
D R A u G O  Š e Š T A D I e N I N I s  P R I e D A s

KULTŪRA
MENAS: LITERATŪRA: MOKSLAS

D R A u G O  Š e Š T A D I e N I N I s  P R I e D A s 2018 GeGužės 26 NR. 21 (63)

Redaguoja Renata Šerelytė renata.serelyte@gmail.com • Maketuoja Jonas Kuprys

1-as psl. Renata  Šerelytė. Atidalytas žmogus • 2-as psl. Gediminas Mikelaitis. Dviejų dvasios šviesulių knyga • 3-as psl. Vida
Mažrimienė. Mikalojus Vorobjovas: suartinęs Lietuvą su Vakarais • 4-as psl. Linijų simfonija. Aušrą Jankevičiūtę kalbina Gitana
La  pinskaitė • 5-as psl. Aldona Žemaitytė. Raganos širdies metamorfozės • 6-as psl. Algis Vaškevičius. Lenkijos teatrų spektakliai:
įdo  mu, drąsu, originalu • 7-as psl. Ieva Marija Mendeikaitė. Europos muziejų naktis • 8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje: Ričardas Mikutavičius. „Mūsų laimė – atmintis”*  Vargonininko Pranciškaus Beinariaus atminimui skirtas vakaras

Šio šeštadienio Kultūros turinys

Kierkiegoriškasis „arba-arba” liudija pasirin-
kimo būtinybę, kai kalbame apie didžius daly-
kus. Apie principus, apie dvasinį žmogaus pa-
sirinkimą. Betgi kodėl šiandien puolame į kraš-

tutinumus ir supriešinimus dėl, švelniai tariant,
menkniekių? 

Vienas iš juokingesnių – dvasinio ir fizinio žmo-
gaus supriešinimas. Tarsi žmogus būtų vien biologi-
nė arba vien dvasinė būtybė. Juk žmoguje subtiliai su-
lieta materijos ir dvasios dermė. O dabar tarsi norima
jas atskirti. Na, gal taip ir būtų paprasčiau gyventi –
atidalytam, atskirtam nuo vienos kurios savo pusės,
nes saikas ir dermė, deja, reti šiandienio žmogaus pa-
lydovai. Beje, jie ir nėra akcentuojami – šie žodžiai var-
totojų bendruomenėms svetimi ir atšiaurūs. 

Ir nereikėtų šitos atskirties suversti, tarkim, vien
totalitariniam režimui, nors, tiesą pasakius, jis daug prisidėjo prie to, kad ši atskirtis formuotųsi ir
gilėtų, ji niekur neišnyko, tik pakeitė savo pavidalą. Jeigu užguitas sovietmečio žmogelis, tarkim, koks
kolchozo eilinis, nė iš tolo nenuvokė, kad yra gyvenimo vertė ir malonumas, nenuvokia nė dabar –
jis tik niršta ir pyksta, kad negali maudytis malonumuose kaip kiti, mat sovietmečiu jeigu kas ir mau-
dėsi malonumuose, tie besimaudantieji buvo itin uždara kasta ir jų lėbavimai likdavo užkulisiuose
ir pasiekdavo paprastą liaudį gandų ir mitų pavidalu.

Malonumų, kurie yra natūralūs ir žmogiški, totalitarinės sistemos negali leisti, nes, neduok Die-
ve, žmogus gali pajusti savo vertę ir gyvenimo pilnatvę. Ir nereikia suvokti tų malonumų kaip kaž-
ko ydingo ir nešvaraus. Viešpats sukūrė žmogų tam, kad jis džiaugtųsi – skaitytų jam patinkančias
knygas, sportuotų, šukuotųsi, melstųsi, žaistų, valgytų, mylėtųsi ir panašiai. Kas tuos malonumus su-
gadino, iškreipė, pavertė manijomis, fobijomis, patyčiomis ir suteikė pačiam žodžiui „malonumas”
nešvankų pobūdį – spręskite patys. Turbūt tas, kurio tikslas – kad žmogaus gyvenimas būtų ne džiaugs-
mo, o kankinimosi ir sielvarto pilnas. Ir dar įvardijo šią savigraužos ir piktumo būseną kaip dvasingumą.
Skurdžioje mūsų praeityje turėjome didžiuotis savo dvasingumu, nes kaip fizinės būtybės buvome nu-
žeminti iki beteisio gyvulio ir neturėjome kuo didžiuotis. Sovietmečio dvasingumo veidas buvo liūd-
nas, pilkas, su giliai įsirėžusiomis beprotybės ir nevilties raukšlėmis. Šiandien dvasingumo veidas –
tviskantis, pašaipus ir ironiškas, mėgstantis pabrėžti intelekto ir pragmatizmo svarbą. 

Šiandieninis dvasingumas nežino, kas yra žmogus. Jis dalija jį perpus – atskiria. Dvasią ir kūną.
Sielą ir protą. Sapną ir realybę. 

Kai man pabosta patoso pilnos kalbos ir intelektiniai žaidimai, galvoju apie žmogų kaip biologi-
nę būtybę. Apie jo anatominę sandarą, kraujotakos ratą, tokį panašų į vandens apytakos ratą gamto -
je, kai vanduo iš upelio teka į jūrą, o iš jūros – garuoja į debesį, kad vėl grįžtų atgal. Apie akis, suge-
ban čias atpažinti daugybę vienos spalvos atspalvių, apie žarnyną, kuriame gyvena ištisos kolonijos
draugiškų bakterijų – imi jaustis, lyg tavyje suktųsi ištisos žvaigždžių ir planetų sistemos.

Kai mane nori įtikinti, kad žmogus viso labo – gyvūnas, mąstau apie Kanto moralinį imperatyvą
ir poetinės kalbos galią, tiesiog nusiaubiančią miegantį sielos peizažą, apie sapnus ir vizijas, garuo-
jan čias sielas virš pievos, apie ašaras ir juoką, kurių lydinys sukuria įstabią jauseną, jog esi unika-
lus kūrinys, sukurtas nuostabaus Meistro. 

Ir kiekvienas nervų siūlelis, kiekviena sausgyslė, kiekvienas nakties tamsoje sapno šviesa žėrintis
neuronas liudija tos meistrystės dermę.

Renata Šerelytė 

Atidalytas
žmogus

GRYNOJO PROTO KRITIKA

protas, vienatinis toks,
nepakartojamas,
nepataisomai šypsantis protas

protingiausias dažniau vakarais
mano grynas mažutis protelis,
jei taip pagalvotum – 
turiu ten kažką

protą, vėjo malūną,
protą malantį vėją,
kai išeinu

išeinu pasivaikščiot su šuneliu,
su šikančiu šuneliu
neprotingas,
susimąstęs po žvaigždėmis

Aidas Marčėnas

Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2018 m.
suteikė 10 000 Eur paramą
šeštadieniniam „Draugo”
priedui „Kultūra”, projektui
„Lietuvos kultū ros sklaida ir
kultūros paveldo išsaugoji-
mas bei lietuvybės puose-
lėjimas pasaulyje”

Romualdo Rakausko  nuotr.
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Išleisti kunigo
Stasio Ylos
monografijos
apmatai
„Kunigas
Alfonsas
Lipniūnas”
Gediminas Mikelaitis

Jaunimui šis kuklus kunigėlis buvo savotiška legen-
da, okupacijų metais – tikra Vilniaus siela, koncent-
racijos stovykloje – ir dvasios stiprybės pavyzdys. Ir
štai – pagaliau išleistas ilgai planuotas ir rengtas ku-
nigo Stasio Ylos mašinraštis apie Dievo tarną kuni-
gą Alfonsą Lipniūną (Yla S., „Kunigas Alfonsas Lip-
niūnas: monografijos apmatai”, Panevėžys: Komu-
nikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba”, 2018, 214
p.), saugomas Amerikos lietuvių kultūros archyve
(ALKA) Putname. 

Šių eilučių autoriui teko matyti tą sudėtingą
monografijai surinktą medžiagą: kone kiek-
viename puslapyje priklijuotą laikraščių
iškarpų, intarpų, nuotraukų, primargintą

įvairių pastabų, braukymų. Knyga išleista Panevė-
žio vyskupo Jono Kaunecko iniciatyva; ją parengė
mokytoja lituanistė ir redaktorė Lionė Lapinskienė.
Jai teko atlikti milžinišką darbą: neužbaigtą ma-
šinraštį nemažai redaguoti, atsisakyti pasikartoji-
mų, patikrinti ir patikslinti faktus, kun. S. Ylos nau-
dotus spausdintis šaltinius, kai kurias teksto dalis
sukeisti vietomis. Kaip pastebi redaktorė, frag-
mentiška medžiaga „atspindi abi asmenybes – ra-
šančiąją ir aprašomąją: perteikia pirmosios gebėji-
mą, remiantis sava patirtimi ir branda, amžininkų
atsiminimais, straipsniais spaudoje [...], sukurti
įtaigų antrosios, gerai pažintosios paveikslą”. Iš tik-
rųjų geresnio knygos apie Dievo tarną autoriaus ir
negalėtų būti: abu siejo dvasinė bendrystė nuo ku-
nigų seminarijos laikų iki paskutinio kun. A. Lip-
niūno atodūsio. 

