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KULTŪROS 
ARISTOKRATAI

Spalyje kultūros visuo-
menė mini Eduardo 
MIEŽELAIČIO 100-ąsias 
gimimo metines.Antano 
Sutkaus nuotraukose 
poetas su bičiuliais – 
liaudies meistru Stanis-
lovu Riauba (viršuje) ir 
dailininku Vytautu Ka-
zimieru Jonynu.

Beje, rašytoja Petro-
nėlė Orintaitė, buvusi 
Eduardo Mieželaičio mokytoja, beveik prieš du dešimtmečius 
laiške iš Kalifornijos rašė: „Ed. Mieželaitis klasėje buvo pažiba, 
rašiniai sraunia tėkme liejosi, o ir platus apsiskaitymas, žinių 
aruodai...“.

Mieli bičiuliai,
nepamirškite,

kad „SANTAROS“ prenumeratą
2020-iems metams

priima visi
„Lietuvos pašto“ skyriai.
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Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas šiemet  
išleido Elenos BALIUTYTĖS-RILIŠKIENĖS knygą
Eduardas MIEŽELAITIS tarp RYTŲ ir VAKARŲ:
PASIVAIKŠČIOJIMAS su WALTU WHITMANU
ir STAUGSMAS su ALLENU GINSBERGU.

Autorė, pristatydama šią solidžią ir teisingą knygą, rašo:
Eduardas Mieželaitis (1919–1997) priklauso 1920-ųjų 
generacijai, kuri memuaristikoje kartais pavadinama 
tragiškąja. Joje tokių skirtingų pasirinkimų ir likimų ra-
šytojai kaip Alfonsas Nyka-Niliūnas, Vytautas Mačernis, 
Bronius Krivickas, Paulius Širvys... Ar Mieželaičiui tiktų 
minėtoji kartos apibrėžtis „tragiškoji“? Turint prieš akis 
jo gyvenimo ir kūrybos savirefleksijas, atsakymas būtų 
– taip. Po garsiojo triuškinimo Visuotiniame rašytojų 
susirinkime (1946), jis pasirinko aktyvaus prisitaikymo 
prie sovietinės sistemos kelią: vardan galimybės kurti 
pasiryžo eiti su velniu obuoliauti, naiviai tikėdamasis 
jį pergudrauti. Bet tai pareikalavo asmens ir poeto in-
tegralumo kainos. Dvigubą sovietinio menininko būtį 
Mieželaitis įvardijo „žiedotojo paukščio“ metafora:

 Aš žinau... (Patikėk!) Aš mačiau...
 Paukščiui gėda... Didelė gėda...
 Tinklą užmetė: jie apskaičiavo...
 Ir ant kojos užmovė žiedą...

 {...}

 (Aš žinau...) Aš jaučiu... Negražu...
 Paukščiui gėda nešioti žiedą...
 Bet jis paukštis – todėl nepražuvo:
 Ir su žiedu, nors gėda, gieda...

 (Poezija, t. 2, 1968, p. 515)
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prae scriptum

Robertas DARGIS
KODĖL BANDOME  
PASISLĖPTI UŽ ISTORIJOS  
ŠIRMOS

Stebėdamas Baltijos kelio 30-mečio šurmulio pakylėtus žmonių 
veidus, vis užduodavau sau klausimą – kiek iš jų susimąs-
to apie savo ateities siekius ateinantiems 30 metų, kokius 
asmeninius tikslus jie kelia sau gyvenime ir ar paklausia 
savęs, ką jie turi nuveikti patys, kad pasiektų savo išsvajotą 
laimės žiburį? Nes tik galvodamas apie savarankišką veikimą 
žmogus pradeda galvoti ir apie tai, ką galime nuveikti kartu 
kaip bendruomenė. 

Esame kūrybinga entuziastų visuomenė. Kaip gražiai ir 
išradingai mes mokame prisiminti ir paminėti mūsų istorines 
datas – tūkstantmetis, šimtmetis, trisdešimtmetis.... Mes entuzi-
astingai buriamės po vėliavų, kardelių, taškelių simboliais, bet 
tik kad ta vienybė ir pasibaigia kartu su švente. Išsivaikštome 
kas sau, pasineriame į savo kasdienybę iki kito kalendorinio 
ar istorinio kolektyvinio atsibudimo.

Gerbiu mūsų istoriją, bet ar susimąstėme, kad šlovindami 
tik savo praeitį ir nekalbėdami apie ateitį mes tiesiog stovime 
vietoje ar tik iš inercijos judame į priekį. Ar kas nors girdėjo 
visų mūsų istorinių švenčių minėjimo fone nors vieną diskusiją 
apie mūsų ateitį ir žmogaus vietą valstybėje? Nepriklausomybės 
siekėme, nes tai yra pamatas laisvam ir atsakingam žmogui 
kurti savo gyvenimą ir įgyvendinti savo tikslus. Tokie žmonės 
ir tampa stiprių bendruomenių šerdimi bei nulemia ir pačios 
valstybės judėjimo krytį. Prieš 30 metų mus suvienijo nepri-
klausomybės ir laisvės troškimas, o ar kalbame apie idėją ar 
tikslą, kuris taptų paskata kiekvienam savarankiškai veikti ir 
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vienytų mūsų visuomenę? Kalbu ne apie šventinius simbolius, 
o apie tikslą. Mes pamirštame seną kaip gyvenimas tiesą, 
kad praeitis ir dabartis yra tik priemonė mūsų ateities tikslui 
pasiekti. Kartais atrodo, jog slepiamės už istorijos širmos, kad 
negalvotume apie ateitį, nekalbėtume apie iššūkius, kuriuos 
turime įveikti, nes jeigu turi didelių svajonių ar tikslų, tai 
reikės įdėti labai daug pastangų ir kantrybės, kad pavyktų 
juos įgyvendinti. O tai ne taip jau paprasta..... 

Įstrigo vieno iš Baltijos kelio organizatorių atsakymas į klau-
simą, ar dar kartą pavyktų suburti tokį pat Baltijos kelią: 
„Esmė ta, kad tokio masto, nebūtinai Baltijos kelias, kas nors 
įvyktų, tai reikia, kad visi žmonės turėtų vieną bendrą siekį. 
Šiandien Lietuvoje nėra, netgi jeigu mes sugalvotume tris 
kokius tikslus ir siekius, ir tai visų nesuvienytų. Tai galimai 
įmanoma būtų pavojaus atveju, bet, ačiū Dievui, to kol kas 
nėra ir galbūt niekada nebus ir nereikės. Turi būti tikslas“. 
Akivaizdus jo žodžių patvirtinimas yra prieš keletą metų vy-
kusi akcija „Idėja Lietuvai“. Išrinkome tris idėjas, Lietuvos 
vadovai, skambant fanfaroms, iškilmingai jas paskelbė, sim-
boliškai sudėjo parašus... Toliau niekur ir nepajudėjome – dar 
viena graži šventė be tęsinio.... Kodėl? Manau, kad problema 
yra ne idėjų stoka, o lyderių ir jų pasirengimo pasiaukoti 
vardan idėjos įgyvendinimo trūkumas. Vėl priminsiu Čerčilį: 
„Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad 
pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įti-
kintum, visų pirma pats turi tikėti”. Kiek mes turime šiandien 
politikų ir visuomenės lyderių, kurie negalvotų apie savo rei-
tingus, savo siaurą tikslą patikti ir įtikti visiems ir tapatinasi 
su savo valstybe?

Ar toks siekis lengvai įgyvendinamas Lietuvoje? Manau, 
kad ne. Pats beveik dešimtmetį bandau telkti verslą, kad 
susivienydami galėtume kalbėti apie valstybės ateitį, savo 
problemas, investuoti į jaunimo verslumo, kūrybiškumo ir 
anterprenerystės vystymą. Verslo susitikimuose visada kal-
bu, kad mes neturime galvoti tiktai apie save, mes turime 
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jausti atsakomybę už mūsų visuomenę, 
kad ji keistųsi ir būtų stipri bei atvira 
permainoms. Deja, bet dar yra verslinin-
kų ar verslo organizacijų, kurios gyvena 
vedini lietuviui taip būdingo vienkiemisto 
sindromo arba užduodami tik vieną pri-
mityvų klausimą – O KAS MAN IŠ TO?  
Mūsų tauta sunkiai priima pokyčius, mes 
labai inertiškai judame pokyčių link. Prisi-
minkime, juk kai pasaulyje jau pilnu tempu 
vyko pirmoji pramonės revoliucija ir buvo 
tiesiami geležinkeliai bei vyko kiti tuome-
tiniai virsmai, Lietuvoje mes sunkiai prati-
nomės prie metalinio norago. Įsikibę savo 
tradicijų ir nuostatų, mes ir dabar sunkiai 
priimam pasaulio pokyčius ir šiuolaikinio 
pasaulio atnešamus iššūkius. Kartais atro-
do, kad bandome pasislėpti ir pralaukti, kol 
tos nelemtos technologinės ir globalizacijos 
audros, kurios jau apėmė visą pasaulį, tie-
siog praeis pro šalį ir mūsų nepalies. Mes 
norime saugiai jaustis ir ramiai gyventi. 
Sunkiai ateina suvokimas, kad tik ženg-
dami koja kojon su pasaulio tendencijom, 
gebėdami keistis ir priimti technologines 
permainas ir naudotis jomis, galėsime sa-
kyti, kad esame savarankiški, patys ku-
riantys ir už save atsakingi žmones. 

Man atrodo, kad tos atsakomybės mes 
labiausia ir vengiame. Mes siekėme laisvės, 
kovojome dėl jos, bet kartu su nepriklauso-
mybe ateina ir sekantis dėmuo – atsako-
mybė. O čia mes ir pradėjome tą ilgalaikį 
flirtą – mes galvojame, kad politikai gali 
sukurti mums gerbūvį ir norimą pasaulį. 
Gelbėtojai, siekiantys valdžios, mums vis 



7



8

žada šviesų rytojų ir teisingą padalinimą, o mes, vengdami 
prisiimti atsakomybę, mielai deleguojame jiems visą atsako-
mybę už mūsų pačių ateitį. O kai po ketverių-penkerių metų 
vėl apima nykus jausmas kad gelbėtojų būrys, kuriuo pati-
kėjome, mus nuvylė ir vėl mus paliko prie suskilusios geldos, 
sunkiai bepripažįstame net sau, kad pats esu kvailys, nes 
išrinkau ne tą politiką, aš kvailys, kad nepasinaudojau proga 
ir nejudėjau į priekį. Ir tada rėkiame, kad visi aplink kalti, ir 
tradiciškai kalčiausi lieka tie, kurie turėjo drąsos ir veikdami 
patys savarankiškai pajudėjo į priekį ir atitrūko nuo mūsų. 

Gal daug kas vėl sakys, kad esame jauna demokratija, 
kad mūsų visuomenei dar reikia laiko subręsti... Atrodytų, kad 
30 metų nepriklausomybės yra pakankamai laiko sutvirtėti. 
Per tą laiką užsiauginome nemenkus ekonominius raumenis, 
o kaip su savivoka, mąstymo pokyčiais ir atsakomybe? Per 
tą laiką juk galėjome užauginti ir naujų lyderių kartą, bet, 
kaip rodo ir šiandieninė situacija su politinėmis partijomis, 
stiprių lyderių ir atsakingo elito dar vis neturime, pirmieji jų 
daigai tik kalasi. 

 Artėjant naujiems Seimo rinkimams, mes vėl žvalgysimės 
naujų gelbėtojų, o gal patikėsime tais, kurie jau ne vieną ka-
denciją „pluša“ Seime ir kuriems svarbiausia procesas ir bu-
vimas, o ne rezultatas. Ar gebėsime deramai įvertinti žmones, 
kurie turi drąsos kalbėti ne tai ką norime girdėti, o apie tai, 
ką visi kartu turime nuveikti, o, svarbiausia, ką kiekvienas iš 
mūsų galime padaryti? Neturime pamiršti, kad tikras lyderis, 

Taip supuolė, kad raustant klevams, valanda 
kelio nuo Paryžiaus, Fontenblo mieste, ati-
dengta skulptūra (skulptorius K. Pūdymas) 
Oskarui Milašiui, o Krokuvoje – laiptai skirti 
Czeslavo Miloszo atminimui. Ceremonijoje 
Prancūzijoje Fontenblo meras Fredeicas Val-
letoux priminė:

„Tarpukariu Fontenblo kūrė daug talentin-
gų menininkų. Čia buvo Pablo Picasso namai, 
čia dėstė garsi kompozitorė Nadia Boulanger. 
O šis paminklas primins apie Oskarą Mila-
šių – vieną svarbiausių XX amžiaus kūrėjų“.

MILOŠIANOS SPALIS
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kuris nori ne tik pabūti Seime ar kitame poste, bet ir kažką 
konkretaus padaryti, turi ne tik matyti toliau horizonto ir gebėti 
įvardinti savo tikslus, bet ir pats tuo patikėti bei žinoti kelią, 
kaip tuos tikslus įgyvendinti. 

Simboliška, kad per rinkiminius metus minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį. Gal jau pagaliau 
atsigręžus ir įvertinus nueitą kelią, pradėsime žiūrėti į priekį 
ir užduosime sau klausimą, o kas toliau ir kokiu keliu toliau 
eisime, ką aš galiu padaryti ir nuveikti šios visuomenės labui? 
Joks lyderis jokia stebuklinga lazdele nepakeis mūsų ateities, 
jeigu patys nenorėsime keistis ir judėti į priekį, neišsiugdysime 
instinkto galvoti apie savo tikslus, savo bendruomenės ateitį ir 
nevengsime prisiimti atsakomybės. Reikia viso labo atsisėsti 
ir pagalvoti. Kiekvienas žmogus turi SAVO misiją. Jos yra 
labai skirtingos – tai priklauso nuo to, ko nori išmokti šiame 
gyvenime ir kokią naštą esi pasirengęs užsikrauti ant savo 
pečių. Žmogui reikia švento noro kažką 
sukurti ir judėti į priekį ir, aišku, reikia 
atsiduoti tam. Jeigu tu neturi aistros 
tam, ką tu darai, tai tu nesukursi to 
kas bus vertinga kitam.... 

Robertas Dargis, 
Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos prezidentas

MILOŠIANOS SPALIS
Krokuvoje, Lietuvos kultūros mi-

nistras dr. Mindaugas Kvietkauskas 
akcentavo: „Tai iš tikrųjų laiminga 
diena. Miestui, kultūrai, Lenkijos ir 
Lietuvos santykiams... Miloszas visada 
pabrėždavo, kad poezija turi ryšį su 
realybe ir gali ją kurti. Manau, kad 
jo žodžiai kurs tiek Krokuvos, tiek 
mūsų bendrą realybę“. Laiptų idėją 
sumanė LR kultūros atašė Lenkijoje 
Rasa Rimickaitė.
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Nacionaliniame Kauno dramos teatre, pasitinkant ju-
biliejinį šimtąjį kūrybinį sezoną, dar viena šventė – po 
ilgos pertraukos aktorių trupę papildo visas būrys jaunųjų 
kūrėjų. Net trylika Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
absolventų, Vido Bareikio ir Algirdo Latėno mokinių, 
pradeda savo profesinį kelią senas tradicijas turinčiame 
teatre. Šiame interviu pirmaisiais įspūdžiais, mintimis ir 
lūkesčiais dalinasi Marius Karolis Gotbergas, Ieva Sta-
šelytė, Roberta Sirgedaitė, Jurgita Maskoliūnaitė, Aistė 
Zabotkaitė, Saulė Sakalauskaitė ir Andrius Alešiūnas.

– Koks jūsų santykis su tradicija, tradiciniu teatru?

Marius: Mano santykis su tradicija priklauso nuo to, 
kaip ji pateikiama. Manau, tradicijos yra svarbu ir gražu, 
o svarbiausia, kad jos nebūtų brukamos per prievartą, kad 

...UGNIES IR AUGIMO...
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būtų atpažįstamos, artimos žmogui. Tiksliai apibrėžti, kas 
yra tradicinis teatras, nežinau, ar galėčiau. Manau, kad 
viskas yra gerai, kas vyksta scenoje, – nesvarbu, ar tai 
jau kažkur matytas dalykas, ar visiškai naujas, tačiau, jei 
jis pasiekia, paveikia žiūrovą, tuomet tai yra geras teatras.

Ieva: Santykis su tradicija yra glaudus, žiūrint, ką turime 
galvoje, įvardindami žodį „tradicija“. Tradicija reiškia istoriš-
kai susidarančių ir įsitvirtinančių kultūros formų perdavimą. 
Idėjos, papročiai, perduodami iš kartos į kartą, lemia vals-
tybės kultūros išlikimą. Šią kultūrinę tautos tradiciją labai 
norisi puoselėti ir saugoti, tuo labiau, kai esame pakviesti 
dirbti ir kurti į tradicinį teatrą, kuriame visos žinomos ir 
artimos idėjos yra saugomos, brandinamos. Pats santykis 
su tradiciniu teatru yra jautrus ir atsakingas.

Roberta: Kol kas mes specialiai nesistengiame laikytis 
kažkokių tradicijų – kuriame taip, kaip norime, apie tai, kas 
mums įdomu, svarbu ir aktualu. Taip pat mūsų diplominiuose 
darbuose, kurių buvo virš dvidešimt ir iš kurių kelis ketiname 
pristatyti Nacionaliniame Kauno dramos teatre, nebuvo... nė 
vieno darbo pagal klasikinę dramaturgiją. Ne todėl, kad jos 
vengiame ar ji mums nepatinka, ar mūsų teatras kažkuo 
netradicinis, mes prie to tiesiog neprisirišame. 

Jurgita: Mūsų kursas turėjo du nuostabius dėstytojus: 
Algirdą Latėną ir Vidą Bareikį, kurie nuolat siekė, kad iš-
bandytume kuo daugiau dalykų. Kiekvienas režisierius turi 
skirtingą požiūrį į tradicinį teatrą, kitaip jį interpretuoja, tad 
galėjome patiri du skirtingus požiūrio taškus. 

Aistė: Tradicijos man, tikriausiai kaip ir kiekvienam 
jaunam žmogui, yra tai, kas atėję iš anksčiau ir kas daro 
didelę įtaką dabarčiai. Man tai įdomu. Tradicinį teatrą aš 
pamilau dar būdama 11 metų ir tai yra priežastis, dėl ko 
aš dabar esu ten, kur esu.

Saulė: Tradicija yra pagrindas! Visa kita yra bandymas 
arba pabėgti nuo tradicijos, arba ją pakeisti, arba sugrįžti 
prie jos. Mes sukuriam kažką, kas stabilu, kas patikrinta, 
kas turi savo taisykles, kurios vienu ar kitu būdų veikia. Ir 
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nors tai pabosta, nes norisi kažko naujo, kas nustebintų, 
visada turime nuo ko atsispirti. 

Andrius: Kaip tik teko sudalyvauti režisieriaus Ginta-
ro Varno naujojo spektaklio kūrimo procese – manau, tai 
yra pakankamai tradicinis, klasikinis teatras. Santykis yra 
įvairus, priklauso nuo režisieriaus motyvacijos ir jo minčių 
ta tema. Jeigu jis myli tradicijos stilistiką, supranta ją ir 
sugeba originaliai ir savitai tai daryti, tuomet pamilstu ir 
aš. Vis dėlto asmeniškai man tradicinis, klasikinis teatras 
galbūt jau kiek išsemtas ir dabar stebina, supurto kiti da-
lykai, paieškos.

– Kaip jaučiatės Nacionaliniame Kauno dramos teatre? 
Pasidalinkite svajonėmis, norais, tikslais kuriuos trokštate 
įgyvendinti.

Marius: Dar nebuvo progos susipažinti su visu kolek-
tyvu. Tačiau kiek teko teatre pabūti ir kokius žmones jau 
sutikau, jaučiuosi gerai ir laukių pirmųjų darbų. Kalbant 
apie svajones ir norus, žinoma, norisi kuo daugiau vaidinti, 
mokytis iš vyresniųjų kolegų. Taip pat būtų smagu pasiūlyti 
savo idėjų spektakliams, ką nors sukurti su savo kurso 
draugais. Dabar pagrindinis tikslas yra skirti visą dėmesį 
šiai profesijai, visapusiškai tobulėti ir naudojantis visomis 
teatro galimybės išbandyti, ką reiškia būti aktoriumi.

Ieva: Teatre jaučiuosi tikrai nauja, matosi, jog visas 
kolektyvas yra smarkiai sulipęs, dirba dėl vieno tikslo, o 
mes esame pakviesti būti viso to dalimi, tai be galo malo-
nu. Yra šiek tiek jaudulio, jaučiasi startas, šviežumas, bet 
viskam savas laikas. 

Roberta: Sunku pasakyti, nes praėjo dar labai nedaug 
laiko. Norisi su visais susipažinti, jaustis jaukiai. Džiaugiuo-
si, kad esu čia su savo geriausiais kurso draugais, nes taip 
daug smagiau ir lengviau. Tikiuosi, kad su šia komanda 
efektyviai išnaudosime nuostabią galimybę kurti toliau, kad 
bus įdomu ir galėsime parodyti žiūrovams dėmesio vertų 
darbo vaisių.
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Jurgita: Nacionaliniame Kauno dramos teatre jaučiamės 
puikiai! Visi labai draugiškai mus čia sutiko. Norisi, kad 
šis teatras būtų kaip namai ir šeima. Tikiuosi labai daug 
išmokti iš vyresniųjų aktorių. O viena iš svajonių – sukurti 
naują darbą su savo kursu – padaryti viską patiems nuo 
dramaturgijos iki muzikinio takelio!

Aistė: Nacionaliniame Kauno dramos teatre jaučiuosi 
gerai, draugauju su kolegomis čia jau ne pirmus metus, 
nes teko vaidinti kurso vadovo Vido Bareikio spektakliuose 
„Žalgirės“ ir „Hamletas“. Jaučiuosi kaip pagrandukė – gaunu 
ir meilės, ir pastabų, ir patarimų. Kol kas didelių svajonių 
nepuoselėju. Esu žmogus, kuris didelių svajonių neturi, o 
tiesiog yra dėkingas ir džiaugiasi kiekviena nauja diena, 
nauja galimybe savo gyvenime. 

Saulė: Dar sunku pasakyti, kaip jaučiuosi. Jau prade-
du po truputį suprasti, į kurią pusę sukti einant koridoriu-
mi (šypsosi). Turbūt visi daug kartojame, kad esame labai 
laimingi, jog visą kursą pakvietė į šį teatrą, džiaugiamės, 
kad mus taip gražiai priėmė. Kartojame, nes tai yra tiesa, 
kurią turbūt dar patys sunkiai suvokiame. Dabar labiausiai 
laukiu etapo, kai jau būsime įsivažiavę, kai nebebus jaus-
mo, kad esame svečiuose. Jau norisi greičiau dirbti ir kurti 
šiame teatre. Žinoma, pradžioje svarbu mums kartu įsilieti 
į šį teatrą, prisistatyti žiūrovams. Tapti šio teatro dalimi. 
O svarbiausias tikslas – tapti ne atskira šio teatro dalimi, 
o vienu dideliu teatro kūnu.

Andrius: Jaučiuosi gerai po to, kai išleidom Gintaro 
Varno premjerą „Sombras“, surengėme savos kūrybos dainų 
koncertą teatro žmonėms, kitaip tariant, pradėjom susipa-
žinti su komanda. 

– Palinkėjimai teatrui šimtojo sezono ir artėjančio šimt
mečio proga.

Marius: Linkiu, kad visiems būtų gera dirbti, kurti ir 
kad į teatrą norėtų ateiti kuo daugiau žiūrovų.



14

Ieva: Dar trigubai ilgiau gyvuoti, tobulėti, augti ir klestėti. 
Lai teatro durys nuostabaus šimtmečio proga vis neužsidaro 
ir priima naujus kūrinius, vėjus ir publiką.

Roberta: Sveikinu teatrą su jubiliejumi. Sunku patikėti, 
kad teatras buvo įkurtas 1920 metais! Šį sezoną palinkė-
čiau daug žiūrovų, sėkmingų spektaklių bei vieningos ir 
susitelkusios komandos, kurioje visiems malonu dirbti kartu.

Aistė: Didelių siekių ir sėkmingo jų įgyvendinimo.
Saulė: Šimtmečio proga linkiu prisiminti, nuo ko viskas 

prasidėjo, kaip teatras augo ir užaugo. Daugybę dalykų, 
praėjus laikui, tampa įprasti ir net nepagalvojam, kad viskas 
prasideda nuo mums svarbios idėjos ir stebuklo.

Andrius: Ugnies ir augimo.

Ačiū jauniesiems aktoriams ir sėkmės kūrybiniame 
kelyje.

Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direkto-
rius Egidijus Stancikas: 

„Norisi palinkėti, kad šie jauni kūrybingi žmonės skai-
čiuotų savo sezonus Nacionaliniame Kauno dramos teatre 
dešimtimis. Perfrazuojant jų mintis, norisi tikėti, kad jie iš 
tiesų taps ne atskira šio teatro dalimi, o vienu dideliu teatro 
kūnu. Ir išlaikys savo kūrybinį braižą, kuris skambėtų kaip 
dar viena melodija gausioje kūrybinėje partitūroje. 

Nacionalinio Kauno dramos teatro stiprybė – kelių kar-
tų kūrybinę patirtį puoselėjanti trupė. Jaunasis tryliktu-
kas teatro scenoje nesutiks išėjusių teatro legendų, tokių 
kaip Leonardas Zelčius, Danutė Juronytė, Kęstutis Genys, 
Rūtas Staliliūnaitė, Viktoras Šinkariukas ir daugelio kitų, 
tačiau jų profesionalumas skleisis scenos didžiūnų patirtį 
ir profesionalumą perėmusių Jūratės Onaitytės, Liubomiro 
Laucevičiaus, Dainiaus Svobono, Sauliaus Čiučelio ir kitų 
draugijoje, kurie yra šiandienos teatro kūrybos veidai. Tai 
nuolatinė patirties pasidalijimo grandinė, kurią papildys šie 
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jauni kūrėjai. Nuo šio rudens teatro trupėje pulsuoja nauja 
kūrybinė energija. Jaunųjų aktorių laukia išbandymai ir 
atradimai, pasiekimai ir galbūt nusivylimai, kurie, tiesą 
sakant, labiausiai ir augina. Bet jų startas yra unikalus, 
nes jie pradeda antrąjį šio teatro šimtmetį.“

Parengė Simona Gavelytė ir Jolanta Garnytė-Jadkauskienė. 
Nuotrauka Rido Beržausko.

Nuotrauka iš spektaklio „Bestuburiada“ pagal Ingrid Lausund pjesę. 
Spektaklis sukurtas kartu su LMTA. Režisierė Aldona Vilutytė. Nuo-
traukos autorė Vismantė Ruzgaitė/ NONA. 
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Gediminas JANKUS 

TIKROJO TEATRO PAIEŠKOS:
tarp relybės ir iliuzijos
Išvada – mūsų, aktorių, nebelieka, mes nuolat žūstame,mirštame, 
tampame mediumais, marionetėmis. Arba kokiu nors personažu. 
Iš rankraščio, rasto rytoj

Režisierius Gintaras Varnas. Julijos Kazencevaitės nuotrauka.
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Nacionalinis Kauno dramos teatras pradėjo jubiliejinį, 
šimtąjį sezoną. Pradėjo įspūdingai, sakyčiau, programiškai, 
pakviesdamas į garsiojo Gintaro Varno premjerą „Sombras“ 
pagal Federico Garcíos Lorcos (1898–1936) veikalus, Lui-
gi’o Pirandello (1867–1936) pjesę „Šeši personažai ieško 
autoriaus“, Salvadoro Dali (1904–1989) bei Antonino Ar-
taud (1896–1948) tekstus ir manifestus (paties režisieriaus 
G. Varno dramaturgija).

Be abejo, tai ypatingas, etapinis spektaklis, vadinčiau 
jį savotišku kūrėjo manifestu, apibendrinimu, iššūkiu. Tai 
skausmingas atviras atsivėrimasatvėrimas, pokalbis apie 
Teatro prigimtį, dvejonės ir tikrosios esmės paieškos. Aki-
vaizdus G. Varno nusivylimas nūdienos teatro apraiškomis: 
komercija, lėkštumu, banalybėmis, pataikavimu miesčioniš-
kam skoniui, buduarine – lovos santykių, meilužių ir raguotų 
vyrų – tematika. Įsivyrauja scenos melas, fake news, reži-
sieriukų diktatas, panieka autentiškam tekstui ir aktoriui, 
publikos linksminimas.      

G. Varnas jau ne pirmą kartą meta iššūkį masinei chal-
tūrai, kalba apie prarandamą individualumą, absurdiškas 
elgesio ir mąstymo normas. Ši tematika ir egzistenciniai 
motyvai buvo itin ryškūs ir jo spektaklyje „Biografija: vai-
dinimas“ pagal Maxo Frischo pjesę, pastatytame taip pat 
Nacionaliniame Kauno dramos teatre (2014).

Kai kurie egzistencialistų postulatai randa atgarsį ir 
„Sombre“, tik dabar G. Varnas dar aštriau kalba apie „ko-
lektyvinio masiškumo“ – masių psichozės – apraiškas ir 
kviečia nūdienos žmogų atgauti prarastą (ar atimtą) indivi-
dualybę. Juk tik mes patys privalome būti laisvi, ryžtingi 
ir atsakingi už savo poelgius.Ieškodamas nūdieniškai aktu-
alių sprendimų šiai intelektualiai manifestacijai, režisierius 
pasitelkė savo mėgiamus autorius, garsiuosius rašytojus 
modernistus, sudėliodamas iš jų dramų, atskirų tekstų, pa-
sisakymų sudėtingą dramaturginį koliažą, kuriame naudoja 
įvairiausias, ne tik modernistinio teatro, apraiškas. Juk jau 
pats koliažo principas, pasak prancūzų filosofo Jacques’o 
Derrida, yra svarbiausia postmodernistinio diskurso forma. 
Šiuolaikinis menas linkęs rinkti labai skirtingus vaizdinius 
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bei nesuderinamas reikšmes, sukurdamas, anot J. Derrida, 
„reikšmę, kuri gali būti ir nestabili, ir nevienoda“. G. Varno 
dramaturginis koliažas akivaizdžiai postmodernistinis, trūki-
nėjantis, sudėliotas iš įvairių stilių, aiškiai rodantis panieką 
įprastai sceninio veiksmo logikai ir vienareikšmiškumui. Be 
abejo, draminio vyksmo vientisumas sąmoningai suardomas, 
nėra jokios „laiko ir veiksmo vienovės“, naudojami įvairiau-
sių teatrinių mokyklų principai, pasitelkiami šešėlių, lėlių 
ir kaukių teatrai. Bet tik tuo G. Varno spektaklis primena 
postmodernizmą. Mat šią stilių įvairovę režisierius pateikia 
ne kaip svarbiausią ar programinę. Priešingai – traktuotėje 
galima įžvelgti ne tik ironiją. Su postmodernizmu jis akivaiz-
džiai polemizuoja, pasitelkdamas ir parodiją, nevengdamas 
sarkazmo. Kaip ištikimas F. G. Lorcos pasekėjas, G. Varnas 
tiki, kad menininkas yra ypač individualus ir ieško unika-
laus stiliaus. O juk tai akivaizdus iššūkis postmodernistams, 
kuriantiems abstrakcijas, naudojantiems skirtingus, masiškai 
paplitusius ir perdirbtus stilius, čiužinėjantiems seklumose, 
sureikšminantiems paviršutiniškus dalykus.

