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išvinguriuoti pro paradoksą
išjudintą lankininko
– tariamos tuštumos dievo –
paleistos lygiagrečiai
strėlės spiečiumi
iššauna vienu metu
iš simetriškų lankų
(atrodytų nulio)
lėtai bet nepermaldaujamai
jos perveria mus
kiaurai ir kiaurai
ir taip per amžius

Matas LAužADIs. Šviesos srovė
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Naglis Rytis BaltušNikas. 
„Naujieji metai“.

– Pirmiausia paaiškinkite mums performatyvaus 
dizaino sąvoką, nes kol kas dizaino, teatro, jude-
sio ir šiuolaikinių technologijų jungtis, apie kurią 
kalbate, skatina įprastus vaizdinius – dekoracijos, 
scenografija?..

– Šiuo atveju dizainas suprantamas kaip mąsty-
mo būdas, neturintis aiškios gamybinės schemos. 
Su teatru daugiau atrastume metodinių sąsajų – 
tam tikrame darbo etape įtraukiami teatro, šokio, 
judesio principai. Tai gali tapti inspiracija, kai visai 
neaišku, nuo ko pradėti, arba padiktuoti vėlesnius 
sprendimus. Neseniai Danijoje dalyvavau moky-
muose, kuriuose nagrinėjome projektą, galintį 
būti aiškinamuoju pavyzdžiu. Įvairių sričių spe-
cialistai nagrinėjo žmonių kritimo temą. Medikai 
tai sprendžia tradiciniais metodais, bet jie, deja, 
visiškai nepasiteisina. Pasitelkus teatrą ir dizainą 
pradedamas tyrimas, kuris kvestionuoja visus 
ligšiolinius teiginius, aiškinasi, ką apskritai reiškia 
kristi, iš kito taško pažvelgia į tą pačią problemą. 
Tyrėjų grupė eksperimentavo, kad savo kūnais 
pajustų, kaip ir kodėl krintama. Tai juk irgi kūno 
judesys erdvėje.

 – O kur čia dizainas?
– Jis dažniausiai prasideda nuo problemos 

ir tik paskutiniame etape priartėja prie formos. 
Visiškai nesvarbu, kokia ji bus. Dizaineriai tokiose 
įvairių specialistų grupėse pasinaudoja savo ir 
kitų atradimais, išvadomis, o tada nusprendžia, 
kokio įrenginio reikia ir ar apskritai jis būtinas. 

Šiuo atveju galbūt reikės lazdelės, padedančios 
pakelti žmogų, gal pagalvės ar kito daikto... Tai 
labai ilgas ir platų lauką apimantis darbo proce-
sas, čia dizaineris nėra užsakymo vykdytojas, o 
pats savo iniciatyva ieško to, ko gali reikėti. Taigi 
performatyvusis dizainas glaudžiai siejasi su so-
cialiniu, sprendžiančiu visuomenės problemas. 
Minėtame projekte žmonių kritimų skaičius su-
mažintas perpus. Netradiciniai sprendimai kartais 
labai naudingi. 

– Kaip ugdymo įstaigoje gali būti ruošiami tokie 
specialistai, kokiais metodais įmanoma dirbti su 
studentais, kurie privalės abstrakčiai mąstyti, api-
bendrinti surinktą informaciją ir t. t.?

– Kol kas studentų neturime, nes programa 
visai nauja (ir dėl to kiek gąsdinanti). Dizaino sričių, 
pasitelkiančių pačias įvairiausias mokslo ir meno 
sritis, yra nemažai ir labai skirtingais pavadinimais. 
Visiškas pliuralizmas. Tačiau šiuolaikiniame pa-
saulyje atsiranda tokių problemų, kurioms įveikti 
vieno dizainerio kompetencijos nepakanka, todėl 
visada, kai tik yra galimybė, dirbame grupėmis. 
Įvairių sričių dėstytojai šiose programose būna 
tik tarpininkai. Pagrindinė iniciatyva, atsakomybė 
tenka studentui. Dažnai dirbama diskusijų forma, 
nes svarbu ne rasti atsakymus, o padėti studentui 
suformuluoti teisingą klausimą. Mokomasi atlikti 
taikomąjį dizaino tyrimą, fizinius bandymus, įvai-
riomis technologijomis fiksuoti procesą bei kurti 
naujas darbo metodikas, įrankius. Kita vertus, mo-

koma savo pavyzdžiu, todėl į dėstytojų projektus 
įtraukiami ir studentai. Tokiam darbui, žinoma, 
būtina griežta atranka, todėl ir organizuojame šias 
kūrybines dirbtuves. Neretai pas mus ateina ir jau 
magistrantūros studijas baigę žmonės. Puiku, kai 
prie jų prisideda ir patirties turintys jauni žmonės, 
geriau jaučiantys dabarties situaciją, šiandienos 
poreikius.

Šią studijų programą sukūrėme norėdami 
aktyvinti procesą. Deja, Lietuvoje dar ir tradicinio 
dizaino sfera gana apgailėtinos būklės, verslas ir 
pramonė neišnaudoja net esamų dizainerių pa-
jėgumų. Valstybiniu mastu visiškai nesuvokiama 
jų reikšmė. Grafinio dizaino situacija gal ir geres-
nė, bet pramoninis bendradarbiavimo požiūriu 
visiškai atsilieka. Todėl matant, kokie socialiai 
angažuoti tampa performatyvieji menai, kartu 
norisi į priekį stumti ir dizainą.

– Ar tai nereiškia, kad mes peršokame tam tikrus 
etapus dar neperpratę pagrindų? Kokios dizaino 
tendencijos šiandien vyrauja? 

– Galbūt tik greitiname procesą, nes prigaminti 
objektų nesunku. Tačiau kur juos dėti? Jau dabar 
pasaulis patiria pertekliaus krizę. Žinoma, nuo pro-
dukavimo nepabėgsi, nes dizainas tam ir atsirado, 
čia slypi jo prigimtis. Galų gale žmogui būdingas 
noras kurti ir įsigyti naujų, vis tobulesnių daiktų. 
Tačiau kiekvienas užsakovas (nežinau, kiek tai 
pasakytina apie didžiąsias korporacijas) vis dėlto 
galvoja apie kuriamo objekto vertę ir reikalingu-
mą. Blogai, kai sukuriamas netinkamas ir niekam 
nereikalingas daiktas, o mūsiškė dizaino kryptis ir 
leidžia to išvengti, nes dizaineris nuo pat pradžių 
dalyvauja procese. 

Anksčiau kalbėjome apie naujausias tendenci-
jas, kurioms galutinis rezultatas ne toks svarbus, 
nes esmę sudaro mąstymas, paieškos. Tačiau 
sėkmingai tebeegzistuoja ir tradicinės amatinin-

Kai pasaulis taip sparčiai kinta, įgauna naujų gyvenimo būdo formų, žmonėms prireikia 
dar iki šiol neegzistavusių daiktų, patirčių, galimybių. Juos sukurti tenka remiantis naujais 
metodais ir netradiciškai mąstant. todėl moksle ir mene iš originalios skirtingų sričių žinių 
bei mokėjimų samplaikos gimsta netikėti sprendimai, kuriantys naują požiūrį į aplinką. 
Aukštosios mokyklos ima ruošti neįprastų specializacijų specialistus. taip 2015 m. Kauno 
kolegijos J. Vienožinskio menų fakultete atsirado performatyvaus dizaino studijų programa ir 
savo pradžią iš karto paženklino dizaino laboratorija „Kūnas / Erdvė / Objektas“. Šiemet spalio 
7 d. jau antrą kartą rinksis galbūt būsimų menininkų grupė – jie eksperimentuos ir mokysis 
plėsti įprastas dizaino ribas. Apie šį renginį, naujas dizaino tendencijas ir netradicinį požiūrį 
kalbamės su programos iniciatore dizainere Dovile GAIžAusKIENE.

Surasti tai, 
ko dar nėra

Spalio 7-9 d. Kauno kolegija kartu 

su krantinės atgaivinimo iniciatyva 

TẽKA organizuoja performatyvaus 

dizaino laboratoriją „Kūnas / Erdvė / 

Objektas“. 
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kiškos formos arba naujųjų technologijų pasiekimai – 3D spausdintuvais 
spausdinami daiktai. Poreikis formuoja objektą, kuris gali būti ir tradicinis 
keraminis puodelis, ir virtualus socialinis tinklas. Manau, ir toliau turi išlikti 
įvairovė.

– Koks yra estetikos, naujumo ir patogumo santykis kalbant apie šiuolaikinį 
dizainą? Regis, dabar sukuriame tiek daug keistų, neįprastų daiktų.

– Dizainas visais laikais jungė meninį polėkį ir racionalumą. Žinoma, 
kartais sąmoningai kuriami „muziejiniai“ objektai, nepritaikyti naudojimui, 
galbūt net „kritikuojantys“ vartotojiškumą, tačiau visi kiti turi tiksliai atlikti 
funkciją. Jei kalbame apie estetiką, labai svarbus dizainerio suvokimas, jo 
stilius ir daiktu sukuriama naujo potyrio galimybė. Taip, tradiciniu šaukštu 
valgome įprastai ir patogiai, tačiau galima sukurti unikalų valgymo įrankį, 
kuriuo maistas į burną pateks visiškai kitaip, nustebins mus. Objektas be 
potyrio iš esmės yra bereikšmis.

– Kaunui suteiktas UNESCO dizaino miesto statusas. Ar, jūsų požiūriu, jį 
pateisiname, ar miesto erdvėje tikrai pakanka dėmesio dizainui? 

– Žvelgdama į Kauną mažokai matau dizaino apraiškų. Vyrauja ar-
chitektūriniai sprendimai. Tačiau tam turi atsirasti poreikis. Pavyzdžiui, 
laboratorijoje mes bendradarbiausime su krantinės atgaivinimo iniciaty-
va TẽKA. Tai kūrybinė, kultūrinė bendruomenė, kurios tikslas – priartinti 
Kauno kultūrinį gyvenimą prie vandens. Lieka išsiaiškinti, ar tikrai miestui 

reikia grįžti prie upės ir kaip tai daryti. Pas mus dažniausiai urbanistiniai 
sprendimai nuleidžiami iš viršaus, netaupant lėšų ir iš esmės nepatyrinėjus. 
Manau, nuo pat pirmo žingsnio procese turi dalyvauti ir žmonės, kuriems 
bus skirtas rezultatas. Bet suprasti, ko jiems iš tiesų reikia, – labai ilgas 
procesas. Dizaino projektai kitose šalyse trunka net metų metus.

– Gal tai sau gali leisti tik turtingos valstybės? Mes visko norime pigiai ir 
greitai.

– Man atrodo, kad būtent jie elgiasi itin taupiai, nes stengiasi nekurti 
nieko nereikalingo. Lėšas skiria tyrinėjimui. O pas mus sprendimas ant 
stalo atsiduria labai greitai – deja, dažnai neatsakingas. Kai kurie jų dėl 
viešųjų erdvių sutvarkymo kartais atrodo net absurdiški. Juk parke pastatyti 
suoliuką – pats lengviausias, bet ar geriausias sprendimas? 

Savo kūrybinėse dirbtuvėse bandysime įgyvendinti priešingą darbo 
procesą. Be pranešėjų paskaitų, daug laiko praleisime krantinėse, kur 
realiai galėsime pajusti erdvę, laisvai eksperimentuoti ir gal net įtraukti 
bendruomenę. Tada galbūt pateiksime eskizinį, iš pigių medžiagų paga-
mintą objektą, susijusį su šios vietos galimybėmis, jos potyriais. Sprendimų 
gali būti labai daug, o performatyvusis dizainas leidžia juos atrasti.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Audronė MEŠKAUSKAITĖ 
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Rūta MEžAVILKA

laikas yra seka
dienų ir atsiminimų progresija

***

kovo dangus kaip apvožtas skaidraus kristalo dubuo
aštraus vėjo, geliančių šešėlių, šventumos ir gavėnios metas
vėsus lietus nuo plento nuplauna druskų nuosėdas
ir vakarai vėl tampa švelnūs o ir truputį pašėlę

***

penkias dienas per savaitę
keliamės penktą, geriame kavą ir 
įnyram į tamsiai mėlyną rytą 
lipam į automobilį, važiuojam į miestą
blyškiai brėkštantys peizažai vienas kitą keičia asfalto upės krantuos
maždaug 100 km/h greičiu

nežiūrim į tuos, kurie yra kelkraščiuos
mums reikia rasti idealią trajektoriją
tarp medžių, asfalto, žvaigždžių

esam ankstyvo ryto keleiviai
pakraštiečiai, žmonės iš niekur
mes nepaliekam pėdų, apie mus nekalba
esam nematomi
gyvename ten, kur kiti nepageidautų

mūsų auto seni ir apibraižyti
daugiau nesame pageidaujami
gražus naujasis pasaulis į savo glėbį mūsų nepriima
mūsų švokščiantys radijo imtuvai tyliai groja ritmišką muziką
madingą devyniasdešimtaisiais
visa tai smulkmena
svarbiausia
išlaikyti ritmo jausmą
svarbiausia
pajusti teisingą judėjimo kreivę

***

šilkinis minkštas gegužės dangus
sekundė tarp, sprogimas, pauzė
sūpynės išlėkusios viršun akimirką rodos užsilaiko ore
o tada jau lubinai ir aguonos jau kieti beržų lapai
jau čia tankios lapijos ir vėjo metas

***

iš flioksų pusnių išnyra pergalingas rugpjūtis
laikas visų aštriausio dangaus, balčiausių debesų 

***

ir staiga supranti
kad pakito šviesos kritimo kampas
atvaizdas veidrody pasakoja ką kita
ir žinai –
žaisi jau pagal kitas taisykles
tai daugiau nebebus repeticija
bus iš tikrųjų, ir plojimų nebus

***

vienišas vyras su šunimi 
sergėja rusenančią lapų krūvą
vasarotojų apleistuose soduose
klaidžioja vėlės
žmona seniai mirusi, kur sūnūs – niekas nežino
gal jūroje
barenco ar juodojoje
kartais jis išsiblaivo
savaitė iki pensijos
socialinė nori jį įtaisyt į pensionatą
bet jis žino, kad pritinka prie rūko

***

ir tada lapkritis, sutrumpėjusios saulės ir nebūties metas
tyla, pageltęs popierinio laiško fragmentas
(vaikystės mokyklos atostogos ilga liūdna kelionė traukiniu
į leningradą – šlapios kojos ir klasikinė architektūra
plikanti arbata ir skersvėjis
repinas ilja ir faberžė)

***

pirmasis sniegas kaip vėsus rankšluostis
ant nerimu kaistančio miesto kaktos
pirmasis sniegas kaip prisipažinimas
kaip nesivaržymas

Kalendoriai
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***

o kažkur vis dar yra apsnigtas plentas naktyje blausiai boluojančios degalinės
miškai miškai miškai kirtimai miškai kirtimai
(jie kerta net naktį, apšviesti prožektorių miško traktoriai atrodo tarsi
ateivių kosminiai laivai, nieko tokio, kad sninga)
važiuojam pro šalį
kažkur lėtai pulsuoja miestas a ir miestas b
aukštos įtampos linijos tiekia jiems šilumą, gyvybę, kvėpavimą
gatvės, sankryžos, kvartalai
ritmiškai signalizuoja visatai
mes judame kažkur tarp sniego 
ir šviesos, tarp buvo ir bus
paliekame miestus ir a ir b ir c
ir visas kitas raides taip pat
(vis dar sninga, sninga pergalingai; sniegas ištrina kontūrus,
užtušuoja miško sieną tolumoje ir sudegėlį namą arčiau; sniegas – tai amžinybė, 
budėjimas ir sapnas drauge)

***

ir tada
seni naujieji, šaltis ir pigus geltonas limonadas
už stogų siluetų pjautuvais skleidžiasi žvaigždėtas saliutas
žvakių liepsnelės neramiai plevena. kurantai ir
gergždžiantis tv paskelbia laiką

Arta Minjona
Dainuvytė Gija Inita Elmaras Helmaras Inga Ivita Ingeborga 
Solveiga Ilguona Danielis Daniela
Davis
Silvestras Kalvis

Silvestras Kalvis su pjautuvu ir kūju ir į ledą sušalusia barzda

(gruodį jų vardai tokie gražūs)*

***

būkit pasveikintos,
sausio tuščiosios dienos,
atlydžio šviesos pilnosios – ta nenorom pilkokai
sidabruota
lygi balta erdvė
virš senųjų ežerų ir upių senvagių
užakusiom atsiautom
(žolėm apaugusios gelmės, kur neįspįsta šviesa,
kur palengva apsigyvena mirusieji,
jų sapnai šaknys plaukai šašai kaulų šukės,
formuojasi durpės
per metus milimetras – jis taip pat
išmatuotas)

***

iš viršaus mes vienąkart išvysime tikrąjį piešinį

***

mirsi ar nemirsi
būsi ar nebūsi
kilnios ir tyros yra
saulės visų tolimiausios

Vertė Erika DRUNGYTĖ

* Poetė vardija gruodžio mėnesio varduvininkus (vertėjos past.).