„Nedidelio ūgio kunigėlio” A. Lipniūno (1905–
1945) biografija neatrodo išskirtinė. Jis gimė Tal-
konių k. Pumpėnų vlsč. Pasvalio r. Baigęs Kauno ku-
nigų seminariją, 1930 m. buvo įšventintas į kunigus.
Paskirtas Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro
direktoriumi. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1935–1939 m.
studijavo sociologiją Lilio universitete ir Paryžiaus
katalikų institute. Pradėjo dirbti lektoriumi Pane-
vėžio pedagoginiame institute. 1942 m. paskirtas so-
ciologijos ir pastoracinės teologijos profesoriumi Vil-
niaus kunigų seminarijoje. 1943 m. kovo mėn. kar-
tu su 46 lietuvių inteligentais suimtas ir įkalintas
Štuthofo koncentracijos stovykloje. Mirė ir palai-
dotas Pucke (Lenkijoje). 

Nors kun. A. Lipniūnas ruošėsi būti dėstytoju,
mokslo vyru, iš tikrųjų pirmiausia tai buvo galingos
dvasios, drąsus, ryžtingas, iškalbingas pamoksli-
ninkas, gyvo tikėjimo apaštalas. Nuo seminarijos lai-
kų labai domėjosi socialiniu katalikų gyvenimu,
anksti ėmė organizuoti kaimo jaunimą, visur buvo
laukiamas, visus žavėjo savo paprastomis, gyveni-

Dviejų dvasios šviesulių knyga

miškomis, uždegančiomis paskaitėlėmis. Jis buvo
iš tų kunigų, kurie buvo pasiryžę be atodairos au-
kotis ir siekė būti arčiau jaunimo. 

Kai XX a. ketvirtame dešimtmetyje Lietuvoje
valdžios buvo uždraustos ateitininkų ir pavasari-
ninkų organizacijos, kun. A. Lipniūnas nenustojo
veikęs. Ji atvykdavo į visus svarbesnius susirin-
kimus ir šventes. Jam pačiam teko sulaukti teismo
bylų ar administracinių baudų, kurį laiką jam
buvo uždrausta išvykti iš Panevėžio, bet savo kal-
bomis drąsino veikti, žadino nesibaiminti aukos. 

Jis nebuvo politinis veikėjas, o krikščionis vi-
suomenininkas. Kaip pažymi Juozas Girnius, „vi-
suomeninė veikla jam buvo apaštalavimas. Apaš-
tališką dvasią jis įkūnijo ir savo asmens skaidrumu,
ir savo giliu bičiuliškumu žmogui. [...] Ne retorinės
priemonės ar „balso žaliava” visų pirma darė jį už-
degančiu kalbėtoju ir pamokslininku, o gilus įsi-
tikinimas tikima tiesa. Bet daugiau už žodį jis vei-
kė pačiu savo asmeniu, savo žmogišku šiltumu ir rū-
pestingumu...” Dienoraštyje užsirašytos mintys
rodo, kad apaštalavimo klausimas jam pačiam la-
bai rūpėjo („jei savyje mažai teturėsiu dieviškos
šviesos, tai koks iš manęs apaštalas” – rašė 1932 m.).

A. Lipniūnas parapijose steigdavo labdaros bū-
relius, šelpdavo esančiuosius ligoninėse, prieglau-
dose, kalėjime. Jis mokėjo atskleisti religinio gy-
venimo džiaugsmą ir jo svarbą žmogui. „Mokėjo įk -
vėpti ir sužavėti tuo džiugiu jausmu, kurį žmogus
išgyvena kitiems darydamas gera”. 

1933 m. keletą mėnesių kartu su kun. Stasiu Yla
ir advokatu Stasiu Gabaliausku A. Lipniūnas lan-
kėsi JAV ir Kanadoje. Čikagoje dalyvavo Lietuvos
Vyčių, Kunigų vienybės, Katalikų federacijos or-
ganizuojamuose seimuose. 

Po ketverių metų studijų Prancūzijoje A. Lip-
niūnas buvo paskirtas Vilniaus universiteto Šv. Jonų
bažnyčios pamokslininku, kur kadaise kalbėjo ži-
nomi jėzuitai Petras Skarga ir Konstantinas Sir-
vydas. Pamokslus jis sakydavo taip pat Katedroje ir
Aušros Vartuose. Jo pamokslai buvo drąsūs, emo-
cionalūs, aktualūs, įdomūs. Jų pasiklausyti ateidavo
tiek žmonių, kad netilpdavo Aušros Vartų gatvėje:
susirinkdavo ne tik katalikai, bet ir evangelikai bei
netikintys žmonės. Kunigas kalbėjo apie kasdienes
negeroves, apie socialines ir politines aktualijas,
apie šeimų problemas, kėlė patriotiškumo klausi-
mus. Į sakyklą kartu su Šv. Raštu A. Lipniūnas ne-
retai atsinešdavo bolševikų ar nacių laikraštį. Per
pamokslus jis ragindavo nepasiduoti okupacijai,
priešintis. Dėl tokio atviro kalbėjimo arkiv. Mečis-
lovas Reinys net kreipėsi į Kunigų seminarijos rek-
torių kun. Ladą Tulabą, kad šis pakalbėtų su A. Lip-
niūnu ir paprašytų vengti pavojingų temų. Tačiau
jis ir toliau ragino lietuvius nevažiuoti savanoriais
dirbti į Vokietiją. 

Kun. A. Lipniūnas vienas pirmųjų Vilniuje su-
sirūpino vargšų globa – 1941 m. vasarą įsteigė Lais-
vės fondą. Pinigais ir maistu fondas rėmė be mai-
tintojo likusius tremtinių šeimos narius, ligonius,
studentus. Į šalpos ir vargstančiųjų lankymo akci-
jas įtraukė studentus ateitininkus. Be materialinės
paramos, tai ugdė solidarumą ir krikščionišką mei-
lę. 

Dar labiau kun. A. Lipniūno dvasios stiprybė bei
šviesumas ir aukos grožis atsiskleidė Štuthofo kon-
centracijos stovykloje. Kai dėl nepakeliamų gyve-
nimo sąlygų kaliniai pradėjo mirti, jis kartu su kun.
S. Yla savo likimo draugus ėmė ruošti mirčiai: tei-
kė sakramentus, drąsino ir palaikė viltį. 

Lageryje jis toliau labai daug skaitė ir studijavo
– „siekė tobulybės visais frontais”: bandė rašyti pa-
mokslus, ėmė kurti maldas, stengėsi taisyti savo ra-
šinių stilių. Studijavo tris didelius filosofijos, du te-
ologijos tomus. Ir čia jis gyveno ne sau: maistą ar
daiktus tuoj pat atiduodavo kitiems. Tik vieno tur-
to nebūtų niekam atidavęs – tai savo užrašų ir
konspektų, kurių susidarė penki kilogramai. Kun.
S. Yla prie jo kapo perskaitė tarsi kun. A. Lipniūno
testamentą iš jo ruošto pamokslo Didžiajam penk-
tadieniui: „Aš kenčiu ir mirštu. Betgi aš prisikelsiu.
Be mirties nėra prisikėlimo. Ir mes visi, ir tauta, kuri
nūn kenčia ir apmirus yra, kelsis kaip pergalėtoja”. 

Mons. Juozapo Antanavičiaus rūpesčiu 1989 m.
rugsėjo mėn. kun. A. Lipniūno palaikai buvo parvežti
ir palaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros
šventoriuje. 1995 m. Panevėžio Jaunimo kultūros
centras ir buvusioji 16-oji vidurinė mokykla pava-
dinti A. Lipniūno vardu. 

Kun. Stasys Yla ryškiausiu jo bruožu laikė pa-
siaukojimą ir darbą be atvangos. „Kunigas Alfonsas
Lipniūnas – šventasis”, – buvo įsitikinęs inžinierius
ir Štuthofo kalinys Pilypas Narutis. 2006 m. buvo pra-
dėtas kun. A. Lipniūno paskelbimo palaimintuoju
procesas, pirmas toks Panevėžio vyskupijoje.

