogio 
panašumo, bet dažnai su
skamba panašus sakinio suda
rymo (mąstymo?) bangavimas.
Gal todėl, kad abi yra senos' daina, kurioj nupasakota, už 
kalbos. Žodžių linksniavimas, ką laidokai pakelia penkiolika 
galūnių kaita, sakinio dėlio- . tostų, ir tąsyk išvardijamas 
jimo būdas, netgi kažkokia 
panaši tonacija — plaukimo 
„melodija”. Svarbiausia: jau
čiau, kad originalas nėra mū
sų kalbai priešiškas, kaip, 
sakysime, jis muistosi ir „ko
voja” prieš moderniąsias kal
bas. Lotyniškas tekstas mums 
draugingas.'

Aš žengiu plačiais keliais.
Sekdamas jaunystę!

Via lata gradior
More iuventutis!

Stačiai džiūgaudavau, kai

DRAUGAS
Šio didžiojo kompozitoriaus 
kūrinius koncertų metu gros 
Valstybinis Vilniaus kvarte
tas. Koncertai vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje š.m. 
lapkričio 5 d., 7:30 vai. vak. ir 
PLC Lietuvių dailės muzie
jaus salėje lapkričio 7 d., 1 
vai. po pietų. Šios salės pasi
rinktos neatsitiktinai — jas 
mėgsta lietuviai ir tikimasi 
sulaukti daug klausytojų, nes 
tai vienintelis ir paskutinis 
klasikinės muzikos koncertas 
šiais metais,

L. Krivickienė

gėrėjų sąrašas. Jau iš pirmo 
žvilgsnio man buvo aišku, kad 
aš įstengsiu smuklės dainą 
išversti. Todėl, kad lietuviškas 
žodis „geria” yra dviskiemenis 
ir kirčiuojamas ant pirmojo 
skiemens, lygiai kaip ir loty
niškas žodis „bibit”. Ir dargi 
mūsiškis „geria” — gražesnis 
fonetiškai! Tad štai:

Geria ponai, geria ponios, 
Geria sveikas ir ligonis, 
Geria stalius ir kariškis, 
Geria kurpius ir dvasiškis, 
Geria paikas ir išminčius, 
Geria vaikas ir karšinčius. 
Geria lėtas, geria greitas,
Geria tarnas ir tarnaitė, 
Geria jaunas, geria senas, 
Geria vyskupas, dekanas, 
Geria tėvas, geria brolis, 
Geria turčius ir varguolis, 
Geria dviese ir po vieną, 
Geria tūkstančiai kas dieną!

Geria, geria, geria... Kadan
gi šis žodis valdo pagrindinį 
ritmą, kaip išsisuktų vokietis 
su savuoju „trinkt”, anglas su 
„drinks”, o prancūzas su 
„boit”? Tokį džiaugsmą kartais 
pajusdavau širdy, kad su mū
sąja — senąja, nuostabiąja 
(beveik „antikine”) lietuvių 
kalba — galiu pasileisti į 
„Carmina Burana” vertimo 
avantiūrą. Tad tegu būna pa
šlovinta garbingoji mūsų kal
ba: „Elevata šit lingua nostra 
gloriosa!”

Čia ir baigiasi mano pasa
kojimas apie savo asmeninę 
patirtį išeivijos operoje. Daug 
daugiau ir daug įdomesnių is
torijų surašyta knygoje Čika
gos lietuvių opera, kurios pa
sirodymu labai džiaugiuosi ir 
sveikinu jos autorę muzikolo
gę Jūratę Vyliūtę.
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Lietuvos Muzikos akademijos 
Kauno fakultetui —10

Sovietinės okupacijos me
tais Kaune buvo vystoma pra
monė, dominavo techniškos 
aukštosios mokyklos, kai tuo 
tarpu dauguma humanita
rinių institucijų, įkurtų Kaune 
nepriklausomybės metais, bu
vo panaikinta, arba, kitais 
žodžiais tariant, iškelta į so
stinę Vilnių. Tokio likimo su
silaukė Operos ir baleto tea
tras. Kauno konservatorija 
(Muzikos akademija), panai
kintas VDU, vietoj jo organi
zuojant Kauno Politechnikos 
ir Medicinos institutus, iš
kelta respublikinė biblioteka 
ir kt. Taip Kaunas, išaugęs be
veik į puses milijono gyven
tojų miestą, kultūros srityje 
tapo provincija, visus savo lo
bius atidavęs sostinei. Galima 
įtarti, jog išlaikyti Kauną 
kultūriškai žemesniame lygyje 
buvo stengtasi sąmoningai, 
kad pačiame to meto lietu- 
viškiausiame Lietuvos did
miestyje neužsiliktų aktyviau
si, talentingiausi žmonės, ne- 
siformuotų, neplist , nepagei
dautinos nuotaikos, lietuviš
koje terpėje nesiform’. tų tau
tiška savimonė.

9-ojo dešimtmečio pabaigoje 
kylanti Atgimimo banga iš 
karto iškėlė mintį apie būti-- 
numą atkurti mieste prieš
karyje veikusias aukštąsias 
mokyklas. Kauno mieste be 
profesionalaus filharmonijos 
choro ir muzikinio teatro, dau
giau rimtesnių muzikinių jėgų 
nebuvo., Vilniuje muziką stu
dijuojantis jaunimas, baigęs 
mokslus, į Kauną stengiasi 
nevykti. Todėl gimė mintis 
apie būtiną aukštosios muzi
kos mokyklos Kaune atkū
rimą. Ta’nr pritarė ir to meto 
Lietuvos "konservatorijos (Mu
zikos akademijos) rektorius 
prof. V. Laurušas. 1988 m. pa
baigoje, gavus Lietuvos aukš
čiausios valdžios institucijų 
pritarimą, buvo skubiai imtasi 
darb'o'.' 1989 m. pradžioje Lie
tuvos konservatorijos (Muzi
kos akademijos) būsimo Kau
no fakulteto vadovu buvo 
paskirtas pianistas docentas 
Ramutis Čepinskas, kuris per 
trumpą laiką sugebėjo pareng
ti materialinę bazę, suburti 
pedagogų sąstatą ir 1989 m. 
rugsėjo 1 d. pradėti pirmuo
sius mokslo metus.