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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Po karo sovietų valdžiai rūpėjo greičiau su-
kolektyvinti Lietuvos kaimą, tad reikėjo paruošti 
kuo daugiau ideologiškai pakaustytų specialistų. 
Buvusiame Bachmano dvare prie Klaipėdos įkur-
tas Žemės ūkio technikumas kol kas nepajėgė 
įvykdyti numatyto plano. Trūko auditorijų, bendra-
bučių, dėstytojų. Per karą apgriautas šalia plento 
stovėjęs keturaukštis „beprotnamis“ vis dar buvo 
remontuojamas. 

Mano bičiulį Leoną Bartkų už tėvų ryšius su 
miškiniais pašalino iš trečio Telšių dailiųjų amatų 
mokyklos kurso. Jis ruošėsi būti stalium, bet suži-
nojęs, kad Klaipėdoje technikumas dar mėnesiui 
pratęsė moksleivių, būsimų agronomų, priėmimą, 
paragino ten išbandyti savo laimę ir mane:

– Esi apsiskaitęs, stojamuosius galbūt išlaiky-
sim. Gausime stipendiją, bendrabutį.

Jis man davė savo draugo „amatoko“ pažy-
mėjimą ir pamokė, kaip galima rūgštimi ištrinti ir 
pakeisti pavardę.

Stojamieji egzaminai buvo nesunkūs. Atsaki-
nėjant tokiai Ievutei matematikas Venclova lentoj 
kreida sujungė dvi linijas.

– Pasakyk, koks čia kampas.
– A če?.. Tuoks bi smailus, bi buks...Vajezau, kon 

aš čia pasakiau! 
Vien dėl to, kad visus prajuokino, Ievutė buvo 

priimta. Tik be stipendijos. Todėl neilgai čia teiš-
tvėrė. Mūsų kurse dar liko ne mažiau kaip šimtas 
pirmakursių agronomų. Mudu su Leonu komen-
danto paklausėm, kur gauti kad ir kokią išgverusią 
lovą. Negi ir toliau miegosim ant grindų?

– Pasidirbkit, – patarė komendantas. – Judu, 
rodos, esate staliai.

– O lentų iš kur gausim?
– Ieškokit. Kiti ten, nuo daržinės, plėšė.
Direktorius Kupcovas, gal koks nuo karo užsi-

likęs politrukas, apie Lietuvą ir žemės ūkį nieko 
neišmanė, o partijos sekretorės pareigoms čia 
numatyta jo žmona neturėjo kam vadovauti.

Netrukus Kupcovo vietą užėmė dar jaunas 
ir energingas Jurgulis iš Gargždų – akylai mus 
stebintis saugumo siųstas valdžios parankinis. 
Jo sunkiasvorė, gerai dresuota žmona augino 
ketvertą vaikų ir šėrė savo karvę.  

Mūsų gretos vis labiau retėjo. Toks Venckus iš 
Plungės vienuolyno nespėjo net kapucino barz-
dos nusiskusti. Bronius Mačernis išsilaikė ilgiau. 
Argi jis kaltas, kad jo pusbrolis Vytautas buvo „bur-
žuazinis“ poetas? Mano bičiulį Bartkų mobilizavo į 

armiją. Ten buvo atsidūręs ir Kaupas, neilgai mums 
dėstęs lietuvių kalbą. Jį suėmė armijoj ir nuteisė 
dvidešimt penkeriems metams į lagerius. 

Inteligentiškas, žemdirbystę mums dėstęs 
Kazėnas atleistas kaip „akademiko“ Lysenkos 
oponentas.

Kai kuriuos pirmakursius suimdavo ir išveždavo 
naktį. Saugumiečiai nesidrovėdavo kitus išsikviesti 
tiesiog iš pamokos. Mūsų gražuolė Adolfina Šle-
žaitė, nežinia ko pabūgusi, susikrovė daiktus ir 
pati kažkur išvažiavo. (Apie ją vėliau mes dar kai 
ką sužinosim.) 

Tas, kuris lyg ir neturėjo „gimtosios nuodėmės“, 
rizikavo įkliūti už savo liežuvį, už nenorą stoti į 
komjaunimą arba tiesiog nepatikęs technikumo 
aktyvistei, istorijos dėstytojai Stankevičiūtei. 
Iškviestas prie lentos galėjai gauti papildomą 
klausimą: kaip susėdęs VKP(b) CK politinis biuras? 
Kas sėdi draugo Stalino kairėj ir dešinėj, kas viršuj 
ir kas apačioj?..

Viename „beprotnamio“ koridoriuje kabėjo 
paveikslas: sidabriniame fone išrikiuoti visi po-
litbiuro nariai. Prie to paveikslo lyg prie altoriaus 
„meldėmės“ beveik prieš kiekvieną Stankevičiūtės 
pamoką.

Kai susirinkom į antrą kursą, technikume jau 
buvo įsteigti Zootechnikos ir Veterinarijos skyriai. 
Mes kuo toliau, tuo labiau mylėjom ir gerbėm 
naują žilabarzdį mokytoją Liudą Alseiką, kuris laikė 
save Vydūno pasekėju, prieš karą buvo veiklus 
laisvamanis, žmonių vadintas ciciliku. Jis mums 
dėstė geodeziją ir miškininkystę.

(Vėliau Mokytojas mane pavadino savo „dva-
siniu sūnum“. Tai buvo ne visai pelnytas, bet pats 
brangiausias man pasakytas jo vertinimas.)

Augalininkystę mums ėmė dėstyti neseniai 
Kaune akademiją baigęs Ananas Vadopalas. Šiam 
bene svarbiausiam agronomijos mokslui reikėjo 
kad ir kuklios laboratorijos. Atsirado ir laboranto 
vieta su stipendijos dydžio atlyginimu.

Jurgulis iškėlė sąlygą: laborantas privalo gerai 
mokytis ir būti komjaunuolis. Toks mūsų kurse 
buvo tik vienas Gintautas Kazlauskas. Bet jis buvo 
kalikas ir jokio papildomo darbo dirbti neapsiėmė. 
O aš tėvų neturėjau, vaikščiojau su klumpėm ir 
mokiausi ne blogiau už Kazlauską. Tiesa, pirmąją 
žiemą buvo ir daugiau tokių, kurie kartu su manim 
eidavo į mokomojo ūkio daržus ieškoti užsilikusių 
bulvių ir morkų. Bulvyčių kartais pasirinkdavau 
iš vėstančio katilo, kuriame botanikės Šertvety-

tės mama savo paršams virdavo jovalą. Deja, ji 
pastebėjo, kad tos bulvelės vis išgaruoja, todėl 
pasistengdavo jas aplieti kokiom nors pamazgom.

Tai kas man dabar galėtų patarti – stoti į tuos 
„kumelkojus“ (taip Žemaitijoj kai kas vadino kom-
jaunuolius) ar nestoti? Savo kurse tarp vaikinų 
buvau pats jauniausias, merginos man atrodė 
nepakankamai rimtos. O kambario draugai vie-
ningai patarė – stok, tėvų neturi, per atostogas 
dirbdamas į kaimą nenuvažiuosi, miškiniai šiknos 
neištarkuos...

Rodos, Pranas Pukinskas dar pridūrė:
– Ir Jurgulis prie mūsų kurso mažiau kabinėsis. 

Turėsim nebe vieną Kazlauską, o du komjaunuo-
lius.

Štai taip. Penkiasdešimtaisiais metais, būdamas 
trečiame kurse, įstojau į komjaunimą ir pradėjau 
dirbti laborantu.

Augalininkystės laboratorijai buvo skirta pa-
lėpė ketvirtame centrinių rūmų („beprotnamio“) 
aukšte. Palei sienas sukaltose lentynose pamažu 
kaupėsi įvairiausių javų šluotelės, sėklų pavyzdžiai 
ir diagramos, kurių ir pats turėjau nubraižyti.

Didžiausi mano darbai prasidėjo pavasarį. 
Turėjau apsėti ir per visą vasarą laistyti, ravėti pa-
rodomuosius laukelius, kuriuose augo įvairiausių 
veislių varpinės, ankštinės, grūdinės ir pašarinės 
kultūros.

Rudenį, kai Klaipėdoj baigėsi rajoninė žemės 
ūkio paroda, savo laboratorijos lentynose turėjau 
išdėlioti joje pabuvusias mokomojo ūkio daržoves. 
Man šovė mintis čia išrikiuoti visą „politbiurą“ – 
nuo didžiausio „sviklinio“ buroko iki paprasčiausių 
runkelių ir griežčių.

Iš savo algos ir stipendijos jau galėjau nusipirkti 
batus ir pirmą išeiginį kostiumėlį. Rudą eilutę, jei 
taip norit... Apsivilkęs iš tikrųjų pasijutau, lyg sukū-
ręs eilėraštį. Nesidrovėdamas galėjau eiti į teatrą 
arba pakviesti šokio patikusią merginą.

Mūsiškių iš ketvirto kurso buvo likę tik dvide-
šimt du. Kažkaip netikėtai mūsų vadove paskirta 
Janina Aidaitė, tais pačiais metais Maskvoje bai-
gusi Timiriazevo akademiją. Janina graži ir dar iš 
Maskvos parsivežusi gerą charakteristiką.

Regis, niekas per daug neprieštaravo netikėtam 
Aidaitės sumanymui organizuoti mūsų ekskursiją 
į Maskvą. Gal ten atšventę gegužės 1-ąją, aplankę 
Lenino mauzoliejų jau nebūsime tokie atžagarei-
viai? Juk netoli tas metas, kai patys skatinsime liau-
dį palankiau žvelgti į šviesią komunistinę ateitį... 

Kazys sAJA

(Ko)laborantas
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Mane labiausiai nustebino Maskvos metro, 
Kremlius, Raudonoji aikštė ir Tretjakovo galerija. 
Traukiny prisiminėm rusų kareivių anekdotą, kad 
visi tarybiniai žmonės dalijami į tuos, kurie Leni-
ną regėjo savo akimis, ir tuos, kurie jį matė arba 
norėtų matyti grabe.

Mes jau buvome tie laimingieji, kurie Staliną ir 
visą jo politinį biurą išvydome mauzoliejaus tribū-
noje. Mums buvo suteikta galimybė pražygiuoti 
kartu su Timiriazevo akademijos studentais ir 
profesoriais. Viso pasaulio darbo žmonių vadas su 
generalisimo uniforma staugiančiai miniai netgi 
teikėsi kilstelti ranką.

Keisčiausia, kad tuo metu su visais staugiau 
ir aš. Nežinau, iš baimės ar dėl smarvės, kaip 
sakydavo žemaičiai. Širdyje palengvėtų, jei taip 
lengvai galėčiau pasiteisinti. Tačiau tą akimirką 
aš jau nedaug tesiskyriau nuo tokio Jurgulio ar 
Stankevičiūtės. Baimė, smarvė ir nauda kartais 
tarsi savaime suauga, o išminties ir padorumo 
kaip ir nelieka. 

Kai grįžome iš tos įspūdingos kelionės, dėsty-
tojas Vadopalas man padavė krepšį ir liepė visas 
pavytusias ir pūvančias daržoves iš laboratorijos 
sunešti į sandėliuką „draugei Jurgulienės karvei“. 
Apsirikęs nuraudo, bet pamanė, kad aš neišgirdau.

Deja, krepšys stambioms parodinėms dar-
žovėms buvo per mažas. Be to, „vojenkomato“ 
komisija mane, su dėmėtais džiovininko plau-
čiais, buvo atleidusi net nuo privalomojo karinio 
parengimo. Dabar su tuo perpildytu krepšiu, kita 
ranka paėmęs kuo didesnį buroką, lipau žemyn ir 
aukštyn gal kokį šeštą ar septintą sykį.

Galiausiai tikėjausi dar kartelį suvaikščioti, o jau 
lentynas iššluostyti vėliau. Šiaip ir taip mėginau 
tuos šakniagumbius sutalpinti, bet vienas, jau 
supuvęs, niekaip netilpo. 

Žioplys! Taigi galėjau greta esančioj salėj atsi-
daryti bet kurį langą, apačioj kas nors būtų pasau-
gojęs, o aš visus juos – švyst, švyst, vieną po kito... 
Paskui visas tiženas būčiau gražiai sukasęs ir net 
veją nušlavęs. Karvei vis tiek reiks tą „politbiurą“ 
susmulkinti.

Atidariau langą, iškišęs galvą apsidairiau ir svie-
džiau labiausiai supuvusį. Bet nelabasis, pasirodo, 
net už krintantį buroką kartais būna greitesnis. Per 
tą sekundės dalelytę iš po rūmų pastogės išbėgo 
šešiametis Jurgulio sūnus. Visa laimė – užsivožęs 

zuikinę kepurę. Turbūt ne tiek dėl šalčio, kiek dėl 
gražumo...

Dar spėjau pamatyti, kaip tas vaikas pargriu-
vo, paskui uždariau langą ir, pastvėręs krepšį, 
nei gyvas, nei miręs leidausi laiptais žemyn. Net 
nenulipau iki antro aukšto – mane pasitiko įtūžusi 
draugė Jurgulienė. Nužvelgė, įsitikino, kad mano 
krepšys iki pat lankelio primurdytas, kitoj rankoj 
taip pat kažkoks burokas... Taigi mano „šovinynas“ 
pilnas, amunicija neišeikvota, tai kas galėjo sviesti 
į jos vaiką tą supuvusią „granatą“?

– Ar tau čia niekas nepadėjo? Tu pats vienas 
nešioji?

– Vienas... Sėtinių siūliau, bet niekas nenori. 
Nebeskanūs.

– O gal kas pasiėmė tik tam, kad pro langą 
užmuštų mano vaiką?

– Ar tam vaikui kas nors atsitiko?
– Iškviečiau greitąją. Vien tik išgąstis... Mes dar 

pažiūrėsim, kuo čia viskas baigsis.
Jurgulienė buvo nusprendusi užlipti iki pat 

viršaus. Gal dar ką sutiks, gal kuris nors langas liko 
atdaras. Bet nieko nerado. Ir jos vaiko į ligoninę 
vežti nereikėjo.

Bet po savaitės pasirodė naujas centrinis 
technikumo sienlaikraštis su Jurgulio vedamuoju 
straipsniu „Kaukės plyšta, veidai ryškėja“. Mes jau 
buvome nusiteikę valstybiniams egzaminams, ir 
čia Alfonsas Štraupa, išrinktas technikumo moks-
leivių profsąjungos pirmininku, mums pakuždėjo 
labai nelinksmą žinią. Jurgulis „organams“ siūlo iš 
mūsų kurso pašalinti dar penkis įtartinus mokslei-
vius, nes tiems „paukšteliams“ teigiamos charakte-
ristikos jo partinė sąžinė vis tiek neleis pasirašyti.

Kas tie „paukšteliai“, Alfonsas nesakė arba 
nežinojo. Gal direktorius norėjo, kad mes patys 
kai kuriems ketvirtokams patartume ar patys 
susiprastume išeiti, nes išvarytiems gyvenime 
būna blogiau.

