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Alfonsas
KRUVINAS

SEKMADIENIS

kiečių žodžiais. Kopininkai
namuose kalbėjo kopininkiškai, kuršių tarme, atmiešta
vokiškais ir lietuviškais žo
džiais. Bažnyčioje jie giedojo ir
meldėsi lietuviškai, o krašto
įstaigose
kalbėjo vokiškai.
Savo karinę prievolę jie beveik
be išimties buvo atlikę vo
kiečių karo laivyne" (p. 114115).

Šešplaukis

GEDIMINO

MIESTE

Kokią širdį gi įdiegė motina tau,
Kurį po grėsmingu šalmu matau?
Norėjai pranašesnis gal būti už Beidžingo
tankistą,
Kurs stabdė tanką, kad drąsuolis po juo nekristų.
Kokią širdį gi tau įkvėpė tėvas, kurį
Dabar tu bailiu pavadinti turi,
Kai galvą tu skaldai beginklio jaunuolio,
Tanko vikšrais mergaitę suniokoti puoli?
Tą drąsą tau įkvėpė balsas grasus
Ir kumštis grėsmingai iškeltas: sutrupinti juos!
A, tai laisvės neliausite jūs vis dar trokšti,
Mes šautuvų salvėm jus suvarstysim TV bokšte!
Bet kraujas pralietasai Gedimino mieste
Į dangų. į Viešpatį šaukias šaukte:
Duok, kad mūsų krauju toji žemė aplieta
Išželdintų laisvės nemarųjį žiedą!
Lai visas pasaulis dabar sužinos,
Ką reiškia daigai šios dienos kruvinos:
Vėl grįžta, vėl grįžta senieji Pilėnai —
Už laisvę į eilę mes stosim lig vieno!

Lai visas pasaulis dabar sužinosJKą reiškia daigai šios dienos kruvinos...
sio 11 d. Vilniuje prie Spaudos rūmų.

Anatolijus
TAI BUVO

Sovietu karys 1991 m. sau
Eltos nuotrauka.

Kairys

VAKAR...

Esu per menkas šaukti tautą,
Todėl šaukiu tave, Kary!
Į mišką be kelių, takelių
Ateik šiandien,
pavakary.

Liudvikas Rėza:
apsisprendimas
būti lietuvių giminės sūnumi
Vytautas

Prie aukuro liepsnos ugnelė,
Sušilsime rankas prie jos —
Čia už garbingą mūsų dalią
Per nokt lakštingalos giedos.

Gocentas
i-

Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos
Iš ano čėso, pokam miels viešpats mūsų
karalius,
Kurį lietuvninkai vis meilės srityje laiko,
Ant aukštos šuilės Karaliaučiuj,
mums
padarytos,
Kalbą Lietuvos tiems jauniems liepė mokinti,
Kurie Dievo žodį žmonėms kartuntą
sakyti
Ir mokytojais tikrais ketina
pastoti.

Aukosime maldas Rytojui,
Po jų dainuosime
dainas
Už vyturį ir už artoją,
Už mylimos gelsvas kasas.

L. Rėza [1823]
Ir brolių mirtį
apraudosim,
Žiedais papuošim jų vardus —
Per amžius himną jiems giedosim,
Per amžius pinsim
vainikus.
Kęstutis

Genys

LAISVĖJAME
Garbė visiems mūsų šventosios žen\ės
piligrimams,
Kurie per Sibiro kalvarijas, tremčių keliais
Kaip kryžių nešėte mums Lietuvos
prisikėlimą,
Garbė jums, mūsų žemės didvyriai ir kankiniai!
Jūsų aukoj mes šiandien savo laisvę
išpažįstam,
Jau ir netikėliai į laisvę pradeda tikėt,
Jau Lietuva į Lietuvą iš nutremties
sugrįžta,
Jau Lietuvoj lietuviškai mokinomės
kalbėt.
Jau skamba Atgimimo varpas, taip ilgai tylėjęs,
Jau įsišviečia, blaivosi pragiedruliais
dangus,
Jau atsidūsta iš numirusiųjų
prisikėlęs
Lietuvoje žmogus.
Jau su trispalvėm vėliavom Šešioliktą
Vasario
Nesislapstydami,
be baimės švenčiame visi,
Jau regim savo Laisvės Angelą ant pjedestalo,
Jau mes laisvėjame, nors mes dar nesame laisvi.
Dar
Dar
Dar
Dar

siautėja po mūsų žemę komunizmo
šmėklos,
pilnos pakelės suluošintų ir nuskriaustų,
gyvos žaizdos, pagaliau nėra ko slėpti,
labai daug pakeleivingų, maža pašauktų.

Dar mes tik žengiame į savo prarastąjį, rojų,
Dar tik žvaigždė Aušrinė įsišvietus
danguje.
Ant laisvės aukuro širdis dar neįsiliepsnojo.
Ant pjedestalo dar ne laisvė, nors laisvė širdyje.
Dar
Dar
Dar
Dar

prieš akis ilga, sunki ir tolima kelionė,
mūsų laukia dideli išbandymai,
skausmai.
mes ne viską, dar ne viską laisvei paaukojom,
nesame visi už vieną, vienas už visus.

Palaimink, Dieve, tuos, kas šiandien dvasioje atgimę.
Už tiesą grumiasi ir žengia Lietuvos keliais,
Kas neša sunkų Laisvės Kryžių — į Prisikėlimą.
Palaiminki teisiuosius, nusidėjėliams
atleisk.
1989 m.

Liudvikas Rėza.
Į v a d i n ė s įžvalgos.
Pranešimas-pa.-iisakymas
pradedamas eilėraščiu, kuris
lietuvių kalba parašytas, mi
nint Karaliaučiaus universite
to teologijos fakulteto lietu
vių kalbos seminaro, kuriam
vedėjavo ir Rėza, 100-metį
(1823). Apie tai prabyla jau
pirmoji eilėraščio eilutė.
Eilėraštyje suskamba evan
gelikų
liuteronų
tikėjimo
išpažintojams būdinga pagar
ba valstybės valdovui, taip pat
dėkingumas už galimybę tu
rėti „aukštąją šuilę Kara
liaučiuje", o svarbiausia —
įsakmiai nurodoma mokytis
lietuvių kalbos ir ja sakyti pa
mokslus. Tokiu būdu XVIXVIII a. a. krikščionys-protestantai pasitelkia katekizmą,
Bibliją, giesmyną, o su jais ir
gramatiką, žodynus, mokyklas
ir aukštąsias mokyklas —
Prūsų Lietuva tampa lietuvių
raštijos, kultūros lopšiu (tai ir
prof. Mykolo Biržiškos ' pa
stebėjimas).
Neretai pasvarstomą kokia
Rėzos kilmė, kaip rašyti var
dus ir kiek jų sartoti, kaip
rašyti pavardę. Šio pranešime
atveju svarbu ir tai ar Keža
gali apie prūsų lietuvio būda
pasisakyti kaip vietinis Prū
sų Lietuvos įryventojas, t.y.
žvelgti į Prūsu liet.v; kaip į

kraštietį, o ne į žmogų iš
šalies.
Naujausia publikacija —
Klaipėdos universiteto doc.
Nijolės Strakauskaitės tyri
nėjimai, paskelbti knygoje
Kuršių
nerija —
Europos
pašto kelias (Klaipėda, 2001).
Cia kruopšti tyrinėtoja pasi
telkė Juodkrantės parapijos
bažnytines knygas, saugomas
Evangelikų bažnyčios Centri
niame archyve Berlyne. Gimi
mo įrašų knygos apima beveik
dviejų šimtų metų laikotarpį
— nuo 1746-ųjų iki 1938-ųjų.
Čia yra ir buvusios Karvaičių
parapijos bažnytinės knygos,
kuriose Rėzos gimimo faktą
liudija įrašas nr. 61: Martin
Ludwig Reese, tėvas — Johann Reese, gimimo vieta —
Karvaičiuose,. gimimo data —
1776 m. sausio 9 d.
Šis įrašas jau ir vokiečių
kalbininkui Francui Tecneriui
1902 m. leid'1 nustatyti tikrąją
Rėzos gimimo datą, nes jis
pats ją klaidingai nukeldavo į
1777 m. birželio 9 d. Tai lėmė
Rėzos gyvenimo aplinkybės:
anksti neteko tėvų, maža
metis išvyko iš Kuršių nerijos.
o Karvaičių parapijos bažny
tinės knygos XVIII a. pabai
goj*? perkeltos į Juodkrantę,
mažai kam buvo žinomos ir ty
rinėtos tik XX a. pradžioje.
Pavarde nu 1747 iki 1938
metu užrašya net 16 varian
tu, priklausomai nuo to kaip
skirtingi tuometiniai liute
ronų kunigai traktavo pa
vardes tarimą ir užrašymą.
I lietuviškojo
akademinėje
literatūroje vel įvedama (prof.
Domas Kaunas) ir Karaliau
čiuje naudota pavardes forma
Rhesa bei krikšto metu įrašyti