Per dešimtį veiklos metų fa
kultetas susiformavo, nusi
stovėjo darbo kryptis, tikslai. 
Šiandien galima patvirtinti, 
kad fakulteto įkūrimas buvo 
pozityvus žingsnis, pateisinęs 
visus lūkesčius. Į Kauną stu
dijuoti atvyksta jaunuoliai iš 
visos Lietuvos viduriniosios 
grandies muzikos mokyklų: 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 

Gamtoje jau skamba rudens daina. Nuotr. A. Grigaičio

Vilniaus. Žinoma, didžiąją 
studentų dalį vis tik sudaro 
kauniečiai. Įdomu pastebėti, 
jog Kaune siekiantys muziki
nio išsilavinimo jaunuoliai dar 
studijų metais susigyvena su 
miestu, su jo kultūrine aplin
ka ir, baigę mosklus, beveik 
visi pasilieka čia gyventi, dirb
ti. O kad jie labai reikalingi, 
rodo tai, jog nei vieno absol
vento nėra bedarbio, beveik 
visi dirba pagal įgytas specia
lybes. Reikia pasakyti dar 
daugiau: ne tik baigusieji, bet 
ir studentai kviečiami dirbti į 
orkestrus, mokyklas ir kt.

Kaip pajuto miestas jaunųjų 
muzikų įsiliejimą į kultūrinę 
veiklą? Atsigavo Kauno mu
zikinio teatro orkestras, kuris
9-ojo dešimtečio pabaigoje 
buvo susilpnėjęs, ypač po to, • 
kai Vilniuje buvo organizuotas 
antrasis simfoninis orkestras 
ir iš teatro į jį perėjo dirbti 
dalis muzikantų. Sustiprėjo 
Kauno kamerinis orkestras, 
jaunieji muzikai pradėjo or
ganizuotis į kamerinius an
samblius ir t.t. Dalis fakulteto 
pedagogų savo žinias perduo
da J. Naujalio muzikos gim
nazijoje ir J. Gruodžio konser
vatorijoje. Naujomis jėgomis 
pasipildė muzikos mokytojų 
gretos Kauno vidurinėse mo
kyklose. Jose muzikos moky
mas jau nuo seno buvo proble
miškas iš dalies dėl to, "kad 
labai trūko kvalifikuotų peda
gogų. Jų trūksta ir šiandien, 
ne tik Kaune, bet ir visoje Lie
tuvoje, todėl dar ne vienerius 
metus fakulteto Muzikos pe
dagogikos specialybės absol
ventų laukia garantuotos dar
bo vietos. Kaune yra keli 
(kartu su kariškių) pučiamųjų 
orkestrai. Sunku būtų įsi
vaizduoti jų profesinį lygį be 
Kauno fakulteto absolventų ir 
netgi studentų! Geriausieji, fa
kultetą baigę ir dar studijuo
jantys dainininkai — Nomeda 
Kukulskienė-Vilkanauskaitė, 
Daiva Gedvilaitė (abi vyr. 
asist. Sabinos Martinaitytės 
auklėtinės), Lina Jakštytė 
(doc. Jūratės Bukauskaitės 
kl.), Grigorijus Darandovas ir 
Giedrius Prunskus (doc. Gedi
mino Šmito kl.), Gitana Vilke
lienė (vyr. asist. Birutės So- 
daitytės kl.) yra Kauno mu
zikinio teatro solistai, bosas 
Artūras Kozlovskis (doc. Gedi
mino Šmito kl.) ir Jūratė Mik
alauskaitė (vyr. asist. Birutės 
Sodaitytės kl.) — Klaipėdos 
muzikinio teatro solistai. 
Daug diplomantų groja Mu
zikinio teatro simfoniniame 
orkestre. Baigusi pas mus 
bakalauro studijas, Giedrė 
Povilaitytė (doc. Jūratė Bu
kauskaitės kl.) šiandien stu

dijuoja dainavimą Miuncheno 
aukštojoje muzikos mokykloje 
podiplominiuose meistrišku
mo kursuose pas prof. Jozefą 
Loiblį. Valtornistai Lina Bu- 
tienė (vyr. asist. V. Vitarto kl.) 
studijuoja Latvijos muzikos 
akademijoje, Egidijus Stanelis 
(vyr. asist. A, Kigo) kl.) — 
Norvegijoje, Tromso muzikos 
kolegijoje. Magistro studijas 
Kauno fakultete šiemet baigė 
plačiai žinomas smuiko virtuo
zas Vilhelmas Čepinskis.

Fakulteto pedagogai iš savo 
auklėtinių pagrįstai tikisi gero 
įnašo į lietuvių muzikinę kul
tūrą. Menininkui išaugti, su
bręsti reikalingas laikas, o 
musų studentai ir absolventai, 
atrodo, galimybių turi. Tai 
rodo gražūs mūsų auklėti
nių pasirodymai konkursuose, 
sėkmingi koncertai visuome
nei. Pvz., dainininkė Nomeda 
Kukulskienė J. Vitolio tarp
tautiniame voka’istų konkur
se Rygoje laimėjo I vietą, Ar
tūras Kozolovskis — K. V. Ba
naičio dainininkų konkurse 
užėmė III vietą, Inga Ivanau
skaitė Z. Paulausko jaunųjų 
dainininkų konkurse — III 
vietą. Laurus skina ne tik dai
nininkai. Klarnetininkas Ed
vinas Zubrys pirmajame B. 
Jonušo respublikiniame pučia
mųjų instrumentų konkurse 
laimėjo I vietą, pirmą kartą 
Lietuvoje organizuotame J. 
Naujalio jaunųjų choro diri
gentų konkurse Danguolė Bei- 
narytė laimėjo I vietą. O 
šiais metais Olandijoje Lin- 
denhausen „Harmonie” festi
valio ‘99 laureatu (II vieta) 
tapo fakulteto merginų choras 
(vadovai Saulius Mickeliūnas 
ir Saulius Mažulis). Sėkmin
gai Vengrijoje, kamerinių or
kestrų festivalyje pasirodė fa
kulteto studentai.

Fakulteto studentai ir viene
tai — kamerinis orkestras 
(vad. vyr. asišt. Stanislovas 
Čepinskis), pučiamųjų orkes
tras (vad. doc. Ramutis Bal
čiūnas), merginų choras (vad. 
vyr. asist. Artūras Dambraus
kas), mišrusis choras (vad. 
asist. Saulius Mickeliūnas) bei 
solistai dainininkai ir instru
mentalistai rengia koncertus 
visuomenei fakulteto koncerto 
salėje, Kauno filharmonijoje, 
bažnyčiose, koncertuoja įvai
riuose Lietuvos miestuose. 
Mezgasi fakulteto tarptauti
niai ryšiai. Pasirašyta sutar
tis, apsikeista studentų kon
certais ir numatyta tolimesnis 
įvairiapusis bendravimas su 
Varšuvos F. Šopeno muzikos 
akademijos Bialystoko fakul
tetu. 2000 metų vasario mėn. 
Kauno fakultete vyks tarptau
tinis fortepijoninių ansamblių 

konkursas. Jį organizuoja fa
kulteto fortepijono katedros 
vedėjas prof. Kęstutis Gry
bauskas.