Malda už kun. Alfonsą Lipniūną

Viešpatie, be tavęs neišauga joks geras mūsų šir-
dyje. Be tavęs nebūtų sušvitęs mūsų gyvenime ir ku-
nigas Alfonsas. Visuose jis matė tavo gėrio žėresį, vi-
sus sveikino atviros širdies šypsniu. Jo žodis kaitino
sielas sakykloje, guodė ir kėlė klausykloje. Jis kvėpė
jaunimui kristinį idealizmą, globojo šeimas, padėjo
vargstantiems. Net įkalintas nemažino savo uolumo
– dalinosi su visais paskutiniu kąsniu, guodė, lankė
ligonius, teikė jiems išrišimą. Ir mirė jis kaip įkalintas
apaštalas.

Viešpatie, argi tavo tarnas Alfonsas nebuvo
mums šventumo atšvaitas? Ar sklidusi per jį šiluma
ir paguoda galėtų liautis nūnai, kai tu jį globi švie-
siose savo buveinėse? Priimk, meldžiame, mūsų pra-
šymus, kai juos kreipsime į tave, mūsų Tėve, per šį
mūsų tautos brolį. Amen. (Stasys Yla, Tikiu Dievą:
maldynas, 1964, p. 602)  q

Paminklinė lenta ant kunigų namo, kuriame gyveno ku-
nigas Alfonsas Lipniūnas
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Vida Mažrimienė

Tarsi dovana Lietuvos šimtmečiui – prof. hab. dr. Giedrės
Jankevičiūtės sudarytas biografinis dvitomis „Dailės isto-
rikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903 –1954)”. Leidinys
pratęsė fundamentalius šios autorės meno ir kultūros is-
torijos tyrinėjimus, (kiek anksčiau Romos lietuviai pir-
mieji galėjo pasitikti jos monografiją „ Diplomatas par ex-
cellence: Kazys Lozoraitis”). Vorobjovo knygos projektui pa-
sitarnavo Lietuvos dailės muziejaus archyvas, tarpinin-
kaujant Ramūnui Katiliui, pasipildęs, po Vorobjovo dukters
Marijos mirties, iš JAV atsigabenta tėvo archyvo dalimi. Nors
papildomos medžiagos knygos rengėjams teko ieškoti
Miuncheno universiteto archyve, Heinricho Wolflino ar-
chyve Bazelyje, Brandenburgo akademijos, Humboldtų uni-
versiteto ir Philippso universiteto archyvuose, o Vorobjo-
vo laiškų kopijas Romain Rolland‘ui parsisiųsti iš Prancū-
zijos Nacionalinės bibliotekos, neabejojama – knygos
fundamentą įkvėpė neišblaškytas Mikalojaus Vorobjovo pa-
likimas Lietuvoje.

Imtis knygos apie dailės istoriką, parodų re-
cenzentą, monografijų apie M. K. Čiurlionį ir
leidinio „Vilniaus menas” autorių, tarusį sva-
rų žodį Lietuvos ir Vakarų filosofijos, dailės ir

architektūros baruose, buvo nemenka užduotis.
„..apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailę ir
Vilniaus istorinę architektūrą – Vorobjovas prabilo
taip, kaip niekas iki jo dar nebuvo kalbėjęs: vaizdžiai,
įtaigiai, patraukliai, kartu giliai, nesiderindamas
prie naivaus skaitytojo lūkesčių. Grakščiai, puikiu
stiliumi parašyti jo tekstai ne tik dėjo pagrindus va-
karietiškų standartų Lietuvos dailės kritikai ir dai-
lės istorijai; jie lavino tautiečius, mokė įžodinti
meno kūrinių suteiktus išgyvenimus, kėlė saviver-
tės jausmą. Apgalvotai atrinktos faktinės žinios,
įvilktos į taiklias ir talpias metaforas, suteikė spar-
nus vaizduotei ir maitino intelektą(...), mokė kliau-
tis ne vien autoritetais, bet ieškoti ir asmeninio san-
tykio su šedevrais”, – rašo pirmo tomo įžangoje Gied-
rė Jankevičiūtė, primindama, kad etalonu tapusį
„Vilniaus meną” aukštai vertino dailės kritikė Ju-
lija Maceinienė, Julius Greimas, Vytautas Lands-
bergis-Žemkalnis, Algimantas Mackus, Henrikas Na-
gys, o R. Katilius šią retą knygą netgi konspektavo
ranka. Pasak monografijos sudarytojos, Vakarų
dailės istoriografijoje Vorobjovas pristatomas kaip
Vokietijos vėlyvojo baroko architekto Dominyko Zim-
mermanno palikimo žinovas bei prancūzų dailės is-
toriko Henri Focillono veikalo Vie des formes (For-
mų gyvenimas, 1934) vienas pirmųjų recenzentų.

Kodėl, nepaisant Vorobjovo darbų aukštumų, XX
a. II pusę puikūs jo tekstai nepasiekė „susistemin-
tos visumos”? „...atslūgus eiliniam atradimo džiaugs-
mui, jie kažkaip nugrimzdavo užmarštin, tarsi su-
sižavėjimas teksto audinio grožiu būtų atėmęs skai-
tytojams jėgas ir gebėjimą ieškoti giliau glūdinčios
esmės, kuri kaip tvirtai į kietą dugną įsikabinęs in-
karas neleistų laiko tėkmei pasiglemžti tik ką iš-
plaukusio lobio”, – rašo leidinio sudarytoja. Vilniaus
dailės instituto pirmosios stacionarinės meno isto-
rikų laidos studentai mena ir kitus dalykus: „1969-
ieji... Nedidelei būsimų menotyrininkų grupei vyks-
ta meno istorijos paskaita. Dėstytojui kalbant apie
leidinius, būtinus meno istorijos kursui, literatūra,

Mikalojus 
Vorobjovas:
suartinęs 
Lietuvą 
su Vakarais

beveik be išimties – rusų kalba, parengta pagal Le-
ningrado Iljos Repino dailės akademijos ar Maskvos
universiteto programą. Lietuviškų pavardžių sąra-
še paminimas prof. Paulius Galaunė, tačiau sąrašan
nepatenka Juozas Keliuotis, Vytautas Kairiūkštis,
Jurgis Baltrušaitis, labai eskiziškai prisimenami Va-
karų mokyklų tradicijų tęsėjai Aleksis Rannitas, Mi-
kalojus Vorobjovas... Pastarasis inicijavo M. K.
Čiurlionio tyrinėjimus, lyg metraštininkas fiksavo
lietuvių dailės kroniką, rašė „Vaire”, „Lietuvos
aide”, „ Naujojoje Romuvoje”, savitai analizuodamas
jo akiratin patekusią Viktoro Petravičiaus, Mstislavo
Dobužinskio, Stasio Ušinsko, Marijos Račkauskai-
tės-Cvirkienės, Eduardo Wiiralto kūrybą, pasaulio
moderniojo meno kontekstą. Norėdami per-
skaityti šio autoriaus
tekstus, turėdavo-
me gauti specialų
leidimą, o nukul-
niavus į Mokslų
akademijos biblio-
tekos retų spaudi-
nių skyrių, akylai
stebint saugumo
prievaizdams, maty-
ti tik vieną straipsnį.
Laimei, reikalingus
ir mus dominančius
leidinius daugmaž
buvo išsaugoję mūsų
tėvai, o garsiąją Vorob -
jovo knygą „Vilniaus
menas” su Jono Kuz-
minskio viršeliu iš-
trauk davo miela institu -
to bibliotekos vedėja”.
(Užrašė V. Kalniūnaitė). 

Aidint nepriklauso-
mybės žingsniams, susi-
domėjimas Mikalojum
Vorobjovu išauga. Spau-
doje pasirodo G. Jankevi-
čiūtės, Rasos Žukienės, Jo-
litos Mulevičiūtės, Nijolės
Lukšionytės, Antano And-
rijausko, Alfonso Andriuškevi-
čiaus ir kitų moksliniai tyrinėjimai, kuriuos, bib-
liografiškai susistemintus, galima surasti antraja-
me monografijos tome. Rengiantis knygos leidybai,
padirbėta iš peties. 2013-ais minint Vorobjovo 110-
ąsias gimimo metines, Vilniaus paveikslų galerijo-
je surengta mokslininko veiklos apžvalgos paroda.
(Kuratorės Giedrė Jankevičiūtė ir Rima Rutkaus-
kienė). Įsitikinus, jog Vorobjovo asmenybė įdomi ne
tik siauram žinovų ratui, nuspręsta rašyti monog-
rafiją. G. Jankevičiūtei ir bendraautorėms – Audrai
Kairienei, Severijai L. Kubilius, Aistei Paliušytei, Bi-
rutei Railienei, Rasai Žukienei nutarus, jog isto-
riografinės dokumentikos nepavyks sutalpinti į
vieną knygą, gimė biografinio dvitomio idėja. Kaip
nepasimesti gausios mokslinės medžiagos, me-
muarų, epistolinio palikimo sūkuriuose? Tam pa-
sitarnauja profesinė G. Jankevičiūtės patirtis. Ra-
cionaliai ir tvirtai suręstas dvitomis veriasi tarsi
konstruktyvus rūmas, kur nė vienos jo kolonos ne-

išsiūbuoja audringi vėjai. Kaskart naują skyrių ar
gyvenimo datą praturtina išsamus sudarytojos ko-
mentaras, charakterizuojantis daugiataučio Lietu-
vos (ir ne tik) kultūrinio gyvenimo vyksmą. Įsimin -
tinas ir dailininko-maketuotojo Gedo Čiuželio dar-
bas, įvertintas diplomu 2018 m. Knygos meno kon-
kurse. 