Aš tikrai jaučiausi prasikaltęs – gal nueiti ir 
prisipažinti? Papasakoti, kodėl tą buroką išme-
čiau pro langą... Bet mūsų merginos turėjo kitokį 
sumanymą.

Mes jau buvom pamiršę Adolfiną Šležaitę, kuri, 
pasirodo, su Jurgulio žinia buvo perkelta į Joniš-
kėlį. Vienai savo draugei iš mūsų kurso Adolfina 
persiuntė Jurgulio jai rašytus laiškus su aistringais 
meilės pažadais ir visokiais ketinimais. Anksčiau 

Jurgulis žadėjo nuo tremties išgelbėti visą jos 
šeimą. Dabar žada globoti tik vieną Adolfiną, jei ji 
sutiks su jo pasiūlymais. Dabartinė jo žmona pasi-
ligojus, taigi likimas galbūt padės jiems suartėti...

Šležaitė jautė, kad tie Jurgulio laiškai gali padėti 
kuriai nors kitai, panašiai viliojamai merginai.

Padėti gali, bet kaip? Nutarėm prašyti dėstytojo 
Alseikos pagalbos ir patarimo. Gal per jį galėtume 
pasiūlyti Jurguliui taiką ir mainus? Mes jam grą-
žiname Šležaitės laiškus, o direktorius tegul jokių 
pagalių nebekaišioja nei į mūsų, nei į Adolfinos 
ratus...

Maždaug taip ir atsitiko. Su savo Mokytoju ben-
dravau iki pat jo žūties (1960). Kartą užsiminiau 
jam ir apie tuos Jurgulio laiškus, bet Alseika man 
atsakė, kad visą tą reikalą yra užrakinęs garbės 
žodžio raktu.

Technikumą baigiau „su pagyrimu“, turėdamas 
teisę be egzaminų įstoti į bet kurią žemės ūkio 
aukštąją mokyklą. Tačiau visą laiką tetroškau stu-
dijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Norom nenorom 
dar turėjau baigti Klaipėdos mokytojų instituto 
gamtos ir geografijos skyrių.

1958 m. išėjo mano „Klumpės“. Tą knygelę kaž-
kas pasiuntė mūsų išeivijos šviesuoliui Miltonui 
Starkui į Kaliforniją. Miltonas buvo pažįstamas su 
mano broliu. Apolinaras iš karto suprato, kas tą 
knygą parašė.

Per leidyklą gavau Apalio laišką. Praėjo dar 
dešimt metų, ir aš pagaliau turėjau leidimą pasi-
matyti su broliu, susipažinti su Miltonu Starkumi. 
Nei vieno, nei kito seniai jau nebėra.

Tų sąvokų „buvo – nebėra“ žmonių sąmonė 
per amžius nepriėmė ir dabar dar negali priimti.

GINTAUTAS  IEŠMANTAS
1930 01 01 –2016 09 04

Rugsėjo 4 dieną  Vilniuje mirė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, Lietuvos rašytojų  
sąjungos narys, poetas, žurnalistas, rezistentas ir politinis kalinys Gintautas Iešmantas.

Nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

In me mo riam
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Genius Procuta su žmona Dalia 1963 m. iš Naujo-
sios Zelandijos atvyko Čikagon. Ne medaus mėnesio 
praleisti – čionai gyveno aštuonerius metus. Čikagoje 
jaunajai porai buvo lemta patirti daug išskirtinių 
akimirkų, sutikti naujų draugų, čia gimė dukra Eglė.

JAV G. Procuta baigė magistro studijas, kurių spe-
cializacija – sovietologija. Gilinosi, kaip okupacinis 
režimas, pasitelkdamas auklėjimą, švietimą, kultū-
rą – spaudą, knygas, kiną, Lietuvoje siekia politinių 
tikslų. Kruopščiai ištyrinėjo porą dešimčių sovietinės 
Lietuvos periodinių leidinių – nuo laikraščio „Lietuvos 
pionierius“ iki žurnalo „Komunistas“ imtinai, visą kul-
tūrinę spaudą: „Pergalę“, „Literatūrą ir meną“, „Jaunimo 
gretas“, „Švyturį“, taip pat „Tarybinę mokyklą“, „Tarybinį 
mokytoją“, „Šluotą“. 

Įsidėmėjo svarbų dalyką – jaunieji rašytojai nori 
turėti atskirą naują leidinį savo kūrybai spausdinti, 
nes „Pergalėje“ bei „Literatūroje ir mene“ jiems retai 
atsiranda vietos. Taip atsirado studijinis straipsnis 
„Literatūrinės periodikos problema Lietuvoje“, 1966 
m. lapkritį išspausdintas žurnale „Metmenys“ (Nr. 11).

Įdomus sutapimas: praėjus pusmečiui Kaune pasi-
rodė pirmasis žurnalo „Nemunas“ numeris.

Keistoka užatlantėje išspausdintame tekste matyti 
tiek daug sykių pakartotą Lenino vardą. Tačiau ne-
atsitiktinai. Autoriaus tikslas – parodyti, kad „didžios 
tautos nacionalizmas kur kas žalingesnis už mažos 
tautos nacionalizmą“ (p. 137). Vis gudriai cituojant 
Leniną pasakoma tai, dėl ko pirmiausia ir pradėta toji 
kalba: „Bet šalia kai kurių pagerėjusių kūrybos sąlygų 
lietuvių literatūrai vystytis būtų neteisinga nepaste-
bėti rūpestį keliančių reiškinių, kurie gali atnešti žalą 
mūsų literatūrai ir aplamai kultūrai bei toliau skatinti 
tautinį antagonizmą. Tautinis ar rasinis nepasitikėji-
mas, priešiškumas ar kartėlis atsiranda ten, kur viena 
visuomenės grupė pastebi, kad jinai yra išnaudojama, 
engiama ar jos politinės kultūrinės teisės pažeidžia-
mos. Neteisinga ir apgaulinga kalbėti apie sudarytas 
palankiausias kūrybines sąlygas lietuvių kultūrai plė-
totis ir augti (tai labai dažnai ir garsiai deklaruojama 
oficialių švenčių ir sukakčių metu), jei pagrindinėje 
nacionalinės kultūros srityje – literatūroje vis didėjąs 
jaunųjų kūrėjų būrys neturi savo leidinio, kuriame 
galėtų spausdinti kūrybą, diskutuoti, kelti rūpimus 
klausimus, komentuoti ir išreikšti savo pažiūrą į gy-
venimą. Tuščiai ir propagandiškai pigiai nuskamba 
pasisakymai – mes nuoširdžiai rūpinamės savo jau-
nimu, sudarydami jam geriausias kūrybinio darbo 
sąlygas, – jei per 25 metus jaunieji kūrėjai tebuvo tik 
kampininkai respublikos periodikoje“ (p. 140-141).

Straipsnyje pažymima, kad rusų kalba leidžiama 
dešimt mėnesinių literatūros žurnalų, kurių bendras 
puslapių skaičius 2476, o vienintelis mėnesinis žur-
nalas Lietuvoje „Pergalė“ – 200 puslapių. Rusų kalba 
leidžiami dar du literatūriniai laikraščiai, kurių bendras 

savaitinis puslapių skaičius – 42. O lietuviškasis „Lite-
ratūra ir menas“ – vos 8 puslapių, be to, dalis savai-
traščio ploto skiriama teatrui ir muzikai, nes Lietuva 
neturi tokių leidinių kaip Rusijoje leidžiami žurnalai 
„Sovetskaja muzika“ ir „Teatr“. Pateikiama statistika 
vėlgi ne lietuvių naudai: „Vienam tūkstančiui rusų 
tenka maždaug 25 rusų kalba leidžiami literatūros 
žurnalai, kai tuo tarpu tūkstančiui lietuvių tenka du 
ir pusė lietuvių kalba leidžiamo literatūros žurnalo. 
Vienkartinis rusų kalba leidžiamų literatūros žurnalų 
bendras tiražas yra maždaug trys milijonai. Į šį skaičių 
neįeina „Inostrannaja literatura“ tiražas, kuris leidinyje 
nepažymėtas. Manoma, kad šio leidinio tiražas labai 
didelis arba labai mažas, dėl to tikriausiai ir neskelbia-
mas. Pirmuoju atveju būtų nepatogu prisipažinti, kad 
daug žmonių domisi užsienio literatūra ir apskritai 
užsieniu, o antruoju – kad toks domėjimasis varžo-
mas. Lietuvių „Pergalės“ tiražas yra 6500 kopijų“ (p. 
145-146).

Straipsnyje užtektinai pateikiama įvairiapusės 
informacijos, kad nekiltų abejonių, jog skubiai reikia 
daugiau periodinės spaudos ploto. Ypač tai akivaizdu 
iš pasisakymų jaunųjų literatūros žurnalo klausimu. 
Jie pradedami „Literatūros ir meno“ skaitytojo laiš-
ku, priekaištaujančiu, kad „redakcija neišpildė savo 
pažado – spausdinti daugiau jaunųjų prozininkų ir 
poetų kūrinėlių“ (p. 137). Ketvirtojo Lietuvos rašytojų 
sąjungos suvažiavimo išvakarėse tarp „Literatūroje ir 
mene“ paskelbtų rašytojų atsakymų į klausimus yra ir 
jauniesiems kūrėjams skirtų eilučių. Štai jaunas poetas 
Albinas Bernotas, dirbantis „Jaunimo gretų“ redak-
cijoje, pasakoja, kad, suplanavus spausdinti didesnį 
pradedančio poeto eilėraščių pluoštą, netrukus su-
manymo atsisakyta. Priežastis labai paprasta: panašių 
pluoštų redakcijoje daugiau kaip dešimt. Teko priimti 
nelengvą, bet saliamonišką sprendimą – iš kiekvienos 
stalčiuose sukauptos krūvelės atrinkti po eilėraštį. Tik 
ar įmanoma iš vieno eilėraščio susidaryti apie autorių 
tikrą vaizdą? O jei vienam ar dviem paskirsi visą pusla-
pį, kada ateis eilė kitiems? Tuo labiau kad ir kitą savaitę 
laiškanešys atneš naujos kūrybos. Ir ne tik eiliuotos.

„Literatūriniam-visuomeniniam jaunimo žurnalui 
leisti yra subrendusios visos sąlygos: mes turime mil-
žinišką, beveik šimtatūkstantinę aukštųjų ir vidurinių 
specialiųjų mokyklų studentiją, turime didžiulę armiją 
jaunų specialistų, turime daug gabių, produktyvių 
jaunųjų autorių, kuriems šiandieną nelengva sulaukti 
spaudoje pasirodančio savo eilėraščių pluošto arba 
apsakymo. Ypač jei jis stambesnės apimties. Dar 
sunkiau augti jauniems, pradedantiems augti litera-
tūros kritikams. Ir visai sunku literatūros jauniesiems 
bičiuliams, norintiems pasiginčyti dėl vieno ar kito 
literatūros kūrinio, dėl vienos ar kitos opios proble-
mos nagrinėjimo, palyginti literatūros problemas su 
gyvenimo problemomis.“ Tai – ištrauka iš tuomet jau 

žinomo rašytojo Antano Jonyno pasisakymo laikraš-
tyje „Tiesa“ 1965 m. liepos 25 d.

Teksto autorius G. Procuta visapusiškai ištyrė šią 
situaciją. Akcentuota ir tai, kas buvo rašoma suvažia-
vimo išvakarėse, kas kalbėta pačiame suvažiavime, 
kuo tas gyvas domėjimasis bei visuotinis pritarimas 
baigėsi: „Praėjo gerokai laiko nuo rašytojų suvažiavi-
mo, o apie jaunimo žurnalą ar jo eigą nieko negirdėti. 
Stojo „bežodė tyla“ (p. 145).

Publikacijos tikslas – prikišamai parodyti, kad „rusų 
dominuojama Sovietų Sąjungos Komunistų Partija, tik 
formaliai deklaruodama leninistinį tautų lygiateisišku-
mo principą, praktikoje sistematiškai engia lietuvių 
tautą. Vienas iš to engimo momentų dabartinėje 
Lietuvoje (...) pasireiškia suvaržant iki minimumo kū-
rybinės periodikos, kurioje vyrauja lietuvių kultūros 
savitumas, apimtį ir tiražą. (...) Neleidžiant pasirodyti 
jaunimo literatūros žurnalui, suparalyžiuojama ne 
tik komunikacijos priemonė ir jos poveikis, bet ir 
užgožiama nauja kūrybinė mintis ir išraiškos forma, ir 
taip palaipsniui nuslopinami nauji tautos ir žmonijos 
talentai“ (p. 147-148).

Be kita ko, šiame G. Procutos straipsnyje pažymima, 
ką skelbia sovietai, norėdami užmaskuoti tą kultūrinį 
genocidą. Anot Maskvoje leidžiamų „Izvestijų“, pagal 
laikraščių ir žurnalų kiekį sovietinė Lietuva užima 
trečią vietą pasaulyje, t. y. tūkstančiui gyventojų tenka 
net 780 periodinių leidinių. Tačiau nutylima, jog iš jų 
tik 7 arba mažiau nei procentas – kultūriniai. Nors ir 
pastaruosiuose viskas pateikiama per komunistinę 
prizmę, likusieji 99 proc. leidinių – akivaizdus ideolo-
ginis-administracinis instrumentas.

Čikagos universiteto aspirantas G. Procuta straipsnį 
užbaigia gan netikėtai: „Šalia peticijų į Jungtines Tau-
tas turime pradėti kreiptis į UNESCO, į mokslo ir meno 
akademijas, universitetus ir paskirus kūrėjus-intelektu-
alus, neaplenkiant dorų ir nuoširdžių komunistų (išskirta 
mano – L. P.-K. past.). Mūsų nustebimui, pagalba iš 
mokslinių bei kultūrinių institucijų, juo labiau paskirų 
intelektualų, gali ateiti greičiau ir būti efektingesnė, 
negu iš rūbą pagal reikalą mainančių politikų“ (p. 148).

Beje, dvylikos puslapių tekstas pasirašytas R. 
Tautrimo slapyvardžiu. Kaip šių eilučių autoriui sakė 
G. Procuta, taip jis pasivadinęs neatsitiktinai, tai – vie-
nas iš Kazio Sajos kūrinio herojų. Dar neapgynusiam 
disertacijos jaunajam mokslininkui atrodė per anksti 
pasirašyti tikrąja pavarde.

Praėjus dvylikai metų Merilando universiteto (JAV) 
prof. Kazys Almenas tekstus „Literatūros periodikos 
problema Lietuvoje“ ir „Rusifikacijos reiškiniai Lietu-
voje“ plačiai aptarė anglakalbėje auditorijoje. Tai buvo 
gana detali G. Procutos darbo atestacija. Pirmasis 
straipsnis, išspausdintas „Metmenyse“, išverstas į anglų 
ir rusų kalbas, manyta, kad jis padėjo lietuviams gauti 
Maskvos leidimą leisti jauniesiems kūrėjams skirtą 
mėnesinį žurnalą „Nemunas“, kurio pirmuoju vyr. 
redaktoriumi tapo Antanas Drilinga.

„Šią informaciją gavau iš paties Almeno, kuris 
anksti pradėjo važinėti į sovietinę Lietuvą, – pažy-
mėjo G. Procuta. – Žinoma, džiaugiausi, kad jaunieji 
rašytojai gavo daugiau „ploto“ savo sparnams iš-
skleisti. „Nemunas“ tapo beveik sensacija ir pasidarė 
per drąsus, teko pakeisti vyriausiąjį redaktorių.“ 
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Gražina PAŠAKArNIENė. Persidažymas
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Alvīne BAutrA. Akimirkos. Skausmas. Laimė
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– Neseniai išleidai knygą „Rūke įšalusios dulkės“. 
Ji gerokai išsiskiria tavo kūrybos kontekste. Turbūt 
reikėtų sakyt – detalizuota, netgi fragmentiška. Bet 
ir apmąstanti, ieškanti bendro vardiklio žmonėms, 
vietoms, daiktams... 