„Sombre“ režisierius, nepaisant paradoksalių, alogiš-
kų situacijų, atsiskleidžia kaip gilus savianalizės meistras, 
vaizdo ir tekstų dramaturgija ieškantis vidinės tikrovės ir 
tiesos, šiuo atveju – tikrojo teatro. Esamos tikrovės iliuzija, 
aktorių bandymas vaidinti, o gal geriau gyventi scenoje „savo 
gyvenimą“, personažų „maištas“ prieš autorių ir režisierių 
ir jau minėta tikrojo teatro paieška susidėliojo į sudėtingą 
draminį audinį, kuriame G. Varnas išskyrė svarbiausius, 
jam rūpimus, skaudamus akcentus.Tie akcentai, visų pir-
ma, sietini su garsiuoju F. G. Lorca ir jo teatro samprata, 
scenine kūryba, eseistika. Fenomenalus, įvairiapusis avan-
gardinio teatro kūrėjas ne pirmą kartą atsiduria G. Varno 
kūrybinių ieškojimų kelyje – „Jei praeitų penkeri metai“ 
(1993), „Publika“ (1996 ir 2009), „Donja Rosita arba Gėlių 
kalba“ (2003) – šie F. G. Lorcos kūriniai G. Varno buvo 
statyti įvairiuose teatruose. Naujajame spektaklyje G. Var-
nas siurrealistinei misterijai „Jei praeitų penkeri metai“, 
papildęs ją paties F. G. Lorcos ir dviejų garsiųjų dailės ir 
teatro avangardistų S. Dali ir A. Artaud citatomis bei ko-
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mentarais, pasitelkė marionetes. Taip pat matome keletą 
F. G. Lorcos nebaigtos dramos „Gyvenimo sapnas“ scenų. 
Spektaklio pavadinimas – „Sombras“ (Šešėliai) – taip pat 
rodo F. G. Lorcos kūrybos ir jo teatro sampratos apologi-
ją, nes šios dramaturgo pjesės fragmentai, perteikti šešėlių 
teatro principu, užima gan didelę, finalinę, viso spektaklio 
dalį. Tačiau be F. G. Lorcos veikalų bei ištraukų, bene 
daugiausiai laiko skirta dar vieno garsaus modernisto, No-
belio premijos laureato L. Pirandello dramai „Šeši persona-
žai ieško autoriaus“. Vizijų ar magiškojo teatro inkliuzams 
perteikti G. Varnas subūrė ne tik kauniečius aktorius, bet 
ir „Utopia“ teatro atlikėjus. Didžiulis kolektyvas, skirtingų 
pjesių samplaika, besikeičiančios situacijos, aplinka, fan-
tastinės ar siurrealistinės detalės, efektai ir toji meistriškai 
režisieriaus įvaldytavaizdo dramaturgija bei tokių skirtingų 
personažų suvaldymas sukuria pribloškiantį įspūdį.

Žinoma, aktoriams tenka milžiniška įtampa, krūvis, dau-
gelis atlieka po keletą vaidmenų skirtingose koliažo scenose. 
Turint omeny, kad dublerių nėra, „Sombras“ tampa nelen-
gvu ir emociniu, ir fiziniu išbandymu. Nagrinėjant aktorių 
darbą, bandysiu išskirti labiausiai įsiminusius, įstrigusius 
personažus, ir ne tik dėl jiems tenkančios apimties ir reikš-
mingumo. Viena akivaizdu – visi gyvena scenoje, visi jaučia 
ir suvokia, kodėl susirinko, ką nori pasakyti, ką išreikš-
ti. Aktoriai tampa režisieriaus bendraminčiais, jo patikėti-
niais, mediumais. Kiekvienas, kad ir menkiausias epizodinis 
vaidmuo yra prisodrintas prasmės ir vientisumo. Kartais 
netgi apimdavo pojūtis, kad G. Varnas, neigdamas tradicinį 
teatrą ir tradicinę vaidybą, tiesiog bando išlaisvinti aktorius 
iš savo paties, t. y. režisūrinio, diktato, skatina juos nebūti 
marionetėmis, kartu su L. Pirandello’u teigdamas, kad „ti-
krasis teatras – tai pats aistros gyvenimas“.

Žinoma, tai apgaulinga, tačiau prasminga šio magiškojo 
pastatymo iliuzija. Režisieriaus tvirta ranka nubrėžtos linijos 
ir vingiai, įspūdinga paveikslų kaita, apimantis pakilumo ir 
anapusinės realybės suvokimo jausmas, daugybės personažų 
suvaldymas byloja apie režisūrinį, tačiau kitokį, netradicinį 
teatrą. Tokiame intelektualiame iliuzijos teatre skatinamas 
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režisieriaus ir aktorių konfliktas. Aktoriai gyvena ir veikia 
(vaidina), kaip diktuoja pačių personažų logika. Šis konfliktas 
išsprendžiamas pačiame spektaklyje – juk režisierius anaip-
tol nesiekia aktorius suguldyti į Prokrusto lovą – tradicinio 
teatro rėmus. Improvizacija ir dar kartą improvizacija!

F. G. Lorca troško susprogdinti teatrą, kuriame viskas 
netikra, vien iliuzija ir apgaulė, tokį teatrą su kūrybine grupe 
bei aktoriais sprogdina ir G. Varnas. „Aš noriu išgriauti te-
atro sienas, kad pajustumėt, kaip verkia, kaip žudo ar savo 
išpuvusiais pilvais knarkia tie, kurių čia nėra, tie, kurie nė 
nenutuokia, kad teatras egzistuoja…“ – rašė F. G. Lorca. 
Scenoje atgyja keisti jo pjesės šešėliai – sombras, – surams-
tyti įvairiausi personažai, laukiantys naujos inkarnacijos 
(šešėliai, vakar buvę bankininku, ministru, oligarchu, bur-
mistru, rytoj gali tapti paprasta salota ar minkštai išvirtu 
kiaušiniu), ramiai besišnekučiuojantys, dėstantys savo bu-
vusių įsikūnijimų patirtis, ir skaudžias, ir malonesnes. Tas 
patirtis, patarimus ir įžvalgas, žaismingais šešėliais pavirtę, 
žarsto buvęesami personažai – Dainius Svobonas, Sigitas 
Šidlauskas, Albinas Budnikas, Saulius Čiučelis, Sokrato 
šešėlis – Vytautas Anužis bei kiti, suteikdami šioms sce-
noms netgi mistinio apibendrinimo. Kai kurie monologai 
(ypač Sokrato) suskamba nelaukta giliai skausminga gaida:  
„…Pasaulis – tik žaisliukas be šeimininko… buvau pavirtęs 
iš eilės aš katinu, varle, gėle, šešėliu ir vėl iš naujo grįšiu 
būti žmogumi, ir vėl iš naujo… Baisiausia tai, kad viską 
aš prisimenu. Didžiulis pokštas, kuris niekad nesibaigia…“

Pokštas, kuriame susipina tikrovė, iliuzija, anapusybė ir 
mistika, iš tiesų nesibaigia. Tik iš sarkastiškos, daugiapras-
mės parodijos jis pavirsta tragiška realybe, įsiveržiančia į 
iliuzijų bei vaizdinių pasaulėlį. Vėl matome ir stebime tuos 
pačius ar kitus atlikėjus kituose fragmentuose bei pjesėse. 
Tačiau visiškai kitokius, naujai įsikūnijusius savarankiškus 
personažus.

Tokie savarankiški, improvizuojantys jie nebaigtoje 
F. G. Lorcos pjesėje be pavadinimo (kartais minima kaip 
„Gyvenimo sapnas“), kurioje veiksmas vyksta vieniems iliu-
ziniame, kitiems – itin tikroviškame teatre. Daugybė per-
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sonažų – aktorių, žiūrovų, scenos darbininkų, fėjų, lėlių, 
absurdiškos ir dramatiškos situacijos, repeticijos, oro pa-
vojus, antskrydžiai, šūviai ir valdžios siautimas. Teatras ir 
prievarta. Teatras ir pasirinkimas. Teatras ir auka. Šiose 
įtaigiose scenose išskirčiau Dainių Svoboną – Autoriųreži-
sierių. Jo pastangos suvaldyti situaciją, rasti kompromisą 
ir išlaikyti grynojo meno statusą, tuo pačiu bandant pa-
dėti personažams akivaizdaus smurto akivaizdoje, įsimena 
ryškia charakteristika ir apibendrinimu. Įsimena ir Jūratė 
Onaitytė, itin vykusiaisužaidusi Aktorę, Liubomiras Lauce-
vičius – Juodą vyrą, Sigitas Šidlauskas – Antrą žiūrovą ar 
Daiva Rudokaitė – Antrą žiūrovę. Deja, recenzijos apimtis 
neleidžia suminėti visų, bene dvidešimties, šioje pjesėje pa-
sirodančių personažų; tegaliu pakartoti – visi puikiai jaučia 
režisieriaus sumanymą, improvizuoja, konfliktuoja, išgyvena 
ir žaidžia.Žaidimas tampa sudėtine kuriamo teatro dalimi. 
Ypač savo laisvumu, siausmu jis ryškus kitoje F. G. Lor-
cos pjesėje – siurrealistinėje autobiografinėje misterijoje „Jei 
praeitų penkeri metai“. Vėl matome Dainių Svoboną (Senį), 
besistengiantį (juk vis tik jis – Autorius ir Režisierius) viską 
gražinti į realistinio, tradicinio teatro vėžes. Tačiau „praei-
nantis laikas“ diktuoja savo dėsnius. Mistišką teatro ma-
gijos dvasią žaisdami ir improvizuodami kuria Arlekinas 
ir Pajacas (akt. Robertas Petraitis ir Mantas Pauliukonis), 
visais atžvilgiais spalvingi ir įtaigūs, lyg nužengę iš comme-
dia dell’arte. Kaukių komedija įtraukia Jaunuolį (akt. Matas 
Sigliukas), deja, visa tai – tik žaismas ir iliuzija, gyvenimo 
realybė ir žiaurumas neužtrunka… Tas idealų ir grožio siekis, 
nusivylimas susidūrus su gyvenimo tikrove, tampa gilaus 
vidinio konflikto priežastimi. Iš tiesų – gal meninė realybė 
yra pranašesnė už gyvenimo?

O tai jau L. Pirandello klausimas. Klausia jis savo pjese 
„Šeši personažai ieško autoriaus“, kurią G. Varnas meistriš-
kai inkrustavo įspektaklį. Inkrustacija nepriekaištinga, tema-
tika stebėtinai susišaukia ir su F. G. Lorca, ir su S. Dali, 
ir A. Artaud. Ši pjesė tampa tiesiog būtina sceninio kolia-
žo sudėtine dalimi, dar labiau išryškinančia svarbiausias 
G. Varno idėjas ir požiūrius. Ji netrumpinta, tik pačioje 
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pradžioje režisierius pakeitė autoriaus tekstą, manau, labai 
vykusiai ir taikliai.

Teatro dello specchio – „veidrodžio teatras“, taip savo 
ieškojimus vadino L. Pirandello’as. Juk žmogus, besisuk-
damas gyvenimo verpete, tarsi savęs nemato, o pažvelgęs į 
veidrodį nustemba arba nukreipia žvilgsnį šalin. Dažnai jį 
ištinka krizė. „Ši krizė ir yra mano teatras“ – sakė drama-
turgas. Garsioji jo pjesė „Šeši personažai ieško autoriaus“ 
kalba būtent apie realybės ir iliuzijos, teatro ir personažų 
santykį, čia jausminis pradas, intuityvumas bando nugalėti 
racionalią idėją. G. Varno estetikai ir teatro sampratai tai 
labai artima.

Pjesė sukurta „teatro teatre“ principu. G. Varnas tą prin-
cipą dar labiau akcentuoja – juk „Šešių personažų“ pro-

Aktorė (akt. Jūratė Onaitytė), Medkirtys (akt. A. Alešiūnas). 
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blematika pinte susipina su kitomis minėtomis pjesėmis ir 
fragmentais, tad matome įspūdingą theatrum duplex – dvigubą 
teatrą. Į vieną iš jų, vykstant kažkokios pjesės repeticijai, 
tiksliau, pasirengimui repeticijai, įsliūkina šeši personažai, 
nebaigtos pjesės veikėjai, ir prašo leisti suvaidinti savo gy-
venimą. Tačiau jie nevaidina – tiesiog išgyvena savo dramas. 
Plėtotė vyksta dviem linijomis – realaus gyvenimo ir meni-
nės tikrovės. Galų gale tikrieji aktoriai, nevykusiai bandę 
suvaidinti papasakotas scenas, pasitraukia, ir personažai, 
perteikdami savo meninę tiesą, tampa tikraisiais – realiais – 
veikėjais. Šis trumpas siužeto atpasakojimas G. Varno su-
kurtam ypatingos pagavos ir filosofinės gilumos spektakliui 
tegali būti tik blyškia įžanga. Dvi minėtos veiksmo linijos, 
pradžioje ryškiai atskirtos, palaipsniui susilieja, skleidžiasi 
tų nerealių personažų, ieškančių juos pametusio autoriaus, 
gyvenimo istorijos ir tragiški likimai.

Minėjau vieną G. Varno padarytą L. Pirandello pjesės 
pradžios pakeitimą – aktorių trupė, susirinkusi į repetici-
ją, klauso Režisieriaus (akt. Vaidas Maršalka) išvedžiojimų. 
Štai šie Režisieriaus monologai ir pakeisti – sušiuolaikinti, 
suaktualinti, atskleidžiantys kai kurių statytojų komerci-
nį, chaltūrinį požiūrį į nūdienos teatrą, į aktorius ir apskritai 
į kūrybą. G. Varnas tais savo tekstais dar kartą prikišamai 
parodė tokių balaganėlių meisterių pigią, banalią esmę, pa-
taikavimą persisotinusiam miesčioniui.

O Vaidas Maršalka itin taiklia personažo traktuote – 
pykčio ir įniršio priepuoliais, šauksmais bei absurdiškais 
reikalavimais – gyvai priminė ne vieną iki šiol savo šviesą 
nešantį teatro samodurą, dėl šlovės luošinusį daugybės jaunų 
aktorių gyvenimus ir likimus. V. Maršalkos Režisierius at-
sainiai ir abejingai žvelgia į savo trupę – jie jam tik sceninė 
žaliava, ir bet koks protestas ar abejonė sulaukia atkirčio. 
Be abejo, toks Režisierius niekada neprisimins aktorių, jų 
nepaminės po varginančios premjeros, jiems viešai nepadė-
kos. AŠ. Žvelkite, tai tik AŠ. Aktoriai? Kas jie be manęs? 
Pjesės? Kokios pjesės? Koks dar Williamas Shakespeare’as? 
Juk tai visiška atgyvena, feikas. Repetuosime tai, ką AŠ 
sugalvosiu, ką AŠ pasakysiu.
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Aktorių trupėje bręsta nepasitenkinimas, tačiau viską 
sujaukia tų šešių nerealių personažų pasirodymas ir jų iš-
gyvenama gyvenimo istorija. Iš esmės trupės veikėjai – gan 
epizodiški, parodantys, kad personažų tragedijos jiems tikrai 
nepavyks suvaidinti (nors bandymas, pagal visus tikroviško, 
realistinio teatro kanonus, buvo). Vėl matome aktorius L. Lau-
cevičių, S. Čiučelį, A. Budniką, šmėsteli Eglė Grigaliūnaitė, 
Liucija Rukšnaitytė, Andrius Alešiūnas. Šmėsteli ir įvairias 
replikas laido tinkamai, su jausmu. Tačiau visas pagrindinis 
krūvis tenka „rašytinos dramos“ personažams – aktoriams 
Vytautui Anužiui (Tėvui), Vilijai Grigaitytei (Motinai), Jovitai 
Jankelaitytei (Podukrai), Gyčiui Laskovui (Sūnui) ir Milei 

Motina (akt. Vilija Grigaitytė), Tėvas (akt. Vytautas Anužis),  
Podukra (akt. Jovita Jankelaitytė). V. Stankevičiaus nuotraukos.
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Šablauskaitei (Madam Pačė). Tiesa, dar lėlėms – Berniukui 
ir Mergaitei.

Seniai neteko matyti tokio ansambliškumo, tokios įtaigios 
visų aktorių vaidybos, na ne, šis žodis čia visai netinka, tai 
buvo tikras išgyvenimas, perteiktas su neišpasakyta jėga ir 
kančia. Prieš akis vėrėsi šeimos drama, kurioje kiekvienas 
dalyvavo ne kaip statistas ar atlikėjas, o kaip realus asmuo. 
Taip, jie nevaidino, jie gyveno savo tragiškus gyvenimus. Di-
džioji teatro iliuzija suveikė, ir G. Varnas dar kartą parodė 
savo teatrinio metodo privalumus ir pranašumus, o aktoriai 
itin tikroviškai persikūnijį personažus, susitapatino su jais.  

V. Anužio Tėvas pradžioje – padorus vyras, mylintis tė-
vas, ir tik palaipsniui aiškėja, kad visa tai – kaukė. Jis vos 
netampa savo podukros (akt. J. Jankelaitytė) meilužiu, o toji 
priversta parsidavinėti, kad išmaitintų šeimą. J. Jankelaitytė 
sukūrė itin ekspresyvios, kenčiančios ir nelaimingos moters 
paveikslą. O kokia užspausta skausmo gaida ir sopulingumu 
paženklinta aktorės Vilijos Grigaitytės Motina! Juk ji tampa 
savo dukters nuopuolio, jaunesniųjų savo vaikučių tragiškos 
žūties liudininke. Gytis Laskovas, vaidinęs Sūnų, raiškiai 
ir įtikinamai perteikia savo personažo vidinę kančią ir norą 
atsiriboti nuo viso šio žiauraus absurdo. M. Šablauskaitės 
Madam Pačė, neva madų salono šeimininkės, sąvadautojos, 
į savo tinklus įtraukusios ir jaunąją Podukrą, pasirodymas 
tikrai įspūdingas, it koks atgrasus memento, ir nors Madam 
savo laužyta kalba sukelia krizenimą, jis greitai slopsta. Nes 
lieka tvyroti kančios, nelaimės atmosfera.Toji kančia sujau-
dina ir sukrečia aktorių trupę ir patį Režisierių, pradžioje 
su panieka ir pajuoka žvelgusį į atklydėlių personažų mėgi-
nimą „vaidinti“ savo gyvenimą. Meninė tiesa tampa tikrove 
ir V. Anužio Tėvas Režisieriui mėgina išaiškinti meno ir 
realybės skirtumą: „Personažas visada turi savitą gyvenimą, 
personažas visada yra „kažkas“. Tuo tarpu žmogus – dažnai 
gali būti „niekas“…

Gintaro Varno „Sombras“, be abejo, yra vienas įspū-
dingiausių nūdienos spektaklių, programinis manifestas, ir 
savo estetika, ir teatro samprata ypač įtaigus ir jaudinantis. 
Režisieriaus ir visos kūrybinės grupės (scenografė – Julija 
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Skuratova, kostiumai – Juozas Valenta) sėkmė akivaizdi. 
Padėka ir Daivai Čepauskaitei, už itin informatyvią, bio-
grafinius ir kūrybinius aspektus išsamiai atskleidžiančią 
spektaklio programą.Modernistai idealizavo individualų me-
nininką, kuriantį unikalų meno kūrinį. Jų vertybės, pasak 
šiuolaikinio anglų akademiko, literatūrologo Steveno Con-
noro, yra „unikalumas, išliekamumas ir transcendencija“. 
Manau, jos priskirtinos ir G. Varno spektakliui, ir, žinoma, 
pastatyme gyvenusiems aktoriams. Ne personažams.

Kai mes mirę nubusim.  
Mes suvaidinsim.  
Tai bus mūsų sukurta.  
Mūsų iškentėta ir pergyventa. 
Mes nubudę parodysime visą savo sukauptą kančią.  
Visus pergyvenimus.  
Visas nuoskaudas. 
Ir visi būsime svarbiausieji personažai. 
Ne beveidžiai statistai scenoje.  
Apie kuriuos teatro kritikai parašo – ir kiti… 
Kai mes nubusim.
 

Gediminas Jankus – 
prozininkas, dramatur-

gas, teatro kritikas,  
Kauno rašytojų sky-

riaus vadovas.
Nuotrauka  

Mildos Kiaušaitės.
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„Tarsi pažymėdami istorijos tęstinumą, kunigaikščiai Radvilos mus 
šiandien surinko būtent į šią erdvę – Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmus, mūsų valstybingumo simbolį. Didieji Radvilos 
buvo nuoseklūs politinio savarankiškumo saugotojai, žmonės visada 
prisiimdavę atsakomybę už savo valstybę. Šiandien, apsupti jų por-
tretų ir relikvijų, jausdamiesi kaip niekad arti jų, įsipareigojame tos 
atsakomybės niekada nesikratyti ir mes“.

Dr. Gitanas Nausėda, Lietuvos prezidentas.

„Pagaliau namie. Nors šie rūmai, tiesą sakant, niekuomet nepriklau-
sė Radviloms, netoli buvo bene devynios Radviloms priklausiusios 
rezidencijos. Radvilos dažnai viešiedavo pas Lietuvos didžiuosius ku-
nigaikščius. Ir dabar čia svečiuojamės vėl kartu su savo protėviais“.

Kunigaikštis Motiejus Radvila, vienas parodos organizatorių.

Nuotraukoje kunigaikštis Motiejus Radvila ir Prezidentas dr. Gitanas Nau-
sėda su žmona Diana parodos atidarymo vakarą. (Valdovų rūmų archyvas).

RUDUO VALDOVŲ RŪMUOSE
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„ŠIAME VARDE ATPAŽĮSTAMA 
LIETUVA“ –
XVI a. apie kunigaikščius Radvilas, pasiekusius savo galybės apo-
gėjų, kalbėjo amžininkai. Ir iš tikrųjų, ištarus žodžių junginį „kuni-
gaikščiai Radvilos“ daugeliui ne tik lietuvių, bet ir lenkų, baltarusių 
ar ukrainiečių – buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir visos 
Abiejų Tautų Respublikos tradicijos paveldėtojų – mintyse ir prieš 
akis pirmiausiai iškyla senoji Lietuvos valstybė – Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė, jos istorija, siekis išsaugoti valstybinį suverenumą, 
tarptautinė politika ir karyba, gausus ir turtingas meninis paveldas 
bei mecenatystės iniciatyvos, konfesiniai santykiai, kultūra, moks-
las, ūkis ir kt. Tiek laiko, tiek ir erdvės skalėje sunku būtų atrasti 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės momentą ar kampelį, kuriame 
nebūtų palikusi savo pėdsako Radvilų giminė ir iškiliausi jos atsto-
vai. Kaip kažkada imperatoriškoji ir karališkoji Habsburgų dinastija 
džiūgavo, kad jų Europos bei užjūrio valdose niekada nenusileidžia 
saulė, taip kunigaikščiai Radvilos teigė, jog keliauti po visą Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę jie gali apsistodami tik savo valdose, dva-
ruose, rūmuose. Nuo XV a. iki pat XVIII a. pabaigos kunigaikščiai 
Radvilos, nors ir kiek banguotai, konkuruodami su kitomis Lietuvos 
didikų giminėmis, dažnai esmingai lemdavo Lietuvos valstybės ir vi-
suomenės raidos procesus, neretai buvo faktiškieji Lietuvos valdovai, 
kartais kompensuodami ir didžiojo kunigaikščio valdžios vakuumą. 
Šiame kunigaikščių Radvilų absoliučiai išskirtinio vaidmens senojoje 
Lietuvos valstybėje kontekste labai iškalbinga ir tiksli yra kunigaikš-
čio Motiejaus Radvilos, vieno šios parodos organizatorių, prieš keletą 
metų išsakyta mintis, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės isto-
rija jam ir jo šeimos nariams nėra tolima vadovėlinė informacija ar 
romantinė praeities vizija, priešingai – jiems tai vis dar gyva giminės 
istorija. Taigi, kunigaikščiai Radvilos neabejotinai geriausiai repre-
zentuoja Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, jie yra vienas ryškiausių 
senosios Lietuvos valstybės ir jos gyvybingos tradicijos atpažinimo 
ženklų Europoje bei pasaulyje. Todėl monumentali tarptautinė paroda 
„Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ kartu yra Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės istorijai bei paveldui skirta paroda. 

N.B. Su Valdovų rūmų darbuotojų geranoriška pagalba, plačiau parodą 
pristatysime kitose „Santarose“.

RUDUO VALDOVŲ RŪMUOSE
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Dr. Elena Baliutytė – Ryliškienė knygoje „Eduardas Mieželaitis tarp 
RYTŲ ir VAKARŲ: PASIVAIKŠČIOJIMAS su WALTU WHITMANU ir 
STAUGSMAS su ALLENU GINSBERGU“ poeto kūrybos ir gyvenimo 
analizės užbaigoje taikliai pastebi: „„MITUOSE“ žmonijos istoriją poetas 
vaizduoja kaip biblinę gėrio ir blogio kovą, jos konkrečius pavidalus 
atpažindamas ir sovietinėje realybėje. Kodėl ir šis pasakojimas buvo 
publikuotas gerokai vėliau? Galbūt dėl tų pačių psichologinių prie-
žasčių, kurios neleido poetui viešai pritarti Sąjūdžio idėjoms, nors jas 
palaikė savo poezijoje. Mieželaičiui pradžioje galėjo atrodyti negarbinga 
taip staiga keisti savo oficialaus sovietmečio poeto renomė“. „Mitų“ 
viešo išleidimo istorija irgi turi savo kuklią „istoriją“. Rankraštį žaliame 
segtuve poetas perdavė vienam savo bičiuliui rašytojui. Šis pažadėjo, 
kad knyga bus greitai ir solidžiai išleista. Rankraštis atsidūrė soli-
dumu tikrai nepasižyminčio to meto bulvarinio laikraščio redakcijoje. 
Jis čia ir užsibuvo. O Eduardo Mieželaičio savigarba neleido užsiimti 
paieškomis. Laimingo atsitiktinumo dėka, „Mitai“ atsidūrė „Santaroje“. 
Poetas buvo šventai nustebęs, sulaukęs pirmosios korektūros. Netru-
kus ir knygos. Tegul ir kukloku rūbeliu aprengtos. Taigi knyga galėjo 
pasirodyti bent trejetu metų anksčiau. O aname literatūros sausmetyje 
ji būtų radusi savo vietą. Vėliau, ar ne Sigitui Gedai poetas šmaikš-
tavo, kad ir honoraro gavo net mėnesio buto apšildymo mokesčiams.

Eduardas Mieželaitis su šeima: žmona Stasė, duktė Daina, sūnus Aurimas. 
Apie 1960. Juozo Grikienio nuotrauka.
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INTERMEDIJA: TRIADA 

Aš
Aš nieko negaliu suprasti; kur aš atsidū-

riau – kine, ar teatre? Ar Hirosimos restorano 
atminimuose? buto sapne? O gal mane kan-
kina atavistinė antropo atmintis, išplaukusi 
iš sielos, tos seniai minties rezervuaro sietuvos, į jos paviršių – 
kaip išplaukia nuosėdos ar dumblas, verda dujų burbulai? Gana 
dažnai, kokiam nors įvykiui ištikus, kažkodėl atrodo, jog man 
kadaise taip jau buvo atsitikę. Arba, sakysim, išgirstu žodžius, 
kuriuos esu kažkur ir kažkada girdėjęs, ir jie man atskamba 
į klausą tik kaip garso aidas. Ir pagaliau, dažnai atrodo man, 
kad kartą jau esu pasaulyje gyvenęs...

Soma
O gal dar ir daugiau? (Jos veido raukšlės susisuko tarsi 

popierinės rožės žiedlapiai ir nubangavo jų paviršiumi raukšlėta 
šypsena). Ko tu stebies? Manai, kad tu dabar tik gimęs? Ir tapai 
iš pirmojo gimimo homo sapiens? Koksai naivumas! Ir nepagal-
vojai, kiek turėjai pereiti tu stadijų, kad taptum toks, koks štai 
dabar esi? O sandus simplicitas! Gimei tu prieš milijoną metų: 
skaityk, kad tu gimei tada, kai gimė tavo neklusni mintis. Laikyk 
savo gimtadieniu minties atsiradimą. Štai ir viskas, mano kūdiki! 
O ta mintis vėliau keliavo tik iš vieno kūno čia į kitą kūną, kol 
pagaliau ji atiteko tau. O tu kitam ją atiduosi. Nes substancijos 
esmė yra ne forma, o jos turinys – taigi mintis. Ir forma nuolat 
kinta, o jos turinys nekinta. Ta mintis lyg nusitęsusi per amžių 
amžius grandinėlė, kuri iš karto nenutrūko – gal ir nenutrūks? 
Tai štai kodėl tave kankina atavistiniai prisiminimai. Žinoma, 
tu gyvenai, ir gyvenai ne kartą šiam pasauly – ir todėl mintis 
tau primena, ką tu veikei, sakysime, prieš tūkstantį ar šimtą 
metų, ar ką ne vieną kartą jau esi kažkur girdėjęs. Minties 
stereotipai, atsimink, kartojasi. Ir jei tau pasirodo, kad kažkas 

Eduardas MIEŽELAITIS
IŠ „MITŲ“
„Santara“, 1996
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gal panašaus tau buvo jau įvykę, tai kažkada ir atsitiko tavo 
tolimajam proseniui. Štai ir visa mąstysenos reflekso paslaptis.

Aš
Gerai, aš sutinku, gal tu rimčiau tai išmanai. Didžiulė pra-

banga gyventi milijoną metų! Na o mintis – ar ji nebepakito? Ar 
liko, kaip ir buvusi – naujagimė? O gal neūžauga?

Soma
Ir liko kaip naujagimė, ir kiek pakito, t. y. paaugo. Jeigu 

mintis nebūtų likusi naujagimė, tu neturėtum žmogiškosios at-
minties. Kiekvieną kartą keisdamas formą ar tik gimdamas iš 
naujo, žmogus čia gimtų kaip urvinis akmens amžiaus padaras 
arba antropas – be atminties, be patirties ir be istorinio bagažo. 
O be istorijos žmogus tarsi be smegenų. Be atminties nėra nei 
dabarties, nei ateities. Istorija formuoja dvasią. Mintis erdvės ir 
laiko jūsiškai dabar vadinamam kontinuume kaupiasi ir auga, 
bet ne taip, kaip...

Aš
Kodėl nepabaigei? Sakyk man visą tiesą.

Soma
...ne taip, kaip tu, žmogau, norėtum...

Aš
Tai gal ji dar neūžauga?

Soma
Gal ir neūžauga. Galėtum spręsti iš paties savęs. Juk pats 

sakei, kad nesiorientuoji, kur esi patekęs ir ką gi reiškia šitie 
vaizdiniai, kurie tau rodomi čia ekrane?

Aš
Teisybė, taip sakiau ir visiškai, kame aš atsidūriau ir ką 

čia savo akimis regiu.

Soma
Matai, kaip ir tave, ir visą tavo giminę už nosies dar ve-

džioja paprasčiausias žmogiškasis išdidumas, ir kur tave ir tavo 
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giminę jis nuvedė. Mintis sukūrė tau gana svarias ir nekvailas 
konstrukcijas, kuriom tu patikėjai, prie kurių kaip veršis prie 
tešmens prisirišai ir negali dabar nuo tų grandinių atitrūkti. Ir 
ta pati mintis sukūrė ir pasiūlė tau daugybę iliuzorinių, vadinas, 
netikrų, nerealių, neįtikėtinų kaip fikcijos hipotezių. Tu fikcijom 
visu šimtu gal nuošimčių nepatikėjai, bet ir neatstūmei, o ilgai-
niui su jom apsipratai ir toleruoji jas šalia tiesos tarsi fantastinę 
metaforą. Ir lauki, kol hipotezė čia mokslo bus argumentuota 
ir pavirs neginčijama aksioma. Tu daug jau sužinojai, bet dar 
daugiau nežinai. Ir neįspėta paslaptis tave kankina kaip gran-
dinės Prometėją. Bet tu tikrai žinai, kad visko nežinai. Žodžiu, 
šventa tiesa ir šventas melas žengia čia kartu petys į petį ir 
šeimininkauja tavo mintyse, žmogau, – ar ne?