v a r d a i Martynas
Liudvikas
(Martin
Ludivig).
Nors pa
brėždamas savo priklausomy
bę prūsų lietuviams Rėza
buvo pasivadinęs Liudviku
Gediminu. Prof. Albinas Jo
vaišas tokį Rėzos apsispren
dimą (pirmas toks žingsnis
prūsų lietuvių aplinkoje) sieja
s u XVIII a. sentimentalumu,
skatinusio užjausti kuršių ir
lietuvių tautas.
Manau, kad pagrindinis ar
gumentas — paties Rėzos ap
sisprendimas, kurį rodo Kara
liaučiaus universitetui 1810
m. įteiktoje autobiografijoje
randamas įrašas apie kilmę: iš
lietuviškos giminės.
Temos dėstymas.
Kur Rėza galėjo stebėti prū
s ų lietuvio būdą? Vos dvejų
m e t ų Rėza 1778 m. netenka
motinos Katarinos Šarlotos
Šneiderin, o, esant ketverių
metų, tėvas veda Karvaičių
precentoriaus dukterį Mariją
Dorotėją Bernardin. Bet ne
trukus pakerta džiova tėvą
(1782) ir tuomet, ar kiek
vėliau, jau pasimirus ir antra
jai motinai, vaikai pasklido
pas gimines. Liudviką pri
glaudžia Naglių kaimo žvejas
Radmacheris, 1782-83 m. toli
mas giminaitis, Rasytės pašti
ninkas Bernas. Ką tuo metu
galėjo girdėti Liudvikas?
Galime pasiremti jau vėles
nių XX a. pirmosios puses
laikų tų vietų lankytojo, socia
linių mokslų daktaro, teisinin
ko Martyno Anyso (1895-1974)
prisiminimais,
paskelbtais
knygoje Kova dėl
Klaipėdos
(Čikaga,
1978):
jSavotiška
buvo ta kopininkų šnekta,
maišyta kuršių, lietuvių ir vo

Vėliau, 1785 m., Liudvikas
palieka gimtuosius Kuršių ne
rijos gamtos vaizdinius ir mie
lus bei artimus kraštiečius —
keliauja pas motinos sesers
vyrą, Kaukėnų precentorių,
vėliau kleboną, lietuvių raš
tijos darbuotoją Kristijoną Do
vydą Vitichą. Šešerius metus
stropiai mokėsi, pramoko lo-'
tynų kalbos. Po krikšto sutvir
tinimo arba įžegnojimo peri*
kiolikmetis netikėtai pareiš
kęs norą siekti aukštesnių
mokslų. Nuo 179L m. Liudvi
kas jau Karaliaučiuje, Lebenichto beturčių namų gyvento
jas, lankantis lotyniškąją mo
kyklą, kuri rengė studijoms
universitete. 1795 m., būda
mas devyniolikos, jau univer
siteto studentas.
Išties nelengvos gyvenimo,
studijų, kunigystės ir moks
linio darbo aplinkybės išugdė
šį prūsų lietuvį kaip drąsų,
gabų ir pastabų žmogų — jis
tapo Karaliaučiaus universite
to profesoriumi, pamokslus sa
kančiu karo kapelionu, nuola
tos rašė ne tik mokslo, bet ir
poezijos
veikalus,
knygas,
telkė tautosakos rinkinius —
pirmiausiai dainas, išleido
Tolminkiemio kunigo klebono
Kristijono Donelaičio Metus.
Jo pastabią akį ir išlavėjusią
rašymuose ranką liudija vo
kiečių kalba parašyti prisimi
nimai Žinios ir pastabos apie
1813 ir 1814 metų karo žygius
iš vieno Prūsijos armijos ka
peliono dienoraščio (vok. k.
Berlyne, 1814; liet. k. Vilniuje,
2000).
Pagarbą prūsų lietuviui, jo
būdui Rėza išreiškia visa savo
veikla: ar tai būtų K. Done
laičio Metų leidyba ir komen
tarai, lietuvių liaudies dainos,
rūpestis lietuvių kalba ir kita.
Tai nuosekliai atliko veikda
mas vokiškoje Karaliaučiaus
aplinkoje, nes lietuvių tuome
tiniame mieste buvo apie 20
proc. (dr. Algirdo Matule
vičiaus skaičiavimas). Kėlė ir
aukštino Prūsų lietuvius, jų
brolius anapus sienos — lietu
vius: jie taip pat verti kultū
ringos Europos dėmesio ir
įvertinimo. Matydamas, kad
lietuviai, neturėję tokio liau
dies epo kaip suomiai Kaleva

j

la, 1809 m. Rėza išleidžia
eilėraščių dviejų dalių rinkinį .
Prutena. Jame iškeliama bau- Z
dies poetinė kūryba, didvy
riška kova su kitataučių pa
vergėjų agresija. Taip pat ir
Dainų rinkinį palydėjęs straips
nelis apie liaudies dainas yra
kupinas simpatijų lietuviams,
išreiškia autoriaus norą at- Z
kreipti mokslinės visuomenės
dėmesį į šios europinės tautos
estetinę tautosakos vertę.
Tokios jo pastangos buvo
vertinamos — 1809 m. Rėza
pasimato su Prūsijos švietimo
ir kulto ministru V. Humbol
tu, kuris pritarė Rėzos suma
nymui išleisti Kristijono Done
laičio Metus. V Humboltas pa
laikė ir kitus lituanistinius
Rėzos planus: gerinti lietuvių
kalbos seminaro darbą, rengti
naująjį Biblijos leidimą.
Pristatant Europos skaitančiajai visuomenei K Done
laičio Metus, Rėza ne tik juos
išvertė, išleido, bet ir iš
siuntinėjo į Lietuvos, Latvijos,
Lenkijos, Vokietijos adresatus
— taip reikšmingasis kūrinys
pasiekė literatūrinius centrus,
pavienius inteligentijos atsto
vus.
Vietoje i š v a d ų .
Rėza iškeldamas prūsų lie
tuvio būdą, prūsų lietuvį mato
lygiaverčiu ir reikšmingu tarp
kitų Europos piliečių. T o k i ą
nuostatą išugdė gilus prūsų
lietuvių, lietuvių, kuršių, vo
kiečių, o taip pat kitų Europos
tautų kultūrų pažinimas.
Atliko prūsų lietuvių, lietu
vių literatūrinių, kūrybinių
pasiekimų aktyvaus propa
guotojo ir vertintojo vaidmenį.
Rėza — kilme ir darbais tik
prūsų lietuvis, lietuvis.
Neatidėliotinai būtina leisti
Raštus — priartinti kūrybos ir
tyrinėjimų genijų kiekvienam
tautiečiui. Kitavert didžiajai
vokiečių kultūrai pakaks dau
gybės kitų, vokiečiais aiškiai
apsisprendusių Prūsijos moks
lo ir kūrybos atstovų... Įsta
bioji Prutena jau sudomino ir
poetą,, vertėją Antaną A Jo
nyną. Būtina sudaryti pro
gramą akademinių raštų pa
rengimui ir išleisti juos gal jau
Rėzos 250-osias metines (2026
m.) pasitinkant.
Apie straipsnio autorių: 1953
m. gimė ir užaugo Klaipėdoje. 1976
m. baigė Vilniaus universitetą, dir
ba Nac. M. Mažvydo bibliotekoje,
yra Mažosios Lietuvos kraštotyros
ir visuomeninio judėjimo dalyvis,
reiškiasi publicistiniais, kraštoty
riniais, literatūriniais darbais, skir
tais tėvų krašto paveldui saugoti ir
pažinti.