– Ši knyga išties skiriasi nuo ankstesnių. Medžiaga 
diktuoja formą. Rašydamas apie artimus žmones 
siekiau paprastumo ir didesnio skaidrumo. Nelei-
dau sau „nuplaukti“ į visiškai abstrakčias lankas. 
Be to, ir aprašomas amžiaus tarpsnis – vaikystė ir 
paauglystė – diktavo kiek kitas žaidimo taisykles. 

Anksčiau esu parašęs knygą „Mėnulio dezertyrai“. 
Ji apie jaunystę. Ten jau vyrauja poetinis siurrea-
lizmas, kurio buvo apstu ir mano to laikotarpio 
gyvenime.

Grįžtant prie mūsų aptariamos knygos, vis dėlto 
nenorėjau apsiriboti tekstais – tos epochos detalių 
rinkiniais. Man buvo svarbus ir tam tikras apibendri-
nimo padažas, aišku, kiek sugebėjau, be didaktikos. 
Ieškojau ir tam tikro melancholiško žvilgsnio iš 
dabarties pozicijų. 

– Man krito į akis būtent iliuzijų žlugimas. Herojus 
kiekvienam tekste ko nors netenka – vilties, įsivaizdavi-
mų, nekaltybės (kuri, na, irgi iliuzija). Šis motyvas labai 
ryškus – iš esmės jį galima rasti kiekviename tekste. Ar 
tai labiau susiję su tavo asmenine žiūra, natūraliu bręs-
tančio žmogaus blaivėjimu, ar visgi nulemta epochos, 
kurioje teko augti ir būti?

– Visa tai neatsiejama. Gyvenimas – tai žaisliukų, 
prie kurių esi įpratęs nuo vaikystės, praradimas. Pa-
lengva tampi jiems vis svetimesnis, pamažu išeini, 
prarasdamas ir tą epochą, ir draugus – dabar gal 
du trečdaliai jų mirę. Didžioji dalis mano gyvenimo 
žemynų jau nuskendo. Ir tai neišvengiama.

Epocha buvo bjauri, reikėjo tam tikro stojišku-
mo, kad tavęs nesulaužytų. Kaip ir daugelio kitų, 
manęs neaplenkė nei valdžios institucijų presas, 
nei saugumo dėmesys. Priešnuodis tam – nelengvai 
išsiugdytas vidinės laisvės pojūtis. Aišku, susietas ir 
su praradimais. Turbūt ne veltui buvę kaliniai sako, 
kad laisviausi jie jautėsi už grotų. Suprantama, tai 
skatino iliuzijų sklaidą.

– Tačiau su Vilniumi ir Klaipėda tapai neatplėšiamai 
susisaistęs, ypač su Vilniumi, tuomet – sovietmiesčiu. 
Tai irgi savotiška iliuzija? 

– Vilnius man niekada nebuvo sovietinis miestas. 
Tūrių žaismas, barokinė aplinka tarsi prieštaravo 
sovietizmo esmei. Aš dar atsimenu daug senųjų gy-
ventojų, ypač kitataučių, kuriems sovietmečio atme-
timas buvo organiškas. Vilnius nebuvo nuglaistytas. 
Jis išsaugojo kitoniškumą savo raida, architektūra, 
sąlyčiu su gamta. 

Bet taip pat buvau miesto urbanistinės aplinkos 
nykimo, žlugimo liudininkas. Bukagalviai kaimiečiai 
lietuviai – architektai ir valdininkai – sugebėjo 

Gyvenimas – 
 tai žaisliukų praradimas

sunaikinti daugiau Vilniaus (iš dalies ir Klaipėdos) 
senamiesčio negu vokiečiai ir rusai per karą. Laimė, 
dar keturmečio vaiko akimis spėjau pamatyti ir iki šiol 
atsimenu Didžiąją sinagogą, Kardinaliją, išdegusią 
Vokiečių gatvę... 

– Kada realiai pradėjai suprasti gyvenąs sistemoj, 
kuri yra tau priešiška, nežmogiška? Akyse stovi kny-
goje aprašytas epizodas, kai lenkiukai traukia į kalną 
rogutes su sėdinčiais lietuvių vaikais... Pažeminimas, 
kerštas... Iš šiandienos pozicijos tai skamba siaubingai 
ir neįtikėtinai.

– Labai anksti. Tai turbūt susiję su prievarta 
mokykloje. Nuolat buvau kaltinamas, kad vaikausi 
originalumo, kad esu kitoks. Iš dalies šitai lėmė ir 
senelių, smetoninių mokytojų, įtaka. Jiems Dekalogo 
laikymasis – neatsiejama vidinės esybės dalis. Šie 
žmonės atėjo iš kitos epochos ir, kiek pajėgė, pernešė 
ją į naują, jiems priešišką, laiką.

Apskritai tai buvo blogio skatinimo, vidutinybės 
iškėlimo epocha. Kartu ir prievartos, nes jei tik ban-
dydavai blogiui priešintis ar ką nors pasiūlyti vietoj jo, 
iškart patirdavai spaudimą – ir fizinį, ir psichologinį. 
Be to, dar tęsėsi pokario šleifas. Apnuoginta priešsta-
ta tik per daugelį metų transformavosi į civilizuotesnį 
opozicinį disidentiškumą.

Buvo ir elementarios buitinės neapykantos. Daug 
mano draugų lietuviukų – iš tremtinių šeimų. Auklė-
jimas lėmė, kad jiems lenkai, rusai (nors dažniausiai 
taip pat sovietizmo aukos) pernelyg nesigilinant 
buvo didžiausi priešai. Viskas tapo apnuoginta, 
išgryninta, sukonkretinta – neliko niuansų. 

– Viename tekste („Bomelsvitė“) rašai, kad močiutei 
buvo sunku sulipdyt jaunystės miestą su dabartiniu. Ar 
ir tau taip pat? Bent jau šioje knygoje dabartinis mies-
tas visai neprasimuša. O gal kaip tik buvusio Vilniaus 
aprašinėjimas yra bandymas sutaikyti jį su dabartimi, 
įlaikinti, įžeminti – taip pat ir ta prasme, kad anas taptų 
nepavojingas?

– Senoji močiutės Bomelsvitė – tai išnykę jau-
nystės ženklai. Regima destrukcija tik paryškino 
praradimo pojūtį. Šį tą panašaus patyriau (patiriu) ir 
aš. Pasakoju apie vaikystę, todėl dabartinis miestas 
knygoje yra tik numanoma ankstesnės genezės tąsa. 

Atsakydamas į antrąją klausimo dalį galiu pri-
durti, kad rašymas ar apskritai kūryba visada yra 
bandymas ką nors suderinti, sulipdyti, sujungti. 
Nors tai – nepasiekiama idealybė. Juk raida daž-
niausiai yra dispersinė, o tie taškai jungiami vien 
mūsų sąmonėje, mūsų noruose.

– Knygoje užsimeni, kad Vilniui paskyrei du eilėraš-
čius. Sakyčiau – tik du. O juk turbūt esi vienas labiausiai 
su šiuo miestu suaugusių poetų...

– Visai nesvarbu, kiek eilėraščių formaliai pasky-
riau Vilniui. Šis miestas pagimdė ir mano metaforiką, 
ir detales. Šiuo požiūriu esu grynas urbanistas. Ne-

galėčiau į tekstą organiškai įtraukti tokių žodžių kaip 
„svirtis“, „žydintys linai“ ir t. t. Jeigu taip parašyčiau – 
būtų falšas. Nesu to išgyvenęs, net giminių neturiu 
kaime. Kai išdrįsau savo eilėraščius nešti į redakcijas, 
sulaukdavau šokiruojančios reakcijos – jų nenorėda-
vo imti dėl formalios priežasties: redakcijose sėdintys 
buvę kaimiečiai sakė: ką tu gali parašyti, juk neturi 
šaknų, išaugai ant asfalto. 

Manau, urbanistinė poezija, jei lygintume su agra-
rine, turi nemažai privalumų: dinamizmo, ironijos, 
humoro, žaidybiškumo. Kaimiškoje viso to daug 
mažiau. Jeigu apskritai yra.

Vertėjas Lionginas Pažūsis yra sakęs, jog didžiau-
sia problema, verčiant poeziją iš anglų į lietuvių 
kalbą ir atvirkščiai, yra ta, kad iki šiol mūsų poetų 
tekstuose vyrauja lyrizmas ir melancholija. O an-
glų – priešingai: jau nuo XV a. buvo daug ironijos, 
humoro, žaismės. Kontekstai konfliktuoja tarpusavy 
ir priešinasi sinergijai.

– Laikaisi pozicijos, kad mūsų kultūra (ir literatūra) 
vis dar pernelyg veikiama agrariškumo? Ar ne per drąsu 
dabar taip teigti?

– Tai ne drąsa, o fakto konstatavimas. Manau, 
didesnė dozė urbanizmo mūsų literatūrai ir kultūrai 
tikrai nepakenktų. Gal net suteiktų savotiško „švie-
žumo“. Palikime sentimentalumą ir pseudolyrizmą 
popso zonai. 

– Ar pakankamai Vilnius, ypač – sovietinis, kurį tu 
patyrei, pavaizduotas literatūroje? 

– Aišku, ne. Preparuojant sovietinį Vilnių didžiau-
sius nuopelnus priskirčiau J. Kunčinui ir R. Gaveliui. 
Pirmasis šį miestą vaizdavo labiau topografiškai ir 
dekoratyviai. Vilnius J. Kunčinui – tik labai intensyviai 
eksploatuojamas veiksmo fonas.  R. Gaveliui – savaran-
kiškas veikėjas, o kartu – neatsiejama jo asmenybės 
dalis.

– Žmogaus asmenybė auga iš atsitiktinės vietų, 
kuriose jam teko būti, kombinacijos? Ši mintis sklandė 
skaitant knygą...

– Mūsų veiklos rezultatus (rašytojų atveju – kū-
rybą) lemia trys paprasti dalykai: genetika, aplinka, 
išsilavinimas. O kas yra vietų kaita? Viena iš aplinkos 
formų. Nors ir jų poveikis skirtingas. 

Nustatyta, kad žmonės, išaugę istoriniuose sena-
miesčiuose, yra kūrybiškesni už tuos, kurie vaikystę 
praleido miegamuosiuose miesto rajonuose. 

– Kaip vertini dabartinius pokyčius mieste?
– Man labai gaila, bet senamiestis ir toliau nai-

kinamas. Jis spraudžiamas į tam tikrą idealizuotą, 
romantizuotą stereotipą, kuris kartais užburia res-
tauratorius. Dėl tariamo grožio neretai aukojama 
autentika. Netrūksta ir elementaraus vandalizmo: 
paklūstant principui „viskas parduodama“, keičiama 
pirmų aukštų architektūra, namų aukštingumas, 
langų rėmai. 

Antra vertus, apmaudu, kad senamiestis ir iš dalies 
centras tampa naujųjų turtuolių gyvenamaisiais 
rajonais. Jie praranda savo socialinį spalvingumą, 
kalbinę įvairovę ir savotiškai nuskursta. 

– Ačiū už pokalbį.

Aštri kaip dagys, aitri lyg degtinės gurkšnis, žvirgždo rupumo 
rašytojo romo DAuGIrDO antilyriška poezija – jo savasties 
ženklas. Ne mažiau išskirtinė ir jo proza, ypač knygoje „rūke 
įšalusios dulkės“, kurią sunku apibrėžti vienu žanru. 
 Apie naujausią knygą su autoriumi kalbasi Andrius Jakučiūnas.
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Trečiajame XX a. dešimtmetyje suklestėjus 
menui, švietimui, kultūrai, į Kauną pradėjo traukti 
užsienio gastroliuotojai, iš Vakarų Europos atnešę 
naujų populiariosios estradinės muzikos melodi-
jų – fokstrotų, valsų, tango ritmų, kvietusių poras 
suktis šokių aikštelėje. Lietuvoje, kaip ir Europoje, 
šis žanras nelaikytas rimtu, todėl artistų pasiro-
dymai vykdavo ne didžiosiose teatrų scenose, 
bet ant kavinėse, restoranuose įrengtų pakylų, 
kurios tarpukario spaudoje vadintos „mažosio-
mis scenomis“. Šiandien lengvąją muziką mums 
įprasta girdėti įvairiose erdvėse, tačiau norėdami 
sužinoti, kas pirmieji Lietuvoje pradėjo ją groti, 
kokia publika susirinkdavo paklausyti atlikėjų bei 
kur jie koncertuodavo, nusikelkime į tarpukario 
laikinosios sostinės laikus.

Kauno restoranų ir kavinių įvairovė

Tarpukario Kaune restoranų ir kavinių gyveni-
mas neįsivaizduotas be įvairaus pobūdžio pasi-
linksminimų. Kol Kaunas buvo carinės imperijos 
karo tvirtovė, „Metropolio“ viešbutyje-restorane 
apsistodavęs aukštuomenės elitas, aukštieji kari-
ninkai linksmindavosi lošdami uždaruose klubuo-
se. Situacija pakito trečio dešimtmečio pabaigoje. Į 
laikinąją sostinę iš užsienio pradėjo važiuoti įvairūs 
garbės svečiai, inteligentija – jie pakeitė išlaidauti 
įpratusią gubernijos laikų publiką. Restoranų di-
rekcijos stengėsi patraukti lankytojus ne tik švaria 
aplinka, skaniu maistu, bet ir išskirtine pasilinksmi-
nimų programa, kurią kurdavo „mažosios scenos“ 
artistai. Tai tapo europietiško restorano įvaizdžio 
esme. Restoranų kokybę rodė jų klasifikavimas į 
pirmąją, antrąją ir trečiąją rūšis. Tarpukario Kaune 
pirmosios rūšies restoranais-kabarė buvo pripa-
žinti „Metropolis“, „Versalis“, „Trijų milžinų“, o vėliau 

Bernadeta BAuBLINsKAItė

Lietuviškos estradinės 
muzikos gimimas 
tarpukario Lietuvoje
ir Konrado kavinė. Šiuose restoranuose rinkdavosi 
įvairi, bet išskirtinė publika: „Metropolį“ ir „Versalį“ 
mėgo pasiturintys žmonės, net ir pats prezidentas 
A. Smetona buvo dažnas svečias, o Konrado ka-
vinę – Kauno inteligentija, menininkai, literatai, 
tarp kurių ir B. Sruoga, V. Dubeneckis, J. Miltinis, 
P. Kalpokas, P. Cvirka ir kiti. 

Nors pirmosios rūšies restoranai pritraukdavo 
daugiau lankytojų, paslaugų kainos juose smar-
kiai viršijo vidutinių kavinių ar restoranų vidurkį. 
Vienas iš satyrinės periodikos lyderių „Kuntaplis“ 
perdėtai juokavo, kad vištienos kotletas „Versaly-
je“ kainavo 4 Lt, o prancūziškas kompotas – 5 Lt. 
Kainų tvarkytojai, pastebėję keblumą, siūlė kainas 
mažinti, o vakare, kai pasirodydavo „mažosios sce-
nos“ artistai, imti papildomą mokestį už meninę 
programą. Tačiau kainų apribojimai tik padidino 
lankytojų skaičių, todėl ilgainiui susiklostė tradicija  
restoranuose rengti pokylius, lengvosios muzikos 

pasirodymus, poniučių pamėgtas arbatėles, įvai-
rius pasilinksminimus jų ištroškusiai auditorijai. 

Restoranų meninės programos – nuo 
užsienietiškų iki lietuviškų numerių

 „Mažosios scenos“ artistai iš įvairių šalių į Lie-
tuvos laikinąją sostinę pradėjo važiuoti trečiojo 
dešimtmečio pradžioje. Tarp jų buvo atlikėjų iš 
Rusijos (Sankt Peterburgo), Ispanijos, Latvijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Prancūzijos, Lenkijos, 
JAV ir kitų Europos šalių. Į laikinąją sostinę persi-
kraustė ir dalis muzikantų iš lenkų okupuoto Vil-
niaus. Tarp dažniausiai programų afišose minimų 
užsienio gastroliuotojų buvo ispanų šokėjai mis 
Doli, Karmen ir Seline, iliuzionistas profesorius San 
Martino die Castrozzas, latvių nacionalinės operos 
šokių duetas Nina Česka ir Arne’as Fibichas, juo-
dukė Josephine Baker, mulatė Fortuna La Creole, 

skelbimas laikraštyje, 
kviečiantis apsilankyti 
„Versalio“ restorane.

„Lietuvos aidas“, 
1931, rugsėjo 30.

Juozo Olinardo Penčylos 
Kauno restoranų ir kavinių 

orkestrų vadovų šaržas, 
1935 m. Šarže pavaizduoti: 

Ch. Ceitelis („Versalis“), 
M. Hofmekleris („Lituanika“), 

A. stupelis („Aldona“), 
Bandas („urbono“), 

D. Pomerancas („Konradas“), 
A. Zaidmanas 

(„Metropolis“). 

Domas Šniukas.
Juozas Olinardas Penčyla:

 šaržų karalius, 
Vilnius, 2004.

Bernadeta Baublinskaite
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pasirodymai tarp išgėrusios restorano publikos. Labiausiai piktindavosi studentai – incidentai dažnai 
baigdavosi skandalais restoranų patalpose. Nesutarimų priežastimis tapo ne tik žemas šokių, cirko, 
vokalinių numerių meninis lygis, bet ir tai, kad jie buvo nelietuviški. Restoranų direkcija, nepaisyda-
ma studentų pasipiktinimo, neribojo užsienio atlikėjų pasirodymų. Situacija pasikeitė tik įsigalėjus 
naujiems apribojimams, kai šalia pirmaeilių užsienietiškų numerių programose atsirado vietos 
vietiniams artistams. Sudaromos naujos „mažųjų scenų“ programos turėjo būti rengiamos pagal 
„policinių numerių“ draudimus, įvestus Kauno apskrities ir miesto policijos. Laikantis naujos tvarkos 
restoranuose galėjo pasirodyti tik trys svetimšaliai „mažosios scenos“ artistai su sąlyga, kad meninėje 
programoje dalyvaus ir trys vietiniai atlikėjai, o programa turėjo būti tautinio pobūdžio, susijusi su 
Lietuva ir atliekama lietuvių kalba. 

Nukelta į 16 p.

tapatumo teritorijos

čekoslovakų pora Frančesko Farinti, rusų estrados 
pažiba A. Vertinskis ir kiti. Dėl to dar neužsidegus ga-
tvės žibintams Laisvės alėją nuo soboro iki P. Lukšio 
gatvės užplūsdavo žmonių minios, nuolat varstyda-
vusios „Metropolio“, „Versalio“, „Pale-Ale“, „Automato“, 
Konrado kavinės duris. Kiekvienas restoranas siūlė 
savo programą: „Metropolyje“ kauniečiai klausėsi 
gerų tango, rumbos melodijų, ten šokdavo artistai 
iš Paryžiaus ir kitų didmiesčių, pavyzdžiui, balerina 
Žaneta Voilan. „Versalyje“ kartais pašokdavo kokia 
kreolė, kuri oro bučkiais atviliodavo ne vieną 
klientą, bare „Pale-Ale“ Levinsono džiazas links-
mindavo proletarišką inteligentiją, o „Automate“ 
pasirodydavo iš Rygos atvykusios šokėjos. 

Tokia užsienio atlikėjų programų įvairovė Kau-
no restoranų lankytojams leido neatsilikti nuo 
kitų Europos sostinių. Ne veltui Kauną tuo metu 
vadino „mažuoju Paryžiumi“. Tačiau, nors tokiu 
būdu formavosi miestietiška kultūra, visuomenėje 
atsirasdavo žmonių, kurie piktindavosi „mažojoje 
scenoje“ pasirodančiais užsienio atlikėjais. Ma-
nyta, jog tai nerimta, nes aukštasis menas – tai 
didelė scena, direktorius, teatro artistai, o ne 

žinutė spaudoje apie „Versalio“ 
atidarymą. Matyti erdvi, moderni salė 
su estrada. Nuotraukoje apačioje – 
spaudos atstovai ir svečiai, pakviesti 
susipažinti su naujuoju restoranu, tarp 
kurių – ir jo savininkas Abramavičius. 

„Dienos naujienos“,  
1931, balandžio 29, Nr. 23.

Vaizdinga karikatūra 
tarpukario spaudoje 

apie restoranų publiką. 

„Tempo“, 1930, gruodžio 
11, Nr. 21.
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Pirmasis lietuviškų šlagerių atlikėjas

Be užsienio atlikėjų meninių programų, sa-
loninių orkestrų, restoranuose buvo populiarūs 
ir lietuvių dainininkų atliekami šlageriai. Pasak 
muzikologo V.  Venckaus, šiuo terminu pradėti 
vadinti populiaraus žanro instrumentiniai ir vo-
kaliniai kūriniai: dainuojamieji šokiai – fokstrotai, 
tango, valsai, polkos ir kt. Pirmuoju tikru „mažo-
sios scenos“ šlagerių, taiklių parodijų, monologų 
pionieriumi Lietuvoje imtas tituluoti D. Dolskis 
(1891-1931), kai pradėjo dainuoti Kauno radiofo-
ne, „Versalyje“, „Metropolyje“, Palangos kurhauze ar 
„Oazės“, „Odeon“ ir kituose kino teatruose. Aišku, 
iki jam atvykstant į Lietuvą „mažojoje scenoje“ 
užsienio artistai su čigoniškomis, rumuniškomis, 
vokiškomis, žydiškomis ir kitų tautų dainomis 
smarkiai veikė restoranų menines programas, 
tačiau D. Dolskis iš visų išsiskyrė ne tik linksmais 
pasirodymais, scenine kultūra, bet ir mokėjimu 
kalbėti bei dainuoti lietuviškai,

 
ir tai jam pridėjo 

populiarumo. Jis pirmasis garsiems užsienio 
šlageriams kūrė lietuviškus tekstus, o įkvėpimo sė-
mėsi iš Kauno aktualijų, lietuviškų vardų tradicijos. 
Tekstus jam taip pat kūrė Vytauto Didžiojo univer-
siteto studentas Ričardas Mironas. Taip D. Dolskio 
dainų pavadinimai pasipildė lietuviškais mote-
riškais vardais („Onyte, einam su manim pašokti“, 
„Maryte, Onyte, Katryte...“), Lietuvos kraštovaizdžio 
motyvais („Aš myliu vasaros rugiagėles“, „Palangos 
jūroj“), linksmomis aktualijomis („Kariškas vaizde-
lis“, „Su Armonika į Braziliją“). Publikos susižavėjimo 
sulaukė ir A. Vertinskio daina „Aukso svajonės“, kurią 
D. Dolskis, pervadinęs „Elyt, tu meili“, atlikdavo labai 
meniškai ir subtiliai. Visi šie šlageriai tapo klasika, 
kai D. Dolskio balsas 1929-1931 m. buvo įrašytas į 
šešiolika „Columbia“, „Homocord“ firmų plokštelių, 
pritariant saloniniams orkestrams. Daugiausia 
įrašų įamžinta su M. Hofmeklerio orkestru, jų net 
ir po D. Dolskio mirties dar ilgai klausėsi didelė 
Kauno visuomenės dalis. 

Nors  prasidėjus karui daugelis saloninių orkes-
trų, meno kolektyvų iširo, o kai kurie atlikėjai net 
buvo ištremti į Dachau koncentracijos stovyklą, 
tarpukario Kaune skambėjusi lengvojo žanro 
muzika ilgam įsirėžė klausytojų atmintin. Galima 
drąsiai teigti, jog laikinosios sostinės gyvenimas 
nebūtų buvęs toks įdomus ir spalvingas be šių 
atlikėjų pasirodymų – ilgainiui jie tapo tradicija, 
o vėliau ir neatskiriama miestietiškos kultūros 
dalimi.

Lietuviškos lengvosios muzikos pionieriai – 
saloniniai orkestrai

Tarpukario Kaune grojo trisdešimt penki dūdų 
orkestrų kapelmeisteriai, o kavinėse ir restoranuo-
se – keturiasdešimt penki muzikantai. Tai buvo 
septyni garsūs muzikos ansambliai, sudaryti iš 5-6 
atlikėjų. Jie dirbo sunkiomis sąlygomis, nes turėda-
vo groti iki paryčių, kartais net keliose vietose per 
dieną. Į orkestrus priimdavo tik universalius muzi-
kantus, galinčius groti keliais instrumentais. Vien 
sunkiu darbu jie pelnydavo visuomenės pagarbą 
ir dėmesį. Orkestrai garsėjo ne tik muzikalumu, 
profesionalumu, bet ir puikiomis lietuviškomis 
estradinėmis melodijomis, kurias atlikdavo su 
žymiais to meto solistais – Danieliumi Dolskiu, 
Antanu Šabaniausku, Antanu Dvarionu ir kt. Jų 
pasiklausyti į sales susirinkdavo apie 3000 žmo-
nių, restoranuose išleisdavusių iki dvidešimties 
tūkstančių litų. Spauda juokavo, jog be muzikos 
restorane nebuvo galima sukelti apetito.

Garsiajame „Metropolyje“ griežė Mykolo 
Hofmeklerio orkestras, turėjęs „Hofmeklerbando“ 
pavadinimą. Jis garsėjo lietuvių liaudies kompozi-
cijomis, kurias vėliau įgrojo į trisdešimt lietuviškos 
muzikos plokštelių. Visuomenė M. Hofmeklerio 
vadovaujamą orkestrą vertino ne vien dėl aukšto 
muzikos atlikimo lygio, bet ir dėl lietuviškų me-
lodijų populiarinimo – kiti orkestrai atlikdavo tik 
vokiškus ir kitų šalių šlagerius. Dėl šių nuopelnų 
žydą Michelį (Moišę) Hofmeklerį Kauno visuome-
nė laikė Lietuvos restoranų muzikos pionieriumi, 
o prezidentas Antanas Smetona skyrė Gedimino 
4-ojo laipsnio ordiną už lietuviškumo puoselėjimą. 
„Metropolio“ restorane, tik kairėje pusėje, pasiro-
dydavo Chaimo Ceitelio orkestras (grojęs ir „Versa-
lyje“). Ch. Ceitelis, būdamas šokių muzikos specia-
listas, kartu su būgnininku M. Bravinu atgaivino 
kavinės salę. „Pale-Ale“ restorane puikiai smuiku 
griežė A. Levinsonas, plastiškai išreikšdavęs savo 
muzikalią nuotaiką. Jo orkestre pianinu skambino 
J. Bankas. „Versalyje“ orkestrui vadovavo smuiki-
ninkas Budnickas. Jis stebino publiką neeiliniais 
muzikiniais sugebėjimais. Ne veltui žurnalistai 
stiprias Budnicko charakterio savybes sugretino su 
penkiasdešimčia arklio jėgų – jis lengvai gebėdavo 
uždegti publiką ir pakelti jos temperamentą. Dar 
vienas žymus orkestrų vadovas buvo Danielius 
Pomerancas, grojęs Konrado cukrainėje (Konrado 
kavinė). Skambant lietuviškoms saloninių orkestrų 
melodijoms, šokių aikštelės greitai prisipildydavo 
žmonių. Muzikiniai kolektyvai kurdavo linksmą 
nuotaiką, todėl kiekvienas žymesnis restoranas 
siekė turėti savo saloninį orkestrą. 

Dienos naujienos, 1931, Nr. 203, p. 1.
Kuntaplis, 1935, birželio 9, Nr. 24, p. 3.
Lapas, 1933, gruodžio 17, Nr. 51, p. 5.
Lietuvos aidas, 1938, Nr. 392, p. 3.
Melnikas, L. Lietuvos žydų muzikinio 

paveldo pėdsakais. Charibdė, Vilnius, 2008, 
p. 123.

Mickevičiūtė, V. Atsiminimai apie maes-
tro Juozą Tiškų. Vilnius, 2008, p. 16.

Mūsų menas, 1938, Nr. 1, p. 23.
Puidokienė, S. Vytautas Venckus. Vil-

nius, 2001, p. 275.
Sekmadienis, 1933, rugsėjo 8, p. 9.
Suvalkietis, 1933, Nr. 12, p. 2.
Švyturys, 1962, Nr. 24, p. 14.
Tempo, 1930, rugsėjo 28, p. 2.
Tolvaišienė-Lukščionytė, Nijolė. Guberni-

jos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas, 
2001, p. 118.

Venckus, V. Lietuvaitė – gėlė gražių lan-
kų..., Nr. 28. In: Lietuvos literatūros ir meno 
archyvas, F. 701, ap. 1, b. 44, l. 273.
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Jaunieji. Žymaus estų kompozitoriaus Arvo Parto 
žodžiai – „Muzika panaši į baltą spalvą, kurioje sutelpa 
visos kitos. Jas atskirti ir išryškinti gali tik prizmė. Ši 
prizmė – klausytojo siela“ – buvo skirti Amerikos jau-
nimo orkestro (YOA) koncertų turui kaip dėmesingos 
ir jautrios publikos palinkėjimas... Amerikos jaunimo 
orkestro koncertas buvo išskirtinis – išties tokio kolek-
tyvo, kaip spėjo jo meno vadovas ir dirigentas Carlosas 
Miguelis Prieto, Kauno filharmonija dar nematė. Bet 
jis paminėjo tik vieną aspektą, vardydamas orkestre 
griežiančių jaunuolių gimtąsias šalis – nuo šiaurės 
(joje atsidūrė kaimyninė Estija ir Kanada) iki pietų 
(Čilė ir Argentina). Man, be šios, geografinės, pasirodė 
reikšmingesnės kitos aplinkybės. Didžiausią įspūdį 
paliko muzikavimo kultūra – garso, potėpių, stiliaus 
tikslumas, gebėjimas tam tikro laikotarpio muzikai 
parinkti vis kitokią skambesio spalvą, virtuozinis ritmo 
pojūtis. Atrodė, jog diriguoti tokiam gausiam, bet 
jautriam ir drausmingam ansambliui maestro sekėsi 
lengvai ir žaismingai. Kaip čia nepacituoti jo paties 
žodžių: „Labiausiai vertinu nepaprastą energiją, ve-
dančią šiuos jaunus žmones į profesijos aukštumas.“ 
Įdomi programa iliustravo aukštą profesinį kolektyvo 
lygį. Po simfodžiazo stilistikos (L. Bernsteino „Simfo-
ninių šokių“ iš miuziklo „Vestsaido istorija“) orkestras 
prigesino garsą W. A. Mozarto Koncerte fortepijonui, 
akomponuodamas solistei Irinai Zacharenkovai iš 
Estijos, o paskui „su visa galybe“ nukeliavo į gimtąją 
dirigento Meksiką, pas majus. Skambant S. Revuelto 
siuitai iš muzikos kino filmui „La noche de los Mayas“ 
(„Majų naktis“), klausytojai su nuostaba ir įsijautimu 
stebėjo savotišką perkusijos „teatrą“ – variacijas mu-
šamiesiems ir simfoniniam orkestrui atliko net dvylika 
solistų. O vietoj deserto, pajutę šiltą salės padėką ir dar 
nepasotintą smalsumą, jauni muzikai improvizavo 
tikrų tikriausią „karnavalą“, kuriame maišėsi jų šalių 
vėliavos, ritmai, dainos, net šokiai... Štai tokio biso 
filharmonijoje tikrai dar nebuvo.

Keli skaičiai ir faktai. Šiųmetė vasara YOA, subū-
rusiam 80 pajėgiausių jaunųjų muzikų iš 26 Šiaurės ir 
Pietų Amerikos valstybių, jau penkioliktoji. Ta proga 
orkestras leidosi į septynių Šiaurės bei Baltijos šalių 
koncertinį turą. Pirmiausia sustojo ir repetavo Taline, ten 
atlikta ir estų muzikos (A. Parto bei J. Reinvere’o pasaulio 
premjera). Jauniesiems instrumentininkams turo metu 
dėstė didžiulę patirtį turintys pedagogai iš Niujorko „Me-
tropolitan Opera“ teatro, Berlyno, Briuselio filharmonijų, 

PAŽAISLIO FESTIVALIS: 
liepos ir rugpjūčio 
stabtelėjimai

Eugenija žAKIENė

žymių Italijos, Norvegijos, JAV, Švedijos, Rusijos, Kosta 
Rikos orkestrų. Iš Estijos keliaudami į Lenkiją, jie užsuko 
ir į Pažaislio festivalį – čia įvyko jų vienintelis koncertas 
lietuvių publikai. 

„Sugrįžimų“ žanrui reiktų priskirti popietę, dedi-
kuotą garsaus smuikininko, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos garbės daktaro, lordo Yehudi Menuhino 
100-osioms metinėms. M. K. Čiurlionio dailės muzie-
juje susitiko jauni muzikai Algirdas Šochas (smuikas), 
Ieva Sruogytė (altas), Ugnius Pauliukonis (fortepijo-
nas) ir prancūzas Raphaelis Ungeris (violončelė). 
Lietuvių atlikėjus sieja mokslų pradžia M. K. Čiur-
lionio menų mokykloje bei dabartinės studijos 
garsiose užsienio muzikos akademijose – A. Šochas 
magistro studijas baigia Hamburgo muzikos ir teatro 
akademijoje, U. Pauliukonis – Mančesterio šiaurės 
karališkajame muzikos koledže; I. Sruogytė pernai 
nusipelnė magistro laipsnio Paryžiaus nacionalinėje 
konservatorijoje, tačiau šiuo metu tęsia studijas be-
sigilindama į šiuolaikinės muzikos atlikimo specifiką. 
Šio koncerto centrinė figūra Y. Menuhinas ne kartą 
yra pabrėžęs ypatingą muzikos poveikį ir teigęs, jog 
klasikinė muzika turėtų skambėti ne tik filharmonijų 
salėse, bet ir skleisti savo gydomąją galią visiems, kurie 
jos laukia. Todėl jo fondo „Live music now“ („Gyva 
muzika“) stipendininkai, tarp kurių yra ir smuikinin-
kas A. Šochas, koncertus rengia gydymo įstaigose, 
neįgaliųjų bei reabilitacijos centruose ir pan. Su įvairių 
epochų kamerinės muzikos programa jaunų muzikų 
ketvertas šiemet aplankė Pažaislio festivalį, gimtąsias 
U. Pauliukonio Širvintas ir pradėjo „Užutrakio vakarų“ 
ciklą. Grieždami kartu, stebėdami profesinį augimą, 
gimtuosiuose miestuose, garsiuose festivaliuose mu-
zikuojantys jaunieji atlikėjai semiasi vasaros įspūdžių 
ir idėjų, o publikai dovanoja daug džiaugsmo.

Programa „Gero skrydžio“, kurią Pociūno oro uosto 
estradai parengė VDU kamerinis orkestras drauge 
su dirigentu Jonu Janulevičiumi, Ieva Goleckyte 
(sopranas) ir Laimonu Salijumi (akordeonas), turėjo 
ne ką mažiau polėkio. Tarp publikos matėme ne vien 
įprastus festivalio gerbėjus – šis koncertas sukvietė ir 
tuo metu Pociūnuose vykusio 34-ojo pasaulio sklan-
dymo čempionato dalyvius bei svečius. Aerodromas 
ir čempionatas (t. y. vyksmo vieta ir laikas) nepaprastai 
tiko iš atlikėjų sklidusiai jaunatviškai energijai – ko 
gero, stipriausiam šio vakaro įspūdžiui. Puikūs solistai 
virtuoziškai ir azartiškai atliko nedažnai skambančius 

kūrinius (ko vertas Koncertas akordeonui „Opale“, 
sukurtas vieno geriausių šių dienų atlikėjų R. Gallia-
no, reikalavęs itin preciziško susigrojimo!), o jiems 
nenusileido ir orkestras, pagriežęs itin ambicingų or-
kestrinių opusų. Dainininkę reiktų pagirti už originalų 
repertuarą, žaismingą nuotaiką, puikų savo profesijos 
išmanymą ir, be abejo, už labai paslankų, stiprų balsą. 

Temperamentai. Šiemet festivalis buvo dosnus 
ekspresyvių temperamentingų programų. Apsipra-
tusiesiems su pilkšvu mūsų vasaros peizažu ir lietumi 
toks pasiūlymas priminė, kad yra kraštų, kupinų ryškių 
spalvų, skaisčios saulės ir karščio. Vienas tokių „karštų“ 
pažadų suskambėjo Botanikos sode. Programos „Aš 
myliu ritmą“, kurią atliko pianistė Guoda Gedvilaitė su 
„Giunter Percussion“ trio (Pavelu Giunteriu, Tomu Ku-
likausku, Sigitu Gailiumi), klausytojai išgirdo ir pamatė 
daug naujienų – kaip kaleidoskope keitėsi instru-
mentai, autoriai, žanrai, šalys. Jau ne kartą galėjome 
įsitikinti, jog šią talentingą ir kūrybingą pianistę itin 
traukia teatrališkumas, šou, azartas, įprastų koncerti-
nių erdvių plėtimas. Šįkart ji žengė toliau – sėkmingai 
grojo keletu perkusijos instrumentų ir įtikinamai 
atrodė net šokdama flamenko stiliaus šokį. Stebint 
projekto idėjinių lyderių bendradarbiavimą akivaiz-
du, jog G. Gedvilaitė ir P. Giunteris rado savęs vertus 
muzikinius partnerius. Manau, verta laukti tęsinio...

Ne pirmąsyk festivalis pristato latvių violončelinin-
ką Ruslaną Vilenskį, „sergantį“ tango. Prieš porą metų 
jis griežė kartu su italų bandonininku Paolo Russo, 
vėliau jie išleido CD „Violončelė susitinka bandoniją“. 
Šiemet jo partneris buvo pasaulinio lygio šio muzikos 
žanro žinovas, argentiniečių pianistas Pablo Ziegleris. 
Dueto stilių galima apibūdinti kaip tango improviza-
cijas; nuskambėjo garsūs Astoro Piazzolla’os tango, 
pianisto sukomponuoti opusai ir temperamentin-
gos Lotynų Amerikos autorių kompozicijos. Dviejų 
skirtingų kultūrų muzikinės manieros – pianisto 
įgimta laisvė ir patyrimas (beje, jis dešimtmetį grojo 
A. Piazzolla’os tango ansamblyje), o violončelininko 
technika ir sodrus garsas – susilydė į gana darnų ir 
originalų ansamblį. 

Pažaislio klausytojai jau susipažinę su fado, 
XIX a. Portugalijos sostinėje Lisabonoje gimusiomis 
dainomis. Klausėmės jų, atliekamų ir profesionalios 
dainininkės Joanos Amendoeiros, ir paauglės Maros 
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Pedro; šiemet turėjome progą išgirsti Telmą Piresą. 
Tačiau, pasigilinus į šio žanro istoriją, vyro tembras 
neatrodo labai egzotiškas, juk fado ištakos (kaip, beje, 
ir Argentinos tango) beveik neturi moteriško pėdsa-
ko. Abu šie žanrai susiformavo vyriškoje draugijoje, 
tarp emigrantų (Buenos Airėse) ar jūreivių ir uosto 
darbininkų (Lisabonoje). Tiesa, neapsieita be įsivaiz-
duojamos moters, juk būtent ilgesys ir neišeikvota 
aistra savaip transformavosi į dainą ar šokį (o, kad ir 
nūdienos žmonės gebėtų panašiai išlieti ilgesį!...). Tad 
portugalų ansamblio, pasirodžiusio Raudondvario 
dvaro salėje, sudėtis tarsi grąžino klausytojus prie 
fado pirmtakų autentiškumo. Tiesa, to nepasakysi 
apie atlikėją ir jo kolegų instrumentininkų muzikos 
kompozicijas – jos visgi yra šiuolaikiškos. Savotiškoje T. 
Pireso stilistikoje natūraliai jungiasi jo gimtojo krašto ir 
Europos didmiesčių atspindžiai, pagarba savo kultūrai 
drauge su netikėtomis stilių priemaišomis ir atvirumu. 
Turbūt kitaip ir negali būti, juk šis atlikėjas (ir daugelio 
tekstų bei muzikos autorius) pradėjo dainuoti Vokie-
tijoje, o šiuo metu muzikinę veiklą tęsia gimtojoje 
Portugalijoje. Vyriško žavesio ir paprastumo kupina 
šio ansamblio atlikimo maniera pakerėjo koncerto 
klausytojus.

Priešingai, vakarus, vykusius Zyplių ir Paliesiaus 
dvaruose, ženklino moteriškumas, jaukumas ir aukš-
čiausio lygio profesionalumas, tarsi leidęs šiek tiek 
atsipalaiduoti. Miuziklų bei kino filmų hitus savaip 
„perpasakojo“ Evelina Sašenko ir Paulius Zdanavičius, 
programą „su meile“ paskyrę Barbarai Streisand. Atli-
kėja iškart užmezgė nuoširdų ir kiek žaismingą kon-
taktą su klausytojais, kartu su jais pasinėrė į jausmingą 
žymios amerikiečių dainininkės ir aktorės kūrybos 
pasaulį. Tikiu, jog susipažinusieji su šia E. Sašenko 
veiklos sritimi nuo šiol įtrauks ją į savo mėgstamiausių 
atlikėjų sąrašą...

Vieną žadėtų festivalio „perliukų“ vertinant pagal 
publikos entuziazmą būtų galima prilyginti Amerikos 

jaunimo orkestro koncertui. Ispanų muzikų ir flamen-
ko šokėjo pasirodymas akimirksniu kilstelėjo salės 
temperatūrą, o vyksmo magija neapleido ir vakarui 
pasibaigus. Programoje įrašytas gitaristo Carloso 
Pinana’os, dalyvaujančio festivalyje jau trečiąkart, 
vardas garantavo atlikimo autentiškumą ir rafinuo-
tumą. Šiemet, be įprastų savo kompanionų muzikų 
(itin jaudinančio balso tembro savininko Estebano 
Murillo, gitaristo Alexandero Gavilano ir perkusininko 
Miguelio Angelo Orengo), jis atsivežė charizmatišką 
šokėją Federicą Ordonezą. Tad Kauno filharmonijos 
žiūrovai galėjo pajusti užburiančią flamenko galią, 
atsiduoti jos laiko tėkmei ir džiaugtis puikiais artistais. 

Chorai. Šiųmetė liepa siūlė susitikti su keliais 
chorais – be Šiaulių „Poilfonijos“, galėjome klausytis 

užsienio šalių dainininkų: šveicarų Winterthuro 
konservatorijos kamerinio choro bei rusų liturginio 
ansamblio iš Maskvos „Pokroff“. Pastarasis atvyko 
pagerbti Pažaislio vienuolyne palaidoto kompozito-
riaus Aleksejaus Lvovo atminimo. Į Lietuvą nusilenkti 
kompozitoriaus kapui kartu su choru atvažiavo ir 
režisierė Vera Tokareva, šiuo metu baigiamo mon-
tuoti dokumentinio-muzikinio filmo apie A. Lvovą 
„Susipynę likimai“ kūrėja. Ji papasakojo, jog grafo gi-
minės atstovai – išeiviai iš Lietuvos, o chorui dirigavęs 
Andrejus Goriačevas – vienas gausių A. Lvovo giminės 
palikuonių. Grafas A. Lvovas – neeilinė asmenybė, 
renesansiškai universalus žmogus. Susisiekimo insti-
tuto auklėtinis, tiltus projektavęs inžinierius, apie tris 
dešimtis metų tarnavęs karininkas, rusų imperatoriaus 

Pablo Ziegler (fortepijonas) ir ruslan Vilensky (violončelė)

Amerikos jaunimo orkestras
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kanceliarijos sekretorius, be to, – bažnytinės muzikos pertvarkymo iniciato-
rius, talentingas smuikininkas, griežęs kartu su F. Mendelssohnu, F. Lisztu, I. 
Moschelesu, L. Cherubini’u. Žymiausias A. Lvovo muzikos opusas – Rusijos 
himnas („rusų liaudies malda“) „Dieve, saugok carą“. Manau, besidomintie-
siems istorija buvo smalsu sužinoti apie šį nepaprastą žmogų, o norėjusieji 
pasiklausyti kokybiškos muzikos taip pat neliko apvilti. 

Malda, ritualai, tradicijos. Įgulos bažnyčioje skambėjusi „Muzikinė 
malda“ buvo dedikuota kompozitoriui Juliui Juzeliūnui. Prie pagrindinių 
šios idėjos sumanytojų vargonininko Virginijaus Barkausko ir obojininko 
Roberto Beinario prisidėjo baritonas Tomas Tuskenis ir perkusininkas 
Evaldas Andziulis. Įdomioje įvairių epochų bei stilių programoje rado 
vietos ir lietuvių autorių muzika. 
Juozo Naujalio veikalą keitė įtaigūs 
šiuolaikiški J. Juzeliūno kūriniai, taip 
pat skambėjo specialiai šiam due-
tui skirti maestro mokinės Vaidos 
Striaupaitės-Beinarienės „Sugrįžimai“ 
obojui ir vargonams. Kaip prisipažino 
R. Beinaris, ir teatrališkai dramatiškų 
„Litanijų“ rankraštį jis gavęs iš paties 
kompozitoriaus kartu su palinkėjimu 
kada nors jas atlikti. Kompozitorių su 
Roberto seneliu Pranciškumi Beinariu 
siejo bičiulystė ir meilė vargonams. Tą 
meilę geriausiai pailiustravo popietę 
pabaigęs Koncertas vargonams, 
leidęs visapusiškai atsiskleisti V. Bar-
kausko energijai ir patyrimui. Puiku, 
kad šis JAV bei Kanadoje gyvenantis 
ir muzikuojantis artistas savo meis-
trystę dovanoja ir lietuvių publikai. 
Tikėkimės dar išgirsti šiuos atlikėjus 
rudenį, minint J. Juzeliūno šimtmetį. 

Ansamblis „RAMuzika“ savo atsira-
dimo ir gyvavimo aplinkybėmis itin 
artimai susijęs su Pažaislio festivaliu. 
Šiemet trys jo narės Aistė Širvins-
kaitė (sopranas), Miglė Dikšaitienė 
(smuikas), Rūta Blaškytė (fortepijonas) 
drauge su gitaristu Simonu Bušma 
parengė naują itališkos ir ispaniškos 
muzikos programą „La mia canzone“ („Mano daina“). Trio pavadinimas visiš-
kai atspindėjo popietės Zapyškio bažnytėlėje nuotaiką – skambėjo maloni, 
rami, harmoninga muzika, kartais kiek pasodrinta dramatiškojo soprano. 
Užtat gamta sugalvojo ne tokį ramų scenarijų, mat „Audra“ iš A. Vivaldi’o 

„Metų laikų“ netruko išsipildyti tikrovėje ir palydėjo klausytojus namo. 
Kamerinio orkestro „Saimaa Sinfonietta“ ir jam dirigavusio Vytauto 

Lukočiaus koncertas buvo įdomus visų pirma kaip kultūros reiškinys. 
Ansamblis reprezentuoja Suomijos Karelijos sritį, kurortinę zoną prie 
vieno didžiausių ežerų Saima ir jos sostinę, miestą Lapenrantą, gyventojų 
skaičiumi panašų į Alytų. Įsteigtas prieš maždaug šimtmetį, orkestras aki-
vaizdžiai turi ambicijų ir pajėgumo, tai rodė gana plati jo atliekamų kūrinių 
epochų – nuo klasikos iki nūdienos – panorama. Tačiau man jis pasirodė 
kiek pavargęs, gana vienodo garso ir išraiškos. Užtat abu šiuolaikiniai 
kūriniai kėlė smalsumą – ir suomių kompozitoriaus Simfonija, ir Chicko 
Corea Koncertas fortepijonui. Produktyvumu garsėjantis Kalevis Aho 

(16 simfonijų, 26 instrumentiniai koncertai, 5 operos ir t. t.) savo keturio-
liktąją simfoniją „Rituals“ („Ritualai“) priartino koncerto mušamiesiems 
žanrui, nes, be kamerinio orkestro, jos partitūroje atsirado egzotiškų 
(Rytų bei Afrikos) instrumentų: darbuka, džembė, gongas ir tamtamas 
(solistas Janis Niinimakis). Tačiau, mano galva, autoriui pritrūko sumanymo 
įgyvendinimo logikos bei originalesnio plėtojimo idėjos; kai eilinė garso 
banga (nuo žemo ir tylaus iki aukšto ir intensyvaus skambesio) pakilo ir 
nusileido kokį ketvirtą ar penktą kartą, tapo nuobodu. Žymaus džiazo ir 
fussion pianisto Chicko Corea’os Koncertas buvo įdomesnis, virtuoziškesnis 
ir spalvingesnis. Jo struktūrai taip pat būtų galima rasti priekaištų, bet stilius, 
gyva muzikinė medžiaga ir įkvėptas solisto Daumanto Kirilausko atlikimas 
padarė šį vakaro fragmentą įsimintiniausią. 

Baigiamojo koncerto programa sugretino du skirtingų žanrų ir stilistikų 
kūrinius. Kauno muzikų kolektyvai – simfoninis orkestras ir choras, diriguo-
jami Petro Bingelio, atliko G. Gershwino „Rhapsodie in Blue“ (solistas Petras 
Geniušas) ir Karlo Jenkinso „Stabat mater“ (solistės Jurga Adamonytė ir 
Indrė Jurgelevičiūtė). Nepaisant kai kurių įgarsinimo nesklandumų, šiek 
tiek trukdžiusių skambesio skaidrumui, paskutinis vakaras deramai užbaigė 
viso festivalio konstrukciją. Kaip įprasta, įsimintiniausius žodžius per finalinį 
renginį tarė vienuolyno vyresnioji sesuo Lidija: „Gyvenime dažnai darome 
dvi klaidas – tylime, kai reikia kalbėti, ir kalbame, kai laikas tylėti.“ Dar pridūrė: 
„Muzika nėra gyvenimo dalis, tai gyvenimas yra muzikos dalis “... Pasigilinti 
į šių aforizmų prasmes turėsime laiko iki kitos, jau XXII Pažaislio vasaros. 

Laimučio BruNDZOs nuotraukos

Flamenko šoka Federicas Ordonezas

Guoda Gedvilaitė ir „Giunter Percussion“ trio
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„Ruoštis naujam sezonui teatro artistai susi-
rinko grįžę iš įvairių kūrybinių kelionių ir, tikiuosi, 
pailsėję. Dalis menininkų vasarą neatitrūko nuo 
koncertinės veiklos, dalyvavo įvairiuose tarptau-
tiniuose renginiuose, „Operetės Kauno pilyje“, 
Pažaislio festivalio koncertuose. Dabar visų laukia 
intensyvus, produktyvus ir tiksliai suplanuotas 
sezonas“, – pasakoja tetaro vadovas Benjaminas 
Želvys.

„Sudarydami repertuarą esame vienodai dė-
mesingi tiek žiūrovui, tiek artistui. Premjerai, kuri 

Lina stANKEVIČIŪtė

seniausiai Lietuvoje operetės tradicijas puoselėjantis Kauno valstybinis muzikinis teatras, 

pastaruoju metu publikai pateikiantis vis platesnę miuziklų įvairovę, jau gyvena naujo kūrybinio 

sezono nuotaikomis. žiūrovai tradiciškai kviečiami į premjerą, į beveik tris dešimtis repertuaro 

spektaklių, taip pat jubiliejinius renginius, koncertus.

įvyks jau spalio 7 d., pasirinkome prancūziškų 
spalvų operetę – tai kompozitoriaus Roberto 
Planquette’o (1848-1903) „Kornevilio varpai“ 
(Les cloches de Corneville). Iš operetės publika tikisi 
lengvų emocijų, grakštumo, spalvingumo, ekspre-
sijos, kitaip tariant – šventės. Viliamės, kad naujasis 
spektaklis būtent toks ir bus, nes bendradarbiauja-
me su kolegomis iš seniai šį žanrą puoselėjančios 
šalies. Operetę statys patyrę Austrijos menininkai 
– režisierius Hermannas Keckeisas, scenografas 
Maroine’as Dibas. Muzikiniam veiksmui vado-

vaus dirigentas Virgilijus Visockis, kostiumus 
kurs Kotryna Daujotaitė, o šokius – choreografas 
Aleksandras Jankauskas. Spektaklyje vaidins ir 
kolektyvo senbuviai, operetės žanro meistrai, ir 
jaunoji solistų karta. 

Šis kūrinys priskiriamas geriausiems šio žanro 
prancūziškiems pavyzdžiams. Kompozitorius ją 
vadino komiškąja opera – čia daug solinių išplėto-
tų arijų, kupletų, dainų, duetų, ansamblių, didelių 
chorinių scenų, išsamūs veiksmų finalai. Tačiau 
pasitelkiami dialogai, o ne rečitatyvai, artimesni 

Operetė austrų stiliumi ir... 
makabriškas miuziklas
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operetei. Kai kūriniui buvo parašytas angliškas 
libretas, jis itin paplito Didžiojoje Britanijoje, o 
vėliau ir JAV. Nuo to laiko „Kornevilio varpai“ ap-
keliavo daugelį pasaulio scenų. Šio populiarumo 
paslaptis – ryškių romantinių, ypatingo grakštu-
mo melodijų prisodrinta R. Planquette’o muzika, 
gražūs choro numeriai, spalvinga orkestruotė 
ir nepakartojamas prancūzų humoro žavesys. 
Operetės pastatymui Kaune austrų menininkai 
pasirinko kiek netikėtą stilistiką – scenografas M. 
Dibas, žinomas kaip įdomus grafikas ir karikatū-
rininkas, pasiūlė į „Kornevilio varpus“ pažvelgti 
per Vakaruose ypač populiarių „komiksų“ prizmę, 
tarsi mes skaitytume seną legendą, pavaizduotą 
neįmantriais, gal net naivokais piešinukais. Juos 
atliepia ir elementari, per daug sudėtingų spren-
dimų nesiūlanti režisūra. 

B. Želvys pasidžiaugė, kad visuose kūrybiniuose 
kolektyvuose šiemet pamatysime naujų veidų, 
trupė labai kūrybinga, mėgstama žiūrovų. Teatro 
nuostata – suteikti galimybę jauniems, gabiems 
talentams reikštis tiek repertuaro, tiek ir premje-
riniuose spektakliuose. 

Tačiau nepamiršti ir senjorai. Gyvenimo bei 
kūrybos sukaktis drauge su žiūrovais minės 
tea tro solistai, chormeisteriai. Spalio 15 d. ope-
retė „Šikšnosparnis“ skiriama Prano Petryšos 
70-mečiui, spalio 22 d. F. Wildhorno miuziklas 
„Karmen“ – operetės grando Gedimino Maciule-
vičiaus 60-mečiui (šiame spektaklyje Gediminas 
atlieka Mero vaidmenį). Tokį pat jubiliejų pasitiko 
jo kolegė Laimutė Kuzmickaitė-Milašienė – spalio 
30 d. I. Kalmano operetėje „Grafaitė Marica“ ji 
vaidins kunigaikštienę Kudenštain. Lapkričio 5 d. 
visų laikų populiariausia operete „Šikšnosparnis“ 
sukaktį minės solistė Raimonda Tallat-Kelpšaitė, 
čia įkūnijanti Rozalindą. 

Lapkričio 3 d. naujausias sezono spektaklis  
R. Planquette’o „Kornevilio varpai“ akcentuos ilgame-
čio teatro boso, atskiro teatro istorijos puslapio verto 
dainininko Juozo Malikonio 75-erių metų sukaktį. 
Galbūt jubiliatas savo gerbėjus pakvies ir į susitikimą-
koncertą teatro Baltojoje salėje.

Du dešimtmečiai skiria ilgamečius darbo 
kolegas – vyriausiąjį chormeisterį Ramūną Til-
viką, vadovaujantį teatro chorui nuo 1991 m., ir 
chormeisterę Rasą Vaitkevičiūtę. Lapkričio 10 d. 
skambės R. Tilviko 70-mečiui skirtas spektaklis 
O. Nicolai „Vindzoro šmaikštuolės“. Chormeisterę 
R. Vaitkevičiūtę, kuri, beje, kuria ir sceninius vai-
dmenis, dainuoja bei šoka, sveikinsime lapkričio 
19 d. po miuziklo „Karmen“.

Sausį prisiminsime Anapilin iškeliavusius teatro 
solistus Aloyzą Domeiką ir Eduardą Gutauską. 
Sausio 25 d. spektaklis – G. Donizetti’o opera „Liu-
čija di Lamermur“ – skiriamas buvusio ilgamečio 
teatro solisto baritono Gedimino Šmito 90-mečiui 
paminėti.

Anot B. Želvio, teatras puoselėja ir tęsia daugelį 
metų kurtas tradicijas. Todėl stengsis, kad žiūrovų 
nenuviltų daugiausia gerbėjų turinti naujametinė 
„Traviata“, o Naujųjų metų išvakarėms kaip vi-
sada bus ruošiama originali šventinė programa. 

Antroji sezono premjera numatoma jau vasarį, 
ir tai nemenkas iššūkis teatro kolektyvui. Vasario 
14 d. teatras kvies į garsaus makabriško miuziklo 
„Adamsų šeimynėlė“ („The Addams Family“, 
knygos autoriai Marshallas Brickmanas ir Rickas 
Elice’as, muzika ir dainų tekstai Andrewo Lippa’os, 
pagal Charleso Addamso sukurtus veikėjus) prem-
jerą. Muzikinis draminis spektaklis visai šeimai tu-
rėtų sudominti ir jaunuosius žiūrovus – juk kelios 
kartos užaugo kartu su garsiąja Adamsų šeimynė-
le, matė šiuos personažus ir animacijoje, ir įvairiose 
kino versijose. Beje, ne tik smagi šio spektaklio 
muzika, bet ir labai stiprūs draminiai vaidmenys. 
Miuziklą statys režisierius Kęstutis S. Jakštas, sce-
nografas Gintaras Makarevičius, dirigentas Julius 
Geniušas. Statytojų komanda jau pradėjo dirbti, o 
viena didžiausių intrigų – kas gi kurs tokius mūsų 
teatro trupei neįprastus vaidmenis? 

Šiais metais daugelis Lietuvos teatrų ir koncer-
tinių erdvių „gundė“ žiūrovus atsinaujinusiomis 
patalpomis, naujomis salėmis. Panašiomis nuo-
taikomis gyvena ir Kauno muzikinis teatras. Per 
vasarą ir iki pat pirmojo spektaklio teatre triūsė 

nemenkos statybininkų ir apdailininkų pajėgos. 
Kokių pokyčių pamatys į premjerą atėjusi publika, 
pasakoja teatro vadovo pavaduotojas Rimantas 
Lekavičius: „Atnaujinta centrinio įėjimo erdvė, 
užbaigėme planuotus holų ir laiptinių restauraci-
jos darbus, atlikome žiūrovų salės remontą. Tea-
tro lankytojus pasitiks naujos spalvos, pakeistos 
kėdės. Tačiau daugiausia sąnaudų pareikalavę 
darbai liks nematomi, nes jie atlikti po žiūrovų 
salės parterio grindimis – čia įrengta ventiliacinė 
viršslėgio kamera. Ventiliacijos privalumai užbai-
gus visus darbus neabejotinai bus juntami. Na, o 
sutvarkę salę pradėsime scenos bei jos įrenginių 
rekonstrukciją. Projektus parengti ir įgyvendinti 
tikimės per porą metų. Beje, priešingai nei kiti 
teatrai, mūsiškis nebuvo uždarytas nė vienai 
dienai, juk po mažas erdves operų ar operečių 
neiškaišiosi, daugiau nei 300 darbuotojų į gatvę 
neišvarysi. Todėl pas mus statybininkai dirba, kai 
teatras atostogauja, arba derinasi prie menininkų 
repeticijų grafiko. Tikimės sulaukti ir teatro fasado 
tvarkymui skirto finansavimo, kuris sustabdytas 
2004 m., ir pabaigti teatro rekonstrukcijos darbus.“ 

Taigi teatras, atsinaujinęs ir kūrybingas, laukia 
žiūrovų.

Kauno valstybinio muzikinio teatro 
archyvo nuotraukos
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Ištikimieji teatro bičiuliai negalėjo nepastebėti 
Didžiosios scenos fojė pasikeitimų. Keletą dešim-
tmečių menančius restauruotus minkštasuolius 
pakeitė modernūs odiniai baldai. Akylesnius žiū-
rovus turėtų sudominti ir trys įspūdingo dydžio 
veidrodžiai, kabantys antro fojė aukšto nišose. 
Žvelgiant į juos iš apačios arba iš priešingos an-
tro aukšto fojė balkono aikštelės, galima išvysti 
netikėtų atspindžių ar netgi pasijusti lyg Danijos 
princo Hamleto kviestinės trupės artistu. Kylant 
į Mažąją sceną, prie lifto, stiklo galerijoje, ekspo-
nuojami įvairiausių regionų teatrinių festivalių 
apdovanojimai, Kauno teatralams skirtos „Fortū-
nų“ statulėles, medaliai. Nėra tik „Auksinių scenos 
kryžių“ – šiuos aukščiausius apdovanojimus saugo 

patys teatralai. Gal kuris jų kada nors ir sugalvos 
pasidalyti savo „auksu“ su žiūrovais. Padėkų ir 
teatre saugomų statulėlių kolekcija tokia didelė, 
kad eksponuojama tik nedidelė jų dalis, likusioji 
savo valandos laukia teatro archyve. 

Naujojo sezono šūkis – „Lai dramos lieka teatre“. 
„Šia žinute kreipiamės į visuomenę, kaustomą 
įvairiausių geopolitinių neramumų, išgyvenančią 
asmenines tragedijas, įtampą. Nemanau, kad tea-
tras atlieka pramoginę funkciją, priešingai – jis pa-
deda apsivalyti, yra tarsi savotiška terapija“, – sako 
generalinis NKDT direktorius Egidijus Stancikas. 
Jam pritaria ir rinkodaros skyriaus vadovė Agnė 
Burovienė: „Iš pirmo žvilgsnio – neįpareigojantis 
kvietimas, tačiau kartu apeliuojantis į dramatiš-

kiausius kiekvieno žmogaus išgyvenimus, kurių 
atspindį aptinkame teatro scenoje. Ieškodami 
pozityvo, būsimiems žiūrovams šį sezoną linkime, 
kad šekspyriškos, ibseniškos ir kitos stipriausios 
dramos juos sukrėstų, tačiau patogiose naujai 
rekonstruoto Nacionalinio Kauno dramos teatro 
parterio vietose.“ 

Lapkritį teatro planuose – Baltijos šalių teatrų 
festivalis. Kitaip nei prieš porą metų Nacionalinia-
me Kauno dramos teatre vykusiame festivalyje, 
šiemet užsienio dramaturgų bei teatro kritikų 
delegacijos galės įvertinti ne tik Kauno, bet ir Vil-
niaus bei uostamiesčio teatrų ir trupių įdomiausius 
nacionalinės dramaturgijos pastatymus. „Labai 
sužavėjo praėjusių metų Estijos teatro sąjungos 

Nacionalinio Kauno dramos teatro kolektyvas, pagaliau po dvylika metų trukusios rekonstrukcijos išsivadavęs iš 
statybos pastolių, kūrybiškai susitelkęs pasitiko naująjį sezoną. Lyg ir paneigiant posakį, kad teatras prasideda nuo 
rūbinės, rugsėjo 15-osios vakarą teatro fasadas nušvito vaizdo projekcijomis, jo prieigos kvietė kauniečius ir miesto 
svečius į įvairių Kauno teatrų pasirodymus, o vėliau veiksmas persikėlė vidun. Didžiojoje scenoje galėjome pamatyti 
judančių traversų šou, rūtos salėje patekti į būsimo spektaklio repeticiją. 

Lai dramos lieka teatre
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organizuotas Baltijos šalių teatrų forumas, kurio metu delegacijoms 
pristatyta įvairiapusė šiuolaikinė Estijos teatro kalba. Tad šiais metais 
ir mums norisi atverti platesnę Lietuvos teatrų panoramą“, – idėjomis 
dalijosi renginio koordinatorė Rugilė Pukštytė. 

Vasarį žiūrovų lauks tradicinis edukacinis festivalis jaunimui „Nerk 
į teatrą“. Šįkart jis įtrauks ir kitus Kauno teatrus. 

Žiūrovus turėtų sudominti ir tai, kad šiemet prie naujų spektaklių 
darbuosis du mums gerai pažįstami scenos meistrai. Tai po dešimties 
metų pertraukos į Kauną grįžtantis bei šiame teatre ryškų kūrybinės 
biografijos tarpsnį išgyvenęs režisierius Jonas Vaitkus ir jau rugsėjį 
repeticijas pradedantis Jonas Jurašas. Paskutinis J. Vaitkaus darbas 
NKDT – Haroldo Millerio pjesė „Visi mano sūnūs“ (2006). Šių metų 
premjerai jis pasirinko išskirtinę ir Lietuvos teatro scenoje nė karto 
nestatytą Thomo Manno pjesę „Fiorenza“. J. Vaitkui asistuoja aktorius 
ir režisierius Ainis Storpirštis. „Fiorenza“ – vienintelė užbaigta T. Manno 
pjesė, parašyta 1906 m. Veiksmas vyksta Florencijoje 1492 m. Esmi-
nis konfliktas – su dabartimi sugretinama kova tarp pamokslininko 
Džirolamo Savonarolos dvasingumo ir pagoniško Florencijos miesto 
valdovo Lorenzo de Medici’o asketizmo. Premjera numatyta gruodžio 
8 ir 9 d. Didžiojoje scenoje.

Režisierius J. Jurašas neria į Lisos Peterson ir Deniso O’Hare’o 
adaptuoto Homero kūrinio „Iliada“ sceninę analizę, kurioje labai ryški 
nesibaigiančio karo ir jo padarinių tema. Galutinį rezultatą turėtume 
išvysti sezono pabaigoje. Įdomu, kad šią pjesę maestro gavo dovanų 
nuo Nacionalinio Kauno dramos teatro kolektyvo jubiliejaus proga. 
Tuomet J. Jurašas pasižadėjo ką nors ypatinga nuveikti Kauno teatrui. 
Abu režisieriai gerai pažįstami mūsų žiūrovams, bet visuomet įdomu 
laukti įdomių ir netikėtų jų kūrybos posūkių.

Tačiau ką pateiks jauni talentai, kartais labai sunku nuspėti. Šiemet 
premjera patikėta jaunai režisierei Monikai Klimaitei, praėjusį sezoną 
teatre surengto konkurso jauniems menininkams „IDėja“ dalyvei. Teatro 
Meno tarybos sprendimu jo laureatėmis tapo režisierės M. Klimaitė, Neli 
Ivančik ir L. Vaskova. Komisija vadovavosi šiais kriterijais: išgryninta idėja, 
konkrečiai ir aiškiai išdėstyti tikslai, uždaviniai bei režisūrinės vizijos 
aktualumas ir išskirtinumas. Pasak E. Stanciko, šį sezoną daug dėmesio 
bus skiriama jauniesiems kūrėjams, todėl neatmetama galimybė, kad, 
startavus M. Klimaitei, dar šiais kūrybiniais metais susitiksime ir su 
kitomis režisierėmis.

Dvejus metus itin sėkmingai dalyvavusi festivalyje „Nerk į teatrą“ 
kaip kūrybinių dirbtuvių vedėja, režisierė M. Klimaitė pasirinko dra-
maturgijos klasiko Henriko 
Ibseno pjesę „Kai mes mirę 
nubusim“ (1899). Šis kūrinys 
tarsi apibendrina anksčiau 
parašytas autoriaus dramas, 
pradedant „Lėlių namais“ ir 
baigiant šia, vainikuojančia 
tam tikrą dramų ciklą. Pje-
sėje kalbama apie žmogaus 
gyvenimo ir meno vertę, 
pasirinkimus, praradimus ir 
instinktą susigrąžinti tai, ko 
netenki. „Žmogus, nepaisant 
jo amžiaus, statuso, sociali-
nės padėties ar laiko, nuolat 
yra pasirinkimų kelyje. Nors 
parašyta XIX-XX a. sankirtoje, 
ši pjesė man atrodo aktuali ir 

šiandien, nes žmogaus dvasiniai poreikiai nesikeičia – kinta tik aplinkybės 
ir pateikimo forma. Visi pjesės veikėjai – tarsi praeities pasirinkimų „au-
kos“, kurios dabar jaučiasi įkalintos savo ir kitų egzistencijoje. Spektaklyje 
norėčiau kalbėti apie žmogų, siekiantį ištrūkti iš sąstingio sukaustytos 
realybės, susigrąžinti prarastą „laisvę“ ir nubusti „naujam“ gyvenimui. Šį 
kūrinį matau kaip realybės ir pasakos sintezę, kur nėra aiškiai atpažįsta-
mos vietos ar laiko“, – teigia Nacionaliniame Kauno dramos teatre debiu-
tuojanti M. Klimaitė. Premjera numatoma spalio pabaigoje Ilgojoje salėje. 

Sezonui įsibėgėjus Didžiojoje scenoje turėtų užgimti nestandartinis 
režisieriaus Vido Bareikio darbas pavadinimu „Žalgirės“ pagal šiuo metu 
kuriamą dramaturgės Gabrielės Labanauskaitės pjesę. Pavadinimas 
sufleruoja, kad siužetas siejasi su krepšinio pasauliu. „Žalgirės“ – mo-
terų komanda, besiruošianti mėgėjų krepšinio čempionatui Aliaskoje. 
Veiksmas vyksta konkrečioje aplinkoje arba pasąmoninėje, arba „niekur“ 
erdvėje, tarp sapno ir palaimingo ateities rojaus, kuriame nereikia pra-
kaituoti, stengtis, o visi svajonių lotosai išsiskleidžia savaime, vien apie 
juos pagalvojus.

Teatras dar veda derybas su aktoriumi ir režisieriumi Vaidotu Martinai-
čiu dėl šio sezono spektaklio jaunajai auditorijai – Maurice’o Maeterlincko 
„Žydrosios paukštės“.

Atsinaujino ir teatro aktorių kolektyvas – jį papildė Veltos ir Vytauto 
Anužių auklėtinis aktorius Marius Meilūnas. Jį netrukus išvysime spek-
taklyje „Klaros santykiai“ bei būsimoje J. Vaitkaus premjeroje. 

Donato 
stANKEVIČIAus 

nuotraukos



2016 m. rugsėjo 22–spalio 5 d., Nr. 16 (976)

n26

  

M. Daukšos g. 34, 44283 Kaunas
Telefonas – (8-37) 322244
El. paštas: nemunasredakcija@gmail.com
Internetinis adresas: http://www.nemunas.net

Leidžiamas nuo 1967 m. balandžio mėn.
Išeina ketvirtadieniais du kartus per mėnesį

Indeksas 0079                                  
Steigėjas ir leidėjas — Lietuvos rašytojų sąjunga
Steigimo liudijimas Nr. 405
Spausdino TAuRAPoLIS 
Tiražas 1000

Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname.

Vyriausioji redaktorė 
Erika dRuNgyTė – 
tel.: (8-37) 322244, (8-614) 13883

Vyriausiosios redaktorės pavaduotoja – 
gražina Viktorija PETRošIENė –
tel.: (8-37) 322266

Referentė – Aurina VENISLoVAITė – 
tel. (8-37) 322244

Naujienų redaktoriai: 
Audronė MEšKAuSKAITė – 
tel. (8-37) 322235, (8-615) 24983 

Zanavykų ir Darbininkų gatvių sankirtoje galima patekti į alternatyvų pasaulį, 
kuriame galioja kiti dėsniai, žmonėms patinka kitos mados ir kasdienybę konstruo-
ja labai specifiniai dalykai. Ten kiekvieną rytą užsiveda gyvybingas turgaus variklis 
ir ima varinėti bendruomeninio gyvenimo kraują. Ten su tuščiu krepšiu eini pas 
pažįstamą pardavėją, ilgokai lauki eilėje prie ūkininko, kuris visiems patinka, dar 
meti greitą žvilgsnį į patiestą purviną užuolaidą su rūdijančiomis geležėlėmis ir 
jau su pilnu krepšiu grįžti patenkinęs ne tik materialiuosius, bet ir socialinius ryto 
poreikius. Jei dar nieko čia nepažįsti, net ir nenorėdamas nugirsti vakarykščių poli-
tinių debatų kritikos nuotrupas ar tylų padejavimą, kad vėl niekas nieko neperka. 

Tokį vieną įprastą rugsėjo 10-osios rytą į šį darnų pirkėjų pardavėjų pasaulėlį, 
nusistovėjusią jaukią rutiną buvo įsiveržta, pasikėsinta gal ir su taikia, bet gerokai 
provokatyvia misija – „Žaliakalnio turgaus teatrų festivaliu“. Meną ir kultūrą pri-
statyti naujai ir ne tiems, kurie tyliai ir tvarkingai sėdi aptemdytoje salėje. Ne, – šį 
kartą tiems, kurie ramiai užsuko nusipirkti bulvių ar burokėlių ir alkūnėmis yrėsi pro 

minią, apimtą sunkiai nusakomos kakofonijos. Ką daryti? Eiti tiesiai prie daržovių 
prekystalių ar vis dėlto stabtelti ir pažiūrėti? Pirkėjas susimąsto ir papiktina žalią 
prijuostę ryšinčią pardavėją. Jai viskas šiandien turi likt kaip vakar. Ir kodėl turėtų 
būti kitaip? Netoliese įsikarščiavęs vyriškis svarsto, kad šiam balaganui sutvarkyti 
policijos tikriausiai nepakaks, reikės kviesti „Aro“ būrį. Nes Agniaus Jankevičiaus 
„Maištas“, ištrūkęs iš NKDT sienų, tiksliai lyg varžtas ir sraigtas atitinka aplinkos 
kontekstą ir siautėja su nauju užsidegimu. Tik dabar jau kalba ir dainuoja daugiau 
ne apie spalvotąsias revoliucijas, o meta Darbo kodekso jauką. Jis, žinoma, puikiau-
siai pasiteisina, nes „kaltuosius“ įsisiautėjusi minia tvatina iš peties, šūkiais pritaria 
revoliucingą dvasią skleidžiančiai aktorių komandai ir... nežinia, ar bent pamėgina 
surasti paslėptą ironišką viso šio šurmulio prasmę. Bet juk mes turguje! Apie ką čia 
gali galvoti? Ilgai nesvarsčius atmesti arba pasiduoti diktatui – paprasčiau. 

Turgus šioje vietoje veikia jau nuo tarpukario. Ir sako, kad jame net tada vyko 
teatro ir cirko pasirodymai, kurie visai gerai tiko vietai, iš pradžių pritaikytai gyvulių 
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prekybai. Štai 1935 m. skelbimas: „Įdomu, įspūdinga! Cirkas. Žvėrynas. Tik trim die-
nom sustojo Kaune Žaliakalnio turgavietėj, su savo gražia ir įdomia programa...“ Tai 
ir pasufleravo grupelei iniciatorių (vadovėms Inai Pukelytei, Astai Urbonavičienei 
ir kt.) būtent čia pratęsti „Grynparko“ projektą. Žvėrių šį kartą nebuvo, tačiau cir-
kas – net skirtingų stilių. Dviejų atlikėjų „El Nucleo“ iš Prancūzijos švelnus ir lyriškas 
pasirodymas su vos juntamu subtiliu humoro prieskoniu šalia pūpsančių bulvių 
maišų atrodė beveik siurrealistiškai. Kaip ir visas interaktyvus rytmečio vyksmas. 
Rudens gėrybių metą turgavietė ir taip braška nuo pertekliaus, o kai į minią įsivelia 
„aktoriai, cirko artistai, mimai, įvairaus plauko šarlatanai, trubadūrai ir šiaip keis-
tuoliai įsimylėjėliai“, keistą junginį sunku ir apibūdinti. Šokio teatro „Aura“ peliukai, 
šmirinėjantys po prekystalius, uostinėjantys rūkytus lašinius pritariant ritmiškam 
Kauno valstybinio muzikinio teatro artistų atliekamų sutartinių ritmui pirkėjus net 
tiesiogine prasme vertė iš kojų. Pelės mėsos skyriuje – visai nehigieniška, tačiau 
taip neįprasta ir... gražu. Rašytojo Kęstučio Navako 
naujausios knygos „Vyno kopija“, kurią skaitė „Knygos 
teatras“, rafinerijos vilnijo virš rūdijančių turgelio stogų, 
nukrautų prekystalių ir lyg stiprus odekolono aromatas 
maišėsi su ramiais bazilikų, džiovintų žolelių ir puvėsių 
kvapais. Šis susidūrimo, neatitikimo, priešybių jungties 
kontekstas kūrė ypatingą ir todėl itin kūrybingą įtampą 
tiek menininkams, tiek turgaus buvėjams. 

Po pertraukos į turgų grįžo kiek aprimęs festivalis su 
dviem tik šiai progai skirtomis premjeromis – Maisto 
teatro ir šokio bei cirko spektakliu „Kalbėk man turgu-
je“, specialiai Žaliakalnio turgaus Mėsos halei sukurtu 
pasirodymu, pasakojančiu žmonių ir gyvūnų meilės, 
neapykantos istorijas. Vakaro tamsoje, kiek šmėkliškoje, 
skerdienos kvapų prisigėrusioje monumentalioje er-
dvėje ne taip jau sunku buvo sukurti spektaklio įspūdį 
ir atmosferą. Choreografėms Linai Puodžiukaitei-La-
nauskienei ir Agnijai Šeiko šį kartą tikrai pirmiausia teko 
galvoti apie vietą ir jos diktatą, o tada įsilieti į kontekstą. 
Lygiai kaip ir Maisto teatro režisierei Saulei Norkutei, 
kurios spektaklio pagrindiniu veikėju tapo maistas. Jį 
ragaudami, uosdami ir tyrinėdami, žiūrovai aktyviai 
dalyvavo pasirodyme. „Sniego karalienės“ pasakos 
motyvais sukurtas pasakojimas apie artimiausių žmo-
nių nesutarimus paskatino dalyvauti ir bendruomenę. 
Šalia vienas kito gyvenantys ar besimokantys žmonės 
dalijosi istorijomis, atsiminimais, kūrė tekstus, siedami 
juos su išskirtine spektaklio vieta. 

Teatro kritikai, vertindami pastarųjų sezonų spektaklius, bendrą kūrybinę teatro 
situaciją, ne kartą dūsavo dėl inovatyvių idėjų stokos, merdinčio ir sustabarėjusio 
teatro, neieškančio naujų raiškos formų. Turgaus „scena“ lyg ir paneigia šiuos 
įsitikinimus, bet iškelia klausimų dėl tokių pasirodymų vertės ir vietos bendrame 
teatrų judėjime. Jei erdvės diktuoja savas sąlygas, o apleistų fabrikų, turgaus 
atmosfera savaime sukuria emocinį spektaklio lauką, kiek vietos lieka tikrajam 
menininkų kūrybiškumui? Ar tikrai kintančios, įvairėjančios, visas jusles dirginan-
čios išorės formos nenuskurdina minties, nes jai čia skleistis tiesiog nėra sąlygų? 
Ar netradiciškumas, naujumas savaime netampa vertybe ir kūrinio tikslu? Tačiau 

vyksmas

jei kūrybinį aspektą ir galime kvestionuoti, svarstyti, ką duoda išėjimas iš tradici-
nio scenos kvadrato, bendruomeniškumo, iniciatyvumo, naujų inspiracijų vertė 
čia neabejotina. Festivalis įtrauktas į „Kaunas – dizaino miestas“ renginių sąrašą, 
nes atkreipia dėmesį į nuošaliau esančias ir unikalų gyvenimo būdą susikūrusias 
erdves, kurios pastebimos ir jungiasi į įvairiaspalvį, vis aiškesnį miesto žemėlapį. O 
jame kultūra ir kasdienybės gyvenimas telkiasi į nedalomą visumą, vadinasi, yra 
aktyvinamas, kad keistų gyvenimą.

Parengė Audronė MEŠKAUSKAITĖ
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