Aš
Šventa tiesa, Sibile!

Soma
Taigi. Ir mintis negreit, atrodo, gal pralobs. Mintis empiriškai 

dar tūpčioja ir graibos tik apie šio žemės rutulio paviršių. O 
fikcija taip mintį išvedė iš kelio, jog ta nesugeba atgal sugrįž-
ti – tenka jai padėti. Todėl mintis ir trypia vietoje...

Aš
Kokia tad išvada?

Soma
O išvada tokia, jog ta mintis dar neužaugo, kad save su-

prastų. Tu turi, man regis, kaime šiltnamį? Ir augini jame gėles, 
daržoves ir kitokius augalus?

Aš
Taip, tokį šiltnamį turiu ir auginu čia įvairiausius augalus.

Soma
O ar, betvarkant savo individualų šiltnamį, nė karto neatėjo 

tau mintis į galvą, kad ir išreklamuota jūsų Žemė gali būt kažkas 
gal panašaus į šiltnamį, šiltadaržį ar kaip kitaip jį pavadinsime?



34

Aš
Ne, tokia mintis į galvą neatėjo.

Soma
Na matai! O išdidus žmogau! Tau vis atrodo, kad tu vienas 

viešpatauji visame žvaigždėtam universume? Ir niekada į galvą 
neatėjo tau mintis, kad savo išdygai tu iš sėklų, atneštų čia 
iš kitų žvaigždžių, planetų, asteroidų, kuriuose mintis kur kas 
aukščiau išstybus buvo ar į pabaigą jau stūmėsi gyvybė?

Aš
Hipotezių mes susikūrėm įvairiausių. Girdėjau net panašią ir 

kažką net panašaus skaičiau. Poezijoje realu net tai, kas visiškai 
nerealu. Tačiau poezijoje – ne gyvenime. Ir pasaka juk reali, kol 
ji tik pasaka. O pamėgink paversti ją gyvenimo tikrove – neliks 
nei pasakos ir nei gyvenimo tikrovės. Mintis juk turi tą savybę, 
kad kol ji savo atgaliais čiuptuvais nepaliečia, nepačiupinėja 
kokio daikto, kol neįsitikina jo esybe, tol ji ir netiki jo buvimu. 
Mintis todėl į priekį žengia kaip vėžlys.

Soma
Įsivaizduok, kad kažkurioj, sakysim, X planetoje mintis pasie-

kus buvo vita dominante arba jūsiškai – stebuklą. Na, o ištekliai 
jau buvo išeikvoti (kaip, beje, jau baigiami eikvoti ir pas jus!). Ir 
sąlygos jau artinos į pabaigą. Kas jai beliko? Beliko paieškoti 
sąlygų kitur ir perkelti kitur gyvybę ir jos mintį. Tokia iškilo 
alternatyva. Tai štai ir buvo surasta ši neprotinga jūsų Žemė, 
kuri turėtų tapti ilgainiui protinga. Skrajojantieji aparatai perkėlė 
čia gyvą sėklą, mintį, sielą, nes čia buvo sąlygos toliau gyvybę 
tęsti. Ir Žemė nuolatos šlifuojama ir tobulinama jos mąstanti 
augmenija arba jos „mąstančios nendrelės“.

Aš
Galiu ir šitokia dar versija aš patikėti, nors prisiklausiau 

prisiskaičiau čia įvairiausių versijų – ir visos buvo skelbiamos 
kaip apriorinė tiesa. O man, reliatyvistui skeptikui, atrodė, jog 
tikra tiesa dar nerasta. O tai, kas dar nesurasta, aš ir laikau 
paslaptimi. Paslaptimi tikiu ir pats ją mėginau įspėti, bet kol kas 
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jos neįspėjau, ji ir lieka man mįslinga paslaptim. Nors aš žinau, 
jog universume tiek neįspėtų paslapčių – kaip ir žvaigždžių.

Soma
Mes žadame tau iš dalies padėti.

Aš (nusijuokęs) Padėti ar labiau sukomplikuoti?

Soma
Kodėl sukomplikuoti?

Aš
Sakysime, kad viskas buvo taip, kaip tu metaforizavai. Su-

radote palankią jūsų augmenijai dirvą ir, pavertę mūsų žemės 
gaublį „šiltnamiu“, pasėjote antipasaulio sėklą. O kokią? Koks 
iš jos išdygo augalas? Ar ne toji piktžolė, nustelbusi vaisingą ir 
galbūt gležnesnį augalą? Aš iki šiol mačiau tik piktžolės primatą.

Soma
Tam jūsų gaublio „šiltnamy“ atliekamas eksperimentas.

Aš
Baisus eksperimentas!

Soma
Taip, žinoma, baisus. Čia žemė kaulais patręšta, palaistyta 

krauju – toks jos šlifavimo eksperimentas.

Aš
O jeigu Kainas liks neužmuštas, koks, klausiu, šito „šilt-

namio“ likimas?

Soma
Ko laukti galima iš neapykantos? Savaime aišku – tragiškas 

finalas. Bet viena tu turi atminti: nepažinęs blogio, neatskirsi 
gėrio. Vadinas, gėriui blogis reikalingas kaip pavasariui žiema, 
kaip dienai aklina naktis. Gyvenimas tai amžina kontrastų pa-
kaita. Tą dėsnį atgabeno čia kartu su sėklomis ateiviai iš gilaus 
antipasaulio. Na o mes antipasaulio techniškomis priemonėmis 
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nuo pačios to „šiltnamio“ pradžios fiksuojame, kaip vyksta tas 
eksperimentas ir kartu jo šlifas, o universumo centre analizuo-
jami jo rezultatai, jo parametrais patikslinamos išvados ir da-
romos prognozės ateičiai. Kainas tai augimo impulsas. Tai, ką 
šiandieną ekrane matei, toli gražu ne išmonė, ne kino juosta ar 
teatras, o gryna tiesa. Tai kadrai iš natūros. Mes nuo pačios šio 
„šiltnamio“ pradžios, kai jis tik buvo užveistas, pakaitomis daug 
tūkstantmečių draug su juo keliaujame ir stebime iš stratosferos 
šį nebenaują eksperimentą. O gautas žinias mes perduodam 
į centrą. Be to, užrašom ir įamžinam kiekvieną jo detalę. Tau 
mes parodėme tik vieną kitą šito milžiniško įrašo fragmentą. 
Parodysim jų ir daugiau.

Aš
Gana man ir šitų fragmentų. Aišku ir iš nuotrupų, kas valdo 

mūsų „žemiškąjį šiltnamį“. Seniai mane viena mintis kankina... 
Neišeina iš galvos mintis, koks laukia jo likimas. Stebiu, kaip 
progresuoja žmogiška mintis. Tačiau kartu su ja ir blogis pro-
gresuoja.

Soma
Be abejo. Tai geometrinė progresija.

Aš
Ir jeigu Kaino neužmuš – kas laukia?

Soma
Žinoma – pasaulio pabaiga. Ten, universumo centre, kuriam 

mes teikiam visą informaciją, viskas susumuojama ir gaunamas 
eksperimento rezultatas. Ir prognozuojama, ką teks toliau dary-
ti – sulikviduoti jūsų „šiltnamį“ ir kurti palankioj planetoj naują? 
Ar pagaliau užmušti Kainą?

Aš
O kas galėtų jį užmušti žemiškoje plotmėje?

Soma 
Tik meilė!
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Aš
(Aš pasisukau į dešinę ir vėl išvydau Lunos violetinį kaip 

orchidėjos žiedas veido profilį ir nefertitišką lazūrinę jos akį. Ir 
krūtinėje širdis, jutau, pasinešė į drebulinį šokį – aš tokio veido 
žemėje dar neregėjau.)

Aš
Meilė?

Luna
Taip. Neapykantą įveikti gali čia meilė.

Soma
Ji sako tikrą tiesą. Pasaulis gali išsigelbėti. Bet turi pra-

sidėti atvirkštinis procesas – ir Kainą turi nugalėti užmuštas 
jo Abelis. Tada ir bus čia pasiekta neūžaugos minties augimo 
dominantė. Vieną eksperimentą mes jau buvome atlikę, bet ir jis 
tuo tarpu jūsų „šiltnamyje“ baigės nesėkmingai. Tu matei, kaip 
egzekuciją Jeruzalės apsuptyje atliko jau Nabuchodonosaro kaily 
pasislėpęs Kainas. O vėliau, kai žlugo Babilonas, jis sugrįžo vėl 
į gimtą žemę – prie Jordano upės. Nes išgirdo žinią, kad čia 
vaikšto pranašas, žmogaus sūnus, paskelbęs karą atgyvenusiam, 
krauju rašytam ir archaiškam senajam metraščiui ir testamentui 
palikuoniams ir pradėjęs širdimi rašyti meilės metraštį ir naują 
testamentą palikuoniams. Nesvarbu, kaip tas žmogaus sūnus 
čia atsirado – iš antipasaulio ar dangaus iš kosmiškojo modu-
lio nuleistas proto, gėrio, grožio ir tiesos skelbėjas ar Jordano 
žemėj gimęs paprasto žmogaus sūnus. Svarbu jo išmintis, jo 
mokslas ir jo pastangos. Svarbiausia tai, ką jis čia skelbė ir 
atliko. O tačiau...

Soma nutilo, mes nugrimzdome į begalinę tamsą, o kai ekra-
ne nušvito horizontas, lyg pro rūką pamačiau į baltą drobę 
susisiautusią ir dykuma keliaujančią figūrą. Tankios garbanos 
tupėjo ant pečių kaip juodvarniai ant medžio šakumo, o akyse 
spindėjo kraujyje išmirkę ašarų rubinai. Aš iš pirmo žvilgsnio 
pažinau sokratiškos ramybės kupiną jo veidą, mano lūpos pačios 
sušnibždėjo: Ecce homo!
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prie SANTAROS židinio

Visuose universitetuose suteikiama žinių, 
įgūdžių, mokėjimų ir paskatinama profesi-
nėje veikloje ir gyvenime taikyti universalio-
jo homo sapiens savybes: kritinį mąstymą, 
veržlumą ieškant tiesos, atkaklumą siekiant 
tikslo. Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to (LSMU) rektoriaus, Kardiologijos klinikos 
vadovo profesoriaus, habil. dr. REMIGIJAUS 
ŽALIŪNO profesinės veiklos – taip pat ir 
pedagoginės – raktažodžiai yra šie: mokslas, 
išsilavinimas, kultūra, sveikata. LSMU tęsia 
Lietuvos universiteto, kurio ištakos – 1920 
metai, tradicijas bei siekia jas puoselėti to-
liau. Tačiau ne universitete prasideda me-
dikų rengimas, ir gerai, sako profesorius, 
jeigu humanizmas ir kitos savybės, kurių 
tikimės iš mūsų sveikatos sergėtojų, atsi-
nešamos: iš namų, mokyklos, aplinkos. O 
gydytoju tampama ne kai rektorius įteikia 
absolvento diplomą, o tada, kai pelnomas 
pacientų pasitikėjimas. 

GYDYTOJAI LAIMINGO  
GYVENIMO RECEPTŲ  

NERAŠO
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– 1918 metais, atkūrus Lietuvos valstybę, skubiai imtasi 
kurti Lietuvos universitetą; to meto šviesuoliai taip suprato 
stiprios valstybės kūrimą. Kokie šiandien svarbiausi šios 
kūrybos uždaviniai? Kuo šiandien stiprus LSMU?

– Didžiuojuosi, kad LSMU yra unikalus universite-
tas, nes jame sėkmingai integruojamos trys svarbiausios 
veiklos sritys: studijos, mokslas ir klinikinė veikla. Vi-
sada sakiau – universitetas yra žmonės. Mūsų dėstyto-
jai yra mūsų didžiausias turtas, jie sukuria vertę, kuri 
neišmatuojama jokiais finansiniais instrumentais. Be 
abejo, puikios studijų sąlygos yra papildoma dedamoji, 
priviliojanti ir užsienio studentus, bet mano didžiausia 
pagarba visada bus skirta dėstytojams, mokslo darbuoto-
jams, tyrėjams, profesoriams, akademikams, universiteto 
alumnams. 



42

 – Kiek universitetas šiuo metu gali skirti dėmesio ver-
tybėms ugdyti ir asmenybei ugdyti? Ar tai tebėra aukš-
tosios mokyklos vienas iš uždavinių? Jeigu skaitytumėte 
ne kardiologijos, o etikos paskaitas, ką akcentuotumėte?

– Kiekvienas pasirenkame savo vertybes. Aš išmokau 
neteisti. Manau, tikroji branda ateina tada, kai sugebi 
išgirsti ir bent jau pabandai suprasti savo oponentą, 
kai teisinga kritika džiugina labiau nei pagyros, kai vi-
suomeniniai interesai natūraliai nustelbia asmeninius, 
kai aukojimasis tampa prasmingas, kai nustoji skaičiuoti 
valandas, praleistas darbo vietoje. Didžiausia laimė vado-
vui – juo tikintys pavaldiniai ir institucijos šlovė. Didžiau-
sia palaima gydytojui – pacientui dovanotas gyvenimas. 
Tai atperka viską.

Jaunuoliams, pasirenkantiems mediko kelią, būtina 
sąžiningai atsakyti į klausimą: kodėl renkuosi mediciną? 
Jeigu nesusimąstydamas atsakys, kad dėl stabilaus ir 
garantuoto darbo, aš su tuo sutiksiu, nes visuomenėje 
gaji nuomonė, jog mediciną jaunuoliai renkasi dėl pini-
gų ir prestižo, taip pat dėl to, kad nori nudžiuginti savo 
tėvus, kurie jau būna nusprendę už juos. Iš patirties 
galiu pasakyti, kad pinigus ir prestižą geriau pamiršti, 
o būti pasirengusiais mokytis visą gyvenimą. Pamirškite 
darbą „nuo aštuonių iki penkių”, pagalvokite, ar gebėsite 
tverti 365 dienas per metus be teisės užsimiršti, įsivaiz-
duokite akistatas su pacientais, kai riba tarp tiesos ir 
vilties beviltiškose situacijose išsitrina. Pagalvokite, ar 
visa tai jums. Ar rasite tinkamą žodį, ar gebėsite pri-
siliesti prie mirštančiojo. Pasirinkimas turi būti jūsų. 
Medicina – fantastiškiausia, bet ir pati sunkiausia sritis. 
Remdamasis ilgamete praktika galiu teigti, kad atsitikti-
niai žmonės iškreipia tikrąjį vaizdą. Dar ir dar kartą sa-
kau: pagalvokite, ar tai tikrai jūsų pašaukimas. Pasakysiu 
dar daugiau – prisijaukinkite mintį, kad dažnai be darbo 
nieko daugiau jūsų gyvenime ir nebus. Ar tai jums tinka?
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– Kalbame apie profesiją, kuri visuomenėje iš dalies 
idealizuojama... Tik patys medikai žino savo duonos skonį 
ir tikrąją kainą. Kas lėmė, kad Jūs pasirinkote mediciną? 

– Apie save nepasakysiu nieko originalaus. Medici-
na buvo vienintelė mano svajonė ir tikslas, tad vidiniai 
prieštaravimai nusprendžiant, kokią specialybę rinktis, 
manęs nekamavo. Bet nemanykite, kad buvau lyg robotas, 
kuriam nerūpėjo niekas, išskyrus mediciną. Buvau ieškan-
tis, klystantis, svajojantis. „Nori būti laimingas – gebėk 
teisingai pasirinkti”, – ši išmintis man nepasitarnavo, 
nes niekada nesiblaškiau ir nesirinkau. Gerai žinojau, 
kas man įdomu. 

– Kokie komponentai, Jūsų nuomone, turėtų būti sura-
šyti laimingo gyvenimo recepte? Ir kokie – šeimos laimingo 
gyvenimo recepte?

– Galėčiau dalytis savo patirtimi, bet tai visiškai ne-
reiškia, kad mano gyvenimas bus pavyzdys kitiems. Esu 
laimingas, kad daug kas pavyko. Esu laimingas, kad 
turiu puikius vaikus ir mane suprantančią žmoną, su 
kuria dalijamės mediko duona ir gyvenimo druska. Ap-
gailestauju, kad gyvenimo tempas diktuoja savo ritmą, 
kad stokoju laiko apgaubti savo dėmesiu artimuosiuos 
ir nebeturiu laiko lėtam nuoširdumui, neskubiems po-
kalbiams. Visa tai vis planuoju padaryti, kur nors, kada 
nors... Laimingo gyvenimo recepto nesu išrašęs, bet gal 
paklauskite mano žmonos gydytojos oftalmologės. Moterys 
visada įžvalgesnės!

Ačiū už nuoširdų pokalbį. 
Danguolė ANDRIJAUSKAITĖ
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Didžioji gatvė – viena seniausių ir reikšmingiausių Vilniaus 
miesto gatvių. Ja ėjo Valdovų kelias, čia pastatyta miesto 
rotušė, Šv. Kazimiero bažnyčia, cerkvės, didikų rūmai, 
išplėtota miestui svarbi infrastruktūra. Kaip formavosi 
ši senoji gatvė, koks gyvenimo būdas ir įpročiai siejo 
jos gyventojus – atsakymų į šiuos ir kitus klausimus 
bandoma ieškoti ikonografijoje, artefaktuose, archyviniuo-

2023iais VILNIUI 700...

Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4)  
atidaryta Lietuvos dailės muziejaus parodų ciklo 

VILNIAUS GATVĖS
antroji paroda 

 Didžioji gatvė.

Juozapas Peška (Jozef Peszka). Vilniaus Didžioji gatvė su  
šv. Kazimiero bažnyčia.1808.
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se dokumentuose. Didžiosios gatvės savitumą atskleidžia 
ekspozicinės temos: „Laisvas oras“, „Tikra tiesa“, „Mėlynas 
kraujas“, „Parnaso kalnas“. Vaizdinius gatvės pasakojimus 
parodoje perteikia Jono Rustemo, Juozapo Peškos, Jurgio 
Hopeno, Zigmunto Čaikovskio, Justino Vienožinskio, Adolfo 
Valeškos ir kitų dailininkų kūriniai. Tarp jų – Nacionali-
nio muziejaus Varšuvoje parodai deponuotas įspūdingas 
Martyno Zaleskio paveikslas „Vilniaus rotušė“, atkuriantis 
XIX a. vidurio svarbios miesto aikštės vaizdą. Socialinio, 
ekonominio ir teisinio miesto gyvenimo centras tapo pagrin-
diniu „laisvo oro“ laiduotoju ir terpe. Tai patvirtina unika-
lus parodos eksponatas – rotušėje 1511–1654 m. pildyta 
Vilniaus miesto magistrato aktų ir dekretų knyga. Mėlyno 
kraujo metafora nurodo į prestižinėje miesto gatvėje rezi-
davusias aristokratų šeimas – čia gyveno Radvilos, Pacai, 
Chodkevičiai, Tyzenhauzai, Goštautai, Plateriai. Vienas jų 
prabangaus gyvenimo liudijimų yra austrių geldelės – gur-
maniškų patiekalų liekanos, archeologų rastos Pacų rūmų 
teritorijoje. Ekspozicijos puošmena – vaistinės gulbė, kuri 
ne vienai vilniečių kartai tapo nostalgišku senojo Vilniaus 
simboliu. Gatvės polikonfesiškumą atspindi ikonografija, o 
vienas originalus istorinis dokumentas įrodo, kad Didžiojo-
je gatvėje greta katalikų, stačiatikių, reformatų šventovių 
1897 m. įkurta Margaret Hakodeš sinagoga. Didžioji gatvė 
tapo ir Vilniaus kultūrinio gyvenimo centru – čia veikė 
miesto teatras, kūrėsi kino teatrai, TallatKelpšos muzikos 
mokykla, Vilniaus modelių namai, Lietuvos dailės muziejus, 
fotoateljė, dailininkų dirbtuvės. Atskira salė skirta tapytojo 
Algimanto Jono Kuro studijoje vykusiems bičiuliškiems susi-
tikimams – čia kolegos portretus kūrė Augustinas Savickas, 
psichodeliškai eskizavo Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Dalia 
Kasčiūnaitė, Henrikas Natalevičius, dailininko savadarbiu 
lanku šaudė dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius, o 
džiazo muzikantas Vladimiras Tarasovas užbėgdavo palošti 
kortomis. (LDM inf.)
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2023iais VILNIUI 700...

Į Vilniaus istorijų knygą sudėjau penkiolika 
pasakojimų apie skirtingus miesto rūmus, 
bažnyčias, vienuolynus, mokslo centrus. 
Kiekvieną jų sudaro trys dėmenys: istorinės 
asmenybės pasakojama sava istorija, su 
ja siejamo statinio apžvalga ir pasakoji-
mo apimamas istorinis tarpsnis. Tai tarsi 
mėginimas prabilti XVIII amžiaus žmonių 
lūpomis ir jų pavyzdžiais parodyti kokia 
įvairi ir kupina kontrastų buvo toji epocha. 
Todėl ji ir apžvelgiama didikų, vyskupų, 
dailininkų, karvedžių, valstybininkų, vie-
nuolių, aukštuomenės moterų akimis. Visgi 
nereikėtų manyti, kad tai žymiausios ir 
garsiausios Vilniuje XVIII amžiuje gyvenu-
sios arba jį minėjusios asmenybės, tačiau 
kiekviena iš jų, norėjau to ar ne, nuvesdavo 
vis prie kito asmens arba diktuodavo to-
lesnį pasakojimą, skatindama smalsumą ir 
norą nuodugniau pašniukštinėti, kas slypi 
už pavardžių ir pastatų sienų, bei bent 
šiek tiek praskleidus sunkią laiko uždan-
gą, dirstelti į įvairius to meto gyvenimo 
aspektus. Todėl ši Viniaus istorijų kny-
ga – tik beprasidedančios daugiasluoksnės 
ir įvairiaspalvės 
šviečiamosios 
epochos Vilniu-
je fragmentas, 
užgriebiantis ir 
dalį tuometės 
valstybės rai-
dos...

Sonata ŠULCĖ

Nuotrauka iš 
asm. albumo 

Sonata ŠULCĖ
VILNIAUS
ISTORIJOS
Gidas po XVIII a.
miestą

TYTO ALBA 
2019
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Stanislovas
ŽVIRGŽDAS

M.K. ČIURLIONIS
IR

VILNIUS

VšĮ Lietuvos  
Spaudos 
fotografų  

klubas
2019

Pasižvalgius po Vilnių galima atsekti 
mažne 44 vietas, kur Mikalojus Kons-
tantinas Čiurlionis gyveno, lankėsi, mu-
zikavo, dalyvavo posėdžiuose, rėmino 
savo paveikslus, nuo aukštumų žvalgėsi 
į miestą, mokėsi lietuvių kalbos ar foto-
grafavosi, nors atminimo lentos įrengtos 
tik trijose vietose. Knygoje pateikiamos 
keturiasdešimt keturios 2016–2018 me-
tais sukurtos fotografijos. Be to, pride-
dami su vaizduojama vieta susiję tekstai 
iš M.K. Čiurlionio ar Sofijos Kymantai-
tėsČiurlionienės laiškų ir atsiminimų bei 
kitų autorių atsiminimų ar leidinių. Kai 
kurie su M. K. Čiurlioniu susiję įvykiai 
vyko tose pačiose vietose, todėl tai atsi-
spindi tik tekstuose.

Autorius neblogai susipažinęs su 
M. K. Čiurlionio kūryba, kai kuriuos sim-
bolius: vieniši žmonės, paukščiai, keis-
ti debesys, dailininko pamėgta žuvėdra 
ant pirmosios pavardės ir kt. – stengėsi 
panaudoti fotografijose. Vengta grynai 
dokumentinių kadrų, kiek įmanoma mė-
ginta užčiuopti laiko dvasią.
Stanislovas ŽVIRGŽDAS

A. Aleksandravičiaus nuotr.
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2019ųjų rugpjūčio 23 d. suskaičiavome trisdešimtuosius 
ryškiausio trijų Baltijos šalių „dainuojančios revoliucijos“ 
inicijuoto taikaus pasipriešinimo įvykio – Baltijos kelio – 
metus. Tiems, kurie gimė tais 1989 m., šiemet jau 30 metų. 
Branda, profesija, sukurtos šeimos, augantys vaikai – ir tik 
iš tėvų pasakojimų, nuotraukų, filmų, knygų ar straipsnių 
jiems formuojasi vienoks ar kitoks to įvykio suvokimas. 
Mums, artėjantiems prie savo 70ojo pavasario – tai kvapą 
gniaužiančių įvykių laikai, Dvasios stebuklas, neapsakomas 
Vienybės jausmas.

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

Prie BALTIJOS KELIO prisilietus

ŽENKLAI

V. P. Andriukaitis knygos „Justino Marcinkevičiaus laikas“  
pristatyme Mokslų akademijoje. K. Valiaus nuotrauka
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O kiek mūsų pamiltų iškilių to meto dalyvių – jau Am-
žinybėje! Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, R. Ozolas, K. 
Antanavičius, S. Geda, M. Lukšienė, kard. V. Sladkevičius, 
Tėvas Stanislovas ir daugybė kitų – tie didžiojo Lietuvos An-
trojo Atgimimo šaukliai, dalyviai, autoritetai. Kiek daug jų 
kalbų, straipsnių, tikėjimo užfiksuota tame 1987-1989 metų 
įvykių metraštyje! Tik ar toks išsamus metraštis Baltijos kelio 
30-mečio proga išleistas? Aš bent tokio leidinio dar neaptikau, 
dar neįsigijau. Nors turėjau viltį, kad šiemet mus visus toks 
leidinys gali pasiekti. 

Žinoma, Baltijos kelias – ne tik vienų mūsų ir ne tik 
mūsų. Savintis jį, ar savintis jo organizavimo iniciatyvą būtų 
ir trumparegiška, ir neteisinga. Baltijos kelias – trijų tautų 
iniciatyva gimęs kelias. To niekas negali paneigti. Ir visos 
trys – Estija, Latvija ir Lietuva – šiuo keliu įsirašė į pasaulio 
istoriją, į didžiojo humanisto Gandžio puoselėtą taikios kovos 
už nepriklausomybę ir pažangą kelią. O be to – per pasaulį 
nuskriejęs Baltijos kelias buvo patekęs ir į Gineso rekordų 
knygą kaip pati ilgiausia trijų tautų „gyvoji grandinė“. Tokiu 
„gyvosios grandinės“ pavadinimu buvo diskutuota idėja pa-
minėti Ribentropo-Molotovo pakto 50-metį 1989 metų gegu-
žės 15 d. dvi dienas trukusioje Baltijos Asamblėjoje Taline. 
1988-ieji trijų tautų „dainuojančios revoliucijos“ metai jau buvo 
gausūs tokių tūkstančių žmonių, susikibusių rankomis, akcijų: 
Baltijos jūros švarumo akcijos, „Gyvybės žiedas“ prie Igna-
linos atominės elektrinės ir t.t. Tad 1989 m. Sąjūdžio Seimo 
taryboje, artėjant Molotovo–Ribentropo pakto 50-mečiui buvo 
aptarinėjamos įvairios iniciatyvos – „gyvoji siena“, atidalijanti 
tris Baltijos valstybes nuo tuometinės TSRS ir einanti pagal 
trijų valstybių sienas. Bet... miškai, pelkės, upės, laukai ir t.t. 
O ir pati sienų sąvoka neaiški? O gal „gyvoji grandinė“, nusi-
driekusi magistralėmis? Netgi gimė pasiūlymų konsultuotis su 
lenkais, baltarusiais, ukrainiečiais – juk Ribentropo– Molotovo 
slaptieji protokolai turėjo įtakos ir toms tautoms... Tad magis-
tralės galėtų jungti daug sostinių. Bet Sąjūdžio taryboje buvo 
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ir daug skeptiškų balsų. Nuogąstauta dėl žmonių aktyvumo 
sumažėjimo, dėl ir taip per didelio įvairių renginių skaičiaus. 
Bijota galimos akcijos nesėkmės, o taip pat ne visiems patiko 
ir radikalesnės Lietuvos laisvės lygos spaudimas. Be to, juk 
tuo pačiu metu vyko ir parašų dėl okupacinės kariuomenės 
išvedimo rinkimo akcija.

Bet pagaliau suprasta, kad pirma reikia tartis su estais ir 
latviais. Ir tik tada sutarus nuspręsti, kaip ir ką verta daryti. 
Būtent pirmojoje Baltijos Asamblėjoje Taline pasikeista nuo-
monėmis apie bendrų akcijų šiai progai būtinumą ir „žmonių 
grandinės“ idėja atsirado tarp įvairių kitų variantų. O po to 
jau Asamblėjos suformuotoje Baltijos Taryboje Rahvarinne 
arba Estijos Liaudies Frontas pasiūlys kruopščiai parengtą 
scenarijų, kur „gyvoji grandinė“ bus pavadinta „Baltijos ke-
liu“. Po ilgų diskusijų Baltijos Taryboje tai pavirs „Baltijos 
kelio“ idėja. Ir tą idėją 1989 m. liepos 19 d. grįžęs iš Talino, 
per „Atgimimo bangą“ Lietuvos televizijos žiūrovams, dar net 
neturėdamas Sąjūdžio Tarybos pritarimo, pristatys Virgili-
jus Čepaitis. Jis savo kalboje gražiai apjungs tris žodžius 
„vabadus“, „briviba“, „laisvė“. Manau, kad V. Čepaitis šį 
žingsnį pranešti apie akciją per „Atgimimo bangą“ anksčiau 
nei informuoti Sąjūdžio Seimo Tarybą žengė sąmoningai, ži-
nodamas gana prieštaringus ankstesnių diskusijų Taryboje 
rezultatus. Atrodo, „Baltijos kelio“ idėja gimė būtent taip. Bet 
čia ir stabteliu. 

Mat ir aš gavau Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 
Sauliaus Skvernelio pakvietimą dalyvauti Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės organizuotame renginyje, skirtame Baltijos 
kelio 30-mečiui paminėti. Renginys buvo numatytas 2019 m. 
rugpjūčio 22 d. 11 val. Vyriausybės rūmų Didžiojoje salė-
je. Detalesnės programos nebuvo, bet tikėjau, kad renginys 
bus gera proga sukviesti trijų tautų atstovus pasisakymams, 
bendros trijų tautų kelio istorijos aptarimams. Tikėjausi ir 
platesnio panoraminio žvilgsnio į šį unikalų įvykį. 
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Ruošdamasis šiam minėjimui savo „Facebook“ paskyroje 
pabandžiau trumpai prisiminti tai, ką pats žinojau apie Molo-
tovo–Ribentropo slaptuosius protokolus ir su jaus susijusius 
įvykius: žinoma, tai buvo tik bandymas pažvelgti į Baltijos kelio 
ištakas, daugiau akcentuojant tai, kas per kelis dešimtmečius 
būtent vyko Lietuvoje: „Kelios minutės teliko iki ryškiausiojo 
taikaus pasipriešinimo įvykio – Baltijos kelio 30-mečio. 1989 
metais, milijonai žmonių susikibo rankomis sudarydami gyvąją 
grandinę nuo Vilniaus per Rygą iki Talino.Tarp jų ir šiandien 
dar daug gyvų to Baltijos Kelio dalyvių! Ir kiekvienas iš jų 
turi savo atmintyje užfiksuotas akimirkas. Bus daug pakilių 
kalbų, straipsnių, nuotraukų, bus tų, kurie prisiims To Ke-
lio Autorystę. Bet ...yra tokie paprasti vienos dainos žodžiai 
„viskas prasideda tyliai, tarsi rasa ant žolės...“ taip tinkan-
tys kažkam, kas ateina iš toli, iš nedidelio žmonių būrelio. 
Stasys Jakas, Vaclovas Sevrukas, Antanas Terleckas, Julius 
Sasnauskas, Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Alfonsas 
Andriukaitis... Galiu šią vardų grandinę dar pratęsti. Kad 
tik ji nebūtų užmiršta. Juk buvo pradžia – apie 1968–1969 
metus du jauni vyrai Vaclovas Sevrukas ir Stasys Jakas iš 
Maskvos disidentų parsiveš Ribentropo – Molotovo slaptųjų 
protokolų kopijas. Jos bus išverstos į lietuvių kalbą, ant plono 
„rūkomojo“ popieriaus savilaidos būdu atspausdintos ims plisti 
po Lietuvą – tik tarp drąsesniųjų, kitaip ,,manančių‘‘. Žinoma, 
Vaclovas Sevrukas ir Stasys Jakas neišvengs įkalinimo. O 
tuo tarpu Antanas Terleckas ims toliau aktyviai platinti tuos 
protokolus, tiek, kiek pavienių jo suburtų entuziastų pastan-
gos leis tai padaryti. 1972 metais ir man, KMI studentui, į 
rankas paklius viena protokolų kopija, ją su dideliu įdomumu 
perskaitęs, perduosiu savo tėvui. Tėvas apie tuos slaptuo-
sius protokolus mums, vaikams, kalbėjo visą laiką, nors jų 
savo akimis ir nebuvo matęs! Pagaliau – Eureka!! Štai jie jo 
rankose. Alfonsas Andriukaitis juos įtrauks į savo savilaidos 
būdu leidžiamą knygą ,,Bausmė be nusikaltimo”. Ir toji knyga 
nuo 1973-jų metų nedideliais žingsneliais pradės savo savi-
laidos gyvenimą, primindama tiems, kurie ją skaitys, apie 
nuslėptos istorijos faktus. Istorijos įvykiai lems, kad 1975 
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m. rugpjūčio 1 dieną Helsinkyje bus pasirašytas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamasis Ak-
tas. SSSR brežnevinė komunistinė valdžia net neįtars, kad 
pasirašo sau lemtingą nuosprendį – prasidės aktyvi disiden-
tinė vieša Helsinkio grupių veikla SSSR respublikose. Ir vis 
drąsiau bus keliamos žmogaus teisių ir tautų apsisprendimo 
temos disidentiniame sąjūdyje. Ir pagaliau 1979 m. rugpjūčio 
23 dieną Antano Terlecko iniciatyva gims 45 pabaltijiečių 
memorandumas dėl Ribentropo – Molotovo pakto pasekmių 
likvidavimo ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos valstybingumo 
atstatymo. Antanas Terleckas rinks parašus tų, kurie nebijos 
pasirašyti savo vardais ir pavardėmis. Ir aišku, suras ir mano 
tėvą. Po to bus vėl tardymai, gąsdinimai, suėmimai, kalėjimai, 
ištrėmimai. Bet 1983 sausio 13-ąją Europos Parlamentas, 
apsvarstęs šį memorandumą, priims Rezoliuciją dėl padėties 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje! Bus pasiekta pirmoji ryški di-
sidentų pergalė tarptautinėje erdvėje. Ir Lietuvoje po truputį 
plis ta žinia. Ji plis tarp kitaip mąstančių, neprisitaikiusiųjų. 
Ir kaip toje dainoje ,,viskas prasideda tyliai..” 

O Vilniaus Universiteto istorijos fakultete dar ilgai visa 
tai bus neigiama. Net M.Gorbačiovo perestroikos metu dar bus 
Lietuvoje istorikų, neigiančių tokių protokolų egzistavimą. Šian-
dien kai kurie iš jų nedrįs to pripažinti, nors ir nestokos savo 
šiandieniniuose straipsniuose įlieti patriotinio patoso. Bet tada, 
toje “perestroikoje” dar reikės 1987 metų rugpjūčio 23 dienos 
Laisvės lygos mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Ir 
vėl tame mitinge kalbės pabaltijiečių memorandumo signata-
rai! Na, o po to Lietuva prabus! ,,Prabudome, ir kelkimės!”. 
Ir išsilies viskas į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio upę, ir į 
viešą tų slaptųjų protokolų svarstymą Maskvoje TSRS liau-
dies deputatų suvažiavime. Ir čia vėl bendromis trijų Baltijos 
respublikų deputatų pastangomis, prisijungiant Demokratinės 
Rusijos bloko nariams bus pasiekta didelė pergalė – protokolų 
pripažinimas niekiniais nuo jų pasirašymo momento! Stanis-
lovas Jakas ir Vaclovas Sevrukas, Antanas Terleckas ir visi 
45 pabaltijiečių memorandumo signatarai, ir Laisvės lygos 
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mitingas – ta iš toli ateinanti nedidelė žmonių grupelė ir yra 
toji ,,tyliai prasidedanti” pradžia, galinti su didele palaima 
stebėti galingai išsiliejusį Baltijos Kelią. Ir džiaugtis su visais 
kartu to Taikaus Pasipriešinimo 30-mečiu.”

Neabejojau, kad apie Baltijos kelio ištakų aspektus Es-
tijoje ir Latvijoje daugiau išgirsiu pačiame renginyje. Deja, 
renginyje pranešimą perskaitė, o gal tiksliau tik kalbą pasakė 
premjeras S. Skvernelis, na, kaip visada ir prof. Vytautas 
Landsbergis bei Baltijos kelio koordinatorius Lietuvoje Arūnas 
Grumadas. Renginį puošė graži meninė dalis ir... filmo, skirto 
Baltijos kelio 30-mečiui premjera. Salėje buvo daug svečių, 
buvo sukviesti Baltijos kelio Lietuvoje koordinatoriai, sąjūdie-
čiai, daug pažįstamų veidų. Žinia, mūsų, Baltijos kelio dalyvių 
veiduose jau švietė 30 metų laiko ženklai. Pasikeitimai kartais 
net priversdavo įtempti atmintį, kad pažintume vieni kitus. Iš 
svečių ypatingu dėmesiu buvo pagerbtas Genadijus Burbu-
lis, buvęs TSRS liaudies deputatas, tarpregioninės deputatų 
grupės narys ir B. Jelcino bendražygis. Ministro pirmininko 
kalba gilesnių istorinių įžvalgų nepalietė. Prof. V. Landsber-
gis šį kartą sugebėjo išlikti santūrus, nebent jei atkreipčiau 
dėmesį į tai, kad jis Rusijos Prezidentą B. Jelciną įvardino 
vieninteliu „geru caru“, pritarusiu Baltijos šalių nepriklauso-
mybei. Taigi, jei vertėjai teisingai vertė jo kalbą, Genadijus 
Burbulis turėjo pasijusti „pakylėtai“. Juk jis tuomet pagal 
V. Landsbergį tebuvo tik „sluga caria“ („caro tarnas“). Bet ar 
dėl to reikėjo jam specialiai iš Maskvos atskristi į Lietuvą? 
Deja, to istorinio TSRS liaudies deputatų suvažiavimo priimti 
sprendimai dėl slaptųjų Ribentropo-Molotovo protokolų taip 
ir liko šiame renginyje be didesnio dėmesio. O juk G. Bur-
bulis priklausė tiems, kurie tame suvažiavime balsavo už jų 
pripažinimą niekiniais. Ir be abejonės, „Baltijos kelias“ jam 
turėjo daryti įtakos! Savo nuoširdumu buvusiais vyriausiojo 
koordinatoriaus rūpesčiais pasidalijęs Arūnas Grumadas tikrai 
nusipelno pačių šilčiausių žodžių. Ir salėje buvę koordinato-
riai, ir lakūnai, skridę ir barstę gėles tame Baltijos kelyje, ir 
visi susirinkusieji tikrai nuoširdžiai plojo Arūnui už teisingus 
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žodžius apie... primirštą Baltijos kelią. Jo įsitikinimu tai buvo 
pirmas kartas, kai po 30 metų suorganizuotas toks renginys, 
skirtas Baltijos keliui. Negalima pasakyti, ar tikrai taip, bet 
ir aš pirmą kartą dalyvavau tokiame paminėjime. Na ir aišku 
filmo prezentacija. Tiesą pasakius, laukiau kažko daugiau, 
plačiau, istoriškai tiksliau, ne taip jau vienpusiškai pristatomos 
lietuviškos Baltijos kelio versijos. Bet filmas prasidėjo Vytautu 
Landsbergiu, atrodo, juo ir užsibaigė. Akivaizdu, kad filme 
„Baltijos kelio“ pirmuoju smuiku grojo...„ne smuikininkas“. 
Na, žinoma, Lietuva ko gero ir vėl buvo „skambiausioji styga“ 
čia. Gerai, kad sužinojome, jog ir Prezidentė D. Grybauskaitė 
dalyvavo „Baltijos kelio“ memorialinės lentelės atidarymo cere-
monijoje Europos Parlamente. Filme šie kadrai įpinti į siužetą. 
O ar ji dalyvavo Baltijos kelyje, šito aš negaliu pasakyti. Ir 
filme tai nėra atskleista. Bet užsakovas – Užsienio Reikalų 
ministerija – tikrai atsakymą turbūt žino. Ir pagaliau, tai nėra 
jau taip svarbu. Mat visaip atsitiko tų didžiųjų įvykių laikais. 
A. Terleckas organizavo su bendražygiais mitingą prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo 1987 metais. Tada ten nebuvo daugelio 
iš mūsų – nei manęs, nei V. Landsbergio, nei A. Brazausko, 
nei J. Marcinkevičiaus, nei juo labiau D. Grybauskaitės. Bal-
tijos kelyje buvo ir J. Marcinkevičius, ir V. Landsbergis, ir 
didelė didelė dalis mūsų iš visos Lietuvos. Mes tuomet visi 
tame kelyje jutome vienybę. Deja, A. Brazausko jame nebu-
vo. O štai lydint Sausio 13-osios žuvusiuosius į Antakalnio 
kapines – vėlgi J. Marcinkevičius, A. Brazauskas ir dauguma 
iš mūsų buvome. Deja, V. Landsbergiui buvo patarta likti 
Aukščiausiojoje Taryboje. Ir argi tai svarbu – svarbu, kad 
1987–1990 m. be galo didelė dalis vos ne visos Lietuvos 
įsitraukė į taikią kovą už nepriklausomybę ir laisvę. Tas 
Kelias sujungė ir komunistus, ir tremtinius, ir disidentus, 
ir funkcionierius. Niekas neklausinėjo vienas kito – kas tu 
toks, iš kur, dėl ko! Viskas buvo aišku. Kad tik kuo daugiau 
mūsų visų jame būtų! Ir buvo ten mūsų minių minios. Išsky-
rus tik „Jedinstvo“ ir LKP(TSKP) dalį, kuriai vėliau vadovaus 
Mykolas Burokevičius. O savarankiškos LKP nariai tikrai 
žino, kas tuo metu pasilieka kitoje tos atskylančios LKP ba-
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rikadų pusėje. Štai tie pasilikę ant TSKP platformos ir buvo 
jau mūsų laikų kolaborantai, talkinami TSKP stagnatorių iš 
Maskvos, projektavę 1990-ųjų sausio 13-osios ir ankstesnius 
bei vėlesnius įvykius! 

Šiandieninei jaunesnei kartai pravartu priminti, kad „Balti-
jos kelias“ vyko visai kitokioje aplinkoje. Ir iššūkiai galėjo būti 
patys įvairiausi. Lietuva jau žinojo ir slopinamąsias priemones, 
taikytas prieš „nesankcionuoto“ mitingo prie A. Mickevičiaus 
paminklo 1987 m. dalyvius. Jau buvo ir 1988 m. „bananų 
balius“ Vilniuje. Ir pagaliau visą TSRS sukrėtė kruvini 1989 m. 
balandžio 9 d. įvykiai Tbilisyje, kur sovietinės kariuomenės 
būrys, slopindamas taikią demonstraciją, nužudė 16 žmo-
nių. Per 100 žmonių buvo sužeisti. Tad nerimauti buvo dėl 
ko. Ir buvo pakankamai daug argumentų A. Brazauskui likti 
savo darbo kabinete, kontroliuojant, kaip užtikrinamas kelių 
saugumas akcijos metu. Neabejotina, jog buvo argumentų ir 
V. Landsbergiui per 1991 m. sausio 13-osios laidotuves likti 
savo kabinete. Mat, kas galėjo atmesti ir galimo pasikėsinimo 
į jį versiją. Taigi, ne iš „ura“ patriotizmo reikia išmokti įvykius 
vertinti. Ir kaip gerai, kad ne per „juoda-balta“ prizmę vertino 
vieni kitus žmonės, išėję į „Baltijos kelią“.

Baltijos kelyje stovėjo Justino Marcinkevičiaus išugdyta 
tarybmečio Lietuva, atmetusi sovietinę Lietuvą ir išėjusi apginti 
laisvės ir nepriklausomybės. Žinia, daug kam tai buvo ir ta 
ideali „Lie-tu-va“, ateinanti iš labai toli, iš ankstesnių epochų 
ir visada esanti tokia. Istorinės realybės raidoje caro metų 
Lietuva, I-ojo pasaulinio karo metų, parlamentinės 1918 m. 
respublikos, smetonmečio, II-ojo pasaulinio karo, sovietinės 
okupacijos ir sovietmečio Lietuva, deja, nėra ta pati Lietuva. 
Kaip ir šiandieninė Lietuva jau ne ta, kuri išėjo į „Baltijos 
kelią“. Sovietizacijos eigoje „homo sovieticus“ Lietuvoje pilnai 
neprigijo. Kaip neprigijo ir Latvijoje, ir Estijoje. Gaivinamas 
pačių įvairiausių veiksmų, čia gimė tarybmečio Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos socialinis-kultūrinis fenomenas. Štai Lietuvoje 
„Litva sovetskaja“ taip ir susitraukė iki LKP ant TSKP platfor-
mos ir „jedinstvininkų“. Šie procesai dar laukia nuodugnaus 
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istorinio, antropologinio ir kultūrinio tyrinėjimo išvadų. Ir toji 
išmoktoji „Lie-tu-va“ apjungė pačius įvairiausius mūsų žmones 
su savo spalvomis, pranašumais ir skirtumais. O juk taip pat 
buvo ir Estijoje bei Latvijoje. Ir ten vienoje pusėje buvo tie, 
kurie stovėjo už nepriklausomybę, o kitoje – tų respublikų 
kolaborantai ir jedinstvininkai. 

Bet sugrįžtu prie renginio. Kažkaip norėjosi pamatyti 
platesnę panoramą ir pamėginti atsakyti į Arūno Grumado 
klausimą apie primirštą Baltijos kelią. Turime sutikti, kad iš 
mūsų šių laikų istorinės atminties 1987–1989-ųjų metų įvykiai 
kažkaip yra išstumti. Labai ryškiai šviečia tik dvi pastoviai 
minimos datos iš tos epochos – Kovo 11-oji ir Sausio 13-oji. 
Šiandien istorinėje atmintyje vienpusiškos propagandos pa-
stangomis vis labiau įsitvirtina pokario partizaninės kovos 
paradigmos, herojizuojami 1941 m. birželio 23 d. sukilimo 
dalyviai, kažkaip hipertrofuotai sureikšminama ginkluota re-
zistencija ir kai kurie ryškesni jos veikėjai. Bet juk pokario 
partizaninės kovos pavėluotu herojizavimu niekaip neišeina 
paaiškinti, kaip didelė „prisitaikiusios“ Lietuvos visuomenės 
dalis staiga per tris metus apsijungė visuotiniam pasiprieši-
nimui ir išsivadavimui. O juk tuo metu stovėjo ir ginkluota 
sovietinė kariuomenė, ir saugumo struktūros, ir milicija, ir 
TSRS centrinis valdžios aparatas! Ir buvo ko bijoti, buvo apie 
ką pagalvoti. Ir čia reikia prisiminti Justino Marcinkevičiaus 
žodžius. Cituosiu netiksliai, bet prasmė maždaug tokia: pri-
sitaikymas ir jo eigoje išaugęs kultūrinis ir dvasinis subren-
dimas ir buvo stipriausias pasipriešinimas. 

Neabejoju, kad tuoj pasipils aštri kritika: ne, – tai kola-
borantai, prisitaikėliai, persivertėliai, apsimetėliai ir t.t. Deja, 
tuomet minios komjaunuolių, pionierių, komunistų ir jų gimi-
nių kaip ir neturi teisės į „Baltijos kelią“. Tik tie, radikalieji 
arba tik tie, kurie „pasisavinę“ Tėvynės pavadinimą jau ap-
simeta teisėjais ir ima propaguoti „partizaninės valstybės“ 
koncepciją ir tame kontekste galimą „kolaborantų“ teismą.
Taip, kolaborantų buvo! Ir „Liaudies Seimo“ vyriausybė, ir 
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Laikinoji vyriausybė – kolaboravo! Vieni su stalinistais, kiti – 
su nacistais. Ir vieni, ir kiti savo kolaboravimu tikėjosi išgel-
bėti valstybingumą, deja, ir vieni, ir kiti skaudžiai apsiriko. 
Taip, 1945–1953 m. laikotarpyje kolaboravimas su stalinistais 
vėl tęsėsi. Bet viso 50 metų sovietmečio laikotarpio žmones 
apšaukti kolaborantais, ypač 1960–1989 metų – ir neišeina, 
ir nedora, ir klaidinga. Naujos kartos kolaborantai atsisijos 
1987–1990 m. politinių procesų eigoje. Ir čia galiu prisiminti 
du labai šviesius žmones: profesorių Antaną Žvironą ir inži-
nierių, Vasario 16 d. teksto vieną iš autorių Steponą Kairį. 
Profesorius A. Žvironas buvo VLIK‘o narys, užėjus sovietinei 
okupacijai jis liko Lietuvoje ir turėjo pasitraukusių VLIK‘o narių 
įgaliojimus. Ir tai jis, turėjęs labai gilias ir teisingas įžvalgas, 
ėmė rašyti laiškus pogrindžio dalyviams, kad okupacija yra 
ilgam, jokios greitos pagalbos nebus, reikia apsaugoti jaunimą 
nuo miško, nuo ginkluoto pasipriešinimo. Reikia pereiti į negin-
kluoto pasipriešinimo rezistenciją. Tai jam kainavo įkalinimu 
ir 10-čia metų sovietiniuose lageriuose. Bet jo laiškus skaitė, 
girdėjo daug jaunų žmonių. Vienas jų – vėliau garsusis Vil-
niaus universiteto rektorius Jonas Kubilius. J. Marcinkevičius 
labai jautriai aprašė pokario netektis: „O kiek Einšteinų ir 
Galilėjų šešiolikmečiais žemėje guli“. Kaip gerai, kad J. Kubi-
lius neatsigulė šalia jų. Steponas Kairys, jau iš JAV 1956 m. 
paskelbė šūkį „Veidu į Lietuvą“ ir parašė straipsnį, kuriame 
pranašiškai numatė, kad jei kada nors Lietuva išsivaduos, 
tai išsivaduos tik ten gyvenančių žmonių pastangų dėka. Ir 
jis taip pat įžvelgė, kad sąjungininkų toje kovoje reikės ieš-
koti ir tarp komunistų, apie kuriuos galvojama, kad jie jau 
prarasti! Radikaliems kovotojams JAV tai labai nepatiko. Bet 
štai prezidentas V. Adamkus įsiklausė į šiuos žodžius ir į tą 
šūkį. Ir pritaikė juos jau čia, Lietuvoje. 

Tad to ilgo, kelis dešimtmečius trukusio tautos brendimo 
prisitaikymo sąlygomis neišeina vadinti „prisitaikėliškumu“. 
Buvo ir šito, gal buvo ir kai kurie Konradai Valenrodai. Bet 
nereikia nei aukštinti, nei žeminti visos tautos. Nereikia nei 
atgailauti, nei teisintis. Nes niekas nėra „pašauktas“ būti 
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visos tautos teisėjais. Didelė jos dalis tais dešimtmečiais 
dirbo Lietuvai. Ir daug puikių tarybmečio mūsų žymių žmo-
nių pasiekimų ugdė mūsų jau ne smetoninę, jau tarybmečio 
savimonę. Štai iš šio ilgo laikotarpio prisitaikymo ir išaugo 
1988–1990 m. masinis pasipriešinimas. Nėra abejonių, kad jį 
gaivino daugelis šaltinių, nėra abejonių, kad nuslėpta istorija 
dar stipriau katalizavo visuomenės brandą ir vienijimąsi. Ir ta 
nedidelė dalis disidentų, radikalesnieji buvę politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, ir dalis radikalaus jaunimo taip paskatino spar-
tinti žingsnius. Bet lemiamas vaidmuo teko galingam žmonių 
prabudimui ir protingai taikaus kelio taktikai. Čia ir buvo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sėkmės raktas, privertęs ir 
Sąjūdžio ir ne Sąjūdžio komunistus priimti sprendimą atsiskirti 
nuo TSKP, paliekant kolaborantus kitoje barikadų pusėje. Daug 
kas iš naujų šiandieninių „ura“ patriotų nenorėtų to matyti. 
Daug kas iš jų norėtų net ir savo tėvus ar gimines smerkti, 
o gal ir savo prisitaikėliškumą pridengti. Bet daugybei dorų, 
sąžiningų žmonių vaisingi jų gyvenimo dešimtmečiai padėjo 
išsiugdyti Tėvynės meilės jausmą ir lietuvybės pajautimą.

Ir tiesa yra ta – taikus 1987–1990 m. didelės tautos da-
lies pasipriešinimo kelias, o ne ginkluota kova atvedė mus į 
Kovo 11-ąją. Galingas taikus trijų tautų judėjimas – Estijos 
Rahvarinne, Latvijos Tautas Fronte, Lietuvos Sąjūdis, taip 
įvardinti Baltijos Asamblėjos emblemoje sąjūdžiai, gimę jau 
iš trijų mūsų tautų bendros tarybmečio istorijos – išsiliejo į 
Baltijos kelią. Jei įvertintume trijų mūsų tautų bendravimo 
istoriją, tai pamatytume, kad dainų šventės, literatūra, poe-
zija, inteligentų bendravimas turi ilgą, daugiau nei 100 metų 
tradiciją. O ir tarybmetyje – moksleivių, studentų bendros 
dainų šventės, spartakiados, mokslinis ir ūkinis bendradar-
biavimas, bendri kultūriniai projektai ir bendras nusiteikimas, 
kad esame TSRS atžvilgiu „pranašesni vakarai“ buvo tas gilus 
pagrindas Baltijos kelio sėkmei. 

Jei patyrinėsime išeivijos veiklą, tai vėlgi pamatysime, 
kad daugiausia pasiekta, kai VLIK‘as, Pasaulio lietuvių ben-
druomenė veikė darniai kartu su estais ir latviais. Tai leido 
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demokratiniame pasaulyje įsitvirtinti įvaizdžiui, kad Baltijos 
šalys yra kaip kažkoks ypatingas vienis. Žvilgtelėkime ir į 
mūsų disidentus, juk tik bendros Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
disidentų pastangos pasiekė ženklių tarptautinių rezultatų. Ir 
„Juodojo kaspino“ diena, ir „Pabaltijo laisvės diena“ – visa 
tai tvirtino Baltijos kelio vienybės pojūtį. Net 1987 metais 
disidentų mitingai Vilniuje, Rygoje ir Taline buvo pastebėti 
plačiau tarptautinėje erdvėje, nes jie įvyko vienu metu!

Žinia, negalima nematyti TSRS gilios krizės ir M. Gorba-
čiovo pradėtos „perestroikos“, negalima nematyti gilių pokyčių, 
prasidėjusių su šia „perestroika“ visose TSRS respubliko-
se. Ši gausybė pokyčių ypač įtakojo greitus 1988–1989 m. 
įvykius. Laisvėjimo kontekste į areną išėjo daugybė naujų 
veidų ir vardų. Disidentiniame pasaulyje atsiskleidė Liudas 
Dambrauskas, Vytautas Skuodis, Jonas Algirdas Antanaitis, 
Stasys Stungurys, Viktoras Petkus, Gintautas Iešmantas. Jų 
laiškai, memorandumai, parašų rinkimai prisidėjo prie Bal-
tijos kelio. Juk JAV Prezidentas R. Reiganas Baltuosiuose 
Rūmuose priėmė Vytautą Skuodį, jau praėjusį lagerių etapą 
ir M. Gorbačiovo „perestroikos“ dėka išvykusį į JAV. Galime 
prisiminti ir mons. A. Svarinską, ir kitus, kurių vardai skam-
bėjo pasaulyje. 

Taikus kelias, santarvė, santaika, santara – tie esmi-
niai principai lėmė Baltijos kelio galybę. Steigiamojo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo priimtame 1988 metų 
spalio 22 dienos geros valios pareiškime pasakyta: „Už vie-
nybę – prieš skaldymą. Už pasitikėjimą – prieš įtarumą. Už 
statymą – prieš griovimą. Už gaivinimą – prieš slopinimą.“. 
Taikos, tiesos, darnos ir šviesos siekiai bei geros valios dvasia 
buvo susieti su Lietuvos ateitimi. Taip panašiai, nors gal ir su 
didesniais sunkumais, įvykiai klostėsi ir Estijoje, ir Latvijoje. 
Ne atsitiktinai šis geros valios pareiškimas įkvėpė pergalę 
ir 1989 m. kovo 26 d. rinkimuose į TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimą. O čia, TSRS liaudies deputatų suvažiavime, trijų 
Baltijos šalių atstovai parodys puikų savo bendrų veiksmų 
koordinavimo pavyzdį, įkvėpdami ir kitų respublikų atstovus 
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daryti kažką panašaus. Labai svarbų vaidmenį santarvei 
ir susitelkimui turėjo be galo išmintinga kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus laikysena – telkti visus, mokinti visus „nelipti 
vieni kitiems ant kulnų“, „augti ir laukti“, „supras-
ti, kad akmenys skirti statybai, o ne svaidyti vieni į 
kitus“. Greta jo mons. K. Vasiliauskas, Tėvas Stanislovas, 
R. Mikutavičius ir kiti palaikė tą pačią kryptį. 

Anų dienų įvykiai Lietuvoje suartino ir LPS, ir LLL, ir 
LKP pažangiąją dalį. LKP viduje ėmė bręsti atsiskyrimo nuo 
TSKP planas. Sąjūdžio komunistai čia buvo pirmeiviai. Visiškai 
logiškai gimė ir mintis pasirašyti Lietuvos ir išeivijos atstovų 
komunikatą apie tai, kad „visų pasaulio lietuvių gyvybinis 
tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas“. 
Jį 1989 m. rugpjūčio 6 d. Gotlando saloje pasirašė Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietuvos laisvės lygos, Pasaulio lietu-
vių bendruomenės, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
ir Lietuvos komunistų partijos atstovai. Štai su kokia Dvasia 
išeita Lietuvoje į Baltijos kelią. Panaši Dvasia vyravo ir Es-
tijoje, ir Latvijoje. 

Ir kaip apmaudu, kad vietoje tokio sėkmingo, unikalaus, 
taikaus, plataus tarptautinio atgarsio sulaukusio įvykio – Bal-
tijos kelio – istorinės atminties gaivinimo, vietoj trijų Baltijos 
šalių solidarumo puoselėjimo šiandieniniuose istoriniuose dis-
kursuose atsikartoja nesėkmingos partizaninės kovos akcen-
tai. O taip pat ir monopolizuotas „patriotizmo“ supratimas, 
suprantant jį tik taip, kaip tai paaiškina į patriarchus pre-
tenduojantys veikėjai. 

Deja, platesni žvilgsniai į Baltijos kelią, į jo reikšmę, gi-
lesnės įžvalgos kaip, kodėl, kokiu būdu gimė šis fenomenas 
trijose tautose tikrai reikalingi. Tai padėtų ugdyti gilų kultū-
rinį, pilietinį, žmonių teises ir laisves gerbiantį patriotizmą, 
stiprintų santarvę tiek Lietuvoje, tiek ir tarp trijų tautų. Teisus 
Justinas Marcinkevičius, sakydamas: „Man Sąjūdis ateina iš 
toli...“. Tad „Baltijos kelias“ ateina iš ten pat.
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„Viskas prasideda nuo matymo...“ – Algimanto Kun-
čiaus mintis, ištarta prieš kelerius metus. Apibendrinta 
patirtis – matome ir mąstome išvien, kartu. Fotografas 
pirmiausia ir yra matantis. Iš matymų, iš to, ką jo akis 
atsirenka matyti, jis įgyja vaizdinę atmintį, persirašan-
čią ir persimainančią. Gimęs ir augęs mažame Šiaurės 
Lietuvos miestelyje, arti medžių, debesų, vandenų, ir 
miestuose Algimantas Kunčius įgudo žvelgti į pasaulį 
taip, kad matytųsi linija ar kampas, kuriuo mūro sie-
na, senas grindinys susiliečia su žole, medžiu, žiedu. 

Prancūzijoje, tarptau-
tiniame Arlio festi-
valyje, pristatyta Al-
gimanto Kunčiaus 
fotografijų paroda, 
skirta Jono Meko at-

minimui. Parodos, sulaukusios susidomėjimo, pro-
jektą parengė menotyrininkė Jolita Rene. 

Netrukus Algimanto Kunčiaus kūrybos versmės 
plačiai atsivers personalinėje parodoje Lietuvos na-
cionaliniame muziejuje.

Viktorija DAUJOTYTĖ
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Ir su žmogum. Horizonto linija, kur žemė sueina su 
dangum. Susitikimo su Arvydu Šliogeriu linija, foto-
sofijos, šviesos išminties, kuri yra gal ir svarbiausias 
fotografijos siekinys. 

 Fotografas, kuris gali paradoksaliai pasakyti, kad 
jam rūpėjo (ir teberūpi) ne tiek fotografija, kiek santy-
kis su žmogum. Jis siekia žmogų pamatyti. O tai tas 
pats, kas suprasti. Pagauti akimirką, kai žmogus žiūri, 
yra į kažką įsižiūrėjęs ar užsižiūrėjęs. Į kokią eglutę 
parduotuvės lange prieš Kalėdas praėjusio amžiaus 

Algimantas Kunčius. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka.
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septinto dešimtmečio viduryje. Portretistas, bet juk ir 
peizažistas – ir vienu, ir kitu atveju netelpantis į rėmus. 
Bet ir tai, ką suima jo žvilgsnis, į rėmus netelpa. Askiri 
žmonės, atskiri daiktai, atskiri debesys, takai, keliai. 
Pamatyti ir nufotografuoti atskirumą. Paukštį, tupintį 
ant palangės. Ir patį lango rėmą. Arba kvadratą, kaip 
jį patį ir kartu kaip kažką kitą 

Kalbus, iškalbus fotografas, sugebantis tiksliai for-
muluoti, išreikšti. Kalba dalyvauja jo žvilgsnyje, daiktų 
ir žmonių matymuose. Kaip ir muzika . Iš čia žvilgsnio 
palydėtas žingsnis lyg į kokią fotografinę eseistiką, į 
fotografinius užrašus; fiksuoti, kad išliktų, neišnyktų. 
Kiek liudijimų, kiek ne tik fotografuotos, bet ir filmuotos 
medžiagos apie menininkus, kurie Algimantui Kunčiui 
buvo pažįstami, savi. Kas gerai įsižiūrėta, į ką gerai 
įsiklausyta, neišnyksta. Reminiscencija – prisiminimas, 
atgarsis yra Algimanto Kunčiaus santykio su pasauliu 
gal ir kertinė atrama. Ir tai, kas fotografo regima da-
bar, dažnai yra gaubiama lyg kokio neaiškaus prisimi-
nimo, tarsi sakančio: tai yra buvę. Fotografijų ciklas 
„Reminiscencijos“, kuriame išvydome tą patį, bet lyg 
ir pasikeitusį Kunčių, yra lyg koks jo meno filosofijos, 
estetikos credo. Matyti, mąstyti, fiksuoti įgudusio žmo-
gaus metai yra didis jo turtas – pamatyta, suvokta, 
pasakyta, nufotografuota, pasakyta. Sudėta į parodas, 
knygas, albumus, archyvus. Ir tarsi prasitiestas, pra-
sivalytas kelias – dar eiti, dar matyti, dar mąstyti. 
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Algimantas Kunčius. Rumšiškės. 1985.
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Algimantas KUNČIUS. Anelė Rudokienė. Niūronys. 1984.
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Algimantas KUNČIUS. Pakruojis. 1979.
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Algimantas KUNČIUS. Niūronys. 1984.
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Algimantas KUNČIUS. Jonas Mekas su motina. Semeniškės. 1977.
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

777 – tiek Stasio Eidri-
gevičiaus, neseniai mi-
nėjusio savo septynias-
dešimtmetį, darbų ekspo-
nuojama Musašino meno 
universiteto muziejuje 
Japonijoje. Darbus paro-
dai atrinko patys jos ren-
gėjai. O pasak dailininko, 
tuose darbuose atsisklei-
džia vietos, kurias jis ka-
daise lankė, susitiko su 
daugybe gerų prietelių. 
Tai tarsi tų draugų en-
ciklopedija. „Todėl bemaž 
po kiekvienu darbu ir pa-
sirašau – „Stasys“.“

Į anglų kalbą išversta  Alvydo Šlepiko knyga „Mano vardas 
Marytė“ pripažinta mėnesio knyga Jungtinėje Karalystėje 
paskelbė „The Times“. „Tai geras ženklas Lietuvai. Mūsų 
literatūra Didžiojoje Britanijoje menkai žinoma. Britai linkę 
skaityti savus autorius“, – sako Alvydas Šlepikas.
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Spalio pradžioje naujas Vykinto Baltako kūrinys sopranui 
solo skambėjo Mastrichto festivalyje „Musica sacra“. O Ve-
necijos bienalės rengiamame šiuolaikinės muzikos festivalyje 
belgų ansamblis „Hermesensemble“, fleitininkė Karin de Fleyt 
ir niujorkietis videomenininkas Kurtas Ralske atliko jo kūrinį 
„Neon Sea“ fleitai, ansambliui, gyvajai elektronikai ir video.

Oresto Gurevičiaus nuotrauka.

Pirmą spalio trečiadienį, 
Briuselyje iškilmingoje ce-
remonijoje, rašytojai Dainai 
Opolskaitei įteikta Europos 
sąjungos literatūros premija 
už novelių knygą „Dienų pi-
ramidės“, kurią išleido „Tyto 
alba“ leidykla. ES literatūros 
premijos tikslas – atkreipti 
dėmesį į literatūros talentus.
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VALDOVŲ RŪMUOSE

NETIKĖTAS EKSPONATAS 
LIETUVOJE

Į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmus iš Lvovo istorijos muziejaus (Ukraina) 
atkeliavo ypatingas eksponatas – ilgą laiką dingusiu laiky-
tas žinomo italų dailininko Tomaso Dolabelos (Tommaso 
Dolabella, ~1570–1650) ar jo aplinkos sukurtas paveikslas 
„Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio priesaika 1611 m. Abie-
jų Tautų Respublikos seime“. Integruotas į Valdovų rūmų 
atkurtų istorinių interjerų ekspoziciją, šis istorinius įvykius 
atspindintis kūrinys pristatytas tarptautinėje vieno šedevro 
parodoje „Šlovingas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“.
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Dailininko 
Martyno Gaubo 

autoportretas. 
2013 m.

„Kūrinys primena reikšmingus 400 metų senumo istori-
nius Lietuvos, Lenkijos ir Maskvos valstybių įvykius – tiek 
konkrečią pergalę, tiek ir visą Abiejų Tautų Respublikos karų 
prieš Maskvą XVII a. pradžioje istoriją. Paveikslo siužetas 
liudija, kad Liublino unijos sukurta Abiejų Tautų Respubli-
ka, suvienijusi Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Ku-
nigaikštystę bei jos tautas – lenkus, lietuvius, ukrainiečius, 
baltarusius, – ne tik sugebėjo atsispirti agresijai iš Rytų, 
bet ir suduoti itin skaudų ir žeminantį smūgį suirutę tuo 
metu išgyvenusiai Maskvos valstybei. Šio paveikslo paroda 
Valdovų rūmų muziejuje tarsi pratęsia čia pat veikiančios 
kitos parodos „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“ 
bei svarbiausio jos akcento – Jano Mateikos (Jan Matejko, 
1838–1893) paveikslo „Liublino unija“ – istorinį pasakojimą, 
suaktualina meno kūriniuose vaizduojamų istorinių įvykių 
priežastinį ryšį, leidžia daryti platesnes ir nūdienai aktualias 
išvadas“, – teigia Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. 
Vydas Dolinskas. Pasak jo, paveikslo pavadinimas iki šiol 
nėra galutinai įsitvirtinęs, todėl šis kūrinys dar vadinamas 
„Maskvos carų Šuiskių priesaika“, „Stanislovas Žulkevskis 
pristato valdovui Žygimantui Vazai ir karalaičiui Vladislo-
vui sugautus carus Šuiskius 1611 m. Seime“, taip pat – 
„Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio ir jo brolių Dmitrijaus bei 
Ivano pristatymas Respublikos valdovui ir Seimui Varšuvos 
karališkosios pilies Senato salėje“ ir pan. Tad tarptautinei 
vieno šedevro parodai Vilniuje suformuluota tiksliausia pava-
dinimo versija – „Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio priesaika 
1611 m. Abiejų Tautų Respublikos seime“. Šis dailininko T. 
Dolabelos ar jo artimos aplinkos kūrinys yra laikomas viena 
iš svarbių meninių Abiejų Tautų Respublikos pergalės prieš 
Maskvą vizualizacijų. Jo centre – areštuoto ir 1611 m. spalį 
į Varšuvą pristatyto caro Vasilijaus Šuiskio ištikimybės prie-
saika Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Žygimantui Vazai (1587/1588–1632) bei Lenkijos ir Lietuvos 
princui, išrinktajam Maskvos carui Vladislovui Vazai. Tai 
tapo finaliniu istorinių įvykių, kai jungtinės lenkų ir lietuvių 
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karinės pajėgos, vadovaujamos Lenkijos etmono Stanislovo 
Žulkevskio, sumušė rusų kariuomenę, užėmė Kremlių ir 
paėmė į nelaisvę Maskvos valdovus, akcentu, Abiejų Tautų 
Respublikos triumfo prieš Maskvą ženklu.

Manoma, kad paveikslas „Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio 
priesaika 1611 m. Abiejų Tautų Respublikos seime“, kaip ir 
kitas artimo istorinio siužeto paveikslas „Smolensko atgavi-
mas 1611 m.“, buvo nutapytas ir puošė Varšuvos karališko-
sios pilies reprezentacinių salių lubų plafonus iki XVIII a. 
pradžios. Yra žinoma, kad jau XVII a. rusų pasiuntiniai 
reikalavo, jog paveikslai, liudijantys skaudžius Maskvos 
pralaimėjimus ir didžią nešlovę, būtų pašalinti iš Varšuvos 
karališkosios pilies. Vėliau šie originalūs paveikslai išties 
buvo nukabinti ir iki šiol laikomi dingusiais. Pagal vieną iš 
versijų, 1707 m. Varšuvą užėmus Maskvos carui Petrui I, 
šiuos paveikslus pavogė rusų kariai, pagal kitą – 1716 m. 
juos minėtam carui ir savo sąjungininkui padovanojo pats 
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas II 
(1697–1733). XIX a., siekdamas priminti Maskvos carų paže-
minimą, net du paveikslus šia tema nutapė Janas Mateika. 
Ilgą laiką apie Valdovų rūmų muziejaus parodoje pristatomą 
paveikslą, kaip ir apie kitus šia tema sukurtus paveikslus, 
XVIII a. pradžioje dingusius iš Varšuvos karališkosios pilies, 
nieko nebuvo žinoma arba turėta labai fragmentinių žinių. 
Maskvos caro priesaiką vaizduojančių kūrinių siužetas ir 
kompozicija buvo žinomi iš T. Dolabelos amžininko, kuni-
gaikščiams Radviloms dirbusio Lietuvos raižytojo ir karto-
grafo Tomo Makovskio (1575–1630) grafikos darbo, kuriame 
pavaizduota Varšuvos pilį puošusi paveikslo versija.

Tačiau paaiškėjo, kad greičiausiai apie 1611 m. greta pa-
veikslo, skirto dekoruoti Varšuvos karališkąją pilį, T. Dolabela 
bei galbūt jo aplinkos dailininkai ar mokiniai buvo sukūrę 
ir kitą identiško siužeto, bet šiek tiek modifikuotos kompo-
zicijos paveikslą, kuris puošė ištaigingą Pidhircių (Podhorcų) 
rezidenciją netoli Lvovo (Ukraina). Paveikslo užsakovas nėra 
žinomas, bet išlikę šaltiniai liudija, kad bent jau XIX a. šis 
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VALDOVŲ RŪMUOSE

kūrinys priklausė iš Gediminaičių dinastijos save kildinusių 
kunigaikščių Sanguškų giminei, kuri šį paveikslą saugojo 
Liubartovo ir Zaslavlio rezidencijose, o vėliau pervežė į Pid
hircių rūmus. 1872 m. paveikslą restauravo, o tiksliau – 
beveik pertapė dailininkas Jonas Kantas Lorenovičius (Jan 
Kanty Lorenowicz, 1821–1895).

Po Antrojo pasaulinio karo šis paveikslas buvo slepia-
mas ir pasimetė Lvovo muziejinėse saugyklose. Surastas ant 
vieno rulono, 2011–2013 m. jis buvo kruopščiai ir iš esmės 
restauruotas Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje ir kelerius 
metus ten eksponuotas. Pernai šis paveikslas grįžo į Lvovo 
istorijos muziejų, o 2019 m. rugpjūčio mėnesį atkeliavo į 
Valdovų rūmus Vilniuje ir, kaip bendros lenkų, lietuvių, 
ukrainiečių bei baltarusių šlovingos pergalės liudytojas, sve-
čiuosis čia iki pat 2021ųjų, kai bus minima Smolensko 
atgavimo ir Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio priesaikos 610 
metų sukaktis. Paveikslą lankytojai gali pamatyti Valdovų 
rūmų atkurtų istorinių interjerų ekspozicijoje esančioje Di-
džiojoje renesansinėje menėje.

Valdovų rūmuose pagerbtas 
Romualdas Budrys.

PADORUMO PAMOKA
Į naujų  parodų atidarymus Val-
dovų Rūmai visada sukviečia iš-
skirtinę Vilniaus (ir ne tik) publiką. 
Ne išimtis ir  paveikslo „Maskvos 
caro Vasilijaus Šuiskio priesaika 
1611 m. Abiejų Tautų Respublikos 
seime“ pristatymas. Be gausios 
inteligentiškos mūsiškės publikos, 
sulaukta ir užsienio šalių amba-
sadorių, iškilių muziejininkų iš 
Ukrainos, Lenkijos. Užbaigiant 
paveikslo pristatymo ceremoniją, 
publika buvo maloniai nustebinta 

Valdovų rūmų bendruomenės sumanymu elegantiškai pagerbti ir pa-
dėkoti muziejininkų patriarchui Romualdui Budriui, aukojusiam ne 
tik laiką, sveikatą, bet ir ... kantrybę, kad iškiltų Rūmai, be kurių 
šiandien sunku įsivaizduoti valstybės sostinę. 
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Algimanto Puipos filmas „Kita tylos pusė“ Helsinkyje, prestiži-
niame Skandinavijos kino festivalyje pelnė du pagrindinius apdo-
vanojimus: tarptautinė vertinimo komisija jį pripažino geriausiu 
ilgametražio vaidybinio filmo kategorijoje, o pagrindinio vaidmens 
atlikėjas aktorius Juozas Budraitis pelnė prizą už geriausią vyro 

Lietuviško kino meistrai – Algimantas Puipa su žmona Janina savo 
„karalystėje“ – Labanoro girios glūdumoje.

Nuotrauka iš asmeninio albumo.

Viktorija Kuodytė
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vaidmenį. Filmas sukurtas pagal švedų rašytojo Torgny Lindgreno 
romaną „Kamanių medus“. Režisierius sako, kad tai – šiaurietiška 
saga Kaino ir Abelio tema. „Ir man, ir aktoriams ji suteikė puikios 
medžiagos mūsų kūrybiniams ieškojimams“.

Filmo operatorius Algimantas Mikutėnas, dailininkas Galius 
Kličius. Pagrindiniuose vaidmenyse – Juozas Budraitis, Povilas 
Stankus, Viktorija Kuodytė. Filmo prodiuserė – Uljana Kim. 

Povilas Stankus

Juozas Budraitis
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... ĮŽVALGOS ...

Pastaruoju metu vėl prabilta apie gerovės valstybei sukurti 
planuojamas mokesčių pertvarkas. Valdančiųjų numatomos šio 
tikslo įgyvendinimo priemonės kelia nemenką nerimą. Netgi 
verčia susimąstyti – kas gi ta gerovė ir kokios mes jos norime.

Nenorėdamas iš anksto kritikuoti dar nepateikto projekto 
tik noriu pasakyti ko nepageidaučiau matyti tame projekte ar 
projektų pakete. Mat ir dabar, kaip ir kiekvieną kartą, kuomet 
prabylama apie mokesčių reformą, iškart kalba ima suktis apie 
ūkininkus ir savarankiškai dirbančius žmones.

Kaip visada prabylama apie lengvatas ūkininkų degalams, 
bet tai dar būtų pusė bėdos, nors ūkininkai važinėja laukais, o ne 
keliais, kurių priežiūrai paprastai skiriamas akcizas už degalus. 
Vėl imama eskaluoti tema apie tai, kad visus reikia mauti ant 
vieno kurpalio ir savarankiškai dirbantys turi būti prilyginami 
darbo kodekso ar valstybės tarnybos įstatymų paunksnėje – 
santykinėje komforto zonoje triūsiančius samdinius.

Girdi, visi turi mokėti vienodai ir tada gerovė ateis net ne-
prašyta. Nesvarbu, kad tiek ūkininkas, tiek kitas savarankiškai 
dirbantis žmogus savanoriškai renkasi laisvę neturėti viršininkų, 
bet ir išsižada daugybės smulkesnių bei stambesnių patogumų, 
kurie irgi kainuoja valstybei.

Savarankiškai dirbti – ar laukuose, ar prie kompiuterio 
apsisprendęs žmogus neturi virš savęs viršininkų, bet neturi 
ir normuotos darbo dienos, viršvalandžių darbo apmokėjimo 
tarifo, atostogų ir atostoginių, tėvadienių, mamadienių ir net 
valstybinių švenčių proga renkasi – dirbti ar ne. Gali nedirbti, 
bet nieko ir negaus, niekas už jį niekuo nepasirūpins.

Kliša privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistema tokia, 
kad visai nesvarbu kiek kas kurioje srityje uždirba ar sumo-

Kazys STARKEVIČIUS

ĮSTATYMŲ PAUNKSMĖJE
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ka – jokių papildomų privilegijų, prireikus gydymo, nesulauks. 
Tai net išvis joks draudimas, nes už nesumokėtas „draudimo“ 
įmokas skaičiuojamos baudos ir delspinigiai, pasipila antstolių 
laiškai, o atnaujinus mokėjimus vis tiek skaičiuojama skola, nors 
tas, kas jų nemokėjo, tuo metu ir „draustas“ nebuvo. Niekuo 
nepasinaudojo, nes tai neįmanoma. Bet tai jau atskira tema.

Grįžtu prie klausimo apie požiūrį į savarankiškai dirban-
čius asmenis. Negi norima šalia to, kad jie savanoriškai išsi-
žada daugybės privilegijų, prilyginti jų įsipareigojimus tiems, 
kas jomis naudojasi? O gal norima, kad visi tie asmenys eitų 
samdytis į stambias įmones, o ūkininkai imtų triūsti dideliuose 
agrokoncernuose irgi kaip samdiniai? Suvienodinimas nuo to 
gal ir įvyks, pavydo ir bolševizmo instinktai kuriam laikui bus 
pasotinti bet tik laikinai užganėdinti. Pasukus šiuo keliu galima 
drąsiai nukeliauti į pavojingus dirvonus.

Sėkmingai sunaikinę smulkiąją prekybą galime dar nusi-
taikyti į nedideles šeimynines smukles ar uogienes verdančias, 
vieno kąsnio sumuštinius siūlančias moteriškes – nėra čia ko 
savarankiškai bizniauti. Darbinkis dideliame tinkle ir ark, „kaip 
visi“. Tokia gerovės valstybės vizija? Nežinau, kaip kam, bet 
man tai primena kažką labai atgrasaus.

Taip teksto autorius dorai savo ūkyje kuria gerovės valstybę...
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... ĮŽVALGOS ...

Tekste specialiai neapsistoju vien ties ūkininkais. Nors 
mėgstantieji skaičiuoti jų turtus pamiršta, kad įskaičiuoja ir 
brangią, išlaikymo ir atnaujinimo reikalaujančią techniką, grū-
dus, gyvulius ir t.t. Nežinau daug ūkininkų (stambių koncernų 
ir jų savininkų tokiais nelaikau), kurie disponuotų pertekline 
prabanga – jachtomis, limuzinų parkais (į juos nelabai tinka 
„žaliasis“ dyzelinas) ir pan. 

Bandymas įvesti lygiavą ten, kur sulyginama tik duoklė 
sostui, dar niekad nesukūrė jokios gerovės. Nes gerovė, mano 
supratimu, tai ne tik valdžios apmokėti mamadieniai, nemoka-
mas medpunktas ir visiems vienodai normuotas lažas. Tai dar 
ir pasirinkimo laisvė, teisė į savo gyvenimo būdą, vertybes bei 
pasaulėžiūrą. O dar vienas gerovės elementas – stabilumas. 
Ne, ne – tai ne vien stabili alga du kartus į mėnesį. Tai dar 
ir bent kokius tris ar keturis metus nesikeičianti mokestinė ir 
minimaliai kaitaliojama teisinė sistema. Prie kurios spėtų be 
galvos skausmo prisitaikyti ir išmokti pagal ją gyventi visi – nuo 
ūkininkų iki buhalterių, nuo laisvai praktikuojančių vertėjų iki 
advokatų. Taip pat pensijų kaupimo sistema galėtų imti ir ne-
būti kaitaliojama bent porą dešimtmečių – tada ir paaiškėtų jos 
efektyvumas ar trūkumai, o ir jaunesni žmonės matytų prasmę 
dalyvauti šiame gerovės žaidime. Kada tokia šventė ateis – ne-
žinau. Bet tai irgi bus svarbūs gerovės valstybės ingredientai.

Negaliu nepritarti šioms ekonomisto Raimondo Kuodžio 
mintims: „Kuo šalis labiau išsivysčiusi, tuo ji turi daugiau po-
reikių: švietimas, sveikatos apsauga, socialinis saugumas ir 
kiti dalykai. Jeigu tu to adekvačiai nefinansuoji, tada ir turi tą 
išsigimimą viešojo sektoriaus. Mes turime 2 mlrd. eurų atotrūkį 
nuo normalumo. Tai ne 100 mln. eurų, kas yra 5 proc. nuo 
2 mlrd. eurų. Kaip tą padaryti? Tam reikia rimtos reformos, 
kuri sutvarkytų „gyvulių ūkį“ ir šešėlį. Neužtenka savo proto – 
imkime kaimynų protą. Ten žmonės ne labai skundžiasi sistema, 
kuri yra skaidri ir pastovi“.

Reikalingas ir pastovus kokybiško švietimo prieinamumas 
visiems. Kad ir kaip keistai tai beskambėtų – ir čia klausimas 
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ne vien tame, jog per maži mokesčiai ir reikia iš kažko atimti, 
o kažkam duoti. Šiam gerovės valstybės ingredientui užtikrinti 
reikia visai ko kito, o ne lygiavos. Reikia užkardyti tokius reiš-
kinius, kai provincijos mokykla už didelę sumą renovuojama, 
o kitais metais uždaroma. Tie patys pinigai galėtų būti skirti 
tam pačiam švietimui, bet kitaip. Neturi būti situacijų, kai 
privati gimnazija SOSTINĖJE išsidėsto per kelias valdiš-
kas mokyklas, jos mokiniai vieninteliai pietauja ilgąją 
pertrauką ir grįžta į savo privilegijuotą, kodine spyna 
rakinamą aukštą. O neprivilegijuotos mokyklos vaikai 
lieka nevalgę per dešimt skirtų minučių. Tai pagrįstai su-
kelia nelygybės ir pažeminimo jausmą vaikams ir jų tėvams. 
Išvis - mokinio krepšelio pervedimas privatininkams, kurie vis 
tiek papildomai lupa beprotiškus pinigus iš mokinių tėvų, nie-
kaip nepadeda mažinti socialinės atskirties. Tai tas pats, kaip 
remti brangius restoranus minimalaus prasimaitinimo krepšelio 
sumomis. Dirbantys net už pusantro minimumo ten vis tiek 
nepavalgys.

Tuo tarpu valstybei derėtų rūpintis, kad galimybę išsilavinti 
turėtų visokių šeimų vaikai. Tai yra esmių esmė. Išsilavinę, 
laisvi žmonės ir tegali gyventi gerai. Tik tokie. Tik tokie laisvės 
su gerove nepriešins ir jas abi brangins, o prireikus – gins. 

Kazys Starkevičius, 
LR Seimo narys, 
buvęs žemės ūkio 
ministras su Česlovu 
Milošu ir prof.  
Algirdu Avižieniu
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PIRMĄ KARTĄ...

Europos sąjungos istorijoje  
aukščiausias rangas patikėtas 
m o t e r i a i  
Ursulai von der Leyen. 
Iš Vokietijos.  
O ypatingai svarbus ES komisaro 
portfelis – jauniausiam ES istori-
joje, trisdešimties neturinčiam, 
Virginijui Sinkevičiui... Iš Lietuvos.

Ursulos gentainis, aštuoniolikmetis jaunuolis, at-
sidūrė Rusijoje ir čia ėmėsi modernizuoti audimo 

pramonę. Už tai caras Aleksandras II jam suteikė 
barono titulą. Beje, Ursulos tėvas buvo Žemutinės 

Saksonijos ministras pirmininkas.

Su Heiko 
von der 

Leyen.

Ursula augo su keturiais 
broliais ir namuose nuolat 
skambančia muzika.
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Ursula Londone studijavusi ekonomiką, vėliau Hanoveryje baigė 
medicinos mokslus, apgynė daktaratą, puikiai išmoko prancūzų, 
vokiečių kalbas ir ištekėjusi už žymaus profesoriaus ir verslininko 
Heiko von der Leyen užaugino septynis vaikus.

Kol kas mūsiškis Virginijus tokia kilme ir biografija negali pa-
sigirti. Tačiau kai lemia protas, erudicija, profesionalumas ir...  
v a n d e n y n a i  įveikiami. Juolab, kad greta ištikimoji Ka-
teryna su kuria suvedė rimtos studijos Mastrichte, Vašingtone ir 
jau... dvi atžalos. Pagaliau daug žadantis ponios Ursulos von der 
Leyen moralinis kreditas.
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Kompozitoriaus Eduardo Balsio šimtmečiui 
skirtos programos ryškus akcentas – lapkričio 
pabaigoje Klaipėdos valstybiniame muzikiniame 

teatre įvyksianti operos „Kelionė į Tilžę“ 
premjera. Naujam gyvenimui operą prikėlė 

režisierius Gytis Padegimas, scenografė Birutė 
Ukrinaitė, dirigentas Tomas Ambrozaitis. 

Simboliška, kad kūrinio partitūrą peržiūrėjo ir 
redagavo Eduardo Balsio mokinys kompozitorius 

Giedrius Kuprevičius.
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Šiandien baigiau redaguoti Eduardo Balsio operos „Kelionė į 
Tilžę“ partitūrą. Tad verta tarti keletą žodžių apie šio darbo pras-
mę ir eigą. Redaktoriui teko atlikti keletą išankstinių darbų, kurie 
pareikalavo ir pastangų, ir laiko. Pirmasis jų – privalėjau surasti 
pilną operos partitūrą, klavyrą ir libretą. Tikėjausi, kas visą šią 
unikalią medžiagą rasiu pirmos premjeros vietoje – Nacionalinio 
operos ir baleto teatro bibliotekoje. Deja, ten radome tik gal net 
kitų jau paredaguotos partitūros fragmentus, dalį klavyro. Tačiau 
nebuvo nei libreto, nei viso kūrinio natų, o be jų negalėjau pradėti 
operos muzikos ruošimo Klaipėdos muzikinio teatro kolektyvui. Tad 
prasidėjo paieškos, galiausiai atvedusios į valstybinį Literatūros ir 
meno archyvą Vilniuje, kur malonių darbuotojų dėka gavau visą 
mane dominančią medžiagą – kaligrafiškai užrašytus Eduardo 

Giedrius KUPREVIČIUS

OPEROS KELIONĖ Į TILŽĘ 
arba  
REDAKTORIAUS KOMENTARAS
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Balsio autografus – operos partitūrą, klavyrą, pagrindinių veikėjų 
muzikinių motyvų (serijos) puslapius ir autoriaus ranka parašytą 
libreto eksplikaciją. Ir visa tai – be jokių taisymų, redagavimų 
ar pastabų. Švarus, tiesiog idealus, vos ne spaudai tinkamas 
rankraštis, kurį kompozitorius (kaip ir kitus savo kūrinius) rašė 
su tušu, liniuote ir neįtikėtinai kruopščiu interpretacijos ženklų 
žymėjimu. 

Pažintis su bemaž tūkstančiu rankraščio puslapių tebuvo dar-
bų pradžia. Archyvo darbuotojai juos visus kruopščiai nuskenavo. 
Po to reikėjo visą partitūrą pervesti į skaitmeninį formatą – tik 
tuomet galima būtų imtis redagavimo. Mano prašoma teatro va-
dovybė numatė pastatymo sąmatoje tokio darbo būtinybę ir na-
tografas Kęstutis Taujanskas, prieš metus puikiai skaitmenizavęs 
mano operos „Prūsai“ partitūrą, ėmėsi darbo. Po kelių mėnesių 
jau turėjau skaitmenizuotą visą operos partitūrą. Žinoma, darbą 
gerokai galėjo palengvinti ir archyvinis spektaklio įrašas, kuria-
me įamžinti 1980 metų premjeroje dainavę NOBT solistų balsai. 

Spektaklio pastatymo muzikinis vadovas ir dirigentas buvo 
Jonas Aleksa. Įrašo kopiją man maloniai perdavė Lietuvos na-
cionalinio radijo fonotekos archyvaras Jonas Korys. Apie tą vie-
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nintelį, deja, itin prastos techninės būklės įrašą (abejoju, ar jį 
galima transliuoti viešai) žinojau iš anksčiau, kai ruošiau Lietuvos 
atkūrimo 100-čiui skirto „Audiologų“ ciklo laidas. Tad surinkęs 
darbui reikalingus šaltinius jau galėjau gilintis į kūrinį. Sukūriau 
savo metodiką – viename monitoriuje klavyras, kitame – parti-
tūros originalas, o trečiame – skaitmenizuota partitūros versija 
ir archyvinis įrašas. Visą kūrinį suskaldžiau pagal autoriaus 
nurodytus du veiksmus ir keturis paveikslus. Tokiu būdu viską 
sinchronizavęs galėjau rasti konkrečią muzikos vietą ir redaguoti, 
jei kildavo būtinybė. 

Prieš mane buvo iškilę keli esminiai klausimai – kodėl, kaip 
ir ką reikia redaguoti. 

Į pirmąjį klausimą kodėl atsakau taip: praėjo pusę am-
žiaus, žinome tik premjerinį spektaklį ir gerokai vėliau įvykusį 
vieną koncertinį fragmentų atlikimą. Reikėjo paanalizuoti sėkmės 
nesulaukusio pirmojo ir lig šiol vienintelio pastatymo priežastis. 
Jos aiškėjo ne tik iš įdėmiai perklausyto įrašo, kuriame bega-
lė niekuo nepateisinamų pauzių (tarkim, tarp I ir II paveikslo 
publika laukia tyloje beveik 2 minutes! – tikriausiai keičiamos 
dekoracijos, itin svetimkūniai skamba grubiai padaryti įrašai – 
herojų replikos, gamtos garsai), atsieta nuo kūrinio psichologinių 
įtampų interpretacija. Čia turiu patikslinti: Jonas Aleksa diriguoja 
labai tikslai, įtaigiai veda simfonijai prilygstančios muzikos liniją, 
tačiau lyg primiršta scenoje esančius personažus, kurie daugiau 
solfedžiuoja, nei perteikia labai sudėtingą ir sodrią jausmų gamą. 
Kiek prisimenu iš mano regėto spektaklio, visišką fiasko patyrė 
režisierius (netgi su akibrokštais – valtis ir į Tilžę, ir atgal plau-
kė scenoje iš tos pačios pusės). Bėda slypėjo ir operos finale, 
tiksliau, dviejuose finaluose (publika taip ir suprato, nes pradėjo 
ploti pauzelėje tarp dviejų instrumentinių finalų), kurie, deja, 
nepajėgė suteikti operai tinkamos užbaigos. Ir dar – operoje, gal 
sekant Benjamino Britteno operos „Peter Grimes“ struktūra, auto-
rius įterpė net tris instrumentinius preliudus, kurie taipogi turėjo 
garantuoti scenos darbininkams laiką dekoracijų kaitai. Gana pa-
syvios muzikos interliudai labai stabdė vyksmą. Kaip žinia, visa 
muzika akivaizdžiai seka Eduardo Balsio favorito Albano Bergo 
operos „Wozzeck“ muzikinę kalbą ir dalinai struktūrą (Iš paties 
kompozitoriaus žinau, jog studijuodamas šios operos partitūrą, 
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jis ją savo ranka kruopščiai perrašė). Pasirinkta dodekafoninių 
serijų sistema (ją radau archyve) suteikė kūrinio intonacijoms 
stilistinio vientisumo, nors rasime partitūroje ir tonalios muzikos 
epizodų, netgi tuometinės lietuviškos estradines muzikos stiliaus 
dainų, tarsi į tą serijinę muziką įstatytų „lengvosios muzikos“ 
epizodų. Vėlgi – kas lėmė jų atsiradimą? Gal autoriaus baimė, 
jog dodekafonija ar psichologizmai tuometinę tarybinės muzikos 
dvasioje išmankštintą klausytoją gali sugluminti? O gal tai buvo 
saugikliai ideologijos sargų ausiai? Juk tuomet dodekafonija buvo 
priskiriama prie formalizmo apraiškų ir nebuvo geistina. Kaip pa-
sakoja kompozitoriaus duktė Dalia Balsytė, to lengvumo norėjęs 
pats kompozitorius, tikriausiai siekęs operos žanro demokratišku-
mo. Visa Eduardo Balsio muzika šiuo požiūriu yra labai artima 
ir suprantama plačiausiam klausytojų ratui. Eduardas Balsys 
muzikos niekada formaliai nekonstravo, o tvirtos konstrukcijos 
atsirasdavo tik stipriai suformuluotų idėjų realizavimo pasėkoje. 
Opera „Kelionė į Tilžę“ yra tobuliausia tokio kūrybinio metodo 
išraiška. Suvokus labai stipriai suregztą kompoziciją (nežiūrint 
jau mano aprašytų inkliuzų) buvo aišku, kad bet kokia kupiūra 
turėjo būti gerai apgalvota ir pasverta. Šiaip pagal trukmę opera 
nėra ilga, tad ypatingos reikmės trumpinti nebuvo. Todėl kupiūrų 
žirklės pirmiausiai nukrypo į vyksmą stabdančius epizodus. 

Antrasis klausimas – kaip redaguoti buvo subtilesnis. Mu-
zikologo Vytauto Landsbergio pavyzdys redaguojant M.K.Čiur-
lionio kūrybą manęs netenkino iš principo, nes, kaip paaiškėjo, 
neužbaigti kūriniai turi didesnę vertę, nei papildyti su Čiurlioniui 
nežinoma muzika. Balsio partitūroje nereikėjo nieko nei prirašyti 
(išskyrus dvi ketvirtines natas – C ir E smuikams, kurias prira-
šiau IV paveikslo originalo klavyro 378 takte arba redaguotos 
partitūros 371-me takte siekdamas sustiprinti to takto dinami-
ką), nei pakeisti, nes ir aš buvau taip jo mokomas – stilius turi 
išlikti (žinoma, jei ji turi), ir kalba gali eiti tik apie profesinius 
dalykus. Taigi ši problema atpuolė iš karto, nes Balsio profesi-
onalumas (ypač orkestruotė) nekelia jokių abejonių. Tiesa, vieną 
„nuodėmę“ turėjau atlikti: Klaipėdos teatro orkestras nėra dide-
lis ir teko atsisakyti trečios fleitos, kontrafagoto, vieno trimito 
ir vieno trombono. Štai tuomet į pagalbą atėjo klavyras. Juk 
išbraukus iš akordo vieną ar dvi natas jis tampa nepilnavertis, 
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o jei tai serijinė muzika, gali suirti ir garsiadaros sistema. Tad 
teko pasikliauti ausimi – kompiuteryje esantys instrumentų tem-
brais skambantys sąskambiai padėjo man atsisakyti tų natų, 
kurių klausytojas akorde negirdi. Kitaip sakant, be jų akordo 
skambėjimo akustika nesikeičia. Tą negirdimą nuostolį pamaty-
sime tik partitūroje. Čia kalbu apie trimito ir trombono balsus. 
Gi kontrafagoto netektis nebuvo tokia skaudi, nors kai kur, ypač 
kai gerai žinai partitūrą, jo spalvos stinga. Trečia fleita partitū-
roje išrašyta taip, kad galėjau be nuostolių ją įkelti į kitų dviejų 
fleitų eilutes. Detaliau aprašau šią redagavimo darbų dalį todėl, 
kad jei kas norės atlikti su pilnu partitūroje surašytu orkestru, 
prieš tai susipažintų ir su mano redakcija. Kas žino, gal tų kelių 
varinių instrumentų atsisakymas bus į naudą vokalistams – juk 
partitūra ir taip itin sodri bei garsi. Tačiau taip girdėjo autorius 
ir mes negalime drastiškai keisti tą skambėjimą į savąjį. Jei taip 
pasielgtume, iš esmės pasikeistų savitas Eduardo Balsio stilius, 
kuris šioje operoje ypatingai ryškus.

 Ir trečiasis klausimas – ką reikėtų redaguoti. Štai čia ir 
buvo sunkiausi atsakymai. Jei pirmojo veiksmo muzika ir kons-
trukcija nekelia jokių abejonių ir yra tarsi išlydyta iš aukščiau-
sios prabos plieno, tai antrasis veiksmas kelia nemažai abejonių. 
Pirmoji jų – muzikinio veiksmo stygius. Pradžios Galopas, kuris 
tarsi priklijuotas prie sekančios, visai kitokia muzikine kalba su-
kurtos muzikos man primena daugiau tradicinio baleto sceną, 
nei psichologinės dramos foną. Tad teko „susieti“ tą prologą su 
tolesniu veiksmu mažu triuku – atsisakiau baigiamųjų Galopo taktų 
ir „pakabinau“ jo muziką ant neišrišto akordo, palikęs tik vieną 
piccollo fleitos tremolo. Režisierius Gytis Padegimas, kiek žinau, 
taipgi rado sprendimą šio kiek stravinskiškai skambančio numerio 
įvaizdinimui. Po nedidelės vyraujančio operoje stiliaus muzikoje 
skambančios scenos vėl netikėtas stilistinis lūžis – skamba didelė, 
gerai tuometinei publikai žinoma Eduardo Balsio estradinė daina 
„Baladė apie žuvėdrą“. Ilgai svarsčiau, ką daryti su ja. Galiau-
siai nutariau palikti. Lyg kokį epochos ženklą. Pagalvojau – o ir 
dramaturginiu požiūriu tokio draugiško plačiai publikai epizodo 
įterpimas turėjo pasitarnauti kūrinio dramaturgijai prieš artėjantį 
tragišką operos finalą ir sudėtingą jo muziką. Dar viena klampi 
vieta – II v. Vizija, 1980 metų premjeroje suskambusi iš triukšmų 
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efektų ir herojų replikų nenatūraliame aide skambančio įrašo. 
Muzikinio sprendimo autorius nepateikė, tad kaip šis epizodas 
bus realizuotas būsimame pastatyme, priklausys nuo režisieriaus 
koncepcijos. 

 Taigi, labai atsargiai patrumpinęs ir suvedęs partitūrą į 
keturiais instrumentais mažesnį sąstatą tikiuosi, kad labai nenu-
sikaltau prieš savo profesorių. Tačiau liko operos finalas, kuris, 
sprendžiant iš pokalbių su kompozitoriumi vaikščiojant su juo tuoj 
po premjeros Druskininkų takais, jaudino jį lygiai taip pat, kaip 
ir viso pastatymo būklė. Tad, sekdamas autoriaus intencijomis, 
stiliumi ir gal, jei premjera būtų ruošiama gerokai atsakingiau, 
paties autoriaus neabejotinu noru tą blyškų operos finalą bent 
kiek sustiprinti, ryžausi imtis finalo sprendimo darbų. Pirmiausia 
visame ketvirtame paveiksle išbraukiau visus veiksmo energiją 
stabdančius taktus. Jų nedaug (35 iš 481), tuo labiau, kad ir 
vienas stabdantis taktas finaliniam vyksmui yra pavojingas. Jų 
atsisakymas tikrai nesudarko bendros formos, o energiją su-

Profesorius Giedriaus Kuprevičiaus televizijos laidoje „Kontrapunk-
tas“.1981 m.



stiprina. Archyviniame įraše tą tempą stabdo ir infantilus Anso 
vaidmens atlikėjo dainavimas, esantis tarsi šalia dramos. Ėmiau 
ieškoti, kokia muzika galėtų suskambėti po meistriškai instru-
mentuoto ir įspūdingo Audros epizodo. Juk po jo jau daugiau 
niekas nedainuoja. Nelauktą tragedijos posūkį mes tik regime, 
jokių žodžių daugiau nėra. Tad kilo mintis sugrįžti į Prologo mu-
ziką. Tuo labiau, kad ir tame paskutiniame po Audros sekančioje 
muzikoje Eduardas Balsys bando atkartoti motyvus iš Prologo, 
tiesa, kažkodėl juos pateikęs labai blankiai ir su bereikalinga 
skuba. Čia, mano galva ir buvo klaida – tokia emociškai „sėdusi“ 
baigtis sumenkino finalo įtampą ir dar labiau suklaidino klausyto-
jus – jie vis dar laukė kažkokio tikro, paskutinio finalinio epizodo. 
Deja, jo operoje nėra. Dar daugiau – tragedijos rezultatą žinome, 
o muzika baigiasi klaustuku. Tad sugrįžęs į Prologo baigiamąjį 
epizodą (originalioje partitūroje 215–238 taktai) ir jį kompiuteriu 
tuoj po Audros muzikos perkėlęs į IV paveikslo pabaigą pajutau, 
kad finalas tapo gerokai stipresnis, įtaigesnis. Atsirado pabaigos 
taškas. O paskutiniai aštuoni žemyn slenkantys išskaidrėjusios 
serijos garsai yra tarsi operos finalo muzikos minore skambanti 
užsklanda, autoriaus parašas, dramos pabaiga. Opera pagaliau 
atvyko į Tilžę. 

2019 gegužės 19 d. Kaune
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Į PREMJERAS KVIEČIA VILNIAUS MAŽASIS...

Trisdešimtąjį sezoną pradėjo režisieriai Kirilas Glušajevas, 
Aleksandras Špilevojus ir Gintarė Latvėnaitė.  

„Aš nieko neatsimenu“ (pagal Arthurą Millerį). 
Režisierius Kirilas Glušajevas.

„Manau, šis spektaklis pritrauks žmones, kuriems yra ketu-
riasdešimt metų ir daugiau. Įtariu, kad po spektaklio daug 
kas norės paskambinti savo tėvams, pasikalbėti, paklausinėti 
jų ar tiesiog nuvažiuoti apkabinti.  Tai lengva, grakšti istorija 
apie du žmones, kurie susitinka savo gyvenimo saulėlydyje. 
Laikas iššvaistytas, o likusios meilės atsargos labai didelės. 
Spektaklyje daug kalbama apie prisiminimus, apie tai, kas 
jau praėjo. Praeitis vieniems žmonėms yra  įkvėpimo šaltinis, 
kitiems – tam tikras balastas. Kai ką norisi atsiminti, kai 
ko – ne, o kai kurie yra gyvi prisiminimais ir būtent jie tampa 
varomąja jėga“, – sako režisierius. Pagrindinius vaid menis 
sukūrė Gintarė Latvėnaitę ir Gediminas Girdvainis.

Dm Matvejevo nuotraukoje aktoriai G. Girdvainis ir G. Latvėnaitė 
premjeroje.
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„12 gramų į šiaurę“. 
Režisierius Aleksandras Špilevojus.

Meilė, gyvybė ir mirtis – tai trys kertinės „12 gramų į šiaurę“ 
temos, į kurias spektaklio kūrėjai pasiryžę pažvelgti nestere-
otipiškai. „Šiuo spektakliu norėjau praverti suvokimo duris. 
Už jų yra labai daug meilės. Kiekvienas pjesės veikėjas turi 
savo meilės suvokimą. Bet ir mirties tema labai svarbi. Kaip 
išsaugoti meilę sau, žmonėms ir pasauliui akistatoje su mirties 
neišvengiamybe?“ – klausia dramaturgas ir režisierius Alek-
sandras Špilevojus, spektaklyje vaidmenis patikėjęs aktoriams 
Indrei Patkauskaitei, Pauliui Markevičiui, Tomui Rinkūnui ir 
Gintarei Latvėnaitei.  Kiekvieno spektaklio metu žiūrovai klau-
sys elektroninės muzikos grupės „Black Water“ gyvai (čia ir 
dabar) kuriamos muzikos, kuri niekuomet nesikartos. „Tad 
tą patį spektaklį kelis kartus žiūrėsiantis žmogus išsineš vis 
kažką naujo, dar negirdėto. Tai bus įdomi patirtis visiems, 
ne tik mums“, –  sako „Blank Water“ grupės atlikėjai. 

Miuziklas kūdikiams –„Manuliukai“.
Režisierė Gintarė Latvėnaitė.

Žiemą pasitiksime su režisierės Gintarės Latvėnaitės miuzi-
klu kūdikiams  „Manuliukai“. „Manuliukas – toks minkštas, 
šiltas, švelnus, spalvotas, toks, kuriuo galima apsigobti, su 
kuriuo saugu ir ramu. Jis ne vienas, jie trys –  Ma, Nu ir 
Liu? Kurgi jie galėtų gyventi? Kur jie galėtų megzti, kurti ir 
siųsti vaikams spalvotus sapnus? Ogi ten, kur saulė, mė-
nulis, žvaigždės ir debesys. Jie tarp tų debesų kuria pačius 
gražiausius, pačius šilčiausius ir spalvočiausius sapnus vai-
kams. Kaip pasakos personažams seksis tuos sapnus kurti, 
ką jie tą dieną sutiks ir pamatys, visa tai mes ir pamatysime 
šioje muzikinėje pasakoje“,  –  intriguoja miuziklo kūdikiams 
režisierė Gintarė Latvėnaitė. Muziką spektakliui kūrė Zita 
Bružaitė, scenografiją ir kostiumus – Antanas Dubra,vaidins  
Gintarė Latvėnaitė, Ilona Kvietkutė ir Božena Aleksandrovič

(VMT inf.)
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Rugpjūčio pabaigoje baltomis chrizantemomis pasipuošė Seliu-
kų šeimos kapavietė prie šimtametės pušies Tverečiaus senosiose 
kapinaitėse. Ten rausvo granito plokštėje naujausias įrašas – „Ire-
na Seliukaitė 1954–2018“. Tad lygiai prieš metus sunkios ligos 
palaužta kraštotyrininkų šeimą apleido jos neformalioji lyderė, 
visų bendrų veikų sumanytoja ir organizatorė, dirbusi departa-
mento vedėjos pareigose LR Kultūros ministerijoje. Liaudiškomis 
dainomis ir kanklių skambesiu ji buvo palydėta į amžinybę, 
palikusi ryškų savo veiklos įrašą Lietuvos kultūros metraštyje. 
Irenos Seliukaitės aktyvi darbuotė buvo labai svarbi išsaugant 
ir išpuoselėjant krašto bei jo kultūros pažinimo ir sklaidos vi-
suomenėje tradicijas. Šių tikslų jai pavyko pasiekti, išsaugant ir 
atnaujinant kraštotyrininkų sąjūdį. Kraštotyros draugija jungia 
visuomeniškai aktyvius žmones, gebančius savo stebėjimais ir 
tyrimais teikti pagalbą etnologijai bei kitiems mokslams, rūpintis 
kultūros paminklais ir istorijos ženklais, visokeriopai stiprinti 
tautinę savimonę. Tai valstybinės svarbos veikla! 

Sąjūdžio bangos 1989 m. iškelta į Lietuvos kraštotyros 
draugijos pirmininkės pareigas, I. Seliukaitė sugebėjo atgaivin-
ti ir aktualizuoti prieškario kraštotyrininkų dvasines vertybes, 
išvalyti veiklą nuo ideologizuotų sovietmečio apnašų, apibrėžti 
kraštotyrinių tyrinėjimų apimtis Lietuvai prisikeliant naujam gy-
venimui. Vėl ėmė vykti kompleksinės ekspedicijos, iš spaudos 
pasirodydavo kraštotyros monografijos. Pati Irena mielai eidavo 
„kraštotyros takais“, užrašinėdama senųjų kaimo žmonių žinias 
ir prisiminimus, lankydama tautodailininkų dirbtuves. Surinkta 
medžiaga – pagrindas daugeliui jos mokslinių straipsnių. 

Besidarbuodama nuo 1996 m. Kultūros ministerijoje, puikiai 
žinodama kultūrinės veiklos galimybes ir problemas visuose Lie-
tuvos regionuose, asmeniškai bičiuliaudamasi su daugeliu aktyvių 
jos veikėjų, I. Seliukaitė buvo toji geroji etnokultūros globos dvasia. 
Patardama, paguosdama, padrąsindama... Gamtos Irena buvo 
apdovanota giliu intelektu, išskirtiniais bendravimo gebėjimais, 
optimistine prigimtimi. Deja, stokojo sveikatos, o gal ir to laiko 
vis pritrūkdavo pasirūpinti savimi... 

ATMINTYJE LIKUSI...
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Šviesuolės nuopelnai 2004 m. buvo įvertinti garbingąja vals-
tybine Jono Basanavičiaus premija, o 2014 m. – Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi bei Kultūros mi-
nisterijos ženklu „Nešk šviesą ir tikėk“. 

Prie Irenos kapo kalbėta, kad Lietuvos kraštotyros draugija 
vienintelė iš Baltijos šalių išlaikė gyvastį naujaisiais laikais. 
Šiandien būtina įvykdyti jos priesakus – pertvarkyti Draugijos 
veiklą taip, kad išliktų gyvybinga ir reikalinga tautai valstybės 
raidos perspektyvoje, perduodama gerąsias tradicijas jaunimui. 
Nors sąlygos kraštotyros veiklai buvo ir tebėra tikrai nelengvos, – 
Draugija dabar – tik visuomeninis darinys... 

Jaudinančių kalbų ir sugiedotos giesmės išgąsdinta juodoji 
meleta nuskrido nuo savo pamėgtosios pušies ... Susirinkę me-
tines paminėti kraštotyrininkai ir muziejininkai aplankė buvusią 
Tverečiaus mokyklą, iškiliąją bažnyčią ir jos šventoriuje proistorę 
menantį legendinį ąžuolą, fenomenaliosios dainų pateikėjos Kris-
tinos Skrebutienės paminklą bei kitas krašto memorialines vietas. 
Pabuvota ir Irenos vaikystės vienkiemyje prie Erzveto ežero. Iš 
šio ežero išteka Birvetos upelis, kurio vardas – šviesios atminties 
Irenos kūrybiniame pseudonime... 

 Libertas KLIMKA
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Visi tik kalba, rašo. Ginčijasi: reikia griauti paminklą Petrui 
Cvirkai! Ažiotažas, dienos tema, sensacija! Vieni jau nugriovė, o 
kiti – griaus griaus, o kai nugriaus – bus labai labai patenkinti. 
O Petriukui kas – šypsosi, veidukas apskritas, iš Nykos vals-
čiaus, mikėniškas. Patenkintas: kam jam kalėti raštų tomuose 
ar užmaršty, kai visi domisi, visi jį linksniuoja. Puikumėlis, 
girdi, paminklo gyvenimėlio neapsakomas! Laimė Cvirkai Pe-
triukui populiariu būti! Susirinko į mitingą Petriuko herojai. 
Ir visi karštai ėmė ploti: Tarutis su Monika, Frankas Krukas, 
Meisteris su Krizu, o jau vaikų karas, Mikė ir rainiukai tai visai 
strakališkai makališkai pašėlo iš džiaugsmo: mus mus nuvers, 
mus nuvers! Net Šešiapūdis atpėdino. Išrėžė kalbą. Griauti – 
ir baigtas kriukis! Atgarsiai apie mitingą veikėjų, personažų 
ir herojų, pasipiktinusių savo autoriumi ir jį pasmerkusių bei 
demaskavusių, pasklido po visą kraštą ir tapo paskutiniu argu-
mentu ginčuose. Griovėjai su kūjais ėmė krautis įrankius. Kitą 
dieną Vilnius pabus jau laisvas nuo Petro Cvirkos! Prasidės 
nauja era! Tačiau naktį prabudo seniai skverelyje liūdnai bu-
dinti Žemaitė ir tik ką pastatytasis Jonas Basanavičius. Ainių 

ŠVIESIOJI NEMUNO ŠALIES PASAKA
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Keli Romo GUDAIČIO eseistikos lapeliai
bruzdesys privertė ir juos atskvošėti, o dvasios didingumas ai-
nių – sukrėtė ir jų metalą.

– Jis dar nebuvo gimęs, Jonai, kai sugrįžau iš Amerikos.
– Nebuvo gimęs, kai aš nuo kopėčių bibliotekoj nuvirtau. 

Tai bent rašytojas jis, Julija?
– Rašytojas. Didelis šelmis ir aštrialiežuvis, teisybė, bet ra-

šytojas.
– Lietuvių literatūros klasikas?
– Ir dar koks. Šalia manęs stovi.
– Tai kodėl jie jį verčia, Julija?
– Todėl kad jie jo knygų neskaito, Jonai.
– O kam mane skaityt? – linksmai klausia Cvirka. – Kodėl 

Tarutis neatvažiavo su vežimu. Būtų įvertęs – ir aš jau Pagraman-
ty! Krizo pasiilgau, cukrinių avinėlių. Be to, aš rašau lietuviškai.

– Tai jie jau neskaito lietuviškai? – klausia Basanavičius.
– Dar skaito, daugiau – kas ant pinigo užrašyta. Veizėk, 

Petriuk, kodėl tavęs neleido rusai per karą aukų rinkt Ameri-
kon? – klausia Žemaitė. – Kodėl šipkartės nedavė?

– Nepasitikėjo manim Maskva. Sakė, ten su lietuviais su-
siuostysiu, Lietuvon negrįšiu.

– O kodėl toksai jaunas ir seniai anam sviete?
– Kad aš nuo kulkos...
– Sidabrinės? – susidomi Basanavičius.
– Koks sidabras. Ėjau vidurnaktį čia netoliese, Kalinausko 

gatve, poliklinikon, tai ir susitikau savo kulką. Kokio čia sida-
bro. Girta kulka sargybinio – stoj! dokumenty! – cvaktelėjo. Aš 
Mikėnui rodžiau, jis ant paminklo neišraižė. Manot, smagu man 
tik su knyga, be kulkos čia stovėt?

Ir dar ilgai šnekučiavosi trys paminklai, o iš rytų...
– Dėl Cvirkos mirties aplinkybių aš siunčiau komisiją, – tarė 

išbarstyti Berijos pelenai.
– Nebus Cvirkos – nebus problemos, – sujudėjo Stalino pa-

minklas prie Kremliaus sienos. – Jie pripažino, Suslovai, futliaro 
žmogau, kad nebuvo okupuoti! Jie skelbia karą didiesiems savo 
rašytojams!

– O tas Cvirka niekados nebuvo tarybinis, draugas Stalinai! – 
krutėjo Suslovo paminklas. – Kai dirbau Vilniuj jūsų nurodymu, 
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Keli Romo GUDAIČIO eseistikos lapeliai
įsitikinau: prakrapštai raudoną iš pažiūros Cvirką, viduj – baltas 
buržuazijos Cvirka!

O Vilniuj kilo dėžės iš stiklo, plieno, betono, kilo nauji pa-
minklai, o Petras Cvirka pats nulipo nuo pjedestalo ir nusilenkė:

– Tai ačiū, brangieji, kad manęs neskaitot!
Čia pasigirdo audringi griovėjų plojimai, ir Petras Cvirka 

patsai, laisva valia ir niekieno neverčiamas pasidavė į švelnias 
jų rankas, o Frankas Krukas kulką po Nemuno šalį nešiojo vi-
sur skleisdamas graborystės žinias su pagiriamaisiais žodeliais 
paminklų vertėjams. Štai imkit, mielieji griovėjai, šią kulką ir 
šaukite į grabą lyg vinį...Tada ir atsirado reitingų lentelėje Fran-
ko Kruko pavardė gan aukštai, ir laimingi dėl to buvo Jonas 
Basanavičius su Julija Žemaite, o išdavikams Jurui Taručiui, 
meisteriui Deveikai su Krizu pasidarė gėda.

– Skaitykit, vaikai, skaitykit Petrą Cvirką! – tarė Šešiapūdis.

SVIRPLELIS

Jau daugel metų negirdėjau tavęs, todėl iš pradžių pama-
niau – vaidiniesi. Bet svirpelėjai, palaukei, tyliai suričikavai, 
nutilai įsiklausęs, kaip tuksi širdis, svirptelėjai vėlei... Svirpleli 
mielas, Lietuvos kaimų ir sodžių žmogaus broli svirply! Žalias 
kaip Lietuvos žolė, žalias kaip Lietuvos girios ir dar su žaliu 
smuikeliu prie žalios žalios širdies!

Stoviu prie senutėlio Rudnios DaminuliųAkulavičių svirno, 
kurio sienojuj prieglobstį radai, įeinu vidun, kur geriau girdiesi. 
Kuris puvėkas tavo suolas, kuris guolis, kuris stogas viršum 
žalios galvelės. Tu iš Lietuvos, iš pirkių ir trobų, iš stubų ir 
numų, iš visur, kur jaukus namų, šeimos židinys, kur kvepia 
dūmu, valgiu, žmogaus ir gyvulio kaimynyste. Iš ten tu, kur 
kančioj gyvybė gimsta, kur vaikų juokas skardi, tu iš ten, kur 
atėjome basi ir nuogi, kur viltis gyventi ir mirti. Ko glostai sielą, 
kur kvieti, ką nori pasakyti apie gyvenimus, kurie buvo, apie 
žmones, kurie buvo. Kodėl natos tavo – lietuviškos, skripkavimas 
tavo – lietuviškas. Kodėl neperėmei, neprisiskolinai madų, kodėl 
nečirpini taip, kad visi mūsiškiai žiogai ir balsingosios užsienių 
cikados iš juodo pavydo užsiustų?
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Tilai kartu su griaunamais gyvenimais, su tuos gyvenimus 
šluote šluojančiais nebūties šuorais, su mirtimi, su laiku, pa-
liekančiu tiktai varganus mūsų egzistencijos ženklus ir juos be 
gailesčio trinančiu. Seniai atrodė, kad nebėra, kad išnykęs, tik 
biologų tyrinėjimuos ar jų baltose knygose likęs, o tu koncertuoji 
sau ant puvėko, mielas brangus mūsų namų, mūsų buvimo šioje 
žemėje liudininke, broleli mūsų! Sutikai mane Pielkavoj, Zomči-
nėj, Mokoluos, Liepynuos, Marijampolėj lydėjai, ir štai Rudnioj 
šimtametėj atstatytoj sodyboj pirmąjį savo koncertą surengei.. 
Grįšiu Vilniun su viltimi, jog ir ten išgirsiu tave. Juk žalią smui-
kelį prie žalios krūtinės spaudi, ir plaka maža širdelė, ir visą 
pasaulį tavo meninė siela užpildo.

 Gal ir giminė tau mūsų lietuviški žiogai ir visų pasaulio 
pasviečių cikados, gal jų koncertai skardesni tačiau toli jiems, oi 
toli iki tavęs! Todėl – nutyli. Todėl – vėl tavęs klausomės. Svirpi, 
o pasaulis iš proto kraustosi! Čirikuoji – o žmogus prieš Dievą 
užsimoja, tapti Kūrėju, tobulesniu už savo Sutvėrėją, įsigeidžia! 
Svirpteli – o pasaulį daiktų, triukšmo, šiukšlynų tvanai tvindo, 
besaikio gobšumo, agresijos ir nykių pretenzijų gaisrai alina! 
Svirpi čirikuoji – o beprotiškas beprotiškas beprotiškas pasaulis 
naikina viską ir visa civilizacijos, žmogaus klestėjimo vardan, 
trankios tuštybės, melų, Dievo išsižadėjimo ir grobuoniškų ins-
tinktų vardan!.. Seniai seniai neturėjo būti, bet – esi, svirpleli. 
Ir būsi. Technizuotų dvikojų būtybių užvaldytame pasaulyje, 
skriejančiame – kur... Ar žmonių su jausmais, prigimtimi, gim-
tąja kalba, istorija pasaulyje, skriejančiame – kur... Atsakyk 
dabar savo koncertu, savo smuikeliu žaliu, ant puvėko svirno 
svirpdamas – siela savo maža didžia mūsų sieloms atsakyk.Tu 
svirpinsi, paprastą savo melodiją čirikuosi ir čirikuosi, svirpeli, 
broli mūsų – ir nebūtis šaltoji mūsų, ne-
būties pelenai virs žeme, o ant jos vėl...

 Vėl svirpleli.... Vėl...
 Motina kūdikį žindo, kūdikis šypsosi, o 

svirplelis, mirtinai nuvargęs svirplelis žemai 
žemai lenkiasi, ir smuikelis jo lietuviškai 
žalias – vėl...

Lauros Steponavičiūtės iliustracija.
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Nagrinėjant Kauno urbanistiką, jos istorinę raidą, būtina 
atsižvelgti į tai, kad carinėje Rusijoje miestas buvo pavers-
tas tvirtove. Šią vasarą sukako lygiai 140 metų, kai buvo 
pradėtos statyti Kauno fortifikacijos, pačios moderniausios 
tuometinėje imperijoje. Rusų generolai Kauną išsirinko kaip 
vieną iš pagrindinių atsparos punktų ginkluotoje konfron-
tacijoje su Vakarais, o ypač – su stiprėjančia Vokietija. 
Nemuno ir Neries santaka nuo karų su kryžiuočiais laikų 
buvo strategiškai labai svarbi vieta; be to Kaunas – sau-
sumos kryžkelė ir geležinkelių mazgas. Todėl nutarta bū-
tent čia statyti pirmos klasės tvirtovę. Tokių galingų carinė 
Rusija turėjo tik keturias: Lietuvos Brastoje, Varšuvoje ir 
Novogeorgijevske – ten, kur Bugas įteka į Vyslą (dabar tai 
Lenkijos Novij Dvur miestelis). 

Imperatoriui Aleksandrui II 1879 m. pasirašius įsaky-
mą, Kaune nedelsiant prasidėjo paruošiamieji darbai: vie-
tos fortams žvalgymas, įtvirtinimų projektavimas. Pirminiu 
sumanymu tvirtovę turėjo sudaryti 7 fortai bei 9 baterijos. 
Darbams sutelkta per 4 tūkstančius darbininkų iš pietinių 
Rusijos gubernijų, nes vietiniais gyventojais nebuvo pasiti-
kima. Pagrindiniai darbai užtruko 10 metų. Tiems laikams, 
tuometinei technikai ir darbų apimčiai – sparta nemen-
ka. Mūriniai tvirtovės fortai ir baterijos buvo išdėstyti kas 

KAUNO 
TVIRTOVĖS  
SUKAKTĮ MININT
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2–2,5 km atstumais beveik taisyklingu ovalu, nuo 0,5 iki 
2 km atstumu nuo miesto ribos. Įtvirtinimų linija apjuosė 
25-ių kv. kilometrų plotą. Sumūryti fortai dar buvo užpilami 
žeme, apvedami užtvaromis. Kartu statomi ir įvairūs ūkiniai 
pastatai, sandėliai bei kareivinės, tiesiami vidiniai keliai. 
Dabartinėse Kęstučio ir Gedimino gatvėse įsikūrė štabas 
bei kiti valdymo padaliniai. 1895 m. pastatytas įgulos so-
boras. Kaune kariškių skaičius išaugo iki 35 tūkstančių; 
tai sudarė per trečdalį miesto gyventojų. Ir visas gyvenimo 
ritmas čia tapo pajungtas karinei rutinai. 

Tvirtovės atsiradimas sukaustė miesto plėtrą: uždraus-
ta plėtoti civilinę statybą, steigti pramonės įmones. Namai 
mieste negalėjo būti didesni nei dviejų aukštų, – štai ko-
dėl šiandien Laisvės alėja tokia šviesi ir jauki. Tvirtovės 
komendantas kišosi į visus miesto reikalus, ignoruodamas 
net gubernatoriaus sprendimus. Oficialiuose dokumentuose 
vis būdavo pabrėžiama, kad vietiniai gyventojai – lietuviai, 
lenkai, žydai ir vokiečiai – nusiteikę priešiškai rusų valdžios 
atžvilgiu. Karinė tvirtovės žandarmerija sekdavo gyventojų 
nuotaikas, už mažiausius konfliktus su kariškiais tremdavo 
iš miesto.

XIX-jam amžiui einant į pabaigą, labai sparčiai ėmė 
tobulėti karinė technika, ypač toliašaudė artilerija. Ir su 
tokia darbo įtampa pastatyta tvirtovė iškart paseno; tuojau 
prireikė ją rekonstruoti. Plytinius fortus teko stiprinti betonu. 
Šiaurinėje pusėje buvo pastatytas papildomas VIII-sis fortas, 
o 1901 m. ant atokesnės aukštumėlės pradėta stambaus  
IX-ojo forto statyba. Norėta darbus išplėtoti ir vakarų pusė-
je, bet, kaip neretai Rusijoje nutinka, pristigo lėšų. Vis tik 
karo išvakarėse imperatorius patvirtino naują labai detalų 
Kauno tvirtovės išplėtimo planą, kuriuo norėta padidinti ją 
tris kartus. 1914 m. pradžioje vienu metu pradėta aštuonių 
naujų fortų statyba, o Panemunėje įrengtas aerodromas, 
pastatytas ir angaras aerostatams. 

Tačiau karas nelaukė: 1915-ųjų rugpjūčio mėnesį vokie-
čių kariuomenę apgulė Kauną, atsigabenę čia ir garsiuosius 

Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS rudens dienoraščių
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420-ies mm kalibro pabūklus, vadinamus Bertomis. Ginama-
si buvo iš senųjų fortų. Dvyliktą apgulties dieną vokiečiai 
pralaužė vakarinę rusų įtvirtinimų linijos dalį ir nesunkiai 
užėmė Kauną. Tvirtovės vadas generolas V. Grigorjevas 
mūšio įkarštyje pabėgo, už tai vėliau karinio tribunolo buvo 
nuteistas katorgai.

Po pirmojo pasaulinio karo tvirtovė visiškai neteko kari-
nės reikšmės; grėsmingi fortai virto sandėliais, kalėjimais, 
dirbtuvėmis. O štai Pirmojo forto Pirmoji baterija, pastatyta 
Aleksote, pasitarnavo mokslui. Ten buvo įkurta astronomi-
nės geodezijos stotis, nes 1928-siais lietuvių mokslininkai 
įsijungė į Baltijos šalių trianguliacijos darbus. Požeminiai 
kazematai idealiai tiko laikyti tiksliuosius Riflerio laikro-
džius, reikalingus kartografijos darbams. Astronomas Ber-
nardas Kodatis, baterijoje pastatydinęs nedidelį paviljoną 

Pabūklas kol kas tyli....
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Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS rudens dienoraščių

su sukamu kupolu, astrografu ėmėsi tyrinėti saulės dėmes 
bei fotometruoti žvaigždes. 

Šiurpi yra IX-ojo forto istorija: nuo 1924-ųjų – tai Kau-
no sunkiųjų darbų kalėjimo filialas. Vokiečių okupacijos 
metais fortas tapo masinių žudynių vieta. Jo sienos persi-
sunkusios nekaltų žmonių krauju, – čia sušaudyta per 70 
tūkstančių karo belaisvių, Kauno žydų, Vakarų Europos 
kraštų piliečių. Šia tragedija paženklinti ir VII forto mūrai. 
Šiandien tai Holokausto ir II pasaulinio karo nusikaltimų 
atminties memorialai. 

Kauno tvirtovės fortai – skaudžios mūsų krašto istori-
jos ženklai... Tačiau fortai verti paminklinio statuso ir kaip 
unikalūs karo inžinerijos statiniai; dabar juose kuriamos 
ginkluotės muziejinės ekspozicijos, vyksta pažintiniai už-
siėmimai jaunimui. 

Čia dirbo astronomas B. Kodaitis.
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Atidesni garsiojo Prancūzijos 
televizijos muzikos kanalo 
„Mezzo“ gerbėjai dažnai pa-
vydžiai kalba apie čia dažnai 
pasirodančius Latvijos, Esti-
jos, Maskvos, Sankt Petrbur-
go muzikus. Ypač dirigentus. 
Pagaliau „išmušė“ ir Lietuvos 
valanda. 

Daugiamilijoninei „Mezzo“ auditorijai spalyje ne kartą rodytas 
kompozitoriaus Mindaugo Urbaičio ir choreografo Martyno 
Rimeikio baletas „Procesas“. Dirigentas Modestas Barkaus-
kas. Nuotraukos Martyno Aleksos.
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... MEZZO ... 

Rugsėjo paskutinį šeštadienį, didžiojoje Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos salėje suregtas koncertas „Pirmoji repe-
ticija“, skirtas berniukų ir jaunuolių choro  „ĄŽUOLIUKAS“ 
60mečio renginių pradžiai ir pirmajai repeticijai paminėti. 
Koncerte „Ąžuolų klubo“ vyrai prisiminė pirmuosius ąžuoliu-
kus, pagiedojo senų laikų dainų ir kartu su Šv. Kristoforo 
orkestru ir dabartinio „Ąžuoliuko“ choristais atlikoAntonio 
Vivaldi „Gloria“. Istorinė repeticija įvyko 1959 metų rugsėjį 
Vilniuje, maestro Hermanui Perelšteinui įkūrus berniukų ir 
jaunuolių chorą „Ąžuoliukas“.Pastaruosius keturis dešimtme-
čius chorui vadovauja profesorius Vytautas Miškinis. Prieš 
dvidešimt metų buvę choristai susibūrė į „Ąžuolų klubą“, o 
nuo 2016 metų jame įkurtas ir vyrų choras. Jis sėkmingai 
koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, tapo kelių tarptautinių 
konkursų laureatu, apdovanotas „Aukso paukštės“ prizu. 
„Ąžuolų klubo“ vyrų choro meno vadovas ir dirigentas – prof. 
Povilas Gylys, taip pat vienas pirmųjų ąžuoliukų. Chore – 
įvairių profesijų vyrai, anksčiau dainavę „Ąžuoliuke“. Choro 
entuziastai teigia tęsiantys chorinio dainavimo tradiciją prof. 
H. Perelšteino garbei.
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Po dešimties mėnesių klajonių 
po kitas sales, miestus, net šalis 
Lietuvos nacionalinės filharmonijos 
kolektyvai grįžtą į savo namus. Juos 
pasitinka atjaunėjusi Didžioji kon-
certų salė, vestibiuliai. Kokią istoriją 
restauracijos metu atvėrė šiandienos 
žmonės pasakojo Nacionalinės filhar-
monijos generalinė direktorė Rūta 
Prusevičienė 

XVI a. pradžioje mieste pradė-
jo kurtis rusų pirkliai. Jiems buvo 
leista pasistatyti namus. Visas kom-
pleksas – užvažiuojamasis kiemas, 
erdvūs svečių namai,  istorikų vadi-
nami „Vilniaus svečių kiemu“, leido 

miestui priimti daugiau pirklių, vystyti komercinę veiklą. Didelės 
įtakos pastatams turėjo įvairios istorijos transformacijos. Keitėsi jų 
paskirtis, atstatomų apgriautų namų architektūriniai sprendimai. 
XIX amžiuje viso komplekso erdvėje miestas tenkino daug funk-
cijų: ugniagesių, policijos, net kalėjimo ir ... kultūros. Vilniaus 
ir svarbiausių viešųjų rūmų vyriausias architektas  Konstantinas 
Korojedovas žavėjosi miesto pertvarka Paryžiuje. Todėl jo naujas 
kūrinys Vilniuje įgavo Prancūzijos sostinės architektūros bruo-
žų. Šiandien mus žavi ne tik atnaujintos Filharmonijos salės, 

priesalės, holų detalės, bet 
ir žavinga, Paryžiaus operą 
„Palais Garnier“ primenan-
ti centrinė pastato karū-
na. Tarpuamžyje viešbutis 
buvo padidintas, frontoni-
nė dalis tapo keturaukštė. 

ATLIKĖJAI IR KLAUSYTOJAI GRĮŽTA 
„NAMO“

Rūmai 1905 m. su centrine 
karūna
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... MEZZO ... 

1900–1902 m. rekonstruoti rūmai pavadinti Miesto sale su „Γρанд 
Отель“ viešbučiu.

XX amžiaus pradžioje šiame pastatų komplekse veikė Petro 
Vileišio (knygeles pasirašančio P. Nėrio slapyvardžiu) 1904 m. 
spalio 25 d. Vilniuje įkurtas pirmasis lietuviškas knygynas, 
veikęs 1904–1912 metais Vilniaus miesto salės rūmų pirmame 
aukšte. Prekiavo „Vilniaus žinių“ spaustuvės leidiniais ir kita 
lietuviška spauda, išleista tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 1905 
m. gruodyje  Didžiojoje salėje vyko Didysis Vilniaus Seimas, 
skynęs kelią Lietuvos Nepriklausomybei. Tai šiandien primena 
ir į Filharmonijos pastatą iš aikštės „žvelgiantis“ Jonas Basa-
navičius. 1906 m. lapkričio 6 dieną „Vilniaus kanklių” draugija 
šioje Vilniaus miesto salėje atliko G. LandsbergioŽemkalnio 
melodramą „Birutė“, Lietuvos kultūros istorijoje žinomą kaip 
Miko Petrausko sukomponuotą pirmąją nacionalinę operą.  Bi-
rutės partiją dainavo knygynui vadovavusi knygininkė Marija 
PiaseckaitėŠlapelienė.

Salė matė ir ligonių lovas, ir kelių karų kareivių batų žymes. 
Iki Antrojo pasaulinio karo Didžiojoje, Miesto salėje grojo mažasis 
vunderkindas Jascha Heifetzas. Deja istorinės žinios nepatvirtina, 
kad būtent šioje salėje koncertavo Fiodoras Šaliapinas, Sergejus 
Rachmaninovas, Aleksandras Skriabinas ir Aleksandras Glazu-
novas. Nors pavieniai koncertai miestelėnams vyko. Jie skubėjo 
į kino teatrą „Milda“. Pasaže veikė auksakalių gildijos dirbtuvė-
lėsparduotuvės. 

1940 m. birželį Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, švietimo 
liaudies komisaro Antano Venclovos įsakymu nuo lapkričio 1 d. 
buvo įsteigta Lietuvos TSR valstybinė filharmonija. Ji įsikūrė 
buvusios Miesto salės pastate, perimtame iš Vilniaus miesto 
savivaldybės Statybos ir viešųjų darbų skyriaus. Drauge su 
pastatu Filharmonijai iš savivaldybės atiteko ir nuo 1940ųjų 
pradžios mieste koncertus rengęs Balio Dvariono diriguojamas 
Vilniaus simfoninis orkestras. Pirmuoju Filharmonijos direkto-
riumi paskirtas žurnalistas Jonas Kardelis, simfoninio orkestro 
dirigentu Balys Dvarionas, choro vadovu – Bronius Budriūnas, 
liaudies ansambliui vadovavo  Jonas Švedas. Greitosiomis buvo 
padidinta scena ir sutikti pirmi Maskvos atsiųsti atlikėjai – 
Aleksandro Aleksandrovo vadovaujamas Rusijos armijos dainų 



108

ir šokių ansamblis. Salė krūpčiojo nuo rūkalų dūmų, šinelių ir 
kareiviškų batų tvaiko, garsių replikų ir susigūžusių inteligentų 
aikčiojimų. Neužilgo J. Kardelį pakeitė Kauno burmistro Jono 
Vileišio žentas, Ritos Vileišytės (vėliau Bagdonienės) vyras, gabus 
vadybininkas Jonas Lenktaitis. Pirmasis koncertavęs gastroliuo-
jantis solistas buvo Davidas Oistrachas. Po šiuo stogu pradėjo 
kurtis ir Vilniaus opera, vadinta Filharmonijos opera. 

1943 m. hitlerininkai Filharmoniją uždarė, J. Lenktaitį išvežė 
į Štuthofą. Kolektyvus ir koncertinę veiklą, net salę perėmė prie 
situacijos mokėjęs prisitaikyti Vilniaus miesto teatras. 

Sovietmečiu Filharmonijos pastatų komplekse dirbo A. Vie-
nuolio vidurinės mokyklos pradinės klasės, veikė Geležinkelio 
kasos, batsiuvių dirbtuvė, siuvykla, ūkinės patalpos, intensyvią 
edukacinę veiklą visoje Lietuvoje vystęs Filharmonijos Muzikos 
vaikams ir jaunimui skyrius. 

„Pirmyn, vaikai,
Paleiskite,
Aukite,
Viską išgerkite“, – dainuojama šokio operoje „Amžinybė ir viena 

diena“ skambančioje lopšinėje. LNOBT rengiama neįprasto žanro 
premjera, kurią pagal savo eilėraščius ir Ritos Mačiliūnaitės 
parašytą muziką stato choreografas Itzikas Galili – apie tėvų ir 
vaikų santykius, jų meilę ir nemeilę, kurią, patys to dažnai nesu-
vokdami, perduodame ateinančioms kartoms.  

Justina Gringytė spektaklyje „Amžinybė ir viena diena“ taps 
Deive. Ji sako, kad pati geriausia meditacija jai – pažvelgti į 
sūnelio Gusto akis. Aistė Pilibavičiūtė, virsianti poetiškąja Mūza, 
tvirtina, kad dukrelė Amanda ją stebina kiekvieną dieną. O Tomas 
Pavilionis, šokio operoje įgarsinantis Tėvą, namuose yra mažojo 
Tomuko tėtis, prisiekęs sau niekada nekelti rankos prieš savo 
sūnų. 

PO REPETICIJŲ 
PASITINKA IŠSIILGUSIOS VAIKO AKYS
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Kokios naujovės laukia muzikantų ir klausytojų atnaujin-
toje Filharmonijoje?

Dar menasi laikai, kai 1164 vietų salė būdavo pilnutėlė, o 
žmonės vis verždavosi. Skambinant Svetoslavui Richteriui ar Jo-
hnui Ogdonui kėdes klausytojams tekdavo sustatyti net scenoje. 
Gerai, kad dabar, pakeitus kėdes naujomis, gali tilpti bent 680 
klausytojų. Daug pastangų dėta įrengiant modernią vėdinimo sis-
temą, paslankų ir efektyvų apšvietimą. Vyresnės kartos, pigesnius 
bilietus perkantys klausytojai apsidžiaugs pamatę studentiškos 
jaunystės atributą – balkone apšviestą taką, visada paslaugiai 
tarnavusį klausytojų antplūdžio koncertuose metu. Greitu metu 
salėje vietoje rusų kompozitorių pamatysime iškilius lietuvių mu-
zikos klasikų bareljefus. 

Restauruojant Filharmoniją bendradarbiauta su Italijos, Lenki-
jos firmomis. Europos finansavimas pasitarnaus įsigyjant naujus 
koncertinius ir repeticijoms būtinus instrumentus. 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Justina Gringytė ir Gustas
„Kol nebuvo Gusto, kuriam dabar 

dveji metukai ir trys mėnesiai, abe-
jojau, ar išvis turiu motinystės ins-
tinktą. Bet gimus Gustui, pasaulis 
tarsi apsivertė. Gustas – linksmas, 
imlus, energingas; tikras berniukas, 
negailestingai ištaškantis visas pake-
liui surastas balas. Šiuo metu jam 
labai patinka viskas, kas susiję su 
medicina: daktarai, švirkštai, pleis-
trai... Bet mano profesija irgi atrodo 
įdomi , jis žino, kad mama dainuoja. 
Kai po koncerto ar spektaklio grįžtu 
namo su glėbiu gėlių, iškart kviečia 
močiutę jas kuo greičiau pamerkti. O 
jeigu grįžtu kitą dieną ir be gėlių – klausia, kur gėlės ir kodėl 
mano lūpos ne raudonos...  Smagu kartu su sūnumi atrakcionų 
parkuose suptis, čiuožti nuo kalnelių ir bėgioti, važinėtis mažais 
traukinukais... Apskritai pati geriausia meditacija man yra pa-
žvelgti į savo vaiko akis.“
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Aistė Pilibavičiūtė ir Amanda 
Mano dukrelei Amandai ką tik su-

ėjo vieneri. Ji stebina mane kiekvieną 
dieną. Dabar laukiam pirmųjų žings-
nių ir džiaugiamės, kai ji trumpam 
atsistoja juokdamasi griūva... Mums, 
tėvams, tai atrodo kaip stebuklas. 
Kiekvieną smulkmeną norisi foto-
grafuoti, dalintis, filmuoti. 

Manoji Amanda – protingų rudų 
akių, gudri ir labai išdykusi. Ir dar – 
išraiškinga, artistiška, vulkaniško 
temperamento, nuolat reikalaujan-
ti dėmesio. Mane Amanda išmokė 
kantrybės, emocinio susitvardymo. 
Dar – nieko nebijoti ir džiaugtis šia 
akimirka 

Tomas Pavilionis ir Tomas  
jaunesnysis

Su Tomuku, kuriam dabar dve-
ji metai ir mėnuo, sutariu puikiai. 
Sūnus savo begaliniu smalsumu 
skatina ir mane daugiau sužinoti. 
Jis – nuostabus vaikas: labai ramus, 
draugiškas, nors charakterį parodyti 
irgi sugeba. Tačiau vakare užtenka 
užgesinti šviesą kambaryje, ir sūnus 
užmiega – tuo stebisi visi draugai.

Tomukas labai žavisi gamta: ypač 
myli visokius vabaliukus, boružėles. 
Namų akvariume plaukiojančių žuvų 
lotyniškų pavadinimų dar neištaria, 
bet juos išgirdęs teisingai parodo 
žuveles.  Bet kitaip ir būti negali, 
nes vaikai visko mokosi iš savo tėvų. 
Vakar patys buvome nustebę, kai ra-
dęs ant grindų nukritusį saldainio 
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popierėlį, Tomukas pakėlė jį ir kaipmat nunešė į šiukšliadėžę. 
Be jokių prašymų..“

Svarbiausia, man atrodo, išugdyti vaikui tikrojo žmogiškumo 
supratimą, kad jis gebėtų išlikti geru žmogumi nepaisydamas 
aplinkybių. Kad to reikia, matau stebėdamas operos pasaulio 
žvaigždes: dauguma jų, nepaisant pasiekimų, yra paprasti, šiltai 
bendraujantys žmonės, bet atsiranda ir nosį užrietusių, į kitus dai-
nininkus iš aukšto žvelgiančių... Man tai atrodo nesuprantama. “

Ar jų gyvenimo atspindžius matysime spektaklyje?
„Jau 28 metus graviruoju save šiame pasaulyje. Sąmoningas ir 

išsigandęs, kūryboje realizuoju savo gyvenimą. Aš mokausi. Savo 
kūrinius nešioju tarsi drabužius. Judesius iš oro ir kūno“, – sako 
Izraelyje gimęs spektaklio choreografas, scenografijos, kostiumų 
ir šviesų dailininkas Itzikas Galili. Nuo 2011 m. jis dirba kaip 
kviestinis choreografas. Nuo 2016 m. yra nepriklausomų choreo-
grafų platformos „Curtain Up“, kurią įkūrė ir remia Izraelio kul-
tūros ir sporto ministerija, meno vadovas. 2018 m. tapęs Bostono 
šokio teatro patarėju šiuolaikinio repertuaro klausimais, I. Galili 
tiesia kūrybinius tiltus tarp Izraelio ir Bostono. „Amžinybė ir viena 
diena“ – antrasis I. Galili spektaklis, rodomas LNOBT scenoje. 
Tai pasaulinė premjera, sukurta specialiai šiam teatrui. 2015 m. 
LNOBT vienaveiksmių baletų spektaklyje „Bolero+“ pristatė I. 
Galili vienaveiksmį baletą „Dalykai, kurių niekam nepasakojau“. 
20192020 m. teatro sezoną I. Galili spektaklius taip pat rodo 
Štutgarto baletas, Nordhauzeno teatras ir „Gauthier Dance“ trupė 
Vokietijoje, Ciuricho baletas Šveicarijoje, Monrealio „Ballets Jazz“ 
trupė Kanadoje, Bostono šokio teatras, Tulsos baletas ir „Joffrey 
Ballet“ trupė JAV, MoravijosSilezijos nacionalinis teatras Čekijoje 
ir „Punto de Inflexión“ trupė Meksikoje.

LNOB teatras pasitinka 
šimtąjį sezoną.
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Aukštaitijos lygumos, laukuose vis dar bręstantis javas ir apleista 
altana... Nebe tie balsai ir žingsniai. Ištįsęs berniukas klausosi balsin-
gos mamos, tetos, bando pritarti. Draug su skubančiu Lėvens vandeniu 
Ničiūnų kaime, netoli Geležių brendo stiprus kūnu ir dvasia Jonas 
Stasiūnas. Užteko jam humoro ir linksmumo, o prie popieriaus lapo ir 
poezijos pievosna patraukdavo.

Panevėžio valstybės gimnazija brandino Jono intelektą. Tai reikš-
mingiausio jo jaunystėje „universiteto“, „Meno kuopos“ veikla. Julijono 
LindėsDobilo, o labiausiai muziko Mykolo Karkos įkvėptas pasileido 
menų pasaulio klajonėmis. Dainavo, giedojo, pasirodydavo ateitininkų 
vakaronėse ir „Dainos“ draugijos statomose operetėse. Stotingą vyruką 
siekė į veiklą įtraukti sportininkai. Tačiau būtent Mykolui Karkai dai-
nininkas buvo dėkingas už muziko dalią.

Konservatorijoje Kaune įstojo į Petro Olekos klasę.  Visą gyvenimą jo 
nepamiršo ir tarsi buvo skolingas už suteiktus žmogiškumo šypsnius, 
duonos kąsnį okupacijos metais, už gautus įvairiapusės sceninės pa-
tirties lobius. Gamta jam nešykštėjo nei gražaus balso, nei intuityvaus  
teisingo balso valdymo.  Jau antrame kurse dainavo Kaune pradėjusio 
veikti muzikiniame teatre statomose operetėse. Žingsnelis – ir jau buvo 

Nuotraukoje Jonas Stasiūnas su gentainiais.  
Pirmoje eilėje antra iš dešinės dukra Aušra.

SKRYDIS IŠ AUKŠTAITIJOS LYGUMŲ
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įvedamas į beveik kiekvieną pastatytą operą. Baigdamas konservatoriją, 
jau Vilniuje, 1958aisiais, buvo padainavęs per 150 spektaklių! 

Nepaprastai darbštus, turėjęs puikią muzikinę atmintį  jaunuolis  
kiekvieną mėnesį pasirodydavo keturiose, penkiose skirtingose operose! 
Ne antraeiliuose, bet pirmaeiliuose vaidmenyse. Jis – scenoje lankstus, 
„kaip drugelis“ skrajojantis Figaro. Aistringas Aleko, niekšingas Jago, ro-
mantiškas Demonas, karingas Igoris, nelaimingasis  Rigoleto, niekingasis 
Skarpio ir daugelis kitų raiškiai įkūnytų personažų. Retsykiais lengvų 
kaip Pimenas, bet dažniausiai tokių muzikiniai sudėtingų kaip Mazepa.

Dainavo Lietuvoje, dažnai Latvijoje, atviri keliai buvo tik į Rytus. Jie 
vedė į įvairias respublikas, Kiniją, Mongoliją, artimiausius Vakarus – 
Lenkiją, Vokietiją, Čekoslovakiją...

Didžiulis J. Stasiūno nuopelnas lietuviškai muzikai. Nuo savųjų žemių 
atodūsių atklydusios dainų melodijos Jono lūpomis atkartotos kompozi-
toriams tapo pamatu harmonizuoti, balsuoti. Pats su dukra, tarptautinių 
konkursų laureate Aušra Stasiūnaite dainavo koncertinėje scenoje. Pri-
tardavo Halina Znaidzilauskaitė, Vytautas Viržonis, Chaimas Potašinskas, 
kiti pianistai, ansambliai „Sutartinė“, „Armonika“. Jo atliekama muzika 
įrašyta radijo, televizijos studijose, įvairaus tipo plokštelėse. Dukra iš 
didžiulio įrašų fondo, iš per 300 įrašų atrinko kūrinių ir parengė šim-
tmečiui atminti skirtą kompaktinę plokštelę (išleido LMS). 

Dainininkas netingėdavo važiuoti į kompozitorių autorinius koncertus. 
Ypač mėgo bendradarbiauti su Konradu Kavecku, Vytautu Juozapaičiu. 
J. Stasiūną mėgo Balys Dvarionas – jį kviesdavo atlikti solo epizodus 
stambiuose kūriniuose – G. Verdi Requiem, Juliaus Juzeliūno, kitų au-
torių drobėse. 

Tačiau ilgiausiai visų mačiusių ir gir-
dėjusių atmintyje J. Stasiūnas išliko Mar-
giris (nuotraukoje) Vytauto Klovos operoje 
„Pilėnai“.

Jono Stasiūno šimtmečiui skirtas doku-
mentinis filmas „Scenos ąžuolas. Jonas Sta-
siūnas“ (autorė Rita AleknaitėBieliauskie-
nė), kompaktinė plokštelė, atminimo vakarai 
Lietuvos muzikų sąjungoje. LTMK muziejuje, 
Panevėžio Gabrielės PetkevičaitėsBitės bi-
bliotekoje, Nacionaliniame operos ir baleto 
teatre, Vilniaus mokytojų namuose.

SKRYDIS IŠ AUKŠTAITIJOS LYGUMŲ



114

... MEZZO ... 

31ąjį koncertų sezoną Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras pradėjo vieno garsiausių XX a. britų kompozi-
toriaus M. Tippetto oratorija „Mūsų laikų vaikas“. Antrojo 
pasaulinio karo pradžios dieną pradėtas rašyti kūrinys – tai 
atsakas fašizmui, nekaltų žmonių persekiojimui ir Europos 
susiskaldymui, išreiškiantis gilų kompozitoriaus politinį, 
moralinį ir psichologinį susirūpinimą. Prabėgus beveik aš-
tuoniasdešimčiai metų nuo kūrinio sukūrimo, M. Tippetto 
oratorija vis dar nepraranda savo aktualumo – „Mūsų laikų 
vaikas“ išties mūsų laikų. Sezono pradžios koncerte kartu 
su maestro G. Rinkevičiaus diriguojamu Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru oratoriją atliko Lauryna Bendžiūnaitė, 
mecosopranas Ieva Prudnikovaitė, tenoras Rafailas Karpis, 
bosas Liudas Mikalauskas ir Kauno valstybinis choras (vad. 
Petras Bingelis). 

Į tikrą fortepijono muzikos fiiestą pakvietė virtuozas 
Nikolajus Luganskis. Nuo penkerių savo talentu stebinęs 
tėvus ir mokytojus, laimėjęs visus įmanomus prestižinius 
tarptautinius konkursus, N. Luganskis be vargo užkariavo 
garsiausias pasaulio koncertų sales. 

Rudenį  sulaukėme ir aukštų tarptautinių operos apdo-
vanojimų sulaukusios Asmik Grigorian. 

Lapkričio pradžioje į Lietuvą sugrįžta „trimito Paganiniu“ 
tituluojamas Sergejus Nakariakovas. „Jis groja trimitu taip 
lengvai, kaip mes kvėpuojame – žinoma, jeigu mums pasi-
seka“, – taip po trimito virtuozo S. Nakariakovo koncerto 
JAV rašė dienraštis „San Francisco Chronicle“. Beje, galime 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad prie šio virtuoz (kaip ir 
prie daugelio kitų) solidžiai prisidėjo Maestro Saulius Son-
deckis. Taigi nenuostabu, kad muzikas įsiveržęs į pasaulio 
elito klubą, nepamiršta Lietuvos muzikos gerbėjų.

Jau tampa tradicija, kad Advento laikotarpiu Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras klausytojams pristato sak
ralinės muzikos šedevrus. Po pernai didžiulio susidomėji-
mo sulaukusio G. Verdi „Requiem“, šiemet gruodžio 13 d. 

SEZONAI NETURI PABAIGOS
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orkestras atliks vieną didingiausių 
muzikos istorijoje kūrinių – Johan-
no Sebastiano Bacho (1685–1750) 
Mišias hmoll. 

Šį baroko epochos chorinės mu-
zikos šedevrą J. S. Bachas sukūrė 
likus vos metams iki savo mirties. 
Mišios hmoll perteikia J. S. Bacho 
viso gyvenimo misiją – muzika iš-
reikšti tikėjimą viename stulbinan-
čiame, intelektą ir dvasią išaukšti-
nančiame kūrinyje.

Šį sezoną Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras žada ir dar 
vieną naujieną: pradės Antono 
Brucknerio (1824–1896) ir Dmitri-
jaus Šostakovičiaus (1906–1975) 
simfonijų ciklus. Šie ciklai – sena 
maestro G. Rinkevičiaus kūrybinė 
svajonė, kurios įgyvendinimas, tie-
sa, užtruks – keletą metų. Orkes-
tras ruošiasi atlikti visas devynias 
A. Brucknerio ir net penkiolika 
D. Šostakovičiaus simfonijų. „Esu 
nemažai dirigavęs A. Brucknerio ir 
D. Šostakovičiaus kūrinių ir galvoju, 
kad tai yra genialūs kompozitoriai, 
kurie tikrai verti didesnio dėmesio. 
Aš, kaip dirigentas, kartu su or-
kestru supažindindamas publiką su 
šių kompozitorių muzika, atlikčiau 
švietėjišką darbą“, – sakė maestro 
G. Rinkevičius.

Eglė Bačiulytė
Nuotraukos Dm. Matvejevo

ir LVSO archyvo.

Sergej Nakariakov

Asmik Grigorian

Gintaras Rinkevičius.
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LIETUVA... NE TIK VILNIUS

Utena dažnai pavadinama Rytų Aukštai-
tijos sostine, Rytų Aukštaitijos regiono cen-
tru, žaliuoju pramonės miestu. Utena – dar 
ir laimės miestas, tokiu tapęs 2013 m., kai patys uteniškiai, 
balsuodami socialiniame projekte „Happy barometer“, pareiškė, 
kad yra laimingiausi šalyje. Rajono meras Alvydas Katinas 
pernai, minint miesto 757ąjį gimtadienį, pavadino Uteną L 
tašku... Čia išvystyta švietimo ir ugdymo įstaigų infrastruktū-
ra, subalansuotai veikia kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, 
socialinės pagalbos įstaigos, gyventojams teikiamos kokybiškos 
viešosios paslaugos, turiningas poilsis miesto parkuose. Čia 
žmogui skiriamas didžiausias dėmesys – ir jaunam, ir senam, 
sunkiai besiverčiančiam, besistengiančiam įsikurti, pradėti 
verslą, turėti šeimą, auginti vaikus ir nesiekiančiam išvažiuoti. 

 Utena turi ką pasiūlyti ir aplinkinių rajonų gyvento-
jams: plačios įsidarbinimo galimybės, parama pradedant savo 
verslą, parama jaunoms šeimos, galimybė dalyvauti įvairiose 
savivaldybės programose. 

Pernai Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino pirmą-
ją ir kol kas vienintelę šalyje Emigracijos, nedarbo mažinimo 
ir paramos jaunai šeimai programą, kurios plane – teigiamos 
investicinės aplinkos kūrimas, ryšių su emigravusiais asmeni-
mis palaikymas, viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efekty-
vinimas, šeimai palankios aplinkospuoselėjimas. Savivaldybė 
prisijungė prie Lietuvos savivaldybių asociacijos inicijuoto 
projekto „Globalūs regionai“, skatinančio savivaldybes išlaikyti 
ryšį su emigravusiais tautiečiais. Projektas „Globali Utena“, 
siekiantis suburti užsienio uteniškius, dalintis gerąja patir-
timi bei kviesti juos grįžti ar apsilankyti gimtajame mieste, 
puikiai veikia kaip viešųjų ryšių platforma. Sąlygos gyventi, 
pradėti verslą ar įsidarbinti, investuoti, praleisti atostogas – 
aktualiausia informacija apie Uteną, kurią svetainėje globali.
utena.lt gali rasti kiekvienas – emigravęs, grįžęs ar dabar 
gyvenantis Rytų Aukštaitijos sostinėje.

AR TIKRAI UTENA –  
L taškas..?
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Viešąsias paslaugas verslui teikiantis Utenos verslo in-
formacijos centras administruoja Utenos rajono savivaldybės 
tarybos 2019 m. patvirtintą Jaunimo integracijos į darbo 
rinką skatinimo programą, suteikiančią galimybę 14–17 m. 
amžiaus jaunuoliams vasarą padirbėti Utenos rajono įmonėse. 
Už tai įmonėms mokamos kompensacijos, siekiančios iki 400 
Eur už vieną dirbantį jaunuolį. Įvairaus pobūdžio darbus 
šią vasarą išbandė beveik 100 jaunų žmonių, įsidarbinę net 
33 įmonėse. 

Daug gerų emocijų ir darbo patirties įgijo Dauniškio gimnazijos vieno-
liktokė Liveta Jančiūraitė, padirbėjusi kepyklėlėje „Vanilinis dangus“.
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LIETUVA... NE TIK VILNIUS

Nuo 2018 m. vasaros Utenos rajone veikia įdarbinimo 
sistema darbas.utena.lt, padedanti rasti darbą tiek privačio-
se verslo bendrovėse, tiek savivaldybės įmonėse ar įstaigose. 
Darbo paieškos modulis „Ieškau/siūlau darbą“ yra integruotas 
į svetainę globali.utena.lt ir Utenos verslo informacijos centro 
svetainę www.utenosvic.lt. Sistemoje yra skelbiama informa-
cija apie laisvas darbo vietas verslo įmonėse, biudžetinėse 
ir viešosiose įstaigose, sezonines ir nuolatines laisvas vietas 
ūkiuose, darbo ieškančius asmenis, paklausias profesijas ir 
pan. Šiuo metu yra registruoti 360 įvairių sričių specialis-
tai, ieškantys darbo Utenoje, ir 93 įmonės, teikiančios darbo 
pasiūlymus. Verslo informacijos centro specialistai nuolat 
prižiūri įmonių darbuotojų poreikį, bendrauja su Utenos ko-
legija ir Utenos regioniniu profesinio rengimo centru, teikia 
pasiūlymus, įsidarbinimo gebėjimų klausimais konsultuoja 
darbo ieškančius asmenis.