Vilius Trumpjonas (kairėje) ir Vytautas Gocenta* Lietuvos Respu
blikos jfen. konsulate Karaliaučiuje.
Vytauto Kaltenio nuotr.
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Su Čiurlionio
2001-aisiais gruodžio 14 d.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus pažymėjo savo
gyvavimo 80-metį. Daug ar
mažai tai laiko tėkmėje lietu
viškos kultūros raidoje? Šiuo
metu didžiausio Lietuvoje mu
ziejaus rinkiniuose saugoma
beveik 400,000 eksponatų, dir
ba 260 darbuotojų. Muziejų
sudaro 11 skyrių: M. K.
Čiurlionio, Vaizduojamosios
dailės, Taikomosios dailės,
Liaudies meno, M. Žilinsko
kolekcijos, Numizmatikos bei
specializuoti Muziejinės doku
mentikos ir fototekos, Muzie
jinės informacijos ir švietimo,
leidybos, parodų skyriai ir bib
lioteka.
M. K. Čiurlionio muziejaus
jkūrimo idėja gimė kartu su
pirmosiomis lietuvių dailės
parodomis (1907 m.). Mirus
M. K Čiurlioniui, įsikūrė M.
K. Čiurlionio kuopa, siekusi
surinkti išblaškytus dailinin
ko kūrinius. Kultūrinis gyve
nimas persikėlė į Kauną, įvy
ko didelė lietuvių dailės paro
da, už surinktus pinigus įsi
gyta kūrinių būsimam muzie
jui. Visus planus nutraukė ka
ras, M. K Čiurlionio kūriniai
atsidūrė Maskvoje, ir tiktai
1920 m., Lietuvai pasirašius
taikos sutartį su Rusija bei
nuvykus į Maskvą P. Galau
nei, ir Čiurlionytei, MK
Crariionio kūryba sugrįžo į
Lietuvą. 1921 m. gruodžio 14
d. Lietuvos Steigiamasis sei
mas priėmė M. K. Čiurlionio
vardo galerijos įstatymą, ku
rtui*.; pavesta rūpintis M. K.
Čiurlionio ir kitų lietuvių dai
lininkų kūriniais. 1924 m.
Švietimo ministerija iš Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės
įsigijo visus, jos nuosavybėje
. buvusius M K. Čiurlionio
ktninius (193 paveikslus už
65,000 vokiečių aukso markių)
ir perdavė galerijai.
Nors lėšos galerijos statybai

jam pačiam. Būtent gyvoji
dvasia yra „aktyvi ir drąsi,
nuoširdi ir tiesi, jungianti do
rinį idealizmą su gyvenimo re
alizmu, visada kilni, bekom
promisiška principiniuose da
lykuose ir atlaidi žmonių silp
nybėms, džiaugsmingo ir kar
tu rimta, svetima bet kokiam
snobizmui ir nepakenčianti
fariziejiškumo" (S. Šalkauskis.
Raštai, III t., p. 43).

vardu

buvo gautos 1923 m., realiai
galerija atidaryta 1925 m.
Kaune, Ąžuolų kalne, V. Dubeneckio suprojektuotuose rū
muose prie Kauno meno mo
kyklos. Pirmuoju galerijos di
rektoriumi buvo paskirtas Ig
nas Šlapelis, nuo 1923 m. —
tapytojas Kajetonas Šklėrius,
o nuo 1924 m. — M. K.
Čiurlionio galerijai emė vado
vauti profesorius Paulius Ga
launė, muziejiniam darbui
paskyręs 25 metus. Jo vadova
vimo laikotarpiu buvo organi
zuotos iškilios tarptautinės
parodos, kaupiami eksponatai,
plečiama muziejaus teritorija.
1925 m. įvyko jubiliejinė M. K.
Čiurlionio darbų paroda, Kau
ne parodytas prancūzų moder
ninis ir knygos menas, 1925
m. dalyvauta II tarptautinėje
dekoratyviojo meno parodoje
Moncoje (Italija), 1927 m. —
Europos
kilimų
parodoje
Paryžiuje. 1931 m. Skandina
vijos šalyse — Švedijoje, Nor
vegijoje, Danijoje atsidarė lie
tuvių liaudies meno paroda,
kuri pranoko visus lūkesčius
ir sukėlė ovacijas. Atidarant
parodą, dalyvavo Švedijos ka
ralius Gustavas V su žmona,
Švedijoje pasirodė gausiai
iliustruotas leidinys apie lie
tuvių dailę Litauens Kor.st. Už
nuopelnus, rengiant parodas
Skandinavijoje, 1923 m. Šve
dijos karalius Gustavas V ap
dovanojo P. Galaunę antro
laipsnio Vazos ordinu.

lionis už tą pačią pinigų sumą
siūlė ir daugiau, bet aš nesuti
kau jų daugiau tokia kaina
pirkti? J Tallat-Kelpša. At
siminimai apie M. K. Čiur
lionį, (M. K. Čiurlionis, K,
1938. p. 90). 1924 m. galerija
„Auką" iš O. Tallat-Kelpšienės
nupirko už 4,000 litų. (Čiur
lionio galerijos komisijos 1924
m. bal. 24 d. posėdžio protoko
las Nr. 22).
Per 5 metų lai
kotarpį galerija sukaupė 208
M. K. Čiurlionio kūrinius, 167
lietuvių dailininkų darbus,
2,409 liaudies meno ekspona
tus, 1,178 nuotraukas.
Dar tebestatant laikinuosius
M. K. Čiurlionio galerijos rū
mus, P. Galaunei buvo aišku,
kad jie nesutalpins visų mu
ziejinių vertybių. Puiki proga
praplėsti muziejaus valdas
atsirado Vytauto Didžiojo
500-ųjų mirties metinių jubi
liejaus proga. Po ilgų debatų
ir atkaklios veiklos, užuot pa
minklo Vytautui Didžiajam,
nuspręsta pastatyti muziejų.
1936 m. Kaune iškilo V. Dubeneckio suprojektuotas Vytauto
Didžiojo Kultūros muziejus
(vėliau pavadintas Kauno Vals
tybiniu kultūros muziejumi),
meno
skyriuje
sutalpinęs
Čiurlionio galerijos ekspona
tus. Nuo 1944 m. ši atskira ir
savarankiška muziejaus dalis
pavadinta M. K. Čiurlionio
dailės muziejumi.
Užėjus karui, visomis iš
galėmis stengtasi išsaugoti
meno kūrinius ir mokslinę
dokumentaciją. 74 M. K.
Čiurlionio darbai ir kiti ver
tingi eksponatai buvo nuga
benti į Lietuvos banko seifą.
Pavasario potvynis užliejo
banko patalpas ir apgadino
kai kuriuos kūrinius bei fotonegatyvus. Tik pasišventusių
muziejininkų triūso dėka,
ištvėręs karo negandas ir oku
pacinį režimą, muziejus vėl
atvėrė duris lankytojams.

Dr. Paulius Subačius, kal
bėjęs tema „Krikščioniškas in
teligentas: šios dienos iššū
kiai", kvietė šiandienos krikš
čionis inteligentus .kritiškai,
„šalkauskišku žvilgsniu" per
žiūrėti savo veiklą, aktyvumą,
darbus, Šalkauskio žodžiais
tariant, „praplėsti parapinės
varpinės akiratį".
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejaus centriniai rūmai Kaune.

Vis tik sovietinio represinio
valdymo pasekmės ryškiai at
siliepė Lietuvos kultūriniam
gyvenimui. 1951-1953
m.
TSRS Kultūros ministerija
uždraudžia eksponuoti M. K
Čiurlionio kūrinius „dėl jų
mistinio nerealistinio prado
menkinančio tarybinį žmogų".
1949 m. iš direktoriaus pa
reigų atleidžiamas profesio
naliosios
muziejininkystės
Lietuvoje pradininkas, meno
tyrininkas, dailininkas, biblio
filas profesorius P. Galaunė,
kuris ir toliau neatsisakė
mėgstamo darbo, konsulta
vo Lietuvos muziejininkus,
moksliškai tyrinėjo Lietuvos
dailės palikimą. P. Gaulaunė,
pasak Z. Žemaitytės, „išvedė
P. Galaunė rūpinosi ir iš
Lietuvos muziejininkystę iš
blaškytais M. K. Čiurlionio
mėgėjiško lygio ir siauro pro
darbais, kuriuos dailininkas
vincialumo, padėjo jai tvirtus
buvo dovanojęs arba pusvel
teorinius ir metodinius pa
čiui pardavęs. J. Tallat-Kelpša
grindus" (Z. Žemaitytė. Pau
M. K. Čiurlionio „Auką" buvo
lius Galaunė. V., 1988 p. 11).
pirkęs už 1 kapeiką. Apie tai
Mokslinės jo knygos apie ar
jis rasė atsiminimuose: „Kartą
chitektą Lauryną
StuokaČiurlionis man labai pigiai
Gucevičių, Lietuvos knygos
pardavė vieną savo paveikslą.
ženklą Ekslibrisas Lietuvoje
Jį man pasiūlė už vieną ka
PCVI-XX šimtmečiai), mono
peiką. Tai nebrangu, sako, ir
grafija apie Vilniaus meno mo
aš nusipirkau 'Auką'. Čiur
kyklos auklėtinį Juozą Oleškevičių, Vilniaus meno mokyk
la, straipsniai, skirti M. K.
Čiurlionio ir Lietuvos dailės
palikimui, 1956-1968 m. suda
ryti 6 didžiuliai liaudies meno
albumai, tž kuriuos 1970 m.
P. Galaune buvo apdovanotas
Lietuvos valstybine premija —
liudija ap.e neįkainojamą P.
Galaunės indėlį į Lietuvos
kultūrą.
1951-1988 m. M. K. Čiur
lionio dailės muziejui vadova
vo tapytojas Petras Stauskas.
7-9 dešimtmetyje buvo atida
ryta daug filialų: Vitražo gale
rija, M. R Čiurlionio memo
rialinis muziejus Druskinin
kuose, A Žmuidzinavičiaus
memorialinis muziejus Kaune,
pastatytas centrinių rūmų
priestatas (M. K. Čiurlionio
galerija), kur iki mirties dirbo
V. Čiurlionytė-Karužienė. VoA. ir P. Galaunių namu atidarymo motu 1996
Vidur;, jo — K. < ..liauniem- ir D. Galaunytė- kietijoje gyvenęs kolekcionie
Kaupienė-Augūnienė.
rius M. Žilinskas ėmė dovano
'Kr.1'" ':'
ti Kaunui savo XVI-XX a.
pradžios Europos dailės rin
kinį. 1978 m. ir 1989 m.
Kaune buvo pastatytos 2
meno galerijos. Nors buvo gal
vojama, kad M. Žilinsko dėka
į Kauną atkeliavo ne tik pa
veikslai, bet ir lėšos galeri
• ^ ' v t t J I •: *'' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
joms, iš tiesų šias išlaidas pa
dengė
valstybė.
Galerijos
sutalpino M. Žilinsko 1,683
kūrinių kolekciją, jose atsira
do vietos naujoms ekspozici
joms, saugykloms, mokslo dar
m
,&;:;::•..
•;-, - v ^ . ' v - . - .
buotojų kabinetams. M. Ži
linską, ne kartą besilankantį
$t~ĘĘ)^m
Lietuvoje, užklupo sunki liga,
j
^
3
jo
gyvenimo bendražygė Ger
. ^
• A»«.-i»^i^
trūda Rudolph M. Žilinską
•:'• '
perkėlė iš pradžių į Vilniaus,
paskui į Kauno ligonines. In
^.,
sultas tragiškai išskyrė šiuos,
Poznanės Nacionalini* dailė* muziejų*. 2001 m. M. K. Čiurlionio kūrybos paroda iš Kauno M. K.
daugelį metų bendravusius
Čiurlionio dailės muziejaus atidaro m u z i e j a u s diri-ktorius Osvald.is Daugelis.
žmones. Dėl ligos, M. Ži-
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V Adomavičienės nuotr.