Fakultete suburtas profe
sionalus pedagogų vienetas. 
Aišku, organizuojant fakul
tetą, Kaune pedagogų, ga
linčių dėstyti aukštojoje mo
kykloje ypač specialybines dis
ciplinas, buvo nedaug. Fakul
tetui į pagalbą atėjo Lietuvos 
muzikos akademijos profeso
riai, docentai, kurių nemažai 
dar ir šiandien, nebodami ne
patogumų, važinėja iš Vil
niaus į Kauną. Tai klarneti
ninkas prof. Algirdas Budrys, 
obojininkas prof. Juozas Ri
mas, pianistai profesoriai Bi
rutė Vainiūnaitė ir Kęstutis 
Grybauskas, violončelininkas 
doc. Romualdas Kulikauskas, 
altininkas doc. Aloyzas Gri
žas, pedagogas prof. Albertas 
Piličiauskas, simfoninio orkes
tro dirigentė Margarita Dva
rionaitė ir kiti Lietuvos muzi
kinei kultūrai žinomi pedago
gai.

Fakultete veikia šešios spe
cialybinės, — fortepijono, sty
ginių, pučiamųjų instrumen
tų, choro dirigavimo, solinio 
dainavimo, muzikos pedagogi
kos bei bendrojo fortepijono — 
vargonų ir muzikos teorijos ir 
istorijos katedros.
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studentų. Po bakalauro stu
dijų (ketverių metų trukmės), 
jauniesiems muzikams suda
romos galimybės tolimesnėms 
studijoms dvejų metų magi- 
strantūroje arba tobulintis 
vienerius metus specializuo
tose profesinėse studijose. 
Džiugu pažymėti, jog yra mū
sų auklėtinių, jau grįžtančių į 
savąją alma mater dirbti pe
dagogais. Tai dainininkai N. 
Kukulskienė, L. Jakštytė, A. 
Kozlovskis, pianistė B. Vin- 
graitė-Andriuškevičienė.

Fakultetas į savarankišką 
profesinį gyvenimą jau išleido 
135 absolventus. Visi baigian
tieji gauna panašius diplomus, 
kaip ir vilniečiai. Jie pri
pažįstami daugelyje pasaulio 
šalių.

Šiandien, kaip ir visa Lietu
vos ekonomika, aukštosios 
mokyklos susiduria su ne
mažais materialiniais sunku
mais. Todėl fakultetas labai 
dėkingas savo rėmėjams — 
išeivijos lietuviams; a.a. Juo
zui Stankūnui, gyvenusiam 
Elizabeth mieste ir suteiku
siam fakultetui paramą muzi
kos instrumentais, gaidomis ir
kt. Salomėjai Valiukienei-Na- 
svytytei, savo dovanomis pra
turtinusiai fakulteto fonotekos 
ir bibliotekos fondus, prof. J. 
Račkauskui (iš Čikagos), fa
kulteto gyvavimo pradžioje at
siuntusiam bibliotekai daug 
natų ir įvairios literatūros. 
Elena Baltrušaitienė (Vlado 
Baltrušaičio, Čikagos lietuvių 
operos kūrėjo žmona, šiandien 
gyvenariti Vilnioje, skyrė var
dinę stiprendiją geriausiam 
fakulteto studentui — barito
nui Giedriui Prunskui (doc. G. 
Šmito kl.). Esame dėkingi vi
siems visiems, mus parėmu- 
siems,. kurių čia ir neišvar
dinau. Rėmėjų nuotraukos 
garbingai kabo fakulteto bi
bliotekos skaitykloje ir kas
dien į jas žvelgia studentai bei 
pedagogai.

Lietuvos muzikos akademi
jos Kauno fakultetas stengiasi 
perimti ir tęsti prieškario 
Kauno konservatorijos Lietu
vos muzikinės kultūros ugdy
mo ir plėtojimo tradicijas. Tai 
stengiasi visas kolektyvas, ku
riam nuo pat įkūrimo pradžios 
vadovauja prorektorius docen
tas Ramutis Čepinskas.

Kviečiame visus lietuvius, 
atvykstančius nors ir trum
pam į tėvynę, kam brangi 
mūsų muzikinė kultūra, bū
nant Kaune, apsilankyti ir pas

Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras Vilniuje. Meno vadovas ir vyr. dirigentas — Juozas Do
markas. Nuotr. Audriaus Zavadskio

Filharmonija žengia į 2000-sius
Naujojo koncertinio sezono 

išvakarėse, susitikęs su žur
nalistais, Lietuvos Naciona
linės Filharmonijos generali
nis direktorius Gintautas 
Kėvišas pareiškė, kad šis 
svarbus Vilniaus muzikinis 
centras į 2000-sius metus, į 21 
amžių, žengia, lydimas viso 
pulko talentingų muzikantų, 
kurių puoselėjamos lietuvių ir 
pasaulinės kultūros tradicijos 
subrandino kelias ištikimų 
muzikos mylėtojų kartas. Di
rektorius pasidžiaugė, kad 
koncertų saftse matyti vis 
daugiau užsienio lietuvių.

Šį sezoną Filharmonija pra
dėjo įspūdingu Lietuvos Na
cionalinio simfoniniu orkestro 
ir Kauno Valstybinio choro 
koncertu. Diriguojant J. Do
markui ir P. Bingeliui, buvo 
atlikta A. Skriabin simfoninė 
poema „Prometėjas” ir Liudvig 
van Beethoven 9-oji simfonija. 
Tarp solistų — talentingi at
likėjai — New Yorko Lincoln 
Centre grojęs pianistas P. Ge
niušas, M. Glinkos vokalistų 
konkurso laureatė R. Maciūtė 
(sopranas), New Yorko ope
roje, Paryžiaus Eliziejaus Lau
kų teatre ir kitur dainavęs V. 
Prudnikovas (bosas) ir kiti ta
lentingi atlikėjai.

