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Praėjusioje „Santaroje“ plačiai rašėme apie Lietuvos mokslo, 
kultūros, verslo baruose sėkmingai triūsiantį ir savo garsių 
senelių užmojus puoselėjantį dr. Vladą Lašą. O dabar pasiekė 
nauja žinia: Vlado dukra Dalia Lašaitė lietuviško startuolio 
„CG Trader“ vadovė, apdovanota kaip viena iš 6 reikšmingą 
pokytį Europoje darančių verslininkių. Dalia pateko į kasmet 
sudaromą „FERD’s list“ verslininkų sąrašą. Į jį įtraukiami tie 
verslininkai, kurie ne tik valdo sėkmingas bendroves, bet ir 
kuria poveikį visuomenei. Vienas iš išskirtinių šių verslininkų 
bruožų yra tai, kad jie dar mokyklos suole mokėsi verslumo 
pagrindų ir praktinio įmonių kūrimo pagal „Junior Achievemt“ 
mokomųjų bendrovių, startuolių programą, o šiandien yra 
stiprių verslo įmonių atstovai. Ferd – tai verslą plėtojančios 
ir į daugybę skirtingų verslų investuojančios norvegų šeimos 
pavardė. Ferd dažniausiai investavo į pramonines ir finansines 
bendroves. Jų veikla buvo tik komercinė. Išplėtoję savo ver-
slus šeimos nariai nutarė investuoti į socialinio verslo ska-
tinimą bei teikti mikro paskolas tiems, kuriems tuo metu jų 
labiausiai reikia. Taip gimė ir Ferd sąrašas, renginys, kurio 
metu apdovanojami šeši Europos verslininkai. 

„FERD’s list“ apdovanojimų ceremonija
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Ilgus metus vilniečius ir sostinės svečius šmėkliška povyza 
gąsdinęs, kažkada irgi kultūrinės traukos centru buvęs „Lietu-
vos“ kinoteatras, pagaliau vėl atgimė lyg ta gražioji gulbė… 

Duris atvėrė MO muziejus įkurtas asmenine mokslininkų 
Danguolės ir Viktoro Butkų (nuotraukoje) iniciatyva. Jis 
beveik dešimtmetį veikė kaip muziejus be sienų. Penkių tūk-
stančių modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kolekciją 
sudaro Lietuvos dailės aukso fondas nuo XX a. 6-ojo dešimt-
mečio iki šių dienų. MO tapo prasmingo laisvalaikio vieta. 
Čia kviečia parodos, kinas, edukaciniai užsiėmimai, koncertai 
ir kiti renginiai, skirti įvairioms amžiaus grupėms. Vienas iš 
MO tikslų yra burti aktyvią bendruomenę – MOdernistus – 
kurie palaiko MO muziejų ir jo veiklą.
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prologos

Dominyka NORKUTĖ

MENO PAVASARIO  
BEIEŠKANT

Lietuvos šiuolaikinio meno pasaulis, regis, išgyve-
na renesansą... Sparčiai daugėja galerijų. Plečiasi 
naujų autorių ratas. Vis įvairesnė darosi jų kūrybos 
paletė... 

O kaip keičiasi visuomenės santykis su šiuolai-
kiniu menu? 

ArtVilnius’18 ekspozicija
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Neįtikėtinai kaitrios vasaros viduryje, kolekcinin-
kai, valstybinių meno institucijų ir privačių galerijų 
vadovai bei kuratoriai įtemptai triūsė. Užtenka pami-
nėti tik du pavyzdžius. Parodos „Daiktų istorijos“ Na-
cionalinėje dailės galerijoje ir „Susipynusios istorijos“ 
„Rupert“ meno centre traukė lankytojus netgi pačiu 
karštymečiu. Ir ne tik pasislėpti nuo saulės. „Rupert“ 
direktorė, menotyrininkė bei kuratorė Justė Jonutytė 
džiaugiasi vilniečių ir miesto svečių susidomėjimu šiuo-
laikiniu menu, ypač pabrėždama jaunimo norą būti 
meno pasaulio dalimi. „Į renginius renkasi ne tik jau-
nieji meno pasaulio atstovai, bet ir kitų profesijų jau-
nimas“, – sako direktorė. Beje, ji pastebi, kad jaunes-
ni lankytojai daugiau renkasi edukacinius renginius. 
J. Jonutytė, kaip ir ŠMC direktorius, menotyrininkas 
Kęstutis Kuizinas, išskiria jaunimą kaip pagrindinę jų 
organizuojamų renginių lankytojų grupę. „Šiuolaikinio 
meno kalba jaunimui artimesnė“, – teigia K. Kuizinas. 
Drauge jis pastebi, jog dar nedaug kultūros institucijų 
Lietuvoje gali tuo pasigirti. Tačiau Nacionalinės dailės 
galerijos vadovė Lolita Jablonskienė susirūpinusi, kad 
jaunimo dalyvavimas tradiciniame šiuolaikinio meno 
lauke mūsuose vis dar menkokas. Paklausta apie prie-
žastis, L. Jablonskienė užsimena apie „kultūros ka-
rus“, tarp labiau konservatyvaus ir atviresnio mąstymo 
šiuolaikiniame mene, vyravusius devintąjame dešimt
metyje. Jos manymu, šiuo metu Lietuvos meno pasau-
lyje pastebimas panašus konfliktas tarp populiario-
sios kultūros renginių, pritraukiančių gerokai didesnį 
lankytojų skaičių, ir rimtai mąstyti skatinančio meno. 
„Žmogui reikia pasirinkti: jis priima vieną pusę ar ieško 
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alternatyvesnės... Jeigu ieškai antrosios pusės, reikia 
tam tikrų žinių. Deja, edukacija žmonių, kurie nestudi-
javo dailės mokyklose ar neturėjo mokytojų, išmaniai 
dėsčiusių kultūros ir meno dalykus, pas mus yra men-
ka“. L. Jablonskienė savikritiškai akcentuoja, kad jos 
veiklos pradžioje, devintąjame dešimtmetyje, per mažai 
skirta dėmesio jaunų žmonių sudominimui šiuolaikiniu 
menu. Plėtodama L. Jablonskienės mintį apie lietuvių 
integravimą į šiuolaikinio meno pasaulį, dailininkė, ga-
lerininkė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja Severija 
InčirauskaitėKriaunevičienė irgi užsimena mokomųjų 
programų stygių apie šiuolaikinį Lietuvos meną. „Man 
atrodo trūksta tam tikros tarpinės grandies, kad šnekė-
tume ne tik apie lengviau suprantamus kūrinius, bet ir 
apie rimtesnį, tegul ir kontraversišką, šiuolaikinį meną. 
Tai visuomenės meninio švietimo spraga“, – sampro-
tauja menininkė. Šitą spragą ryžtasi taisyti, netrukus 
duris atversiantis, MO muziejus. Jo direktorė Milda 
Ivanauskienė dalinasi mintimis apie išsamią, supran-
tamą informaciją apie indivi dualius menininkus, jų kū-
rybos ypatumus ir kaitą, gilinimąsi į kultūros istorijos 
slinktis per epochas... „Muziejuose sukurta tikrai gerų 
edukacinių programų, tačiau visuomenė apie jas men-
kai žino“, – sako Milda Ivanauskienė. Drauge ji apgai-
lestauja, kad Lietuvos mokyklos dar nėra pasiryžusios 
rimtai bendradarbiauti su dailės institucijomis. „Su-
prantame, kad dailė nebus ta pamoka dėl kurios vai-
kai aukos laisvalaikį ir lėks į muziejų. Todėl nieko ne-
laukdami, siekdami sudominti šiuolaikiniu menu ne tik 
moksleivius, bet ir suaugusiuosius, ruošiame seriją in-
tegruotų edukacinių programų“. Galerijos „Meno Niša“ 
ir mugės „Art Vilnius“ meno vadovė Sonata Baliuckaitė 
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užsimena apie vis augantį lankytojų žingeidumą. „Jie 
lyg ir išdrąsėjo. Jei ko nesupranta, nebijo klausti. Gau-
sėjantys lankytojai liudija apie jų norą aktyviau pažinti 
meno pasaulio slaptį“, – džiaugiasi S. Baliuckaitė. Ta-
čiau ji taip pat užsimena apie kultūros renginių centra-
lizaciją Vilniuje. „Žmonės sostinėje laisvalaikį leidžia 
kultūringai. Deja, kitokia situacija regionuose“. Drauge 
ji pasidžiaugia, kad vis daugiau tautiečių sutinka įvai-
riose mugėse, parodose bei galerijose užsienyje. Meno 
kolekcininkas ir Lewben Group valdybos pirmininkas 
Vilius Kavaliauskas pastebi, kad dar nedaug lietuvių 
meno gerbėjų yra pasiruošę investuoti į šiuolaikinius 
užsienio menininkus. Anot V. Kavaliausko, „pasirinki-
mas kolekcionuoti tėvynainių darbus yra tik iš dalies 
patriotiškas, nes dauguma ima kolekcionuoti savo ša-
lies menininkų kūrybą, pradeda vertinti savo meną, o 
tik vėliau susidomi tarptautine rinka“. Prašnekus apie 
lietuviško šiuolaikinio meno komercialumą, V. Kava-
liauskas atkreipia dėmesį į vis aktyvesnį menininkų 
bendradarbiavimą su galerijomis ir tokios bendrystės 
praktinius privalumus. „Menininkas turi komercia-
lizuotis arba užsiimti kažkuo kitu, kad galėtų pragy-
venti“ – pastebi V. Kavaliauskas... „Rooster Gallerry“ 
vadovė ir menotyrininkė Jurgita JuospaitytėBitinienė 
džiaugiasi, tegul ir netobula, valstybine parama menui. 
Ji prisipažino, kad iš užsienio kolegų susilaukia pavy-
džių komentarų. Jie stebisi, kad valstybė finansuoja 
net galerijų dalyvavimą tarptautinėse mugėse. Drauge 
pasiguodžia ir apie nelengvas privačių rėmėjų paieš-
kas. Kaip puikius pavyzdžius išskirdama MO muziejų 
bei Lewben Group Foundation. Gal jie pa akins daugiau 
Lietuvos verslininkų investuoti į šiuolaikinį meną. Gerų 
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Art Vilnius‘18 mugėje geriausiu menininku vainikuotas latvis 
Ivarsas Drulle už darbą „Į gimtinę“.
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vilčių teikia dažnėjančios kelionės į užsienio galerijas 
ir vis augantis, netrukus dešimtmetį minėsiančios, „Art 
Vilnius“ mugės lankomumas.

Paklausti apie meninį atgimimą Lietuvoje, pašne-
kovai prieš atsakydami, sudvejojo, tarsi bandydami 
nuspręsti, ar egzistuojantys trūkumai verti dėmesio, 
kai taip norisi džiaugtis progresu. Visi skambūs vertini-
mai pasižymi tuo, kad dažnai pristato gerokai apiben-
drintus realybės atspindžius, dažnai neatsižvelgdami 
į tikrojo pasaulio subtilybes. Taip pat ir su lietuviško-
jo meno pavasariu: vos išvydę pirmuosius pokyčius 
skubame skelbti naujos eros pradžią. O Lietuva, juk 
visuomet galėjusi pasigirti savo kūrybinga karta, ak-
tyviai plečiančia lietuviško šiuolaikinio meno pasaulio 
horizontus. Tik privalu nebijoti pripažinti savus trūku-
mus ir įsisąmoninti, kaip  toliau stumtis į priekį... meno 
pavasario link. 

Dominyka Norkutė  
University College of London  

studijuoja meno istoriją.
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Paskutinį spalio ketvirtadienio vakarą į Nacionalinį Operos 
ir Baleto teatrą gausiai susirinkusi ori publika pergyveno 
dvigubą potyrį: išgirdo aukščiausio lygio muzikinę programą 
ir mūsuose taip retai sutinkamą – nesumeluotą pagarbą 
Amžinybėn Iškeliavusiam. Labiausiai nustebino šio vakaro 
vienas pagrindinių kaltininkų – dirigentas italas Sesto Qu-
atrini. Tai buvo jo debiutas LNOBT meno vadovo pareigose. 
Sesto Quatrini, jausdamas naujosios teatro vadovybės ge-
ranoriškumą, prisiminęs betarpiškus susitikimus su Virgili-
jumi Noreika, palikusius nepaprastą įspūdį, ryžosi parengti 
programą, atliepiančią Maestro charizmatišką asmenybę ir 
profesinę patirtį, kurią jis mielai dalino kolegoms, ypač savo 
mokiniams. 

Pirmoje koncerto dalyje nuskambėjo fatališkoji Piotro 
Čaikovskio Simfonija Nr. 5 e-moll. Ją pakeitė teatro simfoni-
nio orkestro atlikta ištrauka iš G.Verdi operos „Aida“. Po jos 
publiką žavėjo gražiausios G. Puccini, P. Čaikovskio, G.Verdi 
operų arijos arijos, kurias atliko trys tenorai – Merūnas 
Vitulskis, Kristian Benedikt ir Algirdas Drevinskas – buvę 
Virgilijaus Noreikos auklėtiniai. Koncerto pabaigoje visi trys D
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solistai drauge atliko arijas iš „Turandot“, „Rigoleto“, „Travia-
tos“. Publika stovėdama ilgai ir nuoširdžiai dėkojo dirigentui, 
solistams, fleitininkų duetui, teatro simfoniniam orkestrui.
Interviu, kuris bus publikuojamas artimiausioje „Santaro-
je“, Sesto Quatrini mintijo: „ Mano teatro vizija atvirumas. 
Netikiu, kad 2019 – aisiais teatras gali būti vien teatras – 
tai kur kas daugiau. Teatras turi būti atviras kiekvienam 
Lietuvos žmogui net tada, kai jį riboja finansai ar didelis 
atstumas. Muzika turi būti kultūros skleidėja. Opera, kaip 
ir visa kultūra, negali būti vien aukštuomenės, turtingųjų 
privilegija – ji turi būti pasiekiama visiems. Kultūra – tai 
gyvas, takus reiškinys. Esu jaunas, turiu žinių, energijos 
ir minčių, kad galėčiau to imtis. Tikiuosi, kad visi pati-
kės mano idėjomis šioje naujoje teatro eroje“. „Dedikacijos“ 
koncertu dirigentas, atrodo, tik paryškino šias savo mintis 
ir pareigą mūsų kultūrai, kurioje kartais nelieka vietos nei 
atminčiai, nei kilniam pašaukimui. O jį puikiai pademostravo 
„Dedikacijos“ rengėjai ir atlikėjai, surinktas lėšas paskyrę 
Virgilijaus Noreikos atminimo įamžinimui.

 Nuotraukos Martyno Aleksos (LNOBT)
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Vilniaus paveikslų galerijoje paroda „Pilies gatvė“ pradeda Lietuvos 
sostinės įkūrimo 700-osioms metinėms pažymėti skirtą Lietuvos dai-
lės muziejaus parodų ciklą „Vilniaus gatvės“. Reikšmingo Vilniaus 
jubiliejaus 2023 m. išvakarėse vykdomu miesto sociotopografiniu 
muziejiniu tyrimu siekiama atskleisti gatvių raidą, jų kultūrinį ir 
kalbinį heterogeniškumą, atspindėti įvykius, reiškinius bei kas-
dienybę, supažindinti su senaisiais sostinės gyventojais. Šešerius 
metus truksiantis parodinis projektas (kuratoriai Margarita Matu-
lytė, Justina Augustytė ir Donatas Snarskis) vilniečius bei miesto 
svečius supažindins su svarbiausiomis senamiesčio gatvėmis.

Pilies gatvė. Atvirukas. Leidėjas – Granberg, Švedija, ~ 1912. 
© Lietuvos dailės muziejus
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RUDUO LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUJE 

Iš istorinėje atmintyje įstrigusių vilnietiškojo paveldo inkliuzų 
dėliojant įsivaizduojamąją visuomenę, nusiaudžia jos miestie-
tiškos kultūros ir buities praktikų tinklai, kurie kiekvienai 
gatvei suteikė savitą forma vivendi – miesto vizionieriškus 
sumanymus ir pragmatiškus poreikius atliepiančią gyveni-
mo formą. Ją retsykiais koreguodavo gaisrai, karai bei kitos 
neišvengiamos aplinkybės. Tokius likimo vingius atspindi 
gatvių chaotiškas urbanistinis audinys, jų architektūros sam-
plaika, kuri dažniausiai pasitelkiama reprezentuoti miestą. 
Tačiau Vilnių identifikuoja ne tik matomų mūrų sienos, bet 
ir jų absorbuotos čia gyvenusiųjų patirtys: idėjos ir tikėji-
mai, pareigos ir prievolės, materialiniai interesai, mokslinis 
darbas ir kūryba, komercinė veikla ir kasdienybės rutina. 
Savi, svetimi, kunigaikščiai, kariai, dvasininkai, amatininkai, 
prekeiviai, valkatos ir kiti laimės kūdikiai ar nevykėliai mynė 
takus, kurie su laiku virto gatvėmis. Po kiekvienos senojo 
miesto gatvės grindiniu slypi ne vienas kultūrinis sluoks-
nis – iš pamestų daiktų, nukritusių šiukšlių ir šiaip žemėje 
užsilikusių gyvenvietės liekanų susidarė įmantriausi piešiniai, 
kurie šiandien vykdo jiems nenumatytą misiją – liudija tai, ką 
dengia praeities ūkanos: taip, čia ne vienos kartos ir tautos 
gyventa. Pirmoji projekto paroda atskleidžia Pilies gatvės, 
kuri jau XIV amžiuje buvo reikšminga miesto gyvenimo er-
dvė, savitumą. Čia, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
rezidencijos prieigose, apsigyveno jo pakviesti amatininkai ir 
prekeiviai, sostinės pareigūnai, o įvedus Lietuvoje krikščio-
nybę, čia kūrėsi ir Vilniaus vyskupijos dvasininkai. Iškilo 
katalikų parapijinė Šv. Jonų bažnyčia, statydintos stačiatikių 
cerkvės, vėliau šalia glaudėsi ir protestantų maldos namai. 
1387 m. miestui suteikta savivalda (Magdeburgo teisė) gatvėje 
ilgam įvietino ištisas šeimų kartas. Lietuviai, lenkai, rusai 
bei kitų tautų kilmingi ir nekilmingi miestiečiai susiejo savo 
ateitį su Pilies gatve. Gatvėje įsitvirtino ir mokslo židinys – 
1579 m. Vilniaus jėzuitų kolegijos pagrindu įsteigtas Vilniaus 
universitetas, kurio pastatų ansamblis užėmė nemažą gatvės 
dalį. Taip gatvė pritraukė profesorius ir studentus, poetus ir 
dailininkus. Tarpukariu ir sovietmečiu gyventojų kontingentas 
kito, tačiau senosios gatvės dvasia išliko. 
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Kornelijus PLATELIS
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RUDENIUI

Tavo dar tik pradžia. Matau, jie šiek tiek pailso –
medžiai, daržovės ir gėlės. Vangiai
brandina savo vaisius, paslėpusius sėklas, ir laukia
kol jie nuo jų atsiskirs. Nesimato entuziazmo,
kuriuo visi tryškom pavasarį. Taip, kiekvienas
metų laikas savaip žavingas. Bet aš pavargau su laiku
žengti koja kojon. Ir vaisiai jau atsiskyrė, pabiro, 
dauguma jų besėkliai. Tik metų laikai
beatrodo reikšmingi, pokalbiai apie orą,
gyvybiškai svarbūs daržovėms...

Antrojo rato vėjau aplinkui siaučia kaip siautę,
kiekvieno metlaikio vėjai, savaip neišvengiami,
nešiojantys mūsų jausmus, nors dažnai tik žodžius,
gal ir mintis už jų, bet minčių
nebeįstengiu pagauti – jos per greitos arba per silpnos,
arba metų laikų nepaiso, neturi kigo, 
Kaip kregždės čirkšdamos dangum nuskrieja.

2018 09
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Kornelijus PLATELIS

BUDINTOJA

Jis pabunda, kai tu krusteli šalia, Psiche
Po lapų stogu ant pakloto žalio,
Tarp virpančių žiedų, prie pat upelio...
O krusteli tu, kai vaizdiniai susiliečia
tarsi saulėtekio debesys savo rausvais paviršiais,
ir paslaptingas srautas atplūsta iš nežinios 
ir išblaško standaus rūko tumulus
virš aklinos mūsų akių gelmės.

Kas tavyje priverčia pražysti svetingą šypseną?
Kaip su sesėmis savo bendrauji,
jei aš negirdžiu? Tik jaučiu, kaip tu krusteli...
O gal jis jau būna pabudęs?

2001 03
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POEZIJA

ANT LAIPTŲ

– Palypėsiu vienu laipteliu link tavęs, valdove.
– Ne, tai ne tas laiptelis, jis neveda link mano valios.
– Gal mano liežuvis tą valią pakeis ir patikslins?
– Žodžių kelias neilgas, net jeigu jie būna malonūs.
– Tai kuris tas laiptelis, kuriuo pakilti galėčiau?
– Tas laiptelis link mano dubens ant aukuro.
– Aukuras šitas prieš tavo atvaizdą stovi.
– Tai pasirink pagaliau, kur link palypėti nori.
– Štai, palypėjau, bet atvaizdas tavo išnyko.
– Tai paaukoki ką nors, ką manai, privalėtum.
– Aš aukoju save, sapnuojantį ir suvokiantį.
– Deivei to gal pakaktų, bet man reikia tavo valios.
– Laikas sustoja, kai laiptais pasipila vandenys.
– Laikas sustoja, bet vėl ima plaukti į niekur.
– Šia kryptimi plaukia viskas, todėl sustojimai...
– Užtveri laiptus, judėk, ir eilės nestabdyki.

2013.02 – 2016.09
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Kornelijus PLATELIS

UNDINĖ

Ant jūros kranto mane ji užklupo 
miegantį ir sapnuojantį žemės dukteris,
įtraukė it sūkurys, lyg vanduo prigludo,
aistra spindėjo jos akys, žali plaukai
išsidraikė po sąmonę, uodega glostė veidą...
Jaučiau – ji palaikė mane kažinkuo kitu,
vadino kito vardu, kvietė į savo stichiją,
bet aš žinojau, sakiau jai, jog ten 
neištversiu be oro, o vardas...
tebūsiu kuo ji vaizduojasi – geismas 
ištirpdo pavidalus, vieną paverčia kitu...
Jūros skonis ant lūpų, kiro sparnų šlamėjimas
lyg būtume skridę oru...

Staiga ji pasakė daugiau nebegalinti
tverti ilgiau be vandens ir turinti grįžti
į savo pasaulį, ir dingo. Gulėjau ant smėlio
tartum tuščia bangų išridenta statinė
galvodamas: ne, tai negali būti ne sapnas,
tačiau kaip dabar galėčiau būti pabudęs?..

Nors tapome vienas kitu, neįstengėme
tverti ilgiau svetimuose pasauliuose, 
nei trunka aistros akimirka. 
Girdėtos istorijos tau nepadės – drugeliai 
tyliai plevena sparnais lyg jų nebūtų niekur.
Galbūt padės tik sapnai. Nepabusti. 

2018 08
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POEZIJA
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Kornelijus PLATELIS

Algimanto Aleksandravičiaus nuotraukos.
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KORMORANAS

Žinau, jog manęs nemėgstate –
išgaudau jūsų žuvis ir apdergiu jūsų medžius,
jie džiūsta ir negražiai atrodo. Neriu į gelmes –
tokia prigimtis ir vieta mitybos grandinėje, –
į drumstus nepažįstamus vandenis,
ir gaudau žuvis. Kai kurios jums atrodo nuodingos
ar bent jau bevertės, invazinės. Man jos tinka –
lengvai suvirškinu šių gelmių gyventojus,
sapnų, aistrų ir kultūrų ženklus. 
Nešu juos į lizdą jaunikliams. Sakot – ir aš invazinis
imigrantas, man čia ne vieta, turiu grįžti,
iš kur atsibastęs? Bet mano vieta
juk ten, kur esama maisto. Nesuprantu, kaip dalijate
savo pasaulį. O kad žuvys praplaukusios pro mane
tampa nuodingom išmatom... Nežinau...
Galėčiau atsiprašyti.

2018 09

POEZIJA



22

Dažnai yra kartojami Sokrato 
prieš mirtį pasakyti žodžiai, kad ge-
ram žmogui negali atsitikti nieko blo-
ga nei jam gyvam esant, nei mirus. 
Ar ši prieš du su puse tūkstančio 
metų pasakyta mintis visada atitinka 
tikrovę? Ar pats gyvenimas neverčia 
ja abejoti? 

Ilgus dešimtmečius Saulius Son-
deckis buvo Lietuvos šviesulys. Jis 
šlovino ir garsino Lietuvą, kūrė jos 
istoriją, nešė džiaugsmą žmonėms. 
Ir štai staiga vieną dieną buvo pa-

Leonidas MELNIKAS

K I T I NELEIDŽIA 
PAMIRŠTI...
O MES?...
Maestro Sauliaus SONDECKIO  
devyniasdešimtmečiui

Nuotrauka A. Aleksandravičiaus
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sakyta, kad viskas yra kitaip, kad viso to nebuvo. Jau 
mirusiam buvo mestas ir kitas – bjaurus, šlykštus – kal-
tinimas. Nors jį paneigė ir atmetė tie, kurie vieninteliai 
Lietuvos įstatymų yra įgalioti tokį kaltinimą iškelti ir 
suteikti jam teisinę galią, pačių kaltintojų tai nepavei-
kė, jų nuomonė nepakito. Nei faktų, nei įrodymų, kurie 
atitiktų griežtus teisinės ekspertizės kriterijus, – vien 
tušti, užgaulūs žodžiai. Po šio pribloškiamo precedento 
sunku nesusimąstyti, kas yra svarbiau, kas nulemia 
tiesą – ar žodis, prasilenkiantis su tikrove, sukeičiantis 
vietomis blogį ir gėrį, ar žmogaus dorai, garbingai nu-
gyventas amžius, visų akivaizdoje atlikti didūs darbai? 

Sondeckio nuveiktų darbų net nereikia vardyti – 
Lietuvoje užaugo kelios kartos, gyvenusios jo kūrybos 
erdvėje, įpratusios girdėti ir suvokti muziką taip, kaip jis 
ją atlikdavo; pasaulyje daugybė žmonių Lietuvos vardą 
siejo su Sondeckio ir jo orkestrų koncertais. Visa tai 
buvo gerai matoma, gerai žinoma. Bet buvo ir daugybė 
kitų darbų, apie kuriuos nei rašyta, nei kalbėta. Son-
deckis juos tiesiog darė, nes niekas kitas to nesiimdavo, 
sau ant pečių naštos neužsikraudavo – vieni apie tai 
nepagalvodavo, kiti neturėdavo noro ir laiko, treti nema-
tydavo asmeninės naudos. Sondeckis buvo kitoks – jis 
nelikdavo abejingas, negalėdavo numoti ranka. Toks jis 
buvo žmogus, tokios buvo jo vertybės. 

Taip atsitiko su didžio trimitininko Timofejaus Dok-
šicerio devyniasdešimtmečio minėjimu, kurio sumany-
tojas ir rengėjas buvo Sondeckis. Dokšiceris Lietuvoje 
apsigyveno 1990 m. Jo žmona, žinoma keramikė Mona 
Račgus, buvo lietuvė, tremtinių vaikas. Sulig pirmąja 
Nepriklausomybės atgavimo aušra jie priėmė Lietuvos 
pilietybę, persikėlė gyventi iš Maskvos į Vilnių. Vienas 
iškiliausių Rusijos ir pasaulio muzikų, dabar jau nebe 
iš Maskvos, bet iš Vilniaus keliaudavo į koncertinius 
turus ir meistriškumo akademijas, kurių visame pasau-
lyje laukė gerbėjai, kolegos, jaunieji muzikantai. Taip 
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buvo iki pat Dokšicerio gyvenimo pabaigos, jis mirė 
Vilniuje 2005 m. 

Pasaulinio garso muzikas, penkiolika metų gyvenęs 
Lietuvoje, – ir visiška tyla čia... „Ne, taip negali būti 
ir nebus!“, – tuomet ryžtingai pareiškė Sondeckis, ma-
tydamas, kaip 2011 m. rudenį artėja Dokšicerio devy-
niasdešimtmečio sukakties data, bet nėra jokių ženklų, 
liudijančių apie kieno nors ketinimą pažymėti jubiliejų. 
Sondeckis ėmėsi aktyvių veiksmų. 

Ką nors nusprendęs, Sondeckis jau nesustodavo, 
eidavo iki galo. Jis viską darydavo iš pagrindų, mąstė 
plačiai, mokėjo įvertinti, kas yra kas. Didį trimitininką 
pagerbti turėjo tokio pat rango muzikas, todėl pirmasis 
Sondeckio skambutis buvo trimitininkui virtuozui Serge-
jui Nakariakovui. Sondeckį su juo siejo labai artima ir 
ilga draugystė – pirmąkart Sergejų išgirdo, kai šis dar 
buvo vaikas. Susižavėjęs išskirtiniu jaunojo muzikanto 
talentu, energingai ėmėsi kurti jo artistinę karjerą – 
susisiekė su keliais žymiausiais Europos impresarijais, 
ir kaip per stebuklą jau tais pačiais metais, Sondeckio 
vedamas, Sergejus išėjo į prestižinių festivalių, elitinių 
koncertų salių scenas. 

Nakariakovo atvejis apskritai unikalus. Jis autodi-
daktas – groti trimitu išmoko be mokytojų pagalbos, 
vien klausydamasis Dokšicerio įrašų ir iš jų semdamasis 
patirties bei įkvėpimo. Savo jaunajam kolegai Sondeckis 
padarė ypatingą dovaną – supažindino jį su Dokšiceriu. 
Jie susitiko tik vieną kartą, Sondeckio namuose Vilniuje 
susikirto išeinančios žvaigždės ir kylančios žvaigždės 
keliai. 

