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NACIONALINIAME MUZIEJUJE
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SAKSONIJOS KURFIURSTAI –
LIETUVOS DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI.

Dvaro kultūra ir menas
valdant Augustui II ir Augustui III

Dresdeno valstybiniai meno rinkiniai (Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden) ir Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai sensacinga tarp-
tautine paroda „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji 
kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II 
ir Augustui III. Paroda iš Dresdeno valstybinių meno 
rinkinių“ mini ir švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį. Ši neįkainojamų lituanistinių lobių paroda yra 
ne tik bene svarbiausias Lietuvos muziejų gyvenimo bei 
kultūros vyksmo metų įvykis, bet ir išskirtinė Vokietijos 
bei Saksonijos dovana jubiliejų švenčiančiai Lietuvai. Šią 
puikią dovaną lietuvių tautai įteikia viena garsiausių 
turtingiausius rinkinius turinčių muziejinių institucijų 
Europoje bei pasaulyje, besirikiuojanti į vieną gretą su 
Vatikano muziejais, Paryžiaus Luvru ar Londono Britų 
muziejumi. Be to, paroda įprasmina ir Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmų atkūrimo pabaigtuves. Nors bendri Ve-
tinų (Wettin) dinastijos valdovai anuomet negalėjo gyventi 
nuniokotuose ir apleistuose rūmuose, su šia paroda jie 
laikinai sugrįžo į savo Vilniaus rezidenciją ir sugrąžino 
istorinę atmintį.

Paroda ir jos unikaliomis vertybėmis siekiama apžvelg-
ti Lietuvos ir Saksonijos istorinius, politinius, kultūrinius 
bei meninius ryšius, apimančius bemaž  tūkstantį metų 
ir prasidedančius nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo. 

NACIONALINIAME MUZIEJUJE
LDK VALDOVŲ RŪMUOSE

FLORENCIJA RENESANSO  
IR BAROKO LAIKAIS. 

Tapyba iš fondo Cassa di Risparmio di Firenze  
ir banko CR Firenze kolekcijų

Paroda „Florencija Renesanso ir Baroko laikais. Tapyba 
iš fondo Cassa di Risparmio di Firenze ir banko CR Fi-
renze kolekcijų“ kultūrinei visuomenei, jaunuomenei ir 
užsienio svečiams pristato unikalų europinės dailės pa-
veldą – XV–XVIII a. garsių Florencijos dailininkų tapybos 
darbų rinkinį, papildytą XIX a. šio miesto vaizdais. Paroda 
atidaryta ypatingu metu – Lietuvai švenčiant valstybingu-
mo atkūrimo šimtmetį ir visuomenei atveriant atkurtus 
Valdovų rūmus. Ši paroda vyksta naujose, lankytojams 
dar nematytose erdvėse – 500 kv. m užimančiame mo-
derniame Parodų centre, kuriame nuo šiol bus eksponuo-
jamos reikšmingos nacionalinės ir tarptautinės parodos. 
Tai inauguracinė šio Parodų centro tarptautinė paroda.

Į parodą iš Florencijos, Renesanso gimtinės, atkeliavo 
išskirtinės meninės vertės kūriniai, primenantys ypatingą 
šio Toskanos miesto reikšmę ne tik Italijos, bet ir viso 
pasaulio kultūros bei dailės raidai. Šių ir kitų garsių 
Renesanso bei Baroko dailininkų, jų mokyklų atstovų 
ar aplinkos menininkų darbų yra buvę ir mūsų valdovų, 
didikų kolekcijose, tik jos, deja, buvo išgrobstytos ir iš-
sklaidytos po pasaulį. Paveikslai ir kūrėjai reprezentuoja 
laikotarpį, kai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vil-
niuje buvo aukšto lygio kultūros ir meno centras visos 
Europos regiono mastu.
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Prieš dešimtmetį paprašytas pakomentuoti dailininkės Vilijos Mačiuly-
tės akvarelę (reprodukcija viršuje), kultūrologas, poetas dr. Vytautas 
Rubavičius „Santaroje“ rašė: „Valdovų rūmai stebėtinai greitai iš beveik 
neįtikėtino sumanymo virto tikrove. Bėgs metai ir amžiai, užsimirš ginčai 
dėl tų rūmų statybos reikalingumo (juk jau dabar Lietuvos neįsivaiz-
duojame be atstatytosios Trakų pilies) – jie įaugs į žmonių kasdienybę, 
jų spalvą pakeis naujos istorinės nuosėdos, kurios pamažu įsismelks 
į senąją istoriją. Amžius gyvavęs įsitikinimas, jog „Vilnius – valdovų 
miestas“, įgavo aiškų regimą pavidalą, kuris Vilnių susieja su kitais 
Europos karališkais miestais ir valdovų buveinėmis. Einant pirmyn, 
europėjant susigrąžinama praeitis, kuri stiprina europietišką paveldą 
ir plečia europinį akiratį. Ieškome kilmingumą paliudijančių dokumentų 
ir juos surandame. Daug sunkiau išmokti būti kilmingais, būti vertais 
savo kilmės“.

Per 2009 metų „mindaugines“ Rūmų idėjos sergėtojas J.E. Prezi-
dentas Algirdas Brazauskas (nuotrauka apačioje), drauge su iškiliais 
svečiais atvykusiais į Lietuvos vardo paminėjimo šventę, nors ir sun-
kiai negaluodamas, dar spėjo pasidžiaugti, kad artėjama link tikslo 
pabaigos...

Bet dar turėjo ateiti 2018-ųjų „mindauginės“...
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2018 m. liepos šeštoji – diena įeisianti į Lietuvos kultūros is-
toriją... Atkurtos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos 
Didžiąjame kieme įvyko viso rūmų ansamblio pabaigtuvių iškil-
mė. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė Ministras Pirmininkas 
Saulius SKVERNELIS, Vokietijos kultūros ir medijų ministrė                                                                  
profesorė Monika GRÜTTERS, Italijos nepaprastasis ir įgaliota-

…ČIA PRAEITIS ATSIVERIA ATEIČIAI…
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sis ambasadorius Lietuvoje J.E.Francesco FRANSONI, Drezdeno 
valstybinių meno rinkinių generalinė direktorė profesorė Marion 
ACHERMANN, Florencijos Cassa di Risparmio fondo prezidentas 
Umberto TOMBARI, Valdovų rūmų generalinis direktorius dr. 
Vydas DOLINSKAS.

Iškilmių scenarijaus autorė dr. doc. Jolanta Karpavičienė.  
Nuotraukos Vytauto Abramausko.
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prologos

Viktorija DAUJOTYTĖ

Siena tarp dviejų  
Lietuvos pasaulių
Knygos fragmentas 

Moksleivės tėvas: Tai čia jūs ir dirbate, laukiate, kol 
mokiniai ateis, ant staliuko knygas, sąsiuvinius suside-
date…

Mokytoja: Na, gal ne visai taip, bet panašiai, laukiu, 
susidedu, kartais ir kompiuterį, parodau ką…

T. : Išmokote ir kompiuteriu 
M. Išmokau, o ko nemoku, mokiniai padeda, yra labiau 

išmanančių. 
T.: Taip, laikas dabar toks, kompiuterinis.
M. : Ne tik, ne tik kompiuterinis, ir knyga tebėra, tik 

ir ją jau reikia mokytis „įsijungti“. Gal ir labiau nei anks-
čiau, įgūdžiai menksta.
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T.: Štai ir aš įsiprašiau pas jus, lyg į pamoką, dukters 
patartas: mūsų mokytoja žino, taip sakė… Norėjau ir duk-
ters paklausyti, ir pasmalsauti, kaip jūs juos, tokius aš-
triakampius, visgi veikiate… tvarkote…

M.: Gerai iš Indrės ir nesupratau, koks reikalas, tik, 
kad jums reikia kalbėti apie Vasario 16-ąją ir kad nesu-
randate ko nors, kad ir žmonėms, ir jums pačiam būtų 
įdomu. Ir pačiai pasidarė smalsu, pradėjau prisiminti, 
ieškoti, kai ką atsinešiau; neįsidėmėjau telefonu jūsų var-
do, būtų man patogiau ir jei galima be pono, toks moky-
tojiškas įpratimas, bet gal ir ne tik, vardas žmogui man 
atrodo pakankamas. 

T.: Justinas aš, Justinas, kaip ir mano tėvas, mama 
visam gyvenimui paliko ženklą, kad mano tėvu pasitikėjo, 
ji norėjo, kad ir man toks vardas… 

M.: Nemenkas sutvirtinimas, Justinai, aš tai Elena, 
bet mokytoja man yra lyg vardas, net sena kaimynė sako 
man: labas rytelis, mokytoja… 

Just.: Taigi – reikalas paprastas jums ir neįprastas 
mums, t. y. man. Tas šimtmetis, na, ir mano ministerijoj 
sujudimas – vakaras, ir spaudžia mane, šiokį tokį virši-
ninką, pasakyti kalbą… įpratę mes bend ras frazes pakar-
toti, jau ir nesigiliname ką sakome…, bet lyg ir nesinori to 
daryti, duktė sako, paklausk mūsų mokytojos, ji pasakys, 
ji žino…

M.: Džiaugiuosi, žinoma, kad su dukra apie tokius rim-
tus dalykus pasikalbat. Paklausė: ar galit mano tėveliui 
padėti? 

Just.: Ji tokia, ji mus pati kalbina, aiškinasi mūsų dar-
bus, daro pastabas. 

M.: Gal ir iš karto nusivilsite, juk norėjote ko nors šiuo-
laikiško, o aš jums atnešiau Maironį – tik ne eilėraštį, o 
minčių apie Vasario 16-ąją. Perskaitysiu pirma – taip ir 
savo mokiniams darau. Jei ne, turiu ir kitą tekstą – at-
sargai. 



8

„Vasario 16-ąją dieną aš pavadinčiau siena tarp dviejų 
Lietuvos pasaulių: anoje pusėje Lietuva – svajota, pasiš-
ventimo meilėje pradėta, čia ji realinė, skausmuose gimusi, 
ana – skaisti idealų troškimų sritis, padangėmis skriejusi, 
erškėčių vainiku pasipuošusi, kaip kentėtoja, – ta žemiš-
ka, apčiuopiama, bent kiek nustojusi skaistumo ir aureolės; 
anos mylėtojai nieko nuo jos netroško, jai viską aukavo, – 
tos mėgėjų šalininkų daugiau, bet jie jau sau reikalauja už-
mokesnio ir šiltos vietelės, kai kurie jos simpatija apsimetę, 
ją skaudžiai užvylę, naudoja; ana buvo gryna dvasia, be 
kūno, čia dar neišsivystęs, su ydomis kūnas; anoji simpa-
tingesnė, bet grįžti į jos pasaulį jau nebesinorėtų; nesinorėtų 
ir šioje apsistoti: lauki, kada ji stos kūnu-dvasia, kada pa-
sakys pasauliui: štai esmi nauja pajėga kūrėja, kada su-
silauks savo Schillerių, Rembrandtų, Newtonų, Bramantų, 
kada jos dvasia sieks plačiau negu jos kūno sienos. Ar kas 
iš tų, kurie šiais metais švęs vasario 16 dieną, to susilauks, 
nežinau; aš nesulauksiu“.

1920

Just.: Gal ir nieko, geras, tiksliai į taką, apie Vasario 
16-ąją.

M.: Dar paganykite akis po tekstelį. Galima įsivaizduoti, 
kad 1920 sausį, gal ir pačioje pradžioje, žurnalistai krei-
pėsi į Maironį, prašydami trumpai pasisakyti apie Vasario 
16, juk artėjo antrosios Nepriklausomybės akto metinės. 
Kokie tai metai – Vokietija ir Rusija pripažino Lietuvą, bet 
nuo Lietuvos atplėštas Vilnius (į ką, beje, Maironis skau-
džiai reagavo), jaunos respublikos kūnas draskomas, dar 
toli iki nusistovėjusios valstybės tvarkos, bet jau gimnazi-
joje, kurią baigė ir Maironis, ir Jurgis Baltrušaitis, atida-
ryti Aukštieji kursai. Ir Maironio iškilmingame atidaryme 
ištarta: „Juo aukštesnis mokslas, juo arčiau mes einam į 
tiesą“. Ir „Lietuvoje“ (1920, Nr 37) išspausdintas tas Mai-
ronio tekstelis. 
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Kultūros žurnalo „SANTARA“ biblioteka. 252-oji knyga
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Just.: Maironis nė kiek neabejoja, kad Lietuva yra, kad 
yra valstybė, kuri mini savo nepriklausomybės antrąsias 
metines. 

M.: Antruosius kūdikio metus.
Just.: Kai pagalvoji, o mes šimtuosius; kartais išgirsti, 

koks šimtmetis, juk tik penkiasdešimt, bet juk ne…
M.: Ne, tikrai šimtmetis, juk ir okupuota buvo, ir ne-

priklausomybę atgavo ta pati Lietuva, ta pati, apie kurią 
kalba ir Maironis. Ir Daukanto ta pati, ir Baranausko.

Just.: Tai gal ir mums svarbu tai suprasti. 
M.: Taip, prasminga apie tai kalbėti, jei tikrai ta mintis 

jūsų paties, Justinai; bėda, kad mes dažnai kalbame be 
įsitikinimo, ne savimi, ne savo kūnu.

Just.: Kūnu, sakote, o juk ir Maironis kalba apie kūną. 
M.: Taip, apie Lietuvos kūną, yra tokių ir teorijų apie 

tautą, jos valstybę kaip gyvą organizmą, bet čia jau kita 
problema Gal ir iš mokyklos prisimenate Maironio Taip 
niekas tavęs nemylės…

Just.: …Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, kaip tavo 
nuliūdęs poetas, ar kas ir kančių tiek pakelti galės tiktai 
dėl tavęs, numylėta… 

M.: Geras turėjot būti mokinys, atsimenat, tikriausiai 
ir suprantate, kad ta numylėta-graži ir yra tėvynė, ne mo-
teris, ne, nors ir bandyta įrodinėti. Bet gal ir visai atskirti 
neįmanoma, meilė čia svarbiausia. 

Just.: Tik moters vaizdinys, gyvo kūno, grožio, lyg pa-
lyginimas.

M.: Jei jau kūno, tai ir dvasios, neatskiriamai, nors mes 
ir jaučiame, ir mąstome jų atsiskyrimus. Neužmirškime, 
kad Maironis – romantikas, romantikams dvasia laisvūnė 
svarbiausia… Bet grįžkime į Maironio tekstelį, gal ir toliau 
dar kokia mintis taps jūsų ir galėsite kalbėdamas ja pasi-
remti.

Just.: Įdomu, kad Maironis apie Vasario 16-ąją kalba 
kaip apie sieną tarp dviejų Lietuvos pasaulių. Vienoje pu-
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sėje Lietuva svajota, gimusi iš meilės, pasišventimo meilėje 
pradėta, o kita žemiška, žemiškų, ir sau naudos siekian-
čių žmonių apsupta.

M.: Beveik neįtikėtinas tas pasišventimo meilėje pradė-
ta – lyg Jau niekas tavęs taip giliai nemylės… tęsinys ar 
net versija; meilė, tėvynė mylima.

Just.: Išsvajota, daug iškentusi, erškėčiais vainikuota, 
ir reali, žemiška. Ir dar viena perskyra: gryna dvasia ir dar 
nešsivystęs, su ydomis kūnas.

M.: Ir kas jums gali itin tikti kalbėjimui – kaip du Lietu-
vos pasauliai, taip ir žmonių, jos vaikų santykis su tėvyne 
nevienodas. Ir mes pasidalinę: vienoje pusėje idealistai, 
kitoje – tie, kurie reikalauja geresnio užmokesnio ir šiltos 
vietelės. Bet siena nėra pastovi, amžina, viskas juda, kei-
čiasi. 

Just.: Ir dar svarbi mintis, kad praeities Lietuva, pie-
šiama gražiomis spalvomis, gali atrodyti ir simpatiškesnė, 
bet grįžti į jos pasaulį iš tiesų niekas nenori, niekas nenori 
ir stovėti vietoje. Laukimas – ir pasyvesnis, ir aktyvesnis. 
Ir ko laukiama?

M.: Kad kūnas ir dvasia taptų viena, kad iš to vientisu-
mo vertųsi kūrybos šaltiniai, kad kūrybingumas – ir kaip 
savo vertės ir orumo pajautimas, išdidumas: „štai esmi 
nauja pajėga kūrėja“. Dideli kūrėjai, kurių ji susilauktų 
(lyg vaikų, kūdikių), būtų tos pajėgos argumentas. Juk 
ir pradžioje Maironis kalba apie „pasišventimo meilėje 
pradėtą“. Kūryba išlaisvina dvasią, tada dvasia gali siekti 
plačiau negu jos kūno sienos. Nedidelė Lietuva, bet gali 
turėti kūrybingą dvasią, kuri siektų plačiau negu jos kūno 
sienos. 

Just.: Gali, tikriausiai gali, bet juk nesiekia, juk kaip 
dažnai stringame vietoje, nemokame tvarkytis, pralaimi-
me konkuruodami, bet gal Maironis ne apie tai, gal tik 
apie knygas, paveikslus, muziką, gal ta „nauja pajėga kū-
rėja“ tik kultūrai, tik apie kultūrą?
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M.: Kultūra iš to paties kūno-dvasios kaip ir sociali-
nis, ekonominis gyvenimas, jo tvarkyba. Nebūtinai gera 
kūryba iš gero gyvenimo, kartais ir atvirkščiai. Bet didžioji 
siekiamybė yra kiek įmanoma aukštesnis sociumo būvis. 

Just.: Galiausiai juk viskas susisiekia, susisiekiantys 
indai. 

M.: Taip, čia jau kiek toliau nuo Maironio teksto, bet 
galimybė toliau eiti yra, mąstyti ir plačiau. 

Just.: O paskutinis sakinys? Maironis sako, kad jis to 
laiko, kai Lietuvos dvasia sieks plačiau negu jos kūno sie-
nos, nesulauks. Kiek tada Maironiui buvo metų?

M.: Abejoja, ir ar kiti, kurie švęs antrąsias Vasario 
16-osios metines, sulauks. O juk ir jaunų buvo, gimna-
zistų, studentų. Maironis gimęs 1862 metais, mažas dar 
matė sukilėlius. Kiek jam tada, 58-eri. Juk galėjo tikėtis 
gyventi dar bent 20 metų. Bet ta riba – 1940 metai. Gal 
nujautė ją. Lyg kokia pranašystė. Nespės Lietuva subręsti, 
nepažins tos prabangos, nestos nauja pajėga – kūrėja…

Just.: Ir viską reikės pradėti iš naujo. Gal ir todėl mums 
taip nelengva. 

M.: Ir pradės vis iš naujo. Ir nepažins prabangos liū-
dnos subręsti, čia jau iš Oskaro Milašiaus, tik persakau. 

Just.: Negalvojau niekad, kad Maironis ir už mus mąs-
tė, kad taip į priekį, kad ir tvirtino, kad Lietuva yra, ir per-
spėjo: kai mokaisi tik eilėraščius, kai tik juos girdi, tai jie 
lyg kokia dvasia bekūnė, 
bet juk ne, yra ir mintis, 
minties kūnas. O kiek to 
tekstelio, pusė puslapio. 

M.: Minčiai daug nerei-
kia. 

Algimanto Kunčiaus  
nuotraukos
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Ketinate atsiversti šią Viktorijos Daujotytės knygą? Geras 
pasirinkimas, jeigu manote, kad nusiteikėte galvoti apie kalbos 
slėpinius, norite suprasti, ką pats galite pasakyti savo pašnekovui 
arba jis – jums, gal net pajausti, kaip arti vienas kito esate 
arba galite būti, patirti ir pramokti, kaip prasideda ir niekada 
nepasibaigia kalbos tyrinėjimai, ką atveria fenomenologinės jos 
įžvalgos. Taip, ši knyga yra autorės tyrimas, užrašytas širdies ir 
proto raidėmis, kurių visų jūs gal dar nepažinote, tik nujautėte 
esant jas, kaip ir šiandien mažai kam, išskyrus radijo švyturius, 
reikalingus Morzės abėcėlės ženklus. Tik neišsigąskite. Nebus 
sunku, bet įdomu, nes poetiška. Tai, ką autorė siūlo tyrinėti ir 
kur pradėti, nėra jums svetima ir visai nežinoma. Atsivertę knygą, 
perskaitysite dvylika įrašų. Jie – iš pokalbių prie kavos puodelio 
universiteto kavinėje ar ant suoliuko Sarbievijaus kiemelyje, iš 
dalykiškų architekto ar lituanisto rūpesčių, iš kolegės rašytojos 
balso ir SMS žinučių telefonu, iš laiškų ar kitokių raštų supratimo 
šviesos, iš stovėjimų prie gėlyno ar troboje, iš atsiminimų ir kitų 
sąmonės įvykių. Galite visus įrašus perskaityti kaip literatūrinius 
kūrinius ir savaip vadinti juos: esė, pašnekesiais, eilėraščiais 
proza, atsiminimais ir panašiai. Jų veikėjai – nuo kaimiečio ir 
mokytojo iki filologo ir filosofo. V. Daujotytė savo kūrinius įvardija 
graikiškai – διάλογος (dialogos). Taigi dialogais. Tuo, kas randasi 
„tarp dviejų“, anot autorės, kas „pajuntama, kaip esantis, kas 
suvokiama, ištariama ir ištylima“. Čia gal turiu atsiprašyti: nėra 
(nebus) viskas labai paprasta. Ne kiekvienas susitikimas prie kavos 
puodelio, laiškas, telefono skambutis ar rožės žydėjimas atsiveria 
abipus juos globiančios tylos. Autorė neslepia, sako, kad dialogos 
yra „stebuklingoji dvasinė dvejybė“ gal trumpam tesusidaranti 
„tarp žodžių ir tarp kūnų“, „tarp dviejų, kai žmonės yra (ar yra 
buvę) vienas kito artumoje“. Poezijos ir filosofijos akivaizdoje, – 
knygos autorei irgi stebuklingoje. 

Jau metas: atsiverskite ir patys skaitykite. Labai laukiu ir 
pavydžiu galimos Skaitytojo ir (Autorės) knygos artumos, joje 
esamos ir susikuriamos, ir prabylančios būties tylos.

Vytautas MARTINKUS
2018 balandis Vilniuje
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Į Dangų aitvaru manas mintis ir norus pakėlė Vėlingis ir kiti prie 
Baltijos ir Marių pūtę vėjai. Jie siautėjo, alasyjo ir man kuždėjo – 
apie užpustytą laiką, žodį smėly, apie čia gyvenusius: Simonaitytę, 
Vydūną, Jankų, Rėzą ir žvejų išdžiaustytus tinklus – didžiausius 
savo norus.

Ties Rusne pasiklysta upių krantai – išplaukę pavasariai skan-
dina gyvenimą.

Balta marių puta nuvilnija mintys link Jonušo, Knapkio statytų 
laivų.

Kurėnais atplaukia vasaros ir apkabina, priartina tolius.
Ilgesingas rytas laiko burėse.
Jaukus suolelis kopose ir pėdos smėly susibėgusios dar mena 

šilumą...
Nerimstanti siela-pretenzija skandina atodūsį vasaros šiltą.
Paslaptys nugrimzta šešėliuose.
Vėtrungės – vėjų ir sapnų gaudyklės.
Paukščiai – lyg neištarti žodžiai – pasiruošę tylą sujaukti.
Užlopytam pelkėm kely aplotas šaknyjasi dangus.
Užsitęsęs ruduo lyg nėštumas išvargina gamtą gimdyvę – sausis 

pravirksta rūdim, besilaukdamas sniego baltumo.
Vasario sukaustytos mintys prišąla – nebeplukdo svajonių, ne-

belanko krantų išsiilgtųjų.
Speiguotoj marių pasakoj dar supasi vaikystės vasara.
Ūkai – ilgesys šviesoje ištirpintas, ūkai – šviesos paraštės.
Mažvydas, Donelaitis – primiršta kalba mokosi būti laiminga.

Iš ketvirtojo
Algimanto ALEKSANDRAVIČIAUS 
fotoalbumų tomo
MAŽOJI LIETUVA /  
KLAIPĖDOS KRAŠTAS –
užpustytas laikas žodis  
smėly
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly

Papročiai, atmintis – juos  dar saugo Rambynas.
Į ten, į aukštai, susišvilpia ir vėjai, išnešioję gandus ir legendas. 

Ir aš, nuo aitvaro sparnų gaida džiaugsminga, kviečiau paukščius 
linksmam šėliojimui virš mano gimto miesto – čia tiltai keliami, čia 
gatvės laukia dar sugrįžtančių, čia senas paštas – laiškas skren-
da balandžiu, čia laikrodžiai sustoję stabdo laiką – kai paukščiai 
tampa žmonėmis, išlydinčiais laivus nuo kranto. Čia vėjai išsuka 
jausmus ir debesim išpaišo Dangų.

Akys – du manyje nutūpę paukščiai – pradeda lesti...
Vaizdai-laivai į uostą-atmintį įplaukia ir virsta fotografijomis.

2018

Paržėgliavę burėm dangų padabino... Kurėnas, Nida, 2017
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Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS

Sukviest paukščius gaida džiaugsminga linksmam šėliojimui virš 
gimto miesto. Aivaro ir Gusto muzikinis pasveikinimas
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly
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Žieduotojas Leonas Jezerskas

Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS

Rytas su Vytautu Kernagiu Nida
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly

Mažajai Lietuvai ir jos žmonėms atminti. Šišion už šios tvoros prasi-
deda Kantvainų kaimas, kuriame XVII a. gyveno filosofo Imanuelio 
Kanto prosenelis

Gintarininkas, fotografas 
Kazimieras Mizgiris. Nida
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Su Arnoldu Pranckevičiumi, Europos Komisi-
jos atstovybės Lietuvoje vadovu, kalbamės apie  
2018-ųjų – Europos kultūros paveldo metų – reikšmę. 

Pasak Arnoldo, šie metai – puiki proga daugiau 
kalbėti apie kultūros paveldą, atverti duris ir geriau 
pažinti vieniems kitus. Tačiau svarbu neapsiribo-
ti vien tik šiais Europos kultūros paveldo metais, 
nes jie – gera starto pozicija nesustoti ir ateityje 
vis daugiau dėmesio skirti tokioms labai svarbioms 
politikos dalims kaip kultūra, švietimas, mokslas, 
be kurių nei viena visuomenė ir nei viena civili-

KĄ PAVELDI EUROPA?
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zacija negali išlikti. Į tai labai svarbu investuoti, 
tai turi tapti mūsų valstybės bendros strategijos 
reikšminga dalimi.                  

2018-ieji mums ypatingi. Kaip Lietuvos Respublikos 
piliečiai švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 
kaip europiečiai minime Europos kultūros paveldo metus. 
Kuo svarbus Europos kultūros paveldas, kad pasirinkta 
šiuos metus skirti šiai temai?

Iš tiesų ypatinga tai, kad Europos Komisija per šią 
penkerių metų kadenciją vienintelius metus išskyrė kaip 
teminius ir skyrė juos kultūros paveldui. Tai rodo, kad 
šiai sričiai skiriamas didelis dėmesys. Ir taip yra būtent 
šiais neramiais laikais, kai daug nerimo dėl ateities, 
nežinomybės dėl Europos ir pasaulio vystymosi. Kai kyla 
daug įtampų tarp valstybių ir visuomenių viduje, ypa-
tingai svarbu skatinti bendravimą ir vieni kitų pažinimą. 
Labai svarbu tiesti tiltus, o ne statyti sienas. Geriausia 
tai daryti per kultūrą ir švietimą – per tas sritis, ku-
rios jungia mus kaip europiečius, kurios mums padeda 
giliau pažinti ne tik save, bet ir kitas kultūras, tautas 
ir valstybes. Taip galime stiprinti tarpusavio supratimo 
ir Europos tapatybės jausmą. Juk esame vieningi ne 
tik geografija, bet ir lemtimi, nes turime bendrą tiks-
lą šiame žemyne toliau sergėti demokratiją, žmogaus 
teises bei teisės viršenybę ir kurti ateities ekonomiką, 
gerovės valstybę ir solidarumo Europą. Tačiau viskas 
prasideda ir baigiasi kultūra, nes būtent tai yra visa 
ko pagrindas ir tai mus apibūdina kaip žmones, kaip 
tautą, kaip valstybę ir kaip Europą.      

Paprastai kalbame apie estetinę, socialinę kultūros 
paveldo vertę. Ar yra ir ekonominė kultūros paveldo vertė?

Be jokios abejonės. Labai dažnai mes suprantame 
kultūrą per siaurai, taip pat ir kultūros paveldą kar-
tais įvardijame tik kaip materialų paveldą, pastatus, 
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paminklus, rūmus, bažnyčias ir senamiesčius, tačiau 
kultūros paveldas nėra vien tik materialus. Kuo toliau, 
tuo labiau Europos Sąjungoje dėmesys kreipiamas ir 
į kitus kultūros paveldo aspektus. Bandoma ne tik 
išlaikyti tradicijas ir istorinį palikimą, bet ir skatin-
ti bendruomeniškumą, stiprinti bendruomenes, kurios 
buriasi aplink kultūrines vietoves ir kurios gyvos kul-
tūros tradicijomis. Kartu ir skatinti ekonomiką, vystyti 
turizmą, pritraukti svarbias investicijas. 

Mes matome tikrai įspūdingus skaičius, kiek daug 
kultūra padeda pritraukti turistų, kiek sukuria darbo 
vietų, kiek daug gyvasties suteikia įvairioms atokiau-
sioms Europos vietovėms. Akivaizdu, kad į viską reikia 
žiūrėti kompleksiškai. Kultūra, menas, mokslas, spor-
tas sąveikauja ir mums padeda ne tik išlaikyti istorinę 
atmintį ir kultūrinį identitetą, bet ir pritraukti kitų 
valstybių dėmesį, skatinti keliones, bendradarbiavimą 
ne tik kultūrinėje, bet ir ekonominėje erdvėje. Tad ryšys 
yra akivaizdus ir dėl to Europos Komisija stengiasi kuo 
labiau remti įvairias kultūrines iniciatyvas, turėdama 
mintyje ir ekonominę naudą. Be to, Europos Sąjun-
gos kultūros paveldo sektoriuje dirba virš 300 tūkst. 
žmonių, o beveik 8 milijonai darbo vietų su paveldu 
susiję netiesiogiai.

Ką Europos Sąjunga daro kultūros paveldo srityje?
Svarbu pažymėti, kad kultūros politika yra visų 

pirma nacionalinė politika, tai yra viena iš tų sričių, 
kurios Europos Sąjunga tiesiogiai nereglamentuoja ir 
tiesiogiai nedaro poveikio. Kultūra yra nacionalinė 
kompetencija, tačiau šioje srityje mes turime daug 
bendrų tikslų ir čia Europos Sąjungos indėlis turi 
pridėtinę vertę. Europos Sąjunga visų pirma padeda 
valstybėms narėms išsaugoti kultūros paveldą, ben-
drauti tarpusavyje kuriant tarpvalstybinius ir tarpregi-
oninius kultūros projektus. Tam Europos Sąjunga ski-
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ria nemažai lėšų. Pavyzdžiui, dabartiniame septynerių 
metų (2014–2020 m.) Europos Sąjungos biudžete pagal 
programą „Kūrybiška Europa“ skirta 1,46 mlrd. eurų.  
Šios lėšos skirtos įvairioms programoms, pavyzdžiui, 
programai „MEDIA“, kuri remia Europos kino indus-
triją, programai „Kultūra“, kuri remia įvairius valsty-
bių ir regionų bendradarbiavimo projektus, įskaitant 
populiariąją Europos kultūros sostinių programą. Taip 
pat beveik 100 mln. eurų numatyta mokslinių tyrimų 
programai „Horizontas 2020“, kuria, be kita ko, gali 
naudotis universitetai ir mokslo tyrimų institucijos, 
atliekančios tyrimus kultūros srityje. Be to, nemažai 
lėšų į ES valstybes nares atkeliauja per sanglaudos 
politiką. Šiame septynerių metų biudžete net 6 mlrd. 
eurų sanglaudos politikos lėšų visoje Europos Sąjun-
goje buvo skirti būtent kultūros paveldui išlaikyti, 
atstatyti ir atnaujinti. Turbūt net nereikia tuo įtikinėti 
Lietuvos žmonių, nes važinėjant po Lietuvą akivaizdžiai 
matyti, kad didžioji dalis Lietuvos dvarų, pilių, kitų 
kultūros objektų yra prikelti naujam gyvenimui būtent 
Europos investicijų dėka. Tai be galo svarbi pagalba 
valstybei, kuri turbūt viena nebūtų sugebėjusi tiek 
daug investuoti į tikrai įspūdingo Lietuvos paveldo 
išlaikymą.

 
Iš tiesų visuomenė neretai diskutuoja apie tai, ką 

valstybės institucijos turi padaryti, kad paveldas būtų 
išsaugotas. O ką, Jūsų nuomone, gali padaryti kiekvie-
nas iš mūsų?

Pačios gyvybingiausios ir svarbiausios iniciatyvos 
yra tos, kurios gimsta ant žemės, pačiose bendruome-
nėse ir žmonių galvose ir širdyse. Kiekvienas iš mūsų 
gali padaryti labai daug. Visų pirma turime domėtis 
kultūros paveldu ir patys investuoti laiko ir energijos, 
kad pažintume savo valstybę, kraštą, miestą. Šie metai 
tam puikiai tinka. 
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Šiemet matome iš tikrųjų labai daug iniciatyvų visoje 
šalyje. Tam padeda Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
šimtmečio jubiliejus, o Europos kultūros paveldo metai 
dar labiau sustiprina pastangas įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose daug geriau pažinti tai, ką turime. 

Svarbu ne tik lankyti įvairias vietas, muziejus, pa-
minklus, bet ir palaikyti bendruomenės tradicijas, ku-
rios yra nematerialus paveldas – šokiai, dainos, papro-
čiai, tradiciniai drabužiai ir valgiai. Tai irgi yra mūsų 
indėlis į paveldo išsaugojimą. Be to, be galo svarbi 
savanoriška veikla įvairiose nevyriausybinėse organi-
zacijose, draugijose ir pagalba savivaldos institucijoms 
išsaugant paveldą. Be to, manau, kad mes, kaip pilie-
čiai, turime priminti politikams ir politikos lyderiams, 
kad kultūros paveldas yra svarbi sritis, į kurią verta 
daugiau investuoti. 

Žiūriu į naujausią kultūros paveldui skirtą „Euroba-
rometro“ apklausą, atliktą prieš mažiau nei metus visoje 
ES ir Lietuvoje. Jos rezultatai rodo, kad net 79 proc. 
Lietuvos gyventojų sako, kad kultūros paveldas yra svar-
bus jiems asmeniškai, 75 proc. – kad jis labai svarbus 
jų vietos bendruomenei, o 90 proc. – kad jis svarbus 
valstybei. Be to, net 89 proc. apklausoje dalyvavusių 
Lietuvos žmonių mano, kad apie kultūros paveldą turėtų 
būti mokoma mokyklose. 78 proc. Lietuvos gyventojų 
mano, kad valdžios institucijos turėtų skirti daugiau 
išteklių Europos kultūros paveldui išlaikyti. Tai tikrai 
labai stiprus įgaliojimas valdžios institucijoms investuoti 
į paveldą ir jo vertę. 

Kita vertus, labai svarbus tiesioginis žmonių įsitrau-
kimas ir vietos iniciatyvų palaikymas. Čia iš apklausos 
matome, kad Lietuvoje dažnai kaip pagrindinės kliūtys, 
trukdančios geriau susipažinti su kultūros paveldu, 
įvardijamos laiko stoka, kaina, susidomėjimo ar in-
formacijos stoka. Tai galbūt daugiau priklauso nuo 
paties žmogaus pasirinkimo ir apsisprendimo – tur-
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būt kiekvienas žinome, kad jei norime, tai galime, o 
tos lėšos, kurias investuojame į savo pačių žinias, yra 
neįkainojamos. Tai turbūt daug vertingesnė investicija 
nei į papildomą sumuštinį. 

Vienuolika metų gyvenote ir dirbote Briuselyje, kur 
buvote Europos Parlamento Pirmininkų Jerzy Buzeko ir 
Martino Schulzo patarėju ir Belgijos lietuvių bendruo-
menės pirmininku. Ar gyvenimas ir darbas užsienyje 
sustiprina savęs kaip lietuvio suvokimą ir padeda geriau 
įvertinti Lietuvos kultūros paveldo reikšmę?

Pirmą kartą iš Lietuvos išvažiavau būdamas šešioli-
kos metų studijuoti JAV. Iš viso užsienyje esu praleidęs 
septyniolika metų – studijų ir darbo tikslais gyvenau 
JAV, Prancūzijoje ir Belgijoje. Tikrai save laikau pasaulio 
lietuviu, nes labai aktyviai dalyvavau pasaulio lietuvių 
veikloje tiek JAV, tiek Prancūzijoje, o Belgijoje, kaip 
minėjote, teko aštuonerius metus pirmininkauti Belgijos 
lietuvių bendruomenei. Nuolatos jaučiausi esantis labai 
arti Lietuvos ir palaikiau ryšį su Lietuva. 

Iš tikrųjų įsitikinau, kad išvažiavus mano patrio-
tizmo jausmas sustiprėjo, o Lietuvą pažinau dar gi-
liau, nei būdamas pačioje Lietuvoje. Esu įsitikinęs, kad 
tik išvažiavęs gali kritiškai pažvelgti į patį save, savo 
valstybę, savo kultūrą, pamatyti joje ir teigiamus, ir 
neigiamus bruožus, pamatyti savo valstybę Europos ir 
pasaulio kontekste, kartu ugdyti ne tik pagarbą, bet ir 
domėjimąsi kitomis valstybėmis, kultūromis, istorijomis, 
religijomis. Visa tai turtina ir stiprina žmogų, padaro 
jį atsparų melagingoms žinioms ar bandymams dezin-
formuoti. Taigi savęs, pasaulio ir valstybės pažinimas 
kuria stiprų pilietį, kuris grįžęs į savo šalį dažniausiai 
jaučia daug didesnę atsakomybę už savo valstybės ateitį 
ir aktyviai balsuoja rinkimuose ir dalyvauja pilietinėje 
veikloje. 
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Kalbu ne tik iš savo patirties; tai rodo ir Europos 
Sąjungos mainų programa „Erasmus+“, kurios teikia-
momis galimybėmis studijuoti, stažuotis, mokytis pro-
fesinių įgūdžių kitose Europos šalyse per trisdešimt 
programos gyvavimo metų yra pasinaudoję net 9 mili-
jonai ES piliečių. Mes matome, kad grįžę žmonės ne tik 
lengviau įsidarbina ir tampa paklausesni darbo rinkoje 
dėl kultūrinės patirties ir geresnių užsienio kalbų žinių, 
bet kartu jie tampa pilietiškesni. Europos Komisijai 
stebint trisdešimties metų patirtį, buvo gana netikė-
ta atrasti, kad programos „Erasmus+“ stipendininkai, 
sugrįžę į savo valstybę, net triskart aktyviau balsuoja 
rinkimuose nei jaunuoliai, kurie nebuvo išvykę iš savo 
šalies pagal mainų programą. Tai parodo, kad išvykimas 

Joninės su Belgijos lietuviais. 2018 m.
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yra tiesiogiai susijęs su pilietiškumu ir jo stiprinimu. 
Kai tu išvyksti iš savo valstybės, tu iš esmės tampi jos 
ambasadoriumi – savo žodžiais ir veikla atstovauji savo 
šaliai. Manau, kad tas atsakomybės jausmas, kad tu 
neši ne tik savo ir savo šeimos istoriją, bet ir Lietuvos 
istoriją, Lietuvos žinią pasauliui, tave labai subrandi-
na kaip žmogų, kaip Lietuvos pilietį. Iš savo daugelio 
draugų, kurie yra sugrįžę į Lietuvą iš JAV, Vokieti-
jos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir kitų 
valstybių, matau, kad sugrįžę jie yra be galo aktyvūs. 
Jiems rūpi Lietuva, jie nori pokyčių, jie aktyviai išsako 
savo nuomonę ir dalyvauja bendruomenės gyvenime.   

Kokie Lietuvos kultūros paveldo objektai ar reiškiniai 
mieliausi Jūsų širdžiai? Ką būtinai pristatote ir paro-
dote savo draugams užsieniečiams, kurių turite visame 
pasaulyje?

Labai sunku pasirinkti iš tiek daug nuostabių objek-
tų Lietuvoje. Bet kai atvyksta mano draugai, vizitas 
visada prasideda nuo Vilniaus, kuriame turiu daug 
žinomų ir slaptų vietų. Ypatingai įdomu Vilnių rodyti  
per mūsų istorinę prizmę, ne tik įvairių karų, okupacijų 
ir prievartos istoriją, bet ir per mūsų nepriklausomybės, 
atgimimo ir rezistencijos istoriją. Antras pjūvis, kuriuo 
visada bandau parodyti Vilnių savo draugams, – tai 
mūsų sostinės daugiakultūriškumas, labai skirtingų ir 
turtingų kultūrų sugyvenimas. Visada bandau draugus 
pravesti žydų, lenkų, rusų, ukrainiečių, karaimų takais, 
parodyti, kad mes nuo LDK laikų buvome labai atvira 
visuomenė, stipri valstybė su piliečiais, kurie buvo labai 
įvairūs, bet visi nuoširdūs Lietuvos kūrėjai, atnešę labai 
daug talento į šią valstybę. Tai irgi užsienio draugams 
dažnai būna didelis atradimas. Retas žino, kokia gili, 
įdomi ir spalvinga yra mūsų istorija ir koks įspūdingas 
yra Vilniaus pasakojimas, kuris prilygsta bet kuriai 
kitai ES sostinei. Mes čia niekuo nenusileidžiame ir 
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turime be galo daug ką parodyti ir papasakoti visai 
Europai ir visam pasauliui. 

Be jokios abejonės, stengiuosi supažindinti ir su 
mūsų kulinariniu paveldu, ir su mūsų nuostabia gam-
ta. Bandau išprovokuoti draugus užsieniečius pasileisti 
upėmis su baidarėmis ar aplankyti kopas Neringoje, 
pamatyti nuostabų mūsų gamtos paveldą. 

Žinoma, stengiuosi neapleisti ir savo paties gimtojo 
regiono, kuriam turbūt daugiausia sentimentų. Esu 
aukštaitis: mama kilusi nuo Ukmergės, tėtis – nuo Ku-
piškio, pats gimiau Panevėžyje. Tame regione yra labai 
daug įdomių vietovių, gražių miestų, dvarų. Pakanka 
paminėti Biržus, Rokiškį, Pakruojį, Kupiškio apylinkes, 
kuriose užaugo tėtis, taip pat visą Ukmergės regioną 
nuo Antano Smetonos dvaro iki prie mamos gimtinės 
įsikūrusio Deltuvos miestelio, kuris yra vienas seniausių 
Lietuvoje ir prie kurio vyko vienas didžiausių Napoleono 
mūšių. Tad aš draugus išvarginu tiek, kad jie dažnai 
jaučiasi be galo pavargę, bet labai laimingi ir visada 
sugrįžta į Lietuvą. Įdomiausia tai, kad visi atvažiuoja 
su daug mažesniais lūkesčiais nei išsivežami įspūdžiai. 
Turbūt tai patiriame kiekvienas – mūsų užsienio drau-
gai atvažiuoja su įvairiausiais stereotipais, o išvažiuoja 
su daug geresniais įspūdžiais apie mūsų šalį ir apie 
ją galvodami daug geriau, nei kartais mes patys apie 
save galvojame.

Kadangi vienuolika metų gyvenote Belgijoje, negaliu 
nepaklausti, ką iš jos paveldo labiausiai vertinate ir 
mėgstate?

Su Belgijos lietuvių bendruomene mes stengdavomės 
ne tik puoselėti lietuvybę, lietuvių kalbą ir garsinti Lie-
tuvos vardą Belgijoje bei tarptautinėje bendruomenėje, 
bet tiek pat dėmesio skyrėme ir šalies, kurioje gyvename, 
pažinimui. Mano giliu įsitikinimu, visada reikia rodyti 
pagarbą tai šaliai, kurioje tu tuo metu esi, studijuoji 
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ar dirbi, kuri tau suteikė vienokį ar kitokį prieglobstį. 
Labai svarbu ją pažinti iš vidaus. Mes turėjome labai 
įdomią iniciatyvą – Belgijos lietuvių keliautojų klubą, 
kuris per daugiau kaip dešimtį metų jau yra sukoręs 
apie 100 žygių ir kelionių. Tai kasmėnesinis žygis į vis 
kitas Belgijos vietoves, į tas vietas, į kurias pats vie-
nas niekados nenukaktum. Keliautojų klubas keliauja 
bet kokiu oru, bet kokiomis sąlygomis, įvairiausiais 
būdais: pėsčiomis, slidėmis, dviračiais, baidarėmis. Kai 
tik turėdavau laisvą savaitgalį, ir aš prisijungdavau prie 
keliautojų klubo. Be galo žavėjausi, kokia iš tikrųjų 
įstabi ir įvairiapusė yra Belgija. Ji nei prasideda, nei 
baigiasi Briuseliu. Visiems Lietuvos žmonėms, kurie 
keliauja Belgijoje, siūlau ir rekomenduoju išvažiuoti iš 
Briuselio ir pažinti likusią Belgiją. Žinoma, Briuselis 
yra be galo spalvingas, įdomus architektūros, kultūros, 
politikos ir kitais atžvilgiais miestas, bet Belgijoje yra 
dar tiek daug viso kito. Flandrijos ir Valonijos regio-
nai – kaip du skirtingi pasauliai. Nuo garsiųjų Flan-
drijos miestų – Briugės, Leveno, Gento ir Antverpeno, 
kurie kiekvienas yra stebuklas ir kiekvienas priverčia 
žavėtis bei aikčioti, nuo Flandrijos tapybos turtingumo, 
architektūros grožio, nepaprastai gražių pilių ir dvarų 
iki labai įspūdingos Valonijos gamtos, Ardėnų kalnų, 
nuostabių vienuolynų, kuriuose gaminamas garsusis 
belgiškas alus ir sūris. Tai irgi yra kultūros paveldas, 
kurį būtent šiemet, Europos kultūros paveldo metais, 
švenčiame. Keliaudamas Belgijoje pajunti kultūros pa-
veldo visapusiškumą, nes kelionė šioje šalyje niekada 
nesibaigia vien architektūros paminklais. Ją visada pra-
turtina nuostabus maistas, gurmaniškos gėrybės, žavin-
ga gamta, įdomūs pokalbiai ir labai stiprios bendruo-
menės. Tada suvoki, kad kultūros paveldas yra labai 
plati ir gili sąvoka, rišanti medžiaga, padedanti padaryti 
vietos bendruomenę stiprią ir savimi pasitikinčią. Man 
labai patinka prof. Egidijaus Aleksandravičiaus idėjos 
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apie bendruomeniškumą ir bendruomenių stiprinimą 
Lietuvoje. Profesorius nuodugniai studijavo bendruome-
nių Lietuvoje istoriją pradedant nuo LDK laikų, tęsiant 
caro priespauda, tarpukariu ir sovietmečiu, analizavo 
žalą, kurią mes patyrėme ir pajutome per sovietmetį, 
kai iš esmės buvo sudaužytos bendruomenės ir išrauta 
pilietinė visuomenė. 

Šiandien mūsų kartai, nepriklausomos Lietuvos 
valstybei didžiausia užduotis yra atkurti ir atstatyti 
tą pilietinę bendruomenę, atstatyti ir sukurti stiprias 
vietos bendruomenes, nes tik tada bus stipri valstybė. 
Tik tada ji bus atspari bet kokioms išorės ar vidaus 
grėsmėms. Čia aš matau skirtumą tarp Vakarų demo-
kratinių valstybių, kurios nebuvo paliestos okupacijos 
(Belgija yra viena iš tų valstybių), ir mūsų valstybių, 

SKAUDŽIOSIOS ATMINTIES ŽENKLAS
Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, Vokietijos, Japonijos, 
Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriams, valdžios 
žmonėms, Vilniaus jurbarkiškių draugijos nariams bei žinias-
klaidos atstovams pristatytas unikalus paminklas – Sinagogų 
aikštės memorialas, skirtas Jurbarko žydų bendruomenei at-
minti. Memorialo projektą pristatė CAN New Artists Collegium 
(Izraelis) vadovas, monumento autorius, žinomas skulptorius 
David Zundelovitch ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skir-
mantas Mockevičius.
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kurios vis dar eina link didesnės politinės kultūros ir 
stipresnės pilietinės visuomenės. 

Didžiausią pokytį ir skirtumą matau būtent čia – žmo-
nių tarpusavio pasitikėjime ir bendruomenių stiprume. 
Kol mes nesijausime stiprūs savo vietos bendruomenėje, 
tol nebūsime stipri valstybė. Ir kol nesijausime gerai ten, 
kur esame, kur gyvename, tol nebūsime visapusiškai 
savimi pasitikinti valstybė. Todėl ir žavi kelionės po Pran-
cūzijos, Vokietijos, Belgijos ar Olandijos provincijas, kai 
mažame miestelyje, kaimelyje ar net vienkiemyje sutiktas 
žmogus, kuris tave pakviečia prie pietų ar vakarienės 
stalo ir atidaro gero vyno butelį, jaučiasi namuose ir 
gyvena visavertį gyvenimą. Jis jaučiasi puikiai ten, kur 
yra, domisi pasauliu ir yra jam atviras. 

Kalbėjosi Agnė Kazlauskaitė  

MEMORIALO AUTORIŲ ŽODIS

Jurbarke žydų nėra.
Mažas miestelis prie Nemuno, jaukus ir tvarkingas.

Miesto žmonių ir išeivių pastangomis, tvarkomos senosios 
žydų kapinės ir paminklas žudynių vietoje. 

Skirtingai nuo daugelio kitų miestelių.
Ir skirtingai nuo kitų, Jurbarkas nori žinoti, nori atminti, ir 

auklėti vaikus be „baltų dėmių“ istorijoje.
Mus riša su Jurbarku šimtai metų šeimos istorijos.

Mus riša su Lietuva daugybės giminių,
 žuvusių per Holokaustą, kraujas.

Mus riša meilė Lietuvos gamtai ir kultūrai.
Ir meilė artimiems draugams – lietuviams, rusams, lenkams.
Mus riša su Lietuva begalė profesinių ryšių ir objektų, prie 

kurių kūrimo prisidėjome.
Gal dėl to miestas pakvietė mus padėti…

 Mes manome, kad Jurbarko žydų istorija ir palikimas verti 
gražaus ir modernaus memorialo. Tikimės, kad jis taps dar 

vienu laipteliu suartinant Lietuvą ir Izraelį, litvakus ir lietuvius.
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... MEZZO ... 

Birželyje Nacionalinis operos ir baleto teatras žurnalistus pa-
kvietė į ant teatro stogo vykusią spaudos konferenciją. Prista-
tyti svarbiausi 2018–2019 metų sezono akcentai. Tarsi galime 
įžvelgti ateities metaforą: kuriamos Nacionalinio operos ir ba-
leto teatro didybės papėdėje rikiuosis kitų menų puoselėtojai. 
Tokią ambicingą ateitį kurti pradėjo teatro vadovas Jonas Sa-
kalauskas.

SEZONAS BAIGĖSI, SEZONAS PRASIDEDA

SPAUDOS KONFERENCIJA ANT TEATRO STOGO
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Jo ir spaudos konferencijoje dalyvavusio dainininkų globėjo 
profesoriaus Vladimiro Prudnikovo mintims sunku nepritarti. 
Ne kartą kirbėjo mintis: argi negalėtų geriau padainuoti mūsų 
solistė vietoje gastroliuojančios vidutinio lygio artistės? Buvo 
gaila ir tų Lietuvos dainininkių, kurie gerai parengtą pagrindinę 
partiją tegalėdavo sudainuoti scenoje vos vieną ar du kartus. 
Išgirdome, kad ši situacija keisis. „Puiku, kai kūrėjai gyvena 
Lietuvoje, o karjerą sugeba kurti ir užsienyje“, – kalbėjo J. Sa-
kalauskas. Jo siekis – sukurti NACIONALINĮ teatrą, kuriame pri-
oritetus turėtų tėvynėje ir užsienyje dirbantys Lietuvos artistai, 
baletmeisteriai, dirigentai, režisieriai... Pastaroji profesija tapo 
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labai aktuali. „Neturėtų muzikinių spektaklių statyti žmonės, 
kurie nemėgsta, negeba išgirsti muzikos. Bandysime parodyti 
muzikinių spektaklių įvairovę. Ji didžiulė: nuo skirtingos spe-
cifikos baroko veikalų iki operečių, miuziklų, naujosios operos 
bandymų. Tai turėtų vienokiu ar kitokiu būdu atsispindėti teatro 
veikloje. Pagrindinis akcentas – žiūrovams pateikti kokybiškus 
pastatymus, ieškant įdomių sprendimų tarp to, kas patinka pla-
čiajai auditorijai ir tikro elitinio meno“, – sakė J. Sakalauskas. 

Džiugiai nuteikė direktoriaus siekis romantine dvasia atnau-
jinti G. Verdi operą „Traviata“ ir jos žiūrėti pakviesti sutinkant 
Naujuosius metus. „Aišku, kad teatre privalo būti „auksinis“ 
pasaulio operų repertuaras, leidžiantis augti saviems meninin-
kams, sudarantys sąlygas kviestis geriausius pasaulio kūrėjus“. 
Išgirdome, kad teatre padirbėti teks ir daugeliui dirigentų. Jau 
planuoti spektakliai Modestui Pitrėnui, į darbų virtinę bus pa-
kviestas ir Gintaras Rinkevičius. Gal atsiras įvairesnių, tampres-
nių ryšių su potencialiais žiūrovais. Su jais numatoma dirbti 
mažesnėmis atlikėjų grupėmis, rengti edukacines programas, 

Teisybė, kad teatras prasideda nuo rūbinės.O gal nuo prieigų, kaip 
teigia naujasis LNOBT vadovas.

Martyno Aleknos nuotraukos.
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... MEZZO ... 

daugiau koncertuos teatro kolektyvai. Daugiau darbo užguls ir 
dėmesingas, žiūrovams geranoriškai, profesionaliai talkinančias 
redaktores, muzikologes.

Žinia, artistas auga scenoje. J. Sakalauskas pasidžiaugė, 
kad teatre mato kūrybingą potencialą. Tačiau jis galėtų būti 
geriau panaudojamas. O kartu ugdoma jaunoji menininkų karta. 
Todėl svarbus studijinis darbas, stažuotojų programa, operos 
studija, jaunųjų artistų susitikimai su kūrybingiausiais meni-
ninkais seminaruose, meistriškumo kursuose. „Menų inkuba-
torius turėtų tapti kūrybiniu impulsu, paremtu rezidencijomis, 
stipendijomis, eskizų pristatymais“, – tęsė teatro vadovas. Jis 
jaučią pareigą stimuliuoti ir kompozitorius, kurių lauktų na-
cionalinio teatro scena. Netgi numato užsakyti naujų darbų, 
vaikiškų operų. 

Jauno direktoriaus laukia ir ūkiniai darbai. Jam norėtųsi, 
kad teatro žiūrovą pasitiktų gražios prieigos, fontanas, o ar-
tistus – baigta tobulinti teatro scena.

Teatre dirba nemažas būrys įvairių profesijų žmonių. Pa-
linkėkime kolektyvui ir jo vadovui sėkmingo starto bei vilčių 
išsipildymo.

R. AB
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tu ateini iš ten į kur visi
nueisime ir palieti mūs gelmę
taip švelniai švelniai
       taip be galo švelniai
kad net suabejojam ar esi

Tiek šiandien apie poeziją.
O gal ir ne apie ją.

Rašo Donaldas Kajokas savo rinktinės
Poezija, o gal ir ne ji užsklandoje.

Donaldas KAJOKAS
PENKI NUOVARGIO SONETAI
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1. Karaliūnas

paklydau tarp sniegų aukštųjų
palikęs rūmuose palydą
gal pirmąkart bet iš tikrųjų
paklydau tėvonijoje paklydau

štai papilve drėgna palietęs pusnį
sužvengia žirgas palei krūmą
ir aš nebežinau jau kurioj pusėj
ant kokio kalno tėvo rūmai

tuomet iš rankų pavadį paleidžiu
ir leidžiu savo žirgui klaidžiot
pusnim brūzgynais po atšlaites

kur į akis man žvelgia plėšrios kuosos
ir augant baimei vienišas juokiuosi
gal pirmąkart iš laimės
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2. Besileidžiantis slėnin

dar angelas tačiau gal jau ne sargas
jis ėjo kaip žmogus su terbele per petį
iš kur jis ėjo šitaip mirtinai nuvargęs
kai vakaro slėnį jaunutę moterį pamatė

ji prie akmens miegojo susisupusi į šilką
nuo spindinčios kalvos artėjančiam iš tolo
ji priminė vienuolio kapo gladiolę
kuri dykynėj užmaršties sužvilgo

ir nuo kalvos artėjančiam atrodė
kad pasiekė jau prieigas žadėto sodo
kur po ilgų klajonių atsipūsti gali

bet ji suklydo nes pro šilko šydą
tarp miegančios mažų krūtų išvydo
aistringai besidaužantį kryželį

Donaldas KAJOKAS
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3. Viešnia

kaip tarnas jis keleivei kojas apiplovė
įtrynė šiurkščią odą kvepiančiais aliejais
ir taurę rausvo vyno atnešė į lovą
kaip nešdavo ją tai kurią kadais mylėjo

pernakt keleivė jam nepratarė nė žodžio
bukai žiūrėjo į varinę lempos liepsną
žvilgsniu kuris nei kaltina nei guodžia
bet atsiskyrėlis virpėjo prieš tą viešnią

o ji lig pat aušros gurkšnojo vyną
taip neskubriai kol tuščią taurę krištolinę
ūmai sudaužius prie pajuodusių jo kojų

karališkai išėjo pro duris į girios rūką
ir tik tada žmogus atsiklaupė ant šukių
ir karčiai dar už vieną rytą padėkojo

PENKI NUOVARGIO SONETAI
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Donaldas KAJOKAS

4. Sugrįžimas

sargyba sumušė mane ir išmetė už vartų
o aklą šunį perkirto kardais
aš nežinojau miesto karaliuko vardo
aš pats karaliavau šiame mieste kadais

suspardė jie mane ir sąnarius išsuko
burnodami jie atėmė veik viską ką galėjo
grašius drabužį lazdą balną asiliuko
net amuletą tebuos dovanotą odisėjo

ir dvėsdamas kaitroj išvydau koplytėlės nišą
jos gilumoj klūpojo mano moteris pamišus
skaisti lig šiolei kaip giesmė mišių šventų

už nesugrįžusius iš trojos tolių tolio
kur zyzia žalios musės virš valdovo
griovy prie vilijos ir nemuno šlaitų
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PENKI NUOVARGIO SONETAI

5. Tyrai
           Jie suspausti aname krašte,
             Ir tyrai juos laiko uždatyrus
             Iš 14,3

ant aukuro užkėlęs paskutinį veršį
užkūrė senis ugnį ir prie jos klūpojo
ir kai galingą liepsną šiurpūs vėjai taršė
atėjo liūtas ir atsigulė prie kojų

ir pamažu į ratą rinkos tyrų žvėrys
šliužai rauplėti angelai bruzgynų gyviai
o stojus valandai vidurnakčio vėlyvai
iš krebždančios tamsos staiga išniro vėlės

vaiduokliai ir raiši vaikai akim vijūnų
undinės ir benosės mergės amžini klajūnai
tėvažudžiai vilkolakiai ir budeliai įraudę

ir vos tik ryto spindulių mana žolėn pažiro
pravirko pranašas kad niekad niekados iš tyrų
jam nepavyks išvest šią atstumtųjų kartą
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Birutė MAR

KELIONĖ 
Į SIELOS 
NAMUS

 Nedaug Žemėje vietų, kur pasijunti tarsi kitoje planetoje. 
Taip atsitiko pasprukus iš knibždančio skruzdėlyno – Ka-
tmandu – ir po valandėlės nusileidus Butano karalystės 
oro uoste, tarp Šveicarijos alpes primenančių ankstyvo pa-
vasario žiedais sprogstančių kalnų.

Nepalo sostinėje irgi savaip žavu – nors milijoninis mies-
tas panašus į didžiulį lūšnyną, bet praeiviai į tave žvelgia 
kaip į brolį ir bene kiekvienas dovanoja šypseną. O parduo-
tuvių, viešbučių iškabos gatvėse (pvz. „Budos automobilių 
plovykla“ ar „Budos avialinijos“, „Karmos viešbutis“ ir t.t.) 
byloja, kad dievai čia visai šalia – tarsi neregimi pakeleiviai, 
sergintys žmones.

Su pakeleiviu Rolandu ne sykį nusišypsome: pamėgin-
tum Europoje automobilių plovyklą pavadinti Kristaus var-
du – bažnyčią turbūt labai įžeistum, o čia niekas nė nemano 
įsižeisti. Tačiau Nepalo sostinėje greitai pajunti nuovargį. 
Nuo miesto smogo ir dulkių, motociklų ir automobilių „sire-
nų“, gatvėse visaip skurdą demonstruojančių vietinių elge-
tų: štai ant šventosios Bagmati upės kranto, kur deginami 
mirusių kūnai – guli koks bekojis, pasistatęs šalia ramentus 
ir žvilgsniu beldžiasi į tavo sąžinę. Arba, seka iš paskos jau-
nutė pinigų kaulytoja, pradedanti iš toli: „Jūs labai graži, 
panaši į vieną kino žvaigždę, žinote ją? Aš... neturiu už ką 
nusipirkti sąsiuvinių mokyklai. Gal galite...“
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Ir taip nuo ryto ligi vakaro. O dar karštis, milijoninio mies-
to balsų, energijų jūra. Ir staiga – į netikėtą Butano tylą...

Kovo vidurys, pats žydėjimas. Butaną įsivaizdavau pa-
našų į kaimynines šalis – su tuo pačiu visuotinu skurdu, 
rankas tiesiančiais bekojais-berankiais praeiviais. Tenykštę 
laimę (sako, butaniečiai save laiko laimingiausiais žmonė-
mis pasaulyje) irgi maniau esant panašią į indišką ar nepa-
lietišką: laimingi savajame chaotiško skruzdėlyno skurde.

Tačiau pirmosios akimirkos Butano žemėje sugriovė vi-
sus įsivaizdavimus. Lėktuvui leidžiantis rodosi, kad artėja-
me į kalnuotą miškų kraštą, kur nė nebūta miestų ar ci-
vilizacijos. O mediniais ornamentais išpuoštas oro uostas 
labiau primena Budos rūmus, tykią šventyklą ar praeities 
tylą sergintį muziejų.

Kai praeiname pasų patikrą, atliekamą oro uosto tarnau-
tojų-moterų tautiniais butanietiškais drabužiais, mus pasi-
tinka du palydovai – irgi tautinėmis juostomis aprištais me-
dvilnės chalatais, tamsiomis puskojinėmis ir riestanosiais 
išblizgintais batais. „Don Kichotas ir Sanča Panča“, – išsyk 
prilimpa vardai mūsų naujiems bičiuliams – gidui Lantenui 
ir storuliukui vairuotojui Sendžiu.

Akimirką atrodo, kad atsidūrėme viduramžių teatre, o 
prieš mus – spektaklio personažai, karališkų rūmų pažai. 
„Sveiki atvykę į Butano karalystę!“ – sako, svečiams rišdami 
budistų maldomis išmargintus kaspinus.

Kelionėje lyg nuotykių romaną skaitinėdama anglų ke-
liautojo Mišelio Peselio knygą „Kelionės į Mustangą ir Buta-
ną“ nesitikėjau, kad panaši tikrovė lauks ir mūsų. Vos prieš 
kelis dešimtmečius į Butaną patekti galėjo tik karaliaus 
ar karalienės svečiai (vienas iš pirmųjų vakariečių buvo ir 
M Peselis) – iki 1970 m. čia beveik nebūta užsieniečių.

Ir dabar į Butano „planetą“ taip lengvai nenukeliausi – 
pats nusipirkti bilieto negali (tuo turi pasirūpinti agentūra), 
šalis riboja atvykstančių turistų skaičių, iki 200-ų tūkstan-
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čių per metus. O sąlygos visiems vienodos: per dieną atvykė-
lis šaliai privalo palikti 250 dolerių. Į tai įskaičiuota viskas: 
asmeninis gidas ir vairuotojas, mašina, viešbučiai, maitini-
mas, nuziejai.

Pasak Lanteno, tokia valstybės politika, šalį apsauganti 
nuo pigias Azijos valstybes pamėgusių backpacker’ių, kurių 
knibžda kaimynystėje. Tad šalyje – apie 800 000 gyventojų 
ir jokių emigrantų. Tik turistai su valstybės leidimu ir die-
nos mokesčiu.

Tiesa, išimtis galioja Indijos piliečiams – dėl Kinijos in-
vazijos grėsmės (incidentų tarp Kinijos ir Butano jau yra 
buvę po Tibeto okupacijos), Butanas turi saugumo garan-
tą – sutartį su Indija (kurios kariniai daliniai įsikūrę Butano 
pasienyje), todėl Indijos piliečiai į Butaną gali atvykti kada 
panorėję.

Rezultatas akivaizdus: pamatyti pakelėse šiukšles – be-
veik neįsivaizduojama. Na, nebent būtų ką tik pražygiavusi 
kinų turistų delegacija...

Iš M.Peselio užrašų: „Vakarų pasaulyje mes sąmoningai 
griauname savo svajonę. Bet štai antroje XX amžiaus pusėje 
aš atsidūriau tarp tvirtovių, karalių ir lankininkų, kurie gyve-
na realiai...“ 

Karaliai, lankininkai ir tvirtovės – ir šiandieninio Butano 
tikrovė. Sostinė Timpu pasitinka didžiulėmis karališkos šei-
mos nuotraukomis, primenančiomis indiško filmo reklamą. 
Tai jaunasis Butano karalius ir karalienė su kūdikiu – be 
karūnų, kukliais tautiniais drabužiais.

Gidas Lantenas su tokiu pasididžiavimu pasakoja apie 
trisdešimt šešerių metų Butano valdovą, jog išsyk junti – 
butaniečiai jį myli kaip šeimos narį. Sostą karaliui užleido 
šešiasdešimtmetis tėvas (karaliauti Butane galima iki še-
šiasdešimt penkerių, bet tėvas, pasitikėdamas sūnaus eru-
dicija ir išmintimi, perdavė įpėdiniui valdžią anksčiau).

Karalius šalyje svarbiausias iki šiol, o pirmieji parlamen-
to rinkimai Butane įvyko tik 2008-siais metais, kuomet su-
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sikūrė dvi karaliui patariančios partijos. Keliaudami kara-
liškos šeimos portretus matysime bene ant kiekvienų namų, 
interjeruose, užeigose – tarsi šventąją trejybę, visų nuošir-
džiai mylimą.

Net sunku patikėti, kad yra žemėje šalis, kur tradiciniai 
rankomis austi kostiumai – ne muziejaus ar bent jau šven-
čių puošmena, o kasdienis čionykščių drabužis, kuriuo jie 
labai didžiuojasi (jį vilki ir pagyvenę, ir jaunimas – tautinių 
kostiumų raštais išpuoštos ir mokyklinės uniformos). Taip 
apsirėdę vyksta net į užsienio keliones. Pasak gido Lanteno: 
„Kai mus mato užsienyje taip apsirengusius – visi žino, kad 
mes butaniečiai!“.

Tuo įsitikiname, kalnų kelyje sustoję pasigrožėti pievose 
besiganančiais jakais – suvenyrais pakelėje parduodančios 
kaimietės tautines juostas įsiūlo ne mums, o mūsų buta-
niečiams palydovams, kurie su pasididžiavimu jomis apsi-
juosia.

LAIMĖ YRA VIETA

Butano – laimingiausios šalies – apibūdinimas prigijo 
kartą vakariečiui žurnalistui paklausus Butano karaliaus: 
„Koks jūsų šalies BVP (bendrasis vidaus produktas)?“ Buta-
no karalius atsakęs: „Mums svarbus ne BVP, bet bendrasis 
šalies nacionalinės laimės vardiklis“.

Nuo tol „nacionalinis laimės vardiklis“ tapo užsieniečių 
mėgstamu cituoti Butaną apibūdinančiu terminu. Paskui 
vakariečiai ėmę daryti ir kitus „paskaičiavimus“ – nustatę 
net nacionalinės laimės koeficientą! O Butane veikiantis 
valstybinis „Laimės departamentas“ prieš vyriausybei prii-
mant naują įstatymą ar jo pataisą, privalo atlikti visuoti-
nį gyventojų referendumą – ar priimtas įstatymas padarys 
žmones laimingesniais? Jei dauguma nubalsuoja neigiamai, 
įstatymo priimti nevalia. Kuo gi ne pasaka?
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Na, visa tai gražūs žodžiai, bet kaip iš tikrųjų? – protas 
labai nori šį mitą paneigti... Tad, kai iš oro uosto riedame 
džipu Butano sostinės Timpu link, vis žvilgčioju į palydovų 
veidus – ar iš tiesų šie žmonės tokie jau laimingi, laimin-
giausiausi Žemėje?

Laimė juk nepriklauso nuo vietos nei tautybės, kužda 
protas. Be to, laimę tradiciškai įsivaizduoju kaip giedrą šyp-
seną veide – o abu palydovai santūrūs, nė nesistengia vai-
dinti labai laimingų ar svetingų. Vienintelis skirtumas – nuo 
abiejų sklinda tokia ramybė, lyg būtų iš gilios meditacijos ką 
tik išnirę budistai vienuoliai.

„Ar žmonės čia tikrai laimingiausi?“ – tardau gidą. Jis ra-
miai, nelabai tuo ir didžiuodamasis, atsako: „Na taip. Buta-
nas neturtingas – žmonių dar neapsėdus turto manija, pa-
kanka, kiek turim“.

Bet... kaip įmanoma išlikti neapsėstiems turto manijos? 
„Gal dėl to, kad iki 1970-jų šalyje nebuvo pinigų, mokes-
čius karaliui vietiniai mokėjo produktais ir nė nežinojo, ką 
reiškia kaupti pinigus. To dar nespėjo išmokti“, – nusišypso 
gidas.

Protas vėl nerimsta: tai jau girdėjome, ir komunizmo te-
orijos apie tai... Bet argi gali būti, kad tai ne vien deklaruo-
jama utopija??? 

Tačiau visi klausimai ima nejučia tolti, kai pro mašinos 
langą žvelgiu į sprogstančių pavasarinių sakurų žiedus, 
akmenuotą upę ir sniego viršūnes tolumoje, o vienintelė at-
einanti galvon jų laimės priežastis: gyvenimas šiame gamtos 
rojuje.

Lietuviškoje gamtoje irgi pasijunti laimingiausiu. O čia 
net šimto tūkstančių gyventojų sostinė Timpu įsikūrusi 
miškų oazėje, kiti miestai irgi kalnų papėdėse, palei srau-
nias upes.

Tarsi atspėjęs mintis, gidas Lantenas taria: „...ir labai 
gera čia gyventi, gamtoje“.

Užsispoksoję į kalnus, nė nepastebim, kad jau ir sosti-
nė – toks, regis, nedidukas kalnų miestelis, kurio kiekvie-
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nas namas ornamentuotas tarsi iš pasakos. Gražu. Gidas 
šypsosi: „Ar žinote, kad „laimė“ ir „grožis“ butaniečių kalboje 
išreiškiami vienu žodžiu?“.

Laimė – grožis. Grožis teikia laimę, o, būdamas laimin-
gas – sieki kurti grožį... Gal iš šio suvokimo ir tenykščių 
poreikis kiekvieną namą išgražinti tradiciniais mediniais 
ornamentais? Iš pirmo žvilgsnio sostinė atrodo lyg pasakų 
miestas su daugybe karališkų namų.

Po nepalietiškų nakvynės kambarių nieko nesitikime iš 
Butano viešbučių. Bet šis niekuo nesiskiria nuo praban-
gaus viešbučio Vakarų Europoje. Vestibiulyje pasitinkanti, 
tautiniais rūbais vilkinti „viešbučio šeimininkė“ pati nuneša 
lagaminus į kambarį, pavaišina imbiero-medaus arbata, o 
kitą rytą, aptarnaudama per pusryčius, paklausia:

– Ar tikrai pusryčiams jums nereikėtų ko nors „ne indiš-
ko“? (nes dauguma svečių iš Indijos – jiems paruoštas indiš-
kas aštrių patiekalų bufetas).

Kalnų viršūnės pro kambario langą, karališka ramybė – 
lyg būtume atkeliavę, kaip kadaise anglų keliautojas Mišelis 
Peselis – pas tolimos šalies karalienę į svečius! 

Vakare, kai išeiname pasižvalgyti po miestą, atmosfera 
gatvėse kažkuo primena Rytų Europą. Skurdžios krautuvės, 
kiniškos prekės, dar nėra pakuočių industrijos – produk-
tai suvynioti į popierių ar supilstyti į paprastus stiklainius, 
nėra blizgančių etikečių nei prekių gausos. Žuvis, mėsa – 
importuota iš Indijos ir kitų kaimyninių šalių.

Pagal vietines mahajama budizmo tradicijas, vištos, kar-
vės ir jakai čia laikomi tik pienui, sūriams ir kiaušiniams – 
gyvūnų negalima žudyti. Ir žvejoti Butane uždrausta – ne-
bent gautum leidimą, bet turi žuvį paleisti atgal į vande-
nį. Tad mėsą ir žuvį butaniečiai valgo importuotą (na, kas 
žino – gal ir mažesnė nuodėmė...).

Miesto centre, gatvių sankryžoje – keista apskrita pavėsi-
nė su karališku bokšteliu, irgi išpuošta tradiciniais medžio 
ornamentais. O po stogeliu – tarsi husaras iš seno filmo, kaž-
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kam energingai diriguojantis. Pasirodo, tai čionykštis eismo 
reguliuotojas! Jis taip artistiškai „diriguoja“ automobiliams 
ir praeiviams, lėtai keldamas ir vėl nuleisdamas rankas, jog, 
jei fone suskambtų kokios Bethoveno simfonijos įrašas – at-
rodytų, kad gatvėje eismui diriguoja tikras dirigentas.

Viena sakraliųjų sostinės vietų – Thimpu Memorial Chor-
ten, tibetietiška stupa. Kinams okupavus Tibetą, čia apsi-
gyveno nemaža tibetiečių pabėgėlių. Tad ir šiandien tarsi 
ritualinį spektaklį gali stebėti aplink stupą ratu einančius 
žmones, sukančius savo maldos malūnėlius. Ant stupos 
laiptų susėdę senjorai užkandžiauja, moterys pilsto tradici-
nę pieno arbatą.

Kojos pačios ima nešti ratu ir tave – kartoji jų mantrą, 
žvelgi į tokius artimus, saulės nugairintus, ramybe ir tikėji-
mu dvelkiančius veidus, į jų mažučius kūnus.

Om mani padme hum, tenykštis „Tėve mūsų“, reiškiantis 
„Dievas manyje sveikina Dievą tavyje“.

Tas ėjimas ratu, kartojant mantrą, išties kažką išlaisvina 
giliai viduje, lyg išsuka tavyje tūnančią paslėptą jėgą -

om mani padme hum,
om mani padme hum,
om mani padme hum ------

Mantros čia ir ant delnuose sukamų maldų malūnėlių, ir 
ant plazdančių vėjuje vėliavėlių. Jų plazdėjime žmonių min-
tis ir maldas vėjas nuskraidina Dievui....

„Rytoj aplankysime Timpu tradicinės medicinos ligoni-
nę“, – būsimos dienos tvarkaraštį pristato gidas. Pasirodo, 
tradicine medicina čia vadinama toji, kuri pas mus laikoma 
„netradicine“. Ir atvirkščiai. „Kuomet žmogus suserga, šei-
mos gydytojas jį nukreipia į tradicinės arba į netradicinės 
medicinos įstaigą.“

Vienas ligoninės pastatas skirtas Medicinos muziejui. Jo 
fojė – sveikatą saugančio Medicinos Budos skulptūra-alto-
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rėlis, laikančio gydantį augalą rankoje. Eksponatai – įrė-
mintos budistų mantros už žmonių sveikatą, kažkada buvę 
svarbiausiais vaistais (prisiminiau Nepale aplankytą „Dan-
tis gydančio Budos“ altorių: prie jo kadaise žmonės eidavo 
melstis, kuomet suskausdavo dantį, aukojo jam pinigus). 
Muziejuje išdėlioti gydančių džiovintų žolių ryšulėliai; ant 
sienų – piešiniai, vaizduojantys, kaip kūdikio prasidėjimo 
metu siela įskrenda ir apsigyvena žmogaus kūne.

Net įdomu būtų užsiregistruoti į priėmimą pas tradicinės 
medicinos gydytoją. Pasirodo, ne taip paprasta – priešais li-
goninę išsirikiavusi minia, žmonės atvažiuoja čia iš viso Bu-
tano. Nors nešilta – keliasdešimt butaniečių kantriai laukia 
kieme. O užėjus ligoninės vidun – koridoriaus gale sklinda 
pirties garai... 

DVASIŲ BUVEINĖ

Gamtos grožis stebuklingas. Rodos, namai kalnuose pa-
kibę vertikaliai, o jų šeimininkai turėtų sugrįžti iš kaimyno į 
namus tarsi stačių kalnų ožkos.

Galėtum žiūrėti ir žiūrėti pro mašinos langą, taip savaitę 
be sustojimo riedėti kalnų keliais ir slėniais, grožėtis žydin-
čiais rododendrų ir sakurų žiedų „pliūpsniais“, ilgaspyglė-
mis pušimis, tolumoje – baltomis viršūnėmis, siekiančiomis 
penkis kilometrus. Už jų – paslaptingasis Tibetas...

Lantenas pasakoja apie Butane gyvenančias dievybes – 
aukštai kalnuose ir tarp žmonių. Aukštai įsikūrę karingi die-
vai – „vėjo žirgai“. O į aukščiausias viršukalnes nė negausi 
leidimo kopti, kad nepažadintum ten besiilsinčių dievybių.

Dar tikima, kad kančias žmonėms atneša tarp jų žemu-
mose įsimaišiusios pavojingos dvasios (penkioliktame am-
žiuje Butane net kankindavo šunis – tikėjo, kad į juos įsikū-
niję piktieji demonai). Užtat labai populiarūs „piktų dvasių 
išvarymo“ ritualai – religiniai šokiai, atliekami dzonguose 
per šventes (dzongai – Butano vienuolynai-tvirtovės). Demo-
nų kaukės, kurias dėvi šokėjai, vaizduoja žmogiškas ydas 



50

ir padeda išvaryti viduje tūnančius demonus. Taip pat jos 
atspindi įvairialypės žmogaus sielos ir proto pavidalus.

Kaukės grėsmingos, didžiulės, nusagstytos net išdžio-
vintomis kaukolėmis – šokėjai žvelgia pro plačiai išžiotas jų 
burnas, būgnų akompanimentui imituojant žmogišką siau-
bą. Šokėjai trypia basomis, mediniais kardais kaunasi su 
demonais, šokinėdami ant vienos kojos (pasak M.Peselio, ne 
taip seniai šokėjais buvę dzongų vergai, šokių juos mokyda-
vo rimbu).

Miškai irgi laikomi šventais, nes juose gyvena Lu – Žemės 
dievybės, nepriklausančios budistų nei induistų panteonui, 
atėję iš senosios bonų religijos. O iš aukštai kalnuose stūk-
sančių akmenų, pasak butaniečių tikėjimo, sklinda nuodin-
gos dujos – užtat ten sunku kvėpuoti.

Kas žino, ką gi tie aukštikalnių akmenys išties žmonėms 
byloja? Gal žmogiška esybė nepajėgi atlaikyti jų skleidžiamų 
išminties vibracijų – tuomet ir pavadina jas „nuodingomis 
dujomis“...

LINKSMŲJŲ PIMPUKŲ KAIMAS

Timpu turguje dailiai išrikiuotos falų skulptūrėlės suve-
nyrų kioskuose – na, greičiausiai atrakcija turistams. Jau 
prieš tūkstantmečius falų piešimas šiuose kraštuose buvo 
namų apsauga nuo blogio, falo kultas garbinamas induiz-
me. Bet, pasirodo, Butanas turi ir autentišką falų piešimo 
tradiciją.

Kai priartėjame prie Wangdi miestelio, pralinksmina jų 
atvaizdai vos ne ant kiekvieno namo. Ir vienas už kitą iš-
radingesni – su dviem žmogaus akimis, net su trečiąja iš-
minties akimi; ir plaukuoti, ir taškuoti, mėlyni, raudoni, 
rožiniai. Net su angelo sparnais ar trykštančios spermos 
fontanėliais. Išmarginti spalvotais dryžiais kaip velykiniai 
margučiai.

„Linksmųjų Pimpukų kaimas“, – juokaujame. Išties, visi 
namai jais išpiešti, tokiais... nekaltai žaviais. Pasirodo, pen-
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kioliktajame amžiuje šiame miestelyje gyvenęs budistų vie-
nuolis-menininkas Lam Drukpa Kuenley ėmė piešti falus, 
taip norėdamas išprovokuoti žmones, besilaikančius budiz-
mo askezės dogmų. Jis rašęs eiles ir tikinęs konservatyvius 
kaimiečius, kad Dievą ir nušvitimą galima pasiekti ne tik 
per askezę, bet ir per muziką, poeziją, vyną, šokį, kūniškus 
malonumus. Juk falas šventas, be jo nebūtų žmonijos – vie-
nuolis ėmęs mokyti žmones garbinti falą ir piešti jo atvaiz-
dus ant namų fasadų.

Tradicija prigijo, „dievišku bepročiu“ vadintas Lam 
Drukpa Kuenley turėjęs daug sekėjų. Sklinda legendos, 
kad jis nugalėjęs į šunį įsikūnijusį demoną. Praėjus pusei 
tūkstantmečio, Wangdi kaimelis ir jo šventykla tebėra sa-
krali vieta – čia plūsta piligrimai iš viso pasaulio, atvyksta 
negalinčios vaikų susilaukti šeimos. Atvykę eina ratu aplink 
šventyklą – štai viena moteris neša į vystyklus kaip būsimą 
kūdikį suvystytą didžiulį falą. Šventikas žmones laimina iš-
drožtu mediniu falu.

Sako, apsilankius čia, įvyksta daug stebuklų – žmonės 
grįžta padėkoti, aplink krykštauja mažyliai, dūksta čia gyve-
nantys vienuoliukai... Išties laiminga vieta.

Po apsilankymo „Linksmųjų pimpukų kaime“ apima toks 
tyras džiaugsmas, jokio gašlumo anei pasibjaurėjimo. Norisi 
apsikabinti didžiulį falą ir padėkoti Dievui, kad jį sutvėrė!

Į PLAČIĄ PROVINCIJĄ

Savaitę keliaujame džipu per kalnų perėjas ir didingus 
dzongus, kuriuose kadaise virė Butano gyvenimas. Gidas su 
vairuotoju mums – lyg karaliams – kiekvienąsyk atidaro ir 
uždaro duris. Palydovai nuoširdūs, bet sykiu išlaiko svečių 
privatumą. Niekados nevalgo kartu, sakydami, jog eis už-
kandžiauti į kitokias užeigas gatvėse: „ten, kur labai aštru“.

Kelissyk paragaujame ir jų maisto, čili pipirų ir sūrio 
troškinio – pasirodo, Butane čili pipirai laikomi ne priesko-
niu, o daržove! Nurijus šio troškinio šaukštą, kelias minutes 
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atima žadą. O vietoj kepsnio dažnai – omletai ir kepti kiau-
šiniai, ne viename restorane užrašai: „Atsiprašome, maistas 
tik vegetarinis“.

Laukuose besiganančios karvės – daug liesesnės už 
mūsiškes, iš tolo atrodo kaip tikros Dievo karvytės – rudi 
taškeliai tolumoje. O pakilus aukštyn į kalnus – gulinėja 
gražuoliai tingūs jakai. Žiemoti į Butano slėnius atskrenda 
juodosios gervės, vadinamos rojaus paukščiais. Butaniečiai 
pasakoja, jog atskridę į Gangsey vienuolyno lygumą, gervės 
kažkodėl visados pirmiausia apsuka aplink vienuolyną tris 
ratus...

Vienuolynai čia primena našlaičių prieglaudas – vaikai 
į juos atiduodami tėvų, nepajėgiančių išmaitinti. Mažie-
ji Budos gyvena ankštuose vienuolynų kambarėliuose lyg 
tvarteliuose, ant purvinų gultų. Dūksta kiemuose, lyg an-
gelai-paukščiai mosuoja savo vyšniniais apsiaustais. Atėjus 
maldos ritualo metui, klusniai suklaupia eilėmis ir kaip mo-
kykloje kartoja mantras, kurioms pritaria didingų būgnų ir 
varpų gausmas – o paskui alkani išpuola į kiemą ir tiesia 
puodelius, į kuriuos vyresnieji vienuoliai iš kibiro pilsto po-
pietės pieno arbatą.

vienuoliai tarsi angelai sparnus
nusimeta maldų apsiaustus -
ir valgo vakarienę šaukštais...

Kaimų pakraščiuose matyti raudonai balti religiniai „van-
dens malūnai“, kuriuose įtaisytas ir maldos ratas. Net ma-
lūnai suka maldas, ne tik žmonių rankos – maldų malū-
nėlius. Ir kiekvienuose namuose, pasak gido, visados yra 
maldai skirtas kambarys.

Kuo gi mes skiriamės? – kelionėje nesyk pagalvoju. Kuo 
skiriamės, kad negalime pasauliui pasakyti, jog esame lai-
mingiausi pasaulyje? Butane klausia: „Pagal dešimties balų 
skalę, kiek duotumei sau balų, atsakydamas į klausimą „ar 
aš jaučiuosi laimingas?“ Ir... supranti, kad nuoširdžiai ne-
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duotumei dešimties. Kažkokio noro auksinė žuvelė taip ir 
neišpildė. 

Pirmasis galvon ateinantis atsakymas – žodžiai iš J.Iva-
nauskaitės knygos „Tibeto mandala“: „Suprantu, kad la-
biausiai man trūksta tikėjimo...“. Labiausiai mums visiems 
jo trūksta. Tikėjimo ir pasitikėjimo. Pasitikėjimo vieni kitais. 
Pasitikėjimo savo valstybės vadovu, karaliumi, kurį butanie-
čiai myli kaip šventą tėvą. Žmonių pasitikėjimo politikais, o 
politikų – žmonėmis. Pasitikėjimo savimi ir savo vertybėmis, 
vieni kitais.

Ir svarbiausia – tikėjimo, kad viskas nesibaigs šiuo vie-
ninteliu gyvenimu ir kiekvienas veiksmas turės atpildą, kad 
Žemėje egzistuoja aukštesnioji tobula tvarka, kurios mūsų 
žmogiška sąmonė dar nepajėgi suprasti. (Prisiminiau papa-
sakotą nutikimą Indijoje: vienuolis, kuriam vakarienei res-
torane atnešė persūdytą jogurtą, nepasipiktino. Priešingai, 
paragavęs nusišypsojo ir tarė: „Gal Dievas nusprendė, kad 
šiandien man trūksta druskos...“)

Tas pasitikėjimas galbūt ir teikia vidinės laisvės būse-
ną, kurią spinduliuoja butaniečiai – šalyje tvyro ramybės 
ir nuolankaus pasitenkinimo savo būtimi aura. Labiausiai 
juos, sako, stebina, kad Vakarų žmonės žino, ką veiks atei-
nančiais metais: „Bet juk žmogus nė nežino, ką Dievas jam 
sumanęs rytojui!“

Ir dar, „keturi nacionalinės laimės stulpai“, apie kuriuos 
pasakoja Lantenas – matyti, čia ne vien gražūs žodžiai. 
I. Gamtos ir aplinkos išsaugojimas (Butano konstitucijoje 
įrašyta, kad šalyje privalo išlikti iki 60-ties procentų miš-
kų, dabar jų yra net 75 procentai!) II. Kultūros ir identiteto 
išsaugojimas. III. Ekonomikos ir socialinio gyvenimo vysty-
mas. IV. Teisingas šalies valdymas, kuriuo būtų patenkinta 
tauta. Su kokiu pasididžiavimu gidas taria: „Mūsų karalius 
turi viziją – šalies ateities viziją“...

Ak, jei Lietuvoje gimtų būsimas valdovas, kuris turėtų 
šalies viziją – ne rinkiminių kampanijų suformuluotą ir vi-



54

saip protingais žodžiais išgražintą – bet nepalaužiamai savą 
ir tikrą, sklidiną butanietiško Sparnuotojo Tigro jėgos...

KELIONĖ Į SIELOS NAMUS

Septintajame amžiuje į Butano žemę atkeliavo Nepale gi-
męs antrasis Buda, guru Rimpočė. Tikima, kad ant Spar-
nuotojo Tigro nuskriejo iki viršukalnėje stūksančios uolos 
ir meditavo ten trejus metus. Per tą laiką sutramdė demo-
nus – nuo tol Butanas tapo Budos žeme...

Guru Rimpočė laikomas Butano globėju, jo atvaizdai bene 
visose šventyklose. O ten, kur meditavo šventasis – pasta-
tyta „Tigro lizdo“ šventovė, butaniečių Meka, kur kiekvienas 
privalo bent kartą gyvenime atkeliauti. 

...Vos išvydus tolumoje „Tigro lizdą“ ant aukštos uolos 
atrodo, kad jis išties – ne žmonių sutvertas. Ir per dieną nie-
kaip jo nepasieksi. 

Iki pusiaukelės piligrimus gali panešėti žirgai, besiganan-
tys kalnų papėdėje. Kaip tikra princesė, išsirenku baltą žir-
gą. Įsitaisau balne, už manęs joja mylimas princas... Žirgai 
žino kelią, sustoja atsigerti iš kalnų šaltinių. Greta einantis 
gidas ima pasakoti Tigro Lizdo istoriją, bet nebegirdžiu jo 
žodžių... 

Žvelgiu į tą dievišką altorių aukštai kalnuose, ir viduje 
ima skambėti visai kitos mintys, tarsi jas būtų atsiuntęs 
praskriejantis dangaus raitelis: kelionė į Sielos namus, į sa-
vąjį Tigro lizdą...

Tuomet viskas įgyja simbolišką prasmę – kiekvienam ga-
balėlį šios žemiškos kelionės skirta pajoti „ant balto žirgo“, 
šviečiant saulei ir pučiant šiltam vėjui, kuomet gyvenimas 
skrieja kaip beišsipildanti pasaka... 

O paskui, nulipus nuo žirgo, kopti pėsčiomis. Kliūti, 
klupti, atsitiesti, kilti toliau. Tai panyrant į medžių šešėlių 
karalystę, tai vėl išneriant į šviesą. Kopti darosi vis sunkiau, 
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Tigro lizdo šventovė tolumoje tai pasirodo, tai vėl pasisle-
pia – ne visados tavoji Sielos buveinė aiškiai matyti.

Tik nujauti, kad šis kelias ir yra prasmė – gal neatsitik-
tinai šiandien paskutinė tavo keturiasdešimt aštuntų metų 
diena, rytoj – keturiasdešimt devintasis gimtadienis.

Kaip čiurlioniškoje procesijoje, iš paskos ir priekyje eina 
daugybė nepažįstamų pakeleivių, atvažiavusių ieškoti savų-
jų Sielos namų. 

Kai jau esi, rodos, visai arti Tigro lizdo – staiga pama-
tai, kad dar reikės įveikti daugybę laiptų, besileidžiančių tai 
aukštyn, tai žemyn... Būties kelionė klaidi. 

Ir štai laukta akimirka, kai jau matyti šventyklos vartai. 
Bet staiga abejonė: gal... geriau neisiu vidun, grožėsiuos tuo 
stebuklu iš toli? Kad įėjus nesubyrėtų iliuzija...

Bet smalsumas nugali: privalai eiti. Susitikti su savimi. 
Prie vartų visus daiktus reikia palikti šventovės sergėtojams: 
„Tai – Dievo namai, negalima neštis mobiliųjų telefonų“, skel-
bia užrašas. Skamba tarsi eilėraščio eilutė...

prašome prie vartų palikti mobiliuosius telefonus –
nes tai Dievo namai,
negalima fotografuoti nei dalintis facebooke –
nes tai Dievo namai
iš kurių pabuvai išėjus...

Palikę daiktus, tuščiomis kylame stačiais laiptais į neže-
miškos architektūros šventyklą, susiliejančią su uola, tarsi 
pačių dievų beveik danguje pastatytą. Ne rankomis, o spar-
nais.

Tavo Sielos namuos – daug kambarių. Prieš įeinant į kie-
kvieną, reikia nusiimti batus, atsidengti galvą. Ir širdį. Ne-
sislėpti, kad SUSITIKTUM su savimi. Kokios dar nepažįsti. 
Galbūt pažinsi tik akimirką, žvelgdama į budinčių Budų at-
vaizdus. Didesnių už tave, ir visai ne angeliškais veidais – 
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kai kurie jų sklidini pykčio ir keršo, su šimtais akių ir ran-
kų, o jose – šviesos kalavijai, amžinybės raktai.

Tavo Sielos namuos yra kambarys, kur gyvena demonai. 
Sergintys tave. Jų pavidaluose kaip atspindį pamatai savuo-
sius: ožio, gyvatės, tigro, drakono veidais... Gali žiūrėti jiems 
į akis – visai kitaip, nei kovotum su jais mintyse ar sapnuo-
se.

Tavo Sielos namuos yra kambarys iš gryno aukso – auk-
sinės kolonos, altoriai, paauksintos sienos – čia esi pasaulio 
valdovė. Įėjus negali patikėti, kad tai tavo namų kambarys. 
„Esu neverta, nejaukiai jaučiuosi...“ – kiek sykių girdėtas 
balsas. Bet auksiniai Budos tarytum sako: tai tavo auksiniai 
namai, nebijok savo aukso. 

Tavo Sielos namuos yra kambarys, tuščias tarsi indas. 
Bet iš jo sklinda tokia šiluma, lyg kažkas ką tik būtų kūre-
nęs laužą. Kai įeini ir pakeli akis, matai tolumoje prie sienos 
degančias daugybę žvakelių.

Jos virpa – žvelgdama į jas ilgai stovi sustingusi, tarsi kas 
būtų supančiojęs kojas. Nejučia imi prisiminti savuosius iš-
ėjusius, pajunti, tarsi jie alsuotų aplink... Tavo protėviai.

Matai savo išėjusią mamą; regėtas tik nuotraukose mo-
čiutę ir promočiutę. Esi viena jų, esi jos, mes, jie – tarsi šia-
me kambaryje būtų išnykęs laikas, gimimas, mirtis.

Net pamiršti, kad aplink pakeleiviai, užeinantys į Protė-
vių kambarį uždegti žvakių saviesiems – jų alsavimas rytoj 
irgi virs degančių žvakių alsavimu gyvųjų kambariuose.

Paskui susimoki kambario tamsoje tūnančiam vaikinu-
kui už žvakę, jis ją užžiebia, pašlaksto šventu vandeniu iš 
indo su povo plunksna – liepsna suvirpa tarsi gyvybė...

O kai, regis, jau apėjai visus savo Sielos kambarius – 
staiga koridoriaus gale pamatai akmeninius laiptus žemyn, 
į visišką tamsą. Ar tai tasai uždraustas visų pasakų kamba-
rys, į kurį nevalia žengti?
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„Ar čia... galima eiti?“ – klausi grįžtančių iš tamsos ke-
leivių. Taip, atsako jie, tik nelengva bus ten patekti. Bet iš 
smalsumo leidies kopėčiomis į akmeninį tamsų šulinį, pa-
siekus jo dugną eini siaurutėliu šaltu koridorium, neberegė-
dama nieko. Kol tamsaus tunelio gale matai mažą žiburėlį.

Turi susilenkti, kad jį pasiektum. O ten žvake apšviestas 
celėje kabo paveikslas, vaizduojantis dievybę, apsikabinusią 
drakoną. Guru Rimpočė, kovojantis su demonais. Jie gali-
nėjasi – o atrodo, kad mylisi. Kaip grumiasi ir mylisi kažkas, 
giliai širdyje...

dievas ir demonas
mylisi

kaip du artimiausi
paukščiai

Kai sugrįžti iš savo Sielos namų į saulėtą dieną, vėl dvelk-
teli vėjas – staiga tarsi pirmąsyk pamatai pasaulį. Kalnų ke-
teras, žydriausią dangų, žmones žemai – tarsi dievo karvy-
tes. Žvelgi akimirką į tą stebuklingą paveikslą tarsi ne savo 
žvilgsniu.

O paskui – leidies nuo kalno lengvai, tarsi skristum...
Nuotraukos autorės
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Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS

Viktoras. Skirvytė, 2017
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly
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Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS

Kožną vieną ir visus sykiu  
apkabinu Sidabrinė nendrės 
premijos laureatė, Lietuvininkų 
tarmės puoselėtoja  
Vaida Galinskienė
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly

Iš sielos vizijų. Kuršių marios, 
Klaipėda, 2017
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Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS

Link Senojo turgaus.  
Klaipėda, 2017
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly

Mažosios Lietuvos tyrinėtojas,  
diplomatas Vytautas Žalys. Vilnius, 2018

Virginijus Kinčinaitis. 
Uostadvaris, 2017

Speiguotoj Marių pasakoj dar supasi  
vaikystės vasara. Kintai, 2017
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Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS
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MAŽOJI LIETUVA / KLAIPĖDOS KRAŠTAS –  
užpustytas laikas žodis smėly

Laivus išlydint – nekart mačiau – kaip  
paukščiai žmonėmis pavirsta – iliuziją suteikia –  

viltį – jūs laukiami... Klaipėda, 2017
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prie SANTAROS židinio

DR. VLADAS LAŠAS: 
„AUKŠTUMOS NUTEIKIA GERAI!“

Dr. Vladas Lašas – inovatyvių technologijų įmonių 
kūrėjas, mokslininkas, žaismingai spėliojantis, kiek 
lietuvių astronautų dirbs Marse 2118-aisiais, kai mi-
nėsime antrąjį atkurtos Lietuvos šimtmetį, pasakojantis 
apie veiksmingesnės savižudybių prevencijos Lietuvoje 
projektus ir šiam tikslui sutelktus specialistus ir vi-
suomenę. Globalios Lietuvos lyderių (GLL) valdybos 
narys, Oslo „Verslas taikai“ apdovanojimo – tai aukš-
čiausias verslininkų įvertinimas pasaulyje – laureatas 
(2012 m.), KTU garbės daktaras, TED konferencijų 
rėmėjas ir dalyvis, tarptautinių iniciatyvų už šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimą dalyvis ir – kartu su 
Richardu Bransonu ir kitais žinomais pasaulio versli-
ninkais – organizacijos klimato kaitai stabdyti „Carbon 
War Room“ steigėjas, Lietuvos verslo angelų asociacijos 
bei Lietuvos „Junior Achievement“ valdybų pirminin-
kas, „Techstars London startuolių akseleratoriaus“ da-
lininkas. Ir tai dar ne visas dr. Vlado Lašo profesinės 
veiklos, domėjimosi sričių ir pasiekimų spektras.
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– Kas vedė bei įkvėpė Jus profesinės veiklos pradžioje? 
Ir kas – dabar?

– Visada noriu įžvelgti sritis, kuriose galimi pozityvūs 
pokyčiai, kad veikla būtų reikšminga, reikalinga ne tik man, 
bet ir daugeliui. Svarbu įvertinti savo galimybes ir daryti 
tai, kas įdomu, ką norisi išbandyti, išmokti. Smalsumas, 
noras daryti tai, kas prasminga ir nevienadieniška, – man 
tai pagrindinė varomoji jėga.

Kartu labai svarbu, kaip sako alpinistas Vladas Vitkaus-
kas, ne tik į kurį kalną kopi, o su kuo. Žmonių tarpusavio 
ryšys, darni komanda, bendra kryptis ir tikslas – jeigu tai 
atsiranda – ir grupė žmonių gali tapti puikia svajonių ko-
manda. Juk kiekviena problema yra ir puiki galimybė. Po 
pirmosios kelionės į JAV, kur 1989 metų lapkritį dalyvavau 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoje, 
dar aiškiau pajutau, kaip stipriai mes buvome izoliuoti tuo-
metinėje Lietuvoje – nors Berlyno siena jau buvo nugriauta. 
„Su jumis nei mokslo, nei verslo nesukursi – grįšite atgal į 
Lietuvą, vėl už „geležinės uždangos“. Pokalbį telefonu užsakyti 
reikia prieš savaitę, laiškai ir siuntos keliauja mėnesius“, – 
sakė JAV lietuviai mums, pirmąkart atvykusiems iš Lietu-
vos universitetų. Grįžęs pakalbinau porą draugų, ir ėmėme 
veikti: išsiuntę pasaulio lietuvių bendruomenėms laikraščius 
su Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo aktu, pirmieji 
Lietuvoje ėmėmės skubių tarptautinių siuntų verslo. Nors 
šioje srityje neturėjome jokio patyrimo, labai norėjome kad 
mums pasisektų, sparčiai mokėmės ir tapome UPS tarptau-
tinio tinklo dalimi, daug ką išbandėme pirmieji, diegėme tai, 
ko kaimyninėse šalyse dar nebuvo: tai kasdieninis krovininio 
lėktuvo reisas siuntoms gabenti, kompiuterinis siuntų stebė-
jimas ir kt. Nebuvo paprasta, bet buvo labai įdomu. Ir ateities 
versle reikės žmonių, kurie imasi iniciatyvos, yra aktyvūs, 
gebantys bendrauti, susiburti ir dirbti komandoje, kurti savo 
projektus. Tai svarbu ne tik startuoliui – darbuotojas net ir 
didelėje kompanijoje turi jaustis dalininkas, atsakingas ir 
iniciatyvus. Labai svarbu, kad Lietuvoje būtų puikios sąlygos 
kurti ir auginti inovatyvius startuolius. Prieš aštuonerius 
metus suorganizavome pirmąjį Lietuvoje „Startuolių savait-
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galį“. Per šį neilgą laikotarpį Lietuvoje turime išaugusį visą 
būrį startuolių, susiformavusią ekosistemą. Daug išmokau 
ir pats, patardamas, padėdamas jaunimui ir investuodamas 
į startuolius. Bendravimas su jaunimu įkvepia. Kartu tai 
yra labai svarbi sritis Lietuvos ateičiai – juk „Silicio slėnis“ 
taip pat išsivystė iš neįtikėtinai drąsias idėjas turinčių žmo-
nių sukurtų startuolių. Kad Lietuvoje sėkmingų startuolių 
būtų daugiau, kad visa ekosistema augtų sparčiau, reikia 
ir palankios teisinės aplinkos, valstybės institucijų ir verslo 
bendrų pastangų, taip pat ir visuomenės supratimo. Neseniai 
įsteigėme Lietuvos verslo angelų asociaciją LitBAN, jungiančią 
„verslo angelus“ – žmones, savo patyrimu ir nedidelėmis in-
vesticijomis padedančius įkurti ir auginti startuolius. Kviečia-
me prisijungti visus, jau sukūrusius savo verslus, turinčius 
verslo patirtį bei galinčius investuoti, taip pat ir nedideles 
sumas, tačiau kol kas nedrįstančius. Norime parodyti, kad 
technologinių startuolių idėjos, įgyvendinamos gerų komandų 
ir pagrįstos finansiniais ištekliais, ateityje gali duoti puikius 
rezultatus ir grąžą investuotojams. Reikšminga misija man 
yra dalyvauti GLL taryboje, siekiant, kad į Lietuvą sugrįžtų 
gabūs, talentingi žmonės, kad ir išvykusieji vėl atrastų ryšį 
su Lietuva ir darytų tai, ką moka geriausiai – savo srityje 
profesionaliai talkintų Lietuvai. Nuo 2005 metų dalyvauju 
pasaulinėse TED konferencijose ir daug ko jose išmokau, 
tapau vienu iš rėmėjų. Teko bendrauti su daugeliu įdomių 
žmonių ir pakviesti juos į Lietuvą. Su bendraminčiais įkūrėme 
ir TED formato konferenciją Lietuvoje, tai TEDxVilnius. Da-
lijimasis idėjomis – galimybė jas įgyvendinti, tapti komandos 
dalimi. Nes vienas, ir geriausią idėją turėdamas, dažniausiai 
nenuveiksi nieko. Pasidalydamas suteiki galimybę kitiems. 
Tai leidžia augti.

-„KIEKVIENAS LAŠAS SVARBUS.“ Tai vienas iš Jūsų moto, 
labai iškalbus ir primenantis Jūsų artimuosius...

– Žodis „lašas“ čia bendrinis – iš mažosios raidės: kiek-
vienas iš mūsų atskirai esame maži, ir, kad įvyktų kas nors 
didesnio, reikia visų mūsų pastangų: juk lietui reikia daug 
lašų, ir kiekvienas, nors ir mažas – svarbus...



71

O artimųjų aplinka labai skatino šviestis, domėtis įvai-
riais dalykais ir augti. Mano mama Eugenija Mikšytė-Lašienė 
buvo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja St. Žuko dailės 
technikume, kuris veikė Pelėdų kalne, tėtis Algirdas Lašas 
dėstė elektroniką Kauno politechnikos institute. Prisimenu 
vaikystės įspūdžius, kai su seneliu profesorium Vladu Lašu* 
iš namų Aukštaičių gatvėje nusileisdavome Žaliakalnio fu-
nikulieriumi, pasiekdavome Kauno medicinos institutą ir 
Fiziologijos katedrą. Senelio kabinete galėdavau pavartyti 
enciklopediją, apžiūrėti žmogaus griaučius ar stebėti labora-
torijos gyvūnus – ten praleisdavau kelias įdomias valandas, 
matydamas studentus, dėstytojus, jų bendravimą. Nedaug 
dar tada supratau, bet, manau, kažkaip ir tada nemažai 
išmokau. Iki šiol žaviuosi, kaip mano senelis sugebėdavo 
„užkrėsti“ savo pavyzdžiu kitus, kaip, atrodo, visiškai nesku-
bant, visiškai ramiai, tik apgalvotai ir sistemingai padaryda-
vo tokius svarbius ir didelius darbus. Įsimintinos bendros 
vakarienės ir pietūs namuose, močiutės profesorės Janinos 
Lašienės pasakojimai, kuriuos ji surašė knygoje „Aš pati“ 
ir kurie moko savarankiškumo. Dabar dažnai nedrįstame 
leisti jauniems žmonėms imtis atsakomybės, vis norisi juos 
„reguliuoti“. O štai mano senelį, kai jam buvo dešimt metų, 
jo tėvas iš kaimo prie Rokiškio nuvežė į Sankt Peterburgą, į 
Šv. Kotrynos gimnaziją. Išnuomojo kambarį pas pažįstamą ir 
paliko vaiką vieną didmiestyje. Dešimtmetis suprato pareigą 
ir atsakomybę mokytis – per du dešimtmečius jis tapo ir 
profesoriumi, ir Steigiamojo seimo nariu. Ir dabar turėtume 
daug daugiau pasitikėti jaunais žmonėmis – leisti jiems at-
likti net pavojingus užduotis, kad išmoktų protingai įvertinti 
riziką ir sugebėtų nepasimesti realaus gyvenimo pavojuose.

– Lietuvoje prieš 100-metį paskelbus nepriklausomybę, ku-
riant valstybės teisinius bei ūkinius pagrindus, skubiai imtasi 
steigti ir universitetą**; to meto šviesuoliai taip suprato stiprios 
valstybės kūrybą. Kokie, Jūsų nuomone, šiandien svarbiausi 
šios kūrybos uždaviniai ir ko linkėtumėte švietimo sistemai?

– Turėtume labiau matyti, ko reikia žmogui, matyti patį 
žmogų ir tiesiau eiti link jo. Struktūriniai pokyčiai ir kalbos 
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apie išorinius dalykus dažnai palieka nuošalyje patį tikslą – 
jaunų žmonių įgalinimą patiems veikti, tobulėti ir mokytis. 
Šiandien galimybės mokytis pačiam yra labai didelės. Jauni 
žmonės turi įgimtą natūralų troškimą siekti savo tikslų, o 
mes neretai įspraudžiame juos į gana griežtus biurokratiškus 
rėmus ir nesukame galvos, kaip jam padėti, nesukuriame 
motyvacijos pačiam siekti mokslo – pristabdome, bandome 
viską „nuleisti“ iš viršaus. Tai problema ne tik Lietuvoje. 
Universitetai daug kur pripratę laikytis status quo. Tačiau 
universitetai turi vesti ir visuomenę, ir valstybę į priekį, 
atnešdami žinią apie pokyčius, naujas galimybes ir paro-
dyti geriausius kelius į ateitį, o ne apsiriboti tik siauram 
profesionalų ratui aktualiomis problemomis. Pavyzdžiui, ES 
finansuojami projektai kartais leidžia jaustis pernelyg sau-
giai, neskatina imtis ambicingų – o tuo pačiu ir rizikingų – 
dalykų, naujų sričių, kurios ypač įdomios studijuojančiam 
jaunimui. Aš manau, kad mes per mažai pasinaudojame šių 
dienų galimybėmis mokytis ne vien klasikiniais akademiniais 
būdais, ne vien iš vadovėlių ir paskaitų, o tiesiog kuriant 
naujus dalykus („learning by doing“).

– Kokia galima pokyčių pradžia?
– Viskas priklauso nuo pačių žmonių. Dabartinei uni-

versitetų reformai, kaip sako jos dalyviai, reikia didelių, 
ilgalaikių programų, milijoninių sumų... To reikia, bet ne 
tai svarbiausia. Daug ką galima – ir reikia – padaryti 
greičiau ir pigiau. Reikia tokių reformos rezultatų, kad 
studentai, doktorantai, dėstytojai, profesoriai būtų moty-
vuoti ir įgalinti realizuoti save akademinėje aplinkoje ir 
gautų atitinkamą atlygį. Kad tai įvyktų, svarbu, kad jie 
patys būtų reformos bendraautoriai ir aktyvūs dalyviai. 
Užmirštame, kad pilietinis aktyvumas gali padaryti stebu-
klus – taip, kaip tai įvyko prieš trisdešimt metų, kai visi 
buvome Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyviai. Geras 
akademinės ir pilietinės visuomenės įvykdytos transfor-
macijos pavyzdys – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
atkūrimas 1989 metais. Mūsų klubo „Aukuras“ nariai – 
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tuometinio Kauno politechnikos instituto doktorantai ir 
dėstytojai, matydami, kaip žengia Sąjūdis, kinta pasaulis ir 
atsiveria sienos, supratome, kad ir aukštojo mokslo srityje 
reikia nepriklausomybės. Klubas „Aukuras“ su bendramin-
čiais ėmėsi iniciatyvos organizuoti tarptautinę konferenciją 
Kaune aukštojo mokslo ateities Lietuvoje tema. Susirinko 
pažangiausi akademinės visuomenės atstovai, pirmą kartą 
atvyko didelis būrys užsienio lietuvių, turėjusių didžiulę 
akademinio darbo patirtį: profesoriai Algirdas Avižienis, 
Bronius Vaškelis, Liucija Baškauskaitė ir daugelis kitų 
autoritetų. Rezultatas – atkurtas VDU, kuris tuo metu 
labai skyrėsi nuo kitų savo tarptautiškumu, atvirumu ir 
vakarietiška akademine aplinka. Nors iš pradžių jis buvo 
nedidelis, bet puikiai suvaidino svarbų pokyčių kataliza-
toriaus vaidmenį, paskatinusio visos sistemos ir didžiųjų 
universitetų pokyčius. Ir tai buvo padaryta dar net iki 
nepriklausomybės atkūrimo.

– Trys pastarieji nepriklausomybės dešimtmečiai mus sti-
priai ugdė. Kuo šiandien stiprūs Lietuvos žmonės?

– Susitelkę žmonės labai stiprūs. Tačiau, kai nėra tel-
kiančios idėjos arba kai ji nebeuždega, nebėra ir stiprybės. 
Turint gerą apjungiantį tikslą, galima pasiekti puikių dalykų. 
Nebūtinai tai visuotinis tikslas. Svarbu, kad įvairiose srityse 
būtų ambicingų tikslų ir komandų, siekiančių tuos tikslus 
įgyvendinti. Mūsų valstybės istorija tik patvirtina taisyklę 
„aš pats“. Taip, tarpukario profesoriai Lietuvoje kūrė uni-
versitetą ir daug kitų reikalingų dalykų visiems, o kartu – 
ir sau. Jei padarysi gerai visiems, bus gerai ir tau, ir tavo 
šeimai – tai universalus principas. Šio supratimo šiandien 
tikrai mums reikia. Neretai mūsų tikslų, matymo ir įžvalgų 
horizontas yra netoli. O jeigu išdrįsi žvelgti daug toliau? 
Daug plačiau? Palaikymas, supratimas ir įvertinimas tikrai 
neatsiras iš karto. Tačiau pastangos vėliau tikrai atsipirks – 
jei esi nusiteikęs daryti tai, kas pozityviai keičia aplinką ir 
skirta daugeliui.
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– Kokių šiuolaikinės mokslinės veikos, ypač – kuriant 
dirbtinį intelektą, etinių ribų svarbu neperžengti?

– Visa apimantis dirbtinio intelekto technologijų skver-
bimasis ir ypač spartus – eksponentinis – vystymasis yra 
sunkiai prognozuojamas. Todėl jau dabar būtinas vertybinis 
požiūris, galvojant apie šalutines, nepageidaujamas pase-
kmes, kurios galėtų pakenkti visai žmonijai. Dokumentiniame 
filme „Ar tu tiki tuo kompiuteriu?“ („Do you trust this com-
puter?“) atspindėtos problemos, iškylančios, kai panaudojant 
dirbtinį intelektą, didelių duomenų analizę ir socialinius 
tinklus, melagingos žinios skleidžiamos sąmoningai ir tiks-
lingai, turint blogų kėslų. Pasakojama apie tai, kaip sparčiai 
tobulėjančios technologijos jau netolimoje ateityje gali tapti 
beveik nevaldomu galingu ginklu. Ar negali atsitikti taip, kad 
žmonės beveik netyčia sukurs tai, kas taps jų šeimininku 
ar labai pavojingu masinio naikinimo ginklu? Turime galvoti 
apie tai, kad netaptume paskutiniojo žmonijos išradimo au-
toriais! Atrodo, kad tai tolima ir nerealu, tačiau jau dabar 
esama požymių, kad šios problemos vertos mūsų dėmesio 
jau dabar. Pasauliui reikia globalių susitarimų šia tema.

– Kaip apibūdintumėte asmenybės bruožų, vertybių ir 
pasiekimų profesinėje veikloje bei šalies ekonomikos sąsajas? 
Ar tai stipriai „susisiekiantys indai“?

– Labai susisiekiantys. Anksčiau batsiuvys negalėjo blo-
gai dirbti – kaime visi viską žinojo vienas apie kitą. Jeigu 
brokdarys ir atsirasdavo, jam tekdavo keisti savo požiūrį, 
arba jis galėdavo iš savo kaimo išvykti į kitą kaimą – ten, 
kur jo niekas nežino. Dabar, kai pasaulis tampa globalus 
kaimas, viskas, ką padarai gerai ir viskas, ką padarai blo-
gai, yra puikiai matoma visiems. Tai dar labiau skatina 
rūpintis savo reputacija, vertinti savo vardą ir vadovautis 
tuo, kas tau atrodo svarbiausia, vertybėmis, juolab kad 
ateityje jos duos rezultatų. Versle vis labiau suprantama, 
kad rūpinantis darbuotoju, pastebint, kas jam svarbu ir 
ar aprūpinta jo šeima, galima tikėtis lojalumo ir produkty-
vumo. Tai įmonės ilgalaikės sėkmės pagrindas. Akivaizdu, 
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kad šiandien – sparčiai vystantis naujoms technologijoms 
ir augant turto koncentracijai, įmonėms veikiant eksponen-
tinės plėtros sąlygomis – vien laisva rinka ir kapitalizmo 
principai, kaip manyta anksčiau, netenkina verslo ir negali 
pakankamai veiksmingai išspręsti visuomenės problemų. 
Naujųjų skaitmeninių monopolijų plėtros nebeįmanoma re-
guliuoti senais būdais. Štai facebook įkūrėjas turėjo teisin-
tis JAV Kongrese, nes daugelio vertybių nepaisyta arba jos 
buvo tarsi nustumtos į šoną, kuo aršiau koncentruojantis 
į globalią rinką ir uždarbį. Artėja metas, kai reguliavimo, 
grįsto etiniais principais, nebuvimas taps grėsme įmonei. 
Įmonėse, kuriose nėra aiškių vertybinių principų, galimi sun-
kumai. Pasaulinės virtualios žiniasklaidos įmonės milžinės 
vis didesnį reklamos kąsnį pasiima iš vietos žiniasklaidos, 
o ši nežino, kaip reklamos lėšų neprarasti. Šiuo metu nėra 
aiškių atsakymų, kaip reguliuoti šią sritį, bet reikia imtis 
veiksmų ir spręsti. Lietuvoje galime daug nuveikti, kur-
dami palankią teisinio reguliavimo aplinką naujoms tech-
nologijoms ir pasaulyje perspektyvių inovacijų kūrėjams. 
Pavyzdžiui, autonominių skraidančių transporto priemonių 
kūrėjai pirmiausiai įsikurs tose šalyse, kuriose pirmiausiai 
bus priimti įstatymai, palankiai reglamentuojantys šią sritį 
ir leidžiantys bandyti ir eksploatuoti dabar intensyviai kuria-
mas personalines elektrines bepilotes vertikaliai pakylančias 
ir nusileidžiančias transporto priemones – vadinamuosius 
skraidančius automobilius. Nors šiuo metu tai atrodo lyg 
tolima fantastika. Prieš pusmetį teko dalyvauti Vajomin-
go valstijos (JAV) gubernatoriaus organizuotoje diskusijoje. 
Gubernatorius pakvietė inovacijų kūrėjus diegti savo tech-
nologijas Vajominge ir sakė, kad „...mes per kelis mėnesius 
priimsime reikalingus teisės aktus“. Tai pavyzdys, kokia gali 
būti oficialios valdžios iniciatyva, siekiant pritraukti ateities 
industrijų investicijas. Puikus pilietinės iniciatyvos pavyzdys 
Lietuvoje yra Tesla Gigafactory iniciatyva. Straipsnis žur-
nale „Verslo klasė“, kviečiantis mus siekti ambicingesnių 
tikslų, išjudino ir visuomenę, ir žiniasklaidą, išprovokavo 
turiningą ir plačią diskusiją. Visuomenės aktyvumą palaikė 
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ir vyriausybė – labai greitai agentūroje „Investuok Lietuvoje“ 
sukūrė specialią grupę strateginėms investicijoms pritraukti. 
O kūrybingas Lietuvos jaunimas sugebėjo į šią iniciatyvą 
atkreipti ir įmonės „Tesla“ vadovų dėmesį. Dviejų minučių 
filmą apie Telsa Gigafactory, kurį moksleiviai ir studentai 
virtualioje Minecraft aplinkoje per savaitgalį sukūrė Kruony-
je, pamatė šimtai tūkstančių technologijų entuziastų. Pati 
„Tesla“ ne tik tai pastebėjo, bet ir savo milijoniniam sekėjų 
būriui Twitter paskyroje parašė: „Lietuva žino kelią į mūsų 
širdį!“ O tai atkreipė ne tik įmonės „Tesla“ gerbėjų dėmesį; 
tai pamatė ir įvertino ir kitos bendrovės – galimos investuo-
tojos. Daug galima nuveikti, žvelgiant nestandartiškai, giliau 
ir veikiant kartu. O ar tai vyks sparčiai, ar lėčiau, lemia ir 
tarpusavio supratimas, pagalba vienas kitam ir gebėjimas 
pajausti kitą žmogų.

– Būti atviriems, suprasti kolegą šiais laikais – beveik 
prabanga. Bet tiesiog nenaudinga tik kalbėti***?!

– Kalbėti reikia, tačiau dar svarbiau mokėti patylėti – 
ypač tada, kai mažai kas klausosi. Dalytis, papasakoti ir 
perteikti mums yra įprasta, o dėmesingai klausytis, mokėti 
išgirsti, o po to tinkamai reaguoti ir suprasti yra sudėtin-
ga. Klausytis yra netgi svarbiau, to sugebėjimo ir tradicijos 
visuomenėje trūksta. Daug konfliktų ir nesutarimų kyla tik 
dėl to, kad nesame įpratę išgirsti ir suprasti kitus – ypač 
turinčius kitokią nuomonę.

– Tad turėtume mokytis ir vaikus mokyti vertybių, etikos, 
humanizmo. Ko dar?

– Taip, be abejo. Tačiau mokyti ne tiek didaktiškai, o 
sukuriant aplinką,  sudarančią sąlygas mokytis jiems pa-
tiems. Švietimo sistemoje reikėtų daugiau palaikyti ir plėsti, 
įdiegti neformalias visuomenines iniciatyvas, kurios grei-
čiau ir drąsiau išbando ir paruošia naujoves, atnešančias 
į mokyklas reikalingas permainas. Geriausias mokymasis 
jauniems žmonėms yra galimybė patiems kurti įdomius da-
lykus. Taip jie patys atranda tai, ko jiems reikia išmokti. 
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Mums tereikia juos sudominti ir išmokyti mokytis; tada 
jie niekad nepražus. Matydami, kad mes Lietuvoje vis pla-
nuojame, bet vis dar neturime STEAM (Science, Technolo-
gy, Engineering, Arts, Mathematics – mokslas, technologijos, 
inžinerija, menas, matematika) mokymosi centrų, susibūrę 
keli bendraminčiai prieš dvejus metus sukūrėme mobilią 
skaitmeninės gamybos FabLab formato mokymosi laboratoriją 
(Fabrication Laboratory – gamybos laboratorija, Masačiuset-
so technologijų institute sukurta koncepcija). Ją vadiname 
M-Lab, arba žaismingai „Meškėnų laboratorija“. Komandos 
nariai – švietimo entuziastai ir puikūs savo srities profesi-
onalai: architektas, informacinių technologijų specialistas, 
dailininkė, technologijų mokytojas. Šie „meškėnai“ per savaitę 
visą mokyklą gali užkrėsti kūrėjo virusu. Apie STEAM centrų 
steigimą nemažai kalbėta, aiškintasi, ko labiau reikia, o šis 
pavyzdys parodė, kad ne nuo sienų ir pastatų reikia pradė-
ti. Svarbu suburti komandą, duoti jai įrankius ir sudaryti 
kitas sąlygas atlikti tai, ką jos nariai moka geriausiai. Ir 
tada tai kainuoja ne dešimtis milijonų, o apie tūkstantį (!) 
kartų mažiau. UPS dovanotas autobusiukas su „Meškėnų 
laboratorija“ per kelis mėnesius aplankė mokyklas Kaune, 
Vilniuje, Alytuje, Drevernoje ir kitur. Mokykloms tapo aiš-
ku, kaip mokytojus ir moksleivius supažindinti su tokiomis 
naujovėmis, kokios įrangos jiems reikia. Taip atsiranda ir 
lyderiai, kurie sudaro iniciatyvos branduolį savo mokyklo-
se. Visai netikėtai, net nesikreipus, prieš pusantrų metų 
prisijungė ir Vilniaus savivaldybė. Jie pasakė – mes norime 
finansuoti tokias penkias laboratorijas, padėkite jas įkurti 
Vilniaus mokyklose. Taip augama ne 5 proc. per metus, ko 
pakanka ūkinėje veikloje tradicinės ekonomikos požiūriu, 
o penkis kartus – taip, kaip vyksta eksponentinio augimo 
startuolių, skaitmeninėje ekonomikoje.

Kita puiki iniciatyva – Lietuvos Junior Achievement (LJA), 
įkurta Lietuvoje prieš 25 metus signataro Aleksandro Abišalos 
ir kitų aktyvių žmonių iniciatyva. LJA – tai galimybė moks-
leiviui su bendramoksliais sukurti savo mokomąjį startuo-
lį, dar mokykloje išmokti verslumo, ekonomikos ir finansų 
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pagrindų. Organizacija, įkurta JAV beveik prieš 100 metų, 
dabar veikia daugelyje pasaulio šalių. Esu asmeniškai labai 
dėkingas LJA – mūsų vaikai Dalia ir Vaidotas KTU gimnazi-
joje kurdami savo startuolius daug išmoko, dabar jie vado-
vauja bendrovėms Lietuvoje. Dabar būdamas LJA valdybos 
pirmininku siekiu, kad šitokį patyrimą įgautų kuo daugiau 
Lietuvos gimnazistų.Manau, kad formalaus ugdymo sistema 
moksleivius dažnai suvienodina, prisitaiko prie silpniausio ar 
nelabai norinčio mokytis. Taip gabesnieji negauna pakanka-
mai dėmesio, juos per mažai skatiname už jų pasiekimus.
Gabiausieji, o tai ir moksleivių olimpiadų nugalėtojai, tikrai 
verti studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose. Kasmet 
tokių turime ne keletą – bet kelis šimtus. Galėtų jų būti ir 
daugiau, jei skirtume tam daugiau dėmesio. Pradžiai jiems 
reikia stipendijų, palaikymo. Jeigu pirmaujantieji būtų labiau 
skatinami, pavyzdžiui, jeigu būtų sudaromos sąlygos jiems, 
kol dar moksleiviai, puikiu mokymųsi užsidirbti geras sti-
pendijas ir jeigu jie jaustų tokį palaikymą Lietuvoje, didelė 
jų dalis, studijavusių ar padirbėjusių užsienyje, anksčiau 
ar vėliau norėtų sugrįžti. Neturėtume siekti savo potencialo 
uždaryti Lietuvoje, neva tik čia visą laiką geriausia gyventi, 
studijuoti ir t.t. Juk negali pagerinti Lietuvos, nepamatęs 
geriausių pasaulio šalių. Pasaulis keičiasi, bet atvirumas 
visada buvo vertybė ir privalumas. Prisiminkime, kad Lietu-
vą tarpukariu kūrė žmonės, baigę geriausius universitetus 
Europoje. Prisimenu ir savo močiutės profesorės J. Lašienės 
pasakojimus, kaip ji studijavo Berlyne ir kas jai darė įspūdį: 
labai daug japonų studijavo Europoje ir uoliai siekė žinių. 
Žinome, kaip po to suklestėjo Japonija – vienas iš pasaulio 
ekonominių stebuklų per pastaruosius keliasdešimt metų. 
Sėkmės raktas yra šalies atvirumas naujovėms bei kiekvieno 
piliečio noras ir sugebėjimas mokytis.

– Kupiškio algoritmas – kas tai?
– Viena iš skaudžiausių ir sunkiai sprendžiamų Lietu-

vos problemų yra bloga psichinė sveikata, kurios vienas 
išraiškų yra didelis savižudybių skaičius. Prieš keletą metų, 
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matydami, kad ir visuomenė, ir valstybė nežino, kaip pa-
gerinti situaciją – ir net netiki, kad tai įmanoma, su GLL 
asociacija, su psichologais, mokslininkais iš Vilniaus ir 
Kauno universitetų ėmėmės iniciatyvos iš esmės pakeisti 
situaciją bent viename rajone. Kupiškyje susikūrė puiki ini-
ciatyvinė komanda, kuriai visokeriopai padėjome. Į Kupiškį 
vyko profesionalai – dėstytojai, psichologai ir psichiatrai. 
Jie mokė policijos, gelbėjimo tarnybų, medicinos ir socia-

Dr. Vladą Lašą su aukštuoju apdovanojimu sveikina bičiulis Richar-
das Bransonas
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linius darbuotojus ne tik kaip atpažinti atvejus ir grėsmes 
gyvybei bei sveikatai, bet ir kaip laiku, tinkamai reaguoti. 
Buvo sudarytas realiai veikiantis įvairių tarnybų bendra-
darbiavimo algoritmas, kuris dabar vadinamas Kupiškio 
algoritmu. Jis skiriasi nuo oficialiųjų tokių atvejų aprašų, 
kurie, kaip pastebėjo specialistai, kai kuriais atvejais net 
sudaro prielaidas nesėkmei. Pavyzdžiui, ugniagesiai išgelbėja 
žmogų, bet toliau jokios pagalbos ar dėmesio jam nebeski-
ria. Kai skirtingų tarnybų darbuotojai ėmė suprasti, kokio 
joms reikia tarpusavio palaikymo, atsirado ir sprendimai, 
kaip nepalikti atsidūrusiųjų ties riba. Taigi, pasirinkome 
vieną sudėtingiausių rajonų ir daugialypę problemą. Radome 
puikių lyderių ir situacija bendruomenėje keičiasi iš esmės. 
Dabar šia iniciatyva ir vadinamuoju Kupiškio algoritmu 
užsikrėtė ir kiti rajonai; kartu su Lietuvos Rotary klu-
bais padedame šią iniciatyvą įdiegti dešimtyje savivaldybių. 
Kupiškio pavyzdys parodo, kiek daug gali padaryti patys 
visuomenės nariai.Skaudžių mūsų visuomenės problemų 
gydymas yra darbas, kurį reikia ir kurį galima pradėti atlikti 
patiems. Tai ypač veikminga, kai jo imasi bendruomenė. 
Nereikia laukti savivaldybės, vyriausybės nutarimų ar ES 
projektų. Pradėti reikia patiems, o kiti taip pat prisijungs. 
Jeigu gretimose valstybėse žmonių psichinė sveikata daug 
geresnė, vadinasi, pasiekti tą patį lygį įmanoma ir pas 
mus. Ir gana greitai, tik atkakliai to siekime. Kuo mes 
blogesni? Jei ką nors mes darome ne taip, galima greitai 
ištaisyti. Tačiau jei atsakingas darbuotojas yra susitaikęs 
su mintimi, kad „taip yra, taip buvo visada ir nieko čia 
nepadarysi“, tada nepalikime šio „katino“, aptingusio ir 
nebegaudančio pelių, jam patogioje šiltoje vietoje. Talka, 
bendras darbas, iniciatyva ir pasitikėjimas, savanorystė yra 
pagrindas. Savanorystė – kai darbą atlieki todėl, kad to 
nori. Atlygis anksčiau ar vėliau ateina kaip dėsninga vei-
klos tąsa. Sekasi žmonėms, kurie atlieka šiek tiek daugiau, 
nei jiems kas nors paliepė, daugiau, nei priklauso. Tokie 
žmonės, tokiais principais dirbančios komandos pastebimos, 
jos labai palaikomos ir sparčiai auga, pasiekia savo srities 
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aukštumas. O aukštumos visad nuteikia gerai ir paskati-
na siekti naujų. Mano atostogų kelionių į Tibetą, Nepalą, 
Indiją, Pakistaną, Alpes Europoje ar įkopimo į Fudzijamą 
Japonijoje įspūdžiai, aplinka ir fizinis krūvis veikia labai 
gaivinamai. Juk, jeigu įveikei kalną, tai – simbolis, kad 
įveiksi ir kitus kalnus gyvenime. Taip pat tai yra žinia, kad 
bet kokia problema nėra bėda, o – dažniausiai – galimybė 
pačiam pasiekti tai, kas nauja.

Kalbėjosi Danguolė ANDRIJAUSKAITĖ

* Akademikas Vladas Lašas – nuo 1922 m. Lietuvos universiteto 
(nuo 1930 m. pakeitus pavadinimą, – Vytauto Didžiojo universiteto, 
1946–1950 m. – Kauno universiteto) dėstytojas, profesorius, 1924–
1940 m. ir 1944–1946 m. Medicinos fakulteto dekanas, 1940–1941 m. 
prorektorius, 1951–1966 m. Kauno medicinos instituto Fiziologijos ir 
fiziologinės chemijos katedros vedėjas. Profesoriaus V. Lašo iniciatyva 
Kaune 1929 m. pastatyta Akių, ausų, nosies ir gerklės ligų klinika, 
1933 m. – Medicinos fakulteto rūmai, 1940 m. – Vytauto Didžiojo 
universiteto klinikų rūmai (Kauno klinikos) – red.past.

** „(...) Reikės juk žmonių, kurie mokės sudaryti ne tiktai bendrą-
ją krašto administraciją ir jai vadovauti, bet turės tvarkyti sudėtingus 
švietimo-kultūros reikalus, rūpintis žmonių sveikatos reikalais, ir 
organizuoti atitinkamas įstaigas, tvarkyti finansų reikalus, aprūpinti 
gerą žmonių susisiekimą visomis priemonėmis, reikės kvalifikuotų 
žmonių teisingumui krašte vykdyti, žemės ūkiui, prekybai, pramonei 
tvarkyti ir kelti ir t.t. (...) dabar mes jų neturime nė dešimtosios dalies.

Trūkumą gali pašalinti tiktai sava, mūsų pačių suorganizuota 
aukštoji mokykla.

Ją reikia steigti tuojau. (...) ji turi būti UNIVERSITETAS.“ – cita-
ta iš 1919 m. rugsėjį parengto Memorandumo aukštosios mokyklos 
steigimo reikalu (Red.: paryškinta originale).

Aukštųjų kursų salėje (Mickevičiaus g. Nr. 7) 1922 m. vasario 
16 d. 15.30 val. iškilmingame posėdyje universitetas buvo atidary-
tas. (Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune. – Vilnius, 
1967, 114 p.

*** „Nori padėti kitam žmogui? Užsičiaupk ir klausykis!“ (iš: 
Chris Anderson. Ted Talks. Viešasis kalbėjimas. Dr. Vlado Lašo 
pristatymo žodis. – 2017)
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URM Ambasadorių 
klubas „Auksine  
plunksna“ apdovanojo  
knygos „MISIJA“  
(išleido SANTARA)
autorių Praną KŪRĮ.

URM gausiam diplomatų būriui pristatyti profesoriaus, Nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus Prano Kūrio dienoraščiai apie diplomatinę 
tarnybą Belgijoje. Popietėje dalyvavęs ne vienas buvęs profesoriaus 
studentas, prisiminė dėstytojo toleranciją, gilų tarptautinės teisės 
žinojimą. Ambasadorė Asta Skaisgirytė – Liauškienė akcentavo Prano 
Kūrio pagalbą rengiant Lietuvos diplomatinės tarnybos juridinius 
pagrindus. Jo išmanymas didele dalimi lėmė ir Kovo 11-osios Akto 
tarptautinius išbandymus. Susitikimą subtiliai moderavo 
buvęs profesoriaus studentas ambasadorius Algirdas Kum-
ža. Daugelio maloniai nuostabai knygos fragmentų paskaitė 
URM ministras Linas Linkevičius.
URM nuotraukos

…
(N

E
)K

A
S

D
IE

N
IN

Ė
 

D
IP

LO
M

A
TO

 K
A

S
D

IE
N

Y
B

Ė
…



84

... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ...

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas 
Trumpas dar priešrinkiminėje kovoje pasirinko šūkį: 
„USA – First!“ (JAV – pirmiausia). Jis reiškia, kad Ame-
rikos interesai visur ir visada turi būti pirmoje vietoje, 
kad kompromisų politika, kuria vadovavosi buvę JAV 
prezidentai, o ypač demokratai prezidentai, turi būti 
užmiršta. Net santykiuose su geriausiais savo sąjungi-
ninkais. Tokią politiką D.Trumpas vykdo ir su Europos 
Sąjunga, ir su JAV sąjungininkėmis – Kanada ir Japonija. 
Tai buvo gerai matyti per Septyneto valstybių vadovų 
susitikimą Kanadoje, iš kur JAV prezidentas išvyko pir-
masis, nesulaukęs bendro visų šalių pareiškimo. Lėk-
tuve pakeitė savo sprendimą dėl bendros deklaracijos, 
palikdamas Vakarų sąjungininkų vadovus „ant ledo“. 
Netaktiškai užsipuolė Kanados premjerą ir galiausiai 
pasiūlė pakviesti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, 
be kurio, D.Trumpo nuomone, Septynetas yra nevisaver-
tis. Iš esmės JAV prezidentas paniekino visą didžiųjų 
Vakarų valstybių, įskaitant Japonijos ir Kanados darbą 
rengiantis šiam susitikimui, ignoravo sąjungininkų in-
teresus ir kompromiso paieškas, sprendžiant pasaulio 
atšilimo, prekybinių karų išvengimo ir vykstančių ka-
rinių konfliktų klausimus. Demokratinių šalių vadovai 
paprastai taip nesielgia. Taip viduramžiais elgdavosi 
karaliai ar imperatoriai su nepaklusniais vasalais. Kitaip 
sakant, autoritarinių režimų bei autoritarinio tipo žmonės, 
kurių, deja, vis daugiau išrenkama valdyti net demo-

Ambasadorius  
Vytautas PLEČKAITIS:
PIRMIAUSIA – LIETUVA! 
(LITHUANIA – FIRST)
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kratines valstybes. Jau nekalbant apie tas, kurios tik 
savo pavadinimuose turi žodį „demokratinė“. Pavyzdžiui, 
Šiaurės Korėja oficialiai vadinasi Demokratinė Liaudies 
Respublika, nors demokratijos ten su žiburiu nerasi. Ta-
čiau Šiaurės Korėja tapo svarbi JAV ir visam pasauliui, 
nes turi atominį ginklą ir jos raketos gali pasiekti JAV 
teritoriją. Visai nesvarbu, kad ją valdo komunistinis 
diktatorius Kimas. Su tokiu diktatoriumi susitiko JAV 
prezidentas D.Trumpas, pavertęs susitikimą eiliniu šou 
ir išnaudojęs progą visam pasauliui pasigirti ir pagirti 
komunistinį diktatorių. Jis tiek sureikšmino pasirašytą 
deklaraciją, kurią galima vadinti ketinimų protokolu, 
kad galėjo atrodyti, kad Kimas jau kitą dieną atsisakys 
savo atominio ginklo. Iš tikrųjų tai tik pradžia didelio 
ir sunkaus derybinio darbo, kuriame, matyt, kad ir ne-
tiesiogiai, Šiaurės Korėjos pusėje dalyvaus ir Kinija, o 
gal ir Rusija. Be to, neaišku, kokiu būdu ir kada įvyks 
Korėjos pusiasalio denuklearizacija, apie kurią tiek daug 
kalbėta prieš pasirašant bendro pobūdžio susitarimą. 
Kita vertus, jei iki šiol kam nors nebuvo žinoma Šiaurės 
Korėją ir jos jaunas diktatorius, kuriam JAV prezidentas 
negailėjo liaupsių, tai dabar apie ją ir jo valdovą žino 
visas pasaulis. Vokiečių savaitraštis „Die Zeit“ („Lai-
kas“) išspausdino karikatūrą, kurioje JAV prezidentas 
D.Trumpas spiria į didžiulį užrašą „GERMANY FIRST“, 
siekdamas nustumti žodį „Germany“ (Vokietija). Vokietija 
po Kinijos yra didžiausia pasaulio eksportuotoja. Įves-
damas padidintus muitus Europos Sąjungai aliuminiui 
ir plienui D.Trumpas pirmiausia siekia pabranginti iš 
to plieno gaminamus europiečių automobilius ir buitinę 
techniką, šaldytuvus, televizorius, kurie JAV mieliau 
perkami nei amerikietiški, o tuo pačiu sumažinti Vokie-
tijos ir visos Europos ekonominę galią. Natūralu, kad 
kiekviena normali šalis siekia, bent jau turėtų siekti, 
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kad jos interesai – tiek valstybiniai, tiek visuomeniniai, 
ekonominiai ir prekybiniai – būtų geriausiai apginti, kad 
jos žmonės gyventų kiek galima geriau, kad teisingumo 
ir sąžiningumo būtų daugiau, kad socialinė atskirtis ne-
badytų akių, kaip dabar yra Lietuvoje. Žmonės Lietuvoje 
laukia lyderio, kuris išdrįstų garsiai, įtikinamai pasakyti: 
Lietuva yra pirmiausia. Lietuvos žmonės yra svarbiausi. 
Visi žmonės, o ne 10 ar 20 proc. visuomenės, kurie gali 
oriai gyventi savo tėvynėje. Tokio lyderio iki šiol nebu-
vo. Būta daug politikų aukštuose postuose ir sėdinčių 
tuose postuose jau ne vieną dešimtmetį, bet žmogaus 
lyderio, kuriuo patikėtų dauguma Lietuvos visuomenės 
ir kuris nuoširdžiai rūpintųsi visais savo tautiečiais, 
mes neturėjome ir neturime. Švenčiant Lietuvos Sąjūdžio 
trisdešimtmetį buvo prisimintas sąjūdiečių idealizmas, 
nes tik idealistai, negalvojantys apie savo asmeninius 
tikslus ir gerovę, o pirmenybę teikdami savo tautai ir 
valstybei, gali išjudinti stagnaciją ir pasiekti kilnių tiks-
lų, be kurių tikra valstybė negali gyvuoti. Tik jie gali 
iškovoti laisvę, ją apginti ir sukurti tikrai demokratinę 
visuomenę. Sąjūdžio žmonės įsiūbavo Lietuvą, suteikė 
jai idealizmo ir jo dėka buvo iškovota laisvė, kuria gy-
vena jau ne pirma Lietuvos karta. Kur kas laisviau ir 
geriau nei gyventa iki tol. Tačiau ir dabartinis laikas 
reikalauja idealistų, kurie parodytų kelią į šviesesnę 
ateitį čia, Lietuvoje, o ne emigracijoje. Iki šiol tarp so-
ciologų ir žiniasklaidos minimų kandidatų į prezidentus 
idealistų, turinčių konkrečias programas, kaip spręs-
ti susikaupusias problemas, ilgą laiką nebuvo matyti. 
Tačiau Lietuvos Sąjūdžio vieno iš kūrėjų idealistinė bei 
tuo pačiu realistinė programa iš dvylikos valstybės po-
litikos gairių, pavadinta „Lietuva yra čia“, teikia vilties. 
Anksčiau esu rašęs, kad „globali Lietuva“ yra fikcija ir 
saviapgaulė. Todėl sutinku su Arvydu Juozaičiu, kad 

... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ...
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Lietuva yra tik čia, kur yra ir šimtmečiais buvo mūsų 
protėvių žemė. Negaliu nesutikti su A.Juozaičiu, kuris 
teigia, kad „socialinė atskirtis Lietuvoje yra pasiekusi 
milžiniškų aukštumų“, kad diferencijuotų mokesčių įve-
dimas, pagal principą „kapitalas moka daugiau“, yra 
teisingas. Toks principas seniai taikomas civilizuotose 
Europos šalyse ir net kapitalistiniame rojuje – Jungti-

Išskirtinę pagarbą  
dr. Arvydui 

Juozaičiui suteikė 
latviai. Jis, Vasario 

16-ąją buvo 
pakviestas iškelti 
Lietuvos trispalvę 

virš Latvijos 
Prezidentūros.
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nėse Valstijose. Tačiau valdantieji iki šiol to nesuprato 
ir suprasti nenori, kad kapitalas turi mokėti daugiau, 
jeigu norime tapti solidaria europine valstybe, iš kurios 
nebus noro emigruoti. A.Juozaičio apsisprendimo kandi-
datuoti laukia nemaža dalis Lietuvos visuomenės, kuri 
deda viltis, kad į valdžią gali ateiti žmogus, kuriam 
Lietuva bus pirmiausia. Tokių asmenybių, kuriems yra 
svetimas cinizmas ir melas, kurie aiškiai ir suprantamai 
kalba apie tai, kas rūpi daugeliui eilinių Lietuvos žmonių 
ir pasiryžę tai daryti, Lietuva pasiilgo. A.Juozaitis yra 
vienas iš tų, kuris gali sujudinti Lietuvą gerąja prasme. 

(15 min)

... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ...

Praūžė Sąjūdžio 30-mečio minėjimas, o po to viešo-
joje erdvėje pasipylė kritika tiek seniems, tiek jauniems, 
kalbėjusiems iš Seimo tribūnos. Esą jų nusivylimas yra 
nepagrįstas, netgi piktybiškas, jie nemato Lietuvos pa-
siekimų. Gal iš tiesų Sąjūdžio pirmeiviai tapo istorine 
atgyvena, galinti tik pasidalinti savo prisiminimais? Ar 
tikrai jų balsas nebereikalingas mūsų viešoje erdvėje? 
Ar tikrai jų mintys yra kenksmingos?

Pirmiausia, reikia suprasti, kad nusivylimas priklau-
so ne nuo esamos situacijos, bet nuo lūkesčių. Čia kaip 
sporte, vienam trečia vieta gali būti didelis pasiekimas, 

Kultūrologas  
Virginijus SAVUKYNAS:
KODĖL SĄJŪDŽIO  
KARTA NUSIVYLUSI  
DABARTIMI?
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kitam – didelis pralaimėjimas. Pati trečia vieta niekuo 
dėta – viskas priklauso, kokius lūkesčius puoselėjo spor-
tininkas ir jo sirgaliai. Lygiai taip pat yra ir su dabartine 
Lietuva. Galima sakyti, kad ji yra sėkmės istorija, galima 
sakyti, kad ji kamuojama didelių bėdų. Tai priklauso 
nuo lūkesčių.

Taip yra ir su Sąjūdžio pirmeiviais, apie jų lūkesčius, 
kuriuos puoselėjo prieš 30 metų, reikia kalbėti. Ir jei 
dabartinė Lietuva neatitinka jų lūkesčių, ar galime dėl 
to piktintis? Ir ar jų pastebėjimai, net jei nesutinkame, 
yra žalingi? Norėdami geriau suprasti šią situaciją, tu-
rėtume atsigręžti į neseną mūsų istoriją.

Artėjo 1920 metų vasario 16-oji, antrieji Lietuvos 
respublikos metai. Dar savanoriai kovėsi frontuose, dar 
nebuvo sušauktas nei Steigiamasis Seimas, nei normaliai 
funkcionavo valstybės institucijos. Be to, tuo metu bol-
ševikai rengėsi sąmokslui, kuris po kelių dienų išvirto į 
Panemunės karių sukilimą. Lietuvai dar daug ką reikės 
padaryti, kad taptų tiesiog normalia valstybe. Ir štai 
Maironio – neabejotino tautos autoriteto – buvo paprašyta 
tarti sveikinimo žodį Nepriklausomybės paskelbimo pro-
ga. Ir ką pasakė Maironis? Jo kalba bauginančiai panašį 
į tas, kurias išsakė šiais metais Sąjūdžio pirmeiviai. 
Štai kaip Maironis kalbėjo: „Vasario 16-ąją dieną aš 
pavadinčiau siena tarp dviejų Lietuvos pasaulių: anoje 
pusėje Lietuva – svajota, pasišventimo meilėje pradė-
ta, čia ji realinė, skausmuose gimusi; ana – skaisti, 
idealių troškimų sritis, padangėmis skriejusi, erškėčių 
vainiku pasipuošusi, kaip kentėtoja, – ta, žemiška, 
apčiuopiama, bent kiek nustojusi skaistumo ir aure-
olės; anos mylėtojai nieko nuo jos netroško, jai viską 
aukavo, – tos mėgėjų šalininkų daugiau, bet jie jau 
sau reikalauja užmokesčio ir šiltos vietelės“.

Ir vėliau Maironis per oficialias šventes nepamiršdavo 
paminėti naujosios Lietuvos piktžaizdžių – prisiplakėlių 
karjeristų. Štai 1923 metais atidengiant paminklą Žuvu-
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siems už tėvynę jis rėžė labai drąsiai: „Paminklas Žuvu-
siems už tėvynę, tai yra tiems, kurie ant pečių išnešė 
savo skęstančią motiną tėvynę iš mirtino pavojaus, o 
patys žuvo, bet ne tiems, ne tiems, kuriuos šiandieną 
tėvynė ant savo pečių išnešė, o kurie norėtų iš jos 
paskutinius syvus išsiurbti ir pinigų rytõ pasiimti, ją 
išnaudoti, su jos skriauda plunksnomis apaugti! Juk 
ir tokių mūsų tarpe netrūksta, naujai iškeptų nuo 
vakar dienos patriotų išgamų.“

O jau apie tai, kaip kyšininkus ir karjeristus smerkė 
savo poetiniu žodžiu neverta net kalbėti, kiekvienas gali 
pasiskaityti jo poemą „Jaunoji Lietuva“. 

Dėl to jis nesulaukdavo kritikos, – juk vis dėlto jis 
buvo moralinis autoritetas. Dabar mes gyvename kitais 
laikais – autoritetų nebeliko. Nebesigilinama į kito žmo-
gaus pasakytus žodžius, viską nusprendžia paprasta 
dichotomija – patinka arba nepatinka.

Taip jau yra, kad tie, kurie kovojo dėl Lietuvos, turėjo 
žymiai didesnių lūkesčių – ir prieš šimtą metų, ir prieš 
trisdešimt. Tad tikriausiai nusivylimas yra natūralus 
dalykas. 

Tačiau kaip ir Maironio žodis bemaž prieš šimtmetį, 
taip ir dabar Sąjūdžio pirmeivių mintys yra vertingos, į 
jas negalime numoti ranka, net jei jos mums nepatinka, 
net jei jos ir ne visada pagrįstos. Tai yra pasergėjimas. 
Ir kiekvienai visuomenei, kiekvienai tautai reikalingi tokie 
pasergėtojai, kad prisimintume, kas gi buvo ta idealio-
ji Lietuva. Ji visada išliks idealu, niekada tikrovė jos 
neatitiks, todėl visada bus vietos nusivylimui. Tačiau 
yra didesnis pavojus. Užsiliūliavus pasiekimais, galime 
pamesti tą idealųjį matmenį, ir pamiršti dėl ko dar verta 
kovoti ir ko siekti. Kasandrų reikia ne dėl to, kad jų 
pranašystės išsipildytų, bet dėl to, kad girdint jų pra-
našystes mes kiekvieną dieną darytume taip, kad jos  
ir liktų pranašystėmis, o ne realybe.

(LRT)

... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ... ĮŽVALGOS ...
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Iš SĄJŪDŽIO pirmeivių perspėjimų
Česlovas KUDABA:

„Mums didelė nulemtis – žemės reforma. O ji 
tokia sunki iš arti, matant kas darosi, jaučiant 
objektyvią negalią. Daug reformatoriškai skam-

bančio šurmulio iš naujų stambių buvusių kolūki-
nių gyvenviečių bei miestelių padaržių. Kaimiško 
nedarbo grėsmės paakinti žmonės puola prie tų 

2–3 hektarų... Vienus gina nuosavybė, kitus į  
neviltį stumia nedalia: kuo jie kalti, jog iš ga-

lulaukės į nesavą žemę ne savo valia perkelti? 
Kiek sienų, ežių, eželių, sprindinių ruoželių at-

kasama, ruošiamasi jų gynimui ir gynimuisi. Vėl 
sienos... Tarkime taip turi būti: teks liūdnai ir net 

skaudžiai išgyventi. Žemės maitintojos gabalėlį 
turi kiekvienas jo reikalingas gauti. Ir gaus. Betgi 

yra įteisinama keistų dalykų. Antai, ta tariama 
vaikaičių nuosavybė...

„SANTARA“, 1990 vasara

Justinas MARCINKEVIČIUS:
„Noriu labai nedaug. Bet pirmiausia noriu, kad 

būtų sustabdytas Gedimino kalno irimas. Iš pa-
skutiniųjų sustabdytas. Noriu, kad būtų apgintas 
Donelaičio memorialas Tolminkiemyje. Noriu, kad 

lietuvių kalbai būtų išsaugotas, apgintas valstybi-
nės kalbos statusas. Pradžiai tiek...“

„SANTARA“ 2012 žiema

 
Bronislovas LUBYS:

„Skarulių Bažnyčia atlaikė šimtmečių spaudimą 
ir dar kelių dešimtmečių chemijos kaimynystę. 

Todėl ir privalome atpirkti tą nuodėmę, bent  
kruopelyte prisidėdami prie skeldėjančios  

Lietuvos dvasios“.
Įrašas „Santarai“ dovanotame albume „SKARULIAI“.

2011 ruduo
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Leiu Tonissaar

Peteris Circenis

Mantvydas Drūlia

• • •

Paminėdamas trijų vals-
tybių nepriklausomy-
bės šimtmečius Thomo 
Manno festivalis Nido-
je pristatė šių valstybių 
klasikinę ir šiuolaikinę 
chorinę muziką. Į kūry-
bines dirbtuves susibūrę 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
muzikos akademijų cho-
rinio dirigavimo studentai  
su choru „Aidija“ parengė 
savo šalių muzikos pro-
gramas.

Estiją reprezentavo 
Leiu Tonissaar, Latviją – 
Peteris Circenis, Lietu-
vą – Mantvydas Drūlia.

„Aidijos“ vadovas ir 
šio projekto iniciatorius 
Romualdas Gražinis po 
koncerto džiaugėsi: „Re-
peticijose į darbo proce-
są nesikišau. Svarbiausia 
jaunam profesionalui pa-
dėti atsiskleisti ir perduo-
ti muzikines paslaptis. 
Turiu pripažinti ir drauge 
pasidžiaugti, kad dabarti-
nė jaunoji dirigentų karta 
yra visiškai kito lygmens 
negu mūsų…“

Nuotraukos organizatorių
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... LAIPTAI ... 

Kultūros visuomenė jau priprato prie gausos gerų naujienų 
apie Mirgos Gražinytės – Tylos pasirodymus prestižinėse 
pasaulio scenose. Neseniai pasiekė nauja žinia: Vokietijoje 
žymaus kinų pianisto Haion Zhango prizo laureate tapo Mir-
gos sesuo – Hanoverio muzikos, teatro, medijų akademijos 
studentė Onutė Gražinytė.

Kokias muzikos lankas atveria šis prizas pasakoja žur-
nalistas Mindaugas Klusas. „Apdovanojimas atvėrė galimybę 
pasirodyti daugiau nei dešimtyje Vokietijos, Italijos, Kinijos 
koncertinių salių, taip pat surengti debiutinį koncertą Buks-
tehudės vasaros festivalyje kitais metais. Maža to, Onutė 
muzikuos drauge su Sankt Peterburgo filharmonijos kame-
riniu ir Bukstehudės festivalio orkestrais.

Tad koncertinis Onutės Gražinytės tvarkaraštis jau aiš-
kus iki 2020 metų balandžio. Piniginis H. Zhango apdova-
nojimas lietuvei bus įteiktas rugsėjo 3 dieną, o kartu su 
juo – vadybininko paslaugos, nemokama fotosesija ir net…
koncertinė suknia“.

Ir dar viena gera žinia laureatę pasiekė Sicilijoje, besi-
ruošiančią koncertui Oninių dieną… Jos brolis Adomas tapo 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozijos specia-
lybės studentu.

Irenijaus Šmidto nuotraukoje: talentingosios sesės  
Mirga ir Onutė su daug žadančiu broliu Adomu.
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PER TILTELĮ JOJAU... 

Šiemet šimto metų sukaktį mini aukščiausias ir ilgiausias 
Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltas, iškilęs virš Dubysos 
slėnio į 42 m aukštį. Jis kelyje tarp Radviliškio ir Pagėgių, 
yra 570 m ilgio ir 4,5 m pločio. Šį įspūdingą tiltą ir geležin-
kelį, jungiantį Prūsiją su Jelgava Latvijoje, pastatė okupa-
cinė vokiečių valdžia kariuomenės reikmėms. Iš pradžių jis 
buvo medinis, – nuostabi tokio dydžio konstrukcija. Tačiau 
greitai, frontui stabilizavusis, ji buvo pakeistas plieniniu de-
vynių santvarų, ant betoninių atramų, kurių kiekviena po 
350 tonų masės. 1918 m. gegužę tiltu jau dundėjo kariniai 
traukiniai. Šis statinys pavadintas buvo Vokietijos feldmar-
šalo Pauliaus fon Hindenburgo garbei. Tiltas prieškariu są-
žiningai tarnavo nepriklausomai Lietuvai, juo kursuodavo ir 
keleiviniai, ir prekiniai traukiniai. 1937 m. lakūnas Vladas 
Murmulaitis pademonstravo lėktuvo Anbo 41 valdymo meną, 
praskrisdamas 62,4 m pločio santvarą. Antrojo pasaulinio 
karo metu Lyduvėnų tiltą atakavo elitinis vokiečių specialiųjų 
pajėgų dalinys „Brandenburgas 800“, neleisdamas jo sunai-
kinti besitraukiantiems raudonarmiečiams. Tačiau 1944 m. 
jau patys vokiečiai tiltą išsprogdino. Jis buvo atstatytas 
1951 m., išbetonavus 6 naujas atramas, o tris palikus labai 
tvirtas senąsias. Šiandien tiltu retai terieda traukiniai, ir tai 
tik prekiniai. Užtat tiltas dabar tampa turistiniu objektu, juo 
rengiamos ekskursijos norintiems pasidomėti technikos pa-
veldu ir pasigrožėti Dubysos slėniu, jo piliakalniais. Grakšti 
konstrukcija įspūdingai įsiterpia į apylinkių kraštovaizdį... 
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Iš profesoriaus Liberto Klimkos vasaros dienoraščių 

Dažnas tiltas turi įdomią istoriją, vertą pagarsinimo. Štai 
birželio 3 dieną 84 metų sulaukė ilgiausias medinis važiuo-
jamas tiltas Lietuvoje. Netiek ir mažai medinukui… Nutiestas 
jis per Asvejos ežerą šalia Dubingių. Tilto ilgis 87 metrai, plo-
tis – 4,5 metro, o ežero gylis ten siekia iki 8 m. Įdomi jo sta-
tybos istorija. Ilgiausias Lietuvoje ežeras miestelio žmonėms 
sudarydavo daug keblumų susisiekiant su kitu krantu. Va-
žiuok aplinkui ežerą, o jo ilgis – 22 km! Tilto statymu pasi-
rūpino pats Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Sme-
tona. Gražios tai buvo jo atidarymo iškilmės, sutraukusios 
tūkstančius ir tolimesnių apylinkių gyventojų. Prie tilto ant 
sartų žirgų sėdėjo 12 ulonų, o tilto atramos buvo papuoštos 
ąžuolo šakelių vainikais. Žmonių ir šiandien tiltas tebevadi-

Lyduvėnų tiltas. 
1918 m.
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namas Antano Smetonos vardu. Ne taip seniai rekonstruo-
tas, dar ilgai tarnaus vietiniams ir turistams, vykstantiems 
pasigrožėti didžiausiu Lietuvoje piliakalniu, ant kurio buvo 
įsikūrusi Radvilų pilis ir miestelis. O senovėje į piliakalnį 
būta net dviejų tiltų.

Yra ir daugiau tiltų tiltelių, nutiestų per ežerų vandenis. 
Pats ilgiausias pėstiesiems, net 525 m. ilgio, yra per Širvenos 
ežerą, jis jungia Biržų miestą su Astravo dvaru. Pastatytas 
tiltas 1987 m., o paminėtas ežeras yra dirbinis, susidaręs 
dar XVI a., užtvenkus du upelius. Tiltais tenka eiti į Trakų 
pilį; aišku, kad jie čia nuo senų senovės. Povandeninė ar-
cheologija atskleidė Platelių ežero paslaptį. Į Pilies salą vedė 
labai ilgas, iš skaldyto ąžuolo kamienų sukaltas tiltas. Tokio 
būta ir į Drūkšių ežero salą, kurioje dunksojo mūrinė pilis. 

Daug pasako tiltų vardai. Kaune 1929 m. pastatytas 
tiltas per Nerį gavo Petro Vileišio vardą. Kaip rašė to meto 
spauda: „Tiltui duotas didžiausio lietuvių dvasios galiūno ir 
garbingiausio inžinieriaus vardas“. Beje, P.Vileišis savo švie-
tėjiškus, lietuvybę skatinančius raštus pasirašinėdavo Nėrio 
slapyvardžiu. 1904 m. jis buvo pastatęs geležinkelio ir plento 
tiltus per Nerį ties Jonava. Ir šiandien pro traukinio langus 
galima pamatyti vieno jų akmeninį taurą teberymant upės 
viduryje. Daug inžinieriaus tiltų pastatyta Rusijoje, kai impe-
rija plėtojo geležinkelių tinklą. O uždirbtus nemažus pinigus 
P.Vileišis paaukojo lietuviškai spaudai rastis. Tai vyko XX a. 
pradžioje. O XIX-ojo a. pirmoje pusėje geriausi tiltų inžinieriai 
Rusijoje buvo lietuviai broliai Stanislovas ir Ipolitas Kerbe-
džiai.

Kudirkos Naumiestyje per Šešupę pastatytas tiltas buvo 
pavadintas Vinco Kudirkos vardu; šios garbės jis tikrai nusi-
pelnė už satyrinę apysaką „Lietuvos tilto atsiminimai“, kan-
džiai išjuokiančią rusų valdžios biurokratus. 1919 m. vasa-
rio 19 d. kovose su bolševikais ant Alytaus tilto per Nemuną 
žuvo I savanorių pulko vadas Antanas Juozapavičius. Dabar 
šiam tiltui vėl sugrąžintas didvyrio vardas, yra ir paminklas. 
1933 m. Čiobiškyje per Musės upę pastatytas modernus 
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kombinuotos konstrukcijos tiltas, jis pavadintas transatlan-
tinių lakūnų Dariaus ir Girėno vardu. Prano Stanaičio vardas 
suteiktas tiltui per Šešupę Slabaduose. Jis jungia zanavykų 
ir kapsų kraštus, o pastatytas šio talentingo inžinieriaus rū-
pesčiu. Tiltas per Virvytę kelyje Šiauliai – Palanga gavo kito 
puikaus inžinieriaus – Jono Striauko vardą.

Uostamiestyje daug kas savita, būdinga tik jūros vartus 
saugančiam miestui. Ir tiltai čia įdomūs: per Danės upę – pa-
keliamas, o įplaukiant į Pilies uostą – pasukamas. Niekur 
kitur tokių nėra, tad jie – technikos istorijos paveldas. Van-
dens turizmą pamėgę keliautojai kitame Karaliaus Vilhelmo 
kanalo gale suras ilgiausią kabantį ant lynų tiltą. Jis nuties-
tas per Miniją ties Lankupiais; yra 130 m. ilgio. Tiltą galima 
pamatyti ir miesto herbe. Tai Pakruojo dvaro tiltas, statytas 
1821 m. iš dolomito luitų. Gražus ir monumentalus statinys, 
tikrai vertas herbo. Iš šiuolaikinių automagistralinių tiltų 
pats ilgiausias, bemaž puskilometrio, jungia Jurbarką su Ki-
duliais. Šiemet jis paminės 40 metų sukaktį. 

Apskritai kiekvienas statinys, ilgėliau tarnavęs žmogui, 
gali papasakoti ne vieną pamokančią ar net prajuokinančią 
istoriją. Kaip, pavyzdžiui, seniausias Lietuvoje Vilniaus Ža-
liasis; kurio permainingą bei sudėtingą daugiaamžę istoriją 
savaip papildome ir šiandien. 

O savo kūriniui tiltui žmogus teikė ir giluminę, sakytume, 
filosofinę, prasmę. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir viskas labai pa-
prasta: tai inžinerinis įrenginys, pratęsiantis kelią per van-
dens telkinį. Jo istorinė raida – nuo paprasčiausio per upokš-
nį nukritusio audros išversto stuobrio iki sudėtingiausių ar-
kinių, santvarinių, pakabinamų ant lynų ir kitokių techninių 
sprendimų. Bet ne mažiau sudėtinga yra tilto mitologema – 
pirmapradė reikšmė, suformuota mitinės archajiškojo žmo-
gaus mąstysenos. Tiltas sujungia priešingus upės krantus; 
apmąstant tai kyla vis naujos asociacijos, metaforos ir pras-
mės. Gal tuose priešinguose upės krantuose gyvena skirtin-
gos gentys, skamba kitokia kalba ar tarmė, laikomasi kito-
kių papročių? O gal tai jungtis ir su mitiniu pasauliu?

Iš profesoriaus Liberto Klimkos vasaros dienoraščių 



98

Tokia prasmė skleidžiasi liaudies dainose, ypač kalendo-
rinėse... Tikėtina, kad čia tiltas išreiškia laiko mazgus – jung-
tis tarp skirtingų metų laikų, sezoninių žemės ūkio darbų. 
Tiltas dainose „nugrindžiamas“ medžio lapeliais: liepos, kle-
velio, putino šakelėmis, – tada jis įgauna Pasaulio medžio 
bruožus. O rugiapjūtės dainose tiltas įvardijamas tiesiog ie-
varu; tokiais žodžiais: Iš ko mes grįsim ievaro tiltą? / Iš beržo 
šakų, amalėlio lapų... O juk amalas – tai amžinai žaliuojantis 
augalas. Ar neprimena jis to metafizinio krašto, kur amžina 
vasara, kur visados gera? Ievaru vadinama po rugiapjūtės 
lauke paliekama rugio stiebų kasa, supinta iš paskutiniosios 
nenupjautos saujos. Prilenktas varpomis prie žemės, ievaras 
išties panašus į tokį simbolinį tiltelį. Šią prosenovišką apeigą 
galima taip suprasti: kas paimta iš žemės maitintojos, tas 
turi būti jai ir sugrąžinta, nors maža dalele. Ievaras – dva-
sinis tiltas tarp žemdirbių kartų, jungiantis mitinių būtybių 
anapusinį pasaulį su šios žemės gyventojais. Taigi čia me-
džio ir tilto sąvokos tiesiog sutapatinamos. Kitose dainose 
jos gali būti greta. Tarkime, Joninių dainoje – ant dviejų vario 

Ilgiausiam tiltui ties Jurbarku, netrukus 
bus suteiktas Šimtmečio vardas
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Iš profesoriaus Liberto Klimkos vasaros dienoraščių 

tiltelių žydi ieva. Kurlink tie vario tilteliai: gal jie metų laiką 
perskiria pusiau, o gal rodo saulutės taką iš ryto ir vakarop?

Dainų tiltu rieda aukso žiedelis; juo bernelis perveda mer-
gelę. Tai likimo, dalios, ateities spėjimo motyvai: Po tuo tiltu 
srauni upė, / Srauni upė šaltiniuota. / Ten mergelė žlugtį 
skalbė,/ Žalnierėliai žirgus girdė... Kartais ir liūdna gaida 
dainoje nuskamba: Per tiltelį jojau, aukštą tiltelį, nuo žirgo 
puoliau... Tuo išsakyta kario žūties nuojauta. Kaišiadorių 
apylinkėse teko girdėti kitados buvusį paprotį grįžtant po Vė-
linių namo išardyti paskui savęs tiltelį į sodybą - tegu vėlelės 
neseka iš paskos...

Dar ryškesnius kosmologinius tilto aspektus yra išlaikiu-
sios latvių dainos. Jų tiltu tarsi medžiu į šį pasaulį nusileidžia 
dievai, atneša šventes. Rusų ir gudų kalėdinėse dainose tiltu 
atvažiuoja šventieji. Taigi dainos išties išlaikė senąsias tilto 
mitologemos reikšmes – būti jungtimi tarp mitiškai suvokto 
pasaulio dalių. Ką bedarytų žmogus, jis vis kuria savąjį pa-
saulėlį, mitologiškai įvardijamą mikrokosmosu.
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Šį rudenį, minint Seinų vyskupijos 200-ąsias metines, 
Seinuose (Lenkija) bus pastatytas atminimo ženklas vienam 
iš šios vyskupijos valdytojų vyskupui Antanui Baranauskui 
(1835–1902).

Lietuvio dvasininko atminimas bus įamžintas prie bu-
vusių Vyskupų rūmų, esančių už poros šimtų metrų nuo 
Seinų katedros, kur jis palaidotas. Šiame dviaukščiame pas-
tate A. Baranauskas, 1897 m. paskirtas Seinų vyskupu, 
praleido paskutiniuosius penkerius savo gyvenimo metus. 
Visą laisvalaikį čia jis skyrė paskutiniam didžiausiam savo 
rašto darbui – vertė Bibliją į lietuvių kalbą.Idėja taip pa-
gerbti dvasininką, kuris šiame krašte pirmasis iš vyskupų 
į tikinčiuosius prabilo ir lietuviškai, likus pusmečiui iki 
planuojamų iškilmių, kilo Lietuvos Respublikos konsului 
Seinuose Vaclav Stankevič. Pirmiausia išsiaiškinęs realias 
galimybes vienaip ar kitaip pažymėti Vyskupų rūmus kaip 
A. Baranausko paskutiniosios gyvenimo rezidencijos vietą, jis 

ŽENKLAS VYSKUPUI, 
KURIS DAR IR POETAS BUVO

Memorialinio 
ženklo maketas
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

pasiūlė įrengti atminimo ženklą priešais pastato fasadą šalia 
paradinių durų, pro kurias vaikščiojo visi šios vyskupijos 
valdytojai. Diplomatas kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybę, 
prašydamas palaikyti sumanymą ir, esant tokiai palankiai 
progai, pagerbti žymųjį anykštėną kaip vieną iš Seinų vys-
kupų. Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, 
priėmęs šią idėją kaip garbę reprezentuoti lietuvių kultūrą ir 
Anykščių krašto žmonių veiklos pėdsakus užsienyje, iškart 
pavedė A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memoriali-
niam muziejui sumanymą realizuoti.Memorialinį ženklą – į 
medžio kamieną tarsi įaugusią atverstą knygą – jau kuria 
vilnietis skulptorius Marius Zavadskis. Pagal jo paruoštą 
eskizą knygoje bus įrašytos A. Baranausko „Anykščių šilelio“ 
eilutės lietuvių ir lenkų kalbomis bei žinia apie vyskupo 
veiklą Seinuose. Visa kompozicija, nulieta iš bronzos, prie 
Vyskupų rūmų, kuriuose dabar veikia Seinų krašto muziejus, 
bus pastatyta vasarai baigiantis ir rugsėjo 1-ąją pasitiks 
Seinų vyskupijos jubiliejaus iškilmių dalyvius.

Tautvydas Kontrimavičius

Netoli nuo Seinų katedros išlikę Vyskupų rūmai,  
prie kurių bus pagerbtas A. Baranauskas
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Birželio pradžioje Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 
įvyko spektaklio „Voicekas“ premjera. Spektaklio koncepcijos 
autorius ir režisierius Antanas Obcarskas su dramaturgu 
Laurynu Adomaičiu naujam gyvenimui prikėlė vokiečių ra-
šytojo Georgo Büchnerio (1813–1837) kūrinius ir susiejo 
juos su tyčine, pasaulį sukrėtusia Andreas Lubitzo sukelta 
katastrofa. Pasak režisieriaus, Büchnerio kūrybos bruožai 
ir amžinai likęs jaunas žvilgsnis į neteisybę yra didžiausias 
įkvėpimas mąstant apie Voiceką kaip idėją. Režisierių Antaną 
Obcarską kalbina Daiva Šabasevičienė.

DIDYSIS „VOICEKO“  
LIŪDESYS – PAUZĖSE

Antanas Obcarskas
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Klausti apie „Voiceką“ – tas pat, kas klausti apie Tavo gyve-
nimą: nežinia, kas svarbiausia ir kur kelio pradžia. Jau porą metų 
Tu nesiskiri su „Voiceku“, iš pradžių rūpinaisi Georgo Büchnerio 
„Voiceko“ ir „Lenco“ naujais vertimais, o juos gavęs nenusirami-
nai, toliau į juos gilinaisi, artinai prie savęs. Koks tai procesas?

„Voicekas“ atėjo visai natūraliai. Reikėjo pasirinkti medžia-
gą, kuri pasiduotų interpretacijai ir leistų pasisakyti vienu ar 
kitu klausimu. Büchnerio klausimas – kas žmonėse meluoja, 
svetimauja, vagia ir žudo? – pasirodė neatsakomas, todėl pasi-
darė įdomu. Büchnerio žmogaus suvokimas, situacijų matymas 
išliks amžinai jaunas, jis dėl ankstyvos mirties neturėjo progos 
jo pakeisti. Liko jauno kūrėjo žvilgsnis į būtent tokią žmogaus 
situaciją ir jį kiekvieną dieną ištinkančią teisybę, kuri nelabai 
pasikeitė ir šiandien. Büchnerio „Voicekas“ ir paties Büchnerio 
kūrybos bei asmens bruožai yra spektaklio kūrimo idėja, kurią 
bandyta maksimaliai artinti prie nūdienos.

Baigei filosofijos mokslus, pradėjai studijuoti režisūrą, bet 
netrukus studijas palikai ir atėjai į teatrą. Kodėl?

Aš iš teatro ėjau studijuoti filosofijos ir režisūros, nebuvau 
iš jo išėjęs. Teatre pradėjau dirbti dar 2009 metais ir dirbu iki 
šiol. Bestudijuodamas filosofiją vaidinau spektakliuose, asistavau 
režisieriams, vėliau užsiėmiau prodiuserio veikla (nuo 2011 m. 
esu teatro „Utopia“ direktorius). Atsiradus tinkamai progai sto-
jau į Eimunto Nekrošiaus vadovaujamą režisūros kursą. Kodėl 
viskas taip išėjo? Negaliu atsakyti, matyt, taip norėjau.

Netrukus pasirodys „Voicekas“. Tu esi šio spektaklio kon-
cepcijos autorius, bet teksto neišdrįsai rašyti, šį darbą patikėjai 
kolegai filosofui Laurynui Adomaičiui. Kodėl?

Tirdamas „Voiceką“, supratau, kad ši medžiaga labai šiuo-
laikiška, tačiau privalu ją išvaduoti iš senamadiškų žodžių ir 
stereotipinio, egzistencinio nervinimosi. Aš būčiau sugadinęs 
savo paties sumanymą ezoteriškais ir vingiuotais pasisakymais, 
o mano Voicekas reikalavo galutinio ir visapusiško paprastu-
mo. Su Laurynu Adomaičiu aptariau visų scenų režisūrinius 
užmanymus, personažus, o jis man nebeleido keisti nuomonės 
šimtąjį kartą bei viską surašė. Tekstas pasidarė paprastas, 
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nervinimasis pasislėpė po kasdienėmis situacijomis, o didįjį 
liūdesį įprasmino pauzės tarp žodžių ir žmogaus būklėje.

Atrodo, kad Tu tapatiniesi su vienu ar kitu personažu. Kas jis?
Taip, tai yra Marijos ir Voiceko vaikas.

Paprastai menininkai bando nustatyti savo kūrybos vietą ir 
išskleisti individualią meno sampratą. Kaip ir iš ko Tu formuoji 
naujojo spektaklio struktūrą?

Abejoju, ar galiu atsakyti į šį klausimą, žinoti savo kūrybos 
vietą ir meno sampratą. Man tai darbas, kurį turiu šiandien 
dirbti. Nesilaikau griežtų principų, greičiau juos pritaikau kie-
kvienai dienai. Darau, kaip atrodo stipriausia ir yra sąžinin-
giausia pasirinktos medžiagos atžvilgiu.

Büchnerio „Voicekas“ plėtojamas remiantis jo novele „Lencas“. 
Abiejuose kūriniuose labai ryškios natūralumo transformacijos. 
Autorius ne tik kalba apie natūralumu „kvėpuojančios“ gamtos 
grožį, bet jį išskleidžia įtaigia menine-literatūrine forma, ypač 
„Lence“. Pasąmonėje neatsitrauki nuo Büchnerio. Kas spekta-
klyje lieka iš jo? 

Lencas lieka keleto įvaizdžių forma. Ten yra vaizdingai pa-
pasakoti vieno rašytojo ėjimo į beprotystę išgyvenimai, kurie 
supriešinami su ramiais ir galingais gamtos peizažas. Gerai 
pagalvojus, galima įžvelgti Büchnerio pasipiktinimą tokia pa-
saulio tvarka: nuostabi, galinga ir rami gamta vienoje pusėje, 
o kitoje – gležnas poetas, kurio viduje daužosi audros ir darosi 
nebeįmanoma gyventi. Kodėl pasaulis susitvėrė būtent taip, 
jog kažkam reikia daužytis ir kratytis beprotystės gniaužtuose, 
kurie tėra tos pačios gamtos išdava? Sunku susivokti tame, bet 
Büchneris suvokė, jog gamtos neįveiksi ir jai nepasipriešinsi. 

Ar remiesi kokiais nors filosofais, interpretuodamas „Voice-
ką“?

Labai stengiausi to išvengti.

Ar Tavo Voicekas ieško būdų būti anapus savasties?
Anapus savasties būti turbūt reikštų nebebūti Voiceku. 

Žinoma, Voicekas ieško būdų nebebūti Voiceku, bet tam jam 
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trūksta didžiadvasiško ryžto. Vienas įdomesnių susivokimų šia-
me kūrybiniame procese buvo savo paties menkumas. Aš galiu 
rytais sau prižadėti kažko nebedaryti, kas man galbūt kenkia 
(pvz. nebegerti arba nebepersivalgyti), bet vakare kartosiu tą 
patį. Voiceke ryžto užtenka tik keltis ir eiti į darbą, bet nesikeisti.

Koks Tavo Voiceko procesualumas? Kaip vyksta žmogiškumo 
atitolinimas?

Procesas paprastas – išgryninta pjesės „Voicekas“ idėja, 
nutarta, jog Voicekas dar tikrai nenumirė ir aibė voicekų vis 
dar vaikšto tarp mūsų. Surastas galimas Voiceko atitikmuo 
dabartyje – pilotas Andreasas Lubitzas ir jo paskutinis skry-
dis. Ar šis atitikmuo tikslus? Sunku pasakyti, parodys darbo 
vaisiai. Žmogiškumo atitolinimas niekaip nepavyko, nes viskas, 
kas nutinka blogiausio (ar geriausio) – nutiko per žmonių ne-
susilaikymą, nesusivaldymą ir pasidavimą gamtai. Turbūt tai ir 
yra dabarties žmogiškumo žiaurumas, nes vis labiau mėginama 
priešintis savo pačių norams.

Kokiais posūkiais vaikšto Tavo personažai?
Primityviais, tokiais pačiais kaip ir aš pats, kai einu į dar-

bą. Išsukti iš kelio ir padaryti tai, ko iš tavęs nesitikėtų – tai 
pernelyg herojiška.

Ar Tau svarbu pasaulį apversti aukštyn kojom, ar brėžti 
beprotybės punktyrą?

Beprotybė per stiprus žodis. Aš stengiuosi pamatyti, ką iš 
tiesų norima pasakyti tokiomis frazėmis kaip „labas, kaip jums 
sekasi“? Noriu išgirsti, kas įvyksta tarp žodžių, kokia chemija 
ir kokie postūmiai ar hormonai mus verčia elgtis vienaip ar 
kitaip. Pavyzdžiui, jausti pagiežą ir neapykantą, bet sakyti, jog 
myliu. Beprotybė yra užsisukti ir nemokėti kalbėti neįprastai. 
Kiekvieną kartą, kai prasižioju, galiu tikėtis, kad pasakysiu 
būtent tai, ką dabar pasakiau.
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Vieną trečiadienio popietę Vilniuje, Stasio Vainiūno na-
muose būrys muzikų, šiauliškių susirinko pagerbti ilgame-
čio Lietuvos kvarteto primarijaus – smuikininko Eugenijaus 
Paulausko. Tokio pat talentingo, kaip ir visa Paulauskų – 
Noreikų šeimyna. Už šių vyrų nutekėjusi mama buvo labai 
muzikali. Tai gal genus su kaupu visiems vaikams ir pada-
lino: Virgilijui, Eugenijui, Laimonui...  Profesorių sujaudino 
jo 90-mečiui skirtas renginys, parengtas nuotraukų stendas. 
Prieš susirinkusius žmones šįkart jis ne stovėjo su smuiku 
rankose, bet sėdėjo: triukšmingo, pilno šėlionių gyvenimo 
nuvargintas, bet laimingas. Dairėsi žiūrėdamas į atėjusiųjų 
akis: mokinių, draugų, negausių giminaičių, nepažįstamųjų, 
vakarą vedusio muzikologo Vaclovo Juodpusio. 

Tarsi susigėdęs smuikininkas pradėjo kalbėti. Te išlieka 
autentiškas jo pasakojimas.  

Kaip netikusiai gyvenime įvyksta: atrodo, talentingas žmo-
gus, tačiau šį pasaulį apleidžia nieko nepalikdamas. Man 
velniškai pasisekė! Žiūrėkit kaip aš atrodai – kas man duos 
devyniasdešimt! Net nepražilęs... Tik kojos po operacijos 
prasčiau laiko... Tai todėl, kad gyvenime viskas buvo laiku 
padaryta: liko mokinių, pagrotų kūrinių įrašai, reikšminga 
„Lietuvos“ kvarteto – mūsų krašto  muzikos istorijos atkarpa. 
Galiu kitiems menininkams svarbiausią palinkėjimą išsakyti: 
žinokite, kad gėrimas gyvenime trukdo. Smuikininkui ypač. 

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ

ŠIAULIŲ VUNDERKINDO KELIAS

Genukas 1933 m.  
Šiauliuose
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Žinome talentingų menininkų, kurie iš gyvenimo kartais 
pasitraukia dėl visokių priežasčių, net ir dėl nelaimingos 
meilės... O aš va – sėdžiu prieš jus.

Vaikystė Šiauliuose buvo alkana. Mama Marcijona Ka-
tauskaitė buvo nepėsčia, anksti ištekėjo, gimdė ir augino vai-
kus, o tėvas Paulauskas visus paliko. Gyventi padėjo patėvis 
Leonas Noreika. Buvo labai padorus žmogus. Ne tik mama 
buvo muzikali, turėjo gerą balsą, gražiai dainavo, bet ir No-
reika buvo iš didelės ir dainingos šeimos. Jo tėvas traukdavo 
tenoru visose kaimo šventėse ir pakasynose. Buvo tvirtų įsiti-
kinimų žmogus. Tikėjo, kad komunizmas – tai šviesus rojus. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais kovojo, už įsitikinimus net 
kalėjo. Sakydavęs, kad su Leninu arbatą gėrė! Tai tikra tiesa! 
Bet pamatė, kad tie idealai niekiniai. Dar Smetonos laikais 
išstojo iš komunistų partijos. Jis buvo labai doras žmogus. 
Negalėjo meluoti. 

Paskui siekė gerai išmokti amato. Mokytis siūti išvažiavo 
į Prancūziją. Grįžęs pats nesiuvo, bet atidarė siuvyklą, samdė 
žmones, puikiai jai vadovavo. Po karo Vilniuje buvo Dailiųjų 
amatų mokyklos, vėliau – Mokytojų namų direktorius. 

Aš jam labai dėkingas. Jis pastebėjo mano gabumus ir 
visaip skatino juos vystyti. Smuiku mokyti pradėjo Šiauliuose 
gyvenęs Stanislovas Jurkevičius (1868–1940), mokęsis Peter-
burgo konservatorijoje, gavęs pamokų ir pas Leopoldą Auerį, 
kuris sukūrė smuiko mokyklą, šiandien vadinamą rusų smui-
kavimo mokykla. S. Jurkevičius grojo Peterburgo Marijos teatro 
orkestre. Sako, buvo vienas koncertmeisterių. 

Man pasisekė: pirmosios teisingo smuikavimo mokymo 
pamokos buvo reikšmingiausios: mokytojas nelaužė rankų, 
prižiūrėjo korpusą, siekė, kad vaikas ir jo kūnas būtų laisvas. 
Svarbiausia visame kame – laisvė. Kūnui, mintims, pasirinki-
mams. Tada ar vaikas, ar suaugęs žmogus daug gali pasiekti. 
Nelaisvas žmogus pasmerktas. Ir mano pirma pastaba mokiniui 
būdavo  – būk laisvas! O kiek mes žinome sulaužytų vaikų, 
mokytojų sugadintų talentų! Man pasisekė – iš pradžių gavau 
teisingą mokymą. Leonas Noreika buvo pavyzdžiu: negėrė, 
darbštuolis, rūpinosi mumis. Kaip tai svarbu – supratau jau 
vaikystėje“.
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Kiekvienas garbaus amžiaus Šiaulių inteligentas pa-
tvirtins: Genius Paulauskiukas prieškario Šiauliuose buvo 
įžymybė. „Ką jau mes, va – Paulauskas tai buvo smuikinin-
kas“, – prasitarė tuomet muzikos pradėjęs mokytis Šiaulių 
burmistro sūnus Saulius Sondeckis. Tiesa, berniukas turėjo 
gražų balsą ir mėgdavo dainuoti. Tačiau patėvis skatino 
smuikuoti. Nedidukas vyrukas su savo mokytoju Stasiu Jur-
kevičium važiuodavo į Ginkūnų dvarą muzikuoti. Kodėl ne 
miestan, o į dvarą? 

Pirmojoje XVIII a. pusėje, vis primindamas savininką, 
kaimas jau vadinosi Ginkūnais. Istorija ilga, prasidėjusi gal 
dar anksčiau, bet mums aktuali jau nuo dar 1793 metų, 
kai rugsėjo 2 dieną Rusijos imperatorė Jekaterina Antro-
ji Šiaulių ekonomiją  padovanojo Platonui Zubovui. 1884 
metais sūnus Vladimiras Zubovas (1862-1933) susituokė 
su Sofija Bilevičiūte (1860-1932). Nuo 1890 metų įsikūrė 
Ginkūnuose ir ėmė ūkininkauti. Pasistatė naujus rūmus,  
rūpinosi lietuvišku švietimu, įrengė modernią pieninę. Vė-
liau ūkininkavo dukra Aleksandra Zubovaitė su vyru Jonu 
Fledžinskiu (vėliau vadintu Fledžinsku). Pradžioje jis dir-
bo Ginkūnų dvare raštininku, kasininku, dvaro valdytoju. 
Šeimininkai, pastebėję J. Fledžinskio gabumus, jį išsiuntė 
mokytis į Vokietiją. Grįžęs į Lietuvą susituokė su Aleksan-
dra Zubovaite. Tai buvo šviesių inteligentų šeima. Daug jos 
tradicijų, elgsenos bruožų, vertybinių normatyvų perėmė 
sūnus, gabus muzikas Jurgis Fledžinskas, Lietuvoje puikiai 
žinomas altistas, kamerinės muzikos specialistas, pažinęs  
dirigavimo subtilybes, elegantiškasis konservatorijos (LMTA) 
profesorius, tarptautinių konkursų laurus pelniusio „Lietu-
vos“ kvarteto narys. 

Tuosyk, jo vaikystės metais, namuose  buvo daug mu-
zikuojama. Mama Fledžinskienė skambindavo fortepijonu. Iš 
Šiaulių atvažiuodavo puikus smuikininkas Stasys Jurkevičius 
su mažuoju mokiniu Genium Paulausku. Keistas pilietis Jur-
kevičius sakęsis esąs didis smuikavimo meistras. Konserva-
toriją baigė Sankt Peterburge, sako, mokėsi ir pas geriausią 
tais laikais Europoje, gal ir didesniame pasaulyje, profesorių 
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Leopoldą Auerį. Iš jo klasės pasaulin pabiro garsiausi smui-
kininkai. O iš netoli Kuršėnų buvusio Noliškių dvaro kilęs S. 
Jurkevičius 1918 m. revoliucijai Rusijoje įsisiautėjus, nutarė 
grįžti į tėvynę. Vedė nekilmingą merginą Sofiją Balčiūnaitę. 
Dirbo privačioje Apolinaro Likerausko muzikos mokykloje, 
mokė savo sūnų Mykolą, vėliau grojusį Lietuvos radijo ir 
televizijos orkestre.  Buvo toks šmaikštuolis kaip ir tėvas. 
Pasakojama, kad Stasys Jurkevičius, geras profesionalas, 
kurį laiką dėstė Valstybės muzikos mokykloje Kaune, dirbo 
vokiečių gimnazijos mokytoju, net buvo Valstybės operos 
teatro orkestro koncertmeisteriu. Tačiau galutinai Šiauliuose 
apsigyveno 1929-aisiais. Mokė keletą miesto vaikų. Privačių 
jo pamokų yra gavęs ir Jurgis Fledžinskas, Stasys Gabrilavi-
čius, dar kiti. Laisvamanis S. Jurkevičius mirė 1940-aisiais, 
buvo palaidotas Šiaulių laisvamanių kapinėse.  

Su mokytoju į dvarą atvažiavęs berniukas dairydavosi 
po Zubovų dvare kauptą biblioteką, kuri vėliau šeimininkų 
dovanota Šiaulių visuomenei. Čia ir buvo muzikuojama.  
Rasti p. Petravičienės prisiminimai: erdvus kambarys su bal-
konu į sodo pusę. Kukliai įrengtas, – matyti, kad šių namų 
šeimininkai nesuteikė daug reikšmės buičiai. Didelis stalas, 
židinys, ant jo – kiniška vaza, bronzinė Napoleono skulptū-
rėlė, fortepijonas. Juo skambindavo mama. Šeštadieniais prie 
ansamblio prisijungdavo ir kiti. Jauniausias sūnus Jurgis 
su broliu Vytautu smuikavo, sesuo Sofija – grojo violončele, 
tėvas – altu. Kaip įprasta, dvarelyje apsilankydavo ir muzikos 
mokytojas Petras Armonas.  Skambėdavo Frantzo Schuberto 
„Forelių kvintetas”, Roberto Schumanno, Josepho Haydno 
muzika... Muzikuodavo patys sau, „kaip senovėje“. Pasikal-
bėdami, aptardami naujienas, iš didelio virdulio įsipildami 
arbatos. Pro seno parko medžius sklindantis spindintis va-
karėjančio dangaus blyksnis apšviesdavo  kambario sienas, 
ant jų sukabinėtas šeimos fotografijas.

1939–1944 m. Eugenijus Paulauskas mokėsi Šiaulių 
muzikos mokykloje, Povilo Matiuko, Viktoro Jauniškio, Juozo 
Jagėlos smuiko klasėse. Dabar jau jis pasirodydavo viešuose 
koncertuose. Mieste buvo žinomas solistas. 1941 m. birželio 
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14 d. su mokyklos orkestru atliko W. A. Mozarto Koncertą 
smuikui A-dur, 1943 m. birželio 10 d. – E. V. A. Lalo „Is-
paniškosios simfonijos“ I dalį.

Karo metai Šiauliuose buvo ypatingi. „Istorijos katakliz-
mai blaško ir laužo kultūrą savo verpetuose, bet neužslopina 
jos eigos. Kultūra išmoksta gyventi ant Vezuvijaus kraterio.  
Mūzos nenutyla!“, – rašė Vytautas Kubilius. Muzika mieste 
kunkuliavo. Jaunutis E. Paulauskas jau grojo 1943–1944 m. 
Šiauliuose susibūrusiame styginių kvartete:  pirmuoju smui-
ku – vokiečių armijos karininkas, antruoju – moksleivis 
Eugenijus ir du mokytojai. Altu – Viktoras Jauniškis, vio-
lončele – entuziastingas muzikinio gyvenimo organizatorius 
Petras Armonas. 1939–1945 m. Eugenijus dar buvo ir mo-
kyklos styginių orkestro koncertmeisteris, 1942–1944 m. 
grojo Šiaulių Naujojo muzikinio teatro orkestre.  

 „Karas. Aštuoniolika metų vyresnį brolį paėmė į Arbeit-
sdiens tarnybą. Pakliuvo į nelaisvę ir į Lietuvą nebegrįžo. 
Jaunesnis mano brolis Virgilijus, kurį aš bandžiau mokyti 
smuikuoti, jį buvo sutikęs Australijoje“.

E. Paulauskas studijuoti pradėjo 1944 m. Kaune. Kelis 
mėnesius dirbo ryškiausio Kaune buvusio smuikininko Laszlo 
Hajoso klasėje. Reikėjo užsidirbti pragyvenimui. Grojo Kauno 
muzikinės komedijos teatro orkestre. Tačiau vargas parva-
rė į Šiaulius. Tris paras prekiniu traukiniu bildėjo namo. 
Tačiau noras groti buvo didžiulis. 1946 m. grįžo į Kauną. 
L. Hajosas jau buvo pasitraukęs. Eugenijus studijavo Kazi-
miero Matiuko smuiko, Levo Seidelio kamerinio ansamblio 
klasėse. Su kvarteto menu dar artimiau susipažino antrojo 
smuiko partiją grodamas su gerais muzikantais, pedagogais 
Aleksandru Livontu (I smuikas), Isaajum Turičium (altas), 
Abeliu Turičium (violončelė). „Kaune Paulauskas buvo lai-
komas geriausiu jaunuoju smuikininku“, – prisiminė tuosyk 
studijavęs ilgametis Operos ir baleto teatro koncertmeisteris, 
smuikininkas Jonas Urba. 

1946–1949 m. E. Paulauskas jau Vilniuje, pas J. Banaičio 
iš Maskvos į Lietuvą pakviestą puikų pedagogą profesorių 
Jakovą Targonskį. 



113

Pokaryje įstojau į konservatoriją. Didžiulės įtakos mano 
karjerai turėjo profesorius Leopoldo Auerio mokinys Jakovas 
Targonskis ir kultūros ministras Juozas Banaitis. Jie ir sty-
ginių kvarteto, vėliau vadinto „Lietuvos“ vardu, iniciatoriai. 
Tokiais neramiais laikais Banaitis darė viską taip, kaip jam 
atrodė Lietuvos kultūrai geriausia. Visiems kūrėjams stengėsi 
padėti. Sugebėjo gauti daug pinigų ir nupirko senųjų meis-
trų – Antonio Stradivarius ir Giuseppes Guarnerio smuikus! 
Kvartetas buvo mano meilė. Šį žanrą aš labiausiai mėgstu 
iki šiol. Kiekvieną sykį, pagalvojęs apie kvarteto muziką, pri-
pažįstu, kad tai nuostabiausia kamerinio muzikavimo sritis.“

Šie metai pažymėti Juozo Banaičio šimtas dešimtųjų 
gimimo metinių (1908–1967) ženklu. Eržvilke (Tauragės 
 apskr.), neturtingoje batsiuvio šeimoje gimęs Lietuvos mu-
zikos pedagogas, chorvedys, spaudos, radijo darbuotojas, 
iškilusis lietuvių kultūros saugotojas ir puoselėtojas. Muzikos 
pradmenis gavo pas vietos vargonininką F. Dirsę. Mokėsi 
Jurbarko „Saulės“ gimnazijoje, kur grojo orkestre, vaidino 
dramos būrelyje. 1928–1932 m. studijavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Humanitarinių mokslų fakultete ir Kauno muzi-
kos mokykloje chorvedybos (pas Nikodemą Martinonį), Kauno 
konservatorijoje baigė violončelės specialybę (prof. Povilo 
Berkavičiaus kl.). Grojo orkestre, Kauno Trečiojoje gimnazijoje 
vaikus mokė muzikos, domėjosi muzikinio ugdymo sistemo-
mis Šveicarijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Vadovavo chorui, ne 
buvo Kaune surengtos mokyklų chorų šventės dirigentas 
(1940 m.). Su Jonu Švedu parengė  vadovėlį „Muzika vidu-
rinei mokyklai“ (1938 m.). Aktyviai rašė aktualiais kultūros 
klausimais almanache „Granitas“, „Naujojoje Romuvoje“ ir 
kituose leidiniuose. Buvo „Muzikos barų“ redkolegijos narys. 

Nuo 1940-ųjų ir karo, pokario metais J. Banaitis ramiai, 
užsispyrusiai, protingai ir diplomatiškai įvairiomis veiklo-
mis siekė padėti Lietuvai išlikti. Pokaryje būdamas Meno 
reikalų valdybos viršininku (1944–1953), vėliau kultūros 
ministru (1958–1967), dažnai rizikuodamas, bet mokėda-
mas, neprarasdamas orumo sovietmečiu Lietuvos kultūros 
išlikimo idėjas įgyvendino realizuodamas daug strategiškai 
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reikšmingų projektų. Lietuva ir lietuvybė buvo telkiama daina 
jo pastangomis organizuotose dainų šventėse. Profesinį meną 
padėjo vystyti orientuodamasis į senųjų kultūrų standartus, 
matydamas Lietuvą, išsprunkančią iš už geležinės uždangos 
su reikšmingų pasiekimų meninėje veikloje vėliava. Sudarė 
sąlygas P. Čaikovskio konservatorijos absolventams sukurti 
ryškiausias instrumentines mokyklas Lietuvos konservatori-
joje, iki šiol maitinančias profesinį smuiko, fortepijono meną. 
Jo pastangomis buvo pertvarkoma muzikos mokyklų sistema, 
gimė mūsų kultūrą pasaulyje garsinę styginiai kvartetai, 
Sauliaus Sondeckio vadovaujamas Lietuvos kamerinis orkes-
tras, Lietuvos estradinis orkestras (vad. Juozas Tiškus), rėmė 
„Trimito“ orkestro, choro „Ąžuoliukas“ gimimą ir jo vadovą 
Hermaną Perelšteiną. Nuo bukų partijos tarnų išsaugojo 
Paryžiaus atmosferą Panevėžio teatre kūrusį Juozą Miltinį. 
J. Banaičio su žmona  režisiere Kazimiera Kymantaite teatre 
laukdavo su mėgstamiausia jo daina „Pjaun broliukai...“. 
J. Banaičio rūpesčiu iškilo dainų švenčių estrada Vingio 
parke, buvo išsaugotas restauravimo centras, Lietuvos ar-
chitektūros paminklai  Biržuose, Trakuose, Kretingoje. Jo 
iniciatyva įkurtas žurnalas „Kultūros barai“. „Visą gyvenimą 
jis principingai vadovavosi humanizmu, visur jo ieškojo ir 
džiaugėsi atradęs“, – rašė daug metų kartu dirbęs Vytautas 
Jakelaitis. 

Būdamas principingu ir reikliu viršininku, J. Banaitis 
žmogui visada jautrus ir doras vertindamas meno reiški-
nius ir žmonių kūrybiškumo pasireiškimus. Mokėjo tyliai 
ir dėmesingai išklausyti žmogų, rasti galimybių jam padė-
ti. Kalbėjo taip minkštai, tarsi glostydamas. Buvo plačios 
erudicijos – juo buvo galima pasikliauti. Atiduodamas pri-
valomą duoklę režimui, darbais stiprino Lietuvos kultūrą. 
„Nacionalinė kultūra buvo paskutinė jo meilė ir nemiegotos 
naktys“, – yra sakęs Eduardas Mieželaitis.

Kokius sukurtus Lietuvą stiprinančius reiškinius įvar-
dins kultūrologai šiandien? O kiek suskaičiuos sunaikintų 
Lietuvos kultūros reiškinių? 

Buvo įgyvendinta ir viena reikšmingų J. Banaičio svajo-
nių – Lietuvoje įkurtas profesionalus valstybinis kvartetas. 
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Konservatorijoje J. Targonskis, matydamas ypatingą dvide-
šimtmečio „Dievo dovaną“, 1947 m. E. Paulauskui užlei-
do savo vietą kvartete.  Kartu su Kornelija Kalinauskaite, 
Jurgiu Fledžinsku, Michailu Šenderovu 1959 m. Budapešte 
vykusiame tarptautiniame J. Haydno konkurse kvartetas iš 
Lietuvos tapo laureatu (II vieta). Sovietmečiu tai buvo ypa-
tingai sudėtinga misija. Juk tarptautiniuose  konkursuose 
galėdavo dalyvauti tik maskviškiai, o jau laimėti... Tai buvo 
pirmas Lietuvos kolektyvas, sugebėjęs iš sovietinės tvirtovės 
ištrukti laisvąjį pasaulį. Grįžtančio iš konkurso kvarteto 
perone minia laukė tarsi viršukalnes nugalėjusių didvyrių: 
buvo ištiestas raudonas kilimas, grojo pučiamųjų orkestras... 
Lježe laimėta antrą kartą (1964).

Ne visuomet taikiai, bet kūrybingai prabėgo „Lietuvos“ 
kvarteto gyvenimas. Tačiau  jis reprezentavo Lietuvos kul-
tūrą pasaulyje. Parengė didžiulį kvartetui skirtą repertuarą, 
kvintetus su fortepijonu. „Lietuvos“ kvartetas pirmasis, kuris 
grojo beveik tris tūkstančius koncertų, dalyvavo muzikos fes-
tivaliuose Europos, Azijos valstybėse, JAV, Kanadoje, Kuboje. 
Įsimintinai atliko pasaulio klasikų šedevrų, išpopuliarino 
daugelį Lietuvos kompozitorių kūrinių.  

Mano gyvenimas prabėgo greitai ir laimingai. Pažinau 
daug žymių žmonių. Pirmoji dabar atklydusi mintis – apie 
rusų kompozitorių Dmitrijų Šostakovičių. Su pianiste, puikia 
Lietuvos drauge Tatjana Nikolajeva Lietuvos kvartetas atliko 
jo Kvintetą. Autorius paklausė, paklausė, kukliai, pagarbiai 
pasakė pastabas: „grojate gal kiek per greitai. Pabandykite 
su manimi.“ Buvo puikus pianistas. Žiūrėdamas į natas au-
torius kalbėjo apie savo muziką, siekiamus atlikimo niuansų. 
Tačiau atsisėdęs prie fortepijono mus įtikino, kad svarbiausia 
yra ne teoriniai postulatai apie muziką, bet pati muzika. Ji 
liejosi klaviatūroje, o autorius jau buvo pamiršęs išsakytas 
teorines pastabas, mus vedė jo interpretuojama pati muzika. 
Jį, kaip gyvą žmogų, įaudrino muzikoje slypinčios emocijos. 
Kodėl tai pasakoju?  Svarbu pažinti autoriaus ketinimus ir 
išgirsti jo muziką savo širdimi.  Kai aš augau, mokiausi, 
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siekiau suprasti muzikos esmę. Todėl visada klausiau daug 
muzikos. Kvartetus kūrė visi muzikos genijai. Juos atlikdamas, 
muzikuodamas užmiršti garsų audinį, formos architektoniką, 
nes patenki į pačią jausmų gelmę, kurioje tarsi apsivalai, 
prašviesėja protas ir jausmai. 

Apie E. Paulauską mažiau kalbama kaip apie solistą. 
Tačiau jis nemažai koncertavo. Pirmąjį pokario dešimtme-
tį Filharmonija rengė daug švietėjiškų koncertų. Koncer-
tuose-paskaitose buvo dainuojami romansai, dainos, operų 
arijos. Paprastai dalyvaudavo ir smuikininkai. Dažniausiai 
Aleksandras Livontas ir Eugenijus Paulauskas.  Važinėjo po 
Lietuvos kultūros namus, mokyklas. Profesorius nevengdavo 
važiuoti groti ir toliausiose Lietuvos mokyklose, nešildomuo-
se, kad ir nedideliuose kultūros namuose. Kiekvieno kūri-
nio dramaturginis vientisumas, muzikos emocinė pagava, 
artikuliacijos tikslingumas, tarsi dainuojančio instrumento 
įtaiga – kailiniuotiems klausytojams net ir šaltoje salėje ar 
vėjų kedenamoje mokyklos scenoje tapdavo atgaiva. Striko 
liečiamų stygų garso grožis, kaip miros skleidžiamas aro-
matas, atgaivinantis kūną ir sielą. Kaip ir brolio Virgilijaus 
kuriama melodijos gyvybė. Tai neišmokstami dalykai, bet 
muzikos pajautos prigimtis, kurią abu broliai meistriškai 
gebėjo prakalbinti.

Su orkestrais E. Paulauskas yra atlikęs Balio Dvario-
no Pirmąjį koncertą smuikui ir orkestrui, W. A. Mozarto 
Koncertus smuikui ir orkestrui,  A. Vivaldi Koncertą dviem 
smuikams A-dur, A. Vivaldi „Metų laikus“, P. Čaikovskio 
Koncertą smuikui ir orkestrui, A. Klenickio Variacijas smui-
kui ir orkestrui, J. Juzeliūno  Koncertą smuikui, vargonams 
ir orkestrui, ir kt. „Vaisingos studijos konservatorijoje pas 
profesorių J. Targonskį buvo apvainikuotos B. Dvariono Kon-
certo smuikui su orkestru įdomia interpretacija. Su dideliu 
nuoširdumu jaunasis smuikininkas atliko antrąją koncerto 
dalį, sukeldamas didelį susižavėjimą klausytojų tarpe“, – 
1977 m. rugsėjo 15 d. „Tiesoje“ rašė Paulius Juodišius. 

 E. Paulauskas surengė apie 1000 koncertų Lietuvoje, Eu-
ropoje, Amerikoje. Didelis jo kamerinis repertuaras, aprėpęs 
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įvairią muzikos stilistiką, žanrus. Metams bėgant, kvarteto 
muzikavimas, gyvenimo suirutės užgožė solisto veiklą. Tačiau 
gastrolėse vis pasirodydavo ir kaip solistas. Pvz., 1965 m. 
lapkrityje įvyko jo koncertai Gorkyje, Kirove. 1966 m. sausyje 
Tbilisyje. E. Paulauskas mėgo smuikuoti įvairiuose ansam-
bliuose. Pvz., 1966 balandyje Arkikatedroje (tuomet vadintoje 
Paveikslų galerija) ir Kauno Sobore ansamblius grojo su savo 
mokiniu Algirdu Dekšniu, Gičiu Trinkūnu. 

 „Nepaisant visokių negandų, daugiausia koncertavau su 
nepaprastai muzikaliu žmogumi – smuikininku Eugenijumi 
Paulausku. Sakydavau, kad duonai užsidirbu. Bet koncertai, 
į kuriuos tarnaujant Filharmonijoje ir Kultūros ministerijoje 
būdavo sunku ištrūkti, reikalingi sielai atsigauti. Tai gyve-
nimo „saldus stalas“. Dažnai grojome E. Griego, W. A. Mo-
zarto, L. van Beethoveno sonatas. Paulausko smuikas visa-
da dainuodavo. Gražu iki ašarų“, – jautriai pokštaudamas 
pasakojo D. Trinkūnas. 

Su Dainiumi Trinkūnu mes labai daug kur važinėjome. Po 
visą Sąjungą. Ir užsienyje buvome su juo kartu. Nepaisant to, 
kad Dainius visada eidavo atsakingas pareigas, aš jį tiesiog 
priversdavau groti. Kultūros ministro pavaduotojas buvo labai 
sąžiningas darbuotojas. Tačiau aš ateidavau į kabinetą ir 
jau po darbo valandų „išvarydavau“ iš ten visus. Susitarda-
vome šeštą valandą repetuoti, bet dažniausiai pradėdavome 
repetuoti tik septintą. Ir taip iki vėlyvo vakaro... – nekaltai 
šypsodamasis pasakoja E. Paulauskas.

„Abu menininkai suteikė ypatingą išgyvenimą. Išgirdome 
idealų duetą, kuris atitinka visus kamerinės muzikos in-
terpretacijos reikalavimus. Šiltas, tyras instrumento tonas, 
žėrinti smuikavimo technika, subtilus frazavimas darniai 
derėjo su jautriu, lanksčiu ir spindesio kupinu pianisto 
skambinimu. Puikus įspūdis“, – taip teko vertinti 1987 m. 
spalyje įvykusį judviejų pasirodymą. 

Ir dabar, sulaukęs 90-ties, profesorius E. Paulauskas 
gali pasakoti ir pasakoti. Tačiau laikas S. Vainiūno na-
muose nenumaldomai bėgo. Akompanuojant ilgametei jo 
koncertmeisterei Aušrai Banaitytei, smuikuoti išėjo vienas 



118

buvusių mylimiausių studentų – Raimundas Butvila.  Ilgai 
dirbo Karakase, o dabar VDU profesorius prisiminė darbą 
su profesoriumi E. Paulausku klasėje. „Galiu įvardyti esminį 
skirtumą nuo kitų smuiko pedagogų: siekdamas padėti mo-
kiniui išspręsti konkrečią  problemą, Paulauskas  žinodavo 
ką pasakyti. Pastaba būdavo tiksli ir aiški, mokinys galė-
jo trumpiausiu keliu pasiekti tikslą. Dabar stebiuosi, kaip 
juto žmogaus fiziologiją, jausminę jaunuolio situaciją, gebėjo 
pritaikyti profesines žinias.  Kita savybė – jis niekada savo 
mokinio nenuvertindavo. Kad ir kokios būtų jo problemos, 
kad ir kokio ryškumo būtų gebėjimai – suteikdavo galimybių 
laisvai jaustis klasėje, scenoje, rinktis repertuarą. Niekada 
nesakydavo: taip negalima! Bet galėjai išgirsti: man nelabai 
patinka...“, – kalbėjo R. Butvila. 

Ir pedagoginėse klasėse E. Paulauskas skleidė savo meilę 
kvartetui, kamerinei muzikai. Respublika „Lietuvos“ profeso-
rių pastangomis garsėjo elitinės, kvartetų muzikos kultūra, 
parengusi, subrandinusi ir jaunesnius kolektyvus – Vilniaus, 
M. K. Čiurlionio kvartetus. 

Daug metų jubiliatas plušėjo ir nemažai nuveikė peda-
gogikos bare. Trumpai dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 
1968–1996 m. – M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje, 1951–
1983 m. Lietuvos konservatorijoje, 1992–1998 m. – Lietuvos 
muzikos akademijos Kauno fakultete (1992–1998 m. Stygi-
nių katedros vedėjas). Iš savo ugdytinių subūrė studentų 
kamerinį orkestrą ir jam vadovavo.  Glazge, Roterdame vedė 
meistriškumo seminarus. E. Paulausko mokiniai ir studentai 
dalyvavo respublikiniuose, tarprespublikiniuose ir tarptauti-
niuose konkursuose, pelnė apdovanojimų. Tarp E. Paulausko 
mokinių (jų per 100) – smuiko klasės auklėtiniai Stanislo-
vas Čepinskis, Algirdas Dekšnys, Kazimieras Kanišauskas, 
Konstancija Viržonytė-Klygienė, Rimantas Šiugždinis, Rai-
mondas Butvila (1976 m. tarprespublikinio konkurso Tali-
ne II premija),  Danielius Kaplūnas, Rusnė Kiškytė ir kiti, 
kvarteto klasės auklėtiniai – Eugenijus Urbonas, Jelizaveta 
Gordonaitė, Audronė Matulionytė ir Albertas Šivickis (Lie-
tuvos konservatorijos studentų kvartetas, 1967 m. tarpres-
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publikinio konkurso Rygoje I premija), Rimantas Šiugždinis, 
Saulius Kiškis, Aloyzas Grižas ir Saulius Lipčius (Lietuvos 
konservatorijos studentų, nuo 1977 m. Čiurlionio kvartetas), 
Petras Radzevičius, Valentinas Kaplūnas, Donatas Katkus, 
Petras Kunca, Gediminas Dalinkevičius ir kiti. 

Šakota smuikininko prof. E. Paulausko veikla įvertinta 
LSSR valstybine premija (1965), Lietuvos Didžiojo Kunigaikš-
čio Gedimino 3 laipsnio ordinu (1999), kitais apdovanojimais.

Muzika, tai tu atėmei ramų miegą, išplėšei mane iš kas-
dienybės ir nusivedei į tolimą ateitį, į palaimą...

Profesorius gimtajame mieste. 2017 m.
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Liepa muziejininko Romualdo 
Budrio gyvenime paženklinta 
dviem sukaktimis: šešiasde-
šimt aktyvios muziejininkystės 
metų ir aštuoniasdešimt pen-
keri – gyvenimo.Metų virtinė 
prisodrinta veikla, reikšmin-
gais atradimais ir „budrišku“ 
atsidavimu Lietuvos kultūros 
likimui ir išlikimui. 

Jubiliejaus išvakarėse Ro-
mualdą Budrį įdomiam pokal-
biui apie VALSTYBĘ IR KUL-
TŪRĄ pasikvietę „Santaros“ 
klinikų kardiologai, „konstata-
vo“, kad tokių geranorių širdys 
ir plaka patikimai…

„Santaros“ nuotraukos

„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS
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Kas paneigs, kad kritikas Valenti-
nas Sventickas ryžosi įteisinti naują 
literatūros žanrą – guriniai. Tai liudija 
ir neseniai pasirodęs antrasis solidus 
šio žanro tomas. Tačiau ne knygos 
storyje esmė. 

Štai vienas g u r i n ė l is:
„Mėnulis, pilnatis.
Žiūriu, kad lyg ir du mėnuliai. An-

tras šiek tiek žemėliau, per pusę pirmo 
kūno pasislinkęs, blyškesnis. Panašu į 
aštuoniukę nakties danguje.

Panašu į Henriko Radausko poezi-
ją“.

Talpu ir taupu. Ne dažnam kritikui 
tokia Dievo dovana. Juolab peržengus 
solidaus jubiliejaus slenkstį. Kai daž-
nai ir tuštoko plepėjimo sunku atsisa-
kyti…

„Santaros“ nuotraukoje  
Valentinas Sventickas su Antanu Sutkumi.
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„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS

Šešioliktuoju Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatu gim-
tuosiuose poeto Juknėnuose (Utenos rajonas) vainikuotas Antanas 
A. Jonynas. Jaukioje šventėje laureatą pasveikino rajono meras, 
poetas Alvydas Katinas, Rašytojų sąjungos vadovė Birutė Jonuškai-
tė, diplomatas Vygaudas Ušackas, Juknėnų krašto žmonės.

Rengėjų nuotraukos
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1994 m.tuometinio Vilniaus pedagoginio istituto lituanistai drauge 
su „Metų“ redakcija įsteigė Antano Vaičiulaičio premiją už geriausią 
novelę publikuotą „Metuose“. Vytautas Martinkus apdovanojimą 
yra pavadinęs „lietuviškosios novelės Nobeliu“.

Šiemet autoritetinga komisija – D. Kalinauskaitė, Ž. Kolevinskie-
nė, J. Sprindytė, R. Šerelytė, A. Šimkus, D. Vaitiekūnas „nobelis-
te“ paskelbė Dainą Opolskaitę už novelę „Grotos“ (Metai, 2017 m. 
Nr. 5–6).

Apdovanojimo iškilmės. Dr. Regimanto Tamošaičio nuotraukos.

Buvusios studentės literatūrinė pedagoginė sėkmė geras emocijas 
dovanoja ir buvusio (deja) Edukologijos universiteto profesoriams 
Vytautui Martinkui ir Petrui Bražėnui.

„Santaros“ nuotrauka
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

– Gyvenate Vilniuje, Paryžiuje ir Ženevoje. Esate sakiusi, 
kad Jums labai svarbu grįžti į Lietuvą, nes norite  pasida-
linti su tautiečiais savo brangakmenių dėžute. Kodėl Jums 
tai svarbu?

– Pirmiausia norėčiau pastebėti, kad aš niekada ne-
išvažiavau iš Lietuvos. Čia turiu savo butą, kurio niekam 
niekad neatidaviau, nepardaviau. Čia mano mama, daug 
draugų. Vilnius – mano namai. Grįžus į namus iš svetur, 
kur dirbu ir kur aš taip pat gyvenu, stengiuosi pasidalinti 
patirtimi ir kitų menininkų atradimais. Kartu su nacio-
naline filharmonija organizuojame mano vadovaujamą Vil-
niaus fortepijoninės  muzikos festivalį. Aš labai atsakingai 
renkuosi atlikėjus iš viso pasaulio. Ar būdama vertinimo 
komisijos narė, ar lankydama koncertus, ar gavusi solidžias 
rekomendacijas. Kviečiu juos į Lietuvą, galvodama, kad šie 
menininkai išpažįsta tikrąją kultūrą.

– Filharmonija yra tarsi kertinis akmuo Jūsų gyvenime. 
Juk čia ir pirmas koncertas? 

– Taip. Mano karjera prasidėjo, kai man buvo septyneri. 
Ir dar vis pasaulio scenose. Man tai labai svarbu. Mes turime 
nuostabią kultūrą. Vilnius tapo atviru miestu. Man svarbu 
čia atvežti mano pačios brangakmenių dėžutę. Labai svarbu.

– Valstybės šimtmečiui specialiai parengėte ir ne vieną 
programą?

– Čia yra ilgas kelias. Mano atveju, ne šimtmečio, o 
kelių dešimtmečių kelias. Aš išvykau ieškoti profesinės lai-
mės į užsienį, nes man tarybmečiu septynerius metus buvo 

MŪZA...
LRT žurnalistas Deividas 
Jursevičius kalbina pianistę 
Mūzą Rubackytę
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uždrausta išvykti į Vakarus. Tik griuvus geležinei uždangai, 
pavyko išvykti ir ieškoti tarptautinio pripažinimo. Daug ką 
reikėjo daryti iš naujo. Prancūzija tapo ta šalimi, kuri mane 
priėmė. Tai nebuvo paprasta. Reikėjo metų, dešimtmečių, 
kad žmonės išgirstų, suprastų ir pamiltų. Nuo pat pirmos 
dienos Vakaruose pradėjau groti ir propaguoti lietuvišką 
muziką. Mano įrašytas Čiurlionio dvigubas albumas atvėrė 
tarptautinę Čiurlionio muzikinę pusę. Šiais metais sureng-
ta garsi baltų simbolizmo paroda Orsė muziejuje. Žinoma 
su Čiurlioniu. Koks jaudinantis dalykas. Tiek dešimtmečių 
buvome tarsi anoniminiai, paslėpti po kita šalimi, po kitu 
vardu. Grojau šios parodos koncerte. Čiurlionį aš groju visur 
ir visada. Jeigu jo nėra programoje, jis skamba bise.

Mano gyvenimas yra tarp koncertuojančios pianistės ir 
kultūros veikėjos. Matydama menkiausia galimybę, stengiuosi 
priminti Lietuvą, jos kultūrą. Pasibelsti ir atverti sales ne 

Arūno Baltėno nuotrauka
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taip paprasta. Kartais pavyksta atidaryti tokias duris, kurios 
diplomatams neatsiveria metų metais.

 – Jūs propaguojate lietuvybę, rūpinatės Lietuvos įvaizdžio 
sklaida. Kodėl Jūs tai darote?

– Lietuvos kultūros, tapatybės sklaida pasaulyje labai 
svarbi. Kai man žmonės sako, kad jūs naujos šalys, aš 
patikslinu: mes ne naujos, mes 50 metų buvome ištrinti iš 
žemėlapio. Visa tai įdėti į žmonių galvas labai svarbu. Daly-
vavau daugelyje TV laidų, kongresų, tapatybės kongresų, dar 
iki Lietuvai tampant Europos sąjungos nare. Žurnalistams 
patikdavo, kad aš – menininkė, kalbu laisvai, be baimės. 
Juos tai imponavo. 

– Dabar nemažai lietuvių emigruoja. Kaip manote: kodėl?
–  Ar jie iš tiesų išvažiuoja. Ar išvažiuoja užsidirbti ir 

grįžti. Aš manau, kad mūsų žemė yra tokia patraukli, tokia 
brangi, kad mes anksčiau ar vėliau sugrįšime.

– Jūs su vyru, šveicarų profesoriumi, rašote knygą?
– Mano gyvenimas sluoksniuotas. Jame daug įvykių. 

Dažnai sakau, kad gyvenau tris, o gal keturis gyvenimus. 
Žurnalistai, su kuriais aš bendraudavau, vis ragindavo: jums 
reikia rašyti knygą, galime talkinti. Nejaugi aš praleisiu 
dienų dienas su žurnalistu....Tą patį klausimą vieną die-
ną man uždavė mano vyras. Aš pasakiau: gerai. Taigi mes 
rašome tą knygą...Faktiškai ji yra parašyta. Turime pava-
dinimą – „Gimusi po fortepijonu“. Leidykla „Tyto alba“ jos 
labai laukia. Pirmiausia mes ją išleisime Prancūzijoje. Vėliau 
bus išversta į lietuvių kalbą. Mes abudu esame nepaprastai 
užsiėmę kelionėmis ir kita veikla, tad rašome priebėgomis. 
Beje, kas vakarą po pastraipą skaitau savo mamai ir laukiu 
komentarų. 

– Prasitarėte, kad fortepijonas Jums primena sparną. Jis 
ir skraidina? 

–  Teisybė. Šito stebuklingo instrumento akinama išmai-
šiau visą pasaulį... Ir jis vis gražina Lietuvon...
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

Valstybės šimtmečio proga Lietuvos Ambasada Paryžiuje, kartu 
su Cinémathèque française (Prancuzijos kinemateka), pakvietė į 
lietuviško kino retrospektyvą, kurią sunku įsivaizduoti be Jono 
Meko „amžiaus akies“. 

Paryžius tai poetų, svajonių literatūrinių prisiminimų miestas. 
Čia būdamas menininkas gyvena jo paties sukurtoje tikrovėje, su 
jam įtakos padariusiais poetais, rašytojais, filosofais. „Paryžiuje 
esu „ekstazėje“, – sakė Jonas Mekas pristatydamas savo filmą 
„My Paris Movie“. Filmas – tikras meilės laiškas Miestui. Autorius 
prisipažįsta, kad čia įgytus potyrius, sunku su kuo nors lyginti. 
Filme sakomi tostai už Proustą, už Apolinaire’ą... Veiksmas dažnai 
vyksta Paryžiaus kavinėse. Jonui Mekui literatūrinis pasaulis lyg 
jo šeima : „Jie mūsų tėvai, motinos. Jie mus sukūrė… Paryžius 
mane sukūrė!“ Šioje lietuviško kino fiestoje, Agnès b. Galerijoje, 
šalia Pompidou Centro, Jonas Mekas jausdamasis kaip savo na-
muose, susitiko su daugybe gerbėjų paryžiečių, (tarpe jų nemažai 
ir tėvynainių) pristatė savo naują knygą (kol kas anglų kalba) 
Dance with Fred Astaire. Knyga apstu pirmą kartą skelbiamų 
laiškų, fotografijų, fotogramomų. Viskas iš asmeninio archyvo. „Aš 
nekolekcionuoju, bet niekada nieko neišmečiau….“, – prisipažįsta 

Yolita RENÉ, PARIS

JONAS MEKAS:
– Filmuoti, kaip groti saksofonu
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Jonas Mekas. Knyga, liudija apie menininko bičiulystę su iškiliais 
meno žmonėmis : Andy Warhol, John Lenon ir Yoko Ono, Salvador 
Dali, Alain Ginsberg... Drauge ir smulkūs gyvenimo fragmentai, 
nuotaikingi, netgi anekdotiški atsiminimai, kuriuos Jonas pasa-
kodavo draugams ilgais vakarais. Vėliau suprato, kad reikia juos 
užrašyti. Tose nuotrupose, nutikimuose daug humoro. Dauguma 
labai kinematografiškai aprašyti. Viename Mekas prisimena svarbų 
savo tėvo pamokymą: „Sūnau, ką bedarytum išvenk kalėjimo“. Bet 
1964-ųjų metų kovo mėnesį to išvengti nepavyko. Jis pateko į 
Niujorko „Tombs“ kalėjimą todėl, kad parodė iš Europos parsivežtą 
prancūzų rašytojo Jeano Genet filmą „Meilės giesmė“. Tikėdama-
sis, kad taip gali atsitikti, į savo lietpalčio kišenę įsibruko pusę 
keptos vištos. Patekęs į šaltą kalėjimo kambarėlį, staiga prisimi-
nė apie kišenėj paslėptą užkandį. Jį vyniojant pasklido kvapas. 
Mekas pamatė kaimyniniame kambarėlyje per metalines grotas 
įsistebeilijusį juodaodį kalinį. Žiūrintį ne į jį, bet į vištą. Mekas 
skanėstą padalino pusiau ir per grotas perdavė kaimynui. Gal po 
metų, klajojant po Brukliną, tas pats žmogus jį netikėtai pašaukė 
ir linksmai prisiminė, kaip jis kalėjime vaišinosi iš po skverno 
ištraukta višta…Ta linksma nuotrupa iliustruota laišku, kurį į 
„New York Times“ atsiuntė lietuviams gerai žinomas nobelistas 
Jeanas Paulis Sartre’as ir Simone de Beauvoir. Jie dėkoja Jonui 
Mekui, kad šis drįso Amerikai pristatyti garsaus prancūzų poeto 
Jeano Genet kūrybą.Paskutiniuose knygos puslapiuose yra viena 
iš pirmųjų Jono Meko fotografijų, kai jam buvo aštuoniolika.
Karo pradžioje, iš savo brolio gavęs dovanų pirmą fotoaparatą, 
jis nufotografavo tėvus jų namų fone. Mamos Elžbietos šypsena 
primena Roland’o Barthes’o knygoje „Camera lucida“ autoriaus 
stebimą savo mamos portretą. Žinant Jono Meko stilių, nesiste-
bi, kad knyga baigiasi žodžiais: „laimė“ ir „laimingas“... Dar ir 
„uogos“… Tikėkimės, kad šis rapsodiškas, poetiškas ir linksmas 
leidinys bus išverstas ir į lietuvių kalbą. 

Po jaukios vakaronės Agnès b. Galerijoje, ryte eidama patvi-
nusios Senos pakrante, netikėtai pasukau link Lotynu kvartalo. 
Paskui į siaurutę senamiesčio gatvelę.Koks netikėtumas. Joje tik 
du žmonės – MEKAI. Jonas su sūnumi Sebastijanu. Be jokių 
asistentų. Tik su kamera rankose... Mekas filmavo... momentą... 
Gatvelė vadinasi „rue Gît le Cœur“. Lietuviškai – „Ilsisi širdis“. 
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Pagalvojau, kad menininkas pasirinko šią mažytę gatvelę dėl 
jos poetiško viduramžių laikų pavadinimo. Bet vėliau sužinojau, 
kad dabartinis viešbutis „Relais du Vieux Paris“ nuo 1933 iki 
1963 metų buvo populiariai pavadintas „Beat hotel“, nes jame 
apsistodavo Alainas Ginsbergas, I.Sommerville’is, W. Burroughs... 
Tai buvo kaip piligrimystė, sugrįžimas į vietą, pažymėtą bytnikų 
kartos meile Paryžiui. 

Po dienos kitos su Jonu ir Sebastijanu sėdėjome vienoje Lotynu 
kvartalo kavinėje. Prisiminėme jo kelionę į Lietuvą septyniasdešimt 
septintaisiais. Fotografo Algimanto Kunčiaus lydimas, Mekas vyko 
į savo mamos 90 metų iškilmę. Taip gimė Algimanto Kunčiaus 
fotografijų serija, kuri dabar saugoma Lietuvos Nacionaliniame 
muziejuje. Tie momentai liko nepamirštami abiems menininkams. 
Algimantas Kunčius dėkingas Jonui Mekui, kad jo paskatintas 
sukūrė daug dienoraščio formos filmų. O fotografo knyga „Re-
miniscencijos“ – taip pat asocijuojasi su to paties pavadinimo 
Jono Meko filmu.

Toli nuo Vilniaus, Paryžiaus senamiesčio kavinėje, Jonas Me-
kas, ant savo knygos „Deklaracijos iš Paryžiaus“ („Déclarations de 
Paris“) užrašė Algimantui Kunčiui: „Laikas bėga, o mes bėgam 
kartu su juo! Tai bėkim neatsilikdami! (....)“.

Nuotraukos autorės
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Klasikinės muzikos gerbėjus paskutinį liepos 
trečiadienio vakarą Valdovų rūmų kiemelyje 
žavėjo festivalio „Midsummer Vilnius“ renginio 
„Opera po žvaigždėmis“ atlikėjai – bosas Liudas 
Mikalauskas, sopranas Jomantė Šležaitė, Lietu-
vos kamerinio orkestras diriguojamas  Modesto 
Pitrėno. Vakarą subtiliai vedė Gerūta Griniūtė.

Organizatorių nuotraukos.
.

Birželyje Vilniuje vėl šurmuliavo šiuolaikinio meno mugė ARTVIL-
NIUS 18, kurioje tradiciškai buvo paskelbti geriausi menininkai ir 
galerijos.Jaunojo menininko laurai ir premija atiteko vilniečiui Ri-
mui Sakalauskui.

Organizatorių nuotrauka.
.

Jei skaičius žymi daiktus, tuomet 
efektas priklauso nuo jų dydžio – 
tūkstantis puslapių nesudarys tokio 
įspūdžio, kaip tūkstantis knygų, o 
tūkstantis kibirų vandens tikrai ne 
tas pat, kas tūkstantis upių. Todėl kai 
kurios smulkmės matuojamos kitaip. 
Bet tūkstantis vis viena yra laaabai 
daug. Šis, tūkstantasis, „Nemuno“ 
numeris – tai velniškai įdomaus įvai-
riaspalvio nuotykio tęsinys.

Erika Drungytė, „Nemuno“ vyr. redaktorė
.
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Išleistas XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio 
šeštasis tomas. 

Jo pagrindiniai akcentai – istorija ir kultūra. Tai 
XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklos kertiniai stul-
pai. Bet apie tai plačiau kitoje „Santaroje“.

„SA
N

TA
RO

S“ BIČIU
LIŲ

 D
A

RBA
I IR D

IEN
O

S

Valdas Adamkus ir Henrikas Juškevičius solidžiomis asmeninėmis 
lėšomis parėmę „Laisvės kario“ paminklą Kaune netrukus sulauks 
solidaus „VYČIO paramos fondo“ leidinio, kuriame kruopščiai su-
registruoti geranoriai, nors pora eurų prisidėję prie pagarbos tautos 
simbolių įprasminimui.
Nuotrauka iš „Santaros“ archyvo.
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ANONSO VIETOJE
Spalio pradžioje Vilniaus kongresų rū-
muose Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, diriguojamas meno vadovo 
ir vyr. dirigento Gintaro Rinkevičiaus, 
pakvies į dramatiškos ir itin emocin-
gos muzikos koncertą, kuriame spindės 
garsiausi Lietuvos operos solistai. Iš 

Vilniaus mažasis teatras šiemet trečią kartą viešėjo Kinijoje, kur 
rodė du R.Tumino spektaklius: „Maskaradas“ ir „Trys seserys“ 
bei Kirilo Glušajevo „Dvasinius reikalus“ pagal nerealizuotą In-
gmaro Bergmano kino scenarijų. 

Šanchajus, kuriame gastroliavo Vilniaus mažojo teatro trupė,  
yra didžiausias pasaulyje pagal populiaciją miestas, kuriame per 24 
milijonai gyventojų. Čia jau devintus metus vyksta festivalis „Moder-
nios dramos slėnis“. Į jį pakviesta 17 spektaklių iš aštuonių užsienio 
šalių. Festivalis vyko šešiuose miesto teatruose, kiekvienas jų talpino 
apie tūkstantį žiūrovų. 

Vilniaus mažojo spektakliai buvo rodomi „Daning teatre“. Čia net 
penkis vakarus į spektaklius rinkosi pilnos salės žiūrovų. Michailo 
Lermontovo „Maskaradas“ publiką užbūrė veiksmu, įvykiais, kaita. 
Čia sniegas, ledas, vanduo. Vieno spektaklio elemento – ugnies – dėl 
tam tikrų apribojimų Kinijoje, neliko, tačiau tai spektakliui nesu-
trukdė išlikti vizualiam, veiksmingam, aštriam, paveikiam. Jeigu 
pjesėje „Maskarado“ veikėjai gyvena saloninį, rūmų gyvenimą, tai 
spektaklyje visus veikėjus režisierius išviliojo į kiemą, į žiemą, ant 
ledo. „Lermontovas buvo aistringas ir tą jo aistrą bandžiau perteikti  
veiksmu – išvesdamas veikėjus iš komfortiškos aplinkos. Šis spekta-
klis kaip Lermontovo dvikovos kulka, kuri nuo šūvio pataiko tiesiai 
į širdį. Tos kelios sekundės, per kurias lekia kulka, spektaklyje 
išplėstos į kelias valandas“, – sako Rimas Tuminas. 

Rūta JAKIMAUSKIENĖ

KINIJOJE APIE VAIKYSTĖS SKONĮ, 
DUONOS KVAPĄ IR AMŽIAUS GARSĄ...
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žymių pasaulio operos teatrų scenų trum-
pam namo sugrįžę mecosopranas Justina 
Gringytė, tenoras Edgaras Montvidas, ba-
ritonas Kostas Smoriginas kartu su Petro 
Bingelio vadovaujamu Kauno valstybiniu 
choru Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkes-
tru atliks įspūdingą Hectoro Berliozo dra-
matinę legendą „Fausto pasmerkimas“.

Režisierius bendraudamas su kinų publika užsiminė, jog jo spek-
takliuose visada yra trys elementai: vaikystės skonis, duonos kvapas 
ir amžiaus garsas.  O paklaustas, kokia duona jam skaniausia, 
atsakė: „Juoda. Lietuviška. Skaniausia ta, kurią kadaise rankomis 
minkydavo ir kepdavo mama“. 

Rimo režisūrinė meistrystė Kinijos žiūrovų širdis pavergė dar 
pernai, kai jo „Eugenijum Oneginu“ (J. Vachtangovo teatras) buvo 
atidarytas garsusis Vudženo festivalis. 

Režisiere Tian Qinxin, kuri yra ne tik vieno garsiausių Kinijos 
Vudženo festivalio žiuri narė, bet pernai metų Vudženo festivalio 
meninės programos sudarytoja pakvietė maestro R.Tuminą statyti 
spektaklį naujai kuriamame teatre su Šanchajaus dramos teatro 
jaunimo trupe. 

Profesionalių teatrų festivalyje Šanchajuje lankėsi net 46 žmonių delega-
cija iš Vilniaus mažojo teatro. Eglės Aukštakalnytės-Hansen nuotrauka.
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Post scriptum

SENKA AVINĖLIO PĖDA 
Iš baigiamo diptiko

Egle, eglele,
Žalčio žmonele,
Kraujo lašeli,
Ant visados.

Kur jūs, broleliai,
Šlamat berželiais,
Dalią seselės
Rauda užkloję...
. . .
Vėjai blaško
Žvakę vaško.
Nerimas apniko –
Kiek dar liko...

r.n

Max BILL.  
Koncentracija į šviesą.


