
Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2012 m. Nr. 10 (321)

17

Pra ėjo pen ke ri me tai, kai ana pi lin iš ėjo my li mas ko le ga, ryš
kaus ta len to kom po zi to rius, pia nis tas, darbš tus ir rū pes tin gas 
pe da go gas Le o nas Po vi lai tis (1934–2007). Kiek vie nas, nors 
kiek pa ži no jęs kom po zi to rių, pri si me na jį kaip nuo šir dų ir pa
slau gų ko le gą bei mo ky to ją, ku riam la biau siai rū pė jo lie tu vių 
na cio na li nės mu zi ki nės kul tū ros pa li ki mo iš sau go ji mas, ypač 
for te pi jo no pe da go gi nio re per tu a ro pa pil dy mas ir at nau ji ni
mas.

Di džiau sią sa vo gy ve ni mo lai ko tar pį (nuo 1991 m.) Le o nas 
Po vi lai tis pra lei do Vil niaus „Ąžuo liu ko“ mu zi kos mo kyk lo je 
dirb da mas for te pi jo no ir paties ini cia ty va įkur tos kom po zi ci jos 
kla sės mo ky to ju. Dirb da mas su sa vo mo ki niais Le o nas Po vi lai
tis vi sa da pa si žy mėj o kaip reikl us, darbš tus, jaut rus mo ky toj as, 
kiek vie ną mo ki nį ger bian tis ir ver ti nan tis kaip sa va ran kiš ką bei 
kū ry biš ką as me ny bę. Jis ini ci ja vo ne vie ną šiuo lai ki nės lie tu
viš kos mu zi kos ren gi nį.

Ma est ro su ma ny mu Vil niaus „Ąžuo liu ko“ mu zi kos mo kyk la 
kar tu su Lie tu vos kom po zi to rių są jun ga nuo 1998 m. ren gia 
šiuo lai ki nių lie tu viš kų for te pi jo ni nių kū ri nių vai kams fes ti va
lįkon kur są, ku ria me puo se lė ja ma mei lė gim ta jam kraš tui ir 
lie tu viš kai mu zi kai vi sa da su lau kia gau saus jau nų jų pia nis tų 
bū rio iš vi sos  Lie tu vos. Or ga ni za to riai, siek da mi pa gerb ti mu
zi ko at mi ni mą, po jo mir ties ren gi niui su tei kė Le o no Po vi lai čio 
var dą.

Po pu lia raus fes ti va liokon kur so su ma ny to jas ir or ga ni za to
rius lie tu viš kų tra di ci jų puo se lė ji mui pa sky rė dau giau sia sa vo 
kū ry bos ir lais va lai kio va lan dų. Už kū ri nius Le o nas Po vi lai tis 
yra pel nęs daug įvai rių pre mi jų, jo kū ri niai įra šyt i į Lie tu vos 
ra di jo fon dus, plokš te les, iš leis ti įvai riuo se rin ki niuo se ir au to
ri niuo se lei di niuo se.

Kom po zit o rius ypač daug ra šė fort e pi jo nui. Dau gu ma šių 
kom po zi cij ų skir tos pe da go gi niam re per tu a rui. Ma est ro pa brė
žė: „Mu zi kos mo kyk lų for te pi jo ni nio na cio na li nio pe da go gi nio 
re per tu a ro at nau ji ni mas ir pa pil dy mas – ne vie ne rių me tų dar
bas. Kaip ži no me, tik iš ma žų pia nis tų iš au ga di de li. Tai gi, tai, 
ką skam bi na mū sų ma žie ji – pir ma sis laip te lis ir bū si mie siems 
di die siems.“

Le o nas Po vi lai tis, pats bū da mas pui kus pia nis tas ir pe da
go gas, ge rai iš ma nė for te pi jo no mu zi kos pa slap tis. Vi si jo 
kū ri niai iš raiš kin gi, emo cio na lūs, spal vin gi. Kiek vie nai sa vo 
pje sei au to rius su kur da vo pa sa ko ji mą, kar tais net vi są is to ri ją, 
pa de dan čią at li kė jui ge riau įsi jaus ti į kū ri nio tu ri nį, per teik ti ir 
at skleis ti kom po zi to riaus idė ją. Jau nie ji pia nis tai no riai at lie ka 
Le o no Po vil ai čio kū ri nius. Vai kus do mi na su pran ta ma mu zi ki nė 
kal ba, aiš ki for ma, mu zi kos tu ri nio ir cha rak te rio įvai ro vė. Taip 
pat vai kai mėgs ta skam bin ti kū ri nius jau pa žįs ta mo mis liau dies 
dai nų, su tar ti nių, žai di mų in to na ci jo mis, ne re tai įman triai pa
slėp to mis spal vin gų me lo di jų py nė se.

Me ni nin ko in dė lis į lie tu vių mu zi ki nę kul tū rą yra itin ver tin gas. 
Ma est ro nuo pat vai kys tės ly dė jo pa gar ba liau dies mu zi kai, 
dva si nei ir me ni nei kul tū rai, nes tai šal ti niai, ku riuos su ra du si 
tau ta ga li aug ti ir to bu lė ti.

Vil niaus „Ąžuo liu ko“ mu zi kos mo kyk los ben druo me nė vi sus 
no rin čiuo sius pa gerb ti ma est ro Le o no Po vi lai čio at mi ni mą 
lap kri čio 7 d. pa kvie tė į Sta sio Vai niū no na muo semu zie ju je 
ren gia mą koncertinį va ka rą. Va ka ro sve čiai pa si da li jo pri si
mi ni mais apie kar tu su ger bia mu kom po zi to riu mi, pia nis tu, 
pe da go gu pra leis tas aki mir kas.
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