Praėjo daug metų, ir štai Sondeckis prašo Sergejaus 
paslaugos – kviečia prisidėti pagerbiant Dokšicerį. Son-
deckio skambutis jaunąjį kolegą pasiekė, kai šis gas-
troliavo Amerikoje. Maestro išdėstė reikalą ir tuoj pat 
išgirdo net ne sutikimą, bet karštus padėkos žodžius 
už siūlymą dalyvauti tokiame gražiame renginyje.
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Bendraminčių Sondeckis rado ir Lietuvoje – jis vi-
sada pasižymėjo nepaprastu sugebėjimu burti žmones. 
Jį parėmė Lietuvos pūtikai – į projektą entuziastingai 
įsitraukė Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Trimitas“, kuriam tuomet vadovavo profesorius Algirdas 
Budrys. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas 
Mindaugas Bačkus), pagrindinis Sondeckio koncerti-
nis partneris Lietuvoje paskutiniu jo kūrybinės veiklos 
dešimtmečiu, užtikrino dalyvausiąs baigiamajame kon-
certe. Tvarkyti einamuosius reikalus Sondeckiui padėjo 
Lietuvos muzikų sąjunga. 

Sondeckio surengtas Dokšicerio devyniasdešimtmečio 
minėjimas virto nedideliu festivaliu. Pirmasis koncertas 
(gruodžio 12 d.) įvyko Valstybiniame Vilniaus Gaono 
muziejuje, dalyvavo Nakariakovas ir orkestras „Trimi-
tas“. Tai buvo kaip jubiliejaus minėjimo prologas. Ki-
tas renginys (gruodžio 13 d.) įvyko Taikomosios dailės 
muziejuje, čia ne tik muzikuota: Sondeckis pasidalijo 
prisiminimais apie savo draugystę ir bendradarbiavimą 
su Dokšiceriu, buvo perskaitytas pranešimas apie ilgą 
didžio trimitininko kūrybos kelią, paskui Nakariakovas, 
pritariant pianistui Dariui Mažintui, atliko kamerinę 
programą.

Dokšicerio pagerbimo renginių kulminacija tapo 
koncertas Nacionalinėje filharmonijoje (gruodžio 14 d.). 
Pasirodė Nakariakovas ir nuostabi pianistė iš Belgijos 
Maria Meerovich, paskutinę akimirką pakeitusi negalė-
jusią atvykti Nakariakovo seserį Verą, griežė Klaipėdos 
kamerinis orkestras. Skambėjo Mozarto kūriniai, Arbano 
„Venecijos karnavalas“, Šostakovičiaus Koncertas forte-
pijonui, trimitui ir orkestrui. Atlikimas pakerėjo, publika 
sukėlė ovacijas. Tą vakarą pirmą kartą po 2004-ųjų 
konflikto Sondeckis išėjo į Nacionalinės filharmonijos 
sceną ir atsistojo prie dirigento pulto. Deja, tai buvo 
ir paskutinis kartas...

Kodėl tik Sondeckiui susirūpinus, pradėjus „skam-
binti varpais“, buvo prisimintas ir pagerbtas Lietuvoje 



27

gyvenęs pasaulinio garso muzikas? Iš esmės tą patį, 
nors ir šiek tiek kitaip suformuluotą klausimą iškėlė 
ir į jį atsakė Leonidas Donskis savo esė „Kur gyvena 
atmintis?“ Apmąstymams filosofą pastūmėjo epizodas 
iš žymaus JAV džiazo trimitininko Arturo Sandovalio 
koncerto 2006 m. „Kaunas Jazz“ festivalyje. Trimitinin-
kas paklausė publikos, ar ji ką nors žino apie Timofejų 
Dokšicerį. Atsiliepė vos keli balsai, didžioji publikos dalis 
tylėjo. Štai kaip Donskis aprašė tą, jo žodžiais tariant, 
„stulbinantį dialogą“: „Timofejus Dokšiceris – nuostabus 
trimito pedagogas ir muzikantas, – tarė Sandovalis. – 
Aš noriu pagerbti jo atminimą ir skirti jam kūrinį. Ar 
šioje salėje yra jo žmona?“ Atsistojo nedidelė kukli mo-
teris – Dokšicerio našlė. „Ačiū Jums“, – linktelėjo jai 
Sandovalis.“1 

Amerikiečio pūtiko prisimintas Dokšiceris ir Lietu-
vos publikos reakcija tapo savotišku Donskio apmąs-
tymų leitmotyvu apie istorinę atmintį, dabarties būtį, 
apie mus pačius. Filosofo įžvalgos nuskambėjo kaip 
verdiktas: „Atmintis ateina iš šalies. Ji ateina iš Kito. 
Mums tik atrodo, kad mes saugome vietos atmintį. Iš 
tikrųjų ji ateina iš kitur ir saugo mus. Mums reikia 
mus sukuriančios, įsteigiančios ir apie mus pasauliui 
pranešančios sensacijos, o tuo metu apie mus pačius 
pasauliui iš tikrųjų liudija kiti. Nuo nebūties apsau-
ganti atmintis ateina iš kitur. Atmintis gyvena ne čia. 
Atmintis gyvena kitur. Mes raminame ir guodžiame 
save pasakomis apie tai, kad mes, o ne kas nors kiti 
saugome savo šalies istoriją ir atmintį. O daug ką šo-
kiruoti galintis faktas yra tas, kad atmintis atkeliauja 
į mūsų egzistenciją iš išorės, nes ji iš esmės yra mūsų 
kognityvinis ir egzistencinis dialogas su mūsų pačių 
ir visos mūsų jautrumo bei sentimento bendruomenės 
buvimu pasaulyje. Kiti mumyse randa, ką mes praran-
1 Leonidas Donskis. Kur gyvena atmintis? Prieiga internete:
 http://www.donskis.lt/v/lt/1/1_/2137
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dame. Mes mirštame, kada pamirštame, kaip pasakytų 
Milanas Kundera.“2

Donskio esė buvo paskelbta 2012 m. sausio 5 d., 
taigi jau po Sondeckio organizuotų Dokšicerio devy-
niasdešimtmečio renginių. Sondeckis šio teksto nebuvo 
skaitęs, bet jame išdėstytos mintys buvo ir jo tiesa. 
Jis saugojo atmintį, kad ir kokia ji būtų, nelaukė, kad 
kas K i t a s primintų, kas ir kaip yra buvę, sau pačiam 
prisiėmė šią funkciją, ją vykdė ir kitus kvietė prie jo 
prisijungti. Šia prasme Sondeckis ir pats buvo K i t a s. 
Todėl aštuoniasdešimt trejų, senas ir ligotas, jis užsibrė-
žė tikslą pagerbti didįjį Dokšicerį, išreikšti jam padėką. 
Tai ir padarė. 

Dokšiceriui skrti renginiai Vilniuje nepraėjo nepaste-
bėti – pasaulis (Kiti) tai išgirdo, pamatė, įvertino. JAV 
reziduojanti Tarptautinė trimitininkų gildija, autorite-
tingiausia pasaulio trimitininkų profesinė organizacija, 
rašė: „Vilniuje, Lietuvoje, Maestro Saulius Sondeckis 
surengė trijų dienų koncertų seriją savo ilgamečiam 
draugui ir kolegai [Dokšiceriui] pagerbti. Koncertuose 
dalyvavo jauni talentingi trimitininkai, įvairūs Lietu-
vos orkestrai, į visų trijų dienų koncertines programas 
buvo įtraukti nepamirštami Sergejaus Nakariakovo pa-
sirodymai. Renginiuose suskambo ir Dokšicerio Benge 
trimitas, kuris dabar yra Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus Vilniuje ekspozicijoje.“3 

Sondeckio ryžtas grąžinti atminimą apie Dokšicerį ir 
jį kuo plačiau paskleisti buvo kaip mėginimas nepasi-
duoti Donskio įžvelgtai užmaršties tendencijai, priešintis 
jai. Tąkart Sondeckiui pavyko... 

Donskio teksto žodžiai apie Sandovalio koncerte vie-
šai pagerbtą Dokšicerio našlę paliečia dar vieną labai 

2 Ten pat.
3Timofei Dokschizer Anniversary of 90th Birthday. International Trumpet 
Guild. Prieiga internete:
http://trumpetguild.org/content/itgnews/39timofeidokshizer
anniversaryof90thbirthday
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Saulius Sondeckis su violončelės legenda Mstislavu Rostropovičiumi 
ir sūnumis – muzikais Vytautu ir Pauliumi

Lordas Y.Menuchinas buvo dažnas Sauliaus ir Silvijos Sondeckių 
svečias.
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jaut rią temą, kuri netikėtai susisieja su aktualiu šių 
dienų kontekstu. 

Tarsi visiems suprantama, kad netektį sunkiausiai 
išgyvena artimieji. Tokią akimirką pasakytas šiltas, nuo-
širdus užuojautos žodis palengvina žmogų užgulusią 
praradimo naštą, padeda nesijausti tokiam vienišam. 
Donskio aprašytas epizodas būtent apie tai – apie jau-
trumą, žmoniškumą, vidinę kultūrą.

Sondeckio atveju buvo kitaip – jau po jo mirties pla-
čiai paskleista netiesa stipriausiai smogė artimiesiems. 
Su jais net nebuvo bandyta susisiekti, o paaiškėjus, kad 
pateikta informacija neatitinka tikrovės, jų atsiprašyti. 
Jie paprasčiausiai ignoruoti. Ar, remiantis Donskio iš-
dėstyta logine konstrukcija, dabar jau ir žmoniškumo 
reikia semtis iš K i t ų, ar pagarba ir dėmesys artimui 
jau nėra civilizuotam žmogui privaloma vertybė?

Sondeckio nebėra. K i t i nuolat primena mums apie 
šį didį žmogų. Štai vos keli pavyzdžiai: 2017-aisiais 
Vienos „Konzerthause“ surengtas koncertas „In memo-
riam“, dedikuotas Sondeckiui; koncertą Maestro atmi-
nimui skyrė į Vilnių atvykęs Vladimiras Spivakovas. Ta 
pati tendencija ir 2018-aisiais – Sauliaus Sondeckio de-
vyniasdešimtmečio metais. Sankt Peterburgo Ermitažas, 
pasaulinės šlovės muziejus, plačiai anonsavo jubiliejinį 
Sondeckio koncertą, kuriame pakvietė dalyvauti Naci-
onalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos orkestrą (70 
žmonių!), iškilius solistus ir chorą iš Sankt Peterburgo. 
Ketvirtį amžiaus Sondeckis vadovavo Ermitažo orkes-
trui, jam buvo suteiktas garbingas muziejaus muzikos 
kolekcijos kūrėjo vardas, ir dabar, plačiai ir skambiai, 
jam reiškiamaas dėkingumas už tai, kad buvo drauge, 
kad kartu tarnavo didžiam menui, didžiai kultūrai. Va-
dinasi, pildosi Donskio žodžiai, vadinasi, K i t i neleidžia 
pamiršti Sondeckio. 

K i t i e m s Sondeckis yra svarbus, o mums?.. Koks 
bus mūsų atsakas į K i t ų iniciatyvas, kokie Vilniuje vyks 
Sondeckio jubiliejiniai renginiai? Istorija ir vėl kartojasi. 
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Kaip ir anuomet, 
kai Sondeckis 
susigriebė švęsti 
Dokšicerio devy-
niasdešimtmetį, 
ruduo jau ge-
rokai pažengęs 
ir spalio 11-oji, 
jubiliejaus die-
na, jau čia pat, 
bet nė mažiausio 
ženklo, kad kas 
ketintų tam ruoš-
tis, vis dar nėra...

Žmogui bū-
dinga tikėti lai-
minga pabaiga. 
Sokratas išsakė mintį apie gerą žmogų lydinčią gėrio 
aurą. Jam antrino Donskis, aiškinęs, kaip išsaugoma 
atmintis ir neleidžiama pamiršti žmogaus nuveiktų gerų 
darbų. Ar šios įžvalgos nereiškia, kad istorinėje pers-
pektyvoje blogio žodis, nežiūrint jo momentinės galios, 
yra bejėgis prieš gerus darbus? Juk tai jie lieka žmonių 
atmintyje, tai jie, o ne pykčio ir pavydo pagimdytas, 
sumaištį ir šaltį nešantis blogio žodis turi prasmę ir 
išliekamąją vertę. Tad kaskart džiaugdamiesi Sondeckio 
per ilgą gyvenimą atliktų darbų vaisiais, nepamirškime, 
kam už tai esame dėkingi, nepalikime šios privilegijos 
vien tik K i t i e m s.

Muzikos pasaulio išrinktieji – 
Dmitrijus Chvorostovskis ir 

Saulius Sondeckis

Legendinio Herberto 
Fon Karajano toliare-
giškas palydėjimas...
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Jėzus Kristus niekuomet nesišypsojo. Bent jau evan-
gelistai šypsenos nepaliudijo. Kažin kodėl? Nematė Jo šyp-
sant, ar nenorėjo matyti? Ir Poncijus Pilotas, ir jo slaptosios 
policijos vadas Safranijus nematė, ir žydų teisėjas Kajafa 
nematė – niekas. Nei  legionai sekiotojų, nei legionai klau-
sančių jo pamokslų – nematė. Suprantama, nes vieniems 
buvo lemta alkti, o kitiems pasmerkti, nuteisti, nužudyti 
Kristų. Ir baimės sukaustyti, ir teisėjai nesišypso, nes ir 
visas pasaulis jiems nesišypso. 

Tik kodėl ir moterys nematė šypsančio Jėzaus?  Juk 
moterims Jis buvo palankiausias. Gal todėl, kad moterims 
nesuteikiamas žodis? Sakoma, Marija Magdelena pastebėjo 
kažką panašaus į šypsnį, kai Jėzus braižė smėlyje piešinį, 
ištraukęs ją iš mirties nagų, – ji jau buvo beužmušamą 
akmenimis. Ištraukė nelaimėlę vienu vieninteliu teiginiu: 
„Tas, kuris be nuodėmės, tegul pirmas meta į ją akmenį“. 

Bet moterys yra moterys – jos dažniau nei vyrai pamato 
tai, ką įsivaizduoja.

Tėvas Stanislovas nuolatos šypsojosi. Ar ir juokėsi? 
Taip, ir juokėsi, ir tas juokas niekuomet nebuvo panašus 
į kikenimą, kas būdinga daugumai valdžios vyrų. Jis juok-
davosi kiek užversdamas galvą, kad matytų dangų. Garsiai, 
skardžiai. O štai šypsojosi jis nuolatos, ir net kai nesišyp-
sodavo veidu. Veidas rimtas, o jis šypsosi. Šypsena buvo jo 
nuolatinė sielos būsena, jo šviesa.  

Pažinau šią tėvo Stanislovo šypseną ne išsyk. Vis norė-
jau, trokšdavau išgirsti iš jo kokius svarbius žodžius, kokį 

Arvydas JUOZAITIS

TĖVO STANISLOVO ŽVAKĖ  
IR ŠVIESA
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Kardinolas Vincentas Sladkevičius ir Tėvelis Stanislovas – kančią ir 
pyktį įveikę dvasia ir išmintimi... Gaila, kad Popiežiui Pranciškui, vie-
šint Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, protokole nebuvo surasta minutė 
kita nusilenkti šioje šventovėje amžino poilsio atgulusiam Šventosios 
Romos Kardinolui Vincentui gedavusiam: „Mokėkime vienas kitam 
kulnų nemindžioti“.

Nuotrauka iš „Santaros“ išleistos knygos  
„KARDINOLAS“. 2000 m. kovas.
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pasakojimą ar pamokymą. Išgirsdavau. Bet tylos valandėlių 
būdavo daugiau. Ir tada pamažu supratau, kad jis jas užpil-
do šypsena. Jis šypsojosi būdamas rimtas, ar net rūškanas.  
Po gero dešimtmečio, bėgusio ir prabėgusio dar iki Sąjūdžio, 
mokiausi tos šypsenos. Šiek tiek pramokau.

O paskui atlėkė mums lemiama 1988-jų vasara, ir mo-
kymasis kuriam laikui nutrūko.

Paskui, kai prasidėjo naujas tėvo Stanislovo persekio-

...  ĮŽVALGOS  ...  ĮŽVALGOS  ...  ĮŽVALGOS  ...
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jimas, kai jį gynė tik kardinolas Vincentas Sladkevčius, o 
dauguma sutanos brolių nuo jo nusisuko, jis ir vėl šypso-
josi. Jo akys spinduliavo šypseną. Jis šypsojosi, o aplink jį 
giedojo pasaulis. Giedojo daiktai. Giedojo knygos, altoriai, 
jo bažnyčios – atstatomos ir kuriamos. 

Jis giedojo. Jis šypsojo degančios žvakės šviesa – šiltai, 
gyvai, blaškomas vėjo.

Iš Nidos kilęs ir pasaulyje buvęs jauniausias vyskupas Linas 
VODOPJANOVAS OFM rugsėjo 23 d. Kauno Šv. Apaštalų 
Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje sveikindamas Popiežių 
Pranciškų tarė:

 „...Šiandien dažnai ir įvairiais būdais mūsų tikėjimas yra 
išbandomas. Kartą atsiliepę į pašaukimo raginimą, dažnai 
nebejaučiame džiaugsmo nei maldoje, nei bendruomeninia-
me gyvenime. Supasaulėjimo dvasia ir nuobodulys viskam 
palietė mūsų bendruomenes. Kai mus užpuola abejonės dėl 
pašaukimo, šaltumas, kai mūsų širdys kartais nebedega, 
bet tik smilksta kaip nuodėguliai, kai bijome ateities ir už-
sidarome vien savo grupelėse arba parapijose, kai norime 
užtikrintumo laikinuose pasaulio siūlomuose dalykuose, deja, 
pamirštame, kad tik „Kristus Jėzus yra mūsų viltis“.

Po vizito Baltijos valstybėse, grįžęs į Vatikaną, atidary-
damas Sinodo susirinkimą, tarsi atsiliepdamas į mūsiškio 
jaunojo vyskupo kreipinį, Šventasis Tėvas akcentavo: „Drąsiai 
kalbėkite, nuolankiai klausykite... Verta įsiklausyti vieniems į 
kitus, verta plaukti prieš srovę“. Toliau tęsė: „Susikalbėjimui 
labiausiai kenkianti kliūtis klerikalizmas“. Jį Popiežius pa-
vadino „perversija“, išsigimimu ir daugybe kitų blogio rūšių, 
dėl kurių, „turime nuolankiai prašyti atleidimo ir neleisti, 
kad jos kartotųsi“.

Vatikano spaudos tarnybos nuotraukoje vyskupas  
Linas sveikina Popiežių Pranciškų.
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Kelionėse sunkiausia fotografuoti žmones. Todėl 
džiaugiuosi kiekviena labiau pavykusia „portreti-
ne“ nuotrauka. Nes tų žmonių veiduose, ranko-
se, drabužiuose įrašyta jų buitis ir būtis, visa to 
krašto, miesto ar kaimo istorija. Tereikia įsižiūrėti, 
įsiskaityti. 

Kartu veidas yra ir veidrodis. Tuose veiduose 
atsispindi mano neįsisąmoninta aistra kelionėms, mano naivu-
mas, įsivaizdavimai, kad atsidūręs svetur esu kitoks, kitas. Kad 
fotografuodamas galiu sustabdyti laiką. Kad visa tai turi kokią 
nors prasmę. Ir vis dėlto žiūriu į veidrodį. 

Šioje parodoje pristatau nuotraukų ciklą iš Pietryčių Azi-
jos. Jose – žmonės, gyvenantys rytinio Mianmaro ir šiaurinio 
Tailando kalnuose. Jie priklauso skirtingoms gentims, išpažįsta 
skirtingus tikėjimus, skirtingai rengiasi, tačiau juos vienija vienas 
dalykas – tai kalnų gentys, gyvenančios civilizacijos paribiuose.  
Susitikimai su jais paliko daugiaprasmį įspūdį. Skurdas nuoša-
lesniuose Mianmaro kaimuose ir vakariečiui sunkiai paaiškina-
mas gyvenimo džiaugsmas. Turistų apgultas Tailando kaimas, 
kurio gyventojai virtę manekenais, o šypsančiose akyse – vis 
daugiau tuštumos. Suvokimas, kad globalizacija ir migracija 
trina nuo žemės paviršiaus visa tai, ką vadiname „egzotika“. Ir 
džiaugsmas, kad turiu galimybę nors trumpam prisiliesti prie 
nykstančių pasaulių. 

Panašių nuotraukų pilnas internetas. Panašių į mane šiapus 
veidrodžio irgi netrūksta. Bet čia mano istorija, mano pasako-
jimas.    

vis dažniau žvilgteriu veidrodin
vis labiau domina smulkmenos
prairus kišenė vyno dėmė ant apykaklės
kiauros kojinės gyvaplaukiai nosyje
viskas čia mano istorija
mano sibiras ir amerika 
mano kelionės marso laukais vilniaus kavinėm
dzeržinskio gatvės stogais
la petite histoire mažas nervų labirintas

Eugenijus ALIŠANKA
AZIJOS VEIDAI
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Senasis Hofmanas pinigų užsidirbo kaip plantacijos savininkas 
Pietų Amerikoje. Ten vedė vietinę merginą iš gerų namų ir netrukus 
grįžo su ja į Šiaurės Vokietiją, savo gimtinę. Jie gyveno mano tėvų 
mieste, kur laikėsi ir visa likusi jo šeima. Paolas čia gimė.

Beje, tėvų aš artimiau nepažinojau. Šiaip ar taip, Paolas buvo 
gyva motina. Kai pirmą kartą jį pamačiau, tai yra, kai tėvai mus 
pirmą kartą nuvedė į mokyklą, jis buvo liesas gelsvos veido odos 
bernaitis. Ir dabar dar jį tokį matau. Anuomet jo juodi plaukai buvo 
ilgi ir garbiniuoti, jie padrikai krito jam abipus siauro veido ant 
jūreivio kostiumėlio.

Kadangi mudviem abiem namuose buvo labai gera, tai naujoji 
aplinka, mokyklos klasė plikomis sienomis ir ypač tasai rudabarzdis, 
paskuręs žmogus, kuris būtinai stengėsi išmokyti mus abėcėlės, 
mudviem buvo anaiptol ne prie širdies. Aš verkdamas įsikibau į 
švarką besiruošiančiam išeiti tėvui, o Paolas laikėsi visiškai pasyviai. 
Sučiaupęs plonas lūpas, jis nejudėdamas rymojo palei sieną ir dide-
lėmis, ašarų pilnomis akimis žvelgė į likusią viltingąją jaunuomenę, 
kuri beširdiškai vaipėsi ir kumšnojosi į pašones. 

Šitaip apsupti menkystų, mudu nuo pat pradžių pajutom abipusę 
trauką prie kits kito ir apsidžiaugėm, kaip rudabarzdis pedagogas 
leido mudviem sėdėti viename suole. Nuo to meto mudu laikėmės 
drauge, bendrai klojom savuosius prusinimosi pamatus ir kasdien 
varėm sumuštinių mainus.

Beje, kaip prisimenu, jis jau anuomet buvo paliegęs. Retkar-
čiais vis, būdavo, ilgesnį laiką turi praleisti mokyklą, o jam grį-
žus smilkiniuose ir skruostuose dar ryškiau nei paprastai galėjai 
įžvelgti blyškiai melsvas gysliukes, kurios dažnai būdingos gležniems 
tamsiaplaukiams žmonėms. Tos gysliukės jam visados pasiliko. Jos 
buvo pirmas dalykas, kritęs man į akis, kai mudu vėliau susitikome 
Miunchene, o paskui ir Romoje.

Thomas MANNAS

VALIA BŪTI LAIMINGAM*

* Thommo Manno jaunystėje parašyta novelė į lietuvių kalbą išversta 
Vilniaus Mažojo teatro užsakymu.
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Mudviejų draugystė tvėrė visus mokyklos metus daugmaž tuo 
pačiu pagrindu, kuriuo buvo buvo atsiradusi. Tai buvo „atstumo 
patosas“ didžiosios dalies bendramokslių atžvilgiu, pažįstamas kie-
kvienam, kas tik, sulaukęs penkiolikos, skaito Heinę, o dešimtoje 
klasėje susidaro ryžtingą nuomonę apie pasaulį ir žmones.

Drauge mudu – regis, tuomet buvom šešiolikos metų, – lankėm 
ir šokių pamokas, tad drauge patyrėm ir savo pirmąsias meiles.

Nedidukę mergaitę, kritusią jam į akį, šviesiaplaukę, linksmą 
būtybę, jis garbino su ilgesingu įkarščiu, kuris jo amžiuje buvo tikrai 
įsidėmėtinas ir man retkarčiais regėjosi net kraupokas.

Ypatingai menu vieną šokių vakarą. Mergaitė kitam vieną po kito 
įteikė du kotiljono ordinus, o jam – nė vieno. Stebėjau jį, apimtas 
baimės. Greta manęs rymodamas pasienyje, jis nejudėdamas dėbsojo 
sau į lakinius batus ir ūmai susmuko apalpęs. Pargabentas namo, 
sirgo aštuonias dienas. Anuomet paaiškėjo – man regis, kaip tik ta 
proga, – kad jo širdis nėra iš sveikiausiųjų.

Dar prieš tą metą jis buvo pradėjęs piešti ir pasirodė turįs stiprų 
talentą. Tebeturiu vieną lakštą, kuriame anglies pieštuku atvaizduota 
gana panaši toji mergaitė, o greta parašas: „Tu lyg gėlė! – Paolas 
Hofmanas fecit.“

Tiksliai nebeprisimenu, kada tai nutiko, bet mudu buvom jau 
aukštesniosiose klasėse, kai Paolo tėvai išsikėlė iš mūsų miesto ir ap-
sigyveno Karlsrujėje, kur senasis Hofmanas turėjo ryšių. Kad netektų 
keisti mokyklos, Paolas buvo paliktas pensione pas seną profesorių.

Tačiau tokia padėtis irgi neilgai tvėrė. Gal tai, ką tuojau papa-
sakosiu, ir nebuvo tiesioginis pagrindas tam, kad Paolas vieną dieną 
išvyko paskui tėvus į Karlsruję, bet, šiaip ar taip, išvykimą paskatino.

Mat per vieną tikybos pamoką šio dalyko vyresnysis mokytojas 
staiga gniuždančiu žvilgsniu žengė prie Paolo ir iš po Senojo Testa-
mento, gulinčio priešais mano bičiulį, ištraukė lakštą, kuriame žiū-
rovui be jokio gėdos jausmo pasirodė tik kairės kojos dar neturinti 
didžiai moteriška figūra.

Taigi Paolas išvyko į Karlsruję, ir mudu retkarčiais apsikeisda-
vom vienu kitu atviruku, kol šis ryšys pamaži, pamaži visai užgeso.

Kai vėl jį sutikau Miunchene, nuo mudviejų išsiskyrimo buvo 
praėję maždaug penkeri metai. Ėjau gražią pavasario priešpietę Ama-
lijos gatve ir pamačiau Akademijos laiptais žemyn lipant kai ką, kas 
iš tolo atrodė beveik kaip italų modelis. Priartėjus pasirodė, kad čia 
tikrai jis.
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Vidutinio ūgio, lieknas, skrybėlė ant tankių juodų plaukų ats-
maukta atgal, gelsvos, melsvų gyslelių išmargintos veido odos, apsi-
rengęs elegantiškai, bet aplaidžiai, – pavyzdžiui, dvi liemenės sagos 
buvo neužsegtos, – trumpi ūsiukai vos vos pasukti aukštyn; toks jis 
savo siūbuojančia ir atsainia eisena žengė artyn manęs.

Mudu atpažinom kits kitą beveik tuo pačiu metu ir pasisveikinom 
labai širdingai. Priešais „Minervos“ kavinę mudviem klausinėjant kits 
kitą, kaip prabėgo paskutinieji metai, man pasirodė, kad jo nuotaika 
pakili, kone egzaltuota. Bet atrodė jis prastai, tikras ligonis. Žinia, 
dabar man bepiga kalbėti; bet man tai tikrai krito į akis, aš jam 
taip net tiesiai pasakiau.

– Tikrai, vis dar? – paklausė jis. – Taip, tikiu. Dažnai sirgau. 
Dar ir praėjusiais metais ilgai ir net sunkiai. Liga štai čia.

Kaire ranka jis parodė sau į krūtinę.
– Širdis. Nuo seno vis tas pat. Bet pastaruoju metu jaučiuosi 

labai gerai, tiesiog puikiai. Galiu pasakyti, kad esu visai sveikas. 
Beje, man juk 23 metai, – būtų juk ir liūdna...

Jo nuotaika tikrai buvo gera. Gyvai ir guviai jis pasakojo, kaip 
gyveno nuo mudviejų išsiskyrimo. Netrukus po jo jis įtikino tėvus, 
kad jam leistų tapti tapytoju, maždaug prieš devynis mėnesius bai-
gė Akademiją, – ką tik jis ten tik atsitiktinai buvo užsukęs, – ilgą 
laiką praleido kelionėse, ypač Paryžiuje, o dabar štai maždaug prieš 
penkis mėnesius apsistojo čia, Miunchene...

– Veikiausiai ilgam – kas žino? Gal ir visiems laikams...
– Šit kaip? – paklausiau.
– O ką? Tai yra – kodėl ne? Miestas man patinka, net labai 

patinka! Visa intonacija – ką? Žmonės! Ir dar – o tai gana svarbu – 
socialinė dailininko padėtis, net jei esi visai nežinomas, čia tiesiog 
puiki, niekur ji nėra geresnė...

– O įsigijai malonių pažįstamų?
– Taip. Nedaug, bet labai gerų. Siūlau, pavyzdžiui, susipažinti 

su viena šeima... Aš susipažinau su ja per fašingą... Fašingas čia 
žavus! Jų pavardė Šteinai. Tėvas net baronas Šteinas.

– Ir kas čia per didikas?
– Iš tų, kuriuos vadina didikais per pinigus. Baronas buvo biržos 

makleris, anksčiau Vienoje vaidino milžinišką vaidmenį, bendravo 
su visokiais kunigaikščiais ir panašiai... O paskui jį staiga suėmė 
dekadansas, maždaug su milijonu – taip kalbama – iš visų aferų 
jis pasitraukė į Miuncheną ir dabar gyvena čia, ne per daug pra-
bangiai, bet oriai.
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– Jis žydas?
– Jis pats, man regis, ne. Žmona turbūt. Beje, negaliu kitaip 

pasakyti, tai be galo malonūs ir mieli žmonės.
– O jie turi vaikų?
– Ne. Tai yra – devyniolikametę dukterį. Tėvai labai malonūs...
Akimirką jis atrodė sutrikęs, o tada pridūrė:
– Rimtai siūlausi tave ten įvesdinti. Man būtų malonu. Nenori?
– Žinoma, noriu. Būsiu tau dėkingas. Jau vien todėl, kad galėsiu 

susipažinti su ta devyniolikmete dukra..
Nužvelgęs mane iš šono, jis tarė:
– Tai gerai. Ilgai ir neatidėliokim. Jei tau tinka, rytoj apie pirmą 

ar pusę antros užsuksiu tavęs pasiimti. Jie gyvena Terezijos gatvėje, 
numeris 25, antras aukštas. Džiaugiuosi, galėdamas jiems pristatyti 
savo bendramokslį. Sutarta.

Ir tikrai kitą dieną mudu apie vidurdienį paskambinom prie 
durų elegantiškų Terezijos gatvės namų antrajame aukšte. Greta 
varpelio plačiomis juodomis raidėmis galėjai perskaityti barono fon 
Šteino pavardę.

Paolas visą kelią buvo susijaudinęs ir kone valiūkiškai linksmas; 
bet dabar, mudviem laukiant, kol durys atsivers, pastebėjau, kad 
jis keistai persimainė. Stovėdamas greta manęs, jis visas, išskyrus 
nervingą blakstienų trūkčiojimą, pasidarė visiškai ramus, – tiesiog 
apimtas prisiverstinės, įtampos kupinos ramybės. Galvą ištiesė tru-
putuką į priekį. Kaktos oda buvo susitraukusi. Jis atrodė bemaž kaip 
koks gyvis, kuris klausosi pastatęs ausis ir įtempęs visus raumenis.

Tarnas, paėmęs iš mudviejų vizitines korteles, sugrįžęs paragino 
mudu akimirką prisėsti, mat ponia baronienė netrukus pasirodysian-
ti; jis atidarė mudviem duris į didelį kambarį su tamsiais baldais.

Mudviem įžengus vidun, jauna dama šviesiais pavasariniais ap-
darais, pakilusi erkeryje, iš kurio galėjai matyti gatvę, akimirką 
sustojo tiriama mina. „Devyniolikmetė duktė“, – pagalvojau aš pats 
sau, nejučiomis dirsteldamas į savo palydovą šalia, o šis sušnibždėjo:

– Baronaitė Ada!
Baronaitė buvo elegantiškos figūros, bet, kaip tokio amžiaus, 

brandžių formų, o kad jos judesiai buvo didžiai minkšti ir kone 
vangūs, tai ji nelabai buvo panaši į jaunutę merginą. Plaukai, kurie 
baronaitei su dviem ant kaktos nubrauktom garbanom leidosi ant 
smilkinių, buvo juodi, net žvilgantys ir įspūdingai kontrastavo su 
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blankia veido odos spalva. Tiesa, veidas su putniomis ir drėgnomis 
lūpomis, mėsinga nosimi ir migdolinėmis juodomis akimis, virš kurių 
gaubėsi tamsūs ir purūs antakiai, neleido nė truputėlio suabejoti 
jos bent iš dalies semitiška kilme, bet buvo didžiai neįprasto grožio.

– Aha – svečiai? – paklausė ji, žengdama kelis žingsnius mu-
dviejų pasitikti. 

Jos balsas buvo vos vos prikimęs. Vieną ranką ji kilstelėjo prie 
kaktos, lyg mėgindama geriau mudu įžiūrėti, o antrąja pasirėmė į 
palei sieną stovintį fortepijoną.

– Ir net labai laukiami svečiai? – pridūrė ji ta pačia intonacija, 
tarytum tik dabar atpažinusi mano bičiulį; paskui ji klausiamai 
žvilgtelėjo į mane.

Žengęs prie jos, Paolas lėtai, lyg mieguistai, kaip atsiduodama 
rinktiniam malonumui, be žodžių pasilenkė prie jam ištiestos rankos.

– Baronaite, – tarė paskui, – leisk pristatyti tamstai savo bičiulį, 
mokyklos laikų draugą, su kuriuo mudu kartu mokėmės abėcėlės...

Baronaitė ir man padavė ranką – minkštą, lyg bekaulę, be jokių 
puošmenų.

– Džiaugiuosi, – pasakė, o jos tamsus, vos pastebimai virpąs 
žvilgsnis sustojo ties manimi. – Mano tėvai irgi apsidžiaugs... Tikiuosi, 
kad jiems jau pranešta...

Ji atsisėdo ant otomanės, o mudu susėdom priešais ją ant kė-
džių. Šnekučiuojantis jos baltos, lepios rankos gulėjo skreite. Pūstos 
rankovės siekė vos vos žemiau alkūnių. Man krito į akis minkštas 
riešo linkis.

Po kelių minučių atsivėrė gretimo kambario durys, ir vidun 
įžengė tėvai. Baronas buvo elegantiškas kresnas ponas su plike ir 
žila smailia barzdike; jis mokėjo nepakartojamai stumtelti po ran-
kogaliu storą aukso apyrankę. Negalėjai tikrai įžvelgti, ar, pakeltas 
į didikus, jis kitados neteko kelių savo pavardės skiemenų, tačiau 
jo žmona buvo tiesiog bjauri maža žydė neskoninga pilka suknele. 
Ausyse jai žybsėjo dideli deimantai.

Buvau pristatytas ir visai maloniai pasveikintas, o mano bičiuliui 
ranka buvo paduota kaip geram namų draugui.

Po kelių klausimų ir atsakymų apie tai, iš kur ir kodėl aš čia 
atsiradęs, prasidėjo kalba apie parodą, kurioje buvo ir Paolo pa-
veikslas, moters aktas.

– Tikrai puikus darbas! – tarė baronas. – Neseniai visą pusva-
landį prastovėjau prie jo. Kūno spalva ant raudono kilimo didžiai 
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įspūdinga. Taigi, taigi, tasai ponas Hofmanas! – Čia jis geranoriškai 
paplekšnojo Paolui per petį. – Bet nepersidirbk tamsta, jaunasis bi-
čiuli! Dėl Dievo meilės! Tikrai turi tamsta tausoti save. Kaip tamstos 
sveikata?

Kol aš pasakojau šeimininkams būtinus dalykus apie savo asme-
nį, Paolas, sėdėjęs tiesiai priešais baronaitę, buvo spėjęs pusbalsiu 
persimesti su ja keliais žodžiais. Keista, įtampos kupina ramybė, 
kurią jau anksčiau buvau pastebėjęs, jo anaiptol nebuvo apleidusi. 
Negalėčiau tiksliai pasakyti kodėl, bet man jis kėlė šuoliui pasiruo-
šusios panteros įspūdį. Akys gelsvame, siaurame veide taip nesveikai 
blizgėjo, kad man net nejauku pasidarė, kai jis į barono klausimą 
kuo tvirčiausiu tonu atsakė:

– O, kuo puikiausiai! Nuoširdžiai dėkui! Jaučiuosi labai gerai!
Mudviem po kokių penkiolikos minučių bekylant, baronienė bi-

čiuliui priminė, kad už dviejų dienų vėl būsiąs ketvirtadienis, tegu 
jis nepamirštąs jų five o‘clock arbatėlės. Ta proga ji ir mane maloniai 
paprašė įsidėmėti šią savaitės dieną...

Gatvėje Paolas užsidegė cigaretę.
– Na? – paklausė. – Ką pasakysi?
– O, labai malonūs žmonės! – pasiskubinau atsakyti. – Devy-

niolikametė duktė man net padarė įspūdį!
– Įspūdį? 
Trumpai nusijuokęs, jis nusuko galvą į kitą pusę.
– Taip. Ko juokiesi? – pasakiau. – Beje, retsykiais ten, antrajame 

aukšte, man regėjosi, lyg tavo žvilgsnį temdytų slaptas ilgesys. Bet 
juk aš apsirinku?

Valandžiukę jis patylėjo. Paskui iš lėto papurtė galvą.
– Jei bent žinočiau, iš kur tu...
– Prašyčiau! Klausimas man tik tas, ar baronaitė Ada irgi...
Jis vėl akimirką nudelbė akis žemėn. Paskui tyliai ir užtikrintai 

tarė:
– Manau, kad būsiu laimingas.
Atsisveikinau, širdingai paspausdamas jam ranką, nors širdyje 

negalėjau užgniaužti rūpesčio.
Taip praėjo kelios savaitės, per kurias aš vis retsykiais drauge 

su Paolu gėriau popietės arbatėlę baronų salone. Ten rinkosi negau-
sus, bet visai malonus būrelis: jauna rūmų teatro artistė, gydytojas, 
karininkas – visų nė neatsimenu.

Paolo laikysenoje nepastebėjau nieko nauja. Nepaisant rūpestį 
keliančios išvaizdos, jis paprastai buvo pakilios, džiugios nuotaikos, o 
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greta baronaitės jį ir vėl suimdavo toji nejauki ramybė, kurią buvau 
pastebėjęs aną pirmąjį kartą.

O vieną dieną – su Paolu atsitiktinai dvi dienas nebuvau matę-
sis, – Liudviko gatvėje sutikau baroną fon Šteiną. Jis jojo raitas ir 
padavė man iš balno ranką.

– Džiaugiuosi, tamstą matydamas! Tikiuosi, rytoj popietę pas 
mus užsuksite?

_ Jei tik leisite, tikrai užsuksiu, pone barone. Net jei būtų dėl 
ko nors abejotina, kad mano bičiulis Hofmanas kaip ir kiekvieną 
ketvirtadienį užeis manęs pasiimti...

– Hofmanas? Negi tamsta nežinai, kad jis išvyko! Maniau, kad 
žinai. Tamstai juk turėjo pranešti.

– Bet nė neužsiminė!
– Ir taip visiškai à bâton rompu... Tie meninkai tikri nuotaikos 

žmonės... Tai rytoj popietę!
Jis paragino arklį ir paliko mane didžiai apstulbusį.
Nuskubėjau į Paolo būstą. Taip, deja; ponas Hofmanas išvykęs. 

Adreso nepalikęs.
Buvo aišku, kad baronas žino daugiau nei vien apie „nuotai-

kos žmones“. Jo duktė pati man patvirtino tai, ką aš ir šiaip gana 
tvirtai įtariau.

Tai nutiko per vieną surengtą iškylą į Izaros slėnį, į kurį ir aš 
buvau pakviestas. Išėjom tik popietę, o grįžtant vėlyvą vakaro valandą 
taip jau susiklostė, kad mudu su baronaite likom kaip paskutinė pora.

Paolui dingus, nepastebėjau nieko, kad ji būtų pasikeitusi. Liko 
tokia pat rami ir nė žodžiu neužsiminė apie mano bičiulį, nors jos 
tėvai vis apgailestaudami kalbėjo, kad jis taip staigiai išvykęs.

Dabar mudu greta kits kito žingsniavom per šią žaviausią Miun-
cheno apylinkių dalį; mėnesiena mirguliavo pro lapiją, ir mudu va-
landžiukę tylėdami klausėmės likusios draugijos pašnekesių, tokių 
pat monotoniškų, kaip ir šalia mūsų putomis srūvančio vandens 
šniokštimas.

Paskui ji staiga prašneko apie Paolą – ir prašneko labai ramiu 
ir tvirtu tonu.

– Tamsta nuo pat jaunystės jo draugas? – paklausė ji mane.
– Taip, baronaite.
– Ir tamsta žinai jo paslaptis?
– Manau, kad žinau jo pačią didžiausią, nors jis man jos ir 

nesakė.
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– Ir galiu tamsta pasitikėti?
– Tikiuosi, kad neabejojate tuo, maloningoji panele.
– Tai gerai, – tarė ji, ryžtingu judesiu kilsteldama galvą. – Jis 

prašė mano rankos, o tėvai jam atsakė. Girdi, jis sergąs, pasakė jie 
man, ir net labai sergąs – bet tiek jau to: aš jį myliu. Juk galiu su 
tamsta taip kalbėtis, ar ne? Aš...

Akimirką padvejojusi, ji taip pat ryžtingai ėmė kalbėti toliau:
– Nežinau, kur jis dabar; bet leidžiu tamstai pakartoti jam mano 

žodžius, kuriuos jis jau girdėjo ir iš mano pačios lūpų, – pakartoti 
juos, kai tik jį pamatysite, parašyti jam, kai tik sužinosite jo adresą: 
niekados neatiduosiu rankos jokiam kitam vyrui, tik jam. Ak – dar 
pamatysim!

Tame paskutiniam šūksnyje greta užsispyrimo ir ryžto suskambo 
toks bejėgis skausmas, kad negalėjau susiturėti nesuėmęs ir tylomis 
nespustelėjęs jai rankos.

Anuomet laišku kreipiausi į Hofmano tėvus, prašydamas pra-
nešti, kur dabar esąs jų sūnus. Gavau adresą Pietų Tirolyje, bet ten 
išsiųstas laiškas grįžo man atgal su nuoroda, kad adresatas jau vėl 
išvykęs ir nenurodęs savo kelionės tikslo.

Jis nenorėjo, kad kas nors jį trikdytų, buvo nuo visko pasprukęs 
ir pasiryžęs kažkur visiškai vienas numirti. Mat po visų tų dalykų 
man darėsi liūdnai tikėtina, kad daugiau jo nebepamatysiu.

Argi nebuvo aišku, kad šis beviltiškai pasiligojęs žmogus myli 
jaunąją merginą su begarse, vulkaniška, karštai juslinga aistra, 
atitinkančia panašius pirmuosius jo ankstesnės jaunystės širdies 
virpesius? Egoistinis ligonio instinktas įžiebė jam geismą susijungti 
su žydinčia sveikata; argi šis karštis, likęs nepasotintas, neturėjo 
sparčiai sutirpdyti paskutines jo gyvybines galias?

Praėjo penkeri metai, ir aš negavau iš jo jokio gyvybės ženklo, 
– bet negavau nė žinios, kad jis būtų numiręs!

O praėjusiais metais buvojau Italijoje, Romoje ir jos apylinkėse. 
Karštuosius mėnesius praleidau kalnuose, rugsėjo pabaigoje grįžau 
į miestą ir vieną šiltą vakarą sėdėjau su puodeliu arbatos „Aranjo“ 
kavinėje. Sklaidžiau laikraštį ir nieko negalvodamas žvelgiau į guvų 
bruzdesį, viešpataujantį erdvioje, šviesos sklidinoje salėje. Vieni svečiai 
ėjo vidun, kiti laukan, kelneriai bėgiojo į visas puses, o retkarčiais 
pro plačiais atvertas duris vidun įsiverždavo ilgi laikraščius parda-
vinėjančių berniukų šūksniai. 
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Ir staiga pamatau, kaip kažkoks mano amžiaus ponas, sukio-
damasis tarp stalų, iš lėto žengia link durų... Ta eigastis? Bet čia 
jis jau pasuka galvą į mano pusę, kilsteli antakius ir žengia prie 
manęs, su džiugia nuostaba tarsteldamas:

– Ką?
– Tu čia? – sušukom mudu abu lyg vienomis lūpomis, o jis 

dar pridūrė:
– Vadinasi, mudu abu dar gyvi!
Jo akys vos pastebimai slystelėjo į šalį.
Per tuos penkerius metus jis bemaž nebuvo pasikeitęs; tik veidas 

pasidaręs, ko gera, dar siauresnis, o akys dar giliau nugrimzdusios 
į akiduobes. Retsykiais jis vis giliai atsidusdavo.

– Ar jau seniai Romoje? – paklausė jis.
– Mieste dar neseniai; kelis mėnesius praleidau užmiesčiuose.
– O tu?
– Dar prieš savaitę buvau pajūryje. Juk žinai, kad jūra man 

visados buvo mielesnė už kalnus... Taip, per tą laiką, kol nesima-
tėme, aplankiau nemenką žemės dalį.

Ir jis, siurbčiodamas greta manęs taurę sorbeto, pradėjo pasakoti, 
kaip praleido paskutiniuosius metus: keliavo, vis keliavo. Užgriebė 
Tirolio kalnus, pamaži perkirto visą Italiją, iš Sicilijos pasidavė į 
Afriką, kalbėjo apie Alžyrą, Tunisą, Egiptą.

– Galiausiai kurį laiką buvau Vokietijoje, – pasakė. – Karlsrujėje; 
tėvai primygtinai pageidavo pamatyti mane ir tik nenoromis vėl iš-
leido. Dabar jau tris mėnesius esu Italijoje. Žinai, pietuose jaučiuosi 
kaip namie. Roma man nepaprastai patinka!..

Iki tol nė žodeliu nebuvau paklausęs apie jo savijautą. Dabar 
pasakiau;

– Iš to, ką pasakoji, galiu spręsti, kad tavo sveikata aiškiai 
pasitaisė?

Valandžiukę jis klausiamai žvelgė į mane; tada atsakė:
– Taip sakai dėl to, kad taip guviai keliauju? Ak, štai ką tau 

pasakysiu: tai didžiai natūralus poreikis. Ko norėti? Gerti, rūkyti ir 
mylėti man uždrausta, – o koks nors narkotikas man reikalingas, 
supranti?

Aš nutylėjau, ir jis pridūrė:
– Jau penkerius metus – labai reikalingas.
Mudu priėjom tašką, kurio ligi tol vengėme, ir stojusi pauzė 
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bylojo, kad abu nežinome, ką sakyti. Jis sėdėjo atsilošęs į aksomo 
pagalvę ir žvelgė aukštyn į sietyną. Paskui ūmai tarė:

– Pirmiausiai – ar ne, juk nepyksti, kad taip ilgai nieko apie 
mane negirdėjai... Juk supranti?

– Žinoma!
– Juk nusimanai apie tai, ką patyriau Miunchene? – tęsė jis 

kone griežtu tonu.
– Kiek tas įmanoma. Ar žinai, kad visą tai laiką nešiojuosi tau 

skirtą žinią? Žinią iš damos?
Jo pailsusios akys akimirką žybtelėjo. Paskui jis tarė tuo pačiu 

sausu ir atšiauriu tonu:
– Na, sakyk, ar tai kokia naujiena?
– Vargu bau naujiena; tik patvirtinimas to, ką iš jos pačios esi 

girdėjęs...
Ir aš, apsuptas plepančios ir mostaguojančios minios, pakartojau 

jam tuos žodžius, kuriuos aną vakarą man buvo pasakiusi baronaitė.
Jis klausėsi, iš lėto trindamasis kaktą; paskui, iš pažiūros nė 

kiek nesusijaudinęs, tarė:
– Dėkui tau.
Jo tonas mane pradėjo trikdyti.
– Bet nuo tų žodžių praėjo ištisi metai, – pasakiau. – Penkeri 

ilgi metai, kuriuos ir ji, ir tu, kuriuos judu abu nugyvenote... Tūks-
tančiai naujų įspūdžių, jausmų, minčių, troškimų...

Aš nutilau, nes jis atsitiesęs tuo balsu, kuriame vėl suvirpėjo 
mano jau užgesusia laikyta aistra, pasakė:

– Aš – tebelaikau tuos žodžius!
Tą akimirką jo veide ir visoje laikysenoje aš vėl pamačiau tą 

išraišką, kurią buvau pastebėjęs andai, kai pirmą kartą gavau išvysti 
baronaitę: tą prisiverstinę, konvulsingos įtampos kupiną ramybę, 
kuri būdinga plėšrūnui prieš šuolį.

Nusukau kalbą į šoną, mudu kalbėjomės apie jo keliones, apie 
pakeliui jo atliktas studijas. Panašu, kd jų būta nedaug; Paolas 
kalbėjo apie jas gana abejingai. 

Tuoj po vidurnakčio jis pakilo.
– Noriu eiti gultis ar bent pabūti vienas... Ryt priešpiete rasi 

mane, užsukęs į Galeria Doria. Kopijuojuosi sau Saracenį: įsimylėjau 
muzikuojančius angelus. Būk geras, ateik ten. Labai džiaugiuosi, 
kad tu čia. Labanakt.
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Ir jis išėjo lauk – iš lėto, ramiai, glebiais, tingiais judesiais.
Per visą kitą mėnesį mudu išvaikščiojom miestą; Romą, tą gau-

singai turtingą visų menų muziejų, tą modernų pietų didmiestį, tą 
miestą, kuris kupinas triukšmingo, skubaus, karšto, juslingo gyve-
nimo ir į kurį šiltas vėjas vis dėlto neša tvankų Rytų tingulį.

Paolas laikėsi visados taip pat. Dažniausiai buvo rimtas ir tylus, 
o kartais galėjo nugrimzti į glebų alpulį, bet paskui, būdavo, akims 
žybtelėjus vėl susiima ir uoliai tęsia paliktą pokalbį. 

Turiu užsiminti apie vieną dieną, kurią jis tarstelėjo kelis žo-
džius, tik dabar man įgijusius teisingą reikšmę.

Buvo sekmadienis. Nuostabų besibaigiančios vasaros rytą išnau-
dojome, išėję pasivaikščioti į Via Appia, o tada, toli nužygiavę šiuo 
Antikos keliu, prisėdome pailsėti ant tos nedidelės, kiparisais apaugu-
sios kalvos, nuo kurios atsiveria žavus reginys – saulėtoji Kampanija 
su didžiuoju akveduku ir švelnių ūkanų gaubiami Albanų kalnai.

Paolas pusiaugula, pasirėmęs ranka smakrą, ilsėjosi greta manęs 
ant šiltos, žole apžėlusios žemės, ir pailsusiomis, ūkanotomis akimis 
žvelgė į tolį. Tada stojo vėl toks pat ūmus atsigavimas iš visiškos 
apatijos, kai jis kreipėsi į mane:

– Ta orų nuotaika! Orų nuotaika yra viskas!
Atsakiau kažką pritardamas, ir vėl stojo tyla. Paskui jis staiga, 

be jokio perėjimo, beveik primygtinai atsigręžė į mane ir tarė:
– Sakyk, o tu neatkreipei dėmesio į tai, kad aš vis dar gyvas?
Tylėjau suglumęs, o jis vėl ėmė mąsliai žvelgti į tolį.
– Aš tai atkreipiau, – iš lėto prakalbo jis toliau. – Tiesą sa-

kant, kasdien tuo stebiuosi. Ar žinai, kokie mano reikalai? Prancū-
zas daktaras Alžyre man pasakė: „Velniai tesižino, kaip tamsta dar 
įstengi keliauti po pasaulį! Patariu tamstai važiuoti namo ir gultis 
į patalą!“ Jis visados buvo toks tiesmukas, nes mudu kas vakarą 
žaidėm domino.

O aš vis tebegyvas. Kone kasdien esu prie pabaigos. Vakarais 
guliu tamsoje, – įsidėmėk, ant dešinio šono! Širdis daužosi gerklėje, 
galva taip svaigsta, kad net baimės prakaitas išpila, o tada staiga 
rodosi, lyg mirtis mane liestų. Viskas trunka tik akimirką, lyg vis-
kas manyje būtų sustoję, širdis nebeplaka, užima kvapą. Stojuosi, 
užsidegu šviesą, giliai atsikvepiu, žvalgausi, ryju akimis daiktus. 
Paskui išgeriu gurkšnį vandens ir vėl guluosi; būtinai ant dešinio 
šono! Palengva užmiegu. 
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Miegu labai giliai ir labai ilgai, nes iš tiesų visados esu mirti-
nai nuvargęs. Ar tiki, kad panorėjęs galėčiau čia tiesiog atsigulti ir 
numirti?

Manau, kad per tuos metus jau bent tūkstantį kartų žvelgiau 
mirčiai į akis. Nenumiriau. Mane kai kas laiko. Aš šoku iš patalo, 
galvoju apie kai ką, kimbuosi į sakinį, kurį pats sau dvi dešimtis 
kartų kartoju, o mano akys godžiai geria visą šviesą ir gyvenimą 
aplink mane... Ar supranti?

Jis gulėjo nejudėdamas ir rodėsi nelaukiąs atsakymo. Nebepri-
simenu, ką jam atsakiau; bet niekados nepamiršiu to įspūdžio, kurį 
man paliko jo žodžiai.

O dabar toji diena – o, man regis, kad ją patyriau tik vakar!
Buvo viena pirmųjų rudens dienų, tų pilkų nejaukių dienų, 

kuriomis drėgnas, gniuždantis vėjas iš Afrikos traukia gatvėmis, o 
vakare visas dangus be perstojo raižomas žaibų.

Rytą užėjau pas Paolą pasiimti jo pasivaikščioti. Didysis jo la-
gaminas stovėjo vidury kambario, spinta ir komoda buvo plačiai 
atviros; akvarelės eskizai iš Rytų ir Vatikano Junonos galvos gipsinė 
atlieja tebebuvo savo vietose.

Jis pats stovėjo tiesus prie lango ir nesiliovė nejudėdamas žvelgti 
laukan, kai aš nustebęs šūktelėjau ir sustojau kaip įbestas. Paskui 
jis trumpai atsigręžė, ištiesė man laišką ir tiek tepasakė:

– Skaityk.
Pažvelgiau į jį. Tame siaurame, gelsvame ligonio veide su juo-

domis, karščiuojančiomis akimis tvėrė tokia išraiška, kokią šiaip 
įstengia prišaukti tiktai mirtis, – šiurpi rimtybė, privertusi mane 
nuleisti akis į paimtą laišką. Ir aš ėmiau skaityti:

„Didžiai gerbiamas pone Hofmanai!
Tamstos mieliesiems tėvams, į kuriuos kreipiausi, esu dėkingas, 

kad sužinojau tamstos adresą ir dabar tikiuosi, kad šias eilutes ma-
loniai perskaitysite.

Leiskite man, didžiai gerbiamas pone Hofmanai, patikinti tamstą, 
kad visus tuos penkerius metus galvojau apie tamstą su nuoširdžios 
bičiulystės jausmais. Jeigu turėčiau manyti, kad tamstos staigus išvy-
kimas aną tamstai ir man tokią skaudžią dieną turėjo išreikšti pyktį 
ant manęs ir maniškių, mano sielvartas dėl to būtų dar didesnis, nei 
išgąstis ir gili nuostaba, kuriuos pajutau, kai tamsta paprašei mano 
dukters rankos. 
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Anuomet su tamsta kalbėjausi kaip vyras su vyru, atvirai ir gar-
bingai, rizikuodamas pasirodyti šiurkštus, išdėsčiau tamstai priežastį, 
kodėl vyrui, kurį aš – niekad nebus gana tai pabrėžti, – visais atžvilgiais 
taip didžiai gerbiu, turėjau atsakyti savo dukters ranką, kalbėjau su 
tamsta kaip tėvas, kuriam rūpi tvari vienintelio vaiko laimė ir kuris, 
jei tik jam būtų kada kilusi mintis, kad kalbamojo pobūdžio troškimai 
gali rastis, tuos troškimus abiejose pusėse būtų kruopščiai slopinęs. 

Lygiai taip pat, gerbtiniausiasis pone Hofmanai, kalbu tamstai ir 
dabar: kaip bičiulis ir kaip tėvas. Nuo tamstos išvykimo praėjo penkeri 
metai, ir jeigu aš iki šiol neturėjau pakankamos progos įžvelgti, kaip 
giliai įleidęs šaknis tasai prielankumas, kurį tamsta gebėjai įkvėpti 
mano dukteriai, tai neseniai įvyko nutikimas, turėjęs galutinai man 
atverti akis. Kodėl turėčiau nuo tamstos slėpti, kad mano duktė, tebe-
galvodama apie tamstą, atsisakė atiduoti ranką puikiam vyrui, kurio 
piršimuisi aš kaip tėvas primygtinai pritariau?

Mano dukters jausmams ir troškimams praėję metai nieko neį-
stengė padaryti, ir jeigu – štai mano atviras ir kuklus klausimas! – 
tamstos atveju, didžiai gerbiamas pone Hofmanai, yra tas pat, tai 
šiuo laišku pareiškiu, kad mes, tėvai, nuo šiol nebestosime skersai 
kelio mūsų vaiko laimei.

Laukiu tamstos atsakymo, už kurį, kad ir koks jis būtų, būsiu 
karštai dėkingas, ir nieko prie šių eilučių nebeturiu pridurti, išskyrus 
savo didžiausios pagarbos patikinimą.

Nuolankiai tamstos
Baronas Oskaras fon Šteinas.

Aš pakėliau akis. Paolas, susidėjęs rankas už nugaros, buvo vėl 
nusigręžęs į langą. Aš tiek tepaklausiau:

– Išvažiuoji?
O jis, nė nedirsteldamas į mane, atsakė:
– Iki ryt ryto turiu susikrauti daiktus.
Diena praėjo vaikštant apsipirkti ir kraunantis lagaminus, ir aš 

jam padėjau, o vakare, man pakvietus, mudu paskutinįkart drauge 
išėjom pasivaikščioti miesto gatvėmis.

Ir dabar tebebuvo kone nepakenčiamai tvanku, o dangus kas 
minutę krūpčiojo nuo ūmių fosforescencijų. Paolas regėjosi ramus 
ir pavargęs; bet alsavo giliai ir sunkiai.

Tylomis arba kalbėdamiesi apie nereikšmingus dalykus mudu 
vaikštinėjome gal kokią valandą, kol sustojome prie Fontana Trevi, prie 
garsiojo fontano, vaizduojančio į priekį šaunančius jūrų dievo žirgus. 
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Mudu vėl ilgai ir žavėdamiesi apžiūrinėjom tą nuostabią ir ju-
drią grupę, kuri, vis nutvieskiama ryškios žydros šviesos, kėlė kone 
kerimą įspūdį. Mano palydovas pasakė:

– Berninis, aišku, žavi mane dar net ir savo mokinių darbuose. 
Nesuprantu jo priešų. Žinia, Paskutinysis Teismas yra veikiau iškal-
tas, ne nutapytas, o Berninio veikalai veikiau nutapyti nei iškalti. 
Bet ar esama didesnio dekoratoriaus?

– Ar žinai, – paklausiau, – kas kalbama apie šitą fontaną? Kas 
atsisveikindamas su Roma iš jo atsigeria, tas sugrįžta. Štai mano 
kelioninė stiklinaitė, – ir pripyliau ją iš vienos čiurkšlės. – Turi dar 
pamatyti savo Romą!

Paėmęs stiklinę, jis pakėlė ją prie lūpų. Tą akimirką visas dan-
gus nušvito akinama, ilgai tveriančia liepsna, ir plonasienis indelis 
skimbtelėjęs pažir0 šukėmis prie fontano krašto.

Paolas nusibraukė nosine vandenį nuo kostiumo.
– Esu susinervinęs ir negrabus, – pasakė. – Eime toliau. Tikiuosi, 

kad stiklinė buvo nieko verta.
Kitą rytą orai išsigiedrijo. Važiuojant į geležinkelio stotį, šviesiai 

žydras vasaros dangus šypsojosi mudviem virš galvų.
Atsisveikinimas buvo trumpas. Paolas tylomis paspaudė man 

ranką, o aš jam palinkėjau laimės, daug laimės.

Ilgai žvelgiau jam įkandin, kol jis tiesus stovėjo prie plataus 
apžvalgos lango. Jo akyse buvo matyti didi rimtybė – ir triumfas.

Kas man dar liko pasakyti? Jis mirė; mirė rytmetį po vestuvių 
nakties, – kone pačią vestuvių naktį.

Taip turėjo nutikti. Argi ne valia, ar ne viena valia būti laimingam 
padėjo jam taip ilgai grumtis su mirtimi? Jis turėjo mirti, mirti be 
kovos ir priešinimosi, kai jo valia būti laimingam buvo patenkinta; 
ilgiau gyventi jis nebeturėjo dingsties.

Klausiau save, ar jis negerai pasielgė, ar tyčia negerai pasiel-
gė su ta, su kuria susisaistė? Bet 
mačiau ją per Paolo laidotuves, 
stovinčią karsto galvūgalyje; ir jos 
veide regėjau tą išraišką, kurią bu-
vau matęs ir jo veide: iškilmingą ir 
galingą triumfo rimtybę.

Iš vokiečių kalbos vertė  
Antanas Gailius
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(...) Tikėkimės, kad ir ši 
knyga gražiai derės Mar-
tinaičio „autobiografinių 
užrašų“ knygų eilėje, pa-
pildys dar nežinomais jo 
gyvenimo epizodais ir bus 
įdomi skaityti, kaip ir visa, 
ką jis yra parašęs eilėmis 
ir proza (...).

Antanas Rybelis,  
knygos sudarytojas

Išleido  
„Margų raštų“ leidykla

Užrašų ir pašnekesių žings-
niais nuo vaikystės Vidaujos 
sietuvikių iki akademinės iš-
minties sietuvų...

Išleido „Homo liber“ 
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... MEZZO ... 

Didžiajame Zalcburgo festivalyje, atlikusi Salomėjos vaidmenį 
to paties pavadinimo Richardo Strausso operoje (Romeo Cas-
tellucci pastatymas), tarptautinėje scenoje triumfavo Asmik 
Grigorian. Ne tik ilgomis ovacijomis, puikiomis recenzijomis, 
bet ir kvietimais pasirodyti reikšmingiausių pasaulio teatrų 
scenose  vainikavo jos atkaklų ryžtą, daugelio metų kasdie-
ninį darbą. Tėvai Irena Milkevičiūtė ir  Gehamas Grigoria-
nas perdavė ne tik meilę muzikai, bet ir dainininkui būtiną 
meistrystę. Ją tobulino Mirellos Freni, Vladimiro Prudnikovo, 
Badrio Maisuradzės meistriškumo kursuose, įvairių režisie-
rių vedama kūrė vis naujus, kartais netikėtus vaidmenis.  
Tamaros vaidmenį Antono Rubinšteino operoje „Demonas“ 
dainavo Barselonos „Gran Teatre del Liceu“  teatre. 2017-ai-
siais dainavo Manon Lesko to paties pavadinimo Giacomo 
Puccini operoje Švedijos Karališkosios operos scenoje, į kurią 
netrukus sugrįš dainuoti Madam Baterflai. Šių metų spalį 
ir lapkritį Asmik Grigorian įkūnys Jolantą Piotro Čaikovskio 
to paties pavadinimo operoje Frankfurte, o kitąmet Milano 
„La Scala“ teatre kurs Marietos vaidmenį Ericho Wolfgango 
Korngoldo operoje „Die Tote Stadt“ ir kt. Asmik Grigorian 
buvo pasirodžiusi jau praėjusių metų Zalcburgo festivalyje, 
Albano Bergo operoje „Vocekas“. Tačiau patį režisierių, pub-
liką, teatro kritikus pribloškė būtent Salomėjos vaidmeniu. 
Vienbalsiai pasaulio spaudoje teigiama, kad „šis vaidmuo 
sopraną tvirtai įrašė į dainininkų pasaulio A lygą“. „Asmik 
Grigorian triumfas. Ji tiesiog stulbinančiai puiki: dainuoja, 
įprasmina heroję. Tai yra Salomė. Jos liepsnojančiai ryškus 
sopranas nustelbia net tirštą Strausso orkestrą. Dainuojant 
piano jos balsas įgyja viliojančio lengvumo, bet kuomet že-
miausiame registre pareikalauja Johanaano galvos, – pajunti 
visišką emocinio diskomforto ribą. Vilkėdama balta suknele 
[...] auksinėmis grindimis ji juda po beveik tuščią sceną ir 
joje šį vakarą dominuoja: gestais, žingsniais, žvilgsniais ir 
kvapą gniaužiančiomis vokalo galiomis“, – rašė Bernhardas  
Neuhoffas. „Castellucci teatras yra estetinis ir nepakartoja-
mas, iškraipytas ir diskretiškas, mįslingas ir jausmingas. 
Salome bučiavosi ore – jos troškimo objekto nėra. Tačiau 
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jūs pamatysite neegzistuojančią galvą, kurią ji įsivaizduoja, 
o su ja ir žiūrovas: nuostabus triukas“, – rašė BRKlassik. 
Paruošusi per 60 vaidmenų, kasdieniu tikslingu darbu, už-
sispyrimu subrandinusi meistrystę Asmik Grigorian ryškiai 
atskleidė dainininkės ir ypatingą artistės talentą. Atsivėrė  
kelias į pripažintų žvaigždžių pasaulį.„Labai daug investavau 
į šį vaidmenį. Sėkmė Zalcburge mane įtikino, kad sunkus 
darbas nelieka nepastebėtas.“, – kalbėjo Asmik Grigorian. 
Te lydi ją sėkmė.

  

Asmik Grigorian „Salomėjoje“
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Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas, solistas ir diri-
gentas – Sergejus Krylovas) pirmajam sezono koncertui pateikė 
spalvingą programą. Felixo Mendelssohno Koncertą smuikui, 
fortepijonui ir orkestrui d-moll atliko solistai Sergejus Kry-
lovas bei Vokietijoje gyvenanti rusų pianistė Kristina Miller. 
Perėmusi rusiško pianizmo mokyklą tikro Vakarų klasikų 
atlikimo tradicijų ar bent santykio su jomis nespėjo pajusti. 
Puiki manualinė technika tarnavo paviršutiniškam muzikos 
perskaitymui. Bėglumas niveliuoja požiūrį į garso charak-
teristikas, spalvų ir jautresnio santykio su klavišu poreikį. 
Neišgirsta liko ir pedalizacija. Virš programos pagrotos Ge-
orge’o Gershwino ir Oscaro Petersono kompozicijos atskleidė 
pianistės polinkį groti džiazą. Ji ypač mėgavosi galimybe de-
monstruoti bėglumą skambinant O. Petersono improvizaciją. 
Tačiau nuo originalo tuo ir skyrėsi, kad autorius pats bėglu-
mo nedemonstruoja, bet groja prasmingą muziką. Skoningai 
buvo atlikta Alfredo Schnittkes „Senovinio stiliaus siuita“. 
Susipažinome su suomių kompozitoriaus, pianisto ir dirigen-
to Ollio Mustoneno Koncertu trims smuikams ir orkestrui. 
Su orkestru jį atliko trys puikūs smuikininkai – Sergejus 
Krylovas, Rusnė Mataitytė ir Džeraldas Bidva. Šmaikščiai, 
skoningai, azartiškai, agogikoje, motorikoje, garsinėje paletėje 
stengdamiesi rasti klausytojus intriguojančių prasmių.

... MEZZO ... 

Sergejus Krylovas ir Džeraldas Bidva
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Modesto Pitrėno diriguojamo Nacionalinio simfoninio or-
kestro pirmajame koncerte rugsėjo mėnesį hipnotizavo so-
listas – XIV tarptautinio Piotro Čaikovskio konkurso pirmos 
premijos ir aukso medalio laimėtojas armėnas Narekas Hakh-
nazaryanas. Jis pagrojo P. Čaikovskio „Variacijas rokoko 
tema“ violončelei ir orkestrui, op. 33. Muzikaliai, jautriai 
valdydamas tembrinius niuansus, dažnai atliekamam kū-
riniui suteikdamas kameriško jautrumo, romantinės iškal-
bos, violončelės garso žavesio. Koncerte dar skambėjo G. 
Sollimos, į amžių praeitį sugrąžinusių Aarono Coplando, 
Kristinos Vasiliauskaitės kūriniai. Koncerte dalyvavo dar ir 
violončelininkas Ērikas Kiršfeldas.

Koncertą pirmą kartą buvo transliuojamas visiems Lie-
tuvos klausytojams. Nuo šiol muziką iš Nacionalinės filhar-
monijos galėsite girdėti jos skaitmeninėje salėje (adresas 
nationalphilharmonic.tv).

Modestas Pitrėnas Narekas Hakhnazaryanas
D. Matvejevo nuotraukos

•
Vilniaus Universiteto kieme karštą liepos pavakare įvykęs 
pasaulyje garsaus kontratenoro Philippe’o Jaroussky kon-
certas buvo labai reklamuotas. Tačiau kažkodėl nesulaukė 
plataus vėlesnio atgarsio. Koncertas buvo skirtas „Vilniaus 
festivalių“ 15 metų jubiliejui paminėti (ši organizacija su-
rengė „Kronos Quartet“, Londono „Sinfonietta“, „The Phi-
lip Glass Ensemble“ ir kitų menininkų koncertus). Tačiau 
Lietuvos muzikinio gyvenimo puslapyje koncertas įrašytas 
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ryškiausiais ženklais. Buvo reta proga sutikti ypatingu mu-
zikalumu apdovanotą menininką. Atrodė, kad kiekvienas 
jį išgirdęs scenoje, turėjo atrasti, suvokti muzikos gimimo 
paslaptį. Žavėjo jo buvimo scenoje harmonija. Šviesi, sopra-
no charakteristikoms artima balso spalva, mezzo soprano 
diapazonas ir puikiai valdoma galvos rezonatorių technika. 
Balsas, intelektas, muzikalumas ir artistiškumas sudarė 
tą vienį, kuris pavergia klausytoją. Tokios kantilenos tu-
rėtų mokytis kiekvienas muzikas. Programoje skambėjo G. 
F. Hendelio kūriniai, operų fragmentai. Puikiai išmanydamas 
šios muzikos stilistiką, tiksliai intonuodamas mintį, raiškiai 
frazuodamas, artikuliuodamas žodį ir emocijas dainininkas 
ne demonstravo savo techninių gebėjimų, tačiau kiekvienam 
kūriniui suteikė savitą charakterį, prisistatančiam herojui – 
gilių prasmių. Koncerte labai prasmingai pasirodė ir jautrūs 
partneriai: puikiai operų herojų artistinį bendravimą palaikiu-
si vengrų dainininkė (sopranas) Emöke Barath ir orkestras 
„Ensemble Artaserse“. Philippe’o Jaroussky darbštumas, 
energija stimuliuoja jį daug dirbti. Muzikos kritikai teigia, 
kad jis – bene daugiausiai koncertuojantis klasikinės muzikos 
atlikėjas pasaulyje. Paprastai per vieną sezoną Ph. Jaroussky 
parengia dvi ar tris naujas programas, dalyvauja viename 
ar dviejuose naujų operos pastatymuose ir įrašo vieną ar 
du naujus albumus. Kasmetiniai koncertiniai turai skamba 
Paryžiaus Eliziejaus laukų teatre, „Salle Pleyel“, Amsterdamo 
„Concertgebouw“, Liuksemburgo didžiajame teatre, Vienos 
„Musikverein“, Berlyno filharmonijoje, Niujorko „Carnegie 
Hall“, Linkolno centre ir kt. Dainininko biografija atsklei-
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džia solidų muzikinį patyrimą. Apdovanojimu baigė Versalio 
konservatorijos smuiko klasę Philippe‘as mokėsi fortepijono 
klasėje. Tačiau, jau būdamas 18-kos metų, koncerte išgirdo 
kontratenorą Fabrice‘o di Falco. „Kai tik jį išgirdau, pajutau 
keistą jausmą, jog irgi galiu tai padaryti. Aš iš karto žinojau, 
kad būtent tai ir noriu daryti gyvenime“, – pasakojo solistas. 
Būdamas tikras baritonas Philippe‘as norėjo dainuoti kaip 
kontratenoras. „Gal taip yra todėl, kad buvau smuikininkas 
ir man patiko aukštos natos?“ Dainininkui atsivėrė kitas 
muzikos pasaulis, jau glūdėjęs po šimtmečių skraiste. Nors 
italų baroko muziką Ph. Jaroussky atlieka dažniausiai, ta-
čiau dainininkui specialiai kuria ir dabarties kompozitoriai.

•
Jau šeštąjį sezoną skaičiuojantis Tarptautinis M. K. Čiur-
lionio muzikos festivalis, prasidėjęs Palangoje, Kurhauze, 
Grafų Tiškevičių rūmų svetainėje, nuo lapkričio 7 d. bus 
tęsiamas prestižinėse Vilniaus erdvėse: Valdovų rūmuose, 
Vaidilos teatre, Piano LT, LMTA, Taikomosios dailės mu-
ziejuje. Liepos 3-13 d. Palangoje pilnose salėse klausytojai 
susitiko su trim ryškiais menininkais: Petru Geniušu, indų 
kilmės Jungtinėje Karalystėje gyvenančiu Fali Pavri, rafinuotu 
italų kilmės meistru iš Nyderlandų Paolo Giacometti. Vokalo 
muzikos gerbėjams buvo skirtas Mindaugo Rojaus ir Vilijos 
Kuprevičienės teatralizuotas koncertas „Operos pasaulyje“ bei 
kylančios žvaigždės iš Gruzijos Ketevan Gavasheli pasirody-
mas. Įspūdinga buvo pianisto Paulius Andersson, smuikinin-
kės Rakelės Chijėnaitės, violončelininko Dmitri Yanov-Yanov-
sky, klarnetininko Jono Morkūno bei perkusininko Andriaus 
Rekašiaus programa. Dvasine atgaiva klausytojams buvo 
pirmą kartą surengtas tarptautinis projektas „Improvizacijos 
mėnesienoje“, kuriame dalyvavo išskirtinio balso dainininkė 
Rivka Shabi iš Izraelio, kompozitorius, improvizatoriaus iš 
Lenkijos Krzysztof Kobylińskis bei saksofono grandas Pe-
tras Vyšniauskas. M. K. Čiurlionio kūrinius atliko Vytautas 
Landsbergis. Fleitininkės Vilmantės Kaziulytės ir pianistės 
Kristinos Ivanauskaitės kamerinis ansamblis „FluPia“ pristatė 
naują kompaktinę plokštelę. O liepos 6-ąją dieną šventinio 
festivalio atidarymo koncerte Nacionalinės M. K. Čiurlionio 

... MEZZO ... 
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menų mokyklos orkestras, diriguojamas Martyno Staškaus, 
atliko festivaliui sukurtą K.Bubnekio kamerinį koncertą, 
skirtą M. K. Čiurlioniui ir Lietuvos Nepriklausomybei. Per 
penkerius metus jau buvo pristatyta septynios dešimtys 
projektų dalyvaujant pasaulinio lygio atlikėjams iš Lietuvos, 
JAV, Izraelio, Švedijos, Danijos, Prancūzijos, Italijos, Čekijos, 
Meksikos, Vokietijos, Rusijos, Ukrainos. Festivalio užsaky-
mu kuriami novatoriški projektai, prisidedantys prie M. K. 
Čiurlionio vardo garsinimo, jo kūrybos įprasminimo. Tai – 
baleto kompozicija pagal M. K. Čiurlionio muziką „Karalių 
pasaka“ (originalus tarpdisciplininis projektas, jungiantis 
muziką, šokį, video projekcijas, muzikines improvizacijas ir 
aktoriaus skaitomus M. K. Čiurlionio tekstus), World music 
projektas „Kosminis Čiurlionis“, monoprograma „Čiurlionis 
kitaip“, dailės ir muzikos performansas pagal M. K. Čiurlionio 
muziką, V. Landsbergio atliekamos M. K. Čiurlionio kūrinių 
programos bei paskaitos visuomenei, užsienio menininkų 
M. K. Čiurlionio kūrinių interpretacijos, kūrinių transkripci-
jos. Nuo 2017 metų „Klasika LT“ organizuojamo Tarptautinio 
M. K. Čiurlionio muzikos festivalio koncertai vyksta ir užsie-
nyje. 2018 metais numatoma 30 renginių Vilniuje, Palango-
je bei kituose Lietuvos miestuose. Šiais metais klausytojai 
dar išgirs vieną iškiliausių mūsų laikų trimitininką Sergejų 
Nakariakovą, prancūzų pianistą Pascal Devoyon. Lapkričio 
pradžioje festivalis prasidės Valdovų rūmuose. 

Festivalio organizatoriai ir atlikėjai
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Rugsėjo pabaigoje Kaune vyko prestižinis pasaulio akor-
deonistų konkursas „Coupe Mondiale“ – „Pasaulio Taurė“. 
Tai vienas ryškiausių, kasmet vis kitoje šalyje vykstančių, 
akordeonistų renginių. Kitais metais jis vyks Kinijoje. Kau-
ne varžėsi stipriausi atlikėjai iš 19 pasaulio šalių: Italijos, 
JAV, Ukrainos, Suomijos, Kinijos, Vengrijos, Prancūzijos… . 
Konkurse puikiai pasirodė mūsų atlikėjai. O pirmosios vietos 
laurais vainikuotas, kamerinių ansamblių kategorijoje daly-
vavęs, duetas „Tutto a Dio“ – Greta Staponkutė (altas) ir 
Augustinas Rakauskas (akordeonas). Augustinas ir Senior 
Classique solistų kategorijoje tapo laureatu.

•
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•
Pasirodė pirmosios LNOB teatro sezono premjeros. Tai vienaveiksmis 
vengrų kompozitoriaus Bélos Bartóko baletas „Stebuklingas mandarinas“ 
(choreografas Krzysztofas Pastoras) ir opera „Hercogo Mėlynbarzdžio pilis“ 
(režisierius iš Vengrijos Csaba Kaelis). Kaip sakė režisierius, abu kūri-
niai – „išmintinga skirtingus žiūros taškus įprasminanti vyro ir moters 
santykių refleksija“. Įtaigi, kupina įtampos, dramatiškų kulminacijų, sodri 
B. Bartoko muzika orkestrui suteikė erdvę choreografo fantazijai. Klasikinio 
baleto ir šiuolaikinio šokio technikos derėjo kuriant „Stebuklingo man-
darino“ personažus: artistai galėjo įprasminti nors ir nedidelių vaidmenų 
charakterius, įtaigius santykius, nubrėžti emocines linijas. Opera „Herzogo 
Mėlynbarzdžio pilis“ veikia nepaprasta dramatiškos, didelio ir masyvaus 
orkestro muzikos galia, perteikiančia žmonių jausmus, psichologinę san-
tykių įtampą. Nepamirštamas 1983 m. sukurtame Jadvygos Janulevičiūtės 
televizijos filme (dirigentas Jonas Aleksa) Gražinos Apanavičiūtės Juditos 
vaidmuo: kiek balse ekspresijos, koks gražus, spalvingas, išraiškingas visas 
dainininkės balso emocijų diapazonas! Šiuosyk tik to ir pritrūko operoje 
(dainavo sopranas iš Vengrijos Andrea Szántó). Tačiau ryškus buvo Mė-
lynbarzdis – vengras Krisztiánas Cseras. Sukurta įdomi, įspūdinga erdvė 
ekspresyviai muzikai. Spektaklį parengė dirigentas Robertas Šervenikas. 
Ekspresyviai sunkią partitūrą gerai grojusiam orkestrui dirigavo Julius 
Geniušas. Abu įtaigius, šiuolaikiškus ir estetiškai skoningus spektaklius 
vienija slovakų dailininko Boriso Kudličkos sukurta efektinga scenografija. 

Lapkričio mėnesį teatre koncertuos 130-ąsias savo įkūrimo metines 
pažymintis tikrai legendinis Karališkasis „Concertgebouw“ orkestras iš 
Amsterdamo. Ateinantį pavasarį žiūrovai pamatys Giacomo Puccinio operą 
„Turandot“, kurią statys garsus amerikiečių režisierius Robertas Wilso-
nas. Tai – bendras Madrido „Real“, LNOBT ir Toronto „Canadian Opera 
Company“ teatrų pastatymas. Muzikos vadovu numatytas dirigentas Mo-
destas Pitrėnas.  Pasaulinė jo premjera lapkričio pabaigoje įvyks Madride. 
Paskutinė sezono premjera – balandžio pabaigoje, leis atsiskleisti trims 
talentingiems lietuvių choreografams. Živilė Baikštytė, Martynas Rimeikis 
ir Edita Stundytė pasižymi skirtingu kūrybiniu braižu, tačiau šiame spek-
taklyje taps vienaveiksmių baletų triptiko bendraautoriais. 

•

Smuiko virtuozas  
Vadimas Repinas, 

dažnas G. Rinkevičiaus 
vadovaujamo  

orkestro svečias
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•
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras moka stebinti. Įspū-
dingai pradėjęs šimtmečio dainų šventę Laimio Vilkončiaus 
roko opera „Eglė“, Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas ko-
lektyvas ruošiasi jubiliejiniam koncertų sezonui. Rugsėjo 
21 d. Vilniaus kongresų rūmuose Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras 30-ąjį koncertų sezoną iškilmingai pradėjo 
kartu su Lietuvoje ne vieną dešimtmetį koncertuojančiu 
talentingu smuikininku  Vadimu Repinu. Dar nediduko 
smuikininko išskirtinumą pastebėjo prof. Saulius Sondec-
kis ir sudarė galimybes koncertuoti su Lietuvos kameriniu 
orkestru. Sumanymas derėjo su puikaus pedagogo Zakharo 
Brono metodika: kaip įmanoma greičiau leisti savo moki-
niams užlipti ant scenos ir koncertuoti. „Didysis proveržis 
įvyko mano pirmajame koncerte, kai buvau devynerių“, – 
prisiminė V. Repinas. Būdamas  vienuolikos V. Repinas 
laimėjo aukso medalį Tarptautiniame Henryko Wieniawskio 
smuikininkų konkurse ir debiutavo Maskvoje bei Sankt Pe-

Dainininkai A. Szanto, K.Czeras Baleto artistai 
E. Barčaitis, O. Šaitanova

Nuotraukos M. Aleksos (LNOBT)
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terburge, 14-os jau koncertavo Tokijuje, Miunchene, Berlyne 
ir Helsinkyje, dar po metų – prestižinėje Niujorko „Carnegie 
Hall“ koncertų salėje. Nuo tada smuikininko vardas įrašytas 
muzikos žvaigždžių olimpe – jis groja su visais garsiau-
siais pasaulio simfoniniais orkestrais, tarp kurių – Londono 
simfoninis, Londono filharmonijos, Leipcigo „Gewandhaus“, 
Amsterdamo „Concertgebouw“, NHK ir kiti orkestrai. V. Re-
pino įrašai su Mischa Maisky, Lang Langu ir Nikolajumi 
Luganskiu pelnė prestižinius „Echo Classic“ ir BBC muzikos 
apdovanojimus. Ugninė aistra ir nepriekaištinga technika, 
poetiškumas ir jautrumas – tai pagrindiniai skiriamieji žy-
maus muziko bruožai, kuriais jis garsėja visame pasaulyje. 
Po gastrolių su V. Repinu legendinis Yahudi Menuhinas 
pavadino jį „tobuliausiu smuikininku, kurį kada nors buvo 
girdėjęs“. Rugsėjo pabaigoje Vilniaus kongresų rūmuose su 
Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru V. Repinas atliko S. 
Prokofjevo Antrąjį Koncertą smuikui. Žavėjo puikus garsas, 
smuikininko muzikalumas, ypač išryškėjęs atliekant antrąją 
koncerto dalį Andante-assai.  S. Prokofjevo sarkazmas tarsi 
liko antrame plane. Atliktas P. Čaikovskio „Valse-scherzo“  
kėlė klausimų keistai kameriška traktuote. Antroje koncerto 
dalyje skambėjo P. Čaikovskio simfonija „Manfredas“, sukur-
ta pagal to paties pavadinimo Lordo Byrono poemą. Savo 
laiškuose kompozitorius rašė: „Simfonija tapo didelė, rimta 
ir sudėtinga. Ji atima visą mano laiką, kartais iki visiško 
išsekimo. Bet vidinis balsas man sako, kad šis darbas – 
ne veltui; jis gali tapti vienu iš geriausių mano simfoninių 
kūrinių.“ Ši simfonija užima ypatingą vietą G. Rinkevičiaus 
kūrybinėje biografijoje: 1983 m. diriguodamas šį kūrinį tuo-
met vos 23-ejų metų dirigentas laimėjo V sąjunginį dirigentų 
konkursą. Vieną kartą šią simfoniją G. Rinkevičius atliko 
ir su Nacionalinės filharmonijos orkestru. Šį kartą kūrinys 
žavėjo tikslia minčių artikuliacija, emociniais proveržiais, 
raiškiais orkestro solistų pasirodymais. Dirigentas puikiai 
balansavo tarp dramatiškų atsivėrimų ir jautrios lyrikos.
 

... MEZZO ... 
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•
Modernus ir šiuolaikiškas…Taip galima įvardinti naująjį 
„Vaidilos klasikos“ sezoną.

Naujajame sezone „Vaidilos klasika“ orientuojasi į jau-
nesnę auditoriją ir teigia, kad klasikinė muzika ir XXI 
amžiuje gali išlaikyti savo pamatines vertybes, tuo pačiu 
prisitaikydama prie šiuolaikinių technologijų. Svarbiausia – 
pateikimo būdas ir tinkama, netradicinė komunikacija. „Gy-
vename amžiuje, kai internetas, dirbtinis intelektas yra 
neišvengiama ateitis ir būtinybė. Pasiekti jaunąją auditoriją 
galime ne tik per turinį, bet ir spalvingesnius jo pateikimo 
būdus, todėl šiam sezonui pasirinkome išskirtinį ir ryškų 
įvaizdį, naudosime naujus komunikacijos kanalus“, – sako 
„Vaidilos klasika“ meno vadovas Darius Mažintas. Šį se-
zoną „Vaidilos klasika“ klausytojų patogumui koncertus 
suskirstė į tris kategorijas – tai „Klasika“, „Moderni klasi-
ka“ ir „Jaunoji klasika“. D. Mažintas teigia, kad projektas 
ir toliau didelį dėmesį skiria jauniesiems atlikėjams: „Ne 
paslaptis, kad talentingam jaunimui reikalinga pagalba ir 
džiaugiuosi, kad „Vaidilos klasika“ bei jos partneriai labai 
noriai prisideda prie jaunųjų talentų populiarinimo ir pa-
ramos jiems. „Naujame viso sezono repertuare klausytojų 
laukia kompozitoriaus G. Kuprevičiaus jubiliejinis autorinių 
kūrinių vakaras su Liudu Mikalausku ir Egidijum Baviki-
nu, pianistų – Igno Maknicko, Luko ir Anos Geniušų, Jan 
K. Brojos, Petro Geniušo rečitaliai, choro „Dagilėlis“,mote-
rų choro „VIVA“ įspūdingas pasirodymas ir naujojo kūri-
nio „Mistinė kantata” premjera, Ievos Prudnikovaitės, prof. 
Vladimiro Prudnikovo ir Almo Švilpos vakaras.  Visatos 
paslaptis nagrinėsime su smuikininke Justina Auškelyte, 
taip pat tęsime ir jaunųjų talentų liniją, skambant Petro 
Geniušo mokinių iš Glazgo universiteto Škotijoje atliekamai 
muzikai, išgirsime ir išskirtinius potyrius nešančių užsienio 
atlikėjų muzikos garsus.“ 
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Ruošiantis švęsti Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį, kilo mintis šią 
sukaktį įprasminti, apmąstant ir 
įvertinant Lietuvos teatro šimto metų 
raidą. Dramos teatras visada ryš-
kiai atspindėjo Lietuvos kultūrinio, 
visuomeninio ir politinio gyvenimo 
aktualijas. Būdamas bene jauniau-
sias visoje Europoje, pastaraisiais 
dešimtmečiais Lietuvos teatras pa-
siekė europinį lygį ir užima svarbią 
vietą pasaulio teatro kontekste. Lie-
tuvos teatro menininkai, pritardami 
šiai idėjai, 2018 metų rudenį ketino 
pristatyti naujus kūrinius, kuriuose, 
žvelgiant į svarbiausius Lietuvos tea-
tro istorijos etapus, būtų atsispindė-
tas gyvas praeities ir dabarties ryšys, 
tačiau šio sumanymo įgyvendinimą 
teko atidėti ateičiai. Atskirų Lietuvos 
teatro istorijos dešimtmečių esminiai 
taškai bus išryškinti susitikimuose 
su Lietuvos teatro kūrėjais - režisie-
riais, aktoriais, dramaturgais, sce-
nografais, plačiau pristatyti lūžiniai 
teatro vystymosi momentai, taip pat 
ir kompozitoriai, scenografai, drama-
turgai, kurių indėlis į teatro meną 
atspindi Lietuvos teatro tapatybės 
unikalumą.

Daiva ŠABASEVIČIENĖ

LIETUVIŠKOJI NORA –
vienas iš renginių ciklo
LIETUVOS TEATRO AMŽIUS

– „Lietuviškoji Nora“ – apie 
Lietuvos teatro legendą 
Moniką Mironaitę. Savo 
spektakliuose dažnai pa-
liečiate primirštas, apei-
namas, bet labai svarbias 
mūsų kultūrai temas. Ko-
dėl šįsyk apie Moniką Mi-
ronaitę?

Pjesės autorės, pagrin-
dinio vaidmens atlikėjos 
ir režisierės Birutės Mar 
pasiteiravo Aušra Guda-
vičiūtė.
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– Kurti spektaklį apie M. Mironaitę paskatino puiki teatrologės 
D.Šabasevičienės idėja – Lietuvos valstybės šimtmetį paminėti 
pristatant ryškiausias istorines Lietuvos teatro asmenybes. Tuo-
met išsyk galvon atėjo M. Mironaitė… Tačiau kuo labiau ėmiau 
gilintis į M.Mironaitės biografiją, tuo įdomiau darėsi: kaip įkūnyti 
žaižaruojančią jos sceninės ir gyvenimiškos būties mozaiką sceno-
je? Tuomet ir atėjo mintis sujungti jos dienoraščius ir amžininkų 
prisiminimus su H.Ibseno pjesės epizodais. Juk Monika, aktorė 
ir žmogus, savo gyvenime tarsi nuėjo Noros kelią – nuo naivios 
mergaitės iki brandžios, vidinę laisvę išgyvenančios moters. 

– Naująjį spektaklį kuriate su bendraminčių komanda – kom-
pozitoriumi Antanu Kučinsku, choreografe Sigita Mikalauskaite, 
kostiumų dailininke Indre Pačėsaite, aktoriais Vytautu Anužiu, 
Aleksu Kazanavičiumi, Mindaugu Capu, videodailininku – Karoliu 
Bratkausku. Moniką norėjote parodyti apsuptą vyrų?

 – Taip, ir puiki H.Ibseno pjesė reikalavo partnerių vyrų, 
ir pats Monikos gyvenimas – vyrų apsuptyje. Pasak A.Girdzi-
jauskaitės, jos kerų negalėdavo atlaikyti būtent vyrai, o moterys 
Monikos nemėgo… O kūrėme spektaklį su išties puikia komanda. 
Su kuria gera ir kartu būti scenoje, ir repetuoti, ir gerti arbatą. 
Džiaugiuos, kad jie irgi užsidegė šia idėja. 

Dm. Matvejevo nuotraukos
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Mariaus Ivaškevičiaus „Rusiškas romanas“, kurį Rusų 
dramos teatre pastatė Oskaras Koršunovas, tapo tarytum 
tam tikra ne surašyta, o suvaidinta rusų kultūros istorija. 
Nors Levas Tolstojus, kurio biografijos ir kūrybos motyvais 
parašyta drama, priklauso garsiajai XIX a. rusų literatūros 
kūrėjų plejadai, šis kūrinys „išlipa“ iš konkretaus laiko ribų: 
jame akivaizdus ne tik neribojamas laiko aspektas, bet ir 
visas spektras aplinkybių: istorinės, geopolitinės, kultūrinės, 
religinės, filosofinės, asmeninės. Tai polifoninis spektaklis, 
kuriame galima išgirsti begalę balsų ir tuo pačiu metu – 
pavienio personažo istoriją. Savo turiniu ir dvasinių centrų 
pasiskirstymu „Rusišką romaną“ galima prilyginti Eimunto 
Nekrošiaus režisuotam Aleksandro Puškino „Borisui Godu-
novui“. Tai spektakliai, kuriuose svarbų vaidmenį vaidina ne 
tik herojai, bet ir liaudis. Rusijos liaudis – didžiulė fatališka 

TOLSTOJAUS TRAUKINYS

Naujoji teatro vadovė Olga Polevikova (kairėje) prieš premjerą su „Ru-
siško romano“ autoriumi, režisieriumi, aktoriais
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Nelė Savičenko (Sofja Tolstaja), Juliana Volodko (Kiti), Inga Jan-
kauskaitė (Ana Karenina). Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos

jėga, kuri pradžioje būna valdoma įvairių idėjų, aplinkybių, 
o finale, nušvitimo apakinta, nuščiūva. Liaudžiai neleis-
ta suprasti tikrosios istorinės tiesos, jai belieka šiek tiek 
praregėti ir išpūstomis akimis priimti tai, kas istoriniame 
kontekste vadinama „tautos likimu“, nors realybėje tą „li-
kimą“ kuria ir valdo tie patys žmonės.Tolstojus – didžiulė 
sistema, iki šiol į mus plaukiantis „Titanikas“. Tai, ką jis 
paliko Rusijai, iki šių dienų yra gyva ir veiksnu. Jis įtvirti-
no patriarchalinę hierarchiją – žmogaus „įstatyminę“ bazę, 
griežtą taisyklių ir normų paisymą. Žmogus, gyvendamas su 
„Tolstojaus barzda“, t.y. nusistatydamas savo taisykles ar 
netgi sukurdamas sau palankią sistemą, lygia greta tampa 
anarchistu, nes toji sistema pirmiausia pradeda ardyti jį 
patį, kanonas tampa irimo pradžia.

Daiva ŠABASEVIČIENĖ
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Kol vienas po kito sostinės teatrai ren-
giasi rekonstrukcijai, Vilniaus mažasis tea-
tras pradėjo jubiliejinį, 30-ąjį, sezoną, kurio 
keturiose premjerose kalbės apie žmonių 
santykius ir jausmus. Prasidedantį sezoną 
apibendrina Vilniaus mažojo teatro vadovė 
Daiva Baltūsytė-Len. 

Sezoną teatras pradėjo spektakliu „Man-
no laimė“, režisierės Gulnaz Balpeisovos 
sukurtu pagal Thomo Manno ankstyvąsias 
noveles, (vieną maloniu vertėjo Antano Gai-

liaus ir teatro sutikimu, publikuojame šiame žurnalo numery-
je – red.). Klasikinį kūrinį – Žemaitės „Marti“ – pasirinko ir 
režisierė Gabrielė Tuminaitė. Skirtingų kartų Vilniaus mažojo 
teatro aktorių komanda kartu su režisiere G. Šuminaite ir 
rašytoja Paulina Pukyte pristato kiekvienam nuo mokyklos 
suolo žinomo kūrinio sceninę versiją. Žiūrovai turės progos 
dar kartą įsitikinti Eglės Gabrėnaitės ir Gedimino Girdvainio 
talentais. Beje, šie aktoriai kuria vaidmenis ir dar vienoje 
sezono premjeroje „Aš nieko neprisimenu“. Vienaveiksmė 
Arthuro Millerio pjesė atskleidžia humoristinę garsiojo drama-
turgo talento pusę. Kūrinyje pagyvenusi našlė ir jos velionio 
vyro draugas analizuoja moters praeitį. Tai subtili ir komiška 
žmonių santykių ir neišsipildžiusių jausmų studija, kurios re-
žisierius Kirilas Glušajevas. Pavasarį Vilniaus mažasis teatras 
pakvies į režisieriaus Aleksandro Špilevojaus spektaklį, kurio 
darbinis pavadinimas „Festas“. Režisierius savo spektakliu 
kalbės apie šiandienos dvidešimtmečius – kartą, užaugusią 
po nepriklausomybės. Aktoriai nevaidins personažų, bet repre-
zentuos tam tikras būsenas ir pozicijas, spektaklyje skambės 
gyvai atliekama muzika. 

NAUJASIS 
SEZONAS 
VILNIAUS MAŽĄJAME...?

D. BaltusytėLen
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Eglė Gabrėnaitė

Gediminas Girdvainis

Nuotraukos Lauros Vansevičienės

Gabrielė Tuminaitė
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Juos vadino budavoninkais, freimeriais ir parmazonais. 
Jų bijojo, nes tikėjo, kad jie yra sudarę sąjungą su pačiu 
velniu. Vaikai aplenkdavo namus, kuriuose jie rinkdavosi. 
Buvo tikima, kad mirus jų kūnų nepriima žemė, o sielą iš 
karto pasiima velnias. Jie buvo apgaubti paslapties. Tačiau 
jie ir buvo slapta organizacija. Žmonės tikėjo, kad jie sau-
go didelę paslaptį, kurios niekam neišduoda. Taip pat ilgą 
laiką buvo manoma, kad būtent ši slapta organizacija pra-
siskverbė į galingiausių valstybių vyriausybes, žvalgybas ir 
taip valdo visą pasaulį. Kas gi jie? Be jokios abejonės, tai 
paslaptingieji masonai. Kas tikra, o kas yra mitai? Kokį 
vaidmenį masonai suvaidino Lietuvos istorijoje? Kodėl jie 
pasirodo lemiamais momentais? Kaip jie susiję su Gegužės 
3-iosios konstitucija, Vasario 16-osios aktu, Palangos at-
gavimu? Šias paslaptis užsimojome atskleisti LRT laidoje 
„Istorijos detektyvai“. Suskaičiavome tris paminklus maso-
nams, kurie stovi Vilniuje. Aišku, paminklai stovi ne todėl, 
kad tos asmenybės buvo masonai, jie nuveikė žymiai dau-
giau. Antakalnyje stovi paminklai broliams Vileišiams. Vie-
nas iš brolių – Jonas, Vasario 16-osios akto signataras, 
buvo masonas. Prie kito paminklo garsiam asmeniui verta 
sustoti ilgėliau. Kas sukūrė Vilniaus veidą? Kieno kūriniai 

KĄ MASONAI 
PAKEITĖ 
LIETUVOS 
ISTORIJOJE? –
aiškinasi
Virginijus SAVUKYNAS
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tapo Vilniaus simboliu? Juos tikrai žino kiekvienas vilnie-
tis. Tai didinga Katedra, akį džiuginanti Rotušė ir tolėliau 
nuo centro stovintys Verkių rūmai. Šie pastatai tapo Vil-
niaus atpažinimo ženklu. Jų architektas buvo L.Stuoka-Gu-
cevičius. Tai plačiai žinomas faktas. Mažiau kas žino, jog 
jis buvo masonas. „Taip, iš tikrųjų, buvo ir priklausė net 
ne vienai, o trims Vilniaus ložėms. Jis buvo gana aktyvus 
masonas. Nors pats buvo kilęs iš neturtingųjų, bet su 
vyskupo Masalskio parama jis gavo išsilavinimą ir įėjo į 
masonus“, – teigia istorikas Vytautas Plečkaitis. Deja, jo 
kaip masono veiklą ne tiek jau daug žinome. „Užfiksuota, 
kad jis buvo priimtas mokiniu, bet ką jis ten daugiau nu-
veikė? Turėjo daug ryšių, masonų dėka įgavo statusą vi-
suomenėje. Nereikėtų pamiršti, kad suvaidino net ir kari-
nį vaidmenį – vadovavo Nacionalinei vilniečių gvardijai, 
kuri gynėsi nuo Rusijos. Vėliau buvo sužeistas prie Var-
šuvos. Buvo nevienareikšmė asmenybė – pakeitė savo pa-
žiūras, tapo generalgubernatoriaus Repnino architektu, dėl 
savo gabumų buvo įvertintas. Bet, kita vertus, nelabai 
puoselėjo savo ideologines nuostatas“, – pasakoja V.Pleč-
kaitis. Keliaudami toliau greitai atrasime paminklą dar 
vienam masonui – Cemachui Šabadui. Vytautas Plečkaitis 
pasakoja: „Nepaprastas žmogus buvo. Gydytojas, labai 
mėgstamas vilniečių dėl labdaringų akcijų, pagalbos nėš-
čiosioms, našlaičiams. Tai figūra, kurią prieškario Vilnius 
labiausiai pažinojo dėl nuveiktų labdaringų darbų. Cema-
chas buvo vienas iš tų, kuris 1910 m. įkūrė pirmąją Vil-
niaus ložę. Ji vadinosi „Vienybė“. Jai atstovavo ir Peter-
burge, kai buvo visų ložių carinėje Rusijoje suvažiavimas. 
Jis ir liudija, kad žydų tautinė bendrija šitame judėjime 
buvo gana aktyvi. C. Šabadas pažinojo mūsų patriarchą 
J.Basanavičių. Su juo aptarinėjo ir politinius klausimus, 
derino bendras lietuvių ir žydų kandidatūras, kai buvo 
rinkimai į Rusijos Dūmą. Be to, Šabadas niekada nepa-
miršdavo J. Basanavičiaus pasveikinti su gimtadieniu. To-
dėl jis buvo mylimas vilniečių. Jam mirus jie pareiškė 
gilią pagarbą. Yra žinoma, kad į jo laidotuves susirinko 
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tūkstančiai. Ne tik iš Vilniaus, bet iš visos valstybės, Len-
kijos, Vakarų Europos. Dėl labdaringos veiklos jis buvo 
žinomas žmogus ne tik Lietuvoje, Vilniuje, bet ir visoje 
Europoje. Ne be reikalo jis vadinamas daktaru Aiskauda. 
Globojo vaikus, atidavė jiems širdį ir savo laiką. Ir būtent 
masonerija jam padėjo tuos darbus atlikti, jį skatino“, – 
teigia V.Plečkaitis. Masonų paslaptys jaudina žmonių fan-
taziją. Sąmokslų teorijų šalininkai teigia, kad būtent slap-
tosios draugijos ir valdo pasaulį. Anot jų, karai, pandemi-
jos, valstybių lyderių iškilimas ir žlugimas – tai vis slap-
tųjų organizacijų darbas. Jie nusprendžia, kur link suks 
pasaulis. Ir šiandien dar daug kas mano, kad pasaulio 
policininkas yra ne Jungtinės Valstijos su prieštaringai 
vertinamu D. Trumpu priešakyje, ne galingos valstybės, 
tokios kaip Kinija, Vokietija, Didžioji Britanija, Indija, bet 
paslaptingieji iliuminatai, „Kaukolės ir kaulų“ nariai ir, 
aišku, masonai. Juk jie iš visų slaptųjų organizacijų yra 
patys svarbiausi. Tad gal jie valdo pasaulį? „Yra toks pa-
sakymas, iš tikrųjų esu girdėjęs. Bet ką reiškia – masonai 
valdo pasaulį? Jeigu paimsime Amerikos prezidentus, treč-
dalis jų buvo masonai. Tarp jų – F.Rooseveltas, kuris 4 
kadencijas buvo renkamas į JAV prezidento postą. Jis nu-
sifotografavęs ir istorinėse knygose su masono apranga. 
G.Washingtonas arba B.Franklinas – JAV kūrimo tėvai, 
taip pat priklausęs masonams. G.Fordas paskutinis maso-
nas. Galima sakyti, kad jie valdė pasaulį, bet ne kaip ma-
sonai, o demokratiškai išrinkti prezidentai“, – sako V.Pleč-
kaitis. Slaptos organizacijos ir yra slaptos, kad apie jas 
niekas nieko nesužinotų. Todėl istorikams labai sunku 
rašyti jų istoriją. O sąmokslų mėgėjams tai yra paranku, 
nes jie visada gali pasakyti – o kas galėtų paneigti, kad 
to nebuvo? Slaptos ir uždaros organizacijos visada masino 
žmones. Kodėl? Paslaptis visada vilioja, be to, priklausymas 
uždarai organizacijai leidžia žmogui pasijusti galingesniam 
ir stipresniam. Taigi metas pažvelgti į masonų paslaptis. 
Kas gi jie tokie buvo? Apie masonus plinta gausybė įvai-
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„Flavija“ išleido istoriko ir diplomato Vytauto Plečkaičio knygą „MA-
SONAI.LAISVIEJI MŪRININKAI, KŪRĘ IR STIPRINĘ LIETUVĄ“
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riausių legendų ir mitų. Iš kur jie kilo, kada atsirado? Šiuo 
klausimu yra daug teorijų. Kraštutiniai istorikai netgi tei-
gia, kad pirmasis masonas buvo Adomas. Tai neturėtų 
stebinti, nes Adomui dažnai priskiriamos įvairios tapatybės. 
Beje, įdomu prisiminti, kad A.Vištelis-Višteliauskas rimtu 
veidu teigė, kad Adomas su Ieva rojuje kalbėjo lietuviškai. 
Kodėl? Todėl, kad lietuvių kalba yra seniausia. Tai kokia 
gi kalba kalbėti Adomui rojuje, jeigu ne lietuvių? Šių fan-
tazijų nenagrinėsime. Labai dažnai masonai siejami su pa-
slaptinguoju Tamplierių ordinu, kuris buvo įkurtas kryžiaus 
žygių metu tam, kad apsaugotų tikinčiuosius, atvykusius 
į Jeruzalę melstis. Tačiau ilgainiui šis ordinas įgijo labai 
daug galių ir turtų. Prancūzijos karaliui Pilypui Gražiajam 
tai nepatiko ir jis 1312 m. panaikino šį ordiną. Ir ne tik 
panaikino, bet ir ėmėsi žiaurių represijų. Paskutinis didy-
sis magistras Jacques`as de Molay buvo sudegintas. Mir-
damas ant laužo jis prakeikė Prancūzijos karalių Pilypą 
Gražųjį ir popiežių Klemensą. Šis po kelių mėnesių mirė 
nuo dieglių pilve, o dar po kiek laiko Pilypas nukrito nuo 
žirgo ir nusisuko sprandą. Egzistuoja dar vienas pasako-
jimas. Garsioji Turino drobulė, kurioje galima pamatyti 
barzdoto vyro veidą. Manoma, kad į šią drobulę buvo su-
vyniotas Jėzus Kristus. Tačiau ši drobulė datuojama XIII a. 
pabaiga, todėl buvo iškelta mintis, jog tai J.de Molay at-
vaizdas. Deja, ši teorija niekuo neparemta. O įdomiausia, 
kad teigiama, jog su tuo laužu tamplieriai neišnyko. Jie 
transformavosi į masonus. „Yra tokia versija, neva dalis jų 
pasitraukė į Prancūziją, ir iš tamplierių ten atgimė dabar-
tinė masonerija. Bet šitame pasakojime yra ir stiprių, ir 
silpnų vietų. Kai kurios masonų ložės, ypač Prancūzijoje, 
mano, kad būtent tamplieriai buvo tie, kurie davė pagrin-
dus šiuolaikinei masonerijai“, – teigia V.Pleč kaitis. Tačiau 
ši teorija nėra įrodyta. Tad, atmetus populiarias ir vaiz-
duotę žadinančias versijas, verta paklausti – o iš kurgi kilo 
masonai? „Masonerija gimė iš mūrininkų, kadangi mūri-
ninkų gildija viduramžiais buvo labai griežtai reglamentuo-
ta, turėjo daug paslapčių, kurių niekam neperduodavo. 
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Pats žodis „mūrininkai“ yra atsiradęs iš mūrininkų cechų, 
kurie buvo stipriausi viduramžiais ir vėliau išplėtojo savo 
veiklą“, – pasakoja V.Plečkaits. O ką liudija istoriniai fak-
tai? Kada tikroji jų istorijos pradžia? Istorinė tiesa nėra 
tokia intriguojanti. V.Plečkaitis teigia: „Pernai oficialiai buvo 
paminėtas 300 m. jubiliejus, kai egzistuoja šiuolaikinė ma-
sonerija, pirmosios ložės. Teigiama, kad jos atsirado 1717 m. 
Londone – tuo metu kelios ložės susijungė į Anglijos di-
džiąją ložę. Ta data laikoma šiuolaikinės masonerijos pra-
džia“. O dabar metas grįžti prie Lietuvos. Kada mūsų kraš-
te atsirado masonai? „Lietuvoj tiksliai nežinome, kaip at-
sirado, bet 1776 m. užfiksuotas faktas, kad susikūrė pir-
moji ložė. Ji galėjo susikurti tik laisvų žmonių dėka. O jie 
tuo metu buvo aristokratija. Ji keliaudavo po Europą, 
turėjo daug kontaktų su Vakarų Europos šalimis, jų didi-
kais. Tos mados, kurios jau buvo paplitusios Vakarų Eu-
ropoje – Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, persidavė ir į 
LDK“, – teigia V.Plečkaitis. Masonai gelbsti valstybę Kai 
žinome, kada masonai atsirado Lietuvoje, reikia panagri-
nėti ir jų paslaptis. Pažvelgus į Lietuvos istoriją, išryškėja 
vienas labai svarbus ir dar nepastebėtas dalykas. Nuo pat 
masonų atsiradimo Lietuvoje matomas jų ryškus vaidmuo, 
ypač valstybei lemiamais momentais. Ką gi tai reiškia? 
Panagrinėkime atidžiau. XVIII a. pabaiga nebuvo sėkminga 
Lietuvos ir Lenkijos valstybei. Ji buvo silpna, todėl tapo 
lengvu grobiu kaimyninėms valstybėms. 1772 m. mūsų 
valstybės teritorijas apkarpė kaimynės – Rusija, Austrija 
ir Prūsija. „Iš tiesų daug kas pripažįsta – po pirmojo vals-
tybės padalijimo, kuris labai stipriai supurtė visuomenę, 
prasidėjo tam tikra fermentacija visuomenės viduje, poli-
tinėse struktūrose. Kažką reikia daryti, negalime taip toliau 
gyventi. Štai iš kur ta ištisa, galinga reformų programa, 
kurią ir pats karalius rėmė. Edukacinė komisija, visa tai 
nuosekliai vedė į Gegužės 3-iosios konstitucijos priėmimą. 
Konstitucija iš esmės buvo visų šitų reformų pats skam-
biausias akordas“, – teigia istorikas Eligijus Raila. Mes 
galime didžiuotis, jog tai pirmoji rašytinė konstitucija Eu-
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ropoje ir po JAV antroji pasaulyje. Demokratinių idėjų 
lyg menyje mes buvome toli priekyje. Anot E.Railos: „Gegu-
žės 3 d. konstitucijoje iš tiesų buvo kalbama apie moder-
nų valstybės valdymą. Taip, ten gal nėra pasakyta, kad 
Lietuva tampa atskira valstybe. Bet niekur nepasakyta, 
kad ji tampa ir Lenkijos dalimi. Minima tėvynė, karalius. 
Reikėtų žiūrėti į bendrą XVIII a. pabaigos kontekstą. Iš 
esmės tai buvo kosmopolitizmo amžius“. Todėl kai kas 
sako, kad toje konstitucijoje neliko Lietuvos, todėl ji mums 
neaktuali. Tačiau dabartiniai istorikai laikosi kitos nuomo-
nės. E. Rai la pasakoja: „Ta pati Gegužės 3 d. konstitucija 
turėjo tokį vieną įdomų straipsnį. Ten buvo numatyta, kad 
po 25 m. mes ją galime keisti. Įsivaizduokite: praeina 25 m., 
1816 m. susirenka Seimas svarstyti konstitucijos. Gal Sei-
me ir Daukantas jau būtų sėdėjęs – pagal amžių jis ten 
galėjo atsidurti. Galbūt būtų buvę svarstomi jau kažkokie 
griežtesni Lietuvos atskirumo projektai? Juo labiau, kad 
XIX a. pradžioje – kyla žemaičių bajorų sąjūdis – iš kur 
jis atsiranda? Ne todėl, kad jį pažadino lenkiška priespau-
da. Jis atsirado ir iš Edukacinės komisijos įdirbio. Ir iš 
tam tikro dvasinio pasipriešinimo Rusijos imperijai kon-
teksto. Šiuo atveju būtų gal kitaip pasisukusi ir Lietuva – 
galbūt jau XIX a. būtų išsikristalizavusi, išsilukštenusi 
kaip tam tikras valstybinis darinys. Nereikėtų laukti XX a. 
pradžios.“ Ir štai esminis dalykas. Svarbiausi Gegužės 3-io-
sios konstitucijos autoriai buvo masonai. Iš lenkų pusės 
žymiausi – Ignotas Kolontajus ir Hugas Potockis. Buvo ir 
lietuvių masonų. „Vienas iš jų – Sapiega – LDK konfede-
racijos maršalas. Jis prisidėjo prie konstitucijos rengimo 
ir ypač akcentavo lietuviško elemento stiprinimą bendroje 
konstitucijoje. Buvo didelis LDK patriotas, gynęs interesus 
bendrosios konstitucijos rengime. Tokių asmenybių buvo 
daug Varšuvoje, Vilniuje. Jie nuolat palaikė gerus ryšius 
ir stengėsi atsikratyti Rusijos primesto režimo, tapti laisva 
valstybe“, – pasakoja V.Plečkaitis. Ir tai dar ne viskas. 
1794 m. įsiplieskia sukilimas, kurio tikslas – išgelbėti Lie-
tuvos ir Lenkijos valstybę. Šio sukilimo vadas – Tadas 
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Kosčiuška. Jis irgi buvo masonas. Kyla klausimas – kodėl 
masonai pasirodė tokiu labai svarbiu momentu valstybės 
gyvenime? „Masonerija buvo teigiamas reiškinys, nes iš 
pradžių kovojo prieš absoliučią karaliaus valdžią, apėmė 
ir aristokratiją. Vėliau išplito ir tapo organizacija, kuri 
kovoja už miestiečių teises. Tai ypač ryšku Šveicarijos, 
Vokietijos istorijoje, kur jie ne tik kovojo už humanistinius 
siekius – laisvę, demokratiją, bet ir už savo interesų įtvir-
tinimą visuomenėje. Masonerija kaip organizacija pusiau 
slapta, nors apie ją visą laiką visi žinojo. Ir specialiosios 
tarnybos. Tai buvo pažangi visuomenės jėga, kuri atliko 
teigiamą vaidmenį mūsų ir pasaulio istorijoje“, – teigia 
V.Plečkaitis. Tą kartą Lietuvos masonams nepasisekė. Lie-
tuvos ir Lenkijos valstybė išnyko iš pasaulio valstybių že-
mėlapio. Tačiau ne masonai. Jie išliko ir veikė per visą 
XIX a. Jų veiklos pėdsakų išliko Vilniuje. Apie tai liudija 
vienas pastatas Vilniuje . Jis priklausė garsiai Romerių 
šeimai. Būtent čia rinkdavosi masonai. „Apskritai Romerių 
giminė yra glaudžiai susijusi su Lietuvos masonerija. Yra 
išlikęs pasakojimas, kad buvo pereinama iš kartos į kar-
tą – tėvai, seneliai, paskui sūnūs. Ir net tuo laiku, kai 
masonai XIX a. buvo visiškai draudžiami, kai priklausėme 
carinei Rusijai, irgi buvo stengiamasi šitą tradiciją išsau-
goti – netgi tuomet, kai nelikdavo vyriškos giminės pali-
kuonių. Šitame name gyveno M.Romeris, garsus žmogus, 
kuris XVIII a. pab. – XIX a. pr. vadovavo Vilniaus bajorams. 
Jo iniciatyva Vilniuje buvo siekiama padaryti daug pažan-
gių reformų. Iš čia atėjo baudžiavos panaikinimo idėja, 
menų, kultūros rėmimas“, – teigia V.Plečkaitis. XIX a. pr. – 
tai įvairiausių slaptų ir pusiau slaptų organizacijų aukso 
amžius. Žmones žavėjo mistika. O jos masonų draugijoje 
netrūko. Štai kokios buvo priėmimo apeigos: „Aukščiau 
alkūnės užrišus ranką, kad iškiltų venos, vienas brolis ima 
kiek užaštrintą plunksną ir ja liečia veną taip, kad pasau-
lietis, jausdamas skausmą, manytų, jog iš tikrųjų jam lan-
cetu atvėrė veną. Tada kitas brolis po ranka padeda du-
benį, o trečias iš ąsotėlio ima lieti ant įdūrimo vietos drun-
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gną vandenį. Šis tekėdamas į po ranka laikomą dubenį 
visiškai įtikina pasaulietį, kad jam leidžiamas kraujas. 
Operacija baigiasi rankos atrišimu, prispaudžiant dūrio 
vietą, neva kraujui sustabdyti, o maloningasis tuo tarpu 
garsiai įsako, kad būtų panaudotas paslaptingas balzamas, 
kuriuo patepus žaizda užgyja akimirksniu, nepalikdama nė 
ženklo. Tuoj pat atnešamas balzamas, juo tepama žaizda, 
ir ji gyja“.Galite juoktis iš šito ritualo. Tačiau jei tai būtų 
atlikta su jumis ir jūs nežinotumėte šitos paslapties, ti-
kriausiai patikėtumėte stebuklingomis masonų galiomis. 
Nenuostabu, kad apie juos sklandė tiek gandų. Beje, jau-
tresnieji dėl tokių ritualų smarkiai jaudindavosi. Štai kas 
yra rašoma šaltiniuose. Pasirodo, XIX a. vienas kandidatas, 
priimamas į masonus, „bandymų metu iš baimės apalpo, 
ir jo priėmimas į ložę buvo atidėtas iki kito šeštadienio, 
kai visiškai palengvinus, kad jis neapalptų, buvo priimtas 
į masonų gretas.“ XIX a. masonai irgi nerimo. Prisiminki-
me A.Mickevičių ir jo laikus. Jaunuoliai svarstė valstybės 
atkūrimo planus, o tarp jų būta ir masonų. Tad nenuos-
tabu, kad labai greitai buvo sulaukta represijų iš okupa-
cinės Rusijos valdžios. O dar vėliau caras uždraudė ma-
sonus Rusijoje. Pogrindyje masonams veikti buvo sunkiau. 
Bet štai atėjo XX a., ir viskas pasikeitė. Masonai kovoja 
dėl Lietuvos likimo. Lietuvių tautinis atgimimas vis stiprė-
jo, o Lietuvos nepriklausomybės idėja nebuvo vien tik uto-
pinė iliuzija. Ir čia vėl pasirodo masonų pėdsakas. Turimi 
duomenys rodo, jog masonai turėjo savų planų dėl Lietu-
vos likimo. „Ne tik Vilniuje, bet visoje vidurio Rytų Euro-
poje, kai prasidėjo tautinis judėjimas XIX a. ir tęsėsi XX a., 
buvo ieškoma būdų, o masonai buvo labai aktyvūs žmonės, 
pilietiški, užsiangažavę ir net tautiškai aktyvūs. Kadangi 
Vilniuje susidūrė kelios tautos, ložės iš pradžių nebuvo 
tautinės. Jos jungė ir baltarusius, ir žydus, ir lenkus, ir 
lietuvius. Lietuviai buvo labai aktyvūs, dauguma baigę tei-
sės mokslus, turėjo statusą visuomenėje ir galvojo apie 
Lietuvos valstybę“, – pasakoja V.Plečkaitis. Tikriausiai ži-
note, kad XX a. pr. buvo galvojama ir apie Abiejų Tautų 
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Respublikos atkūrimą. Tai reiškė, kad Lenkija ir Lietuva 
būtų buvusi kartu. Šią idėją populiarino vadinamieji kra-
jovcai. O kas už jų stovėjo? Ogi masonai. Jie ne tik sto-
vėjo, bet ir veikė. Žinome, kad 1920 m. Pilsudskis Želigo-
wskiui įsakė surengti maištą ir atplėšti nuo Lietuvos Vilnių. 
Ir štai kaip tą faktą prisimena vienas iš įtakingiausių ma-
sonų – M.Romeris: „Reikia žinoti, kad Želigovskio aferoje 
ir visame „Vidurio Lietuvos“ sumanyme žymų vaidmenį 
atlieka lenkų masonerija. Tai yra faktas. Geriau nei kas 
kitas pažįstu lenkų masonus ir nors pats jiems nepriklau-
sau, vis dėlto jų genezė, jų ryšio su Vilniumi užsimezgimas 
1912 ir 1913 metais ir tolesnės jų raidos fazės klostėsi 
prieš mano akis ir susidūriau su jomis ne kartą“. Tačiau 
tai dar ne viskas. Vokietijos masonai turėjo savų planų 
Lietuvos atžvilgiu. Per I pasaulinį karą Lietuva buvo oku-
puota vokiečių. Ir jie pradėjo galvoti, koks Lietuvos laukia 
likimas po karo. Atrodo, kad Vokietijos masonai taip pat 
prikišo nagus prie įvykių Lietuvoje. Štai JAV atstovas lie-
tuvių užsienio organizacijoje, veikusioje Ženevoje, kunigas 
Bartuška Lietuvos Tarybos atsiradimą tiesiogiai susiejo su 
Berlyno masonų lože „Memphis“, kuriai priklausė labai 
svarbūs ir įtakingi žmonės – generolai Liudendorfas, Hin-
denburgas ir pats kaizeris Vilhelmas. Jie sumanė Kuršą 
sujungti su Lietuva. Tačiau reikėjo, kad šiam planui pri-
tartų patys lietuviai. Todėl ir buvo leista sukurti Tarybą, 
kad ji įgyvendintų šį vokiečių masonų sumanymą. „Tokių 
teorijų esu girdėjęs ir apie jas skaitęs, bet kiek jos yra 
tikros. Masonai rūpinosi savos valstybės reikalais. Ir Vo-
kietijos politika Lietuvos atžvilgiu nebuvo pastovi, ji irgi 
keitėsi priklausomai nuo įvykių fronte. Iš pradžių norėta 
inkorporuoti Lietuvą. Vėliau jau pamatyta, kad tai nepa-
vyks. Eiti prie platesnės autonomijos arba ryžtis sujungti 
su Vokietija, o vėliau pripažinti nepriklausomybę. Viskas 
priklausė nuo nuolat besikeičiančios situacijos. Taigi šita 
teorija nėra atmestina, kad tokie dalykai buvo svarstomi“, – 
pasakoja V.Plečkaitis. Net jei taip ir buvo, kaip žinome, 
Lietuvos Taryba pasuko visai kitu – visiškos Lietuvos ne-
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priklausomybės keliu. Tikrai neturėtų būti staigmena, kad 
prie viso šito smarkiai prisidėjo ir masonai. Žinome, kad 
1918 m. Vasario 16-osios aktą pasirašė 20 signatarų. O 
ar žinome, kad 5 iš jų buvo masonai? Tai tokios garbingos 
asmenybės, kaip Donatas Malinauskas, Steponas Kairys, 
Mykolas Biržiška, Jonas Vileišis ir Jurgis Šaulys. Beje, yra 
duomenų, kad masonams priklausė ir Antanas Smetona. 
Vadinasi, lietuviai masonai suvaidino svarbų vaidmenį sie-
kiant Lietuvos laisvės. „Aišku, kad prisidėjo. Ir labai daug 
prisidėjo. Daugelis jų nuėjo nepriklausomybininkų valsty-
bininkų keliu. Ir daug prisidėjo prie to, kad Lietuvos vals-
tybė atsirado, buvo paskelbtas 1918 m. nepriklausomybės 
aktas. Jie ir toliau dirbo valstybės labui užimdami valsty-
binius postus tapdami diplomatais arba Kauno universite-
to rektoriais. V.Čepinskis, Z.Žemaitis, vieni garsiausių Lie-
tuvos mokslininkų. Jie buvo masonai“, – teigia V.Plečkai-
tis. Taigi galima ir taip sakyti: pralaimėję XVIII a. pabai-
goje, Lietuvos masonai laimėjo 1918 m. Tai dar ne visos 
masoniškos istorijos. Jų pėdsaką galima aptikti Palangos 
atgavimo istorijoje. Ar Palangą gavome masonų dėka? Jei 
manote, kad Palanga visą laiką priklausė Lietuvai, tai smar-
kiai klystate. Istorikas Zenonas Butkus ironiškai klausia: 
„Ar jūs buvote ant Birutės kalno? Ten ant koplyčios para-
šyta, jog 1921 m. Palanga grįžo Lietuvai. Iš kur grįžo? Gal 
iš mėnulio?“ Palanga sugrįžo ne iš mėnulio, o iš latvių. 
Dar Rusijos caras 1819 m. nusprendė Lietuvai priklausiu-
sį pajūrį prijungti prie Kuršo. Tai padarė prašant Kuršo 
kilmingiesiems, nes šiems buvo paprasčiau keliauti į Ka-
raliaučių. Po I pasaulinio karo savo valstybes kūrė ir lie-
tuviai, ir latviai. Pastarieji irgi pretendavo į Palangą, ka-
dangi ji priklausė Kuršo gubernijai. 1919 m. lapkričio 23 d. 
į Palangą iš Kretingos atvyko 10 lietuvių kareivių, tiek pat 
Kretingos milicininkų ir iš miestelio išvijo bermontininkus. 
O po 4 dienų pasirodė 150 latvių būrys, kuris išvijo lie-
tuvius. „Lietuviai sako, kad iškeisti negalima: Palanga ir 
Mažeikiai yra lietuviškos žemės. O latviai sako, kad galime 
iškeisti – Lietuva suinteresuota turėti Palangą, o latviai – 
Mažeikius. Tai, atrodytų, buvo nesuderinamos pozicijos – 
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galima sakyti, karas. Šiandien Kaukaze ir Balkanuose ko-
kie konfliktai – dėl daug menkesnių dalykų. Bet lietuviai 
ir latviai susitarė, diplomatiniu būdu sureguliavo tą konf-
liktą“, – pasakoja Z.Butkus. Tačiau patiems lietuviams ir 
latviams prie bendro stalo susitarti nepavyko. Teko pasi-
kviesti arbitrą iš Didžiosios Britanijos. Jo sprendimas tu-
rėjo būti galutinis. Tuo arbitru tapo Jamesas Youngas 
Simpsonas. „Kaip pats sakė, kad iš savo dėdės ginekologo 
paveldėjo troškimą sumažinti gimdymo skausmus. Atiduo-
tų net dešinę ranką nukirsti, jeigu pakenktų Lietuvai ar 
Latvijai. Ir iš tikrųjų nustatė tokią sieną, kokia šiandien 
ir yra“, – sako Z.Butkus. Simsonas nusprendė, kad ne tik 
Lietuva, bet ir Šventoji, kurioje tuo metu negyveno nė vie-
no lietuvio, su beveik 20 km. pajūrio turi priklausyti Lie-
tuvai. Jis davė daugiau, negu patys lietuviai prašė. Kodėl 
jis taip kilniaširdiškai pasielgė? Istorikai tikro atsakymo 
nežino. Manoma, kad jį paveikė tas faktas, kad XV a. Pa-
langoje ir Šventojoje uostus įkūrė anglai ir škotai. Galbūt 
tai ir yra tiesa, tačiau yra viena aplinkybė, kurią verta 
atidžiau panagrinėti. Klaipėdoje jau nuo XVII a. įsikūrė 
pirkliai Simpsonai. O vienas iš jų giminės čia įkūrė maso-
nų ložę. „Tokio pėdsako dar man neteko aptikti, kad Pa-
langos priklausymas priklausė nuo masonų, bet kad Simp-
sonai buvo aktyvi giminė, aktyvūs miestiečiai, pirkliai ir 
prekybininkai Klaipėdoje, tai faktas. Simpsonas ir jo brolis 
buvo vieni pirmųjų Klaipėdos ložės „Memphis po obelisku“ 
įkūrėjai. Simpsonai kaip masonai savo pėdsaką Klaipėdos 
masonerijos istorijoje tikrai yra palikę“, – aiškina V.Pleč-
kaitis. Apie Simpsonų veiklą Lietuvos pajūryje turėjo su-
žinoti ir Jamesas Youngas. Ar jie buvo giminaičiai? Iš vie-
šai prieinamų šaltinių mums taip ir nepavyko aptikti tie-
sioginių giminystės įrodymų, tačiau juos jungė ta pati 
pavardė ir tas pats kilmės kraštas – Škotija. Tad labai 
tikėtina, kad jie buvo tolimi giminaičiai. O ar masonai 
pridėjo savo ranką? Žinant tik tiek aplinkybių, galime spė-
lioti. Jei ir pridėjo, tuomet už tai jiems galime padėkoti. 
Nors, kita vertus, gal ši teorija ir neturi jokio pagrindo. 



88

Beje, 1921 m. kovo 31 d. buvo surengtos iškilmės Simp-
sono garbei Palangoje, o jo žmonai buvo padovanotas gin-
taro vėrinys už 3 000 auksinų, kaip padėkos ženklas už 
Palangą. Taip sudėliojus dviejų paskutinių šimtų metų 
Lietuvos istoriją, tikrai galime pastebėti, kad masonai pa-
sirodo svarbiais, lūžiniais tautos ir valstybės gyvenimo mo-
mentais. Ką tai rodo? Ar tai, kad masonai valdo pasaulį? 
Ar tai reiškia, kad Vasario 16-oji buvo masonų sąmokslas? 
Ar iš tiesų viskas buvo nuspręsta už uždarų durų grupe-
lės vyriškių? O gal priežastis žymiai paprastesnė – nėra 
tokio dalyko, kaip masonų sąmokslas. Masonais tampa 
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aktyvūs ir pilietiški žmonės. Todėl nenuostabu, kad jie taip 
pat suvaidina svarbų vaidmenį istoriniuose lūžiuose. „Tarp 
masonų buvo labai daug aktyvių, pilietiškai užsiangažavu-
sių, tautines nuostatas turinčių žmonių, kurie gal ne bran-
duolį sudarė, bet buvo branduolio dalimi, kūrė Lietuvos 
valstybę. Manau, kad jų vaidmuo nėra iki šiol tinkamai 
įvertintas. Buvo pozityvi įtaka – jie prisidėjo prie mūsų vi-
suomenės didesnio išprusimo ir geresnio pasaulio suvokimo, 
bandė Lietuvą išnešti iš provincializmo, padaryti ją moder-
nią, pažangią, labiau vakarietišką valstybę. Ir čia masonų 
indėlis, manau, nenuginčijamas“, – teigia V.Plečkaitis.

Menotyrininkė Simona Skaisgirytė-Makselienė apie gerai 
žinomo pianisto, o pastaraisiais metais aktyviai pasi-
reiškusio dailėje Viktoro PAUKŠTELIO parodą surengtą 
Vilniuje „Kunstkameros“ galerijoje:

„Viktoro kaip tapytojo patirtis yra sąlyginai trumpa. Ilgą 
laiką skyręs muzikos studijoms, jis tarsi kartoja Čiurlionio 
kelią ir į dailę pasuka būdamas jau netoli trisdešimties. 
Gyvenimiška ir muzikinė patirtis suteikia tam tikrų privi-
legijų, kurių galbūt neturi kiti jauni dailininkai, į tapybą 
panirę iškart po mokyklų baigimo. Kokios tai privilegijos? 
Gana greitai atrasti ir iškristalizuoti tam tikri leitmotyvai, 
tapybos stilistika bei vientisa darbų nuotaika, veidrodiškai 
atspindinti paties autoriaus asmenybę…“. 

Šopeno ranka., 2018, drb. al., 20×30



9090

„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS

Vasarą žurnalo gerbėjai sulaukė 150-ojo „SANTAROS“ numerio. 
Be to, santariečių išleistų knygų vėslelyje per 250 diplomatijos, 
kultūros, memuaristikos, grožinės literatūros leidinių. Naujausi 
– Viktorijos Daujotytės ir Prano Kūrio. Redakcija dėkoja visiems 
„Santaros“ sergėtojams, tarpe kurių visus tris dešimtmečius rū-
pestingų patarimų negailėjo, konsultacinės kolegijos nariai Valdas 
Adamkus ir Henrikas Juškevičius. 

V. Kavaliausko nuotraukoje V.Adamkus ir H.Juškevičius su žmono-
mis Alma ir Isabela – ilgamete Lietuvos radijo diktore.

Už romaną „Mano vardas – Marytė“ Berlyno 
Rotušėje Georgo Dehio premija apdovanotas 
Alvydas Šlepikas.

– Premija buvo kiek netikėta. Vokiečių 
kalba romanas pasirodė dar 2015 metais. Ši 
premija skiriama kas dveji metai už bendra-
darbiavimą tarp tautų, tam tikrą Vokietijos 
istorijos atspindėjimą Rytų Europos konteks-
te. Šiemet ja apdovanotas ir kroatas Miljenko 
Jergovičius.
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Medicinos mokslus baigęs Jeilio universitete, ilgai profesoriavęs 
Harvarde, ne kartą nominuotas tarp geriausių JAV medikų Joseph 
Stephen Alpert neseniai atrado savo giminės šaknis Lietuvoje... 
Kitoje „Santaroje“ svečias maloniai sutiko pasidalinti mintimis apie 
vis naujus iššūkius šiandienos pasaulyje.

„Paveikslai – tai ne vien gra-
žių salonų puošimas. Paveikslai 
privalo provokuoti, veikti žmo-
gų. Pagal muziejus ir paveiks-
lų lygį irvertinama, kokia yra 
šalis, koks jos kultūrinis lygis. 
Jeigu šalis turi gerų meninin-
kų – ji gerbiama“, – sako ta-
pytojas Aloyzas Stasiulevičius, 
Vilniaus „Pylimo“ galerijoje pri-
statęs daugiau nei prieš pusę 
amžiaus sukurtus paveikslus.
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Sveikindamas AUDIOLOGŲ klausytojus aš, Giedrius 
Kuprevičius, šio sezono laidose dėmesį sutelksiu 
išimtinai vieno kompozitoriaus kūrybai, o tasai 

autorius – Wolfgangas Amadėjus Mozartas [1756–
1791]. Kodėl jis? Ogi todėl, kad esu įsitikinęs šio 

genialaus kūrėjo muzikos gyvybingumu, aktualumu 
ir niekam neprilygstama emocine įvairove, muzikinės 

minties sveikata, per visą kūrybą skriejančiu 
polėkiu ir muzikinės raiškos modernumu. Kažkas iš 

MOCARTAS IR KITI...

Trečiąjį aiškinamųjų laidų ciklo 
„Audiologai“ sezoną jų autorius ir 
vedėjas kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius paskyrė visai Wolf-
gango Amadejaus Mozarto kūrybai. 
Ir ne tik jo, tačiau ir amžininkų, ir 
būsimų autorių sąsajoms vienų su 
kitais, tarsi būtų nepastebimi, bet 
esami visos „aukštosios“ muzikos 
esmių ryšiai. Todėl bemaž 50 laidų 
ciklas turi paantraštę – „Mozar-
tas ir kiti“. Lietuvos radijo kanalo 
„Klasika“, kurios eteryje kiekvieną 
ketvirtadienį po vidurdienio ir 22 val. žinių transliuojama 
laida, prielankumas ir jau fiksuojamas pakankamai judrus 
klausytojų susidomėjimas naujuoju ciklu byloja apie, kaip 
mums atrodo, paguodžiančią nacionalinio transliuotojo pozi-
ciją kultūros vertybių atžvilgiu. Spausdiname laidų script’ų 
(tekstų) fragmentus.
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kompozitorių savo karjeros pradžioje yra sakęs AŠ, 
vėliau, prabėgomis susipažinęs su Mozarto kūryba 

– Aš ir Mozartas, dar vėliau, įsigilinęs – Mocartas ir 
aš, ir galiausiai, savo karjeros pabaigoje – kukliai ir 

tyliai – Mozartas... Taip, toje supratimo evoliucijoje ne 
tik pagarba kūrėjui, tačiau ir jo muzikos supratimas, 

kuris ir taps mūsų susitikimų ašimi. Mozartas 
pranoksta fizinio asmens rėmus, jis jau ne istorinė 

figūra, o europinės, dabar jau ir pasaulinės muzikos 
kokybinė išraiška, etalonas, tam tikra muzikinės 

filosofijos ir socialinės raiškos suma, kuri įgalina mus 
tinkama linkme plėtoti humanistinės ideologijos menų 
kūrybą. Todėl ciklą pavadinau „Mozartas ir kiti“, tuo 

pabrėždamas šio genijaus nenusakomai plačią jo 
kūrybinio palikomo įtakų erdvę, ir ne tik Europoje.

Mozarto muzika turi savyje tiek paslapčių, kiek 
kartų ją beklausysi. Ji, kaip ir vaikystėje skaitytos 

pasakos su metais atveria kitas prasmes, kitus 
minties sluoksnius, skelbia kitus klausimus ir laukia 
kitokių atsakymų. Šioje ilgoje kelionėje per Mozarto 

kūrybos puslapius man padės bene svarbiausia 
šio kompozitoriaus kūrybą apglėbęs ir 1862 metais 

Salzburge surašytas Ludwig von Köchel „Chronologinis 
W.A.Mozarto kūrinių sąvadas“ – pasiremsiu trečiuoju, 
tūkstantį puslapių turinčiu leidimu, prieš keletą metų 
Olandijoje išleistu Mozarto kūrinių 170 kompaktinių 

plokštelių rinkiniu, Lietuvos radijo archyvais ir 
gausiais iš visur į Audiologus sutekėjusiais šaltiniais, 
padėsiančiais man atsekti konkrečių kūrinių istoriją, 

sąveikas su dabartimi, leis pasitikrinti, kur esu 
teisus, o kur – tik savo atskiros nuomonės reiškėjas. 

Kiekvienu atveju šaltinius nurodysiu, nes vienam 
kurti Mozarto muzikos rentgeno nuotrauką tiesiog 
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neįmanoma ir dėl žinių stygiaus, ir dėl laiko, kurį 
tektų skirti jau atliktų tyrimų kartojimui. Tad nuo šiol 

kiekvienoje laidoje skambės nemirtinga ir vis kitaip 
išgirsta Wolfgango Amadejaus Mozarto muzika, sukurta 

tarp 1761 ir 1791 metų. Taigi, jei prisiminsime, kad 
Mozartas gimė Salzburge 1756 metais, kūryboje jis 

buvo visą savo gyvenimą, išskyrus pirmuosius keturis 
gyvenimo metus. Ankstyvuosius Amadėjaus kūrybinius 

bandymus užfiksavo jo tėvas Leopoldas. Jiems šį 
mūsų pirmąjį susitikimą ir paskirsime.

Beje, nuo šiol visas Audiologų laidas pradėsime kiek 
pakeista vinjete. Joje tikriausiai atpažinote motyvą iš 

Mozarto operoszingšpylio „Užburtoji fleita“.
Pirmieji, Amadėjaus tėvo Leopoldo užrašyti kūrinėliai 

sukurti klavesinui, vokiečių vadinamui klavyrui, kuris, 
kaip ir kiti tometo klavišiniai instrumentai, tikint 

C.P.E.Bacho žodžiams, tuo metu, t.y. aštuoniolikto 
amžiaus viduryje nebuvo itin populiarūs dėl daugybės 

mechaninių ir techninių trūkumų. Tiesa, dar 1698 
metais italas Florentino Bartolomeo Cristofori sukūrė 

arfos ir klavesino hibridą, pavadinęs jį „che piano e il 
forte“ arba „arpicembalo“, kurio techninės galimybės 

vėliau panaudotos kuriant modernų fortepijono 
pirmtaką. Tad Mozartas savo namuose ir pasiturinčių 

zalcburgiečių rūmuose rasdavo dar nuo 1396 metų 
žinomą iš monochordo evoliucijonavusį bepedalį 
klavikordą, italų vadinamą čembalo, prancūzų – 

klavesiną, anglų harpsichord, arba vokiečių klavesinu 
ir klavier – tai visa tas pats išmargintais piešiniais 

klavišinis instrumentas su viena ar dvejomis 
klaviatūromis, vis dar be pedalų, tačiau jau su 

galimybe demferių dėka tildyti ar garsinti instrumento 
skambėjimą. Dabar išgirsime penkiamečio Mozarto 
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pirmuosius penkis kūrinėlius klavesinui. Pirmasis itin 
svarbus mums, pradedantiems kelione per bemaž 

visų Mozarto kūrinių puslapius. Atkreipkite dėmesį į 
Menueto Gdur katalogo numeris 1 melodiką, dalių 
tonacijų kaitą, žaismę motyvo intonacijomis – o ji, 
kaip išgirsite, yra nuolat krintanti žemyn. Ir tame 
kritime girdime labai svarbią mozartiškos muzikos 
savybę – optimizmą. Juk šiaip žemyn slenkantys 

motyvai visuomet (tarkim, Bacho kūryboje) asocijuojasi 
su liūdesiu, gi Mozartas geba net tokiomis slinktimis 

likti šviesios nuotaikos kūrėju. Gal tą įspūdį sustiprina 
oktava į viršų šokanti nata ar smagus šešioliktinių 

judėjimas. Tikiuosi, kad net ir muzikinio rašto 
ar terminijos nežinančiam klausytojui ši Mozarto 

miniatiūra sukels labai smagią ir šviesią nuotaiką. 
Sekančios kompozicijos užfiksuotos metais vėliau, kai 

Mozartui buvo penkeri.

Pasakojimą apie Wolfgango Amadejaus Mozarto 
muziką aš, Giedrius Kuprevičius tęsiu bandymu 

atsakyti į klausimą – o kiek minučių muzikos Mozartas 
sukurdavo vidutiniškai per vieną parą? Matematika 

tokia: kompozitorius gyveno 35 metus, iš jų 30 
metų kūryboje. Palikimas – virš 600 kūrinių, visų 

jų skambėjimo apytikrė trukmė – apie 200 valandų. 
Atlikus paskaičiavimą aiškėja, kad Mozartas kasdien 

turėjo sukurti truputėlį daugiau nei viena minutė 
muzikos. Daug tai ar mažai? Ir daug, ir mažai. 
Priklauso nuo kelių su muzikos kūryba susietų 

faktorių. Pirmiausia, jei kūrinys lėto tempo, muzikos 
ženklų skaičius jame nedidelis, o laiko prasme skamba 

gana ilgai. Gi jei muzika greita ir joje daug smulkių 
natų, tenka jų prirašyti gana daug vien vienai minutei.
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Ir taip diena iš dienos, 30 metų. Be išeiginių. Šešias 
valandas muzikos kiekvienais metais. Pagal trukmę 
tai būtų dvi didžiulės operos... O kai ligos, kelionės 
ar šiaip Mozarto mėgstamos šėlionės kokią dieną ar 
dvi kūrybinį darbą nutraukdavo, tai jau sekančiomis 
dienomis tą kiekį reikėtų kompensuoti dviem, trimis, 

penkiomis lyg tol niekam negirdėtos originalios muzikos 
minutėmis... Turėkime galvoje ir tai, kad kūrybos 
tempas priklauso nuo to, kokiam sąstatui muzika 

rašoma – ar dideliam orkestrui su solistais, choru, ar 
tik vienam instrumentui. Pirmu atveju papildomo laiko 
tenka skirti instrumentuotei. Juk kompozitorius tuomet 

rašo muziką ne ant dviejų–trijų penklinių, o ant 20
30ties – kiekvienam instrumentui ar balsui atskiroje 

penklinėje. Įvertinkime ir tai, kad XVIII amžiuje 
nebuvo kompiuterių, ir visas partitūras reikėdavo 

perrašyti į švarraštį, išrašyti muzikantams balsus. 
Tiesa, ne visuomet tą darbą atlikdavo kompozitoriai, 
paklausi buvo natų perrašinėtojų specialybė, tačiau 

dažnai redaguojant kūrinius tą darbą tekdavo daryti 
ir autoriams. Tad kūrybos laikas nėra toks pats, 

kokiu tas ar kitas kūrinys atliekamas. Taip, Mozartas 
turėjo tam tikrus įgūdžius, kūrė greitai ir beveik 

be juodraščių, panašiai kaip Johanas Sebastianas 
Bachas, tačiau ir bet koks tobuliausias greitraštis 

reikalauja susitelkimo, laiko. Juk muzika gimsta kaip 
ilgo apmąstymo, koncentracijos, idėjos formavimo 
proceso pasekmė, svarstymuose apie realizavimo 

priemones ir galiausiai viso sumanymo įgyvendinimo 
planuose. Visa tai vyksta iki kompozitorius sėda 
prie tuščių penklinių. Taigi Mozarto per 30 metų 
sukomponuotos 200 valandų muzikos kiekis yra 

neįtikėtinai didelis, nesuvokiamas savo apimtimi ir 
turiniu fenomenas. Pabandykite kasdien sukurti po 
vieną eilėraštį, ir ne bet kokį, o tokį, kurį žmonės 
noriai skaitytų ir dviem šimtams metų prabėgus... 
Kasdien tik po vieną eilėraštį, kasdien 30 metų...
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Dėl Mozarto arijos autentiškumo yra abejonių. Šaltiniai 
teigia, kad Mozarto tėvas perrašinėdamas šį kūrinį 

galėjo įkelti tam tikrų korektūrų, žinoma, pagal savo 
skonį ir išmanymą. Vėliau būk remiantis ankstesniais 

rankraščiais pavyko kai ką atstatyti, nors vargu ar 
galime būti tikri, kad tai, ką dabar išgirsime yra gryna 

Wolfgango kūryba. Tačiau, kaip bebūtų, vėl abiejų – 
tėvo ir sūnaus Mozartų pamėgto melodiniai išdėstyto 

trigarsio motyvu prasidedanti Arija yra dar vienas 
gerokai laiką pralenkęs vaikiškos kūrybos pavyzdys. 

Netikėta suskambusi greitoji arijos dalis sukurta 
vienvardėje minorinėje – amoll tonacijoje, tačiau pagal 

skambėjimą yra šviesesnė už pirmąją, skambančią 
Adur tonacijoje. Tasai šviesos ir tamso metamorfozių 

stebuklas sunkiai įmenamas, nes tektų visą kūrinį 
išardyti lyg kokią Cheopso piramidę – po plytą, ir 

vargu ar toje statybinių detalių gausoje mes ką nors 
daugiau suvoktume, nei žavėdamiesi Mozarto muzikos 

galių paslaptimis.

1767 metais vienuolikmetis Mozartas imasi pirmos 
stambios formos ir netrukus pasaulį išvysta bemaž 

valandos trukmės, tarp oratorijos ir operos su dialogais 
– Singspiel [zingšpylio] besiblaškantis kūrinys pirmas 

trilogijos „Die Schuldigkeit des ersten Gebots“ „Pirmojo 
Dievo Įsakymo priesakas“ veiksmas. Antrą ir trečią 
dalis sukūrė kompozitoriai Joseph‘as Haydn‘as ir 

Anton Cajetan Adelgasser. Tokia kolektyvinė kūryba 
XVIII amžiuje buvo įprasta. Kompozitoriai labai artimai 

bendravo ir mokėjo džiaugtis vieni kitų darbais. 
Visų trijų dalių premjeros įvyko viena po kitos, deja, 
išliko tik Mozarto sukurtos dalies muzika. Dabar ją ir 
išgirsime. Penki laike išdėstyto pasakojimo dalyviai – 
Dieviškoji Teisybė, Krikščioniškoji Dvasia, Dieviškasis 
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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.

Gailestingumas, paklusnus Krikščionis ir padūkęs 
Pasaulietis svarsto, kas yra blogis, gėris, tikėjimas, 

pasiaukojimas, kančia, džiaugsmas ir viltis. Toks 
moralinių nuostatų rinkinys, kurių tiesoms įtvirtinti 

Mozarto muzika pasitarnavo įtikinamai. Kūrinyje daug 
sentencijų ir nėra operoms, o ir oratorijoms būdingo 
siužeto. Veiksmas ne įvykiuose, o apmąstymuose. 

Muzika puikiai atskleidžia, kaip tas moralines 
kategorijas suprato jaunasis Mozartas. Neabejoju, 
kad tame kelyje vadovu buvo jo tėvas Leopoldas, 

nes sprendžiant iš kitų, tikrai savarankiškai tuomet 
sukurtų kūrinių, tokį stambų ir gerai suregztą kūrinį 
galėjo parašyti tik didelę gaivališką pradą turintis 

Wolfgangas ir puikiai kompozicijos amatą įvaldęs jo 
tėvas Leopoldas. Tai tėvo ir sūnaus bendradarbiavimo 

vaisius. Tai tik kelia šio kūrinio vertę.

Neabejoju, Mozarto ir kitų ryškių autorių kūrinius 
gaubia daugybė įdomybių. Jų gausa pasiekia net ir 
pirmųjų Mozarto didžiųjų operų istorijose. Vartydami 

archyvus sužinome, kad Mozartas su tėvu ir seserimi, 
kuri, beje, taipogi rodė išskirtinius gebėjimus 

kompozicijos srityje, intensyviai keliavo po Europos 
miestus, turėjo aibę pažinčių su iškiliausiais to meto 
menininkais, artistais, melomanais didikais. Mozartai 

labai domėjosi tuometiniu muzikiniu gyvenimu. 
Jaunasis Wolfgangas noriai lankė teatrus, o juose 
regėti spektakliai turėjo kompozitoriui neabejotinos 
įtakos. Mes dabar beveik nieko nebežinome apie 
tuo metu itin populiarius Europos sostinėse italų 

kompozitorius Piccini, Vento ar Giardani, o ir žinia apie 
jauniausiojo Bacho sūnaus, Johano Kristijano Bacho 

operinės kūrybos įtaką Mozartui mums dabar sunkiai 
susiejama su jo kūryba.
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Išgirdęs XVIII amžiuje išgarsėjusio kastrato Giovani 
Manzuoli balsą ir paskyręs jam savo kūrinių, 

Mozartas ateityje visus savo vokalinius kūrinius kurs 
tik konkretiems, jam gerai žinomiems dainininkams, 

dažnai jau parašytuose kūriniuose įterpdamas 
papildomas arijas tiems solistams, kurių balsai tame 

ar kitame mieste Mozartui gyvenant sulaukdavo jo 
dėmesio. Tokia praktika įgalino bemaž visus, ką tik 
sukurtus kūrinius tuoj pat ir atlikti. Iš kitos pusės 

tai buvo susieta ir su pinigais, kurių Mozartų šeima 
turėjo daug, bet visiškai nemokėjo su jais elgtis. Jei 

ne žmona Konstancija, Wolfgango lauktų visiškas 
skurdas ir degradacija. Jos ženklai puikiai parodyti 

garsiajame Milošo Formano filme „Amadeus“. Raskite 
laiko jo pakartotinai peržiūrai. Perspėju – tai nėra 
biografinis filmas, greičiau tai kinematografinis esė 

apie genialumo šviesa ir tamsą.

Kaip minėjau, operabuffa „La finta semplice” – 
„Tariamasis naivumas“ yra 12mečio kompozitoriaus 
darbas. Šio kūrinio muzikoje lyg kokioje kolekcijoje 

sudėti daugybės tų metų muzikinių įspūdžių 
atgarsiai, tačiau ne tik jie. Operos muzikoje yra 

nuostabių puslapių, kuriuos galime lyginti su 
brandžiuoju Mozarto kūrybos laikotarpiu. Kai 

klausausi Mozarto operų muziką, vis galvoju, ar 
teisūs tie dainininkai, kurie tą muziką dainuoja lyg 
tai būtų Verdi – dideliu, pabrėžtinai dramatizuotu 

balsu, su įmantriais teatralizuotais vokaliniais 
efektais, tarsi ta muzika būtų parašyta atlikti 

stadionuose ir slėniuose. Toks neatitikimas mažai 
ką dabar glumina, visi trokšta garsios, stiprios 
ir pabrėžtinai efektingos muzikos, nebodami nei 

stiliaus, nei epochos. Gi Mozarto muzika itin 
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savita, su labai ryškiu stiliumi. Taip, joje yra ir 
puslapių, kurie vėliau prasiverš Verdi, Vagnerio, net 
Šostakovičiaus operinėje kūryboje, tačiau šių autorių 

ir muzikinė kalba kitokia, ir orkestrų sudėtys 
kitokios, teatrai kitokie ir, pagaliau, kitokia epocha. 

Mozarto muzikai nereikia galingų, didelių balsų. 
Svarbiausia, kad tie balsai būtų muzikalūs, judrūs, 
paslankūs ūmiems dinaminiams, tempų pakitimams, 
juose turime girdėti išlavintą intervalų pojūtį, dikciją 

ir ritminę discipliną. Tiesa, šie vokalistų atributai 
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reikalingi atliekant bet kokią muziką, tačiau Mozarto 
muzika jų stygių parodo greičiausiai ir be skrupulų. 

Šioje muzikoje nėra kur slėptis. Todėl patyriau, 
kad Mozarto muziką geriau sekasi pertekti tiems 

dainininkams, kurie neužmiršta, kad be jų dar yra 
ir kompozitorius su savo muzikine kalba, jos stiliumi 

ir epocha, kurioje tasai autorius kūrė. Mozarto 
kūrinių interpretaciją prilyginu aukštajam pilotažui, 
kuomet lakūnas ne vien puikiai valdo lėktuvą, bet 
ir geba žavėtis žeme, nuo kurios jis pakilo. Gal ir 
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per daug čia leidausi į pamąstymą, tačiau toks jau 
Audiologų formatas – pokalbiai apie garsą ir klausą, 

gebėjimo išgirsti ir įsiklausyti ugdymas. Žodis gali 
tam procesui padėti. Tad po ilgesnio mano monologo 
prigluskime prie dvylikamečio Mozarto operosbuffos 
„Tariamasis naivumas“ muzikos. Trumpa sukūrimo 

istorija ir siužetas.

Aštuntoje laidų ciklo „Mozartas ir kiti“ dalyje aš, 
Giedrius Kuprevičius, supažindinsiu jus su 1768 metų 

pabaigoje ir 1769 metų tėkmėje sukurtais kūriniais. 
Pastarųjų aruode Jų priskaičiavau gerą pusšimtį. 
Daugybė nedidelių, pramoginio pobūdžio pjesių 

įvairiems instrumentams ir ansambliams, dainos, 
maršai, sonatos, divertismentai, bažnytinė muzika, 
simfonijos, tačiau nei vieno sceninio kūrinio. Toks 

vaizdas, tarsi norėta be didesnės rizikos įsitvirtinti 
muzikinio gyvenimo jūroje su vis platesnio denio ir 
galingesnių burių laivu. Deja, trylikamečio Mozarto 
kūrybiniai metai nėra tokie įspūdingi kaip ką tik 
pasibaigę 1768ji. Prasidėjusi paauglystė jaunuolį 
tikriausiai daugiau blaško, vilioja visokio turinio 

pagundos, patirčių reikmė, muzikoje mažiau paieškų, 
daugiau laisvių ir linksmybių. Tiesa, bažnytinėje 

muzikoje ir simfonijose linkstama į rimtį, tačiau ir vėl 
– toje muzikoje šviesa stipresnė už sutemas. Tamsa 
Mozartui visą gyvenimą buvo svetima ir tai girdime 
visoje jo kūryboje, kokio tragiško turinio ji bebūtų. 
Gal toji unikali liūdnojo mažoro savybė ir suteikia 
tų kūrinių muzikai neįtikėtiną, sukrečiančią gelmę. 

Dabar skambės upių dievo penėjo dukrai skirta daina 
„Rausvaskruostė Dafnė“, autoriaus pažymėta kaip 
mažorinis menuetas. „O, jei kas žinotų, koks esu 

laimingas, regėdamas tavo skruostų raudonį, Dafnė, 



103

net karaliai pavydėtų man, mieloji!“ –  
džiaugiasi aistra degantis jaunuolis.

Prieš kelis šimtmečius gyvenę žmonės neturėjo mūsų 
laikų technikos, internetinio radijo – o muzikavimo 
poreikis buvo didelis. Muzika XVIII amžiuje užėmė 

labai ryškią kultūrinio gyvenimo dalį, klavišinių 
instrumentų paklausa augo, daugybė pasiturinčių 

šeimų skatino vaikus mokyti groti vienu ar net 
keliais instrumentais. Tad populiarios, mėgėjams 

įkandamos muzikos poreikis buvo sparčiai augantis. 
Mozartas puikiai suvokė tokios muzikos poreikį ir 

šalia sudėtingų, ambicingų kūrinių siūlė ir paprastų, 
nesudėtingų pjesių. Kaip ir vėliau – Schubertas, o 
dar vėliau Paulius Hindemithas, savaip kuriantys 

platesniam ratui prieinamą muziką. Dabar toji 
atskirtis pernelyg didelė ir rimtais save laikantys 
autoriai kokybiškos pramoginės muzikos nekuria, 

užleidę tą nišą mėgėjams kompozitoriams, dažnai apie 
kompozicijos meną žinantiems gerokai mažiau, nei 

geistume.
Mozarto kūryba – pasikartosiu – yra tarsi visos 

europinės muzikinės kultūros sėkmių branduolys, iš 
kurio skylantys atomai teikia neišsenkamas kūrybinio 

kuro atsargas visiems prabėgusių laikų, dabarties 
ir ateities kūrėjams, ir ne tik muzikantams. Mozarto 

kūryba gali įkvėpti ir dailininkus, ir architektus, o gal 
net ir matematikus. Vien ko vertos Mozarto kūrinių 

dalių proporcijos, aukso dalybos taškai ir laiko, erdvės 
pojūčio perkėlimas į realų pasaulį. Mozarto muzika 
atveria mums norą kurti, tuo procesu didžiuotis ir 

džiaugtis. Likite sveiki su garsais ir tyla.
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…O Lietuva mana – ritmingas vėtros kirtis –
Su kosmoso daina paskirta amžius irtis,
Sukepę smegenys – ne jos minties atstovai;
Jos dieviška ugnis – laimėjimui ir kovai…

 
Būtent į Fausto Kiršos poemos „Pe-

lenai“ posmą nejučia prisiminiau, užver-
tęs paskutinius biografinės Rimanto P. 
Vanago knygos „Avižienio algoritmas 
ir kiti neramūs ritmai“puslapius. Nes 
knygos personažas iš tiesų yra tikrąja 
prasme graikų heros, ypatinga asmeny-
bė, apdovanota ne tik įvairiapusiu talen-
tu, bet ir nenuilstamu užsibrėžto tikslo 
siekimu, vidine energija, valia ir pasiš-
ventimu mokslui. Maištaujanti, ieškanti 
prometėjiška dvasia ryškiai ženklina visą 
mūsų heros gyvenimą, ženklina svariau-
siais, pasaulinio lygio moksliniais atra-
dimais. Kova ir laimėjimas – man regis, 
vieni iš svarbiausių visos R. P. Vanago 
knygos leitmotyvų. Kaip ir panieka su-
kepusioms, miesčioniškoms, nubuitė-
jusioms smegenims, panieka bedvasei, 
pavydžiai vulgarybei bei vidutinybei.

Knygos heros yra garsusis profeso-
rius Algirdas Avižienis, apie kurio pa-
siekimus ir pasaulinio lygio atradimus 
daugelis žino ar bent girdėjo. Žinoma, 
visų pirma jo vardas siejamas su Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimu Kaune, 
su jo įdiegta vakarietiškais, moderniais 

Gediminas JANKUS 

DIDIEJI ŠALIA MŪSŲ

Išleido „Petro 
ofsetas“
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principais besiremiančia mokslo ir studijų programa, su 
besąlygišku akademinės laisvės principu ir garsiuoju ar-
tes liberales – laisvųjų menų – švietimo modeliu. VDU 
garbės profesorius A. Avižienis Universiteto atkūrimą 
tiesiogiai siejo su Lietuvos Nepriklausomybe, jam tai tapo 
ypatingai svarbia misija – išrinktas pirmuoju Universiteto 
rektoriumi, savo žinias bei patirtį dosniai dalino ir diegė 
Vakarų pasaulio mokslo modelį.

Profesoriaus gyvenimas glaudžiai susijęs su Kaunu 
ir, atrodytų, kad būtent kauniečiai visų pirma privalėtų 
didžiuotis, pagerbti, kalbėti, rašyti apie didį mokslininką. 
Keista, kad iki šiol buvusios valdžios nesumojo suteikti A. 
Avižieniui miesto Garbės piliečio vardo, nors jo nuopelnų 
pakanka su solidžiausiu kaupu. Gal kai kurie mimozi-
niai vietos politikieriai iki šiol negali atleisti profesoriui 
jo principingumo, tiesumo, nesitaikstymo su klaidinimais, 
apgaule ir veidmainyste? Juk jis dar 2003 metais buvo 
išrinktas į miesto Tarybą, vadovavo Plėtros ir ekologijos 
komitetui, – iki šiol prisimenu jo susižavėjimą keliantį 
entuziazmą, įtaigų, argumentuotą kalbėjimą, kurtą stra-
teginio miesto vystymo viziją, kurią, nepaisant diletantų 
pešiojimų, įgyvendino. Įgyvendino teoriškai, nes tik kai 
kurie jo numatyti ir apginti projektai tapo tikrove – pavyz-
džiui, sporto arena Nemuno saloje. Jau tada stebėjausi, 
kaip toks pasaulinio lygio mokslavyris, idealistas, Lietuvai 
ir gimtajam miestui aukojęs viską, galės realizuoti savo 
vizijas tarp vietos politikierių, tada atvirai pagal įtakos 
ir turimų mandatų skaičių susiskirsčiusių strategines ir 
ne tokias svarbias įmones, tarnybas bei, žinoma, besi-
dalinančių finansų srautus savo partijoms ir rėmėjams. 
Principinga laikysena ir atviru kalbėjimu, padorumu, 
savaime suprantama, profesorius ne visiems tiko ir pa-
tiko. Apie tai, beje, pasakoja pats A. Avižienis Rimanto 
Vanago knygoje. Būtent tie atviri ir tiesūs kaunietiški 
darbo miesto Taryboje priminimai-prisiminimai, autoriaus 
subtiliai pateikti, ir paskatino pradėti būtent nuo Kauno.
Apgailestaujant, kad ne kauniečiai tokiu solidžiu leidiniu 
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Algirdas Avižienis.  
Jono Petronio nuotrauka
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pagerbė profesorių, būtina priminti, kad dar 2012 metais 
gausiai iliustruotą knygą apie Algirdą Avižienį jo 80-ojo 
jubiliejaus proga išleido Pasaulio lietuvių centras Kau-
ne (sudarytojai Valdas Kubilius ir Janina Masalskienė), 
kuria VDU bendruomenė ne tik padėkojo profesoriui už 
visus jo nuopelnus, bet ir sudėjo daug dokumentikos, 
išsamią biografiją, patentus, svarbiausių atliktų tyrimų 
(1955–2012) santrauką bei kruopščią bibliografiją.

Būtent tais pačiais profesoriaus Jubiliejaus metais 
nenuilstantis rašytojas anykštėnas Rimantas Vanagas 
išleido solidžios apimties, beveik 600 puslapių biografinę 
knygą „Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai“. Tiesą 
sakant, abejoju, ar kuris nors iš Kauno ar Vilniaus li-
teratų sugebėtų atlikti tokį milžinišką, kruopštų ir įsi-
dėmėtiną darbą – meniškai įprasminti didžio žmogaus, 
pasaulinio lygio mokslininko nelengvą kelią į pripaži-
nimą, suprantamai išdėstyti gan sunkią informatikos, 
šiuolaikinių technologijų terminologiją, pajusti mokslinių 
atradimų esmę ir jų reikšmę.

Vasaros dykinėjimai pavirto rimtu šio leidinio studi-
javimu, ir turiu pasakyti, kad tokio išsamaus, su meile 
ir atsakomybe parašyto biografinio veikalo seniai neteko 
skaityti. Rimantas P. Vanagas, daugybės knygų ir mo-
nografijų autorius, yra neeilinio talento meistras. Šioje 
knygoje jis sugebėjo netradiciškai, neformaliai atskleisti 
savo herossiekius, talentą, rašytojas išgyvena dėl kiekvie-
no mokslininko žingsnio, jautriai lydi jį sėkmėse ir sun-
kiomis nevilties ar netekties valandomis. Autorius surinko 
daugybę archyvinės medžiagos, rado gilias Avižų-Avižie-
nių giminių šaknis, aprašė ir Anykščius, kuriuose nuo 
seno gyveno būsimo profesoriaus giminės, be to, labai 
išsamiai ir pagaviai perteikė lietuvių inteligentų šeimos 
traukimąsi į Vakarus, baigiantis karui ir artėjant sovie-
tų kariuomenei. Bėgimas nuo bolševikų, vargai dipukų 
stovyklose, galų gale naujas gyvenimas Amerikoje – visa 
tai perteikta sodriai, gyvai, tikro meistro ranka.Atrodytų, 
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garbinga misija tinkamai atlikta. Tačiau talentingasis 
Rimantas P. Vanagas nenurimo. Šiais metais jis parengė 
jau straipsnio pradžioje minėtą naują leidinį, paantraštėj 
paaiškinęs – „Mokslininko Algirdo A. Avižienio gyvenimo 
romanas“. Nors autorius pažymi, kad tai – „antra redak-
cija“, vis tik, įdėmiai perskaičius, akivaizdu, kad tai visai 
naujos sandaros ir koncepcijos kūrinys, gerokai, ne tik 
apimtimi, besiskiriantis nuo 2012 metų knygos.

R. P. Vanagas, be abejo, paliko svarbiausius profeso-
riaus gyvenimo faktus, jo studijas, mokslinius tyrimus ir 
atradimus, tačiau viską perteikė daug raiškiau ir įspū-
dingiau. Pasirinkęs modernaus romano formą – apribojęs 
turinį tik tuo, ką gali matyti ir jausti patys veikėjai, šiuo 
atveju – kūrinio heros, jis pasakojimą daugeliu atvejų 
keičia tiesioginiu vaizdavimu, drąsiai naudoja dramines 
formas – sakytinį ir vidinį monologą, dialogą. Epinis 
pradas, būdingas pirmajai knygai, lieka antrame plane.

Labai vykusiai panaudoti „sąmonės srautai“ – he-
ros pasakojimai, sumaniai įterpti į bendrą naratyvą. Juose 
pats Algirdas Avižienis išsamiai papildo arba netikėtai 
įsiterpia su savo liudijimu ar įspūdžiu. Atviras, princi-
pingas profesoriaus kalbėjimas, liečiantis etikos, doros, 
lietuvybės klausimus, netikėtai, pasakojant apie savo 
šeimą, vaikus, bendras keliones, iškylas, operos lankymą, 
tampa lyriškas, net poetiškas.

Akivaizdu, kad šioje knygoje Rimantas P. Vanagas 
daug daugiau dėmesio skiria savo heros veržimuisi į 
mokslo viršūnes, jam rūpi A. Avižienio idėjos ir nenuils-
tanti veikla lietuvybės labui. Profesorius niekada neuž-
miršo lietuvis esąs, sielojosi dėl Tėvynės, jos okupacijos, 
aktyviai dalyvavo įvairiašakėje veikloje.

Vietos skiriama ir pamąstymams apie mokslininko 
garbę, etiką, apie tiesos žodžio būtinybę. Juk neseniai 
nuskambėjo aukštojo mokslo bei universitetų pertvarkos 
gairės, kurios sulaukė ir kritikos. Profesoriaus Algirdo 
Avižienio pozicija, profesionalus žodis, ypatingai svarūs 
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ir svarbūs, rado vietos R. P. Vanago knygoje. Aktualios, 
skaudžios ir dažnai kai kurių nutylimos temos – bet tik 
ne mūsų heros. Profesorius dar kartą parodo ištikimybę 
demokratiškiems laisvės ir tiesos principams. Jis išdrįsta 
mesti pirštinę apsišaukėliams, drąsiai įvardina nekompe-
tenciją, motyvuotai ir pagrįstai sprogdina tuos „mokslo 
burbulus“, kurie dviveidės sistemos, sovietinio mentaliteto 
ir apgaulės bei manipuliacijų dėka iki šiol plūduriuoja 
mūsų akademiniame gyvenime ir mokslo pasaulyje. Bet 
įdomiausiai R. P. Vanagas perteikia profesoriaus moksli-
nius pasiekimus. Kompiuterių arit metika. Nepašvęstajam 
sunku ir susivokti. Autorius apie Avižienio atradimą – 
algoritmą – kalba be dirbtinio patoso, nedelsdamas krei-
piasi į patį profesorių, kuris pasitelkia įprastą dešimtainę 
sistemą ir jos pavyzdžiu aiškina, jog kompiuteriui sudėtį 
geriau atlikti vienu žingsniu, „nepaisant, kokio ilgumo 
skaičiai“. Taigi, tasai „vienas žingsnis“ ir yra vadinama-
sis „Avižienio algoritmas“; profesorius atrado būdą, kurį 
išdėstė savo daktarinėje disertacijoje, apgintoje Ilinojaus 
universitete 1960 metais. Autoritetingi mokslo žurnalai 
paskelbė, kad „šis lietuvio mokslininko atradimas – reikš-
mingiausias šimtmečio atradimas aritmetikoje“. R. P. Va-
nagas ne be pasididžiavimo ne kartą pakartoja mažai kam 
žinomą faktą – Avižienio pavardė įrašyta tarp garsiau-
sių žmonijos matematikų – Euklido, Pitagoro, Keplerio, 
Fermio…Daug vietos autorius knygoje skiria ir kitiems 
profesoriaus moksliniams pasiekimams, išskirdamas jo 
darbą JAV NASA Kosmoso tyrimo laboratorijoje, kur A. 
Avižienis išrado ir pademonstravo pirmąjį pasaulyje save 
pataisantį erdvėlaivių kompiuterį STAR – už jį gavo JAV 
patentą ir buvo apdovanotas įvairiais garbės ženklais bei 
NASA medaliu „Už ypatingus laimėjimus“. R. P. Vanagas 
pasitelkia ir bendradarbių pasakojimus, ir paties profe-
soriaus prisiminimus, vaizdžiai nupiešia įtemptos valios 
bei proto pastangas, ieškant geriausio varianto. Manau, 
autoriaus koliažinis modernaus pasakojimo principas, 
naudojant įvairias priemones – monologą, dokumentiką, 
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prisiminimus, – visiškai pasiteisino. Prieš akis iškyla 
tikras Didžiavyris, kuklus, sąžiningas, be galo doras ir 
principingas Žmogus. Iškyla santykiuose ne tik su kolego-
mis mokslininkais ar savo studentais. Jis atsiskleidžia ir 
bendraudamas ar pasakodamas apie savo šeimą, keliones 
į Lietuvą, istorinio VDU atkūrimą. Išskirčiau ir istoriją 
apie Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinės 
fondo įkūrimą, apie reikšmingiausią A. Avižienio iniciatyvą 
ir indėlį, tvarkant žymiojo rašytojo gimtinę, jį atvežant 
viešnagei. Didi asmenybė yra šalia mūsų ir, lenkdamasis 
Algirdui Avižieniui, lenkiuosi ir knygos autoriui Rimantui 
P. Vanagui, dar kartą iškėlusiam jo didžiulius nuopelnus, 
nuoširdžiai įprasminusiam tokį tikro heros nueitą kelią į 
viršūnes. Savo knygą R. P. Vanagas užbaigia jaudinančia 
scena jachtoje „Leighstar“, iš kurios denio profesorius su 
sūnumi į vandenyną nuleidžia urną su žmonos Jūratės 
pelenais: „…Keistas dievų sumanymas tas žmogaus gy-
venimas. Toks keistas, kad net visko matęs žilaplaukis 
mokslininkas, nuo vaikystės vadintas vunderkindu, nu-
stemba, staiga greta savęs pajutęs atsiveriant tuštumą, 
bedugnę. Dar keisčiau, kad jos pačioj gilumoj – ne juoda 
naktis ir ne juodas, širdį gniaužiantis skausmas, o si-
dabro spindulius skleidžiantis dieviškas kalnas. Šviečia, 
kaip kadaise vaikystėj… Kas pasakys, koks jo vardas: 
Meilė? Svajonė? Viltis? Tėvynė?..“

Kas pasakys?

R.P. Vanagas ir  
A. Avižienis –  

pasaulio anykštėnų 
sueigoje
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Įsibėgėjantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų koncerti-
nis sezonas pakvietė į antrąją koncertų ciklo „M. K. Čiurlionio 
muzikiniai keliai Europoje“ programą. Jos metu surengti trys 
koncertai, skirti M. K. Čiurlionio studijų Leipcige metams. 
Koncertai, kuriuose grojo jaunieji Lietuvos talentai, smuikinin-
kai Konradas Levickis ir Benas Gocentas, altininkė Skaistė 
Žižytė, violončelininkas Augustas Gocentas ir pianistas Joris 
Sodeika (nuotraukoje), vyko skirtinguose šalies miestuose – 
Tauragės kultūros centre, Klaipėdos Eduardo Balsio menų 
gimnazijoje, Vilniuje – M. K. Čiurlionio namuose. Ši progra-
ma – dalis tarptautinio projekto „Europos muzikiniai keliai“, 
kurį net trejus metus kartu su partneriais iš Leipcigo ir Oslo 
vykdys M. K. Čiurlionio namai. 

Rasa MURAUSKAITĖ

EUROPOS MUZIKINIAIS KELIAIS
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Koncertams Lietuvoje besiruošiantys jaunieji atlikėjai ne-
seniai sugrįžo iš Leipcigo universiteto organizuoto festivalio, 
kur jau pristatė Leipcigo kultūrinės aplinkos leitmotyvais 
apipintą programą. Joje – trijų skirtingu laiku šiame mieste 
gyvenusių, skirtingo stiliaus muziką rašiusių, tačiau Leipcigo 
kultūrinių įtakų jungiamų kompozitorių M. K. Čiurlionio, 
Edvardo Griego ir Claros Schumann kūriniai. E. Griegas, 
laikomas norvegų profesionaliosios muzikos tėvu, Leipcige 
mokėsi pas Carlą Reineckę. Beveik puse amžiaus vėliau pas 
tą patį C. Reineckę į Leipcigą mokytis atvyko ir M. K. Čiur-
lionis. Savo ruožtu, C. Schumann laikoma vienu šio įstabaus 
Vokietijos miesto kultūros simbolių. Šis koncertų ciklas – 
dalis 2018–2020 m. vykdomo projekto „Europos muzikiniai 
keliai“, kurį kartu su partneriais iš Leipcigo ir Oslo vykdo 
M. K. Čiurlionio namai. Tarptautinio projekto veiklų dėmesio 
centre atsidūrė minėti trys Leipcigo jungiami kompozito-
riai – E. Griegas, C. Schumann ir M. K. Čiurlionis, skirtingu 
metu buvę Leipcigo kultūrinės aplinkos dalimi, o vėliau jo 
įtakas parvežę ir įdiegę savo šalyse. Projekto metu vyks ne 
tik koncertai, bet ir festivaliai, menininkų rezidencijos, fo-
rumai, kūrybinės dirbtuvės, parodos, edukaciniai projektai, 
rasis nauji turistiniai maršrutai minėtų kompozitorių keliais 
ar net mobiliosios programėlės, skirtos artimesnei pažinčiai 
su menininkų darbais. Per šias veiklas bus persvarstomos 
kompozitorių kūrybinės sąsajos ir tapatybės, propaguojama 
jų kūryba, skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas, ypač 
didelį dėmesį skiriant jaunosios kartos muzikams. Spalio 
mėnesio koncertų ciklo „M. K. Čiurlionio muzikiniai keliai 
Europoje“ programa – vienas pirmųjų projekto „Europos 
muzikiniai keliai“ šauklių Lietuvoje. Minėtuose koncertuose 
skambėjo E. Griego fortepijoninės miniatiūros, ypač retai 
Lietuvoje atliekamas C. Schumann Fortepijoninis trio g-moll, 
taip pat M. K. Čiurlionio Styginių kvartetas bei fortepijoninės 
miniatiūros. Koncertų metu „gido“ pareigas užimė pianistas 
Rokas Zubovas, kuris pasakojo apie Leipcigą bei praplėtė 
žinias apie programoje skambančius kūrinius. 
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„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS
(…) Antologija suglaudžia gyvus, 
rašančius, rašysiančius, ir jau mi-
rusius, mus palikusius, bet savo 
žodžiais ir nepalikusius, tebeben-
draujančius. Sudėti visi paprastai 
– pagal demokratiškiausią abėcėlės 
principą. Kai kuriuos eilėraščius įsi-
dėmėjau labiau, kiti tyliai praslinko 
pro akis. Neradau tokio, kurio ne-
galėtų antologijoje būti.

Viktorija Daujotytė.
Išleido „Naujoji Romuva“.

Antrojo, kultūrai skirto nacionalinio transliuotojo televizijos 
kanalo LRT PLIUS ašis – kasdien transliuojamas TV žurnalas 
„Kultūros diena“, kurį pasikeidami veda trys jauni, veržlūs, 
skirtingą braižą turintys  vedėjai – radijo ir televizijos auditorijai 
puikiai pažįs-
tamos Gerūta 
Griniūtė ir Ži-
vilė Kropaitė 
bei aktorius 
ir muzikantas 
D o m i n y k a s 
Vaitiekūnas.
„Kultūros die-
noje“ – aktua-
liausia infor-
macija apie 
Lietuvos kul-
tūrinį gyveni-
mą, interviu 
su jį formuo-
jančiomis as-
menybėmis. 
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Spalio pradžioje Vilniuje duris atvėrė Lietuvos muzikų sąjungos 
„Muzikos svetainė“. Simboliškai nauja erdvė veiklą pradėjo prof. 
R. Žigaičio 85 metų sukakties dieną. Jo vadovavimo metais 
Lietuvos nacionalinė filharmonija (vadovavo 23 metus), Lietuvos 
muzikų sąjunga (vadovavo 15 metų) itin didelį dėmesį skyrė 
muzikos sklaidai. Antrasis „Muzikos svetainės“ renginys skirtas 
S.Sondeckio 90 metų sukakčiai. „Muzikos svetainėje“ galima bus 
ne tik muzikuoti, bet ir žiūrėti filmus, operų įrašus, diskutuoti 
aktualiomis temomis, rengti konferencijas ir susitikimus.

Nuotraukoje šviesios atminties muzikai – S. Sondeckis, R. Žigaitis  
ir gražią tradiciją tęsiantis prof. Petras Bingelis.

Lapkričio 15 dieną Vilniaus mažasis 
teatras kviečia į spektaklį „Maskara-
das“, kuris pirmą kartą bus vaidinamas 
naujoje erdvėje – „Compensa“ koncertų 
salėje, Vilniuje. Tai spektaklis, pritrau-
kiantis pilnas žiūrovų sales, išliekantis 
amžinai aktualus, jaudinantis, gydantis 
sielą. Šis, kaip ir dauguma kitų Vilniaus 
mažojo teatro spektaklių, yra apie sie-
kį gyventi kitaip. „Norisi, bet neišeina: 
arba gyvenimas per trumpas, arba per-
nelyg daug smūgių, arba per sudėtinga 
istorija. Kai gyvenimas triuškina, lieka 
viltis“, – sako spektaklio režisierius Ri-
mas Tuminas apie ilgiausiai gyvuojantį 
Vilniaus mažojo teatro spektaklį.
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Pradėkime nuo istorijos. „Man svarbu savy-
je turėti dar vieną įrodymą, jog žmonija ima 
grįžti į romantizmą, į tą skaistųjį, idealizuotąjį 
tautiškumą, antitezę klasikizmui, kurs visus 
mus išauklėjo ir patriotus padarė“, – tai vienas 
sakinys iš 399 Juozo Tumo-Vaižganto laiškų 
Petrui Klimui, teigiantis ištikimybę atgimu-
siai laisvai Lietuvai, pasišventimą aukštiems 
idealams.Laišką pacitavau ne tik todėl, kad 
tai bylojimas apie dviejų iškilių Lietuvos 
kultūros, visuomeninės veiklos ir politikos 
žmonių draugystę, bet ir dėl to, kad jie abu 
buvo 1930 m. įkurtos XXVII knygos mėgėjų 
draugijos aktyvūs nariai, tikri knygos ir lietu-
viško žodžio riteriai. Aptariamame metraščio 
VI tome, Sūduvos istorikas ir draugijos narys 
Kęstutis Subačius nubraukė dulkes nuo pa-
mirštų foliantų, aprašė Marijampolės atsiradi-
mo istoriją, šio krašto žilą praeitį, skaudžius 
ir didvyriškus įvykius, pateikė mažai žinomų 
Vytauto laiškų fragmentus... K. Subačiaus 
kruopščiai surinkti ir įvertinti dokumentai 
atverčia menkai žinomą istorijos puslapį. 

Laimonas INIS

ISTORIJOS  
IR 
KULTŪROS SANKIRTOS

Išleido  
Vidmanto Staniulio 

knygynas Kaune

Prieškaryje dešim-
tį metų veikusi XXVII 

knygos mėgėjų draugija 
1940 m., kaip ir kitos 

veiklios visuomeni-
nės organizacijos, buvo 

uždraustos. Entuzias-
tų grupelė, bibliofilo ir 

knygininko Vidmanto 
Staniulio paskatinta, ne 
tik Draugiją atkūrė, bet 

atkakliai gaivina seną-
sias tradicijas ir puoselė-

ja naujas. Parodos, kny-
gų leidyba – Draugijos 

kasdienybė. Ji rengia ir 
tarptautines konferenci-
jas, tarptautinius eksli-
brisų konkursus, Vaikų 
knygos šventes, dalis. 

Šiame straipsnyje apžvel-
giu XXVII knygos mėgėjų 
draugijos metraščio nau-

jąjį – šeštąjį – tomą. 
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Draugijos narė Perpetua Dumšienė sutelkė dėmesį į XX a. 
pradžios lietuvišką spaudą. Peterburge leistą Lietuvių laikraščio 
komplektą ji perskaitė nuo pirmo iki paskutinio sakinio, ieškodama 
žinių apie lietuvių dalyvavimą Rusų-japonų kare ir Mandžiūrijos 
mūšiuose. Ypač ją domino žinios „Iš karės lauko“. Dešimtys karia-
vusių, sužeistų, mirusių žemiečių pavardžių ir likimų! Valstiečiai 
ir kunigai, tarnautojai ir amatininkai – šimtai praėję karo pragarą. 
Tarp jų – ir P. Dumšienės senelis Jurgis Mozūraitis-Mozūras Ši 
tema nebūtų pilna be dr. Inos Dagytės-Mituzienės ir kraštovaiz-
džio architekto Alvydo Mituzo straipsnio apie piliakalnius, jų 
tyrinėjimus. Juk piliakalniai – savita archeologijos paminklų rū-
šis (legendomis apipintų piliakalnių baltų etninėse žemėse – apie 
4000, o ketvirta dalis jų – Lietuvoje – tai bylojimas apie žmonių 
veiklą, buitį, prekybą, kovas, svajones, tikėjimus, apeigas. Šią 
temą gražiai papildo vienos žymiausios JAV lietuvių dailininkės 
Magdalenos Birutės Stankūnienės „Tautosakos deivių“ („Mitai“) 
susakralintos gamtos ir dievybių ciklo darbai.Tauta, kuri praran-
da objektyvesnį savo istorijos išmanymą, gilesnį jos suvokimą, 
praranda ir savo tęstinumo gilumines šaknis – teigia akademikas 
Romualdas Grigas. Jo „Mintys apie suklaidintą (ir suklaidinamą) 
istorinę atmintį ir sąmoningumą“ – giliaprasmės, polemiškos įžval-
gos – netikėtos, verčiančios susimąstyti, vaduotis iš stereotipų, 
o kartais – išmintingesniu žvilgsniu pažvelgti į praeitį, dabartį ir 
ateitį. Remdamiesi Metraščio autorių straipsniais ir tyrinėjimais, 
dar šiek tiek pavaikščiokime istorijos keliais. Šį kartą – kultūros 
istorijos. O šią kelionę galime pradėti drauge su dr. Inga Stepu-
koniene. Garliava – nedidelis miestelis, prisiglaudęs prie Kauno, 
lyg ir nelabai iškilus, o praeityje... Inga Stepukonienė apie Garliavą 
parašė solidžią monografiją. Šį kartą atkreipsiu dėmesį į jos rašinį, 
skirtą vaistininkui Kazimierui Aglinskui. Be galo įdomi asmenybė! 
Mokydamasis Maskvos universiteto Farmacijos skyriuje, susipaži-
no su Jonu Basanavičiumi ir toji draugystė tęsėsi visą gyvenimą. 
Išskirtinės reikšmės žurnalisto Antano Staškevičiaus rašinys apie 
Petrą Rusecką, jo pasiryžimą surinkti kuo daugiau žinių apie pa-
sišventėlius knygnešius, jų likimus ir kovą už lietuvišką žodį. O 
nuo senųjų (ar iš tikrųjų senųjų?) knygnešių istorijų „peršokime“ ir 
prie šiandienių. Tauragiškė mokytoja Algaudė Emilija Bukontienė 
kasryt keliasi 4 valandą, pakeleivingomis mašinomis, merkiant lie-
tui, pučiant šiauriui, apsikrovusi lietuviškomis knygomis skuba per 
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karalienės Luizos tiltą, ir pasiekia Uljanovo (Kraupiškio) miestelį, 
kur moko vaikučius protėvių kalbos, telkia tenykščius lietuvius 
bendruomeninei veiklai. Paradoksas: kažkada, spaudos draudi-
mo laikais, lietuviška knyga per Nemuną „ėjo“ Lietuvon, dabar – 
atvirkščiai – iš mūsų krašto į Mažąją Lietuvą! Apie tai Metraštyje 
pasakoja Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas, Baltų 
kultūros ir mokslo paramos fondo vadovas Sigitas Šamborskis   
Plačią vagą puoselėjant ir saugant lietuvybę Lenkijos Punske išarė 
Aušros leidykla, organizuojanti Poezijos pavasarius, literatūrinius 
skaitymus ir lietuvių kalba leidžianti laikraštį, Prūsijos istorijos 
metraštį, grožinę literatūrą, vadovėlius. Šio didelio darbo organiza-
torius poetas Sigitas Birgelis. Dr. Aloyzas Romas Dobrovolskis 
pasiryžo lietuviškų knygų pėdsakų paieškoti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Pasirodo, pirmoji lietuviška knyga čia išleista prieš 143 
metus! Tai M. Turausko anglų–lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žo-
dynas. Mokslininkas sukaupė gausią JAV išleistų knygų lietuvių 
kalba biblioteką. „Erškėčiuoti keliai“, „Istorijos atšvaitai“, „Kryžkelių 
vėjai“, „Žmogus ir laikas“, „Archyvai, kolekcijos“ – svarbiausios 
naujosios Metraščio skyrių temos. 

Naujojo METRAŠČIO tomo sutiktuvės Kaune
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Kai 2018-ųjų metų pavasarį pamatėme VIII tarptautinio Stasio 
Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursų dalyvių są-
rašą, pirmiausia nudžiugino , kad dauguma konkursantų jau nuo 
mažumos pasinėrę į kūrybos slaptį. Tai tėvų ir pedagogų rūpes-
tis pastebėtam talento daigeliui. Beje, ne vienas atlikėjas tęsia ir 
savo vyresnių gentainių nueitą muziko kelią. Tai gražiai liudija ir 
Lietuvos muzikų rėmimo fonde Stasio Vainiūno namuose rugsėjį 
surengtas koncertas. Jis prasmingai paženklino ir šitos institucijos 
dvidešimt penktojo sezono pradžią.Tą vakarą koncertavo jau minėto 
Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursų laure-
atas ansamblis „CoLore Duo“ – smuikininkas Konrad Levicki ir 
pianistė Lauryna Lankutytė (V. Juodpusio nuotr.). Jų programoje 
ir Stasio Vainiūno 38-uoju opusu pažymėtos Sonatos smuikui ir 
fortepijonui. Opusas 1971-aisiais  buvo sukurtas šiuose Namuose. 
Duetas neabejotinai paženklintas talentu, lėmusiu ir aukštą antrą 
vietą (pirma vieta kamerinių ansamblių grupėje neskirta) pava-
sariniame konkurse, kurio vertinimo komisijai vadovavo Avedis 
Kouyoumdijan iš Austrijos. Varžėsi 14 kamerinių ansamblių iš 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Estijos, Italijos, Norvegijos, Prancūzijos, 
Vengrijos, Ukrainos.

O tą vakarą Stasio Vainiūno namuose  Konradas ir Lauryna 
dar griežė M.K. Čiurlionio, J. Corigliano kūrinius. Klausytojai išgir-
do ir pačių atlikėjų mintis apie kūrybinį kelią, kuriam prasmingų 
impulsų suteikė profesorius Julius Andrejevas bei konkursui duetą 
rengusi doc. dr. Indrė Baikštytė.

Vaclovas JUODPUSIS

LAIPTAI
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Kasiulio muziejuje atidaryta
paroda
„Romas VIESULAS (1918–1986).
GRAFIKA“

Ekspresija, vitališkumas, iš pa-
žiūros lengvas ir virtuoziškas stilius, 
spalvinė įtaiga – tai tik keletas grafi-
ko Romo Viesulo kūrybos privalumų. 
Skaudi gėla, tikros, išgyventos emoci-
jos slypi abstrahuotose dailininko vizi-
jose, kuriose atpažįstame komplikuotą 
nūdienos pasaulį.Viesulas sulaukė plataus pripažinimo ir 
tarptautiniu mastu išgarsėjo kaip litografijos meistras.

Jį žavėjo šios technikos spontaniškumas, minkšti sub-
tilūs pustoniai bei gilūs aksominio juodumo tonai, piešinio 
laisvė ir galimybė perteikti plonyčių, tirpstančių linijų vir-
pėjimą. Ekspresyvią ir spontanišką laisvų potėpių manierą, 
tapybiškas spalvotos litografijos paieškas Viesulo kūriniuose 
keitė santūri minimalistinė raiška ir eksperimentiniai menų 
sintezės atradimai. Didelis litografijos entuziastas, jis prisi-
dėjo prie šios technikos populiarinimo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, daug nuveikė dėstydamas: nuo 1960 m. jis dirbo 
Templo universiteto Tyler meno mokykloje, tapo profeso-
riumi, grafikos skyriaus vedėju. Dailininkas ne kartą buvo 
siunčiamas į Italiją, su pertraukomis dėstė mokyklos filiale 
Romoje, o 1985 m. buvo paskirtas šios meninės institucijos 
direktoriumi ir vadovavo jai iki pat mirties. Viesulas, plačių 
interesų menininkas, bendradarbiavo Amerikos lietuvių spau-
doje, daug rašė lietuvių dailės klausimais, skaitė paskaitas. 
Pats parašė poetines įžangas savo grafikos ciklams Toro 
desconocido (1960) ir „Smūgis“ (1963), parengė monografiją 
apie Dailės ir amatų mokyklos grafikos mokytoją Freiburge 
Telesforą Valių, rašė apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, 
Adomą Galdiką, aktyviai domėjosi įvairiais meno gyvenimo 
klausimais. 1984 m. laimėjo Vatikano paskelbto šv. Kazi-
miero pašto ženklo konkursą. 
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RUDUO LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUJE 

 Dailininkas surengė per 50 asmeninių kūrybos parodų, 
dalyvavo daugybėje bendrų ir grupinių parodų. Viesulo kū-
rinių turi daugiau kaip 40 užsienio šalių muziejų, galerijų 
ir bibliotekų. 

Suprasdama išskirtinę Viesulo kūrybos reikšmę Lietu-
vai, vertingiausius dailininko kūrinius ir didelį dokumentinį 
archyvą Lietuvos dailės muziejui šeimos vardu padovanojo 
menininko našlė Jūra Viesulas. Jos dėka jubiliejinėje re-
trospektyvinėje Romo Viesulo kūrybos parodoje pirmą kar-
tą Lietuvoje pristatomi visi septyni svarbiausi menininko 
sukurti ciklai ir pavienės litografijos. Ekspoziciją papildo 
dailininko ankstyvosios kūrybos pavyzdžiai iš Antano Mončio 
namų-muziejaus Palangoje. 

 Parodą palydi dailininko kūrybai skirtas albumas (sud. 
R. Urbonienė). Juo, pasitelkus naujai prieinamą autentišką 
medžiagą (dailininko kūrinius, dienoraštį, asmeninę kores-
pondenciją, šeimos, kolegų prisiminimus), siekta papildyti 
vieno talentingiausių Lietuvos išeivijos grafiko biografiją nau-
jais faktais ir detalėmis, apžvelgti dailininko meninio stiliaus 
raidą ir pokyčius, surinkti ir suregistruoti svarbiausiuose 
Lietuvos muziejuose saugomą dailininko kūrybą, pateikti 
iki šiol mažai pažintą jo gyvenimo vaizdinę retrospektyvą 
su biografiniais dokumentais ir nuotraukomis iš dailininko 
šeimos bei Lietuvos dailės muziejaus archyvo.

Regina Urbonienė

Romo Viesulo žmona Jūra, sūnūs su parodos kuratore R. Urboniene 
ir V. Kasiulio muziejaus vadove I. Mažeikiene
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KAVA UŽKARIAUJA  
PASAULĮ IR LIETUVĄ 

Kava – bene mėgiamiausias gėrimas šiuolaikiniame 
pasaulyje. Gurkšnis kitas juodos – ir vėl pasivejame vis 
greitėjantį gyvenimo tempą. Kavos medelis yra kilęs iš 
kalnuotojo Etiopijos pietvakarių regiono. Iš ten jis paplito 
po Arabijos pusiasalį. Paplito, išmokus iš augalo vaisių 
pasigaminti gėrimą. Kaip tai nutiko, byloja dvi legendos: 
krikščioniškoji ir musulmoniškoji. Pasak pirmosios, apra-
šytos XV a. hebrajų kalbos profesoriaus Fausto Nairobio 
Romoje, tai įvyko Etiopijoje. Piemuo Kaldi, ganęs ožkelių 
bandą, pastebėjo, kad jos naktimis vietoj ramaus miego 
ėmė visaip šėlioti. Kad tik nebūtų apsėstos kokios tamsios 
jėgos! Gretimo vienuolyno priorui pavyko išsiaiškinti prie-
žastį: ožkelės prisismaguriavo kavamedžio lapų ir uogų. Nuo 
tada ir vienuoliai žinojo, iš ko žvalinantį gėrimą gamintis, 
kad ilgos maldų valandos nebūtų varginančios. 

Musulmoniška kavos atradimo versija pasakoja apie 
gydytojo Hadži Omaro piligrimystę į Meką. Jo kelionė vyko 
neskubiai, teikiant pakeliui pagalbą sergantiems. Kartą 
jis buvo pakviestas gydyti Mokos miesto valdovo dukterį. 
Sėkmingai išgydė ją, tačiau ir … įsimylėjo. Už tokį įžūlumą 
buvo išvytas iš miesto į dykumą be maisto ir vandens, taigi 
tikrai mirčiai. Laimei, išgirdo giedant paukštelį, nutūpusį 
keistame medelyje. Tai būta kavamedžio, kurio stebuklingų 
savybių atskleidimas gražino Omarui valdovo malonę ir 
net jo dukters ranką. 

 Gėrimo pavadinimas tikriausiai bus kilęs iš arabiškų 
žodžių cahouch ar gaweh, reiškiančių jėgą ir stiprumą. 
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Tačiau etiopų krašte esama gyvenvietės Kaffa vardu. Ka-
vos vartojimas pirmiausia išplito arabų pasaulyje, tarp 
Mekos ir Kairo, sukurdamas ten ir kavinių tradiciją. Jose 
buvo aptarinėjami reikalai ir ilsimasi. Bene pirmoji kavinė 
buvo įkurta 1554 m. Stambule. Skrudinti pupeles prieš jas 
sumalant imta tam, kad kavoje neliktų rūgštoko skonio.

Sudėtinga ir kupina visokių nuotykių buvo kavos ke-
lionė iš Artimųjų Rytų į Europą ir Naująjį pasaulį. Visų 
pirma todėl, kad arabai kavamedžių augintojai neleisdavo 
išvežti nesumaltų pupelių. XV a. pradžioje kava iš Arabijos 
kažkaip pateko į Indiją. Olandų pirkliai XVII a. viduryje 
užsodino kavamedžiais plantacijas Ceilone. Venecijiečiai 
kavos pupelių atvežė į Italiją, kur ji buvo sutikta labai 
įtariai: ar ne šėtono išmislas krikščionims pavilioti? Tačiau 
popiežiaus Klemenso VIII ištarmė, paragavus kavos, buvo 
tokia: „Tai pernelyg puikus gėrimas, kad palikus jį neti-
kėliams. Apgaukime šėtoną, – pašventinę kavą, turėsime 
krikščionišką gėrimą!“ 

Pati įžymiausia kavinė Europoje – Venecijos „Florianas“ 
pirmuosius lankytojus priėmė 1720 metais. Šiandien joje 
būtinai apsilanko pasaulio galingieji ir įtakingieji. Paryžiuje 
kavos gėrimo tradiciją išplatino turkų ambasada, rengda-
ma egzotiškus priėmimus. O garsiąją „Prokopo“ kavinę, 
kuri tapo ir literatūriniu salonu, rytietišku stiliumi 1686 
m. įrengė sicilietis Procopio dei Coltelli. Sakoma, kartą 
joje savo skrybėlę užstatu paliko kapralas Bonapartas, 
būsimasis imperatorius Napoleonas. Jo užsienio reikalų 
ministras Šarlis Morisas Taleiranas kavos kokybę nusakė 
taip: „Kava turi būti juoda kaip velnias, karšta kaip pekla, 
tyra kaip angelas ir saldi kaip meilė“. 

Vidurio Europoje kava išpopuliarėjo po pergalingo Vie-
nos mūšio 1683 m. Tuokart krikščioniškoms šalims buvo 
iškilusi didžiulė Osmanų imperijos ekspansijos grėsmė. 
Įsitvirtinęs Balkanuose, sultonas pasiuntė 158tūkstanti-
nę armiją, vadovaujamą vizirio Kara Mustafos, nukariauti 
Austrijos. Popiežius kreipėsi į Abiejų Tautų respublikos 
valdovą Joną Sobieskį, maldaudamas ginti krikščioniškąjį 
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pasaulį. Karinė Vienos kampanija, net ir triskart mažes-
nėmis už priešo pajėgomis, buvo labai sėkminga. Rugsėjo 
12 d. prie Kalenbergo vietovės Sobieskio sparnuotieji hu-
sarai netikėtai puolė Vieną užblokavusius turkus. Kruvinas 
mūšis truko visą dieną ir baigėsi visišku turkų sutriuš-
kinimu. Šaunia pergale Jonas Sobieskis išgarsėjo visoje 
Europoje, buvo poetų liaupsinamas kaip Europos skydas 
prieš mahometonus. Astronomai net vieną žvaigždyną jo 
garbei pavadino „Skydu“. Šis žvaigždynas pavaizduotas 
ir ant senosios Vilniaus observatorijos pastato. Priešo gur-
guolėje buvo aptiktos didelės atsargos maišų su kavos 
pupelėmis. Vienam iš pasižymėjusių Vienos gynėjų Jurgiui 
Francui Kulčickiui atiteko didelė šio grobio dalis. Jis ir ati-
darė Vienoje pirmąją kavinę, kurioje patiekdavo pasaldintą 
medumi, užbaltintą grietinėle kavą. Šis apsukrus pirklys 
kilęs iš Lvovo apylinkių, tad dabar ir šis Ukrainos miestas 
naudojasi jo šlove, pastatęs jam paminklą ir pasiskelbęs 
kavos miestu. Kava ten tikrai skani...

Skandinavijoje baimintasi priprasti prie kavos – ar nėra 
kenksminga sveikatai? Švedijos karalius Gustavas III ėmėsi 
„moksliškai“ spręsti problemą. Dviem žiauriems nuteistiems 
myriop nusikaltėliams dovanojo gyvybę, bet su sąlyga, 
kad kalėjime vienas kasdien gertų tik kavą, o kitas – tik 
arbatą. Ir ką gi? Ilgiau išgyveno „kavinis“; net ilgiau už 
patį karalių ir kalinius prižiūrėjusį gydytoją. 

XVIII a. pradžioje pirmieji kavamedžiai prigijo Ams-
terdamo botanikos sode, o 1714 m. vienas medelis buvo 
padovanotas Prancūzijos karaliui Liudvikui XIV; pasodin-
tas ir stropiai prižiūrimas Paryžiaus karališkajame bota-
nikos sode. Būtent šio medelio palikuonys šiandien auga 
90tyje procentų pasaulio plantacijų. O įvykiai taip klostėsi: 
1720 m. jaunas jūrų karininkas Gabrielis de Clieu, buvo-
damas Paryžiuje, sugebėjo įgyti botanikos sodo prižiūrė-
tojo dukters palankumą. Netrukus Nansy uoste į nedidelį 
prekybinį burlaivį buvo pakrauta dėžė stikliniu viršumi, 
talpinanti tris kavamedžio daigelius. Transatlantinė kelionė 
į Martinikos salą verta nuotykių romano ar filmo. Burlaivį 
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vijosi Tuniso korsarai, jo bures nudraskė audra, štilis įgulą 
iškankino troškuliu. Paskutiniais vandens lašais kapitonas 
dalijosi su medeliais, tad buvo savo jūreivių vos neišmestas 
už borto. Vis tik vienas daigelis kelionę atlaikė, jis gerai 
prigijo Naujojo pasaulio žemėje ir po trijų metų užaugino 
visą kilogramą pupelių. Kavos plantacijoms plisti padėjo 
praūžęs uraganas, išnaikinęs čia augintus kakao medžius. 
Atkakliajam kapitonui XX a. pradžioje Fort de Franco bo-
tanikos sode pastatytas paminklas su užrašu „Tam, kurį 
taip ilgai stengėmės užmiršti“.

Portugalų kolonijose Pietų Amerikoje taip pat labai su-
sidomėta naująja plantacijų kultūra. Į Antilus deryboms 
dėl kavamedžių įsigijimo pasiuntė diplomatą Franciską de 
Melo Palhetą. Ir tuokart tikslą pasiekti padėjo tik meilės 
intriga. Išvykstant diplomatui namo, gubernatoriaus žmona 
jam įteikė didelę puokštę gėlių, kurioje buvo paslėpti keli 
kavamedžio daigeliai. Nuo tada Lotynų Amerika tapo kavos 
auginimo imperija. Iš čia Arabikos kavamedžiai „sugrįžo“ į 
Afriką, yra dabar auginami Kenijoje ir Tanzanijoje. 

Lietuviai kavos skonį pažįsta nuo Vienos mūšio laikų, 
tačiau gilesnės kavinių lankymo tradicijos mūsų krašte 
nesugebėta išsiugdyti. Nei viena Vilniaus kavinė negali 
pasigirti istoriškumu, išsaugotu šimtamečiu interjeru, nors 
XIX a. pradžioje mieste ir priemiesčiuose jų veikė jau net 
49. Iš to meto prisimenama tik Pilies gatvėje buvusi „Vikto-
rija“, kurioje rinkdavosi šaunieji filaretai. XIX a. pabaigoje 
ši kavinė jau vadinosi „Paryžiumi“, o dabar jos patalpo-
se – optikos parduotuvė. 

Tam tikrų kavinės kultūros daigų Vilniuje imta rastis 
prieškariu. Populiariausiomis tuomet tapo kavinės, įsikū-
rusios tuometinėje Adomo Mickevičiaus gatvėje (Gedimi-
no prospekte). Tai Raudonasis ir Žaliasis Štraliai, pagal 
savininko pavardę. Dar būta Baltojo Štralio, – tai kavinė 
Pilies gatvėje dabartiniuose Signatarų namuose, garsėjusi 
skaniais pyragaičiais. Vokiečių okupacijos metais kavinėje 
lankydavosi rašytojai Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Liūnė 
Janušytė, savaip pratęsdami kauniškių intelektualų Kon-
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rado kavinės tradiciją. O lenkų karo pabėgėliai meninin-
kai Baltajame Štralyje sukūrė smagų literatūrinį kabaretą 
„Ksantypa”.

Tačiau labiausiai plunksnos brolių pamėgta susitikimų 
ir bendravimo vieta buvo Rudnickio kavinė dabartinių Ge-
dimino prospekto ir T.Vrublevskio gatvių kampe. Kavinė čia 
buvo įkurta dar rusų laikais labai simbolišku „Medvied” 
(Lokys) pavadinimu. Prieškariu jos bufete darbuodavosi 
pats šeimininkas Rudnickis, dalydamas pyragaičius. Kavą 
nešiodavo du padavėjai, nuolatinių lankytojų šaukiami 
tiesiog vardais, – Emilis ir Karolis. Demokratišką kavinės 
atmosferą atspindi publicisto ir literato Rapolo Mackonio 
prisiminimų eilutė: „Garuoja karšta kvepianti kava, beveik 
nuo visų staliukų raitosi aukštyn cigarečių dūmai, šlama 
skaitomi laikraščiai ir žurnalai, viską užgožia į vieną ūžesį 
susiliejęs klegesys. Kaip iš gausybės rago pilasi anek-
dotai, sąmojai, karštos diskusijos dėl to ar kito tą dieną 
spaudoje pasirodžiusio įdomesnio straipsnio, dėl įvykusios 
premjeros, dėl naujos, retkarčiais pasirodančios, knygos“. 
Pro šios kavinės langą rašytojas Česlovas Milošas 1940 m. 
pamatė į Vilnių įriedančius sovietinius tankus. Sovietmečiu 
kavinei, pavadintai „Literatais”, kažkiek pavyko išsaugoti 
senąją dvasią, nors nei kvapnios kavos, nei spaudos ant 
staliukų nebeliko. Su kolegomis pabendrauti, savo naujus 
leidinius „aplaistyti” čia išties užeidavo literatai ir jų kūry-
bos gerbėjai. Tačiau šios kavinės šlovę 1959 m. užtemdė 
„Neringa“, brolių Algimanto ir Vytauto Nasvyčių kūrinys, 
nustebinęs „vakarietiškumu“ ir visą sovietų imperiją. Jos 
ekscentriški lankytojai sukūrė ir kavinės legendą. Kampinio 
staliuko prašalaičiams čia nevalia būdavo užimti; jis – „pro-
fesorių“. O studentiškas jaunimas pasimatymus skirdavo 
„prie Černiausko“ – bevardėje kavinukėje prie dabartinės 
V. Kudirkos aikštės. Į tą kavinę tekdavo palypėti keletu 
aukštokų laiptelių ir gerokai pastovėti eilėje, kol atsilaisvins 
kuris iš staliukų. Išties būdingiausias sovietmečio kasdienio 
gyvenimo bruožas – visur eilės...

 Sąjūdžio bangai kylant jaunieji menininkai pamėgo 
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Paminklas  

J. F. Kulčickiui 
Lvove. 

J.F. Kulšickio kavinė Vienoje. XVIII a. 
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susiburti Vokiečių gatvėje įsikūrusioje „Žibutėje“. Šiandien 
toji kavinė prarado savo pavasarišką dvasią ir netgi pa-
vadinimą, tapdama eiline didelio prekybinio tinklo „cafe“. 
Gedimino kalno papėdėje tebestūkso apšepęs statinys, so-
vietmečio architektūros pavyzdys. Tai kitados bohemiškais 
lankytojais garsėjusi „Rotonda“. Ko tik nėra mačiusios jos 
kolonos! O garsioji „Neringa“ dabar – eilinis restoranas; 

Kilnus polėkis kartais stebuklingai sutelkia į visumą amžių 
glūdumoje skendinčius įvykius ir dabartį, istorinius herojus ir 
iškilias įvairių tautų šiandienos asmenybes. Toks pajautimas 
kyla regint gimstantį naują nuo Pasvalio kilusio istoriko, versli-
ninko ir mecenato Prano Kiznio projektą. Šis jautrios ir dosnios 
širdies žmogus, Pasvalyje bei apylinkėse jau palikęs ne vieną 
pastebimą ir įsimintiną kultūros ženklą, šiuokart užsimojo kar-
tu su pasvaliečių bendruomene pastatyti paminklą Žygimantui 
Augustui. Tikriausiai ne vienam mūsų sukirbės panaši mintis: 
kokių reikalų Pasvalyje galėjo turėti Lietuvos didysis kunigaikštis 
ir Lenkijos karalius, kad būtent čia atsiras bronzinis jo biustas? 
Jaunesniuose metuose studijuodamas istoriją, apie Pasvalyje 
1557-ųjų rugsėjį pasirašytas Žygimanto Augusto ir Livonijos or-

Paminklas  
ŽYGIMANTUI  
AUGUSTUI
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gerai, kad nors pavyko išsaugoti interjero dekorą ir tradicinį 
„Kijevo“ kotletą. Kauno „Konrado“ atmintis – tik Laisvės 
prospekto šaligatvio plytelėse. Istorinės „Medviedžio” – „Ru-
dnickio” – „Literatų“ kavinės vietoje – greito amerikietiško 
maisto restoranas... Tad labai teisinga poeto nobelisto Jo-
sifo Brodskio (1940–1996) eilutė, skirta „Neringai“: Laikas 
įeina į Vilnių pro kavinės duris.

dino magistro Vilhelmo 
Fiurstenbergo sutartis 
Pranas Kiznys išgirdo 
iš dėstytojo Rimanto 
Vėbros, kurio paskaitos 
sutraukdavusios pilnas 
auditorijas. „Jis atsklei-
dė mums Lietuvos isto-
rijos tiesų, kurių niekur 
nebūtum radęs. Juk 
trečioji sutartis – LDK ir 
Livonijos ordino karinė 
sąjunga prieš Maskvą. 
Ne kaip tada skambė-
jo, kad prieš Maskvą“. 
Žygimanto Augusto pa-
minklą, kurio projektui 
pritarė Pasvalio savi-
valdybės taryba, kuria 
ukrainiečiai skulptoriai 
Olesis Sidorukas ir Bo-
risas Krylovas, neseniai 
Kaune atidengto „Lais-
vės kario“ autoriai. Trijų 
su puse metro aukščio 
paminklas garbiam ir, 
deja, paskutiniam Ge-
diminaičių palikuoniui 
Pasvalio centre iškils 
gruodžio pradžioje. 

Nuotraukoje iš kairės: Pranas Kiznis, Vy-
čio paramos fondo pirmininkas Česlovas 
Jezerskas, skulptorius Olesis Sidorukas, 
Kunigaikščių Ostrogiškių karūnos fondo 
vadovas Robertas Gabulas.
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Post scriptum

DEVINTASIS RATAS

Gražu žiūrėt, kaip naktį snaigės šoka,
Be rūpesčio, valiūkiškai, paikai,
Smagiai keliaujam naktį tokią,
Apgauti balto šokio. Lyg vaikai
Kvatojamės iš keisto praradimo,
Atrodo, kad nėra kritimo pabaigos.
Ir nesvarbu: žvaigždė viena jau gesti ima,
Baltasis šokis nebežino atvangos...
Paskęstame jame ligi užsimiršimo,
Ligi aklos neperžengtos tiesos – 
Aplink nėra skaudaus kritimo
Nei abejonę tvilkančios šviesos.
Yra naktis. Ir sninga, sninga...
Ramus baltasis šokis...Apgaulingas
Švytėjimas. Ir noras tyliai prisiglaust
Prie atramos likimo įnoringo,
Nenubausto ar nesuspėjusio nubaust
Savęs abejone karščiuojančia skausmingai
Ir kylančia link būsimos šlovės
Verpetais balto sniego gaivalingais,
Užlipdančiais aklas akis erdvės.

r.n

Molinė groteskiškos  
galvos kaukė iš Torento.