R. Ropytes nuotr.

Pro f. Stasio Šalkauskio
60-osios mirties
metinės
Gruodžio 4 dieną Vilniuje,
Lietuvos Katalikų
mokslo
akademijos iniciatyva, pami
nėtos filosofo Stasio Šal
kauskio 60 mirties metinės.

Šv. Kazimiero bažnyčios salė
je. Pirmasis kalbėtojas prof.
Romas Plečkaitis apžvelgė fi
losofo S. Šalkauskio filosofinės
kūrybos tarpsnius bei impul
sus, akcentavo, kad S. Šal
kauskio — lietuviškos filosofi
jos pradininko bei filosofinės
epochos kūrėjo — veikla ypač
svarbi kultūros filosofijos sri
tyje. Kaip pedagogas, jis iš
auginęs visą kartą garsių
žmonių, tarp kurių paminėtini
filosofai Antanas Maceina,
Juozas Girnius. Anot kalbė
tojo, S. Šalkauskio gyvenimas
buvęs trumpas: jis mirė 55
metų, tačiau jo kūrybinis įna
šas didelis — kelios knygos ir
apie 60 studijinių straipsnių.
Tai liudija didelį autoriaus
darbštumą, nors visą gyve
nimą jo sveikata buvo silpna.
Prelegentas šią iškilią asme
nybę apibūdino kaip gyvos
Prof. Stasys Šalkauskis.
dvasios žmogų. Žodžiai, ku
Minėjimas, kurį vedė vysku riais jis savo raštuose api
pas Jonas Boruta, SJ, vyko būdino gyvąją dvasią, tinka

linskas visiškai užmiršo vokie
čių kalbą, o Gertrūda Ru
dolph, taip ir neišmokusi lietu
vių kalbos, beliko bendrauti
su vyru gestų kalba. M. Ži
linskas mirė 1992 m. Kaune,
palaidotas Petrašiūnų kapi
nėse, jo amžinąja poilsio vieta
rūpinasi M. K. Čiurlionio mu
ziejaus darbuotojai. Gertrūda
Rudolph tragiškai žuvo Vokie
tijoje 1999 m. savo gimimo
dieną.
1993 m. Druskininkuose
buvo pastatyta žymaus išei
vijos dailininko, Kauno meno
mokyklos auklėtinio V. K. Jo
nyno meno galerija. Dailinin
kas iki gyvenimo pabaigos
bendravo su lankytojais, at
vykstančiais ne tik iš Lietuvos,
bet ir užsienio šalių. 1944 m.
Kaune duris atvėrė scenografo
L. Truikio ir operos solistės M.
Rakauskaitės
memorialinis
muziejus. Filialu tapo ir 1932
m. Kaune architekto A. Funko
suprojektuotas A. ir P. Galau
nių gyvenamasis namas. Kazimieros Galaunienės bei P. Ga
launės dukters Dalios Galaunytės-Kaupienės-Augūnienes
(JAV) iniciatyva, 1992 m. jis
buvo padovanotas M. K.
Čiurlionio dailės muziejui,
kartu su 1997 m. rugsėjo 10 d.
perimtais profesoriaus P. Ga
launės meno kūriniais, kolek
cijomis, biblioteka, rankraš
čiais, archyvine medžiaga bei
baldais. K. Galaunienė, buvu
si profesoriaus studentė, bei
21 metus keliavusi bendro gy
venimo takais, padėjo daug
pastangų, kad šie namai at
spindėtų P. Galaunės veiklos
tradicijas, taptų iškiliu kul

tūros židiniu. Čia vyksta
dailės parodos, muzikos vaka
rai, minimos svarbios Lietu
vos kultūrai istorinės datos.
Prieš keletą metų savo darbų
parodą čia surengė dailininkė
iš JAV Kristina
MontvidasKutkus. Po parodos ji visus
savo kūrinius padovanojo M.
K. Čiurlionio dailės muziejui.
Dabartinis muziejaus gyva
vimo laikas — tai naujų kolek
cijų, įspūdingų parodų ir
kultūrinių mainų laikas. Savo
gyvavimo 80-metį muziejus,
kuriam nuo 1992 m. vadovau
ja menotyrininkas Osvaldas
Daugelis,
pasitinka
kaip
ICOM narys, plačiai integruo
damasis į tarptautinę muzieji
ninkystės ir dailės proceso
raidą. M. K. Čiurlionio kū
ryba, saugant ją nuo išorinio
aplinkos poveikio, parodyta
Vakarų Berlyne, Kiolne, To
kio, Paryžiuje, Grenoblyje,
Varšuvoje, Belinzone. 1997 m.
Lietuvos Respublikos vyriau
sybes 1996 m. liepos 19 d. nu
tarimu Nr. 8, M. K. Čiurlionio
dailės muziejui suteiktas Na
cionalinio dailės muziejaus
statusas. Po nepriklausomy
bės atgavimo vis dažniau
užsienio lietuvių dailininkų A.
Galdiko, V. Vizgirdos, V. Igno,
V. K. Jonyno, V. Petravičiaus,
V. Rato, E. Urbaitis, M. B.
Stankūnienės, J. Bagdono. Ž.
Mikšio, T. Valiaus, A. Dargio,
G. Žumbakienės, V. Krištolaitytės, V. Švėgždos ir kitų
darbai pasiekia Kauną. Dova
noti autorių ir išsaugoti ar
timųjų — šie kūriniai yra
neįkainojama vertybė, apjun
gianti praeities dailę su
šiuolaikiniu menu, suteikianti