Pirmasis tomas, lyg į vandenyną išplaukiantis
laivas, atveria Vorobjovo biografijos horizontus:
vaikystę ir paauglystę Šiauliuose, Maskvoje, Kaune,
studijų metus Marburge, Berlyne, Miunchene, pro-
fesinės karjeros pakopas Kaune ir Vilniuje, emig-
ranto kelią Austrijoje, Vokietijoje, korespondencijos
fragmentus, liudijančius apie begalinę senųjų Vo-

robjovų meilę sūnui: „...jie siun-
čia studentui sūnui į Vokietiją
sūrio ir sviesto, taupo, (bilietus
į koncertą ar spektaklį perka
stovimus), tėvas dirba dvejose
tarnybose, be to, rašo straips-
nius, kartais naktimis, paskui
nemigęs eina tarnybon, kad
tik galėtų pasiųsti sūnui pi-
nigų studijoms”. Laiškuose
tėvas pergyvena dėl jaunos
mokslininko šeimos planų
įsikurti Joniškyje, o ne Kau-
ne, minimos artimų draugų
– Preisų, Liusnevskių, Iz-
mailovų, taip pat Vosyliaus
Sezemano, Henry’o Par-
lando, Levo Karsavino,
Mstislavo Dobužinskio pa-
vardės.

Artėjant trėmimams,
Mikalojus veikiausiai jau
buvo areštuojamųjų są-
rašuose, tačiau, anot Ro-
mualdo Budrio, po kruo-
pelytę surankiojusio mu-
ziejininkų prisimini-
mus, šis pareigos žmo-

gus, Lietuvos dailės muziejuje
pakavo ir rūšiavo eksponatus, ieškodamas

jiems slėptuvės. Tomas Venclova dvitomyje dalija-
si reikšmingais dailės istoriko biografijos faktais, su-
sitikimo su Maša Vorobjova epizodais, etaloninio lei-
dinio „Vilniaus menas” reikšme. R. Katiliaus re-
minis cencijose, paženklintose rūpesčiu dėl archyvo
sugrąžinimo, veriasi New York gyvenusios Mašos bi-
čiulystės su Josifu Brodskiu momentai... Aleksio
Rannito straipsnyje in Memoriam, skaitytojai tiki-
si rasti atsakymą, kodėl pačiame kūrybinių jėgų žy-
dėjime Northamptone, (Mass., JAV) nusižudė kuk-
lus, o savo darbe nepaprastai kruopštus ir sąžinin-
gas, daugiabriauniais talentais apdovanotas inte-
lektualas. „...Žinau tik, kad jis labai kentėjo, nega-
lėdamas dirbti savo srity. Tarptautinio formato
mokslininkas, jis buvo priverstas eiti kalbos mo-
kytojo pareigas vienoj Northamptono mokykloje”,
– teigia A. Rannitas, primindamas, jog dalis tos tra-
gedijos yra kūrėjai-intelektualai tremtyje. 

Nukelta į 7 psl.

Mikalojaus Vorobjovo  veikalai
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Susipažinus su Tavimi, mane užplūdo
didelis pasididžiavimo savo tautos atstovu
jausmas. Kaipgi tu atsidūrei Daytone?

Mano vyras Benjaminas Conradas
dirba Belgijos kompanijoje ESKO.
Kompanija turi padalinį Daytone.
Taip ir atsidūrėme čia. Prieš atvyk-
dami į Daytoną, trejus metus gyveno-
me Singapūre. 

Esi dailininkė, grafikė, vitražistė, bet
žinau, kad pieši muziką. Bendradarbiauji
su Daytono filharmonijos orkestru. Kaip
gimė idėja piešti muziką?

Idėja gimė Prancūzijoje. Draugas
pakvietė apsilankyti Lille Nacionali-
nio simfoninio orkestro koncerte.

Linijų 
simfonija

Šią vasarą pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos istorijoje liepos 1
d. Vilniaus Rotušės aikštėje vyks specialiai pasaulio lietuviams ir
Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms skirtas renginys

„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą”. Tai bus renginys, kuris
suburs, sujungs ir suvienys skirtingų kartų, tautų bei Lietuvos žmones,
siekiančius išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius,
tradicijas. Visą dieną Rotušės aikštėje veiks lietuvių bendruomenių pa-
viljonų miestelis, scenoje koncertuos pasaulio lietuvių ir tautinių ben-
drijų mėgėjų meno kolektyvai, bus atidaryta užsienio lietuvių meno dar-
bų paroda. Šioje parodoje bus eksponuojami ir Aušros Jankauskaitės
darbai.

Aušra Jankauskaitė (AUŠRA) gimė Kaune. Savaitgalius su mama pra-
leisdavo Kauno trečiojoje ligoninėje (mama – medikė) ir retkarčiais –
Kauno dramos teatre, kur vaidino dėdė Valentinas Masalskis (popu-

liarus Lietuvos aktorius). Baigė J. Naujalio meno mokyklos dailės skyrių,
nors mama visada sakydavo, kad užteks jau vieno menininko šeimoje. 1997
m. baigė grafikos studijas Vilniaus Dailės akademijos Kau no fakultete. 1999
m. išvyko į Belgiją, o 2000 m. atsidūrė Prancūzijoje. Šioje šalyje Aušra ir
pati mokėsi, ir kitus mokė. Baigė ir dėstytojavo Arraso meno ir amatų aukš-
tojoje mokykloje. Studentus mokė vitražo ir akademinio piešimo pagrin-
dų. Studijavo meno terapiją Lille Katalikų universitete. Prancūzijoje turėjo
savo galeriją, jos vardą su pagarba tarė daugelis prancūzų kritikų. Ateity-
je planuoja sugrįžti į Prancūziją ir atidaryti viešbutį „Bed & Breakfest”, kur
bus visa pasaulio virtuvė. Aušra mėgsta gaminti maistą. Tai dar vienas jos
pašaukimas. Maisto gaminimas ir kū ryba – jai tai neatsiejami dalykai. At-
vykusi į Ameriką, nuskubėjo į maisto ruošimo mokyklą, kur studijavo ame-
rikietiško maisto gaminimo me ną. Įsigijo Serv-safe sertifikatą.

Aušrą Jankauskaitę kalbina Gitana Lapinskaitė

Aušra su sūnumi Augustinu, Californija

2017-ųjų pavasaris. Cincinna-
ti ir jo apylinkių lietuvių

bendruomenės susitikimas. Visi įdė-
miai stebime talentų šou. Šiek tiek
pavėlavusi, į renginį įskrenda tam-
siaplaukė moteriškė, apsidairo ir, ne-
radusi tinkamesnės vietos, prisėda
prie mano stalo. Ji tarsi pokalbio da-
lyvė įsitaiso tiesiai prieš mane. Man
pasidaro labai įdomu: ji išsitraukia
krūvą buteliukų, teptuką ir popie-
riaus lapą. Matau gražiai susiliejan-
čias geltoną ir mėlyną spalvas. Pa-
stebiu tvirtus teptuko brūkšnius.
Žavinga akimirka! Tapau kažkokio
ypatingo vyksmo liudininkė! Susi-
tikimui baigiantis, skelbiamas auk-
cionas: parduodamas Aušros Jan-
kauskaitės (AUŠROS) paveikslas.
Tada ir suprantu, su kuo teko garbė
sėdėti prie vieno stalo. Ji, AUŠRA,
šiuolaikinio meno atstovė, daili-
ninkė, vitražistė, kuri piešia muziką, –
taip kalbėjo daugelis. Praėjus me-
tams vėl susitinkame Cincinnati,
Lietuvių bendruomenei minint Lie-
tuvos Nepriklausomybės 100-metį.
Aušrą pastebiu vikriai besisukančią
aplink stalą ir dėliojančią savo pa-
ruoštus užkandžius. „Oi, aš labai
mėgstu gaminti”, – nusišypso valiū -
kiška šypsena. Šį kartą pasiūlau su-
sitikti ir pasikalbėti. Ji mielai sutin-
ka. 