Filharmonijos direktorius G. 
Kėvišas pasakė, kad Naciona
linis simfoninis orkestras šį 
sezoną atliks ir daugiau įspū
dingų koncertų. Dalyvaujant 
žinomam Prancūzijos violen- 
čelistui Matthieu Rogue, lap
kričio viduryje bus atliktas A. 
Dvorak koncertas violenčelei 
ir orkestrui bei D. Šostakovič 
Simfonija Nr. 5. Kauniečio 
kompozitoriaus G. Kuprevi
čiaus simfoninės muzikos kon
certą šis orkestras atliks gruo
džio mėnesį.

Šį sezoną naujas programas 
pristatys taip pat filharmoni
jos kamerinis ansamblis „Mu- 
sica Humana”, S. Sondeckio 
vadovaujamas, Lietuvos ka
merinis orkestras, Vilniaus 
savivaldybės choras „Jauna 
muzika”, Šv. Kristofo kameri
nis orkestras. Pasak G. Kėvi
šo, kamerinės muzikos mėgė
jus, be abejo sudomins A. Berg 
kamerinio koncerto premjera 
bei seniai girdėta I. Stravins- 
kij „Kareivio istorija”, taip pat 
puikus pianistų G. Shohat 
(Izraelis), B. VainiUnaitės, P. 
Geniušo, V. Kirvelytės, voka- 

mus. O gal atsiras lietuvių 
išeivijos jaunųjų muzikų, no
rinčių įgyti bakalauro ir ma
gistro diplomus Lietuvos mu
zikos akademijos Kauno fakul
tete? Mes įsikūrę Aleksote, 
gražiame gamtos kampelyje, 
V. Čepinskio g. Nr. 5, tel./ 
fax.29 54 11, LT-3018, Kau
nas.

Algimantas Kubiliūnas
LMA Kauno fakulteto 

docentas 

listų M. Daubner (Vokietija), 
V. Juozapaičio, A. Januto, 
smuikininko R. Katiliaus, vio
lončelistų A. Kniazev (Rusija), 
R. Kalnėnaitės rečitaliai.

Šį sezoną filharmonijoje bus 
keli koncertai —- visai šeimai. 
Juose skambės ne tik Simfoni
nio orkestro ir Lietuvos ka
merinio orkestro atliekami J. 
Brahms, L. van Beethoven, S. 
Prokofjev, kitų klasikų kū
riniai, bet į nauja Vilniaus 
styginių kvarteto parengta 
programa „Muzikinis miškas”, 
kurioje vaikai bus supa
žindinti su visais muzikos in
strumentais.

— Koncertais paminėsime 
ne vieną žymų mūsų ir už
sienio šalių kompozitorių, ir 
atlikėjų jubiliejų, —■ sakė G. 
Kėvišas. — Antai, gruodžio 17 
d. kompozitoriaus E. Balsio 
80-sioms gimimo metinėms 
skambės jo kūriniai — koncer
tas smuikui solo ir oratorija 
„Nelieskite mėlyno gaublio”. 
Lapkričio mėnesį pagerbsime 
žymią mūsų pianistę, Vilniaus 
Muzikos akademijos profesorę 
V. Vitaitę jos kūrybinės vei
klos 40-čio proga. S. Sondeckio 
vadovaujamas, kamerinis or
kestras atliks W.A. Mozart, C. 
Saint-Saens, F. Kreisler Kū
rinius. Choro „Jauna muzika” 
kūrybinės veiklos dešimtme
čiui spalio 24 d. skambės J. S. 
Bach „Mišios h-moll”.

Ne tik vilniečius, bet ir už
sienio lietuvius filharmonija 
kviečia į Naujųjų 2000-ųjų 
metų sutikimą. Gruodžio 31d. 
16 ir 20 vai. filhariponijos 
didžiojoje salėje naujametinę 
programą atliks Lietuvos sim
foninis orkestras. Filharmoni
jos salės ir bufetai lankytojus 
pakvies į šventines vaišes. Tą 
pačią dieną Taikomosios dai
lės muziejuje vyks kamerinio

R. Zubovas ir M. K. Čiurlionis 
Vašingtone

Spalio 22 d. Lietuvos am
basada JAV seniausioje Va
šingtono meno galerijoje „The 
Corcoran Gallery” surengė 
Lietuvos pianisto, M. K. Čiur
lionio proanūkio Roko Zubovo 
paskaitą-koncertą skirtą Lie
tuvos kompozitoriaus ir daili
ninko M. K. Čiurlionio gimi
mo 125-osioms metinėms. 
Vakaro metu R. Zubovas 
supažindino su M. K. Čiur
lionio kūryba, atliko kompozi
toriaus kūrinius, buvo demon
struojamos M. K. Čiurlionio 
paveikslų skaidrės.

R. Zubovo paskaita-kon- 
certas susilaukė didelio Va
šingtono meno visuomenės dė
mesio. Bilietai į koncertą per 
200 vietų turinčioje salėje 
buvo išpirkti dvi dienas iki 
koncerto. Renginyje apsilankė 
JAV Valstybės departamento 

ansamblio „Vilniaus arsena
las” koncertas, kurio progra
moje — 17-18 amžiaus mi
niatiūros, dalyvaus Vilniaus 
„Camargo” šokių grupė. Nau
jametiniai koncertai taip pat 
vyks Šv. Jono bažnyčioje, Mu
zikos akademijoje.

Pavasariop, kovo pirmąją 
savaitę, klausytojų laukia tik
ra violenčelės muzikos šventė 
— gastrolėms atvyks garsusis 
violenčelistas D. Geringas. Pa
vasarėjant filharmonijoje vyks, 
J. S. Bach muzikos savaitė. 
Kone visą birželio mėnesį, kai 
sostinėje pagausėja svečių iš 
užjūrio ir iš Europos, vyks tra
dicinis Vilniaus festivalis, ku
rio programose dalyvaus 
riausios, talentingiausių^ ai-? 
likėjų pajėgos.

Netruks ir kitų muzikinių 
įvykių. Pažymint M. K. 
Čiurlionio 125,gimimo me
tines, jo vardo kvartetas įra
šys kompaktinę plokštelę, t UDL 
su šio mūsų klasiko kuriniais. 
Daryti įrašų į Vilnių iš JAV 
atvyks žinomas išeivijos pia
nistas, M. K. Čiurlionio anū
kas Rokas Zubovas. Vienus iš 
filharmonijos vadovu E. Ja?" 
nutėnas pridūrė, kad šį 
zoną pagyvės Nacionalirtio 
simfoninio orkestro klubo 
veikla. Dabar šis klubas turi 
maždaug šimtą tikrųjų narių,- 
tarp kurių nemažai Vilniuje* 
dabar gyvenančių JAV lietu
vių — Audronė ir Romas 
Misiūnai, Edmundas Kuli
kauskas, dr. Algirdas Kahau- 
ka ir kiti. Klubo nariai va-’ 
landą prieš koncertus filhar
monijos mažojoje salėje paben
drauja, pasikalba su dirigen
tais ir atlikėjais. Klubas lau
kia naujų narių.

Algimantasj 
A. Naujokaitis

pasekretoriaus pavaduotojas. 
Ronald Asmus, buvusi JAV 
karo atašė Lietuvoje gęnęrolė- . 
majorė Tiiu Kerą bei buvusi 
JAV ambasados Lietuvoje kul
tūros atašė Lisa Helling.

Pianisto R. Zubovo kpnccr- > 
tas pratęsė renginiu ciklą 
Vašingtone, skirtą žymiam 
Lietuvos menininkui pagerb* 
ti. M. K. Čiurlionio jubiliejui 
skirti renginiai buvo pradėti 
š.m. kovo 5 d. įsimintinu Lie
tuvos Seimo pirmininku prof. 
V. Landsbergio koncertu -JAV 
Kongreso bibliotekoje

Kelias dienas iki renginio R. 
Zubovo koncertą skelbė Ihu su- 
M. K. Čiurlionio muika 
supažindino JAV 1 I > In 
nes muzikos radijo ietis 
WVGMS.

Paruošė Rolandas
Kačinskus
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s Rašytojo V. Kavaliūnui prisiminti skirtos popietės programos dalyviai. Iš kairės: Algirdas Titus An- 
. - Jonaitis, Bronė Nainienė, d?. Jolita Kavaliūnaiė, Julija Švubaitė-Gylienė irVida Brazaitytė.
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Popietė rašyt. V. Kavaliūnui 
prisiminti

Bronius Nainys
išąi mokslinęs pedagogas

it

po kito su savo įšąimokslinęs pedagogas — 
"skaitytojais atsisveikina mūsų jaunimo auklėtojas Vacys Ka- 
kūtybos veteranai, tarp jų Valiūnas brendo kaip rašy- 

■'ir1'Vacys Kavaliūnas,
■ paskutini

-Uė.

Bet gretai susigyveno, 'buvo 
jautrus mokiniams, nors kar
tais ir tekdavo juos pabarti. 
Ateinu vieną kartą įr ‘žiūriu 
lentoje įrašyta: „Mūsų klasė 
prašo jūsų, kad neklaustut 

kalbėjo rhšytoja .brandinto jaunojo atžalyno at-_-šiandien mūsų”. Ir argi klau- 
?»? :lU, i i/ė JOf, ū'.

Tauragės ginjjpazŲoje dirbo 
šešerius metus. Prasidėjo ika
ras. Rudenį pradėjo mokyto
jauti Vilkaviškio gimnazijoje.

Tapęs jos direktorium dirbo 
dvejus metus. Vilkaviškyje ne
padariau tai, ką turėjau pada
ryti. Buvo tokia mano pedago
ginė filosofija. Jei mokinys 
kuo nors nusikalto, sakydavau 
— ‘Nusikaltai ir save nu- 
škriaūdei. Tad dabar turi sau 
ką nors gero padaryti’; -Ir nusi
kalto, stipriai nusikalto vienas 
septintos klasės mokinys. Ir 
aš jam sakau: ‘Išmok atminti
nai’ ‘Anykščių šilelį’ ,! — 
pirmąją dalį’. O joje per du 
Šimtai eilučių. Žinoma, nema
niau, kad jis tai galės padary
ti. O jis tai padarė: išmoko'ir 
kitą dieną be jokios klaidois at
mintinai pasakė. Pasidžialu- 
giau,’ pagyriau — ir tiek. Bet 
nepadariau to, ką turėjau pa
daryti — parašyti penketuką 
plius. Ir šiandien gailiuosi to 
nepadaręs. O tas mokinys — 
čikagiečiams gerai žinomas 
Jonas Jasaitis’. (Jasaitis buvo 
veiklus bendruomenininkas, 

ir 
dvi kadencijas JAV LB krašto 
Valdybos pirmininkas.) 

’ 1944 metų rudenį pedagogas 
Kavaliūnas su šeima pasi

braukė į Vokietiją, į Liubeką. 
Čia vėl tęsė pedagoginį darbą, 
bet neilgai. Persikraustęs į 
Fišbeką, tęsė pedagoginį dar
bą, bet neilgai. Persikraustęs į 
Fišbeką, kartu su kitų tremti
nių pagalba įsteigė gimnaziją. 
1946 metais, pavasarį, ši gim
nazija, kartu ir visa.stovykla, 
perkeliama į Špakenbergą. Di
rektorius Kavaliūnas gimnazi
jai vadovavo iki 1949 metų. 
Tuo pačiu kelis semestrus stu
dijavo Hamburgo-Hanzos uni
versitete. ; , . (

1949 m. liepos mėnesį, iš
vyko į Ameriką, į čleveland, 
Ohio. Prasidėjo naujas gyveni
mas. Kartu su žmona Ona 
užaugino ir išmokslino dukras 
Jolitą ir Aldoną, sūnų Arūną. 
Dirbo fabrike, studijavo Wes- 
tęrn Reserye universitete, 

, įsigijo magistro laipsnį ir mo
kytojavo Cleveland lietuviš
koje mokykloje, įsteigė ir va
dovavo Pedagoginiams litua
nistikos kursams.

Pedagogas — rašytojas Va
cys .Kavaliūnas mirė Cleve-

, kurio tojas beletristas.
novelių 'rinkinį., Vaciu Kavaliūno, gyvenimo 

'Šauksmas šiandien 'pašitin- .eigą papasakojo jau išeivijoje 
■ katne”, Ui.. ]
poetėj>Jųlija Švabaitė Gylienė ,stovą Vida Brąząįtytę. JAV 

cRasaulio lietuvių centu?, Le-;,LB Švietimo tarybos, vardu 
uimbnte;' tą popietę, kai visi pąSyeikinusi, visus,, šios. po- 

:labaį kažkur skubėjome; ūl-pė.jpietės dalyvius, Vitją kalbėjo: 
visos1 valandas negakljbme 

įsikirto i: prieš penkerius metus 
•'mirusio, vienb iš mūsų žino
mesnių rašytojų dukros 'jpa- 
starigomis neseniai išleistą, 
knygą pasitikti.