Filosofo S. Šalkauskio sūnus
Julius Šalkauskis pasidalijo
atsiminimais apie tėvą. Jis
atkreipė dėmesį, kad sąjūdžio
metais S. Šalkauskis buvo la
bai populiarus, cituojamas lai
ku ir nelaiku, o dabar visiškai
užmirštas. „Tai paradoksalu,
— kalbėjo Julius Šalkauskis,
— nes šiandien, klestint prag
matizmui ir praktiniam mate
rializmui, šio filosofo idėjos
būtų labai vertingos".
Po minėjimo šv. Kazimiero
bažnyčioje padėkos Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė vysk.
Jonas Boruta, SJ. Per pa
mokslą vyskupas kalbėjo apie
filosofą S. Šalkauskį kaip apie
krikščionį, kuriam religija bu
vo ne diskusijos sfera ar iš
kaba, bet pats gyvenimas.
Vyskupas J. Boruta, SJ, sakė,
jog S. Šalkauskio gyvenime
ypatingą reikšmę turėjusi
Šventoji Dvasia, Sekminės
jam buvo svarbiausia šventė,
o 1938 m. Sekminių išvaka
rėse filosofo įkurtas „Gyvosios
dvasios sąjūdis" kvietė vienyti
degančias širdis, pasitikėti
Dievu, Šventosios Dvasios vei
kimu. Vyskupas citavo filoso
fo S. Šalkauskio mokinių
Skrupskelio, Liuimos atsimi
nimus apie savo profesorių.
BŽ, 2001 m. Nr. 24

galimybę naujoms ekspozici
joms ir moksliniams tyrinė
jimams. Ypač svarbi muziejui
Lietuvių fondo suvažiavimo
Čikagoje nutarimu M. K
Čiurlionio galerijos rekon
strukcijai skirta 300,000 dole
rių parama, Lietuvos vyriau
sybės dotacijos.
Jubiliejaus išvakarėse atsi
darė dar vienas Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus filialas — atnaujinti
skulptoriaus J. Zikaro namai,
kuriuose galima susipažinti
su skulptoriaus dukros Alytės
Zikaraitės išsaugotais J. Zika
ro ir sūnaus Teisučio kūri
niais, skulptoriaus studija,
baldais ir archyvine medžiaga.
Iškilmingame J. Zikaro muzie
jaus atidaryme ir 120-ųjų gi
mimo metimų minėjime daly
vavo Zikaro fondo direktorė E.
Gaspariūnaitė, iš JAV specia
liai į jubiliejinius renginius at
vyko marti Aldona Zikarienė,
kuri prieš metus įsteigusi J.
Zikaro stipendiją, kasmet ją
įteikia jauniesiems Kauno
Aukštesniosios meno mokyk
los skulptoriams.
Išaugo M. K Čiurlionio
dailės muziejus. Pasikeitė net
kelios muziejininkų kartos. Į
amžinąją poilsio vietą atgulė
profesorius P. Galaunė, K.
Cerbulėnas, V. ČiurlionytėKaružienė, I. Aleksienė, P.
Tarasenka ir kiti. Skubėdama
į savo darbovietę, randu jų
veiklos pėdsakus, kurie dar il
gai šildys mane ir mus visus,
esančius šalia M. K. Čiur
lionio kūrybos ir visos Lietu
vos kultūrai branjrios meno
dalies
V i d a Mažrimienė

DRAUGAS

Literatūra • m e n a s • m o k s l a s

2002 m. sausio 12 d. • Nr. 8 (2) — 3

bei vaidybą... 1995 m. man plokštelę „Tau dovanoju savo
dar sykį pasisekė: gavau pa Širdį" (joje — devynios klasiki
grindinę partiją J. Štrauss nių Vienos operečių arijos ir
operetėje „Čigonų baronas". Po trys duetai su V. Noreikos mo
truputi įsilingavo mano kon kiniu Edgaru Prudkausku).
Žinoma, premija galėjo būti
certinis gyvenimas. Ėmiau
Kiek vėliau Filharmonijoje
paskirta jau anksčiau, nes
dainuoti su Badeno simfoni su orkestru, operos solistais
prieš keletą metų vien Drauge
niu orkestru. Sulaukiau pa Natalija Katiliene, Edgaru
tilpdavo ne vienas, o du ar
siūlymų ir iš Vokietijos teat- Prudkausku ir Laimonu Pudaugiau mano straipsnių kas
ru"
tieniumi buvo surengtas ir
savaitę. Kas prisimena, prieš
šios plokštelės pristatymas.
Tai štai koks tas lietuviškos
keletą metų šioje pačioje
Dabar Erika ruošiasi įrašyti
žvaigždės scenarijus. Tačiau
salėje Draugo vyr. redaktorė
kitą — kamerinio pobūdžio —
Erika, atrodo, nesiskundžia,
Danutė Bindokiene mane už
kompaktinę plokštelę. Apie so
vertina tai, ką taip sunkiai
bendradarbiavimą gražiai iš
listę buvo parengta ir Lietu
įgijo
— galimybę įdomiai dirb
gyrė, o ir šio dienraščio skaity
vos televizijos laida „Operetė
ti, pripažinimą. Dabar ji gyve
tojai apie mano straipsnius
— mano meilė".
na Vienoje, yra nepriklausoma
yra ne kartą teigiamai atsilie
menininkė, dirbanti pagal
Kažkada, berods 1992 m.,
pę. Bet matyt, mano valanda
kontraktus įvairiose Europos ką tik „iškepta" Muzikos
dar nebuvo atėjusi..."
teatruose, rengia solinius kon akademijos absolventė, kartu
Labai jautriai už teatro dar
buotojos premiją dėkojo Ema XIX JAV LB Kultūros tarybos premijų šventė Los Angeles, CA, 20O2 m. s a u s i o 5 d. Iš kairės: progra certus. Jos repertuare — tokie su būriu kolegų iš Lietuvos,
Dovydaitienė, išreikšdama pa mos vedėja Marytė Newsom, Rašytojų draugijos laureatė rašyt. Alė Rūta, Kultūros tarybos laureatai klasikiniai vaidmenys kaip E. dainavo Čikagos lietuvių ope
dėką vertinimo komisijai. Kul — Ignas Medžiukas, Ema Dovydaitienė. Viktoras Ralys, Anatolijus Siutas. Kultūros tarybos pirm. Kaiman Silva ir Marica, J. ros Verdi „Otelio" pastatyme.
tūros tarybos pirmininkei, Marija Remienė, Lietuviu fondo įgaliotinė Violeta Gedgaudienė, programos vedėjas Tadas Dabšys. Štrauss Safi, F. Lehar Džu- Šį savo pirmąjį atvažiavimą į
dita, R. Wagner Gerhilda.
M. Gedgaudo nuotr.
mūsų miestą, koncertus ir su
sveikintojams, ypač Lietuvių
sitikimus su tautiečiais Erika
Į
gimtinę
koncertuoti
pirmą
fondui ir šventes rengimo
riose pasaulio teatruose. Nie
prisimena labai šiltai. Šilti at
kartą
sugrįžo
1995
m.
pa
pirm. Algimantui Žemaitaičiui
ko nuostabaus — artistui ar
siliepimai lydi ir ją pačią, li
baigoje
—
dalyvavo
jubi
su visais jo talkininkais. Ji
režisieriui reikia teatro — ki
pant karjeros laipteliais.
liejiniame
Lietuvos
operos
taip jis netenka profesijos. Ne
taip pat dėkojo Los Angeles
75-mečiui skirtame iškilmin
Solistės dainavimu galės pa
randa namie — ieško svetur.
Dramos sambūrio nariams,
game koncerte Lietuvos ope sigrožėti plačioji Čikagos vi
prisimindama, kad su sam
„Man pasisekė... pasimokyti
„Lietuviškos žvaigždės sce se Austrijos spauda įvertino
ros ir baleto teatre. 1998 m. suomenė sekmadienį, sausio
būriu ir jo labui darbuojasi jau
Kopenhagoje, — pasakojo apie
narijus. Jis pažįstamas iki lakoniškai: nauja žvaigždė
pavasarį Chodkevičių rūmuo 20 d., 3 v.p.p., akustiškai pui
49 metus.
savo kelią į profesionalią
graudulio: pirmiausia jauni operetės padangėje..." Taip
se Vilniuje dainininkė surengė kioje Marija aukštesniosios
Erika Navickaitė, —
Be kita ko, E. Dovydaitienė talentingi žmonės nelabai Lietuvos muzikos mylėtojams sceną
operos
dainininkų
meistrišku
kalbėjo:
kam čia rūpi, o jeigu rūpi vy pristatė prieš keietą metų į
mo
kursuose
susipažinau
su
„Jaučiuosi didžiai pagerbta, resniems, tai kaip potencialūs, gimtinę atvykusią koncertuoti
Austrijoje
dainuojančia
len
stovėdama šalia visų šių iški vadinasi, pavojingi, varžovai,
Eriką Respublikos korespon kaite, kuri paragino ir mane
lių premijos laureatų.
kurių geriau neglausti prie dentė Danute Šepetytė.
ten bandyti laimę. Nuvažia
Prikelti miegančius, paža širdies, nes gali netyčia su
Violeta Urmaravičiūtė ir vau į perklausą ir po jos gavau
dinti snaudžiančius, parodyti šildyti angį. Pasijutę nereika Erika Navickaitė — bendra
tiesą gėrio ir grožio ieškančiai lingi, jaunieji traukia užu sie kursės, abi tais pačiais 1991 pasriilymą dainuoti Badeno
žmogaus dvasiai, buvo ir yra nos ir užsispyrėliškai ima m. baigė Lietuvos rauzik:;? operetės teatro chore".
Austrijoje Erika susižavėjo
teatro credo. Taip išsireiškė laužti ledus. Jų kantrybę tik akademijos daina^mo specia
rašyt, dramaturgas Anatolijus riausiai grūdina ne vien lybę. „Mūsų visa laida išsi- operete ir pradėjo rimtai gilin
Kairys.
įgimtoji meno galia, bet ir važinėjo kas sau — ir V. Ur- tis į šį — tuomet jai naują —
Jau nuo pat jaunų dienų troškimas parodyti savo tau manavičiūtė, ir G Lazauskas, muzikinį žanrą. „Badenas, —
teatras man buvo prie širdies. . tai, ką ji, jeigu ne atstūmė, tai ir R. Tallat-Kebšaitė, ir L. — pasakoja ji, — yra už 24 kilo
Į šį darbą mane įtraukė Vin ir karštai nepriglaudė prie Kopūstaitė,", — pasakojo ko metrų nuo Vienos. Tai nedi
cas Dovydaitis, kuris buvo vie krūtinės. Dar neatsipeikėjome respondentei Erika Navic delis miestas, buvusi kaiserio
nas S.A.D. sambūrio steigėjų. nuo dainininkės Violetos Ur- kaitė. Iš Lietuvos į Didžiąją rezidencija, nuo tų laikų ir
Dirbome ranka rankon. vienas manavičiūtės viešnagės, o į Britaniją tuomet išvažiavo ir, išliko operetės teatras. Šis
antrą papildydami. Iš tikrųjų lietuvišką sceną jau kopia jos dramos režisūra Maskvoje bai žanras Austrijoje apskritai la
pusė šios premijos priklauso bendrakursė Erika Navic gusi, Dalia Ibelhauptaitė, da bai mėgstamas. Premjeros
jam.
kaitė... Jos vaidmenis teatruo bar intensyviai dirbanti įvai- vyksta kone kas mėnesį, po to
spektaklis eina septyniolika
Juo ilgiau ir daugiau dir
kartų.
Įsidarbinusi chore,
bome, tuo labiau pamilome
įgijau
pragyvenimo
šaltinį ir
teatrą. Pajutome didelę teatro
Švente buvo jauki, maloni. Raimonda Ksn rimiene, Sigureikšmę išeivijoje ir kūrybinę sklandžiai praėjusi. Tai vis tė Mikutaityte-Vfi!Icr, Angelė galėjau studijuoti privačiai.
dvasią. Pajutome visuomenės rūpestingo rengimo komiteto Nelsienė. Stas i Pautienienė, Griebiausi operetės literatū
palankumą ir paskatinimą. dėka. Komitetą sudarė: Algi Amandas Ragauskas. Adelė ros. Tai man buvo nauja, nes
muzikos akademijos progra
Lietuviški reikalai atsispin mantas Žemaitaitis (pirm.). Reklaitytė.
moje šios disciplinos nebuvo...
dėjo scenos šviesoje mūsų pro Dalia Gricienė. Valerija Hale.
INP
Netrukau savo kailiu patirt,
tėvių gyvenimu, tautos dvasia
koks sudėtingas yra operetės
ir skambia lietuvių kalba.
žanras, jungiantis balsą, šokį
A.+A Vinco Dovydaičio var
du pusę premijos skiriu Los
Angeles Dramos sambūriui.
RUOŠIAMAS
KONCERTAS
Tikiu, kad dar ilgai gyvuo
simi"
Lietuvių dailės muziejus,
Po premijų įteikimo meninę
Lernont, IL (Pasaulio lietuvių
dalį atliko pianistė Eglė Jacentre) š.m. vasario 2 d.,
nulevičiūtė, muzikos dokto
šeštadienį, 6 vai. vak.. ruošia
rantė UC Santa Barbara, CA.
dainininkės Sandrina Ost ir
Ji yra baigusi Muzikos akade
pianistės dr. Ramintos Lampmiją Lietuvoje, gavo pianistės
satytes koncertą.
Sopranas Erika Navickaitė.
Sandrina Ost, sopranas, 24
diplomą iš Guildhall Muzikos
J
m amžiaus. Dainininkės dip
ir meno mokyklos Londone
salėje.
lomą įsigijo Hamburgo (Vokie operečių ariju vakarą. 1999 m. mokyklos koncertų
(Anglijoje). Yra laimėjusi pri
Solistei
Erikai
Navickaitei
rugsėjį,
kartu
su
Nacionalinės
tija' Muzikos akademijoje, da
zų pianistų konkursuose; kon
bar ruošiasi magistro laips televizijos ir radijo lengvosios akompanuos visiems gerai
certavo Lietuvoje. Rusijoje,
niui pas Metropolitan operos muzikos orkestru, Erika įrašė pažįstama pianistė Gintė ČeJAV — viena ir su simfoni
LF
įgaliotinė
V.
Gedgaudienė
(kairėje)
įteiki:*
I.
Kirti..••
',-•
pirmą
kompaktinę pinskaitė. Koncertu „Tau do
solistę Ingrid Kremling, o in savo
niais ar kameriniais orkcstbos premiją radijo darbuotojui Anatolijui Siutui, -t- hint t.n \ ••
vanoju savo širdį" yra susi
terpretavimą pas dr. Ramintą
rais.
pirm. M. Rem lėnei.
M. Gedg u d n nuo r
domėjusi ne tik mūsų, bet ir
Lampsatyte. Yra laimėjusi
vokiečių
bei austrų bendruo
konkursą Vokietijoje, gavusi
menė.
Čikagos
amerikiečių
premiją, o š.m. sausio 11 d. su
publika
savo
dėmesiu
Šiam
R. Lampsatyte dalyvauja Moįvykiui
nenusileidžia
germa
zart konkurse Salzburge. Aus
nams. Pagrindinė Amerikos
trijoje. Dainininkės mėgsta
klasikinės muzikos radijo sto
miausi kompozitoriai yra Motis
VVFMT 97.8 FM, kuri, beje,
zart. R. Strauss, G. Verdi.
i:
neseniai
šventė savo veiklos
S
Dr. Raminta Lampsatyte —
50-metį,
prižadėjo
savaitę
pianistė, muzikologe, profeso
prieš
koncertą
transliuoti
Eri
riauja Hamburgo Muzikos
kos
operečių
arijas.
Pabrėžti
akademijoje, kur dėsto „Lied"
na, jog WFMT galima girdėti
ir muzikinį intepretavimą.
per visą JAV. Tad, išeivijos
sostinė turi retą galimybę
v 11 .f( t-f I .JA V C
HEMUOS
įrodyti, kad jie, kaip ir svetim
URA i '(.UOS
PIRMININKE
taučiai, vertina lietuvio meni
ninko gabumus. Lai tą dieną
B"ll l.i,'oratorijų medžiagų
nelieka
nei vienos laisvos vie
i š v y s t y m o direktorė dr Elsa
tos
salėje.
Rengėjai — infor
Pi'iVhmanis, kurios tėvai y r a
mmv
Wį
macinė
radįjo
laida STUDUA
i'itvKu pabėgėliai, buvo 57
R
WNWI1080
AM.
proc. b a l s ų dauguma išrinkta

XIX JAV LB Kultūros
tarybos premijų šven tė
Šiemet — sausio 5 d. —
JAV LB Kultūros tarybos pre
mijų šventę sutiko ruošti Los
Angeles visuomenininkai. Iš
esmės tai buvo labai logiškas
sprendimas, nes trys premijo
mis apdovanotieji kaip tik gy
vena šiame mieste. Tai teatro
darbuotojos premija už ilgų
metų darbą su Los Angeles
Dramos sambūriu pagerbta
Ema Dovydaitienė, žurnalisto
premiją pelnęs Ignas Medžiu
kas ir muziko premija apdova
notas Viktoras Ralys.
Negana to, ta pačia proga
rašytojai Alei Rūtai-Arbienei
įteikta 2001 m. Rašytojų drau
gijos premiją už knygą Var
gingos tėvynės vaikai.
Be šių laureatų, premijų
šventėje dalyvavo, iš Čikagos
atvykęs. Anatolijus Siutas,
kuriam paskirta Kultūros ta
rybos radijo darbuotojo premi
ja. Kiti laureatai — dailės pre
mija apdovanotoji Jadvyga
Paukštienė ir tautinių šokių
premiją gavusi Irena Smieliauskiene — šventėje ne
galėjo dalyvauti.
Premijas laureatams įteikė
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė ir
Lietuvių fondo atstovė Violeta
Gedgaudienė.
Pažymėtina,
kad 2001-ųjų, kaip ir ankstes
nių metų, premijų mecenatas
yra Lietuvių fondas.
Rašytojų draugijos premiją
rašyt. Alei Rūtai-Arbienei įtei
kė poetas Bernardas Braz
džionis, kuris buvo ir laureato
parinkimo komisijos pirminin
kas."
Premijų šventę šiltu žodžiu
pradėjo LB Vakarų apygardos
pirmininkė Angelė Nelsienė.
Prasmingą invokaciją sukal
bėjo kun. Stanislovas Anužis;
sveikino Kultūros
tarybos
pirm. M. Remienė, Lietuvių
fondo atstovė V. Gedgaudienė
ir Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Los Angeles Vy
tautas Čekanauskas. Laurea
tus pristatė Marytė Nevvsom
ir Tadas Dabšys. Po premijų
įteikimo laureatai buvo apdo
vanoti gėlių puokštėmis ir
gražiausiais linkėjimais tęsti
savo sėkmingą veiklą pasi
rinktoje kultūrinėje srityje.
Žurnalistas Ignas Medžiu
kas, dėkodamas už pagerbi
mą, taip kalbėjo: „Dėkoju JAV
LB Kultūros tary Dai > jos pirm.
M. Remienei, jos sudarytai
vertinimo komisijai, paskyru
siai man 2001 m. žurnalisto
premiją. Padėka priklauso ir
Lietuvių fondui, kurį mes visi
išugdėme ir tebeugdome.
Premijos skyrimo komisijos
nariai manęs asmeniškai ne
pažįsta ir aš jų nepažįstu. To
dėl manau, kad premija buvo
paskirta,
objektyviai
atsi
žvelgiant į mano darbą, be jo
kios pašalinės įtakos.

Dovana Čikagai
Vienos

iš

9jĮ

J1

L i e t u v i ų f o n d o įgaliotinė Violeta Gedgaudienė (i* kairės), žurn a l i s t a s - l a u r e a t a s Ignas M e d ž i u k a s ir LB Kultūros tarybos pirm.
Marija R e i n i e n ė XIX premijų. Šventėje.
M. Gedgaudo nuotrauka.

2001 m. LB Kultūros tarybos laureatai (is kairėsi: Ignas Medžiu
kas, Fma Dovydaitienė ir Viktoras Ralys.

Am< rikos Chemini- draugijos,
' •,r-;,-t'-'os 16.'*,0()U narių, pirmi-

M. Gedgnndo miittr.uik i

Ramunė Zdanavičiūtė ir
Raimunda* Marius Lapas

Pianistė Gintė (Vpinskaitė.
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Po kalėdinio koncerto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Lemont, II.. K .ures:
skaitovė Giedrė Griikėnaitė, solistė Lijana Kopustaitė-Pauletti. vaikų choro vadovus I)a- .us Polikaitis, misijos choro vadovė Birutė Mockienė, vargonininkas Vidas Neverauskas, fleitistė Rima Polikaitytė, chormeisterė Rasa Poskočimienė.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

Tikrai
Viešpaties keliai saulėtą
gruodžio septintosios sekma
dienį atvedė į koncertą
Palaimintojo J. Matulaičio misi
jos Koplyčioje. Kad tie keliai
buvo nežinomi, netvirtinsiu,
nes jau prieš savaite Pasaulio
lietuvių centre kabėjo afišos, o
kapelionas kun. Algirdas Pa
liokas per pamaldas kvietė ap
silankyti koncerte.
Pasisekė tiems, kurie apsi
lankė. Dideli ir maži daininin
kai parodė didelį susikau
pimą, nuoširdumą, tikėjimą
savo atliekamu darbu ir Dievo
žodžiu.
Pagrindinis vaidmuo kon
certe teko Misijos mišriam
chorui ir jo vadovei Birutei
Mockienei. Choro chormeis
terė Rasa Poskočimienė, var
gonininkas — Vidas Neverauakas. Koncerto muzikinę
dalį, gyvu žodžiu gražiai api
pynė skaitovė Giedrė GriŠkėnaitė-GiUespie.
Pirmąja nuskambėjusia J.
Govėdo giesme JPrakartėlėn
skubu" (žodžiai St. Ylos) cho
ras parodė gražų balsų skam
bėjimą, iškilmingai skelbda
mas Dievo žmogaus atėjimą.
Išraiškingai chorui pritarė
šventinių varpų imitacijos
vargonų partijoje. Apskritai
noriu pabrėžti puikų Vido
Neverausko vargonavimą.
Kontrastu pirmajam kūri
niui praskambėjo J. Govėdo
„O, Betliejau", lydima švelnių
fleitos garsų (instrumentaliste
Runa Polikaitytė). Labai ma
loniai nuteikė gražus tenorų
(vyrų aukštųjų balsų) dainavi
mas. Po įtaigių skaitovės žo
džių reikšminga giesmė „Bet
liejus nušvito" grąžino klausy
tojams džiugią, šventinę nuo
taiką „Garbė aukštybėse".
Naujai ir kiek neįprastai
nuskambėjo V. Juozapaičio
harmonizuota „Kalėdų giesmė
apie piemenis". Posminė for
ma, šiaip jau būdinga gies
mėms, čia susipynė su polifo
ninės imitacijos ir grynai liau
dies dainoms būdingais muzi
kos kalbos elementais.
J. Naujalio „Gul šiandieną"
grąžino klausytojus į klasiki
nio giedojimo sferą, kuri
gražiai kontrastavo su V. Juo
zapaičio muzika.
Retokai
atliekamas
P.
Čiurlionio kūrinys „Piemenys
piemenys Betliejun bėgo" at
skleidė
klausytojams
dar
vieną šio koncerto deimantėlį
— solistę Lrjaną KopūstaitePauletti. Puikus bal90 valdy
mas, susiklausymas su vargo
nais ir choru leidžia manyti,
dainininkę turint puikią at
eitį. Kaip gėlės žiedus į kon
certo programą įsipynė misi

Jurgio
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cieaė, R. Stropus 'pirm.), B. Mockienė cho r
kiiu-ku-nc.

ės): N. *-kic |t-.tūniene. A. Putrius. K. liuine.'ė), A. Poskočimienė (chormeisterė), A. JanVj tauto Jasinevičiaus nuotr.

pasisekė
jos vaikų choras „Vyturys",
vadovas Darius Polikaitis,
akompaniatorius
Kęstutis
Daugirdas. Švelnūs vaikų bal
sai ir spindinčios jų akys ne
paliko abejingų širdžių ko
plyčioje.
Negaliu
nepasi
džiaugti ir mažųjų dainininku
gausumu.
Pirmąją koncerto dalį už
baigė mišrus choras, atlikęs,
tradicine tapusią, klasikinę J.
F. Wade giesmę „Ateikite
žmonės", po kurios, šiltų plo
jimų lydimas, išėjo trumpam
atsikvėpti.
Po pertraukėlės išgirdome
V. Juozapaičio giesmę A. Ba
ranausko žodžiais „Sveikas,
gimęs Viešpatie". Šis gana
sudėtingas ir netradiciškai su
komponuotas kūrinys rado
savo vietą koncerto progra
moje. Nesuardė bendro ka
lėdinio koncerto užmanymo ir
ispanų liaudies daina, harmo
nizuota D. Pfautsch, bei J.
Govėdo „Kalėdinė lopšinė",
pasižyminti tikrai sudėtin
gomis harmoninėmis slinkti
mis, kurios kelia daininin
kams didelius reikalavimus.
J. S. Bach/Š. Guno „Ave
Maria" tapo bene kulminaci
niu koncerto tašku ir at
skleidė gražiausias solistės
Lijanos Kopūstaitės-Pauletti
savybes. Apskritai tai sunku
aprašyti: reikia išgirsti! Kom
pozitoriaus J. Govėdo kūryba
šiame koncerte užėmė ypa
tingą vietą. Net penki jo
kūriniai skambėjo programoje.
Ir kiekvienas jų buvo įdomus:
savo netradiciniu požiūriu į
tradicinius tekstus; ritminė
mis struktūromis, kurios kar
tais stipriai nutolsta nuo
„lietuviškos"; savo ekspresija,
drįsčiau įžvelgti net energijos
gaivališkumo elementus.
Kompozitoriaus J. Švedo
„Berneliai kelkit" nuskambėjo,
kaip ir dera geram chorui:
aiškūs dinaminiai niuansai,
gera dikcija, tvirtas partitūros
žinojimas.
Prancūzų muzikos klasikai
programoje atstovavęs A. Adamo „Nakties tyloj" atrodė kaip
specialiai parašytas atlikti
šioje koplyčioje. Sujaudinti
klausytojai pareikalavo pakar
tojimo ir jų noras buvo iš
pildytas.
Prieš paskutinį koncerto
kūrinį žodį tarė misijos
mišraus choro vadovė Birutė
Mockienė. Ji padėkojo vi
siems įnešusiems savo dalį į
koncerto organizavimą, taip
pat choristams, su kuriais sep
tynerius metus ji kopė į muzi
kos aukštumas. Nuskambėjusi
J. Naujalio „Linksmą giesmę"
tarsi sujungė koncerto daly-

Savo amžių 1880 m.
pradėjęs skaičiuoti, Boston
(Mass.) simfoninis orkestras
yra žinomas, kaip vienas
pačių geriausių Amerikoje.
Paskutinius 29 metus to or
kestro muzikos direktorius ir
dirigentas buvo japonas Seiji
Ozawa. Jis su tuo orkestru
važinėjęs, šimtus kartų kon
certavęs ir daug šlovės nusi
pelnęs viso pasaulio salėse,
2001-2002 m. muzikinį sezoną
užbaigęs, su orkestru atsisvei
kina ir išvyksta į Austriją.
Ten Vienos miesto operoje
užims muzikos direktoriaus
poziciją.
S. Ozavva kiekvienais metais
su Bostono simfoniniu orkest
ru atvykdavo ir garsiojoje
Carnegie salėje atlikdavo po
kelis koncertus. Su New York
muzikos gerbėjais atsisveikin
damas, paskutinį koncertą
minėtoje salėje atliks balan
džio 11 d. Koncerto progra
moje — Bartok ir Berlioz
kūriniai.
Bostono simfoninio orkestro
muzikos direktoriaus parei
goms užimti orkestras yra
pakvietęs, o orkestro taryba ir
patvirtino, dabartinį Metro
politan operos New Yorke mu
zikos direktorių James Le
vine. Tai bus pirmas ameri
kietis — Amerikoje gimęs mu
zikas, kuris pradės vadovauti
123 m. amžiaus sulaukusiam
orkestrui.
vius ir klausytojus į vieną di
delį chorą, giedantį šlovę Visa
galiui.
Šis religinės muzikos kon
certas (taip užrašyta ant
gražiai išleistos programos)
paliko labai gerą įspūdį savo
profesionalumu ir nuoširdumu.
Kęstutis Kačinskas
Klaipėdos universiteto menų
fakulteto chorvedybos
katedros docentas

J. Levine stebina savo ne
išsenkama energija ir iš
tverme. Jis jau dabar, šalia
Metropolitan operoje vežamo
nelengvo vežimo (ten jis yra
muzikos direktorius ir dirigen
tas), antri metai yra ir Miun
cheno (Voiuetijaj filharmoni
jos orkestro muzikos direk
torius. (Tas orkestras atvyks
ta į New Yorką ir vasario 15,
16 ir 17 dienomis, Carnegie
salėje, diriguojant J. Levine,
atliks tris koncertus).
Ant Metropolitan operos
pulto, 59 m. amžiaus J. Levine
yra stovėjęs daugiau kaip
1,900 kartų. Šiuo atveju joks
kitas dirigentas jo nėra pra
lenkęs.
Apie jo sveikatą skrajoja
įvairūs gandai. Jis pats sako,
jog jaučiasi puikiai, tačiau
neslepia, kad jo kairėje ran
koje ir kojoje 1998 m. pra
sidėjęs mažas virpėjimas neprogresuoja ir jam rūpesčio
nesudaro. Pastebėjo, jog su
tarčiai su Miuncheno filhar
monijos orkestru 2005 m. pa
sibaigus, ;os daugiau nebeat
naujinsiąs.
Dėl J. Levine tokio susi
domėjimo simfoniniais orkest
rais spaudoje pasirodo užuo
minų; jam esą kilęs noras
įsitvirtinti ir į didžiųjų simfoni
nių dirigentų tarpą. Su Metro
politan opera jo kontraktas
baigiasi 2008 m.
2001-2002 m. muzikos sezo
nui pasibaigus, su New Yorko
filharmonijos orkestru atsi
sveikina, tam orkestrui 10
metų vadovavęs, 74 metų diri
gentas Kurt Masur. Po to jis
vadovaus Prancūzijos valsty
biniam orkestrui ir bus pa
grindinis Londono simfoninio
orkestro dirigentas. Šalia visa
kita, kaip svečias dirigentas,
žada koncertuoti su įvairių
šalių orkestrais (lapkričio 29
d., Leipzigo, Vokietija, ligo-

mene"

Klaipėdos parodų rūmuose,
— rašo Klaipėdos dienraštyje
Jovita Skolevičienė, — lap
kričio 9 d. buvo atidaryta ir iki
gruodžio 2-sios veikė tarptau
tinė vaizduojamosios dailės
paroda „Krikštai mene". Paro
dos idėją iškėlė, subrandino
jos kuratorė vilnietė Eva La
butytė. Rengėjai — Lietuvos
dailininkų sąjungos Vilniaus
ir Klaipėdos skyriai, Klai
pėdos parodų rūmai, Mažosios
Lietuvos, Šilutės ir Neringos,
Tomo Mano memorialinis mu
ziejus, F. Bajoraičio bibliote
ka, Lietuvos kraštotyros drau
gija. Parodoje dalyvauja per
šešiasdešimt autorių, kurių
visi atsiųsti darbai netilpo
ekspozicijoje.
„Drukos" leidykla išleido
katalogą, paremtą ir Mažosios
Lietuvos Fondo, Lietuvininkų
bendrijos „Mažoji Lietuva" bei
bendraminčių iš Amerikos ir
Vokietijos pateikta medžiaga.
Prieš atidarymą vyko moks
linė konferencija — pokalbis
apie krikštus archeologijos, is
torijos ir meno aspektais.
Buvo demonstruojamas doku
mentinis videofilmas.
Gražiai išleistame parodos
k^t<Joge jos kuratorė Eva
Labutytė taip rašo: „Krikšte,
šiame tauriai paprastame ant
kapiniame paminkle, telpa
viskas: baltiškos kultūros žen
klai, Mažosios Lietuvos relik
tai ir genties kodas. Nesusto
jantis gyvenimo kaitos ratas
— žmogus ir medis, gyvybė ir.
mirtis, šviesos troškimas.
...Prieini prie samanoto, pil
kai žalsvo paminklo ir pajunti
tylia malda plūstančią pro
tėvių dvasią. Daugelį kartų
pieši pieši. Kažkur toli lieka
triukšmingas
daugiaspalvis
pasaulis — tu esi vienas, vie
nas su savimi šioje žemėje...
Ar ne tokiom akimirkom
gimsta troškimas šiuos krikš
tus įamžinti, sureikšminti, pa
kylėti iki apibendrinimo kal
bos? Ateinančioms kartoms
perduoti savo krikštų viziją,
savo mąstymą — širdimi pa
justą, naujų laikų įprasmintą.
Krikštų traukos magija nenu
galima. Tai rodo ir parodai pa
teiktų darbų skaičius — net
nebuvo galimybės visų eks
ponuoti".
Paroda „Krikštai mene" —
tai dar vienas brangus ir pras
mingas sugrįžimas prie seno
sios baltų praeities, prie uni
kalaus lietuvių liaudies meno
ištakų. Tai ir gyvoji tąsa
mene, dvasinis ryšys tarp
Žemės ir Dangaus".
Šioje parodoje buvo pakvies
ta ir dalyvavo čikagietė daili
ninkė Veronika Švabienė. Jos
kūrinyje „raiškiai pastebima
baltiškųjų simbolių kalba", —
rašo Klaipėdos dienraštyje J.
Skolevičienė.
_
_. _ _
Paruošė J . G.

Seiji Ozawa

Po muzikos
horizontus
'žvalgantis

Krikštai

•

Kurt Masur.

ninėje jam buvo padaryta ope tas, didelę patirtį turintis, di
racija. Išimtas nesveikas kai rigentas Larin Maazel.
rysis inkstas ir pakeistas.
Su Cleveland orkestru New
artimo giminės padovanotu. Yorke, Carnegie salėje, atlikęs
sveiku. Dabar jis jau vėl mato tris koncertus (sausio 24,25,26
mas ant dirigento pakiios).
d.), atsisveikina, ten 20 metų
Atsisveikindamas su New muzikos direktoriau.v'dirigenYorko filharmonijos orkestru, to pareigose ištarnavęs, Chrispaskutinį kartą Kurt Masur tooh von Dohnarrvi.
jam diriguos filharmonijos
Naujo muzikos direktoriaus/'
* » " - - ^ rk X A ' ^ ' •»? *'-"*0*i
salėje gegužės 31d.
dirigento žvalgosi ir PhiladelMsit&įsiy
New York filharmonijos or phia simfoninis orkestras.
^$&šfeii^( im± C
kestrui vadovauti yra pakvies
P. Palys.
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PREMIJA
MOKSLININKEILITERATŪROLOGEI
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Literatūrologė Viktorija Daujo
tytė.
A. Žiiiūno nuotrauka.

\

Vjt vi - '• f> >*"1
'•i

F-8fl
Pasižymėjusi mokslininkė,
£*|Sfl
literatūrologe Viktorija Daujo g
tytė-Pakerienė
apdovanota
pirmąja, neseniai Lietuvos
Meno
kūrėjų
asociacijos
įsteigta, premija už naujau
sius veikalus: Literatūros fi
losofija; Esė apie poeziją ir
esimą; Kultūros
šalyse ir
nuošalėse.
Viktorija Daujotytė jau yra
išleidusi ne viena studiją apie
įvairius Lietuvos mokslo bei
kultūros aspektus.
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Veronika Švabienė. „KrikJtai*.