Nuo 2019 m. rajone veikia Šeimos stiprinimo progra-
ma, numatanti savivaldybės paramą (iki 7000 Eur) jaunoms 
šeimoms, perkančioms ar statančioms pirmąjį būstą. Verta 
paminėti, jog tai yra papildoma paskata prie valstybės pa-
tvirtintų subsidijų pirmajam būstui regionuose, tad jaunos 
šeimos, pasinaudojusios abejomis programomis, gali tikėtis 
net iki 20 000 Eur finansinės pagalbos įsigyjant ar statant 
būstą Utenos rajone. Siekiant paskatinti jaunas šeimas ak-
tyviau naudotis Utenos rajono savivaldybės teikiama parama, 
artimiausiu metu žadama lengvinti atitikties Šeimos stiprinimo 
programai sąlygas.

Nuo sausio 1 d. vienkartinė išmoka gimus vaikui bus 
skiriama jei bent vienas iš tėvų, yra deklaravęs gyvenamąją 
vietą savivaldybėje ne vienerius metus, o ne mažiau kaip 
3 mėn. Išauga Utenos rajono savivaldybės kompensacijos, 
skiriamos kiekvieną mėnesį būstą nuomojančioms jaunoms 
šeimoms. Dabar mieste kompensacija vienam šeimos asmeniui 
sieks 30 Eur (buvo 20 Eur), Utenos rajone – 40 Eur (buvo 20 
Eur). Jaunai šeimai, norinčiai gauti nuomos kompensaciją, 
gyvenamąją vietą savivaldybėje užteks deklaruoti ne mažiau 
kaip 3 mėn. (buvo metai). Minėtų trijų mėnesių užteks ir 
šeimoms, siekiančioms gauti finansinę paskatą pirmam būstui 
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įsigyti. Tik gyvenamąją vietą savivaldybėje turės deklaruoti ne 
vienas iš šeimos narių, o visa šeima. Be to, jauna šeima yra 
„pasendinama“ – į kompensacijas galės pretenduoti šeimos, 
kurių vienas iš narių yra sulaukęs 40 metų.

Išauga finansinės paskatos jaunoms šeimoms, kurios ne-
sinaudoja mokėjimo ar kredito įstaigos paskola būstui įsigy-
ti, dydis. Šeimoms, neauginančioms vaikų, pirmam būstui 
įsigyti suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 5 
proc. (buvo 4) savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto 
kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos 
sumos. Šeimoms, auginančioms vieną, du, tris vaikus ar 
vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama 
paskata, kurios dydis atitinkamai ne daugiau kaip 8 proc. 
(buvo 6), 10 proc. (buvo 8), 15 proc. (buvo 10) savivaldybės 
iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti 
ar perkamo būsto be paskolos sumos.

Šiais metais valstybės skiriama subsidija jau pasinaudojo 
dešimt jaunų šeimų, savivaldybės – trys. Kaip sakė Utenos 
rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 
vedėja Danutė Šimonėlienė, besidominčių abiejų finansinių 
paskatų skyrimo tvarka ir konsultuotis ateinančių jaunų 
šeimų netrūksta: į skyrių jau kreipėsi per 200 šeimų. Jau-
nus žmones domina ir būsto nuomos kompensacijos – dėl 
pastarosios skyrimo tvarkos kreipėsi jau daugiau kaip 50 
šeimų. 

Kiekvienam Utenos ligoninėje gimusiam vaikui nuo sausio 
1 d. bus skiriamas 150 Eur vertės naujagimio kraitelis. Vis-
kas sudėta į pakuotę, paženklintą Utenos rajono savivaldybės 
simbolika. Naujagimio kraitelis bus skiriamas ir įteikiamas 
visoms Utenos ligoninėje pagimdžiusioms gimdyvėms.

Taip pat pagal 2018 m. Utenos rajono savivaldybės tary-
bos patvirtintą Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo 
tvarkos aprašą jau antrą rugsėjį Utenos rajono pirmokams 
yra skiriama 50 Eur vertės kortelė kanceliarinėms prekėms 
įsigyti. Kortelė su 50 Eur pirmokams įteikiama rugsėjo 1ąją 
mokyklose. Dovanų kortelė iš viso jau buvo įteikta 618 pir-
mokų. 

(Utenos savivaldybė)
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Šiandien ypatinga diena ne tik dabartinei Mažosios Lietuvos sostinei 
Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai, visiems po platųjį pasaulį išsibarsčiu-
siems lietuviams, taigi – visai lietuvių tautai. Ypatinga, nes atidengiame 
paminklą vienai iš ryškiausių Mažojoje Lietuvoje išaugusių ir veikusių 
tautos asmenybių – kūrėjui, mąstytojui, darbščiam kultūros laukų 
artojui, kurio vardas mums skamba kaip galingas varpas – Vydūnui.

 Vydūną (1868–1953) būtų galima pavadinti mūsų tautoje užgimusiu 
žmoniškumo apaštalu. Visa, ką jis darė buvo skirta žadinti tautą, kad 
ji „vykintų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų 

Saulėtą rugsėjo pirmąją Klaipėdoje buvo 
iškilmingai atidengtas paminklas Vydū-
nui. Visiškai pertvarkytas tarp Puodžių ir 
Bokštų gatvių esantis skveras, kuro cen-
tre virš tykiai sruvenančio fontano iškilo 
dvasingumu spindinti mąstytojo figūra, 
tapo jaunatve dvelkiančiu Vydūno sodu. 
Senuosius pakeitę jauni augantys  me-
džiai ir žydintys gėlynai kartu su bronzo-
je įkūnytu išminčiumi tarsi kviečia čionai 
užsukusius pajausti skaidresnės dvasios 
gaivą  ir jai veikiant augti.

Paminklo radimąsi prieš septynetą 
metų inicijavo  visuomeninės organizacijos 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipė-
dos krašto skyrius, kuris netrukus įkūrė 
ne tik šiuo paminklu, bet  ir kitais krašto 
istorinio paveldo objektais besirūpinančią  
viešąją įstaigą „Mažosios Lietuvos kultū-
ra“. Ceremonijos metu buvo paskelbta, 
Kad Vydūno draugija savo garbės nariais išrinko Vydūno brolio 
dukraitę Britą Storost  (Vokietija) ir paminklo statymo komisijos 
pirmininką Rimantą Cibauską.

Vacys BAGDONAVIČIUS

„ŽMONIŠKUMO BŪT PAVEIKSLU“
Kalba atidengiant paminklą Vydūnui Klaipėdoje 2019 m. rugsėjo 1 d.
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tobulesnio žmoniškumo“. Jis sukūrė laisvos, nepriklausomos asmeny-
bės ugdymo programą: žmogus sau, tautai, žmonijai, kuri atskleidžia 
žmoniškumu pagrįstus asmens ryšius su tauta ir žmonija. Lietuvių 
kultūra su Vydūno literatūros, filosofijos kūriniais, su M. K. Čiurlionio 
paveikslais peržengia tautos ir Vakarų pasaulio ribas, susisieja su 
Rytų civilizacijomis, kosminės visatos vizijomis. Jo darbų visuma – 
išskirtinis mūsų kultūros reiškinys. Jau kiekviena atskira šio reiški-
nio dalis yra pakankamai didelis ir reikšmingas indėlis į kurią nors 
kultūros sritį, į jos raidą. Užtektų daugiau kaip trisdešimties grožinių 
kūrinių, kad galėtume kalbėti apie didžiulę Vydūno reikšmę mūsų 
literatūros, ypač dramaturgijos, ir teatro raidai  jis buvo ryškiausias 
XX a. pradžios filosofinės dramos ir modernaus teatro kūrėjas. Dvylika 
filosofijos traktatų, keli šimtai straipsnių, įstabiosios filosofinės indų 
poemos Bhagavadgytos vertimas reprezentuoja Vydūną kaip vieną iš 
turiningiausių ir originaliausių mūsų mąstytojų, bandžiusių esmingai 
spręsti reikšmingiausias žmogaus ir tautos būties problemas. Keturis 
dešimtmečius trukusi praktinė dirigento ir režisieriaus veikla su Tilžės 
lietuvių giedotojų draugija sudaro ištisą epochą dvasiniame XX a. pir-
mosios pusės Prūsijos lietuvių gyvenime. Gaivinama lietuviška daina, 
įspūdingi spektakliai lietuvininkams buvo ne tik vieninteliai jų estetinės 
kultūros puoselėtojai, bet ir patikimiausi būdai stiprinti jų tautinę 
savigarbą, „garbėn kelti lietuviškumą“, kultūriniam visavertiškumui ir 
kūrybiniam pajėgumui suvokti. O kur dar daugybė kalbų tautiečiams, 
periodikos skiltyse išsimėčiusi gausi publicistika ir eseistika, ištisai 
paties prirašyti „tautos dvasiai kelti“ skirti žurnalai „Šaltinis“, „Jauni-
mas“, „Naujovė“, „Darbymetis“, gimtosios kalbos vadovėliai, į didžiųjų 
tautų sąmonę apie Lietuvą prabilti besistengią vokiškai parašyti darbai 
iš savo krašto istorijos. Visa tai sudaro minėtojo apaštalavimo for-
mas, labiausiai tikusias savai tėvynei ir savam laikui. Jomis Vydūnas 
stengėsi pasitarnauti „tautos žmoniškumo gyvėjimui“, padėti tam, kad 
kuo sėkmingiau būtų įveikiamos to gyvėjimo kliūtys, kad poreikis tam 
gyvėjimui kiltų iš žmogaus ir tautos vidinių paskatų, kad pačios tos 
paskatos bustų ir nuolat stiprėtų. O pats to apaštalavimo turinys – 
aukščiausias žmoniškumas – mūsų laikui dar svarbesnis negu tada, 
kai pats Vydūnas dar gyvu žodžiu jį skelbė.

Taip jau sutapo, kad mūsų tauta laisvai būčiai pakilo 1988 m. 
kovą, Lietuvai švenčiant Vydūno 120ąsias gimimo metines. Toji su-
kaktis buvo tarsi pradžia veržlios dvasinio laisvėjimo bangos, panašios 
į tą, kurią daugiau kaip prieš šimtmetį regėdamas Maironis pasakė: 
„Nebeužtvenksi upės bėgimo“. Iš esmės tada, prieš trisdešimt metų, 
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atgimė ne tiek pats Vydūnas, o veikiau priespaudos uždusinta tautos 
gyvybė, kuri mums asocijavosi su vienu iš įstabesniųjų jos puoselė-
tojų, kurio gražią sukaktį tada šventėme, vardu. Kam artimiau buvo 
pažįstamas Vydūno idėjinis palikimas ir žinomos tikrosios jo radimosi 
intencijos, tam regėjosi gražios tautos atsigavimo perspektyvos, kurios, 
rodėsi, tiesis tame palikime akumuliuotos išminties spindulių rodoma 
kryptimi. Tada buvo intuityviai suvokta, vardan ko pakyla tauta, vardan 
ko ji veržiasi būti sau tauta, o žmogus sau žmogumi. Toji pakilusioji 
tauta buvo graži tauriu dvasingumo spindėjimu, kilnia drąsa, širdingu 
vieningumu, bekompromisiniu tiesos ir teisingumo siekimu. Už kelių 
mėnesių po Vydūno sukakties gimęs Sąjūdis ėmė rengti tautą nusimesti 
imperijos pančius. Tai beveik visuotinai asocijavosi ne tik su politinės 
laisvės iškovojimu, bet ir su visokio įmanomo okupacijos sąlygomis su-
sikaupusio blogio įveikimu. Visus tuometinius tautos veiksmus drąsiai 
buvo galima tikrinti su vydūniškuoju vertybių kompasu. Jų kryptis 
būtų nuostabiai sutapusi su to kompaso rodoma kryptimi. Buvo aki-
vaizdu, kad tėvynė gyva, o paties Vydūno kadaise keltas klausimas 
„Betgi kaip?“ tada būtų skambėjęs tiesiog kaip nesuprantamas ar netgi 
absurdiškas. Ypač gyvą tėvynę regėjome pirmųjų demokratiškai vykusių 
rinkimų metu, Baltijos kelyje, 1991 m. sausio agresijos akivaizdoje, tų 
pat metų vasario 9osios plebiscite. Ta pačia dvasios gyvybe ji spindėjo 
ir 1991ųjų spalį, kai pasitiko amžinam poilsiui Rambynan sugrįžusius 
Vydūno palaikus. To pasitikimo metu parodytą labai širdingą pagarbą 
sugrįžusiam išminčiui norėjosi suprasti kaip jam duodamą priesaką 
atsivėrusį laisvą gyvenimą skirti tam, kas sudarė jo paties kredo: „Būti 
tautoje aiškia žmoniškumo apraiška ir kitus tam žadinti“. 

Ar tebespindi toji dvasia šiandien, kai Vydūnui dar kartą parodome 
ypatingą pagarbą – atidengiam jam skirtą paminklą, kuriuomi tarsi 
dar kartą kviečiame žvelgti į jo regėtą tauraus žmoniškumo horizon-
tą? Ar pajusime tą dvasią vaikščiodami po jo vardu pavadintą sodą? 
Klausiu su nerimu. Šiandieninė Lietuva atstatė ir pastatė daug pa-
minklų. Garbingą tautos ir valstybės praeitį bei galią mena bronziniai, 
variniai ar granitiniai kunigaikščiai, prezidentai ir kiti iškilūs tautos 
didžiavyriai, iškentėtu skausmu dvelkia su meile gražiai sutvarkytos 
laisvės kovotojų kapavietės, jiems skirti obeliskai, tremtinių kančių 
kelio žymenys, Antakalnio Sopulingoji motina. Sustodamas prie tų 
paminklų, nuolat prisimenu Vydūno misteriją „Probočių šešėliai“. Joje 
pavaizduota situacija XX a. pradžioje. Tada tauta skynėsi kelią lais-
von būtin ir besiskindama blaškėsi. Kūrėsi visokie judėjimai, partijos, 
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radosi įvairios ateities vizijos, ir visa tai sukosi apie materialinės 
gerovės idėją. Ją simbolizavo bendromis to meto aktyvesniųjų tautos 
sambūrių pastangomis pastatytas paminklas spėkai ir medegai – jėgai 
ir materijai – beatodairiško turtėjimo ideologijos simbolis. Jis tautai 
užstojo kelią į dvasinės raiškos erdvę, kaip pačiam Vydūnui atrodė, į 
tikrąją, esmingąją, laisvę. Nemenkų reikėjo pastangų tą bedvasį griozdą 
nuversti, kad misterijos herojus Tautvyda, kuris simbolizavo pabudusią 
ir kelio priešaušryje ieškančią tautą, be svyravimų galėtų pasakyti: 
Klausyti noriu ir tarnaut šviesybei, dorybės, žmoniškumo būt paveiks-
lu – ant vietos, kur likimo pastatytas. Šiandieninėje nepriklausomybe 
jau trys dešimtmečiai besididžiuojančioje Lietuvoje, deja, išdidžiausiai 
stovi ir visus kitus paminklus savo šešėlyje laiko Tautvydos kadaise 
nuverstas, o nūnai labai entuziastingai atstatytas spėkos ir medegos 
paminklas. Tiesa, jo niekur nėra akmeniniu, bronziniu ar kitokiu 
materialiu pavidalu, bet jis grėsmingai riogso mūsų sąmonės erdvėje, 
mūsų vertybių pasaulyje, mūsų gyvensenoje. Vos ne nuo kiekvieno 
materialine prabanga dvelkiančio objekto per mūsų sąmones yra rū-
pestingai nutiesti takai, vedantys prie to tegu ir virtualaus spėkos ir 
medegos paminklo. Turtėjimo ideologija tarsi nejučiomis tampa vos 
ne pagrindiniu mūsų gyvenimo spiritus movens. 

Ar pajėgsime tąjį spėkos ir medegos paminklo šešėlyje įsimetusį 
spiritus movens pakeisti į tą, į kurį nukreiptas atidengiamame pa-
minkle įkūnyto Vydūno žvilgsnis? Manyčiau, kad pajėgsim, jei būsim 
atkaklūs, jei pasitelksim dvasios šviesą skleidiančius, o iš jų būti-
nai – ir vydūniškąją išmintį bei paties išminčiaus gyvenimo pavyzdį, 
jei labai aiškiai suvoksime, kad dvasinė kultūra, dorovė, besąlygiškas 
teisingumas yra patys didžiausi prioritetai prasmingo gyvenimo sie-
kiančiam žmogui, savo būties prasmę jaučiančiai tautai, savo tikrąją 
paskirtį žinančiai valstybei. Šiandien atidengiamas paminklas turėtų 
tapti vienu iš stipriausių to suvokimo žadintojų.

Nerimą, kurį ką tik išreiškiau, šiandienos iškilmėje viršija džiaugs-
mas, kylantis dėl nelengvos, bet gražios šio paminklo radimosi eigos. 
Jaudina tai, kad paminklo projektą kūrė ir jį patį liedino kovojan-
čios Ukrainos žmonės. Gražumas ir tame, kad prie jo statymo nors 
ir kukliai ar bent simboliškai prisidėjo daug Lietuvos žmonių, taip 
pat ir Vydūno draugija, o patį radimąsi inicijavo tautą, o ne valdžią 
atstovaujantys Klaipėdos visuomenininkai, pirmiausia susibūrusieji į 
Mažosios Lietuvos Reikalų tarybos Klaipėdos skyrių, bei tie, kurie šiam 
reikalui įgyvendinti įkūrė viešąją įstaigą „Mažosios Lietuvos kultūra“, 
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Paminklo Vydūnui atidarymo iškilmėse dalyvavo skulptūros kūrėjai ukrainie-
čiai skulptoriai Borisas Krylovas, Olesius Sydorukas ir Ukrainos fondo „Kuni-
gaikščių Ostrogiškių karūna“ pirmininkas Robertas Gabulas pirmas iš kairės).

Romualdas Ozolas

Ačiū, Dieve,
kad leidai paklausti.
Ačiū, Viešpatie,
kad neatsakei.

1971 spalio 27 d. Vilniuje
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o joje – paminklo statymo komisiją, kurios nelengvą triūsą palaikė ir 
visokeriopai prie jo prisidėjo ne tik miesto savivaldybė, bet ir nemaža 
uostamiesčio šviesuomenės dalis. Minėtoms viešajai įstaigai ir komisi-
jai vadovavo žinomas uostamiesčio verslininkas Rimantas Cibauskas, 
kuris ne tik pats projekto įgyvendinimui paaukojo daug savo lėšų, 
bet ir tą padaryti paskatino kitus verslininkus. Šis momentas ypač 
džiugina, nes akivaizdžiai parodo, kad dalis lietuviškojo verslo atstovų 
suvokia savo veikimo ne tik žemiškąją, bet ir būtiškąją prasmę, kad 
ir jų tiesiamas kelias irgi turi vesti šventovėn. Šį kartą tos šventovės 
vieta – aikštė, kurioje dabar esame, o pastatytasis paminklas – kad 
ir nedidelė, bet vis dėlto šventovė. Tikėkime, kad joje dvasios atgaivą 
ras visi, kas jos tikrai norės. Jei tokių norinčių bus daug, tada, kaip 
pasakyta Vydūno draugijos himnu pasirinktoje paties mąstytojo su-
kurtoje Lietuvių giesmėje, tikrai „gražiai nušvis visa Tėvynė Lietuva“.

ATMINTIS
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Marijampolės Petro Kriaučiūno 
biblioteka surengė konferenciją 
„Kultūra amžių kaitoje. Prezi-
dentai ir jų prioritetai“. Į rengi-
nį kviestas ir prezidentas Valdas 
Adamkus. Jis visada jautė tikrą 
pagarbą marijampoliečiams. Vie-
na svarbiausių priežasčių – šito 
krašto žmonių nemeluota pagar-
ba Prezidentui Kaziui Griniui, 
varpininkui, demokratijos puo-
selėtojui. Simboliška, kad Valdas 
Adamkus šalia Kazio Griniaus 
buvo ir paskutinėmis Jo gyveni-
mo valandomis.

 

Vilniuje, ant namo Teatro g. 
11, gausiai susirinkusių Są-
jūdžio pirmeivių ir kultūros 
žmonių akivaizdoje, atideng-
ta atminimo lenta Romualdui 
Ozolui.

Nuotraukos iš Sąjūdžio 
metraštininkės Angonitos Ru-
pšytės ir pirmosios vyriausy-
bės klubo prezidento Alberto 
Sinevičiaus asmeninio albumo.

l
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Tik paskelbus, kad Nobelio li-
teratūros premija skirta austrų 
rašytojui Peteriui Handkei, 
pasaulio kultūros visuomenėje 
pasklido prieštaringai įvertinti 
jo pareiškimai, nacionalistinės 
pažiūros. Ypač plačiai komen-
tuota kalba, pasakyta 2006 
metų kovo 18 dieną per Serbijos 
prezidento Slobodano Miloševi-
čiaus laidotuves. Tūkstančiams 
laidotuvių dalyvių  jis teigė, kad 
Vakarams visiškai nerūpi kas 

vyksta buvusioje Jugoslavijoje. Po kelerių metų, kai P.Handkė buvo ap-
dovanotas Tarptautine Ibseno premija, totalitarinių santvarkų ekspertas 
Berntas Hagtvetas perspėjo, esą toks vertinimo komisijos sprendimas 
prilygsta lyg Immanuelio  Kanto vardo premija  būtų skirta Goebbelsui. 

Slovėnų rašytojas Miha Mazzini sakė: „Kai kurie menininkai par-
davė savo žmogiškumą ideologijoms (Hamsunas ir nacizmas), kai kurie 
neapykantai (Celine ir jo fanatiškas antisemitizmas), kai kurie pinigams 
ir valdžiai (Kusturica), tačiau labiausiai mane įžeidė Handkė”. Bet didelė 
dauguma literatų ir, apskritai, kultūrininkų, pritaria Nobelio premijos 
skyrimui Peteriui Handkei. Ji skiriama už literatūrinius nuopelnus. 
O ne už politinius įsitikinimus. Austrijos prezidentas Alexanderis Van 
der Bellenas pasidžiaugė: „Mums yra už daug ką padėkoti P.Handkei. 
Tikiuosi, jis tai žino“. Šituos prezidento – intelektualo žodžius, galėtų 
išgirsti ir mūsų politikieriai, besigviešiantys į paminklus, knygas, kitus 
istorinės atminties ženklus… 

l
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KULTŪRŲ ATLASAS

Penktą kartą istorijoje lenkų rašytojas 
gavo literatūros Nobelio premiją! Olga 
Tokarczuk yra viena labiausiai verti-
namų ir daugiausia apdovanotų lenkų 
rašytojų. Tokarczuk kūryba dažniausiai 
pristatoma kaip magiškasis realizmas, 
įkvėptas Carlo Gustavo Jungo psicho-
analizės. Viename interviu Tokarczuk 
teigė: „Mane domina žmonių patiriamas 
pasaulio sudėtingumas. Realu ir tikra 
yra tai, kas mus veikia, daro mums 
įtaką.“ Svarbus elementas, jungiantis 
Tokarczuk kūrinius, yra istorija. Jos 
personažai gyvena praeityje arba praeitis 
daro įtaką dabarčiai. Autorės personažai gyvena dvigubame chaose – me-
tafiziniame ir istoriniame. Tokiu būdu rašytoja rodo pasaulio sudėtingumą 
ir jo dviprasmiškumą. Jos personažai  keliauja po pasaulį, o judėjimas 
iš vienos vietos į kitą įgauna simbolinę reikšmę. Taip pat verta paminėti, 
kad Tokarczuk yra feministė, kovotoja už ekologiją, žinoma kaip gyvūnų 
teisių gynėja, įvairių ekologinių ar demokratinių kampanijų dalyvė. Olga 
Tokarczuk (1962) – Sulechuve (Liubušo vaivadija) gimusi lenkų rašytoja, 
eseistė, scenaristė, poetė, psichologė, 17 knygų autorė. jau gan neblogai 
žinoma Lietuvos skaitytojams. Rašytoja baigė psichologijos studijas Var-
šuvos universitete. Baigusi mokslus, dirbo psichoterapeute. Įgytą patirtį 
plačiai išnaudoja savo kūryboje. Gyvena Vroclave ir Krajanove, vietovėje 
Centriniuose Sudetuose, toli nuo pasaulio šurmulio. 

Teresa Dalecka (15min)

l
Šiemet pasaulio kinematografininkų guru  Frensis Fordas Kopola  (Fran-
cis Ford Coppola), atšventęs aštuoniasdešimtąjį jubiliejų, spalyje apdova-
notas Liumjerų premija. Brolių Liumjerų kinofestivalis jau dešimtmetis 
rengiamas Lijone. O ši premija, kino visuomenės manymu, turi tapti 
Nobelio premijos analogu už darbus kinematografijoje.

Atsiimdamas premiją, Kopola teigė, kad kinematografas dar labai jau-
nas. Jame nėra meistrų. Save pavadino kino studentu. Kuklumas aiškiai 
perdėtas. Užtenka vien „Krikštatėvio“ trilogijos, „Šių dienų apokalipsės“... 
Beje, Frensis kilęs iš menininkų šeimos. Tėvas Karminas (Carmine) buvo 
fleitininkas ir kompozitorius. Jis sukūrė muziką ir „Krikštatėviui“. Mo-
tina – poetė. Frencis su žmona Eleonora per 55erius santuokos metus 
užaugino sūnų Romaną ir dukrą Sofiją (Scanpix nuotraukoje kairėje). 
Jie irgi eina profesinėmis tėvo pėdomis. Tiesa, dabar F.F. Kopola prižiūri 
didžiulius vynogynojus pietų Kalifornijoje. Kaip ir tinka tikram italui, 
verčiasi ir vyndaryste.
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„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS

Rašytojai Algimantas Bučys ir Birutė Jonuškaitė, drauge su kul-
tūros visuomene, rudenį subtiliai paminėjo savo gyvenimo jubiliejus. 
Abu rašytojai skaitytojus eilinį kartą nudžiugino solidžiais darbais. 
Algimantas Bučys sukaktuviniame vakare Rašytojų sąjungoje su akto-
riumi Gediminu Storpirščiu pristatė anksčiau išleistos knygos „Lietuvių 
karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure Viduramžių Europoje“ 
naują ir ženkliai papildytą leidimą. O Birutė Jonuškaitė, dar labiau 
įsitvirtindama romanistų ložėjė, kauniečiams pristatė naują romaną 
„Maestro“. Skaitytojai abi knygas sutinka su dideliu dėmesiu. Tik 
kažkaip pasigendama istorikų ir literatūros kritikų atviresnio žodžio.

„Solo teatras“ pristatė naują sezono premjerą – 
spektaklį „Budos palėpėje“, japonų kilmės ameri-
kiečių rašytojos Julie Otsuka'os romano motyvais.
Spektaklio režisierė ir aktorė Birutės Mar sako: 
„Budos palėpėje“ istorija savaip primena Sibiro 
tremčių bei holokausto laikotarpį Europoje laikmetį, 
kuomet tūkstančiai žmonių buvo tyliai „nušluoti“ 
nuo Lietuvos ir pasaulio žemėlapio. Šis spekta-
klis – tai istorija apie japonų genocidą Amerikoje 
tais pačiais 1941siais metais, kuomet po Perl Har-
boro užpuolimo dešimtys tūkstančių emigracijoje 
gyvenusių japonų buvo išvežta į koncentracijos 
stovyklas. Tai malda už tą visą baisų laiką, kurio, 
laimei, mums neteko išgyventi. Mums reikia ilgai 
ilgai melstis, o ne ieškoti, kuris kaltesnis, kuris 
budelis, ir kur buvo daugiau aukų.“

l
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Medicinos daktaras Saulius Špokevičius ir žinomo Vilniaus univer-
siteto profesoriaus P. Ivinskio dukra humanitarinių moslų daktarė 
Marina Ivinskaja Sankt Peterburgo leidykloje ALETĖJA rusų kalba 
išleido knygą „Baironas. Puškinas. Mickevičius. Mirtis ir likimas“. 
Knyga prisodrinta iki šiol mažai žinomais literatūros genijų gyvenimo 
ir kūrybos faktais. 

l
Pastaraisiais metais Lietuvos konsulatas Sankt Peterburge (generalinis 
konsulas Dainius Numgaudis), nors ir nepalankiomis sąlygomis, vis 
pradžiugina mūsų kultūros žmonių gyva bendryste. Tos bendrystės 
prasmingas pavyzdys, leidykloje „Skifia – print“ išleistas solidus leidinys 
„Lietuvos muzikai ir Sankt Peterburgo konservatorija 1862–2017“.
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„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS

Dvi savaites Marigny teatras Paryžiuje kvietė į maskviškio 
Vakhtangovo teatro gastrolinius spektaklius – Aleksandro 
Puškino „Eugenijų Oneginą“ ir P. Čechovo „Dėdė Vania“. 
Žinant paryžietiškos publikos skonį, teatrinės spaudos reiklu-
mą, galima tik pasidžiaugti, kad visi gastroliniai spektakliai 
sulaukė anšlago, gana gausių atsiliepimų. Ir visur mirgėjo 
režisieriaus Rimo Tumino ir jo „šauniojo trejeto“ – kompo-
zitoriaus Fausto Latėno, choreografės Anželikos Cholinos, 
scenografo Adomo Jacovskio pavardės.

Marigny teatras Paryžiuje.

Režisierius 
Rimas Tuminas. 
Dm. Matvejevo 
nuotrauka.
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Prieš kelerius metus, dar esant gyvam 
Justinui Marcinkevičiui, „Santara“ iš-
leido poeto baladžių poemą „Devyni 
broliai“. Vėliau dar buvo pakartoti trys 
leidimai. Paskutinis – su dramatiško-
mis Vytauto Valiaus iliustracijomis ir 
Giedriaus Kuprevičiaus natomis kai 
kuriems baladžių posmams. Prieš kurį 
laiką, aktorė ir poezijos populiarin-
toja Dalia Jankauskaitė pasikvietusi 
aktorių Pijų Ganusauską ir arfininkę 
Gabrielę Ašmotaitę sukūrė lieratūri-
nę muzikinę „Devynių baladžių“ inter-
pretaciją. Žinant, kaip dabar sunku 
tokius sumanymus įkūnyti, reikia tik 
pasidžiaugti šito TRIO darbu. Juo jau 
spėjo pasigėrėti Vilnius, Nida, Juod-
krantė, Prienai, Skuodas... Yra dar ne 
viena šito TRIO laukianti stotelė.

Aktorė Dalia Jankauskaitė prisi-
mena: „Baigdamas savo žemiškąjį 
kelią, Justinas Marcinkevičius galėjo 
ramiai ištarti: „Aš visą laiką ieškojau 
gyvenimo prasmės tautinio gyvenimo 
gelmėse“... O Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius poemą vadino „Baltąja 
Evangelija“.

Nuotraukoje TRIO Prienuose.
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Post scriptum

ĮTARTINA AKTUALIJA

Sakymų brūzgynais vainikuotas
Kviečia senas Žemės kamuolys
(Vienišas galaktikos žaliasis guotas):
– Grįžk, žmogau,
– Žmogau sugrįžk...

r.n.
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