Iš tikrųjų mes dabar visur
per daug skubame, per daug, mokytojas buvo ypatingas 

• lekiame kažkur .kitur!,-tbkiesns 
^ifinykiams, kaip literatūra;’'ne

turėdami Ištiko’ net prisėsti.
Lyg ir norėdama mus apie tai 
įspėti, rengėjų pakviesta ap
tarti rąšytojo paskutinę kny
gą, poetė visgi jautė, kad' gy-

!:?vašbrašytojas savo įdomia bei ir užgestų — tai širdy ji nie- 
t patrpuklia kūryba būtų mus
ilgiau pristabdęs, nors vieną , 
sekmadienio popietę privertęs .

i. skijti ramesnei','! gražesnei 
'.‘greito gyveno akimirkai: 1 ų

„Jei šiandien Vacys Kava-!

„Su, rašytojų susipažinau 
.pirmų kartų, nuvykusi į .moky
tojų studįjų savaitę Dainavos 
stovyklavietėje prieš šešiolika 
metų. . Mokytojas. Tas vienas 
žodis pąsako visą šio šviesaus 
žmogaus, gyvenimo turinį. Šis

žmegust. jąutrus. rūpestingas, 
švelnus,, skaitydavęs .įdomias 
paskaitas. Ir šiandieną nega
liu pamiršti dainos žodžių: Tu 
neužmiršk paties geriausio 
draugo, jis. ateitin atvėrė tau 
duris... Jei lange švieselė imtų

kad niekad neužges,,.”
, , Pedagogas, rašytojas Vacys . 
Kavaliūnus gimė 1907 metais 
birželio 28 d., Kriaunių kaime. 
Alytaus valsčiuje ir apskrityje.

Į „Gimiau ir augau šviesiame 
tiihias būtų' tarp rhūsų, tik-j mokyklos šešėlyje ir gyvai 
Eiaiisiai paskditytų ištraukas, jaučiamoje jos dvasiojeji 
iš slavo vėl’ naūjbs knygoj, ro-. ^uvo prie pat . mano tėviškės 

1 tfn'affo, gal novelių‘apife jau-į laukų”. P 
' liystės laikų įvykius, meilę, į nuo mažų dienų.

khnč’ią,' nusivylimus, dad'gu- 
’ mos1 'jo veikėjų ano meto bei 

šių laikų dvasinės nuotaikas.į 
Gal galėtume jo kai ko-pa-į 

1 klfiėsti, gal ir pakritikb’oti. o' 
' jis mums paaiškintų’'Miniai, 

erudicija1’ paremtomis’ 
'mintimis. ' fi: |
"Sleturime savo literatūroje 

tokio kūrinio, kuris būtų gar-, 
sus visame pasaulyje, neįsi-f 
rikiuojame j Nobelio ar kitas 
premijas, nors turime lakai 

-gerų rašytojų. Vacys Kava- 
lippųs kukliai atsistoja, šalia 

,,jdidžiūiū> įvertintas ne tik pre-, 
mijomis, bet ir geru žodžiu”., 

Šiais keliais, trumpais ,saki- 
,.mais Julija Gylienė, pati, pe- 

... norėdama gaįšinti mūsų lsfįko, 
,,labni vykusiai sugebėjo, aptęr- 

, tĮ beveik visą Vacio KavaJjįĮno. 
kūrybos esmę ir jp vietą lietu- 

, vjų literatūroje. , ToliauH1taip 
pat trumpai', glaustai rejškia- 

■; mpųjis. mintimis šal ia paskuti-/ 
„.njęį, povelių rinkinio, rašytoja 

peržvelgė autoriaus t kitus.
. kūrinius, išryškindama jo puo
selėtas tautines, patriotines,! 
kovus dėl lietuviu tautosl(dėl 

( jqs laisvės, valstybinės nepri- 
.klausomybės temas, jam ne- 

r svetimus jautrius religinius 
fjausmus, pąbreždamą, kad 
. toms .temoms vystyti jam(nė 

^vki,ek. nekliudė .įšeįyiškas gy
venimas, kuriame Lietuvoje ,.Regina Kučienė.

•OVilALhn ’ ' Č'i»’ * I

r Mokykla jį tfąt|kėfc

Gimpaziją Alytuje baigė
1928 metais. Vytauto Didžiojo čjRa dos vald bos j
universitete, Humanitarinių .TAv T R
mokslų fakultete Kaune 1928-* 
1934 m. studijavo pedagogiką, 
lietuvių ir prancūzų kalbas ir 
literatūrą. , ■ ‘ ■'*

Pedagoginį darbą pradėjo 
Tauragės gimnazijoje;- dėstė 
lietuvių, prancūzų, lotynų 
kalbą, vėliau filosofijos prad
menis. Mokytojo darbūs jam 
prie širdies, į klasę eidavo 
džiaugdamasis. Mielai prisi
mena pirmąją savo klasę. Pir- 
fni mokytojo žingsniai ■ ne
drąsūs, truputį baiminantys.

rašyti, dar būdamas trečioje 
klasėje. Rašė eilėraščius ir no
veles. Kūryba sužydėjo, jam 
atvykus į JAV. Du kartus lai
mėjo Draugo romano konkur
so premijas; pirmą kartą — 
1963 m. už romaną Kalnų 
giesmė, antrą kartą — 1972 
m. už romaną Aidai ir šešėliai. 
Šalia šių išleisti ir romanai 
Hestera — 1974 m. bei Dalia 
— 1983 m. {vairiuose laik
raščiuose ir žurnaluose buvo 
išspausdinta apie dvidešimt 
novelių, keliasdešimt straips- 
pių literatūrinėmis bei kito
mis temomis. Novelių rinki
nys Šauksmas buvo išspaus
dintas po rašytojo mirties”.

Tarp kalbų į knygos sutiktu
vių programą įsijungė iš Cle- 
velando atskridusi šio novelių 
rinkinio praktiška leidėja, ra
šytojo duktė, taip pat literatė, 
literatūros profesorė dr. Jolita 
Kavaliūnaitė, paskambinusi 
porą tėvelio mėgstamų kūri
nių. Ji atgabeno keletą dėžių 
Šauksmo ir visus nustebino — 
staiga, kaip mana iš dangaus, 
pabiro pirkėjai. Pas mus da
bar tikrai retokas reiškinys.

Literatūrologas, žurnalistas 
Algirdas Titus Antanaitis įdo
miai paskaitė ištrauką iš 
Šauksmo -r- nuotaikingesnę 
novelę „Paskutinis valsas”.