Jame kūrinius atliko prancūzų operos
solistė, kuri paliko man neapsakomą
įspūdį. Ji buvo tokia graži, tokia mo-
teriška, nuostabiais plaukais. Ji tiek iš-
gyveno savo partiją, kad aš pasijutau
judanti visu kūnu… Taip ir pradėjau
bendradarbiauti su Lille Nacionali-
niu simfoniniu orkestru. Kai girdžiu
muziką, pradedu šokti su teptuku. Tai
man toks emocinis sukrėtimas, kad no-
risi tai nupiešti. Taip ir gimė „Or-
kestro linijos”. Singapūre bendradar-
biavau su džiazo grupėmis. Surengiau
net keturias parodas. Singapūre turė-
jau dideles dailės ir vitražo dirbtuves.
Bet jau tokia mano dalia – reikėjo vis-
ką krautis ir vėl į nežinomybę… 

Kai atvykome į Daytoną, parašiau
laišką filharmonijos orkestro vado-
vui Neal Gittleman ir jis mielai sutiko
leisti man dirbti ir repeticijų, ir kon-
certo metu. Aš net negalėjau patikėti,
100 muzikantų scenoje, taip pat ir cho-
ristai, kurie atliko Mahlerio 5-ąją sim-
foniją, ir aš su didžiule drobe, teptu-
kais, dažais sėdėjau ir piešiau. Taip
gimė „Linijų simfonija”.

Aš savo darbų nenoriu taisyti.
Man patinka trumpas laiko tarpas.
Mėgstu kinišką tušą, mėgstu akvarelę.
Padėjau tašką – dėmę – ir turiu būti tik-
ra, kad perteikiau tą momentinę emo-
ciją, kurią girdėjau. Mėgstu žaisti
dviem spalvomis ir kinišku tušu. Mane
intriguoja greitis, nežinomybė. Aš gir-
džiu ritmą kaip grafinį sprendimą.
Sukurti darbai yra kaip siurprizas ir
man, ir tiems, kurie jais grožisi.

Keli motyvai iš gyvenimo tviskančių
dangoraižių šalyje – Singapūre, vadinamame
vienu iš Azijos tigrų.

Trumpai tarus, tai būtų: keliauti,
pažinti, mokytis, dalytis, atrasti, pri-
sitaikyti. Singapūre ir Tokijuje mo-
kiausi kaligrafijos meno. Mano eksp-
resyvioms emocijoms pasireikšti pa-
dėjo pažintis su Singapūro džiazo gru-
pėmis. Teptuku įamžinau kelių grupių
pasirodymus. Vitražo darbų tikslas
buvo atskleisti ir parodyti žmonėms iš-
skirtinę prancūzišką tapybą ant stik-
lo ir klasikinę vitražo techniką – mo-
derniame vitraže. Pabandžiau nupiešti
savo gyvenimą šioje tolimoje šalyje.
Taip ir atsirado albumas „Mon Sin-
gapour”.

Nukelta į 8 psl.

Aušra Artsafe, Singapūras

Mahlerio 5-oji simfonija, Daytonas
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Aldona Žemaitytė

Prieš pat šių metų Vilniaus knygų mugę išėjo nauja
rašytojos Renatos Šerelytės knyga „Raganos širdis”
(Alma litera, Vilnius, 2018), turinti intriguojančią pa-
antraštę – „Paslaptingoji Barboros Radvilaitės ir jos
patikėtinės Magdalenos istorija”. 

Taip, paslapčių šioje knygoje esti pakankamai.
Kaip ir šiurpulingų epizodų, kurių rašytoja ne-
vengia ir ankstesnėse savo knygose, pavyz-
džiui, „Kokono baladėse”. Paslaptys jos kny-

gose atsivynioja, lyg už siūlo tempiant siužeto ka-
muolį. Nepamirštami „Mėlynbarzdžio vaikai”, kur
liūdesys persipina su širdgėla, ir „Vėjo raitelis”, kur
socialinio siužeto kasdienybės peripetijas perrėžia
poetizuoti intarpai. Beje, tose knygose dvelkia mis-
tikos vėjas, ko nepasakysi apie „Raganos širdį”. Grei-
čiau čia esama daug šiurpulingų akimirkų, ver-
čiančių susigūžti ne tik romano veikėjus, bet ir skai-
tytojus, lyg juos aptikštų iš karališko židinio iškri-
tusių anglių žiežirbos. Visose Renatos knygose ty-
vuliuoja paslaptis, pamažu atsidengianti, kaip jau
minėjau, vyniojant siužeto kamuolį. Kaip ir pa-
grindinės romano veikėjos Magdalenos šiurpulin-
gas likimas... 

Likimas – štai kas yra šios knygos pagrindinis
dirigentas. Praslinkęs pro mažutę Barborą lėlių
spektaklyje Vilniuje, po to kaip šmėkla keliskart at-
sirasdamas Barboros ir jos patikėtinės Magdalenos
gyvenimo istorijose... Pagrindinė romano veikėja yra
visai ne karališkos giminės. Tai nusigyvenusio
Tra kininkų (vietovė Anykščių rajone – red. past.) ba-
jorėlio duktė Magdalena. Beje, Renatai polėkis rašyti
knygą tikriausiai išsivyniojo iš prieš porą metų kino
režisieriaus Raimundo Banionio sumanymo su-
kurti filmą apie Lietuvos Didžiosios kunigaikštys-
tės bajorės, Geranainių kaštelionienės Barboros Rad-
vilaitės ir Lenkijos karalystės valdovo įpėdinio Žy-
gimanto Augusto meilę. Siužetas nenaujas: atsivertęs
lenkų rašytojo Zbignevo Kuchovičiaus knygą „Bar-
bora Radvilaitė”, skaitytojas knygos gale ras per ke-
lis puslapius nusidriekusią apie Barborą rašiusių
autorių bibliografiją... 

Taigi, nieko nuostabaus, kad sukurti scenarijų

Raganos širdies metamorfozės
savo būsimam filmui režisierius pakvietė išmonės
ir stilistinės nuojautos turtingumu apdovanotą ra-
šytoją Renatą Šerelytę. Filmo kūrimas įstrigo dėl
lėšų stygiaus, o Renata per tą laiką išleido intri-
guojantį romaną – apie Lenkijos karalaičio ir Lie-
tuvos bajorės nepaprastą meilę, įvelkant ją į tuo-
metinio lietuvių ir lenkų bajorijos bei abiejų tautų
liaudies gyvenimo papročius. Taip pat ir apie bro-
lių Radvilų – Juodojo ir Rudojo – intriguojantį su-
manymą savo seserį Barborą Radvilaitę trūks plyš
padaryti Lenkijos karaliene. Romane šalia Barboros
ir jos brolių neišvengiamai atsiranda lenkų didikai,
o svarbiausia – senoji Lenkijos karalienė Bona
Sforca. Istorija turtinga įvykių ir, žinoma, pasibai-
gianti tragiškai – jaunosios karalienės Barboros mir-
timi ir begaliniu karaliaus Žygimanto sielvartu, ne-
tekus adoruojamo savo meilės subjekto. 

Betgi grįžkime į knygos siužetą. Į mano pa-
klausimą, kodėl rašytoja „nutapė” tokį šiurpulingą
nusigyvenusio provincijos bajorėlio palikuonės pa-
veikslą, rašytoja atsakė: „Magdalenos paveikslas,
kaip ir visa kita, kas yra tikra ir šiurpu, kyla iš gel-
mės. Toji gelmė – tai vaikystė, tai pirmoji itin slogi
ir beviltiška mirties pa-
jauta, išnykimo baimė, il-
gesys, kurį sunku apibū-
dinti – jis ne emocinis, ne
jausminis, o toks tarsi gel-
minis, aštrus, nežemiškas.
Daug kas kyla iš nuojautų,
iš intuicijos, iš pačios kal-
bos. Dar yra sapnai, pasą-
monė. Yra paprasti daiktai,
kurie savo paprastumu –
stebuklingi”. 

Paklausus į kokius li-
teratūrinius šaltinius, ra-
šydama knygą, jos autorė
gilinosi – gal į istorinius
faktus, o gal jos rašymo
ma nierą nulėmė, kaip ir
kitose Renatos knygose, iš-
monė, fantazija, rašytoja
atsakė: „Rašydama knygą
galvojau apie to meto lite-
ratūrinį kontekstą. Ar ano
meto Lietuvoje kas nors
buvo skaitęs Dantę su jo
ro jaus ir pragaro vaizdi-
niais? O Rablė (Rabelais) ir
jo pašaipųjį ‘Gargantiua ir
Pantegriuelį’?.. Kas to me -
 to literatūroje gimė ir išliko
iki mūsų dienų, o kas išnyko? Tų išnykusių dalykų
rekonstruoti neįmanoma, bet gal galima juos nu-
jausti...”

O ką autorė manytų apie išmonę ir vaizduotę,
kuri ryškiu punktyru išsiskirdavo teksto pradžioje
suminėtose jos knygose. Į tai Renata atsakė: „Vaiz-
duotė, kaip pasakytų rašytoja Simone Weil, yra šėtono
išmonė.” Ir tęsdama savo mintį taip samprotavo: „Vi-
sos, pabrėžiu visos, šio pasaulio karalystės, kaip ra-
šoma Naujajame Testamente, atiduotos valdyti šė-
tonui. Taigi vaizduotė nėra vien dieviškos srities da-
lykas, čia daug šėtoniškumo. Kurį galima suprasti ir
kaip triukšmą, rutiną, banalumą, liguistumą, viso-
kias baimes ir įsikalbėjimus, mėgdžiojimus ir mai-
vymąsi...”

Tikriausiai ne vienam šio teksto skaitytojui bus
įdomu sužinoti, kokiais šaltiniais naudojosi Rena-
ta Šerelytė, rašydama knygą „Raganos širdis”...
Juk lenkų istorikai galėjo būti gana tendencingi. Pa-
sirodo, rašytoja daugiausia rėmėsi profesorės Rai-
mondos Ragauskienės studija apie Barborą Radvi-
laitę, paskirais tekstais periodikoje ir internete. 

Beje, ką tik pasirodė nauja R. Ragauskienės kny-
ga „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių ku-
nigaikščių Radvilų biologinė istorija”. Anot mano
pašnekovės, šią knygą pavartyti praverstų visiems,
kuriems rūpi mūsų ir kaimyninės šalies istorija. O
Renatos Šerelytės romane vertybė yra ir tai, kad
skaitytojai gali pažinti viduramžių Lietuvos ir Len-
kijos gyvenimo būdą. Knygoje aprašomi kuni-
gaikščių ir bajorų medžioklės epizodai, didikų puo-
tos su ano meto virtuvės įvairove, maskaradai,
medžioklės scenos – apskritai to meto aukštųjų ir že-

mųjų sluoksnių gyvenimo būdas. 
O šalia tų prašmatnių medžioklių ir puotų – že-

mosios klasės, vargšų skurdas, tamsumas, kortos,
prakortuojant net artimuosius, kekšynai, klestintys
ir sostinėse, ir net mažuose dvaruose... Dar viena įdo-
mi paralelė, kaip gija tįstanti per romaną – vidu-
ramžių gydytojai, konstravę savo kabinetuose ho-
munkulus, gaminę mikstūras ir įvairius gėrimus,
gamybai naudodami mineralus. Beje, karališkąjį
vyną jie mokėdavo subtiliai užteršti nuodais... 

Kaip antipodas daktarams, viduriniais amžiais
klestėjo užkalbėtojų ir žiniuonių verslas. Tam buvo
naudojamos nuodingosios žolės ir medžio druzgai.
Raudona gija per knygą eina užkalbėjimai ir už-
keikimai. Čiūžma, kurvažolė, drignė juodoji... Beje,
burtininkų ir užkalbėtojų esama ir šviesiaisiais kos-
moso užkariautojų laikais. O gal astronautai, kil-
dami į kosmosą, irgi turi savo užkalbėjimų reper-
tuarą... Ar romano autorei teko labai gilintis į šį pa-
slaptingą burtininkų pasaulį? Renata Šerelytė sako,
kad žiniuoniai ir užkalbėtojai, būrėjos ir panašios
personos jai „nėra labai įdomios, bet kadangi tai tam
tikras paslaugų sektorius, kuris populiarus visais

laikais, teko susitaikyti su mintimi, kad jie kūrinyje
šmėžuos. Koks nors elgeta ar kekšė man daug įdo-
mesnis personažas, negu būrėjas ar žiniuonis” . La-
bai gražus knygoje man pasirodė vienas iš burtų: tai
baltas erškėtrožės žiedas, pražydęs vidurnaktį ka-
pinėse, kurį reikia nuskinti ir parnešti pas ligonį...

Per romano puslapius vyniojasi intriguojantis
siužetas. Magdalena, kai paliko tėvo namus, klajo-
jo po šalį kaip elgeta, gyveno pas kekšyno šeimi-
ninkę, patyrė daug kitų išmėginimų, nusigavo iki
Krokuvos, pateko pas karalienę Boną, įgijo jos pa-
sitikėjimą. Karalienė jai skyrė  užduotį: vykti į Vil-
nių, įgyti našlės Barboros Radvilaitės-Goštautienės
prielankumą, stebėti jos santykius su Žygimantu Au-
gustu ir prireikus... ją nunuodyti...” Ji turi patirti
daug išmėginimų, kad įsitikintų, jog tik gerumas gali
nugalėti blogį (toks, beje, buvo mūsų tėvynainio, kan-
kinio Palaimintojo Jurgio Matulaičio obalsis). 

O dar man rūpėjo užduoti klausimą romano au-
torei, ar jai pačiai dabar, kai knyga jau išėjo, neat-
rodo, kad romane šiek tiek nuskriaustas jaunojo ka-
raliaus paveikslas, užgožtas šių dviejų paslaptingų
moterų, kurios, perbridusios tamsos, gal ir neapy -
kantos (Magdalena) upes, tapo viena kitai labai ar-
timos ir reikalingos. Renata pusiau juokais atsakė,
kad „Vyras visada lieka truputį nuošaliau, kai dėl
skaitytojo dėmesio kovoja dvi moterys”. Ką gi, tai
irgi sena tiesa – kaip pats gyvenimas. Autorė paro-
dė, kaip, ištrūkusi iš neapykantos gniaužtų, gimsta
meilė. Taigi įrodė – pagal Lietuvos pasididžiavimą,
palaimintąjį Jurgį Matulaitį – kad blogį galima nu-
galėti tik gerumu... Ar iš tikrųjų? – susimąsčiau...
Ar visada?  q

Renata  Šerelytė. Raganos  širdis. Paslaptin -
goji Barboros ir jos patikėtinės Magdalenos
istorija. Romanas. – Vilnius, Alma littera, 2018

Kadras iš Jozefo Lejteso filmo „Barbora Radvilaitė“, 1936 m. Barboros vaidmenį atlieka
Jadvyga Smosarska



Jeigu reikėtų įvardinti, koks spek-
taklis šiuo metu Lenkijoje laikomas
labiausiai skandalingu ir aptari-

nėjamas, dėl kokio vaidinimo šalyje
kilo pasipiktinimas, buvo bandoma jį
uždrausti ir blokuoti įėjimą į teatrą –
tai, žinoma, „Teatr Powszechny” („Vie-
šajame teatre”) kroatų režisieriaus
Oliverio Frljićiaus pastatytas „Pra-
keiksmas” („Klątwa”). Tai, kokią reak-
ciją jis sukėlė ir kaip įaudrino šalį,
būtų atskira kalba, todėl visada įdomu
pamatyti savo akimis, kas gi tokio
skandalingo vaizduojama šiame spek-
taklyje. 

Spektaklio kūrėjai drauge su re-
žisieriumi Oliveriu Frljićiumi nutarė
drąsiai parodyti, kokioje tvankioje ir
uždaroje šalyje gyvenama jau daug
metų ir drįso avangardinio politinio
šou būdu pasikėsinti į bažnyčią – pa-
vaizdavo popiežių kartuvėse ir tokio-
se situacijose, apie kurias nėra pa-
prasta net kalbėti ar rašyti.

Įdomu tai, kad spektaklis pasta-
tytas pagal lenkų literatūros klasiko
Stanislawo Wyspiańskio to paties pa-
vadinimo kūrinį, parašytą beveik
prieš 120 metų. Jis tada „Prakeiksme”
aprašė netoli Tarnovo miesto esančio
kaimo bendruomenę, kuri dėl tragiš-
kų sausros padarinių apkaltino vieną
vietos moterį, kuri nuodėmingai san-
guliavo su vietos kunigu.

Jau pačioje pirmojoje scenoje ak-
toriai, susitelkę į neurotišką, įsibai-
minusį būrelį, skambina į Vakarus,
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Algis Vaškevičius

Balandžio mėnesį pasitaikė porą kar-
tų viešėti Lenkijos sostinėje Varšuvo-
je ir pasidomėti tos šalies teatriniu
gyvenimu. Buvo įdomu pamatyti tuos
spektaklius, apie kuriuos kaimyninėje
šalyje kalbama daugiausia ir į kuriuos
bilietus teko pirkti gerokai iš anksto.
Buvo galimybė pamatyti keturis skir-
tingus spektaklius trijuose Lenkijos
sostinės teatruose, apie kuriuos norė-
tųsi pasidalinti savo įspūdžiais.

jau prieš 61 metus mirusiam politinio
teatro klasikui Bertoltui Brechtui. Gal
jis mestels kokią mintį, kaip šiandien
elgtis su tautos klasiku S. Wyspiańskiu.
Vokiečių teatro re-
žisierius pataria
skambinti pačiam
popiežiui. Viena-
me iš monologų ak-
torė uždegus salėje
švie są klausia –
kuri moteris iš sa-
lės yra pasidariusi
abortą? Man ste-
bint šį vaidinimą
salėje pakilo pora
rankų. Dar kitoje
scenoje į salę įšo-
kęs aktorius uosti-
nėja žiūrovus ir sa -
ko, kad tarp jų yra
emigrantų. „Ku ris?
Tu? Tu?” – primyg -
tinai šaukia jis ir
džiaugiesi, kad ne
tave taip apuosti-
nėja ir šaukia. 

Kritikai pažy-
mi, kad S. Wys-
piańskio istorijos
perpasakojimą ak-

toriai perpina monologais, nukrypi-
mais nuo temos. Negailestingai tyčio-
jamasi iš, atrodo, neliečiamų dalykų.
Kroatų režisierius išsityčiojo ir iš savo

paties – atvykėlio radikalo-garseny-
bės, Sunkiųjų Temų Skandalisto –
įvaiz džio. Kitokia nuotaika apima,
kai aktoriai išpažinties intonacijo-
mis – sėdėdami ant scenos krašto,
žvelgdami tiesiai žiūrovams į akis, pri-
sistatydami tikromis pavardėmis –
pasakoja, kaip vaikystėje patyrė ku-
nigų prievartą. 

Šiame spektaklyje tautinių ir
krikščioniškų pažiūrų žiūrovai pa-
matė neteisėtą pašaipą iš religinių
jausmų, neapykantos, pajuokos sklei-
dimą, pašaipą iš patriotizmo, abortų
gyrimą ir net kurstymą nužudyti, nes
spektaklyje yra scena, kurioje aktorė
klausia, už kokią pinigų sumą būtų ga-
lima nužudyti Lenkijos prezidento
Lecho Kaczyńskio brolį, įtakingą po-
litiką Jaroslawą Kaczyńskį. Emocin-
ga ir scena, kai aktorė didžiuliu pjūk-
lu nupjauna visą sceną užimantį me-
dinį kryžių ir šis trioškėdamas kren-
ta žemyn.

Galima tik įsivaizduoti, kaip ka-
talikiška Lenkija puolė šį spektaklį,
kaip sureagavo bažnyčia, valdančioji
partija, kiek aistrų buvo, kai į spek-
taklį besirenkančius žiūrovus pro-
tes tuotojai bandė neįleisti į teatrą.
Protestuotojai nešė plakatus „Tai – ne
menas, tai – tualetas”, „Tai – ne teat-
ras, tai – viešnamis”. Pats teatras pa-
reiškė, kad O. Frljičiaus spektaklis yra
integrali visuma ir turi tikslą pateik -
ti visus ideologinius atspalvius – tai
garantuoja Lenkijos konstitucija, o
žiūrovai yra įspėjami, kad jame „yra
scenų, susijusių su seksualiniu elge-
siu ir smurtu, religinėmis temomis, į
kurias, nepaisant jų satyrinio pobū-
džio, galima žvelgti prieštaringai”. 

Praėjo  jau  daugiau  kaip   metai
po visų  aistrų,  spektaklis  teberodo-
mas bei gausiai lankomas, ir nepa-
isant savo kontroversiškumo jis yra
įdomus, netikėtas, leidžiantis pamąs-
tyti, kur yra ribos teatre,  ar jos apskri -
tai yra. 

Tas pats teatras yra pastatęs ir
spektaklį „Krytis”, kurio režisierius
– ir Lietuvoje gerai žinomas vengras
Árpádas Schillingas. Šis režisierius
Lietuvos nacionaliniame dramos te-
atre yra pastatęs „Auksiniu scenos
kryžiumi” apdovanotą Mariaus Ivaš-
kevičiaus dramą „Didis blogis”, o vi-
sai neseniai Valstybiniame jaunimo
teatre pristatė spektaklį „Autonomija”
su puikia pagrindinio aktoriaus Va-
lentino Masalskio vaidyba.

Nukelta į 8 psl.

Lenkijos teatrų spektakliai: 
įdomu, drąsu, originalu

„Prakeiksmas“ scenoje griauna visus tabu. Nuotrauka iš interneto

„Naujasis teatras“ žiūrovų labai mėgstamas. A. Vaškevičiaus nuotr.

Platono „Puota“. Nuotrauka iš interneto
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Ieva Marija Mendeikaitė

Minint Europos muziejų dieną, kurios
oficiali pradžios data _ 2005 m. gegu-
žės 19 d. – ir turint galimybę aplanky-
ti muziejus naktį, kai paprastai tokiu
me  tu jie nedirba, vertėtų atkreipti dė-
mesį ir į keletą Lietuvoje siūlomų mu-
ziejų programų, kurios sudomins visokį
meną ir istoriją mėgstančius lankytojus. 

Tiems lankytojams, kuriems labiau
prie širdies yra klasikiniai ir jau
pripažinti meno kūriniai ar isto-

rija būtinas apsilankymas Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje, kuriame 19 val. vie-
tos laiku (7 val. v.) buvo galima suda-
ly vauti galimybėje pažinti M. K. Čiur-
lionio kūrinius visiškai nenaudojant
jokio regėjimo lauko. Taip, perskaitė-
te teisingai – norint susipažinti su au-
toriaus darbais jums tereikės juos pa-

jausti. O jums padėti atskubės pojūčių
teatro aktoriai-gidai, kurie, naudoda-
mi lytėjimo, judesio bei kvapo pojū-
čius, stengsis atkurti ir perteikti lan-
kytojui M. K. Čiurlionio kūrybą ir jo
paveikslo įspūdį. Šio muziejaus lan-
kytojai turės leistis pasiduoti daili-
ninko kūrinius interpretuojančių ak-
torių vaizduotei, pasistengti pažinti kū-
rinius taip, kaip niekada to nėra darę.
Visas šis sensorinis eksperimentas
vadinsis ,,Pojūčių paveikslai”. 

O tiems, kurie norėjo interaktyvių,
nepažintų ir nebandytų istorijos pa-
žinimo būdų, galėjo tai padaryti Lietu -
vos aviacijos muziejuje Kaune. Šiame
muziejuje visus drąsiuosius parodų
lankytojus Lietuvos aviacijos muziejus
kvietė susipažinti ne tik su savo eks-
pozicija, bet kartu kvies ir į jau didžiu -
lio susidomėjimo sulaukusių muzie-
jaus skrydžio imituoklių išbandymą.
Šiemet šis muziejus pasirinko gali-
mybę savo lankytojams leisti išbandyti
savo jėgas būtent tokiame virtualiame

orlaivyje jį pilotuojant, o tų, kurie bus
ypatingai drąsūs ir praeis šį simu-
liacinį išbandymą, lauks tikras siurp-
rizas - tikras skrydis su tokio tipo pa-
rasparnio simuliatoriumi.

Nebus nuobodu ir tiems, kurie no-
rės muziejus aplankyti ir pažinti
meną tradiciškai – tiesiog vaikščiojant
ir stebint parodas, istorinius ekspo-
natus ir t. t. Nustebinti turėtų nauja
paroda Vilniuje, Valstybės pažinimo
centre, kurios pavadinimas – ,,Nepa-
mirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio
vizijos”. Šioje parodoje pasitelkia-
mos šiuolaikinės technologijos, su
kurių pagalba profesionali šios paro-
dos kūrėjų komanda kviečia į Lietu-
vos šimtmečio pasakojimą. Kad pa-
žintų ir išgirstų šį pasakojimą, lan-
kytojas turės naudoti planšetę, kuri
jau yra tapusi Valstybės pažinimo
centro parodų vizitine kortele, tačiau
ji bus tik maža dalis to, ką šiame pro-
jekte iš visų inovatyvių technologijų
naudos kūrėjų komanda. Nes bus
naudojamos ir didelės, ant sienų pro-
jektuojamos vizualizacijos, paveikūs
garso takeliai, kurie kurs ne tik emo-
ciškai palankią terpę suprasti tuo-
metinius įvykių momentus, bet kar-
tu ir sukurs skirtingų Lietuvos isto-
rijos laikotarpių nuotaiką, kurią pa-

Mikalojus
Vorobjovas
Atkelta iš 3 psl.

Šią nuomonę palaiko ir Vytautas
Žemkalnis, „Australijos lietuvyje”
nekrologe prabildamas, jog į savižu-
dybę Mikalojų Vorobjovą veikiausiai
pastūmėjo nepakankamas dėmesys jo
talentams ir gebėjimams. Kita vertus,
sunkius fizinius darbus, visiškai ne-
susijusius su kūryba, emigracijoje
teko dirbti poetams Kaziui Bradūnui,
Mariui Katiliškiui, Henrikui Ra-
dauskui, dailininkui Adolfui Vaičai-
čiui, laimei, ištvėrusiems šį sunkų
etapą. 

Bene labiausiai sukrečiantis kal-
bininko profesoriaus Prano Skar-
džiaus likimas, kai Clevelandosker-
dykloje, mirkdamas mėšle ir srutose,
jis varydavo tuneliu žviegiančias
kiaules į skerdimo agregatą. (Iš A. Ny-
kos-Niliūno „Dienoraščių fragmen-
tai”, 1938–1975, p. 627).

Užvertus paskutinį pirmojo tomo
apie Vorobjovą puslapį, kelionė į dai-

lės istoriko pažinimo vandenyną ne-
sibaigia. Antrajame tome plėtojama
itin svarbi medžiaga: Severijos L.
Kubiliaus tyrinėjimai „Vilhelmas
Pinderis ir Mikalojus Vorobjovas”, pa-
teikiamos M. Vorobjovo daktaro di-
sertacijos ištraukos, Maxo Hermanno
von Freeden recenzija apie Mikalo-
jaus Vorobjovo disertaciją, Dr. Vo-
robjovo habilitacijos darbas „Mo-
dernizmo epocha Europos mene”, R.
Žukienės –„Mikalojaus Vorobjovo
vaidmuo čiurlionistikoje”, V. Seze-
mano, J. Maceinienės, G. M. A. Hanf-
manno, G. Struve’s ir kitų recenzijos
apie Vorobjovo monografiją „M. K.
Čiurlionis. Der litauische Maler und
Musiker”. Kviečiama įsigilinti ir į
le  genda tapusios knygos „Vilniaus
menas” tyrinėjimus, o laiku įterptas
profesorės Giedrės Jankevičiūtės ko-
mentaras „Mikalojus Vorobjovas –
dailės kritikas” – objektyviai įvertinti
Vorobjovo recenzijų ir straipsnių pa-
rametrus. 

„Mano drauge, tai – ne knyga,
liesdamas ją, tu prisilieti prie žmo-
gaus”(Walt Whitman). Veikiausiai
reikėtų pridurti; „Ir prie epochos...” 

q

žinti bus lengviau būtent pasitelkus
šias technologijas. Ir nors šie seansai
yra organizuojami kas valandą, dėl di-
delio susidomėjimo yra rekomenduo-
jama užsiregistruoti į juos iš anksto.

Ypač didelio masto projektas ge-
gužės devynioliktąją dieną pasiekė
vilniečius Nacionalinės dailės gale-
rijos ir ,,Lewben Art Foundation” dė -
ka. Tai paroda ,,Kolekcionuojant hi-
tus”. Šioje parodoje bus galima iš-
vys ti ne tik itin garsių ir žymių Lie-
tuvos, bet ir užsienio menininkų dar-
bus – Antano Sutkaus, Šarūno Saukos,
Helen Marten, Jurgio Mačiūno ir kitų.
Ypatinga ši paroda bus tuo, kad į ją
taip pat specialiai šiai parodai bus su-
kurti it sudėti garsių Lietuvos muzi-
kantų garso takeliai. Šiuos garso ta-
kelius žiūrovams pristatys Andrius
Mamontovas, Solo Ansamblis, Žygi-
mantas Kudirka-Mesijus, ,,Sheep got
Waxed” ir kiti. Būtent muziejaus nak-
tų proga ši paroda visus vilniečius ir
miesto svečius kvies atvykti į eks-
kursiją po šią parodą ir pakalbėti su
parodos kuratore Danute Gambickai -
te. 

Taip pat bus galima išvysti ir Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos meno projektą
,,3FREE”, kuris bus meno lauko da-
lyvių (menininkų, kuratorių, žurna-
listų, menotyrininkų ir meno kritikų,
gerbėjų ir stebėtojų) pokalbis apie
laisvės schemą ir hierarchiją. Šioje pa-
rodoje galima išvysti šias pavardes –
Severija Inčirauskaitė, Kristina In-
čiūraitė, Žygimantas Augustinas, Kris-
taps Epeners, Ivars Drulle, Peeteris
Alikas, Taje Tross ir daugybė kitų žy-
mių meno pasaulio atstovų. Visa pa-
roda numatoma KKKC parodų rū-
muose Klaipėdoje. Taip pat uosta-
miestis kvies aplankyti ir Klaipėdos
dramos teatro muziejų, kuriame sau-
gomi teatro eksponatai, o lankytojai
turės progą išvysti senų ir naujų spek-
taklių dekoracijas, rekvizitą, fotog-
rafijų parodą, taip pat turės galimybę
išgirsti įdomiausias istorijas iš teatro
užkulisių.

Na, o tie, kurie nori sužinoti dar
daugiau ir sudalyvauti kuo daugiau
renginių – platesnė informacija gali
būti randama muziejaus naktų ofi-
cialiame puslapyje – muziejunaktis.lt.
Bet svarbiausia – ateiti, dalyvauti ir
pažinti. q

Europos muziejų naktis 
Valdovų rūmai kvietė į virtualią kelionę laiku: buvo galima pamatyti, kaip  nuo XIII a. iki šių dienų keitėsi Vilniaus pilių teritorija

Gabrielės Gervickaitės parodos ,,Technokūnai”  atidarymas Venclovų namuose-muzie-
juje
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Kultūros kronika

Jaunųjų atlikėjų sekstetas ,,Brave noises” (Mantvydas Pranulis (fortepijonas, voka-
las), Mindaugas Stumbras  (gitara), Kazimieras Jušinskas (altinis saksofonas), Arminas
Bižys (baritoninis saksofonas), Domas Snarskis (mušamieji) ir Ernest Germanovič (bo-
sinė gitara) debiutavo penktajame ,,My Unique Jazz” festivalyje. Sekstetas ,,Brave noi-
ses” debiutavo 2015-ųjų ,,Vilnius Jazz Young Power” konkurse, tapo jo nugalėtoju. Tai
jaunų, novatoriškų, veržlių atlikėjų komanda, kurianti savitą, neįspraudžiamą į vieno sti-
liaus rėmus muziką. Šių universalių ir išradingų improvizuotojų raiškos arsenalas – nuo
laisvojo džiazo iki „world music” ir alternatyviojo roko. Šiuo metu grupė pristato savo de-
biutinį albumą ,,Between the Dreams”, kuris sulaukė susidomėjimo ne tik Lietuvoje, bet
ir už jos ribų.

Gegužės 17 d. Tel Avive, Žydų išeivių iš Vilniaus miesto ir jo apylinkių draugijoje „Beit
Vilna” įvyko Icchoko Rudaševskio „Vilniaus geto dienoraščio” pristatymas. Pokalbyje ir
dienoraščio ištraukų skaityme dalyvavo knygos sudarytojas ir vertėjas Mindaugas Kviet-
kauskas, knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
pirmininkė Faina Kukliansky bei garbės viešnios – dienoraštį išsaugojusi Icchoko pus-
seserė Sorė Voloshin-Kalivač, šiuo metu gyvenanti Jeruzalėje, bei antros eilės pussese-
rė Golda Messeg Rudaševskaja, kurios būtent tą vakarą pasimatė pirmą kartą. Icchoko
giminaitės dalijosi prisiminimais ir savo pačių patirtimis karo metais. Susirinkusieji ga-
lėjo išgirsti dienoraščio tekstą skambant originalo jidiš, hebrajų, anglų ir lietuvių kalbomis
bei susipažinti su unikaliu knygos apipavidalinimu. 

Platono, meilė yra aukščiausias žmo-
gaus ir dievų siekis per visą jų gyve-
nimą, o jos patyrimas – nuostabiