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Mieli bičiuliai,

nepamirškite, kad
SANTAROS prenumeratą 2018 metams

priima visi „Lietuvos pašto“ skyriai

...čia ir dabar... ...čia ir dabar...

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ nugalėtojomis tapo kny-
gos: suaugusiųjų kategorijoje – Rimanto Kmitos romanas 
„Pietinia kronikas“ (leidykla „Tyto alba“), poezijos kategori-
joje – Agnės Žagrakalytės eilėraščių knyga „Štai:“ (leidykla 
„Tyto alba“), knygų vaikams kategorijoje – Evelinos Daciūtės 
knyga „Laimė yra lapė“, iliustravo Aušra Kiudulaitė (leidykla 
„Tikra knyga“) ir knygų paaugliams kategorijoje – Dainos 
Opolskaitės romanas „Ir vienąkart, Riči“ (leidykla „Alma lit-
tera“). Knygų mugėje laureatus sveikino kultūros ministrė 
Liana Ruokytė-Jonsson.

Vasario 16-osios rytą atvira širdimi  
lankiusieji Antakalnio kapines ant sniegu 

padengtų kauburėlių galėjo pastebėti dešimtis 
iš popieriaus kruopščiai išlankstytų trispalvių 
tulpių žiedų ir greta jau sutirpusių žvakelių.  

O po tais kauburėliais kareivėliai prieš šimtmetį 
gynę Lietuvos Valstybę.

Ačiū Jums 
Verkių mokyklos – daugiafunkcinio centro 

moksleiviai ir pedagogai, už PAMOKĄ
tai pamiršusiems...
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prologos

...tautiška giesmė... 

Praėjusio amžiaus septintą dešimtmetį poetas Justinas 
Marcinkevičius sumanė poezijos biblioteką „Versmės“, 
parašė, kaip dabar reikėtų sakyti, jos projektą, leidykla 
„Vaga“ ėmėsi jį įgyvendinti, o Redakcinės komisijos pir-
mininku paskyrė, žinoma, Marcinkevičių. Nuo 1970 iki 
1988 m. išėjo 26 knygos. XIX amžiaus pabaigos–XX am-
žiaus pradžios lietuvių poezijos.

Tarp jų – Vinco Kudirkos „Laisvos valandos“ (Vil-
nius: Vaga, 1976). Taigi – gūdžiais tarybiniais laikais, 
1976 metais, leidžiama Kudirkos kūrybos rinktinė. Ją 
paruošė Aldona Vaitiekūnienė. Ji parašė įvadą ir paaiš-
kinimus. Viską palaimino Redakcinė komisija: Justinas 
Marcinkevičius (pirmininkas), Kazys Ambrasas, Kostas 
Doveika, Alfonsas Maldonis. Galima būtų paminėti komi-
sijos narių titulus ir tuometines pareigas, bet, kam reikia, 
tas prisimins arba atras.

Visa tai šįkart užrašau dėl to, kad priminčiau, jog 
tada, 1976 metais, toje knygoje buvo išspausdinta „Tau-
tiška giesmė“, dabartinio Lietuvos Respublikos himno 
tekstas. Nurodyta, žinoma, kad pirmoji publikacija buvo 
leidinyje „Varpas“ 1898 metais, Nr. 6, p. 95, ir kad tai 
buvo tekstas po gaidomis su prierašu: „Gaidą ir žodžius 
sudėstė V. K.“

Kaip, kokiu būdu buvo susitarta, kad „Tautiška gies-
mė“ 1976 m. būtų išspausdinta, turbūt nesužinosime, nes 
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gyvų liudininkų nebeliko. O kad leidimo reikėjo, vienas 
ženklas metrikoje yra: LV 11180. Tai tuometinės cenzū-
ros žyma.

Man pasidarė įdomu pažiūrėti, kaip tada, tomis sąly-
gomis, „Tautiškos giesmės“ publikavimas buvo, sakykim, 
„apiformintas“.

Reikia pasakyti, kad Vaitiekūnienė savo įvade „Vinco 
Kudirkos poezija“ režimui per daug nesilanksto. Nedaug 
ką galėtume dabar prikišti tada parašyto ir išspausdinto 
jos straipsnio mintims:

Su nacionaliniu judėjimu siejasi ir „Tautiška giesmė“. 
Joje apibendrinamos dvi šio laikotarpio tendencijos: po-
zityvistinė („Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“) 
ir romantinė („didvyrių žemė“, „iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia“), pabrėžiamas abiejų krypčių keltas 
„tautinės vienybės“ šūkis („Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi“). Taigi „Tautiškoje giesmėje“ deklaruojami svar-
biausi lietuvių liberalinės buržuazijos idealai. Bet yra čia 
ir bendresnių – tiesos, darbo savo krašto labui – idėjų, 
kurios ir suteikė kūriniui išliekamosios reikšmės.

Tad štai – tada, tokiu būdu, lyg tarp kitko pasakyta 
apie išliekamąją vertę.

Kiti dalykai. Literatūros kritikui yra žinoma, kad Ku-
dirka tėra parašęs vos keliolika eilėraščių. Ir vienas iš 
jų augo ir užaugo – tapo Lietuvos Respublikos himnu.

Kritikas nebūtų kritikas, jeigu nepasvarstytų, ar gre-
ta kitų Kudirkos eilėraščių „Tautiška giesmė“ kuo nors 
išsiskiria.

Išsiskiria. Nekalbėsiu apie išreikštas idėjas ir ora-
torinius akcentus, užtikrinusius tolesnį eilėraščio kelią.

Pasakysiu apie stebuklą: 1898 metų eilėraščio lietu-
vių kalba skamba taip, kad šiandien giedančiam niekuo 
neužkliūva. Neužkliūva ir poetinė forma, eilėdara. Šiek 
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tiek pakeista tik viena eilutė (1898 m. buvo: „Tegul dirba 
ant naudos tau ir žmonių gėrybės“). 

Kalbėti apie stebuklą reikia dėl to, kad kitų to meto 
eilėraščių frazeologija atrodo kaip muziejaus ekspona-
tai. Ir paties Kudirkos kitų eilėraščių. Net žinomiausių. 
Pavyzdžiui:

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo
Paskyrė teikimui tik artimams laimės,
Kuris didžius darbus tėvynei aukavo,
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, ne iš baimės.

Gali būti, kad poetas kūrinio nušvitimo akimirką kažin 
kaip pajunta, kad jam, tam kūriniui, lemtas ilgas ypa-
tingas gyvenimas. Ir tada tekstas nuskaidrėja, išsivalo, 
„pasiruošia“ ilgai gyventi. Taip bus atsitikę su „Tautiška 
giesme“. Taip, be abejo, atsitiko Kristijonui Donelaičiui, 
kai rašė „Metus“. Šiuose teiginiuose yra lašelis mistikos. 
Bet – tik tiek, kiek reikia.

Vinco Kudirkos tomelį „Laisvos valandos“ tarybinė 
leidykla, dirbusi Lenino prospekte, 1976 m. išleido 30 000 
egzempliorių tiražu. Kainavo jis 73 kapeikas. Knygą, ap-
rūpintą ne tik minėtu įvadu, bet ir detaliais paaiškini-
mais, redagavo Jonas Pilypaitis. Justino Marcinkevičiaus 
bendrakursis.

Atspėkit:
Kada Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ pirmą 

kartą paminėta Konstitucijoje kaip Valstybės him-
nas? Klausimas, kuriuo galima pritrėkšti televizijos laidos 
„Auksinis protas“ finalininkus.

1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos konstitucijose kon-
kretus himnas iš viso neminimas. Nors visi tartum žino, 
kas nuo 1905, kas nuo 1920 metų (sugiedotas Steigiama-
jame Seime), kad „Tautiška giesmė“ yra Lietuvos himnas.
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Atsakymas paradoksalus. „Tautiška giesmė“ kaip 
valstybės himnas pirmą kartą įrašytas į … Lietuvos TSR 
konstituciją 1988 m. lapkričio 18 d. Valstybės nėra, o jos 
himnas patvirtintas. Taigi formaliai nenuginčijamas atsa-
kymas kažin ar būtų pakankamas. Teisingiau būtų minėti 
Lietuvos Respublikos Konstituciją, priimtą 1992 10 25.

Tada, 1988 metais, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
tarybos sesijoje pasiūlymą patvirtinti „Tautišką giesmę“ 
valstybės himnu pateikė Justinas Marcinkevičius. Verta 
prisiminti, ką jis 1988 11 18 pasakė:

V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, be abejonės, labai 
himniškas kūrinys. Taurios, humaniškos jo teksto idėjos, 
mobilizuojanti, uždeganti, šaukianti ir vedanti jo muzika. O 
svarbiausia – tai populiari, visos tautos giedama giesmė, 
giedama su ašaromis akyse. Kur dar su tokiu dvasiniu 
pakilimu giedamas himnas?

2017.XI.24

Post scriptum vietoje
Autorius, perskaitęs, kas sa-

vaime pasirašė, pagalvojo, kad 
skaitytojai gali pamatyti kažin 
kokią tendenciją. Ką padarysi. 
Juk iš tiesų – kai kurie veiks-
mai, padaryti priklausomybės są-
lygomis, vien dėl šios aplinkybės 
atrodė reikšmingesni. Pavyzdžiui, 
to V. Kudirkos tomelio, išleisto 
1976 metais, pavadinimas: „Lais-
vos valandos“. Kaip manote, – ar 
atsitiktinis?

2018. I.19
Valentinas SVENTICKAS
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Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos vyriausiojo ar-
chyvaro tarnyba Vilniaus paveikslų galerijoje atidarė 
parodą „Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame 
mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui“. 
Tai pirmoji paroda iš 2018–2022 m. įgyvendinamų 
tarptautinių parodų ciklo „Vilniaus miesto istorijos 
svarbiausieji ženklai“, skirtų pasirengti Vilniaus 700 
metų jubiliejui. 

VILNIUS ORIAI RUOŠIASI JUBILIEJUI

Čekijos meistrų sukurto „Pasaulio žemėlapio fragmentas, vaizduo-
jantis Vilnių 1370–1390 m.m. Slovėnijos Respublikos archyvas.
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Parodoje eksponuojamas Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino laiškas, rašytas 1323 m. sausio 25 d., juo 
krikščionys pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir 
dvasininkai iš viso pasaulio, ypač Liubeko, Štralzundo, 
Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno miestiečiai, kviečiami at-
vykti ir apsigyventi Lietuvoje. Šis laiškas itin svarbus, 
nes tai pirmasis rašytinis šaltinis, kuriame paminė-
tas Vilnius. Parodoje eksponuojamas Gedimino laiškas 
lotynų kalba, atvežtas iš Latvijos valstybinio istorijos 
archyvo. Parodą papildo ir aktualizuoja kultūrinių po-
kalbių, svarbių susitikimų, edukacinių ir meno renginių 
bei valdovo Gedimino laiškų skaitymo programa. Parodos 
atidarymo išvakarėse, prie eksponuojamo kunigaikščio 
Gedimino laiško surengtas solidus kultūros istorikų po-
kalbis „Ką mums kalba karalius Gediminas“. Jame 
dalyvavo prof. Eugenija Ulčinaitė, prof. Viktorija Dau-
jotytė, dr. Stephen Christopher Rowell, prof. Alvydas 
Nikžentaitis, dr. Aurimas Švedas, dr. Mindaugas Nefas, 
pokalbį moderavo dr. Darius Kuolys. Parodos organi-
zatoriai tikisi, kad šiais metais prasidėjęs ir penkerius 
metus vyksiantis istorinių atodangų ciklas „Vilniaus 
miesto istorijos svarbiausieji ženklai“ atskleis Vilnių 
kaip unikalų Europos lotyniškosios civilizacijos miestą, 
o parodose pristatomi ženklai ir simboliai padės geriau 
pažinti sostinės istoriją. Tokia ori artėjančio jubiliejaus 
renginių pradžia teikia viltį, kad šį kartą bus išvengta 
nemalonių akibrokštų, kokių vis nepavyko išvengti lie-
čiantis prie svarbiausių Valstybės datų.
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Vasario 13 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 
įvyko Baltijos šalių akademijų orkestro (Baltic Academies 
Orchestra, BAO) koncertas. Kažkodėl ne koncertų salėje. 
Nejaugi tokiam kilniam tikslui organizatoriams niekas jos 
nepasiūlė? Neparodė iniciatyvos net Švietimo ir mokslo, 
Kultūros ministerijos? Vasario 8–18 d. BAO koncertų turą 
organizavo Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, baigė 
Berlyne. Vilniuje dirigavo Kristjanas Järvis, Kaune – Mo-
destas Barkauskas. 

BALTIJOS KRAŠTŲ JAUNIMAS 
LIUDIJA LAISVĘ

Dm. Matvejevo nuotrauka
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Laisvę atgavusios valstybės prisimena tuos, kurie emi-
gravo iš uzurpuotos tėvynės, o šiandien tarsi gražina jai 
skolą – namus pasiekia su naujomis žiniomis, patirtimi, 
gražia edukacijos misija. Vienas tokių buvo estų dirigentas 
Neeme Järvi. Baigęs studijas Jevgenijaus Mravinskio ir 
Nikolajaus Rabinovičiaus klasėse, 1971 m. pelnęs Pirmąją 
tarptautinio dirigentų konkurso, Nacionalinės Šv. Cecilijos 
akademijos premiją Romoje, 1980 m. su šeima emigravo. 
Dukra Maarika Järvi tapo fleitininkė, sūnūs Paavo ir jau-
nėlis Kristjanas – dirigentai. Savo žvilgsnius jie nukreipė 
į laisvų Baltijos kraštų kūrėjus, muziką, jaunimą. 

Kristjanas baigė fortepijono ir dirigavimo studijas, ke-
lis metus buvo iškiliojo atlikėjo ir pedagogo Esa-Pekka 
Saloneno asistentu Los Andželo filharmonijoje. Šiandien 
K. Järvi – jau Europoje ir JAV didelę patirtį turintis di-
rigentas. Savito veido muzikas. Su Vokietijos orkestrais 
kuria klasikų, romantikų kūrinių interpretacijas, tačiau 
nemažiau domisi ir XX, XXI a. kompozitorių partitūromis, 
hiphopo, kino, džiazo muzika. 

„Baltijos regionas yra magiškas – ir savo žmonėmis, 
ir muzika“, – mano Kristjanas Järvi. Platus požiūris į 
muziką, demokratiškas jo santykis su orkestro artistais 
bei ryški edukacinė veikla – visa įprasmina dirigento siekį 
lavinti jaunimą, juos įkvėpti muzikavimui, ne dresiruoti, 
bet suteikti džiaugsmo muzikuojant drauge. 

Tai akivaizdžiai buvo matyti ir girdėti Vilniuje vy-
kusiame koncerte. Skambėjo ryški Modesto Musorgskio 
simfoninio paveikslo „Naktis raganų kalne“ interpretacija. 
Tiksli styginių grupių artikuliacija, ekspresija, kontrastai 
su varinių grupės choru, plati dinamikos erdvė, kurioje 
reikšmingas buvo kiekvienas balsas (priminė ir ranką prie 
partitūros pridėjusio talentingos N. Rimskio-Korsakovo ins-
trumentuotės įžvalgas). Sureikšmintos pauzės, prasmingi 
accelerando. Puiki raganų šėlsmo baigtis: varpo garsas 
atvėrė ramybe alsuojantį rytą, „kai virš rasose skendinčio 
miško pakyla rūkai...“. Skambėjo elegantiškas, spalvingas 
piano pianissimo. 
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Romantiška Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfo-
ninė poema „Miške“ imponavo gyva raiška, plačiomis ir 
dainingomis, plastiškomis linijomis. Išsisakydamas greitoku 
tempu dirigentas vis tik buvo dėmesingas skirtingas orkes-
tro grupes apjungiančioms frazėms, tęsiančioms dialogus, 
organiškai įsiliejančioms į neforsuojamą koloristinį audinį. 

Atlikta simpatiška kameriška paties K. Järvi pjesė „Ne-
bula“ soliuojantiems smuikams ir orkestrui (solistės Kata 
Stojanovič ir Elizaveta Jarovaja). Elegantiška žaismė. Buvo 
girdėti ir matyti dirigento siekis pajusti muzikavimo kartu 
džiaugsmą. 

Aiškiai jaučiama buvo tą vakarą atliktos Piotro Čaikov-
skio uvertiūros-fantazijos „Romeo ir Džiuljeta“ koncepcija. 
Įžangos choralas, skausmingos styginių grupių aimanos. 
Suskambo gražiai intonuojami klarneto, fagoto motyvai. 
Ryškiai kontrastuojančios pagrindinė ir meilės temos leido 
atsiskleisti pūtikų grupėms. Jos pakluso dirigento kuria-
mam bendram muzikiniam paveikslui. Nors pasitaikė ir 
netikslių įstojimų, žavėjo dirigento įkvėptas visų muzi-
kavimas, ekspresyvi temų perdirbimo dalis, tikslingas ir 
prasmingas orkestro grupių eksponavimas, logiški, įtaigūs 
accelerando, geras intonavimas. 

Karštai plodami klausytojai išprašė dar vieno kūrinio. 
Tai buvo Edwardo Elgaro muzikos fragmentas. 

Ekscelencijas ambasadorius, LR Seimo narius, aukštųjų 
mokyklų profesorius, pedagogus, ministerijų atstovus, gro-
jusiųjų artimuosius, melomanus savo ir Dailės akademijos 
vardu pasitikdamas sveikino LMTA rektorius profesorius 
Zbignevas Ibelhauptas. „Baltijos šalių akademijų orkestrą 
matau kaip nuostabių atlikėjų bendruomenę, kuriuos noriu 
inspiruoti nuolat tobulėti“, – apie sėkmingą projektą sakė 
Kristjanas Järvi. 

R.AB



1414

Anna ir Lukas Geniušai

Baltijos šalių orkestrų festivalio už-
darymo vakarą papuošė garsi muzikų 
pora – pianistai Anna ir Lukas Geniu-
šai. Vilniaus kongresų rūmų scenoje jie 
kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru, diriguojamu maestro Gintaro 
Rinkevičiaus, atliks net tris fortepijoni-
nius kūrinius – du solo koncertus forte-

pijonui ir koncertą dviem fortepijonams. Jauna talentinga 
pianistė A. Geniušienė, su pagyrimu baigusi Maskvos P. 
Čaikovskio konservatoriją, 2017 m. pelnė stipendiją Lon-
dono karališkojoje muzikos akademijoje ir šiuo metu čia 
tęsia magistro studijas. Pianistė yra daugybės konkursų 
laureatė, viena iš pastarųjų jos pergalių – 2017 m. pel-
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Maestro Gintaras Rinkevičius. Organizatorių nuotraukos.

nytas bronzos medalis prestižiniame tarptautiniame Fer-
ruccio Busoni konkurse Italijoje. Garsių muzikų šeimoje 
gimęs pianistas L. Geniušas tęsia giminės šlovę. 2015 m. 
laimėtas sidabro medalis tarptautiniame P. Čaikovskio 
konkurse jaunajam menininkui atvėrė garsiausių pasaulio 
scenų duris. Pasirodymai nuo Paryžiaus iki Tokijo, nuo 
Montevidėjaus iki Toronto – vos 27-erių sulaukęs L. Ge-
niušas per sezoną sugroja daugiau negu 70 koncertų. 
„Spindesys ir branda, nugalėtojo talentas ir gili interpre-
tacija“, – taip pianisto pasirodymą 2016 m. apibendrino 
įtakingas Didžiosios Britanijos dienraštis „The Guardian“. 
L. Geniušas jau yra koncertavęs su Hamburgo, Duisburgo, 
BBC Škotijos, Sankt Peterburgo filharmonijos, „Kremerata 
Baltica“, Marinskio teatro ir kitais žymiais simfoniniais 
orkestrais. Jis žavi klausytojus įspūdingu virtuoziškumu, 
stilingumu, intelektualia ištarme, temperamento, emocijų 
ir logikos derme.
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Gyvenimas kupinas netikėtumų, kartais džiugių, kar-
tais liūdnų, kartais pribloškiančių. Toks netikėtas, be-
prasmis, prasilenkiantis su logika buvo sausio pra-
džioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro paskelbtas pranešimas, esą Saulius Sondeckis, 
Donatas Banionis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius 
galimai bendradarbiavo su KGB. Šių iškilių Lietuvos 
žmonių pavardės buvo ranka įrašytos į KGB „Inventorinį 
sąrašą“. Jokių kitų dokumentų, liudijančių bendradar-
biavimą, pateikta nebuvo, o pats sąrašas, kaip aiški-
no istorikai, kelia nemažai klausimų: nėra žinoma nei 
kada, nei kas tuos įrašus padarė, neaiškios ir paties 
sąrašo atsiradimo aplinkybės. Patys Centro darbuotojai 
pripažino, kad šie Lietuvai nusipelnę, iškilūs žmonės 
nurodyti pačioje sąrašo pabaigoje, įrašyti kitu rašikliu, 
kita rašysena, nesilaikant chronologinio eiliškumo, pa-
žeidžiant sąraše esamą tvarką. Gal tai provokacija, gal 
šis sąrašas buvo paliktas sąmoningai, su toli siekian-
čiais tikslais sumenkinti Lietuvą, sutepti žmonių dorą 
vardą, įskaudinti, sukiršinti... 

Leonidas MELNIKAS

SAULIAUS SONDECKIO
NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAS

Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus visada  
laukiami svečiai buvo Saulius ir Silvija Sondeckiai su  

sūnumi Vytautu. 1995 m. Romualdo Norkaus nuotrauka.
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Sondeckio atveju paskelbtoje pažymoje buvo nurodoma, 
kad KGB domino jo tėvas Jackus Sondeckis, kovų už 
Lietuvos Nepriklausomybę dalyvis, žymus tarpukario 
politikas, Šiaulių burmistras, vėliau aktyvus išeivijos 
veikėjas – VLIK‘o valdybos narys, Amerikos lietuvių 
laikraščio „Keleivis“ redaktorius ir leidėjas. Matyt, KGB 
labai norėjo, kad šis iškilus žmogus nutrauktų savo 
veiklą JAV, grįžtų į Lietuvą, imtų tarnauti jiems. Iš to 
nieko nesigavo – gerai žinoma, kad Jackus Sondeckis 
į Lietuvą negrįžo, toliau leido savo laikraštį, praside-
dantį šūkiu „Rusų okupantai lauk iš Lietuvos!“, rengė 
mitingus už Lietuvos laisvę, beldėsi į aukščiausių JAV 
pareigūnų ofisus, siekdamas, kad apie okupuotą Lietuvą 
nebūtų pamiršta, o savivalė jos atžvilgiu būtų griežtai 
smerkiama. Jis net nepriėmė JAV pilietybės, motyvuo-
damas tai tuo, kad nenori pažeisti priesaikos, duotos 
Lietuvai. Tačiau lygiai taip pat gerai žinoma, kad ir 
Saulius Sondeckis darė tą patį, ką tėvas, tik kitomis 
priemonėmis – savo muzikine veikla, plačiai pripažinta 
pasaulyje, jis garsino Lietuvą, žadino atmintį apie ją, 
telkė Lietuvos draugus. Jie su tėvu buvo vienodi – tvirti, 
nepalenkiami, abu tarnavo savo šaliai.

Net nuostabu, kiek daug Saulius Sondeckis nuveikė 
Lietuvos labui. Savo orkestrą jis pavadino Lietuvos ka-
meriniu. Tuomet tai buvo iššūkis, juk visos sovietmečio 
laikų institucijos savo pavadinimuose turėjo privalomą 
prierašą – „LTSR“. Reikėjo drąsos šios prievolės nepai-
syti, ir sumanumo ją apeiti. Sondeckis turėjo ir vieną, 
ir kitą, tai jo pastangų dėka orkestras vadinosi trumpai 
ir aiškiai – Lietuvos kamerinis orkestras. Jis įtvirtino šį 
orkestro pavadinimą, o patį orkestrą išgarsino pasauly-
je. Tai buvo jo kelias į Nepriklausomybę – kelias, visų 
gerai matomas, teisingai suprantamas, teikiantis vilties. 
1989 m. Sondeckio vadovaujamas Lietuvos kamerinis 
orkestras, dalyvaudamas labai prestižiniame tarptau-
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tiniame renginyje – Ivo Pogorelichiaus festivalyje Bad 
Wörishofene Bavarijoje, pirmąkart iškėlė trispalvę. Tai 
buvo labai simboliška. Šis kalnuose esantis miestelis 
buvo svarbi vieta visiems Europoje gyvenantiems lietu-
viams – čia veikė Lietuvos sielovados centras, įsteigtas 
dar a. a. vyskupo dr. Prano Brazio, kuris popiežiaus 
Pauliaus VI buvo paskirtas tituliniu Zelos vyskupu ir 
visų Europoje gyvenančių lietuvių katalikų ganytoju. 
Sondeckiui lankantis Bad Wörishofene ten vyko paroda 
„Bolševikų teroras prieš Lietuvos katalikų bažnyčią“. 
Sondeckis buvo labai sujaudintas parodoje radęs savo 
dėdės, lageriuose nukankinto Vyžuonų klebono Alek-
sandro Mileikos nuotrauką. Sondeckio diriguojamas 
Lietuvos kamerinis orkestras griežė ta proga surengtose 
pamaldose už Lietuvą. Tai buvo pati Atgimimo pradžia. 

Tragišką 1991 m. Sausio 13-sios rytą Sondeckis diriga-
vo Lietuvos kameriniam orkestrui Sporto rūmuose, kur 
buvo pašarvoti žuvusieji. Sondeckio atliekama muzika 
buvo kupina ir gedulo, ir vilties. Šis Sondeckio giliai iš-
gyventas ir jaudinantis žodis daug reiškė jo tautiečiams. 
Tos pačios dienos vėlų vakarą Sondeckis su dviem savo 
vadovautais orkestrais – Lietuvos kameriniu ir Sankt 
Peterburgo Camerata, išskrido į Ispaniją. Atvykęs, jis 
tuoj pat susisiekė su spaudos atstovais, sušaukė kon-
ferenciją. Sondeckis labai skubėjo – norėjo, kad žmonės 
žinotų tiesą. Rostropovičius, Sondeckio partneris šiose 
gastrolėse, geras jo draugas dar nuo septyniasdešimtų-
jų pradžios, sukrėstas ir sujaudintas, aktyviai įsijungė 
į šią pasaulio informavimo kampaniją. Į konferenciją 
susirinko labai daug žmonių, salė buvo sausakimša. 
Sondeckis pasakojo apie smurtą ir siaubą, patirtą jo 
beginklių tautiečių, jam antrino Rostropovičius, griež-
tai smerkęs nusikalstamą sovietinį režimą. Sondeckis 
išdalino šimtus fotografijų, įamžinančius Vilniaus įvy-
kius, parodančius tragedijos mastus. Oficialūs asme-



20

nys, žurnalistai, paprasti žmonės, reikšdami užuojautą, 
kalbėjo, kad visai kitaip ėmė suprasti įvykių Lietuvoje 
esmę, nustojo tikėję sovietine propaganda...

Sausio įvykių sukrėstas Alfredas Schnittke, pasaulio 
garbę pelnęs kompozitorius ir artimas Sondeckio bičiu-
lis, tomis baisiomis dienomis sukūrė savo genialų kūrinį 
„Sutartinės“ – pasaulį sudrebinusių muzikinį paminklą. 
Sondeckis pirmasis atliko šį muzikos šedevrą. Taip su-
skambo kūrinys, kuris nuo šiol pasauliui primena apie 
Lietuvą, jos patirtas aukas, jos ryžtą būti laisva. 1991 
m. rugpjūtį Sondeckio orkestras koncertavo Zalcburgo 
festivalyje, kai Sovietų Sąjungoje įvyko pučas, ir realiai 
iškilo smurto grėsmė – niekas negalėjo nuspėti, kokias 

Po ilgų nesimatymo metų – Jackus ir Saulius Sondeckiai.  
Nuotrauka iš Sondeckių šeimos archyvo.
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pasekmes tai turės. Sondeckiui buvo pasiūlyta likti Vo-
kietijoje, politinis prieglobstis buvo prižadėtas ir Lietu-
vos kameriniam orkestrui. Sondeckis buvo sujaudintas 
tokio pasiūlymo, bet kategoriškai atsisakė – neketino 
trauktis, norėjo būti su savo šalimi. Rugpjūčio 20 d. 
duodamas interviu Austrijos televizijai, jis kalbėjo, kad 
tik bendros pastangos gali visus išgelbėti. 

Tai tik vos keli žingsniai Sauliaus Sondeckio kelyje į 
Nepriklausomybę. Šiuo keliu jis nesustodamas ėjo il-
gus dešimtmečius, vedė kitus ir pagaliau savo pasiekė 
– Lietuva tapo laisva. Švęsdami Lietuvos valstybingu-
mo šimtmetį, privalome prisiminti Jackų ir Saulių 
Sondeckius, tėvą ir sūnų, tikruosius kovotojus už 
Lietuvos Valstybę...

Profesoriaus gimtadienis subtiliai paminimas 
prie Antakalnyje atidengto Maestro šeimos memorialo  

(aut. Dalia Matulaitė).
Memorialą pašventino Tėvas Antanas Saulaitis.
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prie SANTAROS židinio

MANTAS VAITIEKŪNAS:
VISI TURIME AMBICIJŲ  

SUKURTI SAVO HAMLETUS...

Vilniaus mažajame teatre gruodį įvyko 
„Dviese sūpuoklėse“ (rež. Ulanbekas 
Baialievas) premjera, kurioje vieną 

pagrindinių vaidmenų sukūrė aktorius 
Mantas Vaitiekūnas. Kokie jausmai apninka 

po premjeros ir dalinasi aktorius, kurio 
visi vaidmenys sutampa su tam tikrais 

laikotarpiais ir jo asmeniniame gyvenime. 
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– Scenoje Tau teko vaidinti nemažai legendinių asmeny-
bių, tokių kaip M.K. Čiurlionis („Svajonių piligrimas“), Oskaras 
Milašius („Madagaskaras“), Frederikas Šopenas („Mistras“), 
Robertas Šumanas („Trio“). Kuri iš paminėtų asmenybių Tau 
labiausiai imponuoja, kurią įdomiausia vaidinti? 

– Myliu visus vaidmenis, kuriuos vaidinu. Vieni jų – sun-
kesni, kiti – lengvesni. Bet kodėl man tiek teko biografinių 
vaidmenų, šito nežinau. Nežinau ir kaip juos vertinti, tegu 
tai daro žiūrovas. Būna, kad sukuri gražų vaidmenį, bet 
pats spektaklis nepavyksta, tada būna liūdna: įdėta daug 
darbo, o spektaklis parodomas penkis kartus ir jo nebe-
lieka... Taip buvo su „Svajonių piligrimu“. Pats brangiau-
sias mano vaidmuo yra ir tikriausiai visada bus Oskaras 
spektaklyje „Madagaskaras“. Kiekvienas vaidmuo turi savo 
uždavinius, aplinkybes, kuriose jis veikia. Visos įkūnytos 
mano asmenybės gyvenime balansavo ant beprotybės ribos, 
o gal ir daugiau. Šie vaidmenys leido suprasti, kaip arti 
gali būti beprotybė šalia kuriančio žmogaus.

– Vilniaus mažajame teatre esi vienas daugiausiai vai-
dinančių aktorių, o šis sezonas buvo dosnus ir naujais vai-
dmenimis. Papasakok, prašau, apie savo vaidmenį Gabrie-
lės Tuminaitės režisuotame spektaklyje „Fantazijus“ pagal 
prancūzų romantiko Alfredo de Musset pjesę, kurioje gausu 
filosofinių įžvalgų apie gyvenimą. 

– Vaidinu Sparką, kuris yra pagrindinio spektaklio vei-
kėjo – Fantazijaus – draugas. Sparkas ir Fantazijus yra tam 
tikros priešingybės, tad jie geriausiai vienas kitam ir padeda 
atsiskleisti. Fantazijus yra karščiuojantis, Sparkas – ramus, 
Fantazijus norintis kažką keisti, o Sparkas patenkintas ap-
linkiniu pasauliu. Jie yra tarsi du antipodai. Mano herojus 
sugeba į pasaulį žvelgti pozityviai, mėgautis jo teikiamais 
malonumais ir tokiu būdu būti atsvara Fantazijui. „Iš viso 
to, ką slepia visagalė gamta, net pats menkiausias objektas 
gali paversti mane bite ir priversti skrajoti nuo žiedo ant 
žiedo, ir visada iš naujo patirti malonumą“. Šie žodžiai 
geriausiai apibūdina Sparko asmenybę. Sunku buvo atrasti 
ta personažo lengvumą, bet ne paviršutiniškumą. 
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– Šį sezoną Vilniaus mažasis teatras atsisuko į savo 
prigimtį, savo pavadinimą ir pakvietė į jaukius, kamerinius 
spektaklius: „Fantazijus“ (rež. G.Tuminaitė), „Dvasiniai rei-
kalai“ (rež.K.Glušajevas) ir „Dviese sūpuoklėse“ (rež. Ulan-
bekas Baialievas). Pastarajame Tau teko vienas pagrindinių 
vaidmenų. Tai tikriausiai išlauktas pagrindinis vaidmuo, ar 
esi patenkintas jo išpildymu? 

– Pasąmoningai aktorius visuomet laukia didelio vai-
dmens. Taip, šis vaidmuo išlauktas, nors, atrodo, nieko 
nelaukiau. Tie, kurie manęs nebuvo matę vaidinant kituo-
se spektakliuose, po šio vaidmens net neįsivaizduoja, kad 
scenoje galiu būti komiškas, lengvas, chuliganiškas. Čia aš 
kitoks. Šiuo vaidmeniu aš save nugalėjau, suradau kažkokią 
sceninę ramybę, supratau, kad nebūtina plėšytis, kad tave 
išgirstų. Aktoriams kartais nutinka, kad scenoje draskaisi, 
plėšaisi, o po kiekvieno veiksmo salėje žiūrovų mažėja, jie 
net nemato tavo kančių ir agonijų. Tai štai šiame spektaklyje 
atradau tą ramybę. Tą ramaus Manto buvimą: nesiblaš-
kančio, nelakstančio, nemirštančio (bet čia turbūt ir paties 
personažo bruožas?). Norisi pačios minties, žodžio galios.

– Vilniaus mažojo teatro meno vadovas apie šį spektaklį 
pasakė taip: „Tai viltingas spektaklis. Su savo skauduliais. 
Bet apie žmogų“. Kaip šį spektaklį pristatytum Tu?

– „Dviese sūpuoklėse“ spektaklis apie vienatvę, vienatvę 
būnant kartu ir būnant atskirai. Tai santykių drama, kuri 
bus atpažįstama daugumai žiūrovų. Tai ir apie meile, ir 
apie pasiaukojimą, ir apie pavydą, ir apie aistrą... Žodžiu, 
apie tai, kas nutinka, kai susitinka dvi vienišos sielos, o 
iš paskos velkasi praeitis ir neužgijusios žaizdos... 

– Šį spektaklį statė Rimo Tumino mokinys režisierius 
Ulanbekas Baialievas. Kaip sekėsi kartu dirbti? 

– Režisierius labai įdomus, atviras, matantis ir anali-
zuojantis. Toks jausmas, kad jis viską jau žino, bet bando 
pažadinti mūsų aktorių vidų. Jaučiasi, kad jis Rimo Tumino 
mokinys ir didelis jo talento gerbėjas. Tai repeticijas darė 
tik įdomesnes. 
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– Mantai, ką išgyvenai po „Dviese sūpuoklėse“ premjeros? 
– Lengvumo jausmą ir iš karto – ilgesio jausmą. Re-

peticijų ilgesio jausmą. Tuštumą. Meilės jausmą: meilės 
režisieriui, nes nežinau, kada jį vėl pamatysiu, ar mus 
suves kūrybiniai keliai. 

– Pasak žinomo muzikologo Viktoro Gerulaičio, premjerų 
privaloma atributika yra kritikai, širdies tabletės, šampanas, 
bučiniai, aplodismentai, lygiai kaip ir švilpimas, pavydo gri-
masos, viduriavimas, sloga, prasidėjusi premjeros dieną... 
Kuriuos iš išvardintų dalykų patyrei Tu?

– Šmaikščiai sudėliojo. Kritikai gal ir yra privalomas 
atributas, bet geriau jie ateitų ne premjeros dieną, o vėliau, 
kai spektaklis truputį įsivažiavęs, aktoriai labiau susižaidę. 
Pavydas? Kai nepavydi, kai mažiau galvoji apie kito sėkmę, 
tada sulauki savo vaidmenų. Bučiniai? Jų buvo ir scenoje, 
ir po to. Aplodismentų buvo. Viduriavimas buvo. Švilpimo 
nebuvo. Mes kuklūs žmonės, teatre išsišokimų nebūna... 

– Ar yra žmonių, kurių nuomonė ir įvertinimas Tau la-
biausiai rūpi? 

– Man svarbus vertinimas paprasto žiūrovo. Man svar-
bus draugės vertinimas. Man svarbus kolegų vertinimas. 
Po „Dviese sūpuoklėse“ premjeros prie manęs priėjo kolega 
ir draugiškai pasakė: „Va čia – teatras. Štai tokį teatrą aš 
myliu, tokį suprantu.“ 

– Po kiekvieno įveikto etapo, po kiekvienos įveiktos viršu-
kalnės, premjeros, natūraliai kyla klausimas: „O kas toliau?“ 
Ko dabar tikiesi ir lauki iš gyvenimo, iš režisierių, iš savęs? 

– Aš labiausiai laukiu produktyvaus darbo. Gali būti 
ir mažas vaidmuo, bet kad jis būtų prasmingas. Su geru 
režisieriumi. Taigi laukiu prasmingo darbo. Man jo jau 
dabar trūksta. Gal dar nepraėjo inkubacinis periodas po 
premjeros? 

– Spektaklis „Dviese sūpuoklėse“ – apie vienatvę, meilę, 
apgavystę, nusivylimą. Bet vis dėlto labiausiai apie vienat
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vę. Režisierius žiūrovui net padovanojo galimybę pačiam 
sugalvoti spektaklio pabaigą, leido pasirinkti, kuriuo keliu 
pasisuka šios dvi spektaklio vienatvės, tiesa? 

– Aš ir pats nežinau, kaip baigėsi spektaklis. Pjesėje 
parašyta, kad mano herojus pasakęs tai, ko ji visą laiką 
laukė, išeina. O spektaklio režisierius sugalvojo kitaip, žiū-
rovui palikdamas galimybę sugalvoti šios istorijos baigtį. 

– „Dviese sūpuoklėse“ įdomus giliais dviejų žmonių por-
tretais, žmogaus pajautimu ir supratimu, kad už bet kokių 
drąsių ieškojimų dažniausiai slypi noras būti kažkam rei-
kalingu. Kiek Tau pažįstamas vienatvės jausmas? 

– Sunku įsivaizduoti menininką, kad jis būtų komforto 
zonoje būdamas vienas. Aktoriaus profesija – tai egoistų 
profesija. Jeigu tavęs nemato, tavęs nėra. Aktoriumi jau-
tiesi jausdamas žvilgsnį, įvertinimą, dėmesį. Kad ir kas 
tai neigtų, mes visi ištroškę dėmesio. Jo reikia. Mes visi 
turime ambicijų sukurti savo hamletus... 

Aktorių kalbino Rūta Jakimauskienė.
Nuotraukos Lauros Vansevičienės ir Mažojo teatro archyvo.

Spektaklyje „Madagaskaras“.
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Pirmasis šio rašinio pavadinimo variantas buvo Neži-
nau, ar tai recenzija. Tie, kas jau perskaitė prisiminimų 
apie Justiną Marcinkevičių tomą, iš karto supras, kad tris 
tokio pavadinimo žodžius – nežinau, ar tai – pasiskoli-
nau iš dviejų šios knygos autorių – Viktorijos Daujotytės 
ir Valentino Sventicko. Nuo jų ir pradėsiu. Net prisimin-
damas keletą iškiliausių mūsų literatūrologų, dešimtis jų 
knygų ir publikacijų, paklaustas, kieno žodis Poeto byloje 
šiandien yra patikimiausias ir reikšmingiausias, pirmiausia 
ištarčiau jų vardus – Viktorijos Daujotytės ir Valentino 

Petras BRAŽĖNAS
PRISIMINTI JUSTINĄ...
Iš pastabų paraštėse

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. 
2018 m.

Bendraminčiai Atgimimo sąjūdžio sergėtojai –  
Justinas Marcinkevičius, Arvydas Juozaitis, Ričardas Mikutavičius.

 Iš „Santaros“ archyvo.
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Petras BRAŽĖNAS

Sventicko. Daug kas rašė apie Poetą, kai jis buvo savo 
šlovės viršūnėje, – jie drąsiai stojo ginti jo, kai iš sprogusio 
surūdijusio vamzdžio pasipylė bjaurios nuotekos – politinių 
insinuacijų, istorinio nekompetentingumo, literatūrinio ma-
žaraštiškumo, dešimtmečius išsaugotų užgautų ambicijų, 
paprasčiausio noro nors tokiu būdu pasirodyti išraiška. 
Pasipiktinimo pagautas, ir šių eilučių autorius rengiamai 
atsiminimų knygai bandė sudėlioti savotišką poleminių 
pastabų mozaiką „KODĖL JĮ?“ (Nebaigtą mozaiką netikė-
tai prarijo, specialistų įtarimu, neteisinga dviejų ar trijų 
klavišų kombinacija, bet tai – kita tema). Iš rankraštinių 
pastabų ištraukiau tik kelis kausimus, į kuriuos buvo ban-
doma ieškoti atsakymo. Kodėl būtent Jis buvo pasirinktas 
pirmąja (ar viena pirmųjų) Atgimimo epochos aukų? Ko 
išsigando kai kurie politikai? Kodėl atlaidumo nuostatą 
pamynė kai kurie katalikai? Kokias nuoskaudas taip ilgai 
saugojo (ar brandino?) kai kurie plunksnos broliai? Iš kur 
atsirado tiek šventeivų, norinčių į inkvizicijos laužą įmes-
ti ir savo pagalį? Kas į gėdingą viešumą pastūmėjo tuos 
„idėjiškus“ ir „patriotiškus“ skaitytojus, kurie, drįstu teigti, 
ne tik neperskaitė viso Marcinkevičiaus, bet neįstengė net 
teisingai užsirašyti jiems kažkieno pasufleruotų „įkalčių“? 
Turiu omeny vieną televizijos laidą, kurioje tariamas poeto 
kūrybos žinovas net du kartus (net į šoną kumštelėtas) 
pakartojo skaitęs „Dienoraštį be dantų“. 

Niekas rimtuose tyrinėjimuose neneigia prieštaringų ar 
kontraversiškai vertintinų poeto kūrybos puslapių – ap-
maudą kelia grubus, tendencingas tų puslapių išplėšimas 
iš visos jo kūrybos, iš kelioms kartoms tekusio istorinio 
konteksto. Bjaurių nuotekų turinį, jų „mokslinę vertę“ 
kažkieno sankcionuoto ar paskatinto prisijungimo prie 
vamzdžio istoriją ir technologiją turėtų nuosekliai išna-
grinėti nepriklausomų ekspertų komisija, ne kokios nors 
institucijos sudaryta, o vienintelio – istorinio teisingumo 
ir sąžinės – balso pašaukta. Bet kol tai atsitiks, siūlyčiau 
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realizuoti vieną idėją (dabar gi – idėjų Lietuvai metas): 
surinkti visas prieš Justiną Marcinkevičių nukreiptas pu-
blikacijas į vieną leidinį ir pavadinti jį paprastai – „Prieš 
Justiną Marcinkevičių“. Slaptų, o gal ir atvirų tokio leidi-
nio rėmėjų, „Dienoraštį be dantų“ skaičiusių mecenatų, 
neabejoju, atsirastų. Gal tik autoriai ne visi norėtų tokiu 
būdu pakartoti savo publikacijas ar pasisakymus: būta gi 
atsiprašinėjimų net su ašaromis (gal ne visai blaiviomis?) 
akyse; kai kurių „demaskuotojų“ ir „teisėjų“ pozicijose per 
pastaruosius dešimtmečius pastebėta įsidėmėtinų poslin-
kių. Vieni galbūt pasijuto užkibę ant klastingo specialiųjų 
tarnybų kabliuko, kitiems pasidarė gėda dėl neadekvačios 
nuoskaudos ar pavydo jausmų išraiškos, treti gal šaltesne 
galva pasvėrė, kokia niekingai menka poeto „leniniana“ ar 
„išpuoliai prieš bažnyčią“, palyginus su dešimtmečius jo 
skleista dekalogo dvasia ir Lietuvos rengimu Atgimimui. 
Pagaliau mirtis, gal ir piktų jėgų paankstinta, padarė jį 
nebepavojingą nei kaip išsigalvotą politinį konkurentą, nei 
kaip nepatogų moralinį autoritetą bei visuomenės ydų kriti-
ką, nei kaip literatūrinį varžovą. Nebetęsdamas hipotetinių 
savo prielaidų ar išvadų, patikėdamas jas mano įsivaizduo-
jamai ekspertų komisijai, palieku jai savo siūlymą: nuote-
kų protrūkio byla (ne, nesibaiminkite, ne juridiniu, o tik 
istoriniu, literatūrologiniu, moraliniu atžvilgiu) turėtų būti 
surinkta. Kaip ir individualūs ar kolektyviniai bandymai 
stoti prieš vamzdį (laimei, šį kartą – tik nuotekų). Kaip ir 
prisiminimai, kurių sukeltais įspūdžiais ir apmąstymais 
ryžtuosi pasidalinti.

Grįžtu į pradžią. Dabar jau aiškiai suprantu ir žinau, 
kad tai ne recenzija. Bet į sąmonę įstrigę Daujotytės ir 
Sventicko rašinių pavadinimai nelenda iš galvos. „Nežinau, 
ar tai atsiminimai“, – pradeda Daujotytė, o aš paraštėje 
pusiau juokais pasižymiu: ir akademikė kartais koketuoja. 
O rimtai kalbant, tai, ką pateikia autorė, yra pats turtin-
giausias atsiminimų pluoštas, savotiškas pavyzdys, kaip 
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reikėtų rašyti atsiminimus ir pirmiausia – kaip jiems visą 
gyvenimą ruoštis: beveik penkis dešimtmečius (nuo 1968-
jų) apima tie atsiminimai; užfiksuotos tikslios susitikimų 
datos ir aplinkybės, susitikimuose dalyvavusių asmenų 
pavardės, iš karto po susitikimų užrašytos Poeto min-
tys, nuomonės, užuominos ir pačios autorės refleksijos. 
„Daujotytė šioje knygoje, kaip ir visada, yra nepalyginama 
ir nepakartojama“, – pasakė man vienas garbus knygos 
skaitytojas, atimdamas iš šių eilučių autoriaus galimybę 
ištarti ką nors panašaus. Vietoj to įterpsiu dvi citatas: 
„Ankstyvuoju laikotarpiu, jei ką mąsčiau apie literatūrą, 
mąsčiau ir apie Justiną Marcinkevičių“. Ir antra: „Valdan-
tieji visada trokšta savo pavaldinių optimizmo, optimizmas 
turi liudyti, kad jie valdo gerai“. Mintis užrašyta prieš 
dvidešimtį metų. Kiek valdžių per tą laiką pasikeitė, o 
mintis skamba tarsi šiandien pasakyta. Ir – nieko daugiau. 
Daujotytę reikia skaityti ištisai: visas jos tekstas gali būti 
išnaudotas citatoms.

Apie Sventicką esu turėjęs kiek daugiau progų ir pa-
kalbėti, ir parašyti. Apie gilią jo poezijos nuovoką ir jos 
estetinės vertės nuojautą, apie jo stiliaus savitumą ir la-
koniškumą, ne tik jo išrastą, bet ir įteisintą (kol kas – tik 
sau pačiam) originalų gurinių žanrą. Šį kartą – ne apie 
tai. Jo Nežinau, ar tai įvadas tėra žaismingas Daujo-
tytės pamėgdžiojimas. Suaugusių žmonių žaidimai. Tegu. 
Ir apie parašytąjį įvadą nešnekėsiu. Keletą žodžių noriu 
pasakyti apie kelią į tokį įvadą. Vieną kartą prieš daugelį 
dešimtmečių teko būti vienos straipsnių knygos sudaryto-
ju – daugiau jau niekas tokiai užduočiai neprišnekino. O 
čia – atsiminimų knyga. Apie tokį Žmogų, tokiais laikais, 
su tokiais jau daug ką primiršusiais, Poeto atsivėrimo 
malonės nepatyrusiais, vien savo meilę Poetui išgyvenan-
čiais, kažkelinto priminimo apie pažadėtus atsiminimus 
laukiančiais, o gal net nuotekų srauto išgąsdintais auto-
riais. Tik ne vieną rinkinį sudariusio, ypatingą kantrybę 
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išsiugdžiusio, kelių dešimtmečių redaktoriaus ir vyriausio-
jo redaktoriaus patirtį sukaupusio žmogaus pastangomis 
galėjo būti sudarytas rinkinys, kuriam parašyti įvadą gal 
net nebuvo pats sunkiausias darbas. Bet viena aplinkybė 
vis dėlto turi būti pabrėžta: redaktorius ir vyriausiasis 
redaktorius ne tik sudarinėjo, redagavo ir leido tiek paties 
Marcinkevičiaus, tiek ir apie jį parašytas knygas, bet buvo 
paties likimo apdovanotas laime tris dešimtmečius gyventi 
viename name, vienoje laiptų aikštelėje, durys prieš du-
ris su Poeto šeima. Sudedu viską į vietą, prisimenu, ką į 
Marcinkevičiaus gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimą yra įnešęs 
Sventickas, ir knyga man tampa dar vienu brandžiu jos 
sudarytojo – piliečio, kritiko, redaktoriaus, leidėjo, kaimy-
no – darbo vaisiumi. 

Po tokių dviejų „personalinių“ pastraipų jaučiu parei-
gą pasiteisinti prieš visus prisiminimų knygos autorius: 
atleiskite, bet su penkiasdešimčia panašių pastraipų joks 
literatūrinis leidinys manęs neįsileis. O nuoširdaus ir pa-
garbaus žodžio verti visi: vos kelias akimirkas iš gimnazijos 
laikų (bet per septynias dešimtis metų!) išsaugoję bendra-
amžiai ar bendraklasiai, visuomenės veikėjai, sąjūdiečiai, 
jautę Justiną kaip tvirčiausią moralinę atramą, rašytojai, 
mokslo ir meno žmonės, žurnalistai, kuriems net vienin-
telis susitikimas yra palikęs neišdildomus įspūdžius... Kas 
ilgai saugota atmintyje, kas iš naujo perleista per širdį, 
kas parašyta įgudusia žodžio meistro ranka, kas su po-
litikams būdinga publicistine aistra, kas apibendrinta iš 
ilgų bendravimo metų, kas likę sąmonėje iš trumpalaikių 
ar net vienkartinių susitikimų, – viskas tokio pobūdžio 
knygoje tampa štrichu, potėpiu, detale, fono atspalviu Po-
eto portrete.

Stabtelėjau šioje vietoje ir pasižymėjau keletą galimų 
minties krypčių: Justinas – nebaigtas literatūrinis por-
tretas; poetas ir tauta istorinio lūžio epochoje; margas 
autorių kontingentas; fakto vertė, žanro specifika, stiliaus 

Iš pastabų paraštėse



34

individualumas; dar koks asmeninės patirties trigrašis ar 
skaitant prisiminimus kilusi emocija... Bet kurią kryptį 
pasirinkus, užtektų medžiagos vidutinės apimties rašiniui, 
o jį atidavus vis tiek graužtų – kaip visada – nepasiten-
kinimas: to nepasakiau, tai reikėjo pasakyti... Todėl – te-
būnie tos kelios pastraipos, kurioms vardus jau daviau, 
kaip išplėstinis planas neparašytai recenzijai.

Justinas. Nedaug mūsų literatūros istorijoje vardų, 
kuriuos ištarus, jau atpažintume kūrėją: Kristijonas, Sa-
lomėja, Justinas... „Prašau atleisti,– pradeda savo prisi-
minimus Arvydas Juozaitis, – tautos poetą vadinsiu tik 
vardu – Justinas. Bendraudamas kreipdavausi į jį kaip ir 
daugelis – gerbiamas Justinai, tačiau šio rašinio pobūdis 
reikalauja šiltesnio kreipinio. Tikiuosi, kad jį pateisinsiu“. 
Iš daugelio gražių, knygos paraštėse NB pažymėtų minčių 
ir prisipažinimų pasirinkau tą, kuri tiksliausiai perteikia 
mano, kaip, tikiuosi, ir daugelio prisiminimų autorių patirtį. 
Įdomus procesas vyksta tautos sąmonėje: nė dešimtme-
tis neprabėgo nuo Poeto išėjimo, o jis, lyg nukeltas nuo 
per aukšto pjedestalo, lyg rūpestingų rankų apšluostytas 
nuo nepelnytų purvų, lyg paties Likimo ranka priartin-
tas prie mūsų, eilinių mirtingųjų, darosi vis savesnis ir 
artimesnis. Argi galėjo kas nors prieš dešimt ar trisde-
šimt metų įsivaizduoti poetą su tokiu epitetu – Justinas 
drovusis? O šiandien skamba netikėtai, bet įtikinančiai. 
Po šito Juozaičio ištarto epiteto ir kilo mintis sudėlioti 
Poetui skirtų epitetų puokštę, užuot beviltiškai bandžius 
iš visų gyvų prisiminimų spausti kažkokį apibendrinimų 
ekstraktą. „Amžiaus lietuvis“, kuklus, net liguistai kuklus, 
tylus, taktiškas, mažakalbis, paprastas, jautrus, nuošir-
dus, drovus, ramus, susimąstęs, lyg truputį pavargęs, 
geranoriškas, taktiškas, teisingas, reikalingas, būtinas, 
pirmos būtinybės ... Už kiekvieno epiteto, dažniausiai ne 
vieno autoriaus pakartoto,– autentiškos situacijos, patir-
tys, akimirkos. Jas atpasakoti neįmanoma ir netinka – jas 
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reikia perskaityti. Tiesa, lyg ir pasigedau epitetų, kurie 
apibūdintų dar kitokį poetą, bet suprantu jų neradusius 
autorius: aš ir pats nežinau, kokiais žodžiais apibūdinti 
oratorių, kai jis kalba šimtams tūkstančių Vingio parke 
ar prie Katedros, kai pradeda Sąjūdžio suvažiavimą, kai 
į paskutinę kelionę palydi sausio tryliktosios didvyrius. 
Kaip apibūdinti žodžius, kurių su tokia jėga niekas kitas 
Lietuvoje negalėjo pasakyti. 

Poetas ir tauta istorinio lūžio epochoje yra šios pri-
siminimų knygos šerdis. Apie poetą apskritai joje beveik 
nekalbama. Ir suprantama: poetui, poezijai aptarti, inter-
pretuoti, vertinti skirtos kitos – jau parašytos, išleistos ir 
dar būsimos knygos. Prisiminimuose koncentruojamasi į 
poeto kaip piliečio vaidmenį lemtingais tautai Atgimimo, 
Sąjūdžio, kovos už nepriklausomybę metais. Net primenant, 
kad Rašytojų sąjunga buvo vienas iš pirmųjų Sąjūdžio ži-
dinių, net prisimenant, kiek rašytojų buvo jo Iniciatyvinėje 
grupėje, Sąjūdžio seime, kiek jų stovėjo Baltijos kelyje, 
mitinguose Vingio parke ar Katedros aikštėje, lyg ir nekyla 
ranka išrikiuoti juos aplink ar greta Marcinkevičiaus: dau-
gelis jų dar tik mokėsi rašyti, kai skaitė jo „Šešiolikmečius“, 
„Devynis brolius“, „Sieną“, didžiąją draminę trilogiją. Ne 
birželio 3-sios kūdikis (nors pagerbėm ir įvertinom juos 
visus, kai kuriuos, kaip vėliau pasirodė, to net nevertus), 
buvo Marcinkevičius. Jis atėjo iš toli, iš tos šešiolikme-
čių einšteinų ir galilėjų kartos, kurią Dievas ar Likimas 
apsaugojo nuo kulkos, kalėjimo ar Sibiro tremties. Todėl 
Atgimimo metais Jis buvo reikalingas visur ir visada, kol 
kažkam pasirodė, kad Jo jau per daug, kol buvo virš galvos 
pakelta taburetė, kadaise neįstengusi perskelti jauno poeto 
galvos saugumo pusrūsyje. Svarbūs istoriniai liudijimai 
apie Justiną Sąjūdyje yra politikų ir visuomenės veikėjų 
V. P .Andriukaičio, J. V. Paleckio, Sąjūdžio metraštininkės 
A. Rupšytės, akademiko A. Buračo, V. Bubnio, R. Gudai-
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čio, A. Juozaičio prisiminimuose. Pastaruosius tris reikėtų 
įtraukti į rašytojų „apkabą“, bet tais metais jie buvo tikri 
politikai, o rašytojų „apkaba“ dėl suprantamų priežasčių 
ir taip yra didžiausia knygoje.

 Kita vertus, literatūros cecho žmonių prisiminimų 
galėjo būti ir daugiau. Perverčiau greitomis gal poros de-
šimtmečių senumo rašytojų žinyną, ir iškart prisirinko per 
porą dešimčių žinomų vardų – iš tų, su kuriais Poetas 
dešimtmečius draugavo (A. Maldonis, K. Ambrasas), iš tų, 
kurie rašė apie jį monografijas (J.Lankutis, R. Pakalniškis), 
iš tų, kurie nesidrovėjo įvardinti Jį – greta Maironio ar 
S. Nėries – vienu iš savo didžiųjų mokytojų (J.Strielkūnas). 
Visi jau iškeliavę. Daugelis – anksčiau už Jį. O galėjo daug 
ką prisiminti... Rašytojų prisiminimai išskirtini ne tik dėl 
faktų, įvykių, pamąstymų, bet ir dėl individualios meni-
nės raiškos. Seseriškai intymus ( sesula ją viename laiške 
yra pavadinęs Poetas), poetiškai jautrus, motiniškai šiltas 
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M. Macijauskienės prisiminimų pluoštas, filosofiškai mąslus 
ir žmogiškai skaudus V. Martinkaus žodis, literatūrologės 
preciziškumą ir asmeninę patirtį bei išgyvenimą gražiai 
suderinusi D. Mitaitė, trijų dešimtmečių laiptinės kaimynų 
susitikimus į vientisą Poeto monologą sulydęs M. Karčiaus-
kas, poetės, prozininkės talentą ir muziejininkės žinias į 
prisiminimus investavusi A. Ruseckaitė, įdomius, daug 
kam visai negirdėtus epizodus iš Marcinkevičiaus dramų 
pastatymo teatro scenoje, politines anų laikų insinuaci-
jas sunkiai pamėgdžiojamo pasakoriaus tonu atskleidęs 
P. Treinys, Poeto susitikimus su savo skaitytojais vaizdžiai 
perteikęs nenuilstantis kolegų kalbintojas ir ne vieną ver-
tingų pokalbių knygą išleidęs L. Peleckis-Kaktavičius, reto 
turiningumo Poeto laišką anykštėnams išsaugojęs R. Va-
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nagas, mokytojų lituanistų knygą „Justino Marcinkevičiaus 
pamokos“ parengęs ir išleidęs St. Eitminavičius... (Daviau 
sau žodį jau paminėtų vardų daugiau nebekartoti). Tokia-
me asmenybių, patirčių, stilių kaleidoskope, su kiekvienu 
jo krustelėjimu (ar lapo pervertimu) Poeto asmenybė, jo 
paveikslas darosi vis gyvesnis, turtingesnis ir tikresnis. Ir 
šiltesnis, kai prisimeni knygos sudarytojo subtiliai išskirtą 
„Tėtės“ autorę. Nieko, išskyrus pavadinimą, iš to rašinio 
necituosiu: citatomis jis nedalintinas. „Tėtė“ parašyta ne tik 
mylinčios dukters, bet ir rašytojo giminės genų, gal talento 
paslaptį bei jėgą nešiojančio žmogaus. Nereikėtų užspausti 
tos jėgos – reikėtų jai leisti kokiu nors būdu reikštis.

Antra pagal gausumą autorių grupė yra žurnalistai, 
kurių prisiminimuose radau svarbių, kituose šaltiniuose 
neaptiktų, o gal tik mano neužfiksuotų faktų. A. Ragaišis 
pasakoja, kaip jam, sąjunginio laikraščio „Komsomolskaja 
pravda“ korespondentui, Poetas atsisako dalyvauti pasmer-
kimo akcijoje prieš Nobelio premijos laureatą, tuo metu jau 
už šalies ribų ištremtą A.Solženicyną. F. Kauzonas išmo-
ningai perteikia dzūkiškai nuotaikingą poeto bendraklasio 
pasakojimą. R. Norkus iš archyvo ištraukia „dorojo kultūros 
sergėtojo profesoriaus Vytauto Jakelaičio“ laišką. Labai 

Petras BRAŽĖNAS

Graži bendrystė siejo Valdą ir Almą Adamkus bei Justiną ir Genovaitę 
Marcinkevičius. Kazimiero Valiaus nuotraukos.



39

šilti man pasirodė „monsinjoro Ramunės“ Sakalauskaitės 
atsiminimai, nuotaikingi, nors ir liūdnų epizodų ne(iš)
vengę – Audriaus Siaurusevičiaus. Vieninteliam iš žur-
nalistų – prieštaringai sutiktos „Kranto“ laidos autoriui 
V. Matulevičiui – reikėtų skirti atskirą sakinį: pasiūlyti 
jo tekstą įdėti ir į knygą „Prieš Justiną Marcinkevičių“, 
jeigu kam nors pasirodytų dėmesio verta anksčiau mano 
pateikta idėja...

Ar galima būtų dar ko nors pageidauti, užvertus šią 
knygą? Žinoma. Bet kaip žmogus, kelis dešimtmečius lan-
kęs Jo pilietinės ir moralinės laikysenos pamokas, kaip 
žmogus, ant kurio širdies, deja, guli ir nespėti išsakyti 
padėkos Poetui žodžiai, drįstu pasakyti: visa, ko mes ga-
lime pasigesti šioje knygoje, yra tai, ką mes galėjome, o 
gal ir privalėjome jai pasiūlyti. Paguodai: gal dar ne vėlu 
atlikti savo pareigą? Argumentai: prisiminimų apie Maironį 
tomas išėjo po pusantro šimto metų nuo jo gimimo. Iki 
Marcinkevičiaus šimtmečio dar turime daugiau nei dešim-
tmetį. Išnaudokime jį.

Nepacituotų ar bent neįvardintų autorių iš anksto at-
siprašęs ir pajutęs, jog pluoštas pastabų paraštėse yra 
pakankamas, kad galėčiau ištarti kokią nors baigiamąją 
mintį, staiga supratau, kad išsakiau ją pačiu rašinio pa-
vadinimu: prisiminti Justiną.
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Adomas Jacovskis ir Rimas Tuminas. 
Nuotrauka iš Vachtangovo teatro archyvo.

Neseniai dailininkas Adomas 
Jacovskis atšventė gyvenimo 
septyniasdešimtmetį. Gal sa-
kyti „atšventė“ nelabai tikslu. 
Kada jis galėjo „švęsti“, kai ar-
tėjo Rimo Tumino režisuojamos 
Piotro Čaikovskio operos „Pikų 
dama“ premjera Maskvos Di-
džiąjame teatre. Nesmaguriavo 
Adomas ir žurnalistų (beje, tik 
ne Lietuvos) žarstomais kom-
plimentais. Paprasčiausiai jis 
dirbo, kaip prieš dešimt, dvi-
dešimt metų… Kaupė patirtį, 
o paklaustas: „Ko reikia gerai 
scenografijai?“, – nedvejojo: 
„Išmintingo režisieriaus“. Tar-
pe tų išmintingųjų, pirmiausia 
jis išskiria Eimuntą Nekrošių, 
su kuriuo dirbta jaunystėje. O 
dabar Rimas Tuminas. „Ką daro 
Rimas, man kaip žmogui labai 
artima“, – reziumuoja Adomas 
Jacovskis. O Rimas Tuminas 
apie bendražygį (greičiau ben-
dramintį):

– Adomo vienintelis reikala-
vimas: netrukdyti aktoriui, ne-
trukdyti solistui. Jie turi jaus-
ti visišką komfortą. Ir tai sako 
scenografas, kurio laukia didieji 
Europos (ir ne tik) teatrai…
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Adomo JACOVSKIO scenografija

MASKARADAS
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Adomo JACOVSKIO scenografija

REVIZORIUS

MISTRAS
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MINETIS

TRYS SESERYS
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Adomo JACOVSKIO scenografija Maskvos Didžiąjame teatre

Piotras Čaikovskis. PIKŲ DAMA.  
Režisierius Rimas TUMINAS
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Vaidotas DAUNYS
VIENIŠASIS DANTĖ
Pabėgėlio plaustas man tapo mielesnis už viską 
Tuomet, kai apkartusi vasara
 baigėsi,
Kai laisvė, visais vardais šaukiama,
Taip ir liko bevardė,
Kai šaukiančiųjų mažėjo,
O apšauktųjų daugėjo.

Tuomet pabėgėlio plaustas kaip įkaltis subolavo,
 kaip meilė,
Kurios naktis nenuslėps, kurios diena nenuslėps,
 ir neatskleis.
Nes meilė yra kaip ir žodžiai
 štai šitie, –
Juos tariu ir rašau Tavo akivaizdoj,
Diena ir naktis tėra bežadžiai liudininkai,
Iš liūdesio kylantys ir į liūdesį linkstantys, –
Jų pavidalai nyksta ir kinta,
Ir teisybė lieka vienintelė —
 būti Tavo žingsnio šešėlyje,
Būti Tavo klausoj ir akivaizdoj.
Taip sūpavos tuomet man pabėgėlio plaustas liūdnoj sutemoj, 
O gal prietemoj,— atspėt nemokėjau.
Nežinojau nei valandos, nei krypties,
Buvau bežadis, bemiegis,
Buvau kaltas,
 iki kūno sopulio
 kaltas

Šį sausį Kultūros Riteriui 
Vaidotui DAUNIUI
būtų suėję šešiasdešimt..
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Už kiekvieną dieną ir naktį,
Už žinią, už nežinią.

Buvo beviltiškai aklina,
 pažvelgus atgal, –
Alkanas svečias beldėsi iš praeities
 pavymui,
Ir neturėjau jėgų atsiliepti.

Bet juk ir aš ten stovėjau!
Ten buvo mano didžiausia kaltė:
 juk ir aš
Štai šitaip:
 merkiamas,
 perpučiamas,
 dienos ir nakties perregimas,
Stovėjau mieste po medžiu,
 priešui leidus,
Tik svečias savo tėvynėje.

Aš lemenau sukepusiom lūpom 
Apie tėvynę, apie jos balzganą šviesą,
Apie vienatvę, kurią vėjas pūtė kaip kvapą išdegusios 
       vasaros, 
Aš norėjau, kad mane išgelbėtų vaikystės pavidalai,
Ir visa tai
Apkarto nelyg išdavystė:
Nes mano žodžiai sklaidės kaip dulkės,
O mano tėvynė — kaip vienišojo iliuzija.
Taip, visa tai
 smelkėsi kaip išdavystė.
Aš atrodžiau lyg vaikas, lyg pavėlavęs sūnus nebuvėlis,
 pasmerktas nebrandai, –
Aš vėlavau dvylika šimtmečių:
 jūromis, per Danijos karalystę,
Palemonas jau buvo sugrįžęs į Nemuno įsčias,
O aš vis šaukiausi Florencijos neatsišaukiančios.
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Bet juk tai aš joje neatsišaukiau, –
Kas man beliko, pavėlavusiajam užgimti!
Tik pasmerktis!
Buvau tas, kuris neįsileido kitų vienišųjų,
 kuris nemylėjo paklydėlių,
 atklydusiųjų.

Kas man beliko! – galvojau, –
Tik apsiausti vardus ir akmenis,
Ginti miestą ir būstą nuo abejonių ir vėjų,
Nuo mirštančiojo gėlos, šalčio.
Kas man beliko, jeigu po dvylikos šimtmečių 
Nebeliko nei teisybės, nei melo,
Tik – pareiga.

Ir pravirkau pravirkau 
pravirkau šitoks vienas nubudęs
 prietemoj
 sutemoj
Tavojo delno budinamas
atšvaitas Tavo akies teisume 
atšvaitas
 gelbstimas iš dienos iš nakties

Ir pabėgėlio plaustas, 
Man tapo mielesnis už pavasario pažadus.
Jis sūpavos Tavo akivaizdoj
Kaip ir tie paprasti eilėraščio žodžiai.
Viskas tilpo Tavo šešėlyje,
 meilė ir įkaltis,
 taip,
tai yrėsi vienišasis,
 kurį diena pavadina bėgliu,
 kurį naktis pavadina žygūnu,
o Tu – sūnumi, bėgančiu į tėvynę.
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Birutė MAR
Iš ciklo „Šalia vaidmens…“

I.
ANTIGONĖS KELIONĖ

2017ųjų rudenį teko 
sugrįžti į Kiprą – Pafo-
so mieste vykusiame 
tarptautiniame menų 
festivalyje „Pafosas 
– Europos kultūros 
sostinė“ pristatyti 
savo monospektaklį 
„Antigonė“. Vaidinu 
jį jau šešiolika metų, 
daug miestų ir šalių 
su juo apkeliauta. 
O juk mintis sukurti 
šį spektaklį kažka-
da kilo būtent Kipro 
žemėje...

Bevaikštinėjant po antikinį Pafosą ir žvelgiant į laiko 
dulkėmis nusėtus, bet išlikusius senojo miesto griuvė-
sius, namų ir kapų liekanas, staiga dingteli skaudžiai 
banali mintis: kaip tie akmenimis virtę antikinių rūmų 
griuvėsiai – ir mūsų trapaus gyvenimo filmo juosta. Visa, 
kas nutiko ir atsitiko – apkeliauti kraštai, sutikti žmo-
nės, jų akys, šypsenos, ištarti žodžiai, išorinės ir vidinės 
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tavo kelionės bei patirtys – viską taip greitai užpusto 
laiko smėlis, realiomis atrodžiusios ryškiausios būties 
akimirkos tolsta, pranyksta kaip tie miestai po žeme. 

Atsukę gyvenimo filmo juostą atgal, ką prisimename? 
Pasak kito mano monospektaklio herojės Unės (prieška-
rio aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės) – „...Iš viso 
gyvenimo – maximum kokias penkias minutes, nors tiek 
jau metų nugyventa...“ (U.Babickaitė, iš dienoraščio). 

Akimirkos, būties fragmentai. O ir iš jų išliks gal-
būt tik tai, kas užrašyta. Tarsi užkasta po žeme kaip 
senas vaikystės „sekretas“, kad kažkas jį atrastų po 
smėliu praėjus laikui. Gal tu pati, gal koks kitas ateities 
„archeologas“. Lyg senų ąsočių, altorėlių ar papuošalų 
detales; kadaise patirtą šviesos, skausmo, meilės blyksnį 
(viltis, kad tavo gyvenimo užrašai reikalingi ne tik tau, 
ne tik šiandien). 

Nežinau kodėl, bet nuo vaikystės norėjosi užrašy-
ti, kas svarbaus gyvenime įvyksta. O neretai ir tiesiog 
perrašyti ranka – patikusius tekstus, eilėraščius, kitų 
ištartas mintis. Vėliau ir savo spektaklių tekstus įpra-
tau persirašyti ranka į mažas knygeles, nors tie teks-
tai jau būdavo surinkti kompiuteryje ir atspausti, bet 
vistiek... Apie tai prisiminiau, nukeliavusi šįmet Kipre į 
Šv.Neophytos vienuolyną kalnuos – ten po stiklu gulėjo 
eksponuoti, dailiomis lygiomis raidelėmis ranka perrašyti 
viduramžių šventraščių puslapiai. Tūkstančiai puslapių. 
Atrodė tokie atpažįstami. Pagalvojau, kažkada tikriau-
siai buvau tų rankraščių perrašinėtoju – išlikusi sielos 
patirtis, kurią prisiminiau žvelgdama į mažas raideles 
Kipro vienuolyne kalnuos? 

Sofoklio heroję Antigonę pamilau dar besimokydama 
Teatro institute Peterburge, kuomet studijavome antikinio 
teatro kursą. Kažkodėl būtent ją. Medėją tada atrodė 
sunku suprasti, o Antigonė tapo artima. Gal todėl, kad 
ji gebėjo maištauti, o pati gyvenime to nedrįsau. Tebuvo 
galimybė ja pavirsti scenoje, taip įgyti jos drąsos. 
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Pamenu, besimokydami antikinio teatro vaidybos 
stilistikos ir scenos kalbos, per užsiėmimus turėjome 
garsiai ir raiškiai skaityti antikinį hegzametrą – kaip 
graikų aktoriai antikiniame amfiteatre. Laipiojom tuo-
met auditorijoje nuo kėdės ant žemės ir vėl ant kėdės 
(užsilipę ant kėdės sakome kirčiuotą skiemenį, nulipę 
ant žemės – nekirčiuotus). Toks antikinės dramos ritmo 
mokymasis gal ir davė naudos – buvo linksma ir energija 
liejosi per kraštus; tačiau apie antikinio teatro atmosferą 
žinių tegavome nedaug, o nukeliauti į antikos lopšį tada 
dar nebuvo galimybės. Tik nuotraukos, knygos. Vėliau, 
laimei, sienos atsivėrė ir didžiulis noras tuomet buvo 
nuvykti į antikinio teatro tėvynę, savo akimis išvysti 
senuosius graikiškus amfiteatrus, aplankyti pamiltos 
Antigonės žemę. 

Pirmoji buvo Ikarijos sala Graikijoje, kurioje, pa-
sak legendos, sudužo Ikaras. Tuomet (kokiais 1994 me-
tais) sužinojau, kad ten gyvena graikų režisierius Nikos 
Parikos, Atėnų universiteto teatro fakulteto įkūrėjas, 
antikinės dramos tyrėjų organizacijos „Aegean exodus” 
vadovas, režisuojantis antikines pjeses ir rengiantis an-
tikinės dramos workshop’us. Parašiau jam laišką, kad 
esu lietuvių aktorė ir norėčiau dalyvauti jo rengiamuose 
antikinio teatro užsiėmimuose. Netrukus gavau atsaky-
mą – kvietimą vasarą atvykti į Ikarijos salą. 

Šiandien toji graikiška kelionė atrodo tokia jaunatviš-
kai žavi ir avantiūristiška: vykti pas visai nepažįstamą 
graiką menininką į paslaptingą salą, kur plaukiu viena 
laivu iš Atėnų... 

Pamenu, lėktuvui iš Lietuvos nusileidus Atėnų oro 
uoste, pasų policija paklausė: „kokia jūsų profesija?“ 
Kai išdidžiai pasakiau, kad esu aktorė, mane sulaikė 
kelioms valandoms su daugybe kitų moterų ir vaikų 
mažame grotuotame kambarėlyje (nes „aktorė“ tenykš-
čiams oro uosto darbuotojams, pasirodo, reiškė se-
niausią moterų profesiją). O šiaip taip juos įtikinus, 
kad atskridau čia mokytis antikinio teatro – jie žvelgė 
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abejingais žvilgsniais, nelabai supratę, bet... laimei, 
patikėjo ir išleido. 

Tuomet plaukiau į Ikarijos salą laivu su daugybe 
ant ryšulių keliaujančių graikų, miegančių tiesiog ant 
denio, lyg kokioje odisėjiškoje kelionėje. Atplaukus į 
salą Nikos apgyvendino mane savo baltutėliame šeimos 
viešbutyje ant kranto, su mėlynais graikiško stiliaus 
baldais, kriauklelėmis ant palangių... 

Įdomiausia ir žaviausia dabar atrodo tai, jog su visai 
nepažįstamu kipriečiu režisieriumi Nikosu Ikarijos saloje 
po kelias valandas per dieną vaikštinėdavome uolėtais 
krantais – skaičiau Nikosui antikinius monologus lie-
tuviškai priešais jūrą, pasilypėjusi ant akmens, o jis 
liepdavo skaitant klausytis bangų mūšos, vėjo ir medžių 
šlamesio, kad pajusčiau antikinio monologo muziką, su-
siliejančią su natūraliu gamtos ritmu. Tai visai kas kita, 
nei mokytis hegzametro, laipiojant nuo kėdės ant žemės 
ir vėl ant kėdės! Tai buvo tikrosios antikinio monologo 
pamokos. Ikarijos saloje, žvelgdama į amfiteatrą priešais 
jūrą, galėjau įsivaizduoti ir antikos dramaturgų varžy-
tuves kadaise, kuomet tūkstančiai žiūrovų rinkdavosi 
dienai ir nakčiai, ten pat valgė, gėrė ir puotavo, na ir 
žinoma, galėjo grožėtis saulėlydžiu ar sutemus – mėnu-
liu virš jūros. 

Tuomet sužinojau, jog antikinis teatras prasidėjo 
nuo monologo – pirmuoju aktoriumi laikomas graikų 
dramaturgas Thespis, kuris taip raiškiai skaitė savo 
sukurtus monologus, jog imta kalbėti apie aktoriaus-in-
terpretatoriaus talentą ir būsimą profesiją. Monologui 
(vėliau išsivysčiusiam į monospektaklį) perskaityti reikėjo 
ypatingos asmenybės – kuri pati kurtų tekstus, juos su 
įkvėpimu atliktų, savo mintimi ir emocine įtaiga pakerėtų 
tūkstančius. 

Ikarijos saloje, pamenu, sutikau ir gyvą Odisėją (ligi 
tol maniau, kad šį vardą turi tik knygų herojai) – žavusis 
graikas, lyg koks mitologinis personažas, prie vyno taurės 
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pasakojo apie savo keliones laivu, žinoma, pasiūlydamas 
pasilikti su juo vienai nakčiai: „O rytoj jau išplauksiu 
iš čia... Tuo ir nuostabus gyvenimas!“. 

Gyvenimo krikšto akimirkos ir suvokimai, kad Odi-
sėjai – ne vien keliautojai iš senų knygų, jie iš kūno ir 
kraujo, keliaujantys jūromis ir paliekantys salose savo 
mylimąsias. Susitikau ten ir rusakalbių graikų, kadai-
se – Juodosios jūros pakrantės tremtinių, grįžusių tė-
vynėn. Sužinojau jų skaudžias tremties istorijas. Viena 
jų, gydytoja, net pasiūlė grįžtant apsistoti Atėnuose, jos 
gydymo kabinete – visai šalia senojo Atėnų turgaus. Taip 
nepažįstamos graikės dėka neplanuotai kelias dienas 
praleidau Atėnuose – nakvodama gydytojos kabinete ant 
apžiūros lovelės. Ir pirmąsyk išvydau didingąjį Atėnų 
amfiteatrą. 

Gyvenimas tada įrodė, kad kelionėse lydi angelai 
sargai, o Kelionių Dievas išpildo svajones – didžiausia 
jų tuomet buvo – TEATRAS kaip kelionė. Į visų pasaulio 
kultūrų paslaptis... 

Po to atėjo eilė Kiprui.
1995-siais ITI (Tarptautinio teatro instituto) leidžia-

mame žurnale, kur buvo skelbiami tarptautiniai festi-
valiai, susitikimai ir kt., sužinojau, kad Kipre vyksta 
tarptautiniai antikinės dramos simpoziumai, į kuriuos 
suvažiuoja antikinės dramos tyrinėtojai iš viso pasaulio. 
Tuomet aistringai parašiusi keleto lapų esė „Šiuolai-
kinė antikinės dramos interpretacija“, gavau kvietimą 
atvykti į Kiprą. 

Taip 1995-siais pirmąsyk nusileidau karštoje Lar-
nakoje ir susipažinau su vienu nuostabiųjų gyvenime 
sutiktų žmonių – kipriečiu antikinės dramos tyrinėtoju 
Nicos Shafkalis. 

Kelios simpoziumo dienos mažame ir žaviame akme-
ninių namų kaimelyje kalnuos Drušijoje (Droushia), kur 
gimė Nicos ir kur dabar gyvena apie penkis šimtus vie-
tinių, buvo ypatingos. Simpoziumo dalyviai – lyg seni 
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geri draugai, atmosfera tarsi atsukus laiką šimtmečiais 
atgal: akmeniniai namai ir gatvės su jose rymančiomis 
juodaskarėmis bobutėmis ir daugybe tingių vietiniams 
šventų katinų. Na ir citrinmedžiai, alyvmedžiai, mar-
gaspalviai žiedai aplink. Įspūdingiausia panorama atsi-
verdavo išėjus į viešbutėlio terasą – tolumoje Troodos 
kalnai, jūra ir Dievo erdvės...

Pamenu, simpoziume pamėginau gyvai interpretuoti 
antikinius Antigonės monologus kaip lietuviškas rau-
das. Dalyviams tai padarė įspūdį, tapau to susibūrimo 
„žvaigžde“, visi ėmė domėtis lietuvių kalba ir kultūra, 
pasak jų, labai panašia į senovės graikų kalbą. 

Tada, Kipre, pirmasyk stovėjau ant stebuklingo an-
tikinio „akmens“ scenos viduryje, iš kur tavo balsas 
sklido toli lyg įgarsintas mikrofonais. Drušijoje išmokau 
ir čionykštę liaudies dainą senąja graikų kalba – apie 
erelį, pakylantį aukštai virš kalnų ir iš tyrų apžvelgiantį 
žemę (ją vėliau panaudojau „Antigonės“ spektaklyje). Ir 
žynio Teiresijaus monologą-pranašystę graikiškai. Pargį-
žus namo, ėmė dėliotis būsimo spektaklio vizija.

Po poros metų į Drušijos simpoziumą sugrįžau vėl – 
šįkart pasirinkau temą „Antikinio choro interpretacija 
nūdienos teatre“. Tada, pamenu, fantazavau-pasakojau 
žodžiu savo būsimos „Antigonės“ vizijas: kaip interpretuo-
ti graikiškąjį chorą šiandien, kuomet aprengti senaisiais 
graikiškais rūbais aktoriai scenoje jau atrodo labai toli 
nuo šiuolaikinio pasaulio realijų? 

Diskusijų metu išsigrynino mintis, jog būsimame 
spektaklyje turėtų dalyvauti „virtualus choras“ – vėliau 
kartu su bičiuliu video menininku Andriumi Jakučioniu 
tai įkūnijome: choras kaip besimainanti ekrane materija, 
žmonių masė, užgožianti mažus ir gležnus Sofoklio he-
rojų scenoje kūnus. Savarankiškai nemąstanti, įbaugin-
ta nūdienos piliečių masė, vienodais veidais-kaukėmis, 
gebanti tik vykdyti, paklusti, o atėjus laikui – žudyti. 

Simpoziumo dalyvių šiltai sutiktos būsimo spektaklio 
vizijos padrąsino eiti toliau savosios „Antigonės“ link. 
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Pamenu, 1995-ji metai dar buvo „video eros“ Lietuvos 
teatre pradžia, techninės galimybės labai ribotos. Tačiau 
mano kūrėjai bendražygiai (video menininkas Andrius 
Jakučionis, kompozitorius Antanas Kučinskas, dailininkė 
Jolanta Rimkutė) visi buvome užsidegę mintimi – sukurti 
spektaklį-filmą.

Galbūt „Antigonės“ likimas būtų kitoks, jei po prem-
jeros Lietuvoje spektaklio nebūtų pakvietęs Danijoje eks-
perimentinį teatrą įkūręs J.Grotovskio pasekėjas, teatro 
novatorius Eugenio Barba, į kurio festivalį suvažiuoja 
daugelio šalių teatralai. Danijoje gauti pakvietimai į įvai-
rių šalių festivalius paliudijo, jog mūsiškė „Antigonės“ 
interpretacija rezonuoja skirtingų kultūrų žiūrovams. 
Taip prasidėjo spektaklio kelionės...Pafoso antikinės dra-
mos festivalyje (kurį organizavo tas pats Nicos Shafkalis) 
„Antigonę“ parodėme berods 2001-siais. Tuomet pirmą-
syk ją vaidinau atviroje erdvėje, Pafoso Odeone (Vilniuje 
spektaklis buvo sukurtas teatro scenai), po žvaigždėtu 
dangumi sutemus. Nepaprasta patirtis, kuomet vakare 
pakilo didelis vėjas ir per spektaklį didžiulis medžiagi-
nis video ekranas ėmė siūbuoti pirmyn atgal. Antigonė 
blaškėsi to vėjo sukūryje, tarsi išties lėkdama beribiais 
laukais laidoti dykumoje savo brolio, pučiant vėjui... 
Viskas atrodė taip panašu į Sofoklio kūrinio atmosferą 
(„Tuomet pakilo saulės skritulys/ ir viesulas ūmai užėjo 
ir sumaišė dangų su žeme/ po visą lygumą, lapus nuo 
medžių plėšė/ ir nešė kaukdamas, ir buvo jų pilna pa-
dangė...“)

Paskui buvo Taivanas, Filipinai, Libanas, Jungtiniai 
Arabų Emiratai, Marokas, Alžyras, Europos šalys – to-
limiausi dar nepažįstami pasaulio kampeliai, festivaliai, 
susitikimai, vis kitokios žiūrovų reakcijos ir antikinės 
dramos suvokimas. 

Kelionių patirtys brandino „Antigonę“ – keitėsi spekta-
klio dramaturgija: iš pradžių manieji pasirinkti interpre-
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tuoti herojai buvo tik Antigonė ir Kreontas – spektaklis 
kaip jų dialogas, dvikova. Vėliau nusprendžiau pamėginti 
įjungti į scenarijų ir kitus „Antigonės“ personažus – 
sargybinį, žynį Kreontą, Antigonės sesę Ismenę, Antigo-
nės sužadėtinį Haimoną. Reikėjo atrasti „raktą“ – kaip 
pavirsti vis kitu personažu, neišeinant iš scenos? Taip 
atsirado dailininkės J.Rimkutės sukurta dvispalvė juo-
dai balta skara, galinti virsti bet kokiu rūbu. Vienintelė 
scenografija – choro videoprojekcija: didžiuliai veidais, 
rankos ir kūnai scenos gilumoje, kurie tampa panašūs 
į išgąsdintus paukščius, į tylinčius akmenis... 

Pamenu, Maroke „Antigonę“ vaidinau seno miesto 
turgaus aukštėje, kur kadaise stovėjo kartuvės tiems, 
kurie nepaklususo valdžios įsakymams. Visai kaip Sofo-
klio dramoje. O per spektaklį Taipėjuje – salė atrodė tarsi 
mirusi. Jokios įprastos žiūrovų reakcijos, nė krebždesio 
ar kosčiojimo. Žiūrovų veidai – kaukės, visai kaip choro 
ekrane. Tačiau po spektaklio – ilgos ovacijos ir trypimas 
kojomis... Azijoje žmonės neįpratę reikšti savų emocijų, 
jos paslėptos giliai viduje. 

Įdomi „Antigonės“ patirtis ir arabų kraštuose – JAE 
ir Kuveite. Emiratuose vaidinome po neseniai įvykusio 
teroro akto, kuomet susisprogdino juodarūbės moterys, 
keršydamos už kare žuvusius vyrus. Jaučiausi, tarsi 
manoji Antigonė būtų viena iš jų. Spektaklis praėjo sa-
kraliai, tarsi malda už mirusius. O Kuveite vykusioje 
po spektaklio diskusijoje vietiniai neabejojo, kad jiems 
parodžiau spektaklį apie arabę moterį (graikų dramos 
jie galbūt nebuvo išstudijavę) – tikriausiai dėl juodos 
skaros, kuria Antigone apsigaubia finale, eidama kapo 
duobėn... 

Kai spektaklį vaidini penkiolika metų – jis, be abejo, 
keičiasi kartu su tava patirtimi. Glūdini jį kaip akmenį, 
groji kaip muzikos kūrinį – išorinė forma, regis, ta pati, 
o potekstės, emocijos, patirtys jau kitokios. Pamenu, iš 



60

pradžių man spektaklyje svarbiausia buvo kalbėti apie 
Antigonės kovą už savo tiesą – norėjau išmaištauti ne tik 
Sofoklio herojės, bet ir ir savąjį neišreikštą paauglišką 
maištą – ir prieš tuometinius teatro vadovus, su kuriais 
reikėjo kovoti ir ilgai įrodinėti, kad Sofoklio „Antigonė“ – 
tikrai nenuobodi drama, reikalinga teatro repertuare (jie 
tuo netikėjo), prieš visų kraštų šiuolaikinius Kreontus, 
galvojančius, kad tik jų-valdovų tiesa, kokia ji bebūtų 
(„...vieniems valdovams laimė šypsos,/ visados ką nori 
gali ir daryti, ir kalbėti“). 

Paskui atėjo laikas suvokimui, jog kiekvieno Sofoklio 
herojaus, kaip ir kiekvieno žmogaus – sava neginčijama 
tiesa. Valdovas Kreontas sau lygiai tiek pat teisus, kaip 
ir Antigonė. Ir Antigonės sesuo Ismenė, nenorinti laidoti 
brolio, nes juk „moters pareiga – paklusti vyrams“. Tei-
sus ir bailys sargybinis, galvodamas vien apie tai, kaip 
iš valdovo Kreonto išeiti gyvam, su nenukirsta galva. Ir, 
be abejo, žynys Teiresijus, atsiribojantis nuo tiesioginio 
dalyvavimo įvykiuose ir žvelgiantis į viską iš savosios 
pusiausvyros perspektyvos („Likimas iškelia – likimas 
ir sužlugdo/ laimingą – lygiai kaip ir nelaimingą/ ir kas 
žadėta žmogui – nieks nepasakys...“)

Monospektaklio džiaugsmas, jog jį galima vaidinti 
kaip savo patirties dienoraštį. Susidėvi tik išoriniai dra-
bužiai – J.Rimkutės sukurtas Antigonės kostiumas, jau 
nesyk taisytas, batai... Video ir garso laikmenos. Batus 
nuvalai, laikmenas perkeli į naujesnes – ir keliauji toliau. 
O sieloje monospektaklio herojai auga drauge su tavimi. 
Atsiranda vis daugiau laisvės, kuri ir yra buvimo sce-
noje tikslas. Kad tą laisvę patirtum ir tu, ir žiūrovas... 

Šįmet Kipre jau viskas kitaip nei prieš penkiolika 
metų. Festivalis vyksta modernioje specialiai įrengtoje 
miesto erdvėje, primenančioje šiuolaikinio meno centro 
erdves. Video projekcijos jau nieko nebestebina, subtitrai 
ekrane dviemis kalbomis – anglų ir graikų. 
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Atvykusi sužinau ir liūdną žinią, kad mano Antigonės 
„krikštatėvis“ Nicos Shafkalis šįmet paliko šį pasaulį. 
Ruošėsi plaukti žvejoti jūron netoli savo gimto Druši-
jos kaimelio, bet ant krito ant kranto, ištiktas širdies 
smūgio... Tikra antikinė mirtis. Nikosai, „Antigonė“ šįmet 
Pafose tylomis skirta ir tau. 

Porą laisvų vakarų, leidžiantis saulei ir vakaro vėjui 
švelniai glostant kūnus, vaikštinėjame su bendrakelei-
viais pajūryje po senąjį Pafoso miestą – muziejų. Nors 
jo vartai turistams užveriami penktą vakaro, tačiau į 
mūsų grupelės smalsias akis žvilgterėjusi moteris, su 
šeima netoliese nuo alyvmedžio renkanti vaisius, lyg 
šventas Petras pasigaili vėluojančių, pamoja ranka ir 
atrakina vartus... 
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Kažkada čia klestėta civilizacijos. Įstabus Pafoso ne-
kropolis – mirusiųjų miestas, kuriam skirta bene gražiau-
sia ir plačiausia erdvė priešais jūrą (mirusiais, matyti, 
tais laikais buvo rūpinamasi ne mažiau nei gyvaisiais, 
o gal nė neegzistavo tokios aiškios takoskyros tarp gy-
venimo ir mirties) – ištisi mirusiųjų rūmai po žeme, su 
akmeniniais kambariais, altoriais ir paslaptingais ko-
ridoriais (tuos kapus slėpdavo po žeme, mat čia buvo 
„laidojami“ ir mirusiųjų turtai). 

Tolėliau už Nekropolio – kadaise gyvųjų miesto lie-
kanos: šventyklos, pirtys, išlikę grindiniai su nuosta-
biomis akmens freskomis, rūmų ir amfiteatrų fasadų 
fragmentais. Na ir, žinoma, amžini ir tebežaliuojantys 
alyvmedžių krūmai, besišildantys saulėje katinai, tebe-
pustomas smėlis ir žydrutėlė jūra... Praeitis ir dabartis 
visai šalia, lyg neegzistuotų laikas. 

Turbūt Kipras – ir mano „karminė“ žemė, jei čia 
prasidėjusi Antigonės kelionė vis tęsiasi. Ir tikriausiai 
čionai dar sugrįšiu. Susitikti su savimi. 
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Vėl ir vėl renkuosi keliauti į rytus… Pradžia buvo 
tolima Japonija, kuomet, apsisiautusi kimono, mokiausi 
tradicinio japonų šokio ir Noh teatro paslapčių. 

Japonija pakerėjo ryškiomis spalvomis, kultūros žen-
klais, detalės skambesiu. Minimalizmo estetika, kontras-
tais. Iš japonų mokiausi išsaugoti vidinę ramybės erdvę 
nūdienos pasaulyje: dažnai prisimenu tylą šurmulin-
go Tokijo oazėje, kur įsikūrę šokio mokytojos (sensej) 
Terunos Hanayagi namai. Išorėje, gatvėje – didmiesčio 
dangoraižių netylantis šurmulys, o vos įžengus pro jos 
namų duris – kitas pasaulis, lyg nukeliavus į praeitį 
kelis šimtus metų atgal: šamiseno (mažojo būgno) gar-
sai, šokėjų sukauptis, maži žingsneliai ir sakralumo 
aura, tarsi vienuolyne: šokis – malda, šokis – ritualas... 
Triukšmas ir tyla, dabartis ir praeitis su savo legendo-
mis, haiku poezija, senąją kultūrą serginti saujelė jai 
ištikimų žmonių. 

Paskui sekė Indijos, Nepalo ir Tibeto atradimai. Te-
nykščiai ašramai, dvasiniai mokytojai, vidinio kelio er-
dvė. Susitikimai su švytinčiais žmonėmis, lamomis, o ir 
šiaip – pakeleiviais, ieškančiais Dievo ir savęs keistuoliais 
(kiekviename kaime ten gali sutikti Dievo įsikūnijimą – 
tenykščiams tai visai natūralu). Turbūt čia irgi atkeliavau 
ieškodama savųjų būties namų, tikrosios savęs.

Tų kelionių laikas kažką permainė giliai viduje – 
dovanojo tikėjimą daugybe žmogaus įsikūnijimų žemėje 
ir ne tik: lyg daugybe tavo vaidmenų, į kuriuos vėl ir 
vėl sugrįžti – nusimeti seno kūno „drabužį“ ir vėl įgyji 

II.
KELIONĖ PER 
MEKONGO VANDENIS 
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naują. Rytai dovanojo ir kitokį Mirties paveikslą: su-
krėtė Mirties meditacijos, kuriose tenykščiai kasdien 
sąmoningai susitinka su savo Mirtimi. Tai išgyvenus, 
ji tapo nebe tokia gąsdinančia, aplankė Mirties šviesos 
pajauta. 

Ir kūrybos prasmė sugrįžus iš ten tapdavo kitokia: 
žmogus, kūrėjas – tik aukštesniųjų jėgų „instrumentas“, 
gebantis pajusti ir kūryboje perteikti dieviškuosius virpe-
sius. Pamenu meno galeriją Nepale, kur po paveikslais 
nebuvo tapytojų vardų. Viskas – tarsi Dievo nutapyta 
žmonių rankomis (o juk kadaise niekas ir nerašė savo 
vardo po meno kūriniu). 

Atėjo suvokimas, kad tikroji kūryba – ne žmogiškų 
„audrų“ sukūrys, ji ateina iš gilesnio žinojimo, ramy-
bės. Kažin, ar visiška ramybė galima gyvenant žmogaus 
kūne, tačiau įmanomas vis akylesnis ėjimas į save, kur 
ramybės paslapties daugėja, ji darosi skaidresnė – pasak 
rytų išminties, kaip vandenyno dugno rami gelmė, virš 
kurios – nerimstančios bangos ir trykštantys purslai. 

Suvokiau, kad net scenoje įkūnijant visokeriopas 
žmogiškąsias aistras – esti gilesnis sceninės būties ly-
gmuo: kūrybos kaip sakralios maldos, kaip žinojimo, kad 
visos šios aistros nurimsta. Kai atsiranda ši dimensija, 
išėjęs iš teatro žmogus pasijunta prisilietęs prie savosios 
sakralios erdvės.

Taip su rytų patirtimis keitėsi ir spektaklių, kuriuos 
vaidinu jau eilę metų, vidinis kamertonas.

Keliolika metų tęsiasi kelionė su monospektakliu 
pagal M.Duras „Meilužį“ – autobiografinę prancūzų ra-
šytojos „išpažintį“ – romaną, kurį ji parašė būdama sep-
tyniasdešimties. Rašė tarsi fikciją: istoriją apie paauglės 
prancūzaitės patirtis Indokinijoje trisdešimtaisiais. Pen-
kiolikmetė sutinka turtingą kiną: pirmasis vyro ir moters 
sueities, pirmosios meilės nakties išgyvenimas – tarsi 
žmogiškos laisvės, aistros atradimo riksmas. 

M.Duras knygą kažkada gavau dovanų iš Annabel 
Arden, anglų aktorės, kuri ją užrašė su lemtingu palin-
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kėjimu – kada nors suvaidinti šio romano heroję. Vos 
perskaičiusi, supratau: taip taip taip, tai gražiausias 
tekstas apie pirmąją meilę, tai – apie mane, ir nesvarbu, 
kad veiksmas vyksta prieš beveik šimtmetį Indokinijoje, 
kad herojė – prancūzaitė, o jo mylimasis – kinas, kad 
mano gyvenime viskas kitaip. 

Labai norėjau prisiliesti prie tos deginančios, dar 
nepatirtos aistros. Bet sykiu be galo bijojau. Tikriausiai, 
sudegti.

Tik po dešimties metų gimė spektaklis. Autorė romane 
istoriją pasakoja dviem balsais: pirmoji – paauglė, čia ir 
dabar įvardinanti savo išgyvenimus. Antroji – sena mo-
teris rašytoja, prisimenanti ir tyrinėjanti save su ironija, 
ilgesiu, humoru, net savitu negailestingumu. Negailes-
tingumu laikui.

Kai kūriau „Meilužį“,niekaip nesugalvojau, kaipgi įkū-
nyti tą besimainantį laiką scenoje? Kaip vienai papasakoti 
istoriją dviem balsais?Pati tuomet buvau trisdešimties, 
tarspsnyje tarp dviejų romano moterų. 

Gal savo patirtimi arčiau pirmosios, penkiolikmetės – 
ją vaidinti pradžioje buvo lengviau. O vėliau, tirpstant 
laikui, vis artėjo antroji. Stebinti viską iš šalies, vis 
akylesnė, įgijanti vis daugiau patirties. 

Štai paskutiniai M.Duras romano žodžiai: 

„Prabėgo daugel metų po karo, ji ištekėjo, gimdė vai-
kus, skyrėsi, rašė knygas, ir štai jis atvažiavo su žmona į 
Paryžių. Paskambino jai. „Čia aš“. Ji atpažino jį iš balso.
Jis pasakė: aš tik norėjau išgirsti jūsų balsą. Ji atsakė: 
taip, tai aš, sveikas. Jis sutriko, jį vėl, kaip ir anksčiau, 
suėmė baimė. Balsas virptelėjo. Ir susijaudinęs vėl ėmė 
kalbėti su kinišku akcentu.Jis žinojo, kad ji pradėjo ra-
šyti knygas, tai sužinojo iš motinos, jiedu buvo susitikę 
Saigone. Žinojo ir apie jaunesniojo brolio mirtį – pareiškė 
dėl to apgailestaująs. O daugiau – daugiau nebežinojo, 
ką jai sakyti. Paskui prabilo. Pasakė, kad viskas kaip 
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anksčiau, kad myli ją, kad niekad nesiliaus jos mylėjęs 
ir mylės ją iki pat mirties“. 

Tada niekaip nepavyko suvaidinti spektaklio pabai-
gos – „po daugelio metų...“, o kai neturi savos patirties, 
naudoji išoriškas išraiškos priemones. Tad tikrąja to 
žodžio prasme „vaidinau“ tragišką finalą – seną, nelai-
mingą moterį, traukiančią vienatvės dūmą, kalbančią 
gergždžiančiu balsu, kokią ją tada įsivaizdavau.

Su metais, paragavus gyvenimo, finalinės scenos to-
nacija darėsi vis paprastesnė, santūresnė, dar vėliau 
– net savotiškai linksma. Kadaise palikęs žmogus po 
daugelio metų tikina, jog tave tebemyli. Juokinga ir liū-
dna. Ir sykiu – viskas taip nepavojingai toli, kai skausmą 
užgydo laikas. 

Laiko tragizmas tylus. Nebe paaugliškas maištas, o 
suvokimas, kad gyvenimas – būtinybė susitaikyti. Nebe 
dramatizuoti, o išmokti priimti, paklusti. Ir nuolankiai 
šypsotis – kaip gėlės, kurios pasak išminčių, žinodamos, 
kad rytoj nuvys, su džiaugsmu prasiskleidžia dar ryškiau. 

Žmogus, perėjęs gyvenimo lynu, tampa savimi. Ti-
kruoju, kaip sako rytuose. Kuriam jau nebeskauda, 
kuris nebemiršta. Į gyvenimą ir jo netikėtus žaidimus 
jau žvelgia tarsi iš šalies, kaip į vandenyną tekančius 
Mekongo vandenis... 

Kai susitinki su kūriniu, neregimu būdu suartėji 
ir su jo autoriumi, nesvarbu, gyvas jis ar jau išėjęs. 
Atsitinka keistų sutapimų. Prieš dešimtmetį Paryžiuje, 
netyčia pasiklydus Montparnaso kapinėse, ieškojau iš-
ėjimo. Tiesiog ėjau pro daugybę į paminklus panašių 
antkapių ir staiga, pakėlusi akis, išvydau M.Duras kapą. 
Nė nežinojau, kad ji čia palaidota. Susitikome. Lyg būtų 
pati atvedusi, ėjusi greta. 

Gal ji taip pat panoro, kad aplankyčiau jos jaunystės 
vietas – nejučia ėmiau svajoti nukeliauti prie Mekongo. 
Scenoje tiek sykių kartojau žodžius: „Motina man saky-
davo, kad tikriausiai niekad nebepamatysiu tokių gražių 
ir plačių upių, tokių laukinių kaip Mekongas...“ – nors 
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jo dar nebuvau mačiusi. Tik savaip įsivaizdavau į jūrą 
panašią upę, pragarišką karštį ir vandenį.

Vanduo intuityviai tapo ir spektaklio leitmotyvu – jūra 
aplink ir širdyje, ilgesio jūra, kuri užlieja, kai nebelieka 
meilės, kai tolsta praeitis ir iliuzijos. 

Regis, galėjau nė nemačiusi apsakyti M.Duras vai-
kystės miestelio Sadeko prieplauką, iš kurio mano herojė 
mergaitė keltu kėlėsi į Saigoną, kur mokėsi pensione; ant 
kelto sutiko ir būsimą meilužį; regis, būčiau atpažinusi 
net jo turtuolio tėvo namą prie upės, išklotą mėlynom 
keraminėm plytelėm.

„... Upė surenka viską, kas papuola jai nuo Tonlesapo, 
nuo Kambodžos miškų. Ji neša viską o viską: šiaudines 
lūšneles, medžių kamienus, užgesusių gaisrų liekanas, 
negyvus paukščius, padvėsusius šunis, tigrus, buivolus, 
skenduolius, masalus, sulipusias vandens hiacintų sale-
les – viskas plaukia į Ramųjį vandenyną, niekas nespėja 
paskęsti, viską nusineša gelmėse šėlstanti audra, ne-
matoma svaiginanti srovė, viską plukdo neša paviršiumi 
upės galybė.“ 

Pagaliau stoviu prie sraunaus Mekongo kranto. Savo 
akimis regiu tekančio vandens galybę – nė neįsivaiz-
davau tokios jėgos, intensyvumo. Lūšnelės ant kranto 
beveik vandenyje, vietinių autobusai – valtys, kuriomis 
vaikai plaukia mokyklon, suaugę – į krautuves; čia net 
prekiauja valtyse – vandenyje prabėga didelė dalis čio-
nykščio gyvenimo, kurį, regis, kiekvieną akimirką gali 
nunešti srovė. 

Jaučiuosi tarsi savojo spektaklio herojė, sugrįžusi 
čia po daugelio metų, keliaujanti per pažįstamą šalį, 
kur kažkada gyventa, per žmonių jūrą. 

Ankstų rytą išėjus iš kambario į Hanojaus gatves – 
eile sutūpę ar susėdę ant plastmasinių kėdučių mažy-
čiai žmonės, lyg visi miesto gyventojai staiga būtų išėję 
iš namų – jie pusryčiauja kartu, srebia vietnamietišką 
Pho sriubą – tradicinį viralą, į kurį pridėta makaronų, 
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žolelių, riešutų, mėsos. Aplink garuoja didžiuliai puodai, 
regis, niekas čia nevalgo namie. Gatvėse jauku ir pigu. 
Ir gera šalia vienas kito, lyg dideliame skruzdėlyne.

„Šaligatviuose – minia, ji traukia į visas puses, čia 
lėčiau, čia greičiau, ji skinasi kelią, ji aptekusi niežais 
kaip palaidų šunų gauja, ji akla kaip elgeta, ta kinų 
minia, aš ir dabar ją atpažįstu nuotraukose, liaupsinan-
čiose tą klestinčią šalį, atpažįstu iš to, kaip tie žmonės 
eina – būriais, neskubėdami, nerodydami nekantrumo, 
iš to, kaip jie geba jaustis minuoje vieni, jų veidai nei 
džiugūs, nei liūdni, nei smalsūs, kartais net nepasakysi, 
ar jie eina, ar stovi vietoje, jie paprasčiausiai juda ta, o 
ne kita kryptimi, jie drauge ir vieni, jie paprasčiausiai 
niekad nebūna vieni patys savaime, jie visada vieni 
minioje.“ 

Laikas šį tą pakeitė Indokinijoje, socializmas minios 
veidus paženklino dar didesniu nuovargiu. Moksleiviai 
su atpažįstamomis uniformomis ir raudonais kaklaraiš-
čiais primena mūsų pionieriškus laikus; stendai gatvė-
se, regis, niekuo nesiskiria nuo dar neseniai mūsuose 
regėtų – tik vietoje dėdės Lenino su aureole čia šypsosi 
šalies išvaduotojas senelis Hošiminas su vaikais ant 
rankų (kartais pavaizduotas net ant lotoso žiedo ko-
kios nors vietinės „Statybininkų gatvės“ peizaže...) Arba, 
išvaduotojai tarybiniai kariai su šalmais, medaliais ir 
žvaigždėmis. O aplink – begalinis skurdas ir išvargintų 
mažųjų žmonių veidai. 

Iš vietinių galima mokytis kantrybės. Kantrybės gy-
venti, net kantrybės pereiti gatvę. Didžioji dalis moto-
ciklų prie šviesoforų nesustoja, kokios šešios eilės jų 
lekia į abi puses. Nestabteli nė matydami būrelį gatvę 
pasiruošusių kirsti pėsčiųjų. Todėl, pasak vietinių, rei-
kia tiesiog valingai pamoti ranka ir rizikuoti. Motociklai 
net užvažiuoja ant šaligatvių, kad aplenktų kitą. Miesto 
triukšmas aidi lyg pratisas riksmas – jūra netylančio 
ūžesio su šaižiu motociklų švilpesiu.
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Toji miesto garsų jūra, lyg tolimas sirenų aidas, ne-
tyla nė sugrįžus į viešbučio kambarį. Nors langai dabar 
įstiklinti, o M.Duras jaunystėje gatvę nuo kambario skyrė 
tik užuolaidos ir žaliuzės. 

„Miesto triukšmas taip arti, taip greta, kad girdėti, 
kaip jis trinasi į žaliuzių medį. Toks jausmas, tarsi minia 
eitų per kambarį... Mus supa neaprėpiama jūra, ji čia 
nuslūgsta, čia vėl pakyla, priartėja...“ 

Saigonas, kur prancūzaitė kažkada mokėsi mergai-
čių licėjuje, gerokai civilizuotesnis už šiaurinį Hanojų. 
Matyti, prancūzai (nepaisant okupacijos ir šalies kolo-
nizavimo) čia paliko tai, kas gražiausia. XIX a. pabai-
goje statyta barokiška Saigono opera, senoji geležinkelio 
stotis, gotikinė katedra. Ypač keistai atrodo prie baltos 
Marijos skulptūros vakarais prie žvakių maldas kalban-
tys vietnamiečiai. Tesuprantu vienintelį žodį „Marija, 
Marija...“ – tos maldos nė kiek neprimena europietiškų, 
tarsi šamaniškos mantros. 

Svajojau nukeliauti ir į miestelius Mekongo deltoje – 
Sadeką ir Vinlongą, kur gyveno Marguerite motina, tad 
vieną rytą iš Saigono su keliautojų grupele patraukiu 
link Mekongo deltos. Štai čia tikrieji tropikai – augalija 
trykšta gyvybe, medžių šakos svyra nuo vešlių žaliausių 
lapų, vaikštinėjame paslaptingais džiunglių takeliais, 
po kojomis – nuo medžių prikritę kokosų ir didžiulių 
greifurtų vaisių. 

„Man penkiolika su puse, aš plaukiu keltu per Mekon-
gą... Ant kelto, prie autobuso stovi mūsų autobuso stovi 
juodas didelis limuzinas, o už vairo sėdi šoferis baltos 
medvilnės livrėja. Viduj erdvu kaip kambaryje.“ 

Tik pati pavažiavusi vietinių autobusu, suprantu – 
ką prancūzaitei kažkada galėjo reikšti iš skurdaus au-
tobuso persėsti į juodą blizgantį limuziną. Net dabar 
Saigono motorolerių jūroje prabangi mašina atrodo lyg 
iš kito žemyno. O prieš šimtmetį, kai aplink važinėjo tik 
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daugybė dviračių ir rikšų, jis tikriausiai atrodė tarsi iš 
mėnulio, iš kitos – turtingųjų ir laimingųjų planetos.

„Man penkiolika su puse, aš keliuosi per upę... Srovė 
tokia stipri, ji galėtų nunešti viską – akmenis, katedrą, 
miestą“. 

Srovė, regis, tuoj nuneš ir mūsų laivelį. O dar neti-
kėtai užklumpa musoninė liūtis, tad permirkę išlipame 
pakelės kaimelyje, kur vietiniai pavaišina žiurkių ir gy-
vačiu griliu. Žiurkės čia buvo itin valgomos Vietnamo 
karo metais. Greta moterys po medžiais gamina saldai-
nius – mala kokosus, iš jų išspaudžia pieną, tą masę 
verda su cukrumi, kočioja, pjausto gabalėliais, vynioja 
į baltus sukarpytus popierėlius. Saldainiai visai kaip 
vaikystėje, prie lietuviškų bažnyčių.

Lietui nurimos plaukiame toliau – simetriški sken-
dinčių vandenyje ryžių laukai panašūs į mažas scenas, 
kalvomis kylančios ryžių terasos – į didingus amfite-
atrus. Vanduo susilieja su krantais, o vandeninguos 
ryžių laukuos pakelėse matyti didžiuliai išnirę kapai, 
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lyg mauzoliejai. Įdomu, kas tai? Ar jie pastatyti taip 
aukštai, kad neapsemtų vanduo?

Pasirodo, tai čionykščių protėvių kultas: tikima, kad 
vėlės nemiršta, jos po kurio laiko aplanko gyvuosius – 
todėl mirusius laidoja greta namų ar ryžių laukuos, 
pastatydami šiuos „altorius“ kokio metro aukštyje – tiki, 
kad sielai taip lengviau pereiti į anapus. Ir stato juos 
į vandenį, kad vėlei būtų vėsiau, kad atsigaivintų. 

O paskui, praėjus keletui metų, šventikas nurodo 
datą ir laiką, kuomet vėl įvyks susitikimas su protėvių 
vėlėmis. Tada artimieji dar kartą atidaro karstą – išima 
velionio kaulus ir vėl juos palaidoja.

Sunku patikėti, bet Vietnamo provincijos kaimeliuo-
se buitis ir tradicijos per šimtmetį mažai tepasikeitę. Ir 
dabar jauniausias gimęs berniukas užaugęs turi likti 
su tėvais ir juos prižiūrėti senatvėje (todėl tėvai džiau-
giasi, kai gimsta sūnus). Ištekėjusi duktė privalo išeiti 
į vyro namus. Vedusi moteris nebegali niekur vakarais 
vaikščioti viena, o per vestuves tikrina šilko skepetaite, 

Vietnamietiška kasdienybė
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ar ši nebuvo praradusi nekaltybės; jei jau praradusi – 
viešai pasmerkiama. Ištekėti trisdešimties jau beveik 
neįmanoma. 

Čionykščių namuose karaliauja protėviai – sergi, pa-
norėję sugrįžta, pasiima gyvuosius ir vėl grąžina. 

Labai noriu išvysti ir Siamo kalną, šalia kurio prabė-
go Marguerite vaikystė ir kurį, skaitydama knygą (o vė-
liau pati, pasakodama apie jį spektaklyje), įsivaizdavau 
kaip Everesto viršukalnę. Bet vietinis vairuotojas sako 
negirdėjęs tokio kalno. Kuomet pavyksta žemėlapyje 
šiaip taip jį atrasti – vairuotojas net pakeičia maršrutą, 
pats norėdamas sužinoti, kur gi tas negirdėtas kalnas? 

Kai privažiuojame – pasirodo, tai tik nedidukė kal-
va, galinti prilygti nebent lietuviškai Šatrijai. O aplink 
ją – daug čionykščių lūšnelių, kur kažkada prancūzaitė 
atvažiuodavo karieta su motina, atsisėsdavo savo bun-
galo verandoje ir žvelgdavo į Siamą, leidžiantis saulei.

„Mes jau dideli. Jau nesimaudom ežere, nežaidžiam 
juodosios panteros medžioklės pelkėse netoli upės žiočių 
ir nebeinam daugiau nei į mišką, nei į kaimus, kur au-
ginami pipirai. Viskas aplink mus išaugo. Jau nematyti 
vaikų ant buivolų, nei kitur.“ 

Taigi, žiūriu į Siamo kalną – lyg į savo vaikystės 
Everestą, kuris dabar atrodo tarsi susmegęs į žemę, 
tolstantis. Prisimenu savo močiutės namą Klaipėdos pa-
jūryje, kur tėvai atveždavo mažytę vasaroti – tas namas 
kadaise atrodė tarsi rūmas, o sugrįžus po daugelio metų 
vos atpažinau: senas, mažas ir pilkas namukas tarp 
daugybės naujų, į rūmus panašesnių. 

Kuomet vaikštinėdavome su močiute Melnragės mo-
terų pliaže – besideginančios nuogos moterys ant kranto 
atrodė labai senos, raukšlėtos ir gąsdinančios. „Prigulė 
kaip karvės“, – kartodavau paskui močiutę. 

Prisiminiau tai užaugus, vaikštinėdama po tą patį 
paplūdimį ir žvelgdama į dailias, už mane jaunesnes 
moteris. Tada parašiau:
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LAIKAS

jau gintarai 
nebe tokie dideli

vis mažesni 
tų gatvelių namai
kur bėgdavom jūron

ir moterys 
nebe tokios senos
ant kranto...

2015-2018 

P.S. tekste panaudoti fragmentai iš M.Duras romano „Meilužis“, 
vertė Pranas Bieliauskas 

Nuotraukos Dm. Matvejevo ir autorės
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DVYLIKA VILNIAUS „APAŠTALŲ“

XIX a. pabaigoje istorinėje Lietuvos sostinėje lietuviškai kal-
bant reta buvo išgirsti. Pasak J. Basanavičiaus, tuomet į Vil-
nių atvykęs lietuvis „pirmučiausiai turėdavo išsinerti iš savo 
lietuviško kailio ir užmiršti, pražudyti tą, kas žmogui visuomet 
ir visur brangiausia yra – savo tėvų kalbą”. Dauguma inteli-
gentų, net ir laikančių save lietuviais, tarpusavyje ir šeimose 
bendraudavo lenkiškai; o valdiškoje tarnyboje ir viešai – rusų 
kalba. Oficialioji statistika teigia, kad lietuvių tuomet Vilniuje 
buvę tik kiek daugiau kaip du procentai. Mykolas Biržiška, 
prisimindamas tuos laikus, sako, kad Vilnius, kaip tautinės 
kultūros centras, lietuviams buvo išnykęs ne tik faktiškai, 
bet ir, „kas pikčiausia, žmonių sąmonėje”. Tačiau Maironis, 
1892 m. rašydamas eilėraštį „Vilnius“, viltingai sako: Laikai 
juk mainos: slėgė pikti, – Nušvis kiti Lietuvai, mūsų Tėvynei. 

Ilgą laiką lietuvių ir lenkų kalbos mūsų krašte gyvavo 
skirtingose visuomenės socialinėse pakopose, tad ir visai ki-
tose viešojo gyvenimo plotmėse. Lietuviškai buvo kalbama 
kaime; o dvaruose, mieste – lenkiškai. Pakilus tautinio atgi-
mimo bangai, tokia padėtis ėmė keistis, nes lietuvių kalba 
tapo ir išsilavinusių lietuvių bendravimo kalba. Net spaudos 
draudimo sąlygomis lietuviškai buvo kuriama vis gausesnė 
religinė, grožinė, mokslo žinių literatūra; radosi ir gana gausi 
periodinė spauda. Tad lenkų kalbos vartojimo sritis Lietuvo-
je ėmė siaurėti. Šioms dviem kalboms darantis varžovėmis, 
aštrėjo ir žmonių santykiai. Konfliktai kildavo ten, kur buvo 
trukdoma vartoti gimtąją kalbą. Deja, tokia vieta anuomet 
nelauktai tapo katalikų bažnyčia. Tai buvo bene vienintelė 
viešojo gyvenimo institucija, iš kurios rusų valdžia neišgujo 
lenkų kalbos. Šia kalba buvo dėstoma dvasinėse seminarijose, 
todėl ir pastoracinėje veikloje netgi į lietuviškas parapijas ne 
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visada buvo įsileidžiama lietuvių kalba. Vilniaus vyskupystėje 
diduma kunigų buvo lenkų kultūros įtakoje. Sudėtingiau buvo 
apsispręsti bajorams, kurie puoselėjo Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės atmintį ir kultūrines vertybes, įskaitant išlaikytą 
skirtingumo nuo lenkų tautos jausmą. Dalis jų ryžtingai pasuko 
etninės lietuvybės link ir įsiliejo į lietuvių tautinį judėjimą, kita 
dalis buvo linkusi save laikyti lenkakalbiais lietuviais, dar 
kiti, manydami esą lenkai, tėvyne vis tik pripažino Lietuvą. 
Tad jau tais laikais ėmė aiškėti, kad tautybę lemia kultūrinis 
apsisprendimas, o ne genetinė kilmė. 

Kaip lietuvių tautos dvasia budo Vilniuje? 1895 m. Jono 
Andriaus Domaševičiaus bute Jurgio prospekte, vadinamame 
Sniadeckio name (dabar tai Gedimino nr.7) susirinkusi grupelė 
vyrų sutarė vienyti savo pastangas žadinant vilniečių tautinę 
savimonę. O to siekti reikia pirmučiausiai iškovojant lietuvių 
kalbai teises dvasiniame gyvenime: kad lietuviai turėtų Vil-
niuje savo atskirą bažnyčią, kad ir kitose bažnyčiose vyktų 
lietuviškos pamaldos. Žinia, tartasi ir kaip slapta remti kny-
gnešystę, lietuviškų knygų leidybą Prūsijoje bei visokeriopą 
lietuvybės sklaidą kultūros gyvenime. 

Kas tie „Apaštalų kuopos“ ar „Dvylikos apaštalų drau-
gijos“, kaip vėliau lietuvių bendruomenėje buvo įvardijama 
jų veikla, nariai? Pirmieji – tai minėtas buto šeimininkas 
gydytojas J.A.Domaševičius (1865–1935), agronomas Dona-
tas Juozapas Malinauskas (1869–1942), miškininkas Povi-
las Matulionis (1860–1932), veterinaras Elijas Nonevičius 
(1863–1931), bankininkas Boleslovas Stankevičius, valdinin-
kas Valentinas UrbonasUrbanavičius (1845–1929), inžinierius 
Jonas Bortkevičius (1871–1909), kunigas Juozas Ambrazie-
jusAmbrazevičius (1855–1915). Prie jų netrukus prisijungė 
broliai Vileišiai – gydytojas Antanas (1856–1919), teisininkas 
Jonas (1872–1942) ir inžinierius Petras (1851–1926); taip pat 
dvarininkas Mečislovas DavainisSilvestravičius (1849–1919) 
ir kiti. Tarp jų ir vienintelė moteris Felicija PovickaitėBortke-
vičienė (1873–1945), kuri kartu su keletu „apaštalų“ dar tik 
mokėsi kalbėti lietuviškai. Šiuos įvairių politinių pažiūrų – nuo 
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socialdemokratiškų iki griežtai krikščioniškų – žmones gražiai 
vienijo lietuvybės idėja. Tai nebuvo slapta organizacija, tik 
savitarpio pasitikėjimu pagrįstas sambūris, nes kokių nors įs-
tatų kuopa neturėjo, veiklos nutarimai būdavo priimami bendru 
sutarimu. Pavadinime „dvylika“ paliko tik simboline prasme… 
Ogi kuopa – senoviškas žodis, reiškiantis kaimo vyrų sueigą 
bendriems reikalams spręsti. 

Pirmajam viešam savo siekių pareiškimui kuopa pasi-
rinko labai gerą progą. 1898 m., minint Adomo Mickevičiaus 
gimimo šimtąsias metines, rusų valdžia leido Varšuvoje poetui 
pastatyti paminklą. Atidarymo iškilmėse „Dvylikos apaštalų“ 
delegatai padėjo vainiką su lietuvišku užrašu, o vakarienės 
metu E. Nonevičius pasakė kalbą, kviesdamas brolius lenkus 
netrukdyti lietuvių tautiniam atgimimui. Šia akcija tad buvo 
pareikštos ir lietuvių teisės į bendrą Abiejų Tautų kultūros 
paveldą. Įteisinti lietuvių kalbą Vilniaus bažnyčiose sekėsi 
nelengvai. Teko išbandyti įvairią taktiką: vyskupijos valdžiai 
atmetus prašymą, mėginta išgauti generalgubernatoriaus už-
tarimą, kreiptasi paramos į Peterburgo dvasinę akademiją, 
rengta apeliacija Vatikanui. Vilniaus lenkų viešoji nuomonė 
ir daugumos kunigijos nuostata nebuvo palanki „litvomanų“ 
pretenzijoms, o vyskupas tiesiog vengė galimo konflikto. Veiks-
mingiausia priemone sprendimui išgauti pasirodė beesanti 
praktika religines apeigas atlikinėti lietuviškai giedant apleis-
toje Šv. Mikalojaus bažnyčioje (nuotraukoje). Tada 1901 m. 
ši pati seniausioji Vilniaus šventovė ir oficialiai atiteko įkur-
tai lietuviškai parapijai. Pirmosios lietuviškos pamaldos čia 
įvyko tų metų gruodžio 8 dieną. Atgavus bažnyčią, remontui 
prireikė nemažai lėšų. Iš Petro Vileišio dosnios rankos baž-
nyčios grindys buvo išgrįstos plytelėmis, pagaminti suolai. 
Nuo tada net keturiasdešimt metų Šv. Mikalojaus bažnyčia 
buvo vienintele Vilniuje, kur vykdavo lietuviškos pamaldos. Ne 
tik prieškariu, bet ir karo bei pokario metais ji buvo ne vien 
religinės, bet ir kultūrinės bei tautinės veiklos prieglobsčiu. 
Senieji vilniečiai tikru Apvaizdos stebuklu laiko jos išlikimą 
nesugriauta, kai 1942 m. kovą sovietų aviacija bombardavo 
Vilnių. „Apaštalų kuopos“ nariai Vilniuje taip pat organizuo-
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davo lietuviškus vakarus bei spektaklius. Kartais privačių 
pobūvių pretekstu, kartais ir su išsirūpintu policijos leidimu. 
Išsinuomotose salėse skambėdavo liaudies dainos, vykda-
vo dramos pastatymai. Pirmąjį sceninį veikalą, suvaidintą 
1900 m. vasarą lietuviškai, režisavo P. Matulionis. Tai buvo 
vokiečio J. B. Schweitzerio vieno veiksmo komedija „Vienas iš 
mūsų turi apsivesti”. Spektaklis įvyko Antano Vileišio name, 
stovėjusiame Jurgio prospekte. Artistai vaidino be grimo, be 
scenos, stebint tik nedidelei grupei patikimų svečių. Antrasis 
lietuviškas vaidinimas, taip pat P. Matulionio režisuotas, įvyko 
1901 m. lapkričio 17 d. mediniame namelyje Neries krantinėje. 
Ten jau platesniam žiūrovų ratų, bet dar be valdžios leidimo 
buvo parodytos dvi komedijos – minėtoji J.B.Schweitzerio ir 
J. F. Blizinskio „Žentas dėl parodos”. O 1902 m. rugsėjo mėnesį 
vėl A. Vileišio namelyje surengtame trečiame vaidinimų vakare 
žiūrovai išvydo ir lietuvių autorių – Dviejų Moterų (G. Petkevi-
čaitėsBitės ir Žemaitės) trijų veiksmų „paveikslėlius“ – „Velnias 
spąstuose“ ir „Kaip kas išmano, taip save gano”.

Atgavus 1904 m. spaudą, kuopa savo lėšomis pradėjo 
leisti pirmąjį lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“. Pavyko 
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įsteigti ir legalią „Vilniaus lietuvių savitarpės pašalpos drau-
giją“, kuriai buvo leista keturis kartus per metus rengti viešus 
spektaklius ir koncertus. Tad teatro scena tapo dar svarbesne 
tautinio susipratimo raiškoje, nes tai buvo beveik vienintelė 
vieta, kur galėjo laisvai skambėti lietuviškas žodis. Greit tautos 
šviesuoliams prisidėjo ir kiti svarbūs rūpesčiai, – lietuviškos 
mokyklos ir vaikų bendrabučio Vilniuje steigimas. Tad dr. 

Mūsų valstybėje jau tapo įprastu reiškiniu, jei tik 
atsiranda žmonių (o ne valdžios) gera valia pasišovusių 
įamžinti praeities šviesiąsias galias, bemat išnyra ir įvai-
riausi trikdžiai. Panašiai buvo ir su paminklu broliams 
Vileišiams Vilniuje. Vienas vileišijados sergėtojų, poetas 
Mykolas KARČIAUSKAS prisimena tas dienas, kai apše-
pusiuose Sporto rūmuose, buvo eksponuojami paminklo 
projektai. „Nieko nėra baisesnio už nežinią ir laukimą. 
Ėjo laikas ir išsirikiavo konkursui pateiktų projektų eks-
pozicija. Vėl nežinia: už ką pasisakys vertinimo komisija? 
Aplankančių projektų ekspoziciją atsiliepimai negausūs. 
Iš jų išsiskyrė įdomus, svarbus dabarčiai ir ateičiai akylo 
kultūrologo Romualdo Ozolo pastebėjimas: Įdėmiai ap-
žiūrėjau Sporto rūmuose surengtą projektų paminklams 
broliams Vileišiams įamžinti parodą. Tenka tiktai stebėtis: 
nors konkursas skelbtas paminklui Vileišiams sukurti ir 
pastatyti, didžiuma projektų – geriausiu atveju skverelio 
architektūrinio sutvarkymo metmenys.Kas pasidarė? Netgi 
Kudirka – ir tas nenusipelnė savo portretinės versijos. Ba-
sanavičiaus skulptūra nukišta po Filharmonijos laiptais ir 
pan. Anais laikais paminklus reglamentavo LKP CK. Dabar 
kas? Kodėl Frankas Zapa, net žydų berniūkštis atkurti 
su visais savo bruožais, o čia – miglos? Neįmanoma atsi-
kratyti įspūdžio, kad lietuviai bijo savo istorijos.Iš to, kas 
eksponuota, paminklo pusėn suka nr. 22 (stipriausias)….

R.O. 2009 gegužės 27
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Jonas Basanavičius, atvykęs į Vilnių 1905 m. rugpjūtį, čia 
rado jau nemenką lietuvybės įdirbį. Du iš „apaštalų“ – D.Mali-
nauskas ir J. Vileišis tapo Nepriklausomybės akto signatarais. 
Stebėtina, kaip nedidelei tautos šviesuolių grupelei pavyko 
pažadinti tautos dvasios jėgas savosios valstybės kūrimui, 
lygiai kaip ir grupelei disidentų prieš tris dešimtis sukelti 
Sąjūdžio bangą…

Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS žiemos dienoraščių

Vertinimo komisija ir pasirinko nr. 22. Tai buvo da-
bar prie Neries ir Vilnelės iškilusi Regimanto Midvikio 
skulptūrinė kompozicija. Iki paskutinio atodūsio dirbo 
skulptorius. Deja, persmelkė žinia, kad eidamas 68-uosius 
mirė, dar spėjęs atgabenti į Vilnių originalaus dydžio pa-
minklo projektą broliams Vileišiams, kurio laukė bronza ir 
granitas… Bet nebesulaukė jo rankų… Apie brolius Vilei-
šius kalbėsim jų amžininkų žodžiais, vadinsim Atgimimo 
tėvais, didžiaisiais Lietuvos kėlėjais, gražiai surikiavusiais 
visus tautos ir valstybės atgimimo darbus… Ir vis klau-
sim savęs: kuo jie yra buvę?.. Ar prasitarsime, kad jie ir 
dabar yra ir tas paminklas ne jiems, o mums nuo jų…“

Energija ir išmintimi stebino devyniasdešimtmetį perkopusi Jono Vileišio 
dukra Rita VileišytėBagdonienė, dalyvavusi paminklo atidengimo iškilmėse.
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Pakalbėti su smuikininke Dalia Stulgyte-Richter susė-
dome po jaukaus vakaro Stasio Vainiūno namuose. Tąsyk 
čia nuolat susiburiantys melomanai, bręstantys meni-
ninkai ir atlikėjų meno elitas prisiminė Anapilin išėjusį 
smuikininką Algirdą Stulgį. Tėvo atminimui Dalia grojo 
nemirtingų klasikų kūrinius, Balio Dvariono „Prie ežerė-
lio“, Fritzo Kreislerio, kitų autorių miniatiūras. Raiškiai, 
sodriai, nelyginant dainuojamomis ištęstinėmis aksomu 
liejosi smuikas, solistę tiesiog aplipusią publiką jaudino 
racionalaus emocionalumo ir artistiškos iškalbos derinys. 
Klausytojai patyrė sonoristikos galią. Algirdas Stulgys 
yra sakęs: smuikas yra artimiausias žmogaus balsui. 
Garsą gali tęsti, įvairiai artikuliuoti, išgauti ir dainai, ir 
šokiui derančius atspalvius. Smuikininkė gebėjo vos ke-
lias minutes skambančiose miniatiūrose išsakyti garsais 
užkoduotą mintį ir pavergti klausytojus.

Šiandien Dalia laiminga švyti: nuo šeštos ryto jau 
grojusi, o dabar laukianti mokinukų, su kuriais vėl kalbės 
apie muziką ir smuikavimą. Žmogaus laimę kuria ne tik 
pats žmogus, bet ir kiti, gyvenantys aplinkui. Kaip yra 
sakęs Polis Anri Holbachas, žmogaus laimei labiausiai 
reikia kito žmogaus. Nesvarbu kaip jis bepasireikštų – 
pasyviai ar aktyviai. Kad vaikas būtų laimingas – reikia 
mamos, tėčio, o šiems – vaiko. Jiems skauda matant 
nesėkmes, nelaimes, kančią... Ir visuomenė mums teikia 
laimės, nes joje sukasi žmonių ratas. Ne tik menininko 
laimę kuria klausytojai, gerbėjai, jo talentui prijaučian-
tys žmonės. Samuelis Johnsonas tvirtino: „Laimė nieko 
nereiškia, jeigu kiti apie ją nežino, ir reiškia labai mažai, 
jeigu jos nepavydi“! 

Laimės pojūtis susijęs su žmogaus psichikos sveikata. 
Tai žmogaus veiklą skatinantis asmenybės savirealizacijos 
svarbiausias fenomenas. Tai tinkamas požiūris į save, į 

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ

SMUIKO AMŽINOJI RAUDA
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aplinką, kitus žmones. Tai pozityvus buvimas kartu su 
kitais, ugdomas vientisas požiūris į gyvenimą, siekiant 
harmoningo funkcionavimo pasitenkinimą teikiančioje 
sferoje, matant ateities perspektyvas. 

Kiekvienas žmogaus gyvenimas nepanašus į kito. Vis 
kitokio pasaulio fragmentai žmogui teikia kuriamos lai-
mės impulsų. 

Žiūriu į Dalią, dabar brandžią ir laimingą moterį, ku-
rios povyza spindi pasitikėjimu savimi, dalykiška maniera, 
logišku mąstymu, kalbėjimo būdu. Kur jos laimės šaknys? 
Atsigręžiu į vaikystę. Dabar Dalia primena mamą Liuciją. 
Tačiau augant, greta buvo ir pasauliui, menui jautrus 
tėtis. Gebantis pasišaipyti ir paglostyti, mylintis, švelniai 
užjaučiantis, jautriai atveriantis mažai mergaitei sudėtin-
gą muzikos pasaulį. Smuikavimas, muzikos skambėjimas 
nuo pat ryto namuose, vakare kurs nors koncertų salėje 
kūrė natūralią emocinę gyvenimo atmosferą. 

Nuo penkerių nešina smuikeliu Dalytė (nuotraukoje) 
įžengė į muzikos pasaulį. Šiame kelyje tėtės vaidmuo 
buvo neįkainuojamas.
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– Klausiau bendraamžių didžiųjų smuiko meno žvaigž-
džių – Vadimo Repino, Maksimo Vengerovo: ar būdami maži 
norėjote groti? Kaip ir visiems vaikams – jiems daugiau 
rūpėjo žaidimai... Genialus buvo smuikininkas, pedagogas 
Algis Gricius. Išmoninga, žaisminga asmenybė. Vaikams 
sukūrė puikią mokymo smuikuoti metodiką. Pamokoje da-
lyvaudavo vaikų pamėgti žaislai: kamuoliukai, varlytės... 
Tai todėl, kad smuikas – sudėtingas instrumentas. Juk 
jis net laikomas nenatūraliai. Turi būti labai dėmesingas 
mokytojas, kad kūnas neįsitemptų, kad visa smuikuojančio 
vaiko povyza palengva taptų natūralia vaiko būsena. O 
kiek laiko reikia su vaiku praleisti! Jokia paslaptis, kad 
su pradedančiu smuikuoti reikia dirbti kasdien. 

Tėtis mokėjo žaisti. Įpratau kasdien nuo 6 ryto groti, 
taisydavau klaideles. Kiek vėliau su tėte pradėdavome 
lenktynes: kas greičiau pagros etiudo fragmentą. Kas ilgiau 
gros. Kartą aš laimėjau vieną sekmadienį pagrojusi 14 
valandų! Dar vėliau lenktyniaudavome mokydamiesi visai 
naują, nežinomą kūrinį. Dažniausiai laimėdavau, bet dabar 
suprantu ir tėtės užmačias taip mane skatinti... 

Algirdas Stulgys
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Vienuolikmetės aplinkoje personažai keitėsi. Šiandien 
Dalia apmąsto jų radimosi gyvenime prasmę. Prisiminiau 
išmintingą Martino Buberio pastebėjimą. Jis iššifravo vo-
kišką žodį Gegenwart (gegen – liet. prieš; warten – laukti). 
Tai reiškia, kad, pasak jo, dabartis yra nuolatinis ateities 
laukimas, dabartis nėra nykstanti ar nepastebimai pra-
einanti. Jos erdvėje kiekvienas susitikimas su žmogumi 
būna savaip prasmingas. Dabartis – nesibaigiantis susi-
tikimų išgyvenimas. 

Į vienuolikmetės Dalios gyvenimą kaip šviesulys atėjo 
smuikininkas Jurgis Dvarionas. Muzikos pedagogikoje 
ypač svarbu suformuoti jautrius tarpusavio santykius. To-
dėl muzikos specialybės pedagogas – ne šiaip kartą ar du 
savaitėje žinių suteikianti persona, bet ugdytinį stebintis 
nuolat, žinantis jo gyvenimo peripetijas, pergyvenimus, 
gerai pažįstantis ugdytinio būdą, psichologijos ypatumus. 
Dabar jau Dalia laukė to, kas galėjo jai atverti dar gi-
lesnį požiūrį į muzikos meną, gyvenimą ir smuikavimą. 
Jurgis Dvarionas tapo antruoju tėvu, visišką pasitikėjimą 
pelniusiu pedagogu, guru, atvedusiu į sudėtingą muzikos 
pasaulį, skambančio meno filosofijos sferą. Pedagogas 
formavo psichologiją, estetinį ir muzikinį skonį, mąstymo 
būdą. Tai ir yra mokykla. Mokėjo ugdyti ištvermę, plėtojo 
repertuarą, skatino siekti smuikavimo kokybės ir ... laurų. 
M. K. Čiurlionio menų mokykloje prasidėjo konkursų era. 
Dalyvauta per dvidešimt konkursų. Kraitis – 16 laureato 
apdovanojimų.

 – Kažkas manęs paklausė: ar būtina ruoštis tokiai 
ilgai respublikinių, tarptautinių konkursų serijai? Tvir-
tai įsitikinusi: būtina. Jau atsakingiau groti pradedantis 
jaunas smuikininkas pasiruošimo konkursui etape visada 
pasitikrina dvasinę, fizinę ištvermę. Ką kalbėti apie daly-
vavimo konkurse etapus! Konkursams paruošiamas didelis 
repertuaras. Ugdomi užsispyrimo, savianalizės, savistabos 
pojūčiai ne tik daug valandų smuikuojant namuose, bet 
ir dalyvaujant varžytuvėse. Reikalingas emocinis stabilu-
mas, psichologinis nusiteikimas laimėti, tik laimėti! Pa-
siruošimas konkursams brandina valią, užsispyrimą būti 

Jurgis Dvarionas
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geriausiu ir pasitikėjimą savimi. Gyvenimas scenoje to 
reikalauja. Toks – profesinės brandos kelias. Iš Dvariono 
klasės išvykusi studijuoti, į Vokietijos kultūrą įsiveržiau 
techniškai jau parengta, didelį repertuarą valdanti smui-
kininkė. Prof. Petru Munteanas ir Zacharas Bronas įvedė 
į didžiojo meno kontekstą. Vokietijos muzikinės tradicijos 
atskleidė ypatingą, specifinį požiūrį į klasikinę muziką. 
J. S. Bacho, W. A. Mozarto, L. van Beethoveno paliki-
mo studijos atvėrė daug užkoduotų paslapčių. Jau pati 
dirbdama su mokiniais pirmiausiai siekiu tas tradicijas 
perteikti. Tik jas žinodami įgudę jaunieji smuikininkai 
galės sėkmingai dalyvauti tarptautiniuose konkursuose.

Jurgis Dvarionas
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Dalia sako, kad reikšmingiausia mokykla Vokietijoje 
buvo dvejų metų stažuotė Berlyno filharmonijos (Berli-
ner Philharmoniker) orkestre. Kaip žinia, patekti į tokią 
orkestro mokyklą – didžiuliai konkursai. Juos laimėju-
siems atsiveria geriausių pasaulio orkestrų ilgametės 
muzikavimo tradicijos: ne tik klasikinės ir šiuolaikinės 
muzikos interpretavimo, bet ir specifinio grupių, orkestro 
garso tembro formavimo principai, orkestro muzikavimo 
ir darbo organizavimo ypatumai. Tai, ko trūksta Lietuvos 
orkestrams. Puiki orkestro mokykla formuojama grojant 
daug kamerinės muzikos, nes muzikantai privalo įgusti 
vienas kitą girdėti, jausti. Berlyne Dalia dalyvavo or-
kestro koncertuose, su vedančiais muzikantais vieną po 
kitos ruošė kamerines programas, su kitais stažuotojais 
grodama trio, kvartetus. 

Kaip sėkmingai baigusią dvejų metų kursą, D. Stul-
gytę matytume garbingame Berlyno filharmonijos orkes-
tre. Tačiau pasiūlymo ji atsisakė. Pagrojusi ir kituose 
orkestruose, ruošdama solinių, kamerinių koncertų pro-
gramas, įsitvirtinusi koncertų agentūrose, apdovanota 
nusipelniusio muziko titulą atitinkančiu kammervirtuosin 
vardu, išlaikė konkursą į nemažiau reikšmingo, Europos 
kultūroje pėdsaką palikusio, palaikančio geriausias klasi-
kinės muzikos atlikimo tradicijas – Drezdeno filharmonijos 
simfoninio orkestro koncertmeisterio vietą. 

Įdomu klausyti pasakojimų apie orkestro repertuaro 
formavimo principus, pretendentų į atsiradusias laisvas 
vietas orkestre didžiulius konkursus. Apie orkestro ar-
tistų sprendžiamąją galią slapto konkurso metu balsuoti 
už naujus pretendentus į orkestrą ir kviečiant orkestrui 
vadovaujantį dirigentą. Kaip ir visuose A, B klasės orkes-
truose muzikantai slapto balsavimo būdu renka būsimąjį 
savo vadovą. Joks kultūros valdininkas, filharmonijos ar 
partijos bosas orkestro muzikantų pasirinkimui negali 
daryti įtakos. Todėl Vakarų pasaulio muzikams juokingi 
ir nesuprantami atrodo sovietų sistemoje dešimtmečiais 
karaliaujantys ir tuo besididžiuojantys orkestrų vyriau-
sieji dirigentai. 
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Muzikiniu gyvenimu turtingo Drezdeno orkestras vi-
sada buvo siejamas su Kurto Sanderlingo (1912–2011) 
asmenybe. Įdomi, kilusi iš Rytų Prusijos, persona. Talen-
tingas jaunas muzikas, žydas, nuo nacių bėgęs į Sovietinę 
Rusiją, apsigyveno Leningrade pas dėdę. Tapo Leningrado 
filharmonijos dirigentu, evakuotas į šalies gilumą, o po 
karo grįžo į Vokietiją. Vadovavo Drezdeno simfoniniam 
orkestrui, Berlyno kolektyvams. K. Sanderlingo ir jo žmonų 
vaikai Thomas, Stefanas und Michaelis taip pat muzikai. 
Kontrabosininkės Barbaros jaunėlis, puikus violončelinin-
kas Michaelis, baigęs instrumentininko solisto karjerą, 
dėsto, o Drezdeno filharmonijos orkestrui vadovauja nuo 
2010 metų. 

Šio koncertinio sezono pagrindinė tema – Dmitrijaus 
Šostakovičiaus muzika. Įdomu, nes Kurtas Sanderlingas 
su kompozitorium draugavo, žinojo apie jo, neįtikusio 
sovietinei valdžiai, tragediją. Sūnus Michaelis tikriausiai 
seka tėvo pėdomis ir suranda įdomių kūrinių interpre-
tacinių sprendimų, „atskleidžiančių jo sukurtos muzikos 
tikrąją prasmę“ (K. Sanderlingas). 

Nuo 2019 m. orkestrui vadovaus kolektyvui jau gerai 
pažįstamas įdomus dirigentas, kūręs žaismingų barokinių 
ir kitokių veikalų pastatymų muzikos interpretacinius 
sprendimus, Marekas Janowskis. Dešimtmetį įdomiausias 
partitūras rengęs su Das Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France, nuo 2022-ųjų buvęs Berlyno radijo simfoninio 
orkestru vadovu, publiką džiuginęs Richardo Wagnerio 
operų pastatymais. Dabar jis Drezdene repetuos 2017 m. 
atjaunėjusia, koncertų erdvei pritaikyta, puikios akustikos 
1,8 tūkst. vietų koncertų salėje.

Dalia Stulgytė-Richter jau pažįsta daugelį pasaulio 
šalių koncertų salių. Jos soliniai, kameriniai koncertai 
visada vyksta ir orkestro gastrolių metu. Jiems atsiranda 
laiko, nes muzikantai skatinami koncertuoti, o koncer-
tmeisteriams kamerines programas rengti tiesiog privalu.

– Atsimenu tėtės smuikavimą: jis puikiai grojo miniatiū-
ras. O tai nėra lengva. Per kelias minutes reikia papasakoti 
istoriją, atverti emociją... Žavėjausi, kaip ir J. Dvarionas, 
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amerikiečių smuikininku Isaaku Sternu. Jo rankose smuikas 
visada kalbėjo, išreikšdavo kažką intymaus ir asmeniško. 
Romaną pasakoti lengviau, nei trimis žodžiais pasakyti 
istorijos esmę. Įdomu groti jau šiuolaikinės muzikos klasi-
kais tapusių Luigi Nono, György Ligeti kūrinius. Bet sun-
ku. Kaip ir šiandien kuriamą muziką: daug naujų idėjų, 
neįprastos technikos. Gerbiu aktualią muziką kuriančius 
kompozitorius. Jauni atlikėjai muzikos akademijose turėtų 
studijuoti naujos muzikos atlikimo specifiką. 

Kasmet Dalia grįžta ilgesniam laikui į Lietuvą. Vasa-
ros savaitę skirianti pedagogikai Druskininkuose LMRF 

Kauno modernioji architektūra atspindi politinį, so-
cialinį, ekonominį ir kultūrinį optimizmą, kuris XX a. I 
pusėje buvo būdingas naujųjų Europos valstybių sos-
tinėms. 1919 m. Kaunui netikėtai tapus Lietuvos Res-

NACIONALINĖJE DAILĖS GALERIJOJE
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organizuojamoje smuikininkų meistriškumo mokykloje. 
Dabar jau turi kuo pasigirti. 

– Su mokiniais dirbti pamėgau. Džiaugiuosi jų sėkmė-
mis, stebiu kaip auga, nuolat jais domiuosi. Labai noriu 
perteikti savo žinias, vakarietiškos muzikos specifiką. Ta-
čiau kartu mokausi pati. Gal egoistiška? Pamatai savo 
klaidas, išmoksti žodžiais suformuluoti reikalavimus. Reikia 
labai jausti mokinį, jo individualumą ir galimybes. Dabar 
į Lietuvą atvažiuoju dažniau – siekiu parodyti ją sūnui, 
nenoriu nutolti nuo tėvynės, ar čia būti pamiršta.

publikos laikinąja sostine, miesto transformacija prilygo 
stebuklui. Kaunas radikaliai pakeitė savo tapatybę: per 
mažiau nei 20 metų gyventojai pastatė daugiau nei 12 
000 naujų pastatų ir pavertė Kauną modernia, elegan-
tiška, europietiška sostine. Po Antrojo pasaulinio karo ir 
sovietų okupacijos metu tarpukario Kauno modernistinės 
architektūros paveldas atliko svarbų vaidmenį – jis tapo 
buvusio valstybingumo atmintimi, simboliniu langu į Va-
karus ir pavyzdžiu Lietuvos architektams. Šiandieniam 
Kaunui šis paveldas yra svarbus tapatybės šaltinis ir 
miesto genius loci išraiška. Paroda pasakoja ne vien apie 
Kauną. Ji yra apie nuolat gimstančias ir žlungančias 
viltis, apie kūrybos pastangas ir optimizmą, apie idėjų 
ir formų migraciją, lokalumą ir bendrumą, apie meną ir 
laisvę, karą ir priespaudą. Apie praeities formų ir idėjų 
kaitą bei jų santykį su šiandiena.

Ši kilnojamoji paroda yra skirta Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo šimtmečiui ir Kauno modernizmo architektūros 
tarptautinei sklaidai, rengiant paraišką į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. 2018 m. ji bus eksponuojama UNESCO 
būstinėje Paryžiuje, festivalyje „Flux. Festival Lituano delle 
Arte 2018” AuditoriumParco della Musica centre Romoje, 
Talino nacionalinėje bibliotekoje ir Vroclavo architektūros 
muziejuje.
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Jei tektų trumpai apibendrinti praėjusius metus, Kauno 
miesto simfoninio orkestro (KMSO) vadovas Algimantas 
Treikauskas juos įvardytų kūrybinio džiaugsmo ir skausmin-
go praradimo metais. Ilgą laiką su JAV leidybine kompanija 
„Delos Music“ bendradarbiaujantis Kauno miesto simfoninis 
orkestras išleido kompaktines plokšteles kartu su pasaulinio 
garso solistais baritonu Dmitrij Hvorostovsky ir tenoru Joh-
nu Osbornu. Šios dvi plokštelės sulaukė didžiulio dėmesio 
ir svarbių įvertinimų, o plokštelė su Dmitrij Hvorostovsky 
buvo įtraukta į visame pasaulyje geriausių 2017 m. kom-
paktinių plokštelių sąrašą, su J.Osbornu įrašyta plokštelė 
buvo išrinkta geriausia lapkričio mėnesio plokštele. Tačiau 
darbas su D.Hvorostovsky buvo paskutinis. Maestro mirė. 
„Tarp mūsų buvo atsiradęs ne tik profesinis, tačiau ir as-
meninis ryšis. Labai skaudu, išėjo didis žmogus“, – sakė 
A.Treikauskas. Simfoninio orkestro bendradarbiavimas su 
D.Hvorostovsky buvo itin ryškus: kartu su juo bei dirigentu 
Constantine’u Orbelianu surengti koncertai Kaune, Vilniuje, 
Rygoje, Taline, Helsinkyje ir Zagrebe. 
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Solidžiame „VAIDILOS KLASIKOS“ pavasario repertuare vil-
tingi Elžbietos DVARIONAITĖS (fortepijonas), Paulinos JAN-
KOVSKYTĖS (smuikas) – nuotraukoje viršuje bei Anastasijos 
ŠUMSKAITĖS (fortepijonas) ir Gabrielės Agilės BAJORAITĖS 
(fortepijonas) koncertai.
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Metų pradžioje LMTA Balkono teatro ir Juozo Karoso salėje 
vyko aktualiai muzikai skirtas renginys – „Ged42:naujosios 
muzikos iššūkiai“. Dar vienas mini šiuolaikinės muzikos 
festivalis. Pastaraisiais metais aktualios muzikos skambė-
jimas tampa vis intensyvesnis. Keičiasi Lietuva, muzikos 
kultūrinė aplinka: vyksta pozityvus profesionalų judėjimas. 
Vieni išvyksta mokytis, pristatyti Lietuvos meną pasaulyje, 
kiti atvyksta perteikti jau įgytas žinias, patirtis jaunajai kar-
tai. Telkiamos įvairios pajėgos: nuo nacionaliniame konkurse 
dalyvaujančių muziką kuriančių moksleivių, Muzikos inova-
cijos centre dirbančių studentų, profesionalų kompozitorių ir 
atlikėjų iniciatyvų. Dėmesio vertas kamerinio choro „Jauna 
muzika“ konkursas, „Druskomanijos“ festivalis. 

Šiuolaikiško naujosios muzikos atlikėjų susivienijimo 
– Lietuvos ansamblių tinklo (LAT), vadovaujamo Vykinto 
Baltako, naujas projektas tarsi apjungia LMTA Kompozici-
jos katedros iniciatyvas. Katedros vedėjas Ričardas Kabelis 
džiaugėsi, kad jauniesiems atsivėrė aktualios muzikos atli-
kimo patirčių galimybė ir dar studijuojantiems susipažinti 
su pasaulio naujienomis, patekti į tarptautinę erdvę. 

Prieš metus V. Baltakas su Liudu Mockūnu LMTA įtvirti-
no Šiuolaikinės muzikos atlikėjų programą. Todėl ir šis nau-
jausios muzikos kūrybos bei atlikimo tradicijas puoselėsiantis 
festivalis sujungė pirmosios mūsų krašte, LMTA vykdomos 
Šiuolaikinės muzikos atlikimo programos bei Kompozicijos 
katedros studentus bendram profesiniam ir kūrybiniam tobu-
lėjimui skirtame renginyje. Esminis jo principas: atlikėjai ir 
kompozitoriai turi išmokti bendradarbiauti. Jie vienas kitam 
reikalingi. Trijų ilgų vakarų metu 27 kūrinius, improvizacijas 
atliko naujosios programos magistrantai ir LAT nariai, pui-
kūs profesionalai, turintys aktualios muzikos interpretavimo 
patirčių: Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas, Andrius 
Žiūra, Indrė Baikštytė, Albina Šikšniūtė, Ugnė Antanavičiūtė, 
Liudas Mockūnas, dirigavęs V. Baltakas.

Pristatyta devyniolika jaunųjų kompozitorių akustinių, 
elektroakustinių ir elektroninių kūrinių premjerų. Atlikti 
Agnės Mažulienės, Pauliaus Prasausko, Mykolo Treščenkino, 
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Aleksejaus Kalinino, Aleksandros Zviozdkinos, Beatos Juch-
nevič, Ievos Parnarauskaitės, Modesto Rinkevičiaus, Jolantos 
Grinevič, Dainoros Aleksaitės, Boženos Čiurlionienės, Adamo 
Färnlöfo kūriniai. 

Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje buvo pristatyti 
kompozicijos studentų elektronikos darbai.

Reikšmingas buvo amerikiečių kompozitoriaus Johno 
Cage’o muzikos koncertas. Daug klausytojų sulaukė bendras 
Lietuvos ansamblių tinklo ir Belgijos elektroninės muzikos 
studijos Centre Henri Pousseur koncertas. Siekta įprasminti 
pasirinktą temą: muzika ir technologijos, muzika ir vaizdas. 
Vilniuje atlikti belgų ir lietuvių kompozitorių Guillaume’o 
Auvray, Norvegijoje gyvenančio Igno Krunglevičiaus, Vykinto 
Baltako, Alberto Navicko kūriniai ir specialiai šiam projektui 
sukurtos kompozicijos – Stéphane’o Orlando „Black Panthers“ 
bei Monikos Sokaitės „1 6 9“. Tokiu būdu buvo pakartota 
dalis 2017 m. gruodžio 17 d. Briuselyje, Flagey’s sonorous 
Studio koncerto, skirto Lietuvos ir Valonijos bendradarbia-
vimui pažymėti. 

Po koncerto Briuselyje sveikina autorius. Iš dešinės: Albina Šikšniūtė, Rusnė 
Mataitytė, Vykintas Baltakas. T. Tereko nuotrauka.
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Mūza Rubackytė kūrybingai pradėjo Naujuosius metus. 
Vasario mėnesį įvyko soliniai koncertai Pietų Afrikoje. 
Keiptaune – koncertas su miesto orkestru. Po varginančios 
kelionės – rečitalis F. Liszto akademijoje Budapešte. 
Klausytojai lauks vasario mėnesį ir Vilniuje. Su Roberto 
Šerveniko diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru pianistė 
skambins Wolfgango Amadeus Mozarto Koncertą fortepijonui 
ir orkestrui A-dur, nr. 23 bei Pirmąjį Fryderyko Chopino 
Koncertą fortepijonui e-moll (turės būti įdomu: tai versija su 
styginių orkestru). Koncertas kovo mėnesį bus pakartotas 
Paryžiuje. Kovas – Mūzos koncertai Ženevoje (Šveicarija). 
Gegužę Lietuvos kvartetą „Mettis“ pristatys Paryžiuje. 
Tolesni jos soliniai, kameriniai koncertai, pasirodymai su 
orkestrais, kvartetais suplanuoti Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Olandijoje, Argentijoje, Lietuvoje, Lenkijoje. Repertuaro 
akcentai – F Liszto, F. Chopino, K. Pendereckio kūriniai. 
Greta koncertų – meistriškumo pamokos Lietuvoje ir kitose 
valstybėse, disputai apie muziką atviruose forumuose, žiuri 
narės darbas tarptautiniame F. Liszto pianistų konkurse 
Veimare/ Bairoite. Metus Mūza Rubackytė baigs tėvynėje, 
nepailstamai kartodama: vivat musica!

Nuotrauka Dm. Matvejevo
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Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje už nu-
veiktus darbus iškilmingai buvo įteiktos 2017 METŲ SO-
LISTŲ nominacijos. Metų operos soliste tituluota Viktorija 
Miškūnaitė (prizo steigėjas MG Baltic, prezidentas Darius 
Mockus). Metų baleto solistu Jeronimas Krivickas (premijos 
steigėja p. Raminta Kuprevičienė). Metų operos viltis – Dovi-
lė Kazonaitė (Premijos steigėjas p. Vytautas Stankevičius). 
Metų baleto viltis Neringa Česaitytė (premijos steigėjas – 
anonimas. Todėl ją įteikė teatro direktorius Sigitas Žutautas). 
Premija pelnė išskirtinis įvykis teatre – pastatytas Mindaugo 
Urbaičio ir Martyno Rimeikio baletas „Procesas“ (premijos 
steigėjas MG Baltic, prezidentas Darius Mockus). Tai ne 
tik Lietuvos pasididžiavimas jaunais ir perspektyviais me-
nininkais, bet ir kelrodis publikai: juos stebėkite, matykite, 
džiaukitės!

Nuotraukoje (iš kairės):baleto solistė Neringa Česaitytė, solistė Viktorija Miš-
kūnaitė, baleto artistas Jeronimas Krivickas, solistė Dovilė Kazonaitė, choreo
grafas Martynas Rimeikis. Iš VOBT archyvo.
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Vilniuje Filharmonijos salėje Nacionalinio simfoninio or-
kestro solistais tapo jo nariai. Nereikia atlaidžių dirigentų 
šypsenų: grojo orkestro artistai, beveik kiekvienas, brendęs 
jau Nepriklausomoje Lietuvoje, laimėjęs daugiau tarptautinių 
konkursų laureatų vardų, nei yra kada nors pelnę jų vadovai 
dirigentai. Instrumentininkų studijos, stažuotės, meistriš-
kumo kursai klausyti reikšmingiausiuose pasaulio muzikos 
centruose. Į orkestrą atėjo nauja karta, mačiusi kitų kultūrų 
tradicijas, patyrusi pozityvią pasaulio kultūros įtaką, perė-
musi naują patirtį... Svetur nepasiliko, ir nebe vienas grįžo 
į Lietuvą kurti šeimų, auginti vaikų, įsilieti į savo krašto 
muzikos vyksmą. Programa „Orkestras iš arti“ filharmonija 
jau nebe pirmą kartą siekia klausytojams pristatyti orkes-
tre grojančius talentingus menininkus. Šį kartą koncerte 
dalyvavo aukštos klasės instrumentininkai: smuikininkai 
Ramunė Grakauskaitė, Paulius Biveinis, Vilija Peseckienė 
ir orkestro koncertmeisteris Algimantas Peseckas, puikiai 
save reprezentavusi Barbora Domarkaitė. Meistriškumą ir 
muzikinį intelektą demonstravo kontrabosininkai Dainius 
Rudvalis, Vytenis Šležas, Augustinas Treznickas. Koncerte 
dalyvavo fleitininkai Lina Baublytė ir didelę patirtį turintis 
Giedrius Gelgotas. Klausytojams egzotika tapo trimitininko 
Lauryno Lapės ir tūbočiaus Sergijaus Kirsenkos pasirody-
mai. Grojo du talentingi Lietuvos klarnetininkai: Vytautas 
Giedraitis ir Antanas Taločka. 

Koncerto programa aprėpė gražias, žaismingas įvairių 
epochų autorių miniatiūras, ansamblius su orkestru, iš-
skirtinius Ernesto Chaussono, Claude Debussy kūrinius. 
Dirigavo Nacionalinio simfoninio orkestro vyriausiasis diri-
gentas Modestas Pitrėnas.

Dm. Matvejevo nuotraukose:
A. Taločka, B. Domarkaitė, G. Gelgotas
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Kiekvienais metais Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondas išleidžia 
Vaclovo Juodpusio parengtą, 
jau 28-tąjį, 208 puslapių „Mu-
zikos kalendorių“. Tai kruopš-
taus kasdieninio įvykių stebėto-
jo darbo vaisius. Jo reikšmė vis 
didėja: metai nusineša faktus, 
žmonių gyvenimus. Kalendoriuje 
jie pažymimi, „kad neužsimestų 
užkambariuose“, pasak V. Juod-
pusio. Pateikiami Lietuvos, ypač 
svarbūs mažai žinomų lietuvių 
išeivių ir pasaulio muzikų – kom-
pozitorių, atlikėjų, muzikos peda-
gogų – svarbiausi gyvenimo fak-
tai, jų muzikos kūrinių atlikimus 
žyminčios sukaktys 2018-aisiais 
metais. 

Naujuoju Vilniaus operos ir baleto teatro generaliniu direk-
toriumi išrinktas solistas Jonas SAKALAUSKAS.

Geriausios kloties ir... kantrybės, Maestro...
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„Kiekviena karta gyvena įdomiu laiku, tik ne visada tai paste-
bi. XXI amžius dažnai atrodo labai modernus, kupinas po-
kyčių ir technologijų [...] Vis dėlto esama ir amžinų dalykų, 
kurie nekinta ir kurių reikia visoms kartoms. Esu didelis 
optimistas ir tikiu, kad kol mūsų tauta gyva, tol klasikinė 
muzika bus reikalinga“, – su 29-uoju Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro gimtadieniu sveikindamas orkestro 
muzikantus ir publiką vasario 2 dieną kalbėjo kolektyvo 
įkūrėjas, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Gintaras 
Rinkevičius.

Koncerto programa buvo jubiliejaus verta. Parengta, dėl 
sudėtingos partitūros, didžiulio orkestro, Marteno bangų 
stygiaus retai atliekama Olivier Messiaeno „gyvenimo, meilės 
ir mirties žaidimą“ įkūnijusi simfonija „Turangalila“. Dalyva-
vo pianistas Alexanderis Paley‘us, Marteno bangomis grojo 
Bruno Perrault (po koncerto maloniai klausytojams demons-
travo daugeliui negirdėtą instrumentą). Tiesiog „prancūzišką“ 
dvasią, garso charakterį pajuto gyvybingai alsavusios sty-
ginių grupės, įsiliejantys pūtikai ir labai muzikaliai jų fone 
soliuojančios Marteno bangos (ypač VI-je dalyje „Miegančios 
meilės sodai“). Fortepijono dialoge pristigo subtilumo. Pui-
kiai grojo orkestro solistai, gražūs buvo klarnetų, piccolo 
fleitos-fagoto ir kiti ansambliai. Publika ir šį kartą neliko 
abejinga G. Rinkevičiaus ekspresijai ir daugiaplanio kūrinio 
interpretacijos vienovei.

1989 metais G. Rinkevičiaus iniciatyvą ypač aktyviai pa-
laikiusio, krikštatėviu vadinto, profesoriaus Henriko Zabulio 
ir kitų aukštos kultūros valdžios vyrų pagalba bei rėmimu 
kurtas Jaunimo simfoninis orkestras išaugo iki solidaus 
valstybinio kolektyvo. Subrendo orkestras, kasmet gebantis 
pateikti išskirtines koncertų programas, o jo vadovas – pa-
rengti ir pristatyti publikai daugiausiai Lietuvoje aukštą 
pastatymų muzikinį parengimą liudijančių sceninių veikalų. 

R. AB 

Nuotraukos iš VU bibliotekos ir LVSO archyvo
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LVSO „krikštatėviui“ profesoriui 
Henrikui Zabuliui orkestro žmonės 
visą laiką rodė ypatingą pagarbą. 
Ir į paskutinę kelionę Jį palydėjo 
LVSO pirmojo smuiko rauda. Deja, 
mūsuose tokia pagarba retas atve-
jas...
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„KANTAS“ –
nauja Arvydo JUOZAIČIO
istorinė drama

Vakarų filosofija – tai virtinė idėjų, mąstytojų ir jų sekė-
jų. Imanuelis Kantas yra iš šios virtinės. Nugyvenęs kūrybai 
skirtą gyvenimą lietuviams brangiame mieste Karaliaučiuje 
(Kionigsberge), jis savo vardu tebeženklina Kaliningradą. 
Lietuviškoji Kanto kilmė ginčytina, nors jo tėvas ir senelis 
gyvenę Rytprūsių Lietuvoje – Priekulėje (Prökuls) ir Klai-
pėdoje (Memel). Kanto idėjos, mąstymo būdas ir sistema 
įgijo neginčytinos reikšmės profesiniuose, akademiniuose 
sluoksniuose. O plačioji visuomenė, kartodama kelias Kanto 
filosofijos tezes, vertina jį kaip kultūros ikoną. Jo posakiai 
„moralės įstatymas manyje“, „daiktas savyje“ ir „daiktas sau“ 
virtę kone tikrove. Tačiau kokia gyvybinė tokio religinio san-
tykio su filosofija reikšmė? Eilinis ir net kultūroje daug 
pasiekęs žmogus puikiausiai apsieina be Kanto „refleksijų“, 
be jo sistemos apodiktinių ir aposteorinių sprendinių, be 
gremėzdiškos kalbos. Rytprūsių mąstytojo filosofija yra ne-
žinia kaip atidaroma, o gal ir apskritai neatidaroma dėžė. 

Apie Kanto palikimą galima pasakyti taip: filosofijos nau-
da abejotina, o žala akivaizdi. Laimingi tie, kas apsieina be 
jos. Tačiau tokių nedaug. Net vokiškojo nacizmo ideologai 
ir praktikai išdidžiai skelbė, kad gyvena laikydamiesi Kanto 
kategorijų. Kita vertus, šių kategorijų galima rasti ir po Ant-
rojo pasaulinio karo JTO paskelbtoje Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje. 

Apie Imanuelį Kantą pasakyta labai daug. Šio žmogaus 
mąstymo būdas lėmė filosofinį perversmą, kuris kelis šim-
tmečius veikė Vokietijos, Europos ir visos Vakarų kultūros 
raidą. Gimė įvairios „kritinės filosofijos“ kryptys, susifor-
mavo mokyklos, šimtai profesorių Kanto sistemai paskyrė 
savo gyvenimus. Visą devynioliktą, iš dalies ir dvidešimtą 
amžių Kantas buvo suvokiamas kaip filosofinio ir religinio 
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apreiškimo autorius. Iš jo paskelbtos nuostabos dėl „moralės 
įstatymo manyje ir žvaigždėto dangaus virš manęs“ iki šiol 
semiamasi tariamos išminties. 

Jau kelis šimtus metų joks rimtas Europos universi-
tetas neapsieina be Kanto filosofiją nagrinėjančių katedrų, 
centrų, konferencijų. Iš „Kanto donorystės“ neišsivaduota 
ir šiandien. Mūsų dienomis Kantas tapęs kultūrine ir poli-
tine ikona. Net gimtasis filosofo miestas Kionigsbergas, po 
Antrojo pasaulinio karo netekęs civilizacinio kodo, praradęs 
tapatybę ir kultūros pamatus, tebesaugo „Kanto miesto“ 
pravardę. Kaliningrado universitetas, palaiminus Maskvai, 
šiandien oficialiai vadinamas Federaliniu Imanuelio Kanto 
universitetu.

Ar įmanoma pro tokius sluoksnius prasimušti prie žmo-
gaus, keistuolio, prisiekusio senbernio – prie Imanuelio Kan-
to? Juk jam, kaip ir bet kuriam iš mūsų, irgi reikėjo savų 
donorų, gyvų žmonių, anuomet gyvenusių Prūsijos karalys-
tėje ar Europoje.

Arvydo Juozaičio istorinėje dramoje bandoma atsakyti 
į šiuos egzistencinius klausimus.

Prie Kionigsbergo pilies prigludusiame namelyje glaudėsi I.Kantas.
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KANTAS
8 PAVEIKSLAS

Prie stalo – Kantas, Šulcas ir Barbara. Lampė stovi 
prie durų.

ŠULCAS. Kiek daug žmogus sužino gyvendamas.
BARBARA. Mes dar pažiūrėsime.
ŠULCAS. Skaičiau, kad pasaulyje dar niekada nebuvo 

taikos. Nė vienerių metų nebuvo.
LAMPĖ. Todėl mes, kariai, ir reikalingi.
KANTAS. Vis dėlto nereikia prastai baigti.
ŠULCAS (sunkiai atsidusęs, lyg su kančia). Karalius 

turėtų uždrausti muzikuoti. 
KANTAS. Tau jo dabar prireikė?
ŠULCAS. Be karaliaus negyvensi. Anas mūsų kara-

lius, kuriam valdant tu savo erezijas skelbei, buvo ohoho 
koks karalius. Muzikavimu mūsų nekankino.

BARBARA. Ir religija prie jo ohoho buvo. Tikras vyras 
karalystę valdė.

LAMPĖ.  Muzika buvo tik kariniai maršai.
ŠULCAS. Brolau. (Rūsti pauzė.) Pasmerkimas buvo 

konfidencialus.
KANTAS. Štai ką prisiminei? Bet netgi tas karalius 

negalėjo manęs sunaikinti. Mane tuo metu pripažino 
Berlyno akademija.

ŠULCAS. Taip ir išgelbėjo.
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BARBARA. Amžinai tie universitetai prieš valdžią.
KANTAS. Martinai!
LAMPĖ. Aš savo vietoje.
KANTAS. Pirmame stalčiuje iš kairės yra laiškas su 

karališkuoju antspaudu.
LAMPĖ. Natiurlich.
ŠULCAS. Iš balso jaučiu, kad žino, apie ką kalbama.
LAMPĖ. Natiurlich.
KANTAS. Nuo jo aš nieko paslėpti nebegaliu.
MARTINAS. O aš literas pažįstu.
KANTAS. Tuojau pat nešk!
MARTINAS. Ain moment.

Lampė išskuba į darbo kabinetą ir po minutės įneša 
didelį voką. Kantas pamoja, kad voką paduotų Šulcui.

ŠULCAS. Draugo valia – Dievo valia. (Skaito.) Mūsų 
karališkoji persona jau seniai su didžiu nepasitenkinimu 
stebi, kaip jūs piktnaudžiaujate savo filosofija...

BARBARA. Štai kas yra tikras karalius.
LAMPĖ. Tikra filiozofija – karališkas reikalas.
ŠULCAS. Ar skaityti toliau?
KANTAS. Nejaugi nemalonu?
ŠULCAS. Jūs piktnaudžiaujate savo filosofija, kad 

iškreiptumėte ir sumenkintumėte kai kuriuos svarbiausius 
ir pagrindinius Šventojo Rašto ir krikščionių tikėjimo tei-
ginius. Tataigi. Tiesą sakant, nemalonu.

BARBARA. Skaitykite. Skaitykite toliau.
LAMPĖ. Karaliui negalima nepritarti.
ŠULCAS. Mes iš jūsų tikėjomės geresnių darbų; jūs 

pats turite suprasti, kaip neatsakingai nusižengiate jau-
nuomenės mokytojo pareigai ir elgiatės priešingai jums 
gerai žinomiems mūsų tėviškiems ketinimams...
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BARBARA. Tėvas! Tėvo tau visuomet trūko, štai ko! 
Nebūtum nei išprotėjęs, nei vardo bjaurojęs.

LAMPĖ. Tėvai ant kelio nesimėto.
KANTAS. Toliau.
ŠULCAS. Mes reikalaujame, kad jūs nedelsdamas 

sąžiningai to atsisakytumėte, ir tikimės, kad, siekdamas 
išvengti mūsų didenybės nemalonės, ateityje panašiai 
nenusikalsite, – priešingai, kaip reikalauja jūsų pareiga, 
savo įtaką ir talentą panaudosite įgyvendindamas mūsų 
tėviškus ketinimus; kitu atveju, jeigu ir toliau nepaklusi-
te, jūs neišvengiamai užsitrauksite nemalonių potvarkių. 
(Pauzė.) Viskas. Potvarkių, vadinasi, nebuvo.

Šulcas dar kurį laiką nepaleidžia lakšto iš rankų, ap-
žiūri jį. Atsargiai deda ant stalo. Barbara pradeda ploti 
katučių.

BARBARA. Bravo – buvo karalius žemėje.
KANTAS. Šiam karaliui gyvam esant, Dievo reikalu 

daugiau nekalbėjau.
BARBARA (ryžtingai nusišluosto ašaras). Viskas. Nu-

sprendžiau. Neleisiu tavęs laidoti be kunigo, nors tu 
pasiusk.

KANTAS. Mano paskutinė valia to neleidžia.
BARBARA. Kai tu gulėsi ant lentos, jokia tavo valia 

neturės reikšmės.
ŠULCAS. Tiesą sakant, laidotuvės yra gyvųjų, ne 

mirusiųjų reikalas.
KANTAS. Johanai, taip tu elgiesi su šventa paskutine 

žmogaus valia?
ŠULCAS. Šventa yra tik Dievo valia.
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Tyla, sugieda gaidys. Miesto gelmėse ima skambėti 
Vivaldžio „Metų laikai“, džiugi „Vasaros“ dalis.

EPILOGAS

1802 metai, Princesinhofas, antras aukštas, miega-
masis. Kantas guli lovoje.

Prietema, šalia stovi Lampė.

LAMPĖ. Taip ir gulėsite dabar?
KANTAS. Kai atpančiosi, tada kelsiuos.
LAMPĖ. O gal nebereikia? Prikankinote visus į valias.
KANTAS. Ir tave?
LAMPĖ. Hm.
KANTAS. Nagi: sakyk profesoriau.
LAMPĖ. Pamanyk. (Pauzė.) Profesoriau.
KANTAS. Dabar galime keltis.
LAMPĖ. Iš anksto aišku, kas bus.
KANTAS. Tai ko lauki?
LAMPĖ. Nuobodu, nors rėk.
KANTAS. Atpančiok, sakau.
LAMPĖ. Persigalvojau.
KANTAS. Kas čia dabar?
LAMPĖ. Nenoriu. Jau seniai tam ruošiausi.
KANTAS. Išvysiu aš tave vieną dieną. (Pauzė.) Šian-

dien išvysiu.
LAMPĖ. Surištas?
KANTAS. Tarakonas pragydo.
LAMPĖ. Ir taip amžinai. Net nežinau, kodėl aš tvėriau 

su jumis trisdešimt metų.
KANTAS. O kodėl aš tave kenčiau trisdešimt metų?
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LAMPĖ. Tarakonas pragydo.
KANTAS. Ką?! Pakartok!

Abu ima nejaukiai, bet netrukus smagiai kikenti.

KANTAS. Ką žmonės gatvėje kalba?
LAMPĖ. Niekuomet liaudis jūsų nemylėjo, tik kaž-

kodėl bijojo.
KANTAS (juokiasi). Vis šis tas, ar ne?
LAMPĖ. Ne kažin kas.

Lampė pakelia lango žaliuzes. Miegamasis nušvinta. 
Pilies bokšte užgieda kaliniai.

KANTAS. Kiekgi aš miegojau?
LAMPĖ. Prieš amžinąjį miegą galima ir pamiego-

ti... (Praveria langą.) Miestas nebedvokia. Keista. Dabar 
galima ir atrišti.

Lampė išlaisvina Kantą. Šis palengva keliasi.

KANTAS. Girdi? Pilies bokšte vėl kaliniai gieda. O juk 
kitados ir aš tame bokšte naktį praleidau.

LAMPĖ. Visi mes gyvenimo kaliniai.
KANTAS. Tai juk gerai, Martinai, ne-

reikia amžinybe rūpintis.
LAMPĖ. O kam ji reikalinga, toji am-

žinybė?
KANTAS. Tikrai, kam ji reikalinga? 

Kam ji reikalinga, toji amžinybė? Kam ji 
reikalinga?

Uždanga
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Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtoje parodoje tai-
komosios dailės ir dizaino istorija pristatoma neatsitikti-
nai. Šios meninės veiklos sritys glaudžiai susijusios su 
visuomenės ekonominiais ir kultūriniais poreikiais, jų ele-
mentai funkcionuoja kasdienėje terpėje, daro tiesioginį 
poveikį žmonių estetinei pajautai, atspindi jų lūkesčius. 
Taikomosios dailės ir dizaino raidoje galima įžvelgti is-
torijos posūkius: atkurtos valstybės pamatų kūrimą ir 
ryškias modernizacijos gaires tarpukariu, siekį laviruoti 
tarp kanono ir saviraiškos laisvės sovietmečiu, o atkūrus 
nepriklausomybę – poreikį išlaisvinti ideologijos varžomą 
kūrybinę mintį.

 Parodoje eksponuojama žymiausių pastarojo šimtmečio 
taikomosios dailės atstovų ir dizainerių kūryba, pristatoma 
šiuos specialistus rengusių švietimo institucijų veikla, taip 
pat visuomenės skonį ir buities estetikos kryptį formavu-
sių meno gaminių įmonių (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
kombinatai „Dailė“, Vilniaus modelių namai, Sąjunginio 
techninės estetikos mokslinio tyrimo instituto Vilniaus 
filialas, Lentvario kilimų fabrikas, šilko audinių fabrikas 
„Kauno audiniai“, kt.) produkcija.

TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO MUZIEJUJE

„Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018“
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 Ekspozicijoje išskirti rūšiniai taikomosios dailės (tekstilė, 
keramika, stiklas, metalas, kt.) ir dizaino (baldai, grafinis 
dizainas) segmentai chronologiškai atspindi kiekvienos srities 
raidą nuo pirmųjų valstybės atkūrimo žingsnių iki šių die-
nų, suteikia galimybę gilintis į skirtingų tarpsnių estetikos 
slinktis, tapatumo paieškas, tradicijų ir inovatyvumo santykį. 

Parodos architektūrą kūrė Saulius Valius ir Jurgis Dagelis, gra-
finį dizainą – Juozapas Švelnys.

Lijana Natalevičienė
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Pilką pavakarę Vilniuje praskaidrino Andriaus Ko-
nickio monografijos „Iš meilės išminties meilei“ 
pristatymas Rašytojų klube, o gal aptarimas, nors nė 
vienas iš šių apibūdinimų nėra tikslus. Kvietime įvar-
dytas kaip pokalbis apie išmintį ir meilę, pasitinkant 
knygą. Pagal išankstinį sumanymą išminties sparnui 
(kairiajam, žvelgiant iš salės) atstovavo du filosofai – 
mokslų daktarai Naglis Kardelis ir knygos autorius, o 
meilės sparnui, kaip ir derėtų, dvi literatės – patyrusi 
rašytoja ir poetė Birutė Jonuškaitė ir jauna poetė Neda 
Letukytė. 

B. Jonuškaitė pokalbiui pasirengė iš esmės, ne tik 
atidžiai perskaitė, bet ir išnagrinėjo knygą, ką liudijo 
pastabomis išmarginti atsineštosios knygos puslapiai 
ir šeši popieriaus lapai su komentarais. Rašytoja pri-
sipažino, kad ją suerzino autoriaus požiūris į Lietuvos 

Gediminas ZEMLICKAS

PRISIPAŽINIMAI
IŠMINTIES MEILEI
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pokario partizanus knygos skyriuje, skirtame Juozo 
Keliuočio politinei laikysenai (jo 1931 m. įkurtajam ir 
1994 m. iniciatyvinės grupės atkurtajam kultūros žur-
nalui „Naujoji Romuva“ nuo 2000-ųjų metų vadovauja 
Konickis), tad buvo net nutarusi į vakarą neiti. Kaip 
žinia, dzūkeliai greit užsidega, bet greitai ir atslūgsta, 
taip nutiko ir šį kartą. Bet neatlėgo noras polemizuoti, 
gal mažiausiai meilės tema, bet diskusijai įsisiūbavus 
pakako dėmesio ir meilei. Priminsime, kad Birutės kū-
rybinė biografija prasidėjo jos gimtajame Punsko-Seinų 
krašte, jos kūryba išversta į 12 kalbų, nuo 2004 m. ji 
yra Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja. 

Skirtingai nuo rašytojos, jaunosios poetės rankose 
įnirtingų kovotojos ženklų nepastebėta, matyt, jai arti-
mesnis ekspromto ir net savaip rizikos siekis – stačia 
galva nerti į polemikos nuotykius. Visiškai suprantamas 
noras, nes Neda Letukytė studijuoja Vilniaus universi-

Birutė Jonuškaitė (kairėje) ir Neda Letukytė
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teto Komunikacijos fakulteto antrame kurse, studijas 
pasirinko iš pašaukimo, noras bendrauti jos kraujuje. 
Kilusi iš Rokiškio, buvo šio rajono mokinių tarybos 
prezidentė. Baigė Neakivaizdinę jaunųjų žurnalistų mo-
kyklą ir Lietuvos rašytojų sąjungos organizuotą Vasaros 
akademiją. Buvo respublikinio jaunųjų filologų etapo 
dalyvė, jos poezija publikuota žurnale „Naujoji Romuva“, 
almanache „Vaivorykštė“. Savo kūrybą skaitė „Poezijos 
pavasario 2017“ renginiuose. Savaitgaliais jaučiasi lai-
minga grįžti į Rokiškį, į kurį vilioja ne tik mamos kepti 
kotletai, bet ir galimybė vesti įvairius užsiėmimus vietos 
jaunimui. Taigi komunikatorė iki paširdžių.

MINTIES LIEPTO GALAS

Intrigai užmegzti tokios įžangos turėtų pakakti. Kaip 
ir galima buvo įtarti, literačių flangui pirmiausia už-
kliuvo knygos pavadinimas „Iš meilės išminties meilei“. 
Du žodžiai meilei ir vienas išminčiai. Gali atrodyti, kad 
autoriui meilė dvigubai svarbesnė už išmintį, bet su 
skubota išvada neskubėkime. Knygą parašė filosofas, 
o šiai žmonijos daliai būdinga net į paprastus klau-
simus rasti toli gražu ne paprastą atsakymą, dažnai 
net gerokai painų. Kartais atsakymo išvis neišgautume, 
išgirdę, kad paprastų klausimų nesama, nes jų ir ne-
gali būti, mat tikslus atsakymas reikštų žinojimą, o ne 
išminties siekimą. Baigtinis žinojimas reiškia minties 
stagnaciją, minties liepto galą. Su tokia baigtimi save 
gerbiantis filosofas vargu ar gali taikstytis. Mąstymui, 
taigi ir filosofijai, kuri gyva juk kaip mąstymo būdas, 
svarbu minties tekėjimas ir išminties siekimas, jai nieko 
nėra pavojingesnio už baigtinį žinojimą, dogmą, kuri 
filosofiją ir nužudo. 

Studijų metais Maskvos valstybiniame M. Lomono-
sovo universitete A. Konickiui įsiminė būtį tyrinėjusį 
per nebūtį profesoriaus Arsenijaus Čanyševo paskaitos, 
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galimas dalykas, ir tokie jo pasakyti žodžiai: „Mūsų 
pasaulyje vis daugiau žinių ir vis mažiau išminties, 
tai yra mokėjimo tas žinias panaudoti žmonių labui“. 
Gal drąsindamas studentus, o gal kitais sumetimais, 
profesorius teigė, kad kai kurie žmonės bijo prisipa-
žinti esą filosofais, nors pagal mąstymo būdą ir gyve-
nimo suvokimą būtent tokie yra. Sunku tvirtinti, ar ši 
mintis Andriui taip giliai įstrigo, bet po daugelio metų 
pats nustebo, kad ji išsiveržė išleistos knygos pavida-
lu. Andrius turi tvirtą mokslinio, kūrybinio ir 17 metų 
vadovavimo kultūros žurnalui „Naujoji Romuva“ patir-
tį (jo pirmtakas ir žurnalo steigėjas Juozas Keliuotis 
leidiniui vadovavo 10 metų). Naująja knyga Andrius 
įprasmino savo kūrybinę patirtį, viešai išpažindamas 
meilę išminčiai patvirtino savo priklausymą filosofų 
luomui, kartu atsidėkodamas, gal netiesiogiai, ir savo 
buvusiam profesoriui. 

Mokinys taip pat akivaizdžiai nelinkęs skirstyti fi-
losofų į profesionalus ir mėgėjus, mat filosofija nėra 
profesija. Dar daugiau: nėra ir mokslas. Drąsūs teiginiai, 
bet pagrįsti. Mokslininkas visada siekia konkretaus ir 
baigtinio rezultato, kurį pasiekęs paprastai imasi kitos 
problemos. Kartais imasi ir verslo, bando savo idėją 
įkūnyti gaminio pavidalu, nes dažnai iš mokslininko 
šito reikalaujama, įvairiopai skatinama iš teorinių, fun-
damentinių tyrimų aukštumos nusileisti iki taikomosios 
veiklos, konkretaus gaminio. Kitaip sakant, pelno ir 
materialios naudos vardan skatinama aukoti mokslą. 
Ką bendro tai turi su išminties paieškomis tesprendžia 
skaitytojas. 

O kaip su filosofo profesija? Konickis profesinį sta-
tusą linkęs suteikti tiems išminties kūrėjams filosofams, 
kurie nuolatos dirba šį įdomų darbą, pavyzdžiui, dėsto 
filosofiją universitete ar dirba šios srities mokslinį darbą 
atitinkamoje mokslo įstaigoje. O išmintį bent jau sava-
rankiškai mylėti niekam neuždrausta, tad kodėl filosofu 
negalėtų būti kiekvienas žmogus? Jei ieško gyvenimo 
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prasmės, gal net tautos ir valstybės gyvavimo prasmės, 
sprendžia žmonijos gyvavimo problemas, gėrio ir blo-
gio, likimo, meilės, būties ir Dievo filosofinio santykio 
ypatumus, Visatos egzistavimo prasmę, pagaliau, ar 
Visata amžina, tai kuo ne filosofas? 

Ne vien filosofai profesionalai apie tai susimąsto. 
Tiesa, ne kiekvienam duota savo išvadas prasmingai 
suformuluoti, susisteminti. Išimtis, pasak Andriaus, 
nebent dirbantys su žodžiu, mintį glūdinantys poetai, 
rašytojai ar visai kitų sričių mokslininkai, kurie daž-
nai jaučiasi laisvesni, mažiau varžomi minties retežių, 
todėl savo įžvalgas išsako taikliau ir išmoningiau už 

Andrius Konickis
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profesionalus. Štai kodėl verta įsiklausyti į įvairių sričių 
mąstančius žmones, naujų idėjų galima semtis ne vien 
iš Platono, I. Kanto ar M. Heideggerio. 

Anot Kardelio, filosofija – tai mąstymas apie tai, kam 
neįmanoma rasti vieno teisingo atsakymo. Jei mąstoma, 
siekiant gauti baigtinį atsakymą, tai ne filosofo užsiė-
mimas. Veikiau amatininko ar net mokslininko siekis 
gauti siekiamą rezultatą. Tačiau jau pats klausimų 
kėlimas ir mėginimas rasti atsakymus nėra beprasmis 
užsiėmimas, nes keičia mūsų būseną, santykį su pa-
sauliu, vadinasi, keičia mus pačius. Toks pat pokytis 
vyksta kuriant eilėraštį ar net jį skaitant. 

Ši knygoje ir diskusijoje keliama mintis optimistiška 
ir žvaliai nuteikianti. Skaityti įdomu, dėstymas stilingas, 
nestokojantis net savotiško grakštumo. Ar problemai 
išnarplioti visada pakanka argumentų, tesprendžia skai-
tytojas. Joje išties apstu puikių minčių, perkoštų per 
asmeninę autoriaus ir kitų išminties ieškotojų patirtį, 
nesibodima ir knyginės klasikų (ir dar jais netapusių) 
patirties. Pagaliau, kuo patikrinama žmonijos sukaup-
toji išmintis, jei ne praktinio gyvenimo patirtimi, kurią 
dažnai priešpastatome knyginėms žinioms. Nepatirsi – 
negyvensi, – teigė Sokratas, o Gėtė taip suformulavo 
savo įžvalgą: Supratimas yra patirties išdava, idėja – 
jos vaisius: pirmajam reikia proto, antrajam – išminties. 
Tik neprošal prisiminti paradoksų meistrą Bernardą Šo 
(Shaw), patikslinusį, kad žmonių išmintis proporcinga 
ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti. 

PRIEŠ POEZIJĄ IR FILOSOFIJĄ VISI LYGŪS

Pastebėsime, kad pirmųjų Antikos filosofų nelaikyta 
šios veiklos profesionalais, jais buvo laikomi išminčiai 
ir sofistai, o poetams teko ne prastesnių mąstytojų 
už filosofus šlovė. V a. pr. m. e. Graikijoje už pinigus 
mokydami praktinės išminties, įtikinėjimo meno per 
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iškalbos subtilumus, taikydami oratorystės meną so-
fistai pasiekė pripažinimo ir populiarumo. Ilgainiui jie 
pasiekė savo metodų taikymo ribas, kurias peržengus 
jų poleminė destrukcija ėmė tolti nuo išminties. Pri-
gimtinė sąvoka „sophia“ – išmintis – nuo IV a. pr. m. 
e. po truputį ėmė virsti savo priešingybe. Mūsų laikais 
tokio tipo sofistų pridygę kaip grybų Dzūkijos miškuose 
lietingą vasarą, nes tai reiškia ne ką kita, o netikrų 
dalykų įrodinėjimą remiantis sąmoningai klaidingais 
samprotavimais. Kuo skiriasi tikras filosofas nuo sofis-
to? Naglio Kardelio atsakymas: tuo, kuo geras poetas 
skiriasi nuo eiliakalio. Pirmasis renkasi naują pirmta-
kų neitą kelią, o eiliakalys pasikliauja kitų sukurtais 
metodais ir šablonais. 

Remtis vien svetima išmintimi, net klasikų, rizikin-
ga. Kardelis atkreipia dėmesį, kad filosofinė mintis (jei 
tikrai filosofinė) visada renkasi nepramintus takus, kaip 
ir tikro poeto mintis, iš dvasinių pastangų kylančios 
mintys, o profesionalai dažnai eina pramintais keliais, 
metodiškai, veikia pagal tam tikrus modelius. Tautos 
išmintis nemesk kelio dėl takelio negalioja siekiantiems 
tikrosios išminties? Ką daryti, jei viena gyvenimo tiesa 
prieštarauja kitai? Pakimbame ant gyvenimo dialektikos 
šakių ir nieko čia nepadarysi. 

Anot Kardelio, eidami nepramintais takais patiriame 
gyvą santykį su pasauliu ir žmogumi, taip tarsi pratę-
siame minties darbą pradėtą senovės graikų. Filosofijoje 
nėra pažangos, nėra ir laiko, beje, kaip ir poezijoje. 
Taip pat ir menuose, kuriuos čia nuo savęs pridėjome. 
Filosofas gal neprieštaraus, o skaitytojui kils papildo-
mos asociacijos, vedančios į naujus minties postūmius. 
Kardelis pastebi, kad gėrėdamiesi Antikos mąstytojų 
minčių skvarbumu, Miloso Veneros ar Rodeno skulp-
tūrų kūno linijų tobulumu, atsiduriame tame pačiame 
laike su jų kūrėjais. Laikas mums nepavaldus, bet 
skaitydami Platoną, Kantą, Dantę ar Šekspyrą minties 
ir vaizduotės galia galime keliauti laiku, tegu ir virtua-
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liai. Todėl Kardelis ir kviečia dažniau pasižvalgyti po 
Antikos mąstytojų minties ir vaizduotės erdves, kartu ir 
gelmes, tai patikimas būdas mėgautis tikrąja išmintimi.

Konickio knyga vien praeities išminties žybsniais 
neapsiriboja, atkreipia dėmesį ir į tai, kas visai šalia 
mūsų, greta, verta atidesnio žvilgsnio ir įsidėmėjimo, 
galėtų tapti mūsų dvasinio gyvenimo dalimi, bet daž-
niausiai dingsta kasdienybės šurmuliuose. Knygos auto-
rius atranda stebėtinų dabarties poetų, teatro režisierės 
Laimos Adomaitienės kūrybinių įžvalgų, kurios gali būti 
lyginamos su aukštos prabos filosofinėmis mintimis. Ne-

Naglis Kardelis. Gedimino Zemlicko nuotraukos
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svarbu, iš kokių vystyklų viena ar kita originali mintis 
išsirutulioja, kokio mintijimo aplinkos. Tuo Konickio 
ir Kardelio pozicijos sutampa, jos labai demokratiškos 
ir žmogiškai patrauklios. Prieš filosofiją ir poeziją visi 
lygūs. Neatsitiktinai vienas knygos skyrius pavadintas 
„Neprofesionalų profesionalumas“. Ši nuostata ne taip 
jau dažnai sutinkama mokslo žmonių aplinkoje, kur 
labai svarbu ne kas pasakyta, bet koks autoritetas 
pasakė, kokio mokslo laipsnio, visuomeninio statuso 
ar vardo turėtojas. Išminties požiūriu vertybė yra pati 
mintis, išminties blyksnis, ir visai antrinis dalykas, 
kur visa tai išsakyta, kokioje poetinėje eilutėje, filosofo 
traktate ar pamokslininko ištaroje. Svarbu, kad vestų 
kuo toliau nuo įprastų stereotipų, ištryptos mastymo 
vagos. Tikroji poezija, kaip ir pati išmintis, yra anapus 
profesionalumo ribos, jos jėga naujoje atvertyje. Tokia 
turėtų būti siekiamybė, deja, gyvenime dažnai viskas 
kitaip. 

APIE BIBLIOTEKINIUS KŪRĖJUS

Nuostaba, abejonė, klausimas. Ši triada nuo Anti-
kos laikų pripažįstama kaip esminė filosofinė nuostata. 
Pastebėsime, kad ne atsakymui teikiamas prioritetas. 
Pakanka šia triada vadovautis ir tu jau filosofas? Tai 
B. Jonuškaitės klausimas, kartu ir abejonė. Inspiruota 
Kardelio, rašiusio apie išmanius „bibliotekinius“ rašyto-
jus, kurie perskaitę kalnus knygų, neblogai orientuoda-
miesi literatūroje ir skaitytojų skoniuose, naudodamiesi 
aibe citatų ir svetima išmintimi geba sukompiliuoti 
pasisekimą turintį kūrinį, kartais ir ne vieną. Tokie 
„bibliotekiniai kūrėjai“ drąsiai jaučiasi manipuliuodami 
svetimų minčių koliažais, neretai turi ir savo skaitytoją. 
Kaip visa tai vertinti? Klausimas į dešimtuką, nes ir 
filosofai savo rašiniuose neapsieina be daugybės citatų 
ir nuorodų į autoritetus. 
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Jau minėjome Kardelio stebimą liūdną praktiką, 
kai profesionalai kuria „bibliotekiniu“ metodu, iš pre-
cedentų, eidami kitų provėžomis. Atkreipia žvilgsnį ir į 
kitų nuostatų mąstytojus ar poetus, kartais neprofesi-
onalus, kurie renkasi nepramintą kelią, neina nei kitų, 
nei savo pačiu eituoju keliu, jiems svarbu tik nauja 
patirtis. Poezijos istorijos ar teorijų išmanymas poeto 
nenutolina nuo poezijos. Panašiai ir su filosofais, tik 
jiems kyla savi pavojai. Perskaitęs vieno ar kito auto-
riteto kelias knygas, gali manyti, kad tapai visažinis, 
turi atsakymus į visus klausimus: taip tvirtina Platonas, 
o taip Heideggeris. Kardelis nemano, kad tai filosofo 
vertas mąstymas. Klaidinga manyti, kad kuo daugiau 
skaitai, tuo daugiau išmanai, nes tarsi mažiau neži-
nai... Tai saviapgaulė. Siekiamybė būtų kita: visa, kas 
perskaityta, svarbu sulydyti karštoje kūrybos ugnyje 
ir iš to lydinio gauti visiškai naują autorinės minties 
formą, ateinančią jau iš paties autoriaus patirties ir 
išvadų. Kardelis pateikia Arvydo Šliogerio pavyzdį, kaip 
aukščiausios prabos filosofijos ir literatūros erudito, bet 
tai netrukdo jam išlikti originaliu mąstytoju. Taisyklė 
galiojanti ir poetams. 

JEIGU DALYTIS, TAI SU AUKŠČIAUSIUOJU

Konickis pabrėžia kūrybinės autorystės svarbą, at-
siliepdamas į dažnus poetų rypavimus, kad eilių jie 
nekuria, jas jiems diktuoja tarsi jėga iš šalies, o gal ir iš 
aukščiau,. Jeigu diktuoja nematoma jėga, tai poetas tėra 
svetimų minčių užrašinėtojas, savotiškas raštininkas, 
bet ne kūrėjas, tad neturėtų pretenduoti į autorystę. 
Nemaža dalis „Poezijos pavasarių“ laureatų laisva valia 
turėtų savo laurus garbingai perleisti Pegasą pažaboju-
siam ir mūzų palankumą pelniusiam aukštesnės jėgos 
savininkui. 
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Kardelis ne toks kategoriškas. Jis pripažįsta, kad 
poetinis kūrinys poetą gali ištikti, tad poetas vienu 
metu ir yra, ir nėra eilėraščio darytojas (kūrėjas). Žo-
dis darytojas neturėtų gluminti, nes graikiškai poietes 
(ποιητής) reiškė ne ką kitą, o darytoją, kūrėją. Pagaliau 
kas pateiks matematinį įrodymą, kad eilėraštis tikrai 
vykęs? Tas pats ir su filosofinės minties stiprybe. Ten-
ka atsiduoti intuicijai, jautimui. Išties kūrinys tarsi 
pranoksta kūrėją. Eilėraštis tarsi dovana, kūrybinio 
apreiškimo vaisius. Panašiai ir su filosofijos mintimis. 
Jos tarsi ištinka, ar ne keistas dalykas? 

KO NEREIKĖTŲ REIKALAUTI IŠ FILOSOFŲ

Filosofai neretai pasijunta tarsi sėdėtų ne savo ro-
gėse. Iš jų laukiama galutinio atsakymo į vieną ar kitą 
klausimą, tiesos verdikto, o be reikalo. Maironio litera-
tūros muziejaus renginyje išgirdusi, kad Konickis yra 
filosofas, viena ponia bemat atkuto: „Aaa, filosofas...“ 
Per pertraukėlę panoro iškvosti, kas filosofijoje kalbama 
apie meilę ir paprašė viską jai čia pat smulkiai išaiš-
kinti. Beribio smalsumo įkaitu tapęs filosofas, kaip ir 
dera šios žmonijos dalies atstovui, pabandė išdėstyti, 
ką apie meilę yra rašę Platonas ir Kantas, tačiau greit 
suprato, kad taip ir neišgers puodelio kavos, nesurūkys 
užsidegtos cigaretės. Reiklios ponios minties autoritetų 
įžvalgos nepatenkino. Auka dar bandė teisintis, kad 
filosofo priedermė iškelti klausimą, išryškinti proble-
mą, o ne duoti baigtinį atsakymą, nes jo dažniausiai 
ir negali būti. Tai mokslininkas gali suteikti daugmaž 
tikslų atsakymą bent iš savo tyrinėjimų srities, bet 
filosofija tuo ir skiriasi nuo mokslo: šiandien filosofo 
teiginys mus gali tenkinti, bet tai nereiškia, kad ten-
kins ir rytoj. Absoliučios tiesos nėra ir su tuo ne visai 
optimistišku nuosprendžiu lieka susitaikyti. 
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Šiuo pavyzdėliu iš filosofų gyvenimo lyg ir prižadi-
nome prisnūdusias meilės deives (lietuviškas analogas 
būtų laumės, moterų nepastovumo dievaitės). Susigrieb-
ta pačiu laiku, nes susitikimuose su reiklia publika 
nieko nėra blogiau už nepateisintus lūkesčius. Išeitį 
pabandė rasti Neda Letukytė. Ji prisipažino, kad visa, 
ką išgirdo iš vyresniųjų kolegų, jai yra filosofija, o kai 
gyveni tarp filosofinių klausimų, tai dėl nieko negali būti 
tikras. Neda priminė krikščionybės esminį postulatą: 
Dievas yra meilė. O jei taip, tai turint Dievą širdyje ir 
pasitelkiant kosminę energiją ir įkvėpimą visos iš meilės 
kylančios mintys ir gauti atsakymai, visi daromi darbai 
eina iš Dievo. Lyg ir sunku prieštarauti, jeigu sutiksime 
su premisa: iš prielaidos gauname tikėtiną atsakymą.

Nedai kartą šovė mintis apklausti aštuonis skirtingo 
amžiaus žmones: iš kur jie žino, kad gyvena teisingai? 
Gavo aštuonis skirtingus atsakymus ir padarė išvadą: 
užtenka žmogui užduoti jam netikėtą klausimą, išjudinti 
iš ramaus užutėkio, ir jis atsivers netikėtu atsakymu, 
kurį vėliau nagrinėdami gal suks galvas filosofai ir mąs-
tytojai, o menininką gal įkvėps sukurti net meno kūri-
nį. Konickis tai vadina filosofinio mąstymo pavyzdžiu: 
aštuoni atsakymai į klausimą ir visi, ko gero, teisingi. 
Filosofinės mintys, kaip ir poetinės, neretai į galvą šau-
na savaime, nesiekiant konkrečios naudos. Kiekvienas 
kūrėjas neatsiejamas nuo savo aplinkos, todėl svarbu 
neatsiriboti nuo žmonių, megzti ryšius, komunikuoti. 
Išvada visais atvejais vedanti teisinga linkme. 

MEILĖS AKIMIRKOJE PAKANKA BŪTI

Konickis pastebi keistą dalyką. Yra daugybė filoso-
fijos krypčių – gamtos, kultūros, mokslo, religijos, net 
kalbos filosofija, bet kažkodėl bene mažiausiai mąstyto-
jai skyrė dėmesio meilės filosofijai. Literatūroje, menuose 
pateikiami išmoningiausi meilės siužetai, bet svarstymai 
meilės tema dažniausiai paliekami pačių skaitytojų ar 
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žiūrovų nuožiūrai, interpretacijoms ir išvadoms. Iš esmės 
meilės fenomeną nagrinėjo tik vienas kitas filosofas – 
Platonas, Vladimiras Solovjovas, Sigmundas Freudas, 
Erichas Fromas, Viktoras Franklis, savitos stebėsenos 
išvadų paliko su Lietuva susijęs Levas Karsavinas, dar 
vienas kitas mąstytojas. Kad ir toks, atrodytų, papras-
tas klausimas: kas svarbiau, būti mylimam, ar mylėti? 
Tarp vadinamųjų profesionalų ir „mėgėjų“ nuomonių 
esama įvairių, bet griežto atsakymo nerasime. Daugelis 
įsivaizduoja, kad atsakymą suvokia intuityviai, bet tik 
tol, kol netenka pagrįsti. Dažniausiai nė nesusimąsto 
apie klausimo esmingumą ir sudėtingumą. 

Kardelis perspėja nepainioti meilės su aistra, skirti 
kūnišką meilę ir dvasingą meilę. Platonas kalba apie 
filosofinę meilę, graikų pusdievio Eroto veržimąsi prie 
išminties, o ta dinamika ir esanti atsaku tam, kuris 
myli. Meilė ir atsakas Platonui yra tas pats, atsaką 
gauna judėdamas meilėje. Dvasingumas suteikia iš-
sipildymą, bet ne noras užvaldyti kitą asmenį ar kiti 
išskaičiavimai. Kardeliui meilė susišaukia su pačia bū-
timi. Meilės išsipildymas arba neišsipildymas, atsakas 
arba jo nebuvimas labai primena būtį, santykį tarp 
būties ir jos prasmės. Tas, kuris patiria būties pilnatvę, 
neklausia apie jos prasmę. Klausia tie, kurie patiria 
būties suvokimo stoką. Tuo meilė panaši į būtį.

Meilė yra buvimas jausme čia ir dabar, kas myli, 
tam papildomų aiškinimų nereikia, drąsiai tvirtina Neda. 
Susėdę su artimaisiais prie Kūčių stalo visus apėmusio 
bendrumo ir artumo jausmo neanalizuojame, pakanka 
jame būti, drauge išgyventi. Kitas dalykas, kad prade-
dant analizuoti meilės fenomeną, bemat įsitikiname, kad 
tai neišsemiamas klausimas. Prie jo nuolat grįžtama, ir 
tai puiku, nes pats tas grįžimas mūsų pasaulį kaskart 
naujai nuspalvina, suteikia naujų išgyvenimų ir potyrių. 

Konickis pasitelkia savo knygoje nagrinėjamą Biru-
tės Jonuškaitė apsakymą „Ragana ir...“, išspausdintą 
rinkinyje „Kregždėlaiškis“ (2007). Jam rūpi pasiaiškinti, 
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ar autorė prieš rašydama bent kiek susimąstė, ką apie 
meilę mąstė filosofai, kokias koncepcijas (sic!) dėstė. 
Rašytoja prisipažino apsakymą parašiusi traukinyje, 
grįždama iš festivalio, kuriame išgirdo ją sujaudinusią 
dviejų žmonių nenusisekusios meilės istoriją. Bet prieš 
atsakydama Konickiui prisiminė vaikų darželyje sykį 
mažiams užduotą klausimą, kaip jie supranta meilę. 
Pribloškė vieno pyplio atsakymas: „Meilė – tai kitam 
žmogui skirtas laikas“. Išties, ką turime brangiausio? 
Mums duotą gyvenimo laiką. Jeigu su kitu daliniesi 
savo vienintelio gyvenimo negrįžtamu laiku, išties juk 
atiduodi tai, ką turi brangiausio. Tam darželio filoso-
fui buvo gal penkeri ar šešeri metai, bet jo atsakymas 
rašytoją privertė susimąstyti. Gal išties vaiko lūpomis 
byloja tiesa?

Sunku pasakyti, ar rašytojos išvada pravers filosofui, 
kuris knygoje „koncepciškai“ apžnaibė jos apsakymą, 
herojų bendravime įžvelgęs geriausiu atveju erotinį ly-
gmenį. Rašytoja stebisi, kaip dažnai skaitytojai jos kū-
riniuose įžvelgia tai, ko ji nerašė ir nemąstė. Ir minimo 
apsakymo sumanymas buvo kitoks: parodyti, kad du 
žmonės tampa artimi, savo slapčiausias, netgi tamsiau-
sias mintis iš pasąmonės kaip per išpažintį atskleisti 
įstengia tik reto atsivėrimo akimirką, kai prasideda 
sielų bendravimas, nebeveikia vulgarūs išskaičiavimai. 
Kai sąmoningai atsisakoma vien kūniškos meilės, kai 
pajuntama, kad pildosi kiekviename žmoguje užkoduo-
tas amžinas nepasotinamas meilės ilgesys. Kaip čia 
neprisiminti V. Franklio: „Tikroji meilė – tai tiesioginis 
santykis su dvasine mylimo žmogaus asmenybe“. 

Ties šia išvada ir sustokime. Ne todėl, kad nelieka, 
ką bepridurti. Kai žvelgi į beribį Paukščių taką, pajunti 
begalybės didingumą, norisi patylėti. Susimąstyti. Nors 
tą trumpą akimirką. Ar ne tą jausmą išgyvena įsimylė-
jėlis? Ko gero, tą pačią būseną patiria prisiekęs tikros 
išminties ieškotojas. Abejojantiems palinkėsime patiems 
pabandyti ir įsitikinti.
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Literatūros kritikė Violeta Ke-
lertienė apie naujausią Vytauto 
Martinkaus romaną: „Vytautas 
Martinkus, dažnai vadintas pa-
slaptingu romanistu, čia pra-
lenkia save, pasakodamas ti-
krą, matyt, artimos šeimos ir 
jam gerai žinomą istoriją, į ją 
įpindamas istorinių ir prama-
nytų žmonių, būtų ir nebūtų 
įvykių. Neįmanoma išnarplioti, 
kas tikra, o kas fikcija, bet vis-
kas užburia skaitytoją. Atgyja 
sudėtinga kelių šimtmečių Lie-
tuvos istorija. Jos vaizdai nuo 
Kėdainių iki Škotijos, nuo Kauno 
iki Čikagos – bėga greitu tem-
pu, savotiškai primindami Johno 
Fowleso intelektualius pasakoji-
mus ar Dano Browno „Da Vinčio 
kodo“ personažų nuotykius“.

Valstybės atkūrimo šimtmečio metais profesoriaus Prano Šerpyčio 
iniciatyva VU „Santaros“ klinikose rengiamas pokalbių ciklas – 
„Lietuva – globalizacijos akivaizdoje“. Medikų svečiai – diploma-
tai, istorikai, kultūrininkai. Vasario 16 – osios iškilmių išvakarėse 
Klinikose svečiavosi ambasadorius, profesorius Alfonsas Eidintas,
ilgametis UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas Henrikas 
Juškevičius (nuotraukoje).

„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS
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Apžvalginėje-retrospektyvinėje par-
odoje „Arkos“ galerijoje pristatyti 
ryškiausi Rimanto Dichavičiaus 
kūrybos etapai. Paroda pradeda-
ma fotografijomis iš ciklo „Žiedai 
tarp žiedų“, skirto amžinoms gam-
tos, grožio, meilės temoms. Serijos 
„Lietuvos etnografija“ ir „Dailininkų 
portretai“ įveda į atminties, pavel-
do, nacionalinių įvaizdžių pasaulį… 
Paro dą užbaigia naujausias fotogra-
fijų ciklas „Vizijos“ (kuriamas nuo 
2000 m.), plastiniai fotografijos ir 
naujų technologijų eksperimentai.  

Į šeštą dešimtmetį įžengęs „NEMU-
NAS“ žavi jaunatviška elegancija, 
brandaus amžiaus išmintimi…
Taip ir toliau, kolegos… 

Sugiharos fondas „Diploma-
tai už gyvybę“ 2017 metų 
Tolerancijos žmogumi išrinko 
rašytoją Marių Ivaškevičių. 
Pirmą kartą paskirtair užper-
nai mirusio filosofo Leonido 
Donskio vardo premija. Ji 
skirta istorikui profesoriui 
Sauliui Sužiedėliui. 
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Režisierius Gytis 
Bernardas Pade-
gimas Kauno Ka-
meriniame teatre 
baigiantis statyti 
pjesę „Noktiur-
nas“, apie savo 
darbą teatrologei 
Kristinai Apanavi-
čiūtei sakė: „Nok-
tiurnas“ – ilgai 
brandinta pjesė. 
Manyje ji kirba jau 
eilę metų. Ji kalba apie labai svarbią problemą, kuri darosi vis 
aktualesnė. Tai yra atleidimo tema. Mes gebame kaltinti, kiršinti, 
susipriešinti ir labai nemokame atleisti vieni kitiems…“

Dm. Matvejevo nuotraukoje G.Padegimas su aktoriumi  
Dovydu Stončiumi vaidinančiu „Noktiurne“.

Iškilmingame vakare Santarvės ordinu „Pro augenda concordia“ 
apdovanotą Vytautą Bubnį, nuoširdžiai sveikino jo žemiečiai iš 
Prienų, Birštono.
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Vasario 16-ąją Molėtų žmonės ati-
dengė atminimo lentą šio krašto 
1918–1920 m. savanoriams, Vyties 
Kryžiaus kavalieriams.

– Tokių atminimo ženklų, paga-
mintų eilinių žmonių lėšomis, Lie-
tuvoje jau per šimtas, – sako šios 
šventos idėjos sumanytojas Vilius 
Kavaliauskas.

Klaipėdos muzikinis teatras po dviejų dešimtmečių vėl grįžo prie 
Giedriaus Kuprevičiaus operos „PRŪSAI”. Kotrynos vaidmenį su-
kūrusi solistė V.Miškūnaitė sako, kad G. Kuprevičius yra ypatingas 
kompozitorius jos kaip operos solistės karjeroje. „2007 metais, 
dar būdama LMTA bakalauro studentė, pirmą kartą debiutavau 
profesionaliojoje scenoje – Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje, 
būtent Giedriaus Kuprevičiaus miuzikle vaikams „Kirvirsavero 
saloje“ pagrindiniame Pepės Ilgakojinės vaidmenyje. 2017 metais 
dainavau kompozitoriaus tezių operos „Liuterio durys“ premjeroje, 
kur atlikau Katerinos von Boros vaidmenį. Įdomus faktas yra tas, 
kad 1997 metais, kuomet įvyko šio veikalo premjera, Kristinos 
vaidmenį jame atliko mano  vokalo pedagogė prof. Asta Krikš-
čiūnaitė. Graži kartų kaita – operos atgimimas ne tik režisūrine, 
bet ir muzikine prasme“.

Nuotraukose:s cena iš operos, Gražina ir Giedrius Kuprevičiai. 
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

LR konsulatas ir „Lietuvių 
namai“ Seinuose surengė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 100-čio minėjimą, 
kurio metu atidaryta Lie-
tuviška menė. Istoriniuose 
Seinų kunigų seminarijos 
rūmuose Menės įkūrimo 
projektas svarbus istorine 
ir politine prasme. Čia bus 
įamžintas seminarijos auklė-
tinių ir nepriklausomos Lie-
tuvos kūrėjų atminimas (V. 
Kudirka, V. Mykolaitis-Puti-
nas, vysk. J. Staugaitis, prel. 
M. Krupavičius, J. Kaukas 
ir kt.). LR konsulatas Sei-
nuose dėjo daug pastangų, 
kad Lietuviškos menės Seinuose įkūrimui pritartų vietinės 
valdžios bei dabartinis pastato administ ratorius – Seinų 
parapija. 

Neseniai LR konsulato iniciatyva Baltstogėje atidaryta 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių paroda.

Nuotraukose: atgijusi Lietuviška menė ir M.K.Čiurlionio  
parodos atidarymas Baltstogėje. P. Maksimavičiaus inf. 
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

Sankt Peterburgo Muzikos muziejuje iškilmingai atida-
ryta Lietuvos Dailės muziejaus ir mūsų šalies Generalinio 
konsulato Sankt Peterburge surengta paroda „Mstislavo 
Dobužinskio Lietuva“. Parodos atidarymas – pagrindinis 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo Sankt 
Peterburge kultūrinis renginys – sutraukė didelį būrį ži-
niasklaidos, diplomatinio korpuso atstovų, Lietuvos bičiulių 
ir meno mylėtojų. Svečiams koncertavo Rokas Zubovas ir 
Sonata Zubovienė bei Marijos teatro jaunųjų atlikėjų aka-
demijos solistai – tarptautinių konkursų laureatai.

Nuotraukoje Lietuvos generalinis konsulas Dainius Numgaudis (vidu-
ryje) ir parodos kuratorius Skaistis Mikulionis (pirmas iš dešinės) su 
muzikais subtiliai praturtinusiais parodos atidarymą.
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Post scriptum

Profesorius Alvydas JOKUBAITIS:
...paskutiniame, gal trečiame nuo galo vagone 

važiuojantys Lietuvos politikai įsivaizduoja esantys 
traukinio vairuotojais, tačiau iš tikrųjų jie yra tik 
geležinkelio kasininkai, pardavinėjantys bilietus 

emigrantų išvykoms...

Rašytojas Tomas Venclova:
... na, šiandien literatūra ir menas, ko gero, yra priėję 

liepto galą. Ačiū Dievui, dar liko Bachas, dar liko 
Cezanne as, dar liko Proustas – žmonės, kurie turėjo 
skonį. Gal ši krizė yra laikinas dalykas. Jau ne kartą 

yra buvę, kai menas prieidavo liepto galą, o paskui 
vėl viskas prasidėdavo iš naujo, bet šiuo metu prasti 

reikalai ir literatūroje, ir kitose meno srityse...

Aktorius Alen DELON:
... šiandien viskas dirbtina, visiems rūpi tik pinigai. 
Niekas nesilaiko žodžio. Kasdien pranešimų tvanas 
apie naujus nusikaltimus. Aš šitą pasaulį paliksiu

 be gailesčio... (Paris Match)

Yves‘o Kleino tapybos ceremonija