Šią įdomįą, labai reikalingą, 
laiko negaišinančią knygos su
tiktuvių kultūrinę popietę su
ruošė JAV LB Švietimo taryba 
(pirmininkė JRegina Kučienė) 
ir Bronės Nainienės vadovau
jamas Pasaulio lietuvių centro įvairius nuveiktus darbus mu- 
renginių komitetas. Popietę 
pradėjo, ir. baigė Bronė Nai
nienė. Programai vadovavo 
Vida Brazaitytė. Atsisveikinti 
su ja tebūna prisimintas ir 
Šauksmo aptarimo pabaigoje 
rašytojos poetės Julijos Šva- 
baitės Gylienės perduotas pa
ties rašytojo Vacio Kavaliūno 
„lyg ir atsisveikinimas su gy
venimu”; .

„Medis” taip kalba: „...ir me
dis stovi nejudėdamas... tik 
staiga jis krūpteli. Ir žiūri — 
ant žemės nukritęs jo lapas... 
Dar taip neseniai jis buvo ap
sipylęs puippurais, o paskui 
žydėjo kaip nuotaka ir žaliavo, 
dainuodamas su pavasario vė
jais... o dabar... Lyg pašautas 
paukštis krpnta žemėn. O la
pai, girdi ir jaučia jis visa savo 
būtim, vienas po kito krenta ir 
krenta... Ir; pagaliau mato — 
telikęs tik vienas vienintelis 
lapas... Viešpatie, iškelia jis 
savo rankas į viršų, palik man 
jį, palik bent vieną vienintelį 
lapą...

Vacys Kavaliūnas. Šauks
mas. Novelės, V. Užtupo lei
dykla „Vilius”, Vilnius, 1998. 
Knygą galima įsigyti Pasaulio

„O, tu paklydėli, kur iki šiol 
buvai”

Lietuvos Himno autoriaus 
dr. Vinco Kudirkos šimto me
tų mirties sukaktį paminėti 
pakvietė New Yorko LB apy
gardos valdyba. Minėjimas 
įvyko spalio 17 d. Kultūros ži
dinyje, Brooklyn, NY. Renginį 
pradėdamas, apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Bileris, toli
mesnei programos daliai vado
vauti pakvietė dr. Algį Plūrą.

Kadangi į minėjimą atsi
lankė ir New Yorke naujai 
paskirtas Lietuvos Respubli
kos generalinis konsulas dr. 
Rimantas Morkvėnas, progra
mos vedėjas pakvietė jį prisi
statyti. Dr. R. Morkvėnas ne
slėpė savo metų — 50, bet at
rodė žymiai jaunesnis. Ekono
mistas. Diplomatinė patirtis 
Briuselyje, Romoje ir Lietu
voje — iš viso 9 metai.

Linkint naujam gen. konsu
lui dr. Rimantui Morkvėnui 
geros sėkmės, tikėsime, kaip 

. ir grįžęs į Lietuvą buvęs gen. 
konsulas dr. Petras Anusas, 
nesišalins nuo lietuvių ben
druomenės.

Su dideliu kruopštumu pa
ruoštą paskaitą tema „Vincas 
Kudirka — dirbęs tautai”, pa
sakė docentė, dr. Irena Sla
vinskaitė. Maždaug 25 minu
čių trukmėje prelegentė, 
žvelgdama į Kudirkos gyve
nimą, apibūdino jo asmenį ir

zikoje, poezijoje, periodikoje, 
verčiant kitų kalbų raštus į 
lietuvių kalbą ir kita. Pas
tebėjo, kad ir JAV lietuviai 

..yra prisidėję, leidžiant Kudir
kos raštus. Atkreipė dėmesį į 
tai, jog praeityje, kol buvo su
stota ties Kudirkos „Tautiška 
giesme”, buvę atskirų autorių 
paęą^yti, ,net trims Lietuvos 
himnams žodžiai.

1 Paskaita su kalbėtojos malo
niai skambančiu balsu ir aiš
kia tartimi, buvo atidžiai 
išklausyta, susilaukė plojimo 
gausos. i

I. Slavinskaitė 1976 m. 
įsigijo literatūros teorijos dok
toratą, apgynusi temą „Poeti
nė žodžio transformacija lietu
vių lyrikoje”. Po poros metų 
Vilniaus pedagoginiame insti
tute jai buvo pripažintas do
centės vardas. Nuo tada iki 
šiol ji darbuojasi Vilniaus uni
versitete. Ten dėsto lietuvių 
literatūros istorijos ir teorijos 
kursus. Parašė kelias mono
grafijas ir kitus leidinius. 
Spaudoje yra paskelbusi daug 
straipsnių apie dabartinę lie
tuvių poeziją.

Aktorė Virginija Kochan- 
lietuvių centre Lemonte ir . skytė Amerikoje lankosi jau 
Drauge. antrą kartą. Atvykdama da-

bar atsivežė, specialiai Vinco 
Kudirkos mirties šimtmetį mi
nint, paruoštą programą. Bu
vo išgirsta (atpasakojant ar 
deklamuojant): V. Kudirkos 
„Lietuvos tilto prisiminimai”, 
eilėraščiai ir kita. Aktorė spal
vinga balso moduliacija, stip
riais perdavimais, rankų bei 
viso kūno įvairiais, retai pasi
kartojančiais judesiais, susiju
siais su sceniniu veiksmu ir 
įtikinančia vaidyba publiką 
įtikino, kad yra pasiekusi ne
eilinį artistinių įgūdžių meis
triškumo laipsnį. Žiūrovus 
stebino ir savo nepaprasta at
mintimi (pasakojo ir deklama
vo atmintinai), ir ištverme. 
Jos besiklausančius Kochan- 
skytė prie kėdžių „priraki
nusi”, scenoje išbuvo 53 mi
nutes, kurios tikrai neprailgo.

Akt. V. Kochanskytės kelias 
į sceną nebuvo tiesus. Būta ir 
vingių, kuriuos jai pavyko nu
galėti, įsigyjant dramos ak
torės diplomą, 1977 m. už
baigus Lietuvos Muzikos aka
demiją. Po to dirbo Šiaulių, 
vėliau Kauno valstybiniame 
akademiniame dramos teatre. 
Su Kauno teatru gastraliavo 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
respublikose ir Vidurinėje Azi
joje. Vaidino Lietuvos kino fil
muose ir TV. Viena iš pačių 
žymiųjų poezijos skaitovių, 
pasipuošusi skaitovų kon
kursų laurais. Su pačių ge
riausių lietuvių poetų pro
gramomis 
Kanadoje 
Lietuvoje.

Plojimų
akt. Virginiją Kochanskytę, į 
sceną įžengė Lietuvos valsty
binės filharmonijos solistas/ 
baritonas Danielius Sadaus
kas. Jis yra žymus senosios 
lietuvių klasikų muzikos puo
selėtojas. Savaip interpretuo
damas, deda daug pastangų, 
kad būtų atgaivinta senoji lie-

tuvių giedamoji poezija. Todėl 
ši kartą, solistas klausytojus 
ir apdovanojo ano laikotarpio 
(išskyrus kelias šiuolaikinių 
kompozitorių sukurtas dai
nas) dainomis. Išgirdome: 
Mažvydo „10 prisakymų”, Bar
anausko „Tu Lietuva”, Kudir
kos „Mano gimtinė” ir 
„Greičiau, greičiau, žirgeli”, 
Čiurlionio „Lėk gervele, per 
girelę”, Sasnausko „Karvelėli 
mėlynasis” ir kt. iš viso — 12 
dainų.

Solistas D. Sadauskas ketu
rias dainas atliko be akom
panimento, o likusioms akom
panavo pianistė Dalia Sa
kaitė.

A. Sadauskas yra paruošęs 
apie 1,500 įvairių laikotarpių 
ir stilių kūrinių. Surengė 
tūkstančius koncertų, įdaina
vo septynias ilgo grojimo 
plokšteles, į CD įrašė visas 10 
giesmių, kurios randamos M. 
Mažvydo Katekizme, 8 kalė
dines giesmes iš krikščionių 
giesmių knygos I dalies ir A. 
Baranausko poemą „Ąnykščių 
Šilelis”. Iš to CD septynias 
giesmes UNESCO perrašė į 
CD ir plačiai išplatino pasau
lyje. Už senosios lietuvių gie
da ’osio uoezijos atgaivinimą 
solistas 
saris 1
atkūrė razdelio idiles, Bara
nausko giesmes, 
čiaus, Kudirkos surinktas dai
nas, Vienužio, Vaičaičio elegi
jas, Vydūno muzikinį Ram- 
byną.

Šitame renginyje buvo gali
ma apžiūrėti iš Lietuvos ap
vežtą, iš įvairių nuotraukų ir 
laikraščių iškarpų sudarytą, 
V. Kudirkos gyvenimą ir jo at
liktus darbus vaizduojančią, 
parodėlę. Renginys savo meni
niu lygiu, pralenkė visus kitus 
pastaruoju laiku atvykusių iš 
Lietuvos meninių grupių ar 
individualius - pasirodymus. 
Dr. Vinco Kudirkos" įi’airhinė- 
jimus įvairiuose lietusių tel-. 
kinuose organizavo JAV LB 
Kultūros taryba.

P. Palys

tapo „Poezijos pava- 
laureatu. Taip pat

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

gastroliavo JAV, 
ir, savaime aišku,

gausa palydėjus

Basanavi-

„Spalvų pavasaris” Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte

Dail. Joanos Paltarokaitės- 
Valaitienės kūrinių paroda, 
pavadinta „Spalvų pavasa
ris”, atidaroma Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte, šian
dien, šeštadienį, spalio 30 d., 
7:30 vai. vak. Paroda tęsis iki 
lapkričio 14 d.

Dail. J. Valaitienė gimusi 
Lietuvoje, į JAV atvykusi 
1949 m. Nors studijavo biolo
ginę (Roosevelt universitete) 
ir mikrobiologiją (Čikagos uni
versitete), tačiau mokėsi ir ta
pyti pas meno kritiką Riche-

lieau, taip pat dvejus metus 
lankė Du Page kolegiją, kur 
studijavo akvarelės techniką.

1987 m. savo darbus ekspo
navo Thomas Ford bibliote
koje, Western Springs, III., 
1989 m. dalyvavo su dešimčia 
darbų Thomas Ford bibliote
kos šimto metų sukakties 
meno parodoje, o 1992 m. jos 
kūryba buvo eksponuojama 
Čiurlionio galerijoje, Čikago
je. Paroda pavadinta „Mano 
pirmoji paroda” ir skirta Kovo 
11-ajai atminti.

Tęsiant dienraščio Draugo 
90 metų jubiliejaus renginius, 
lapkričio 28 d., sekmadienį, 
Mother McCauley aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje 
Oak Lawn, III. Programą at
liks trys žymiausieji Šiaurės 
Amerikos lietuvių chorai: Či
kagos meno ansamblis „Dai
nava”, vadovaujama muz. Da
riaus Polikaičio; Cleveland, 
OH, „Exultate”, vad. Ritos 
Kliorienės; Toronto (Kana
doje) „Volungė”, vad. Dalios ,‘‘v 
Viskontienės.

Bilietai gaunami Draugo ad
ministracijoje.

vadovaujamas vyrų oktetas. 
Premijų mecenatas — Lietu
vių fondas.

SU POETU LIETUVOS 
AMBASADOJE

Lapkričio 7 d., sekmadienį, 
2 vai. popiet, Lietuvos amba
sadoje (2622 16th Str. NW, 
Washington, D.C. 20009) ruo
šiamas susitikimas-pabendra- 
vimas su poetu Bernardu 
Brazdžioniu. Pristatomąjį žo
dį tars rašytojas Kazys Alme
nas.

VILNIAUS STYGINIS 
KVARTETAS 

VAŠINGTONE

JAV LB Švietimo tarybos pirm. lancje 1994 m. gegužės 15 d. 
Vacys Kavaliūnas pradėjo

u . ■.<

PREMIJŲ ŠVENTĖ
Septynioliktoji JAV LB 

Kultūros tarybos laureatų pa
gerbimo ir jiems premijų 
įteikimo šventė įvyks lapk
ričio 14 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet, Jaunimo centre Čika
goje. Meninę programos dalį 
atliks muz. Dariaus Polikaičio

Lietuvos ambasada, kartu 
su Vašingtono Lietuvių Bend
ruomene, lapkričio 12 d., 8 
vai. vak., ambasados patal
pose ruošia Vilniaus Styginio 
kvarteto koncertą, kurio pro
gramoje bus atlikti Čiurlionio. 
Shostakovitch, Mozart, Schul- 
hofT kūriniai. Dail. Joana Valaitienė. „Klevo lapas”. 1997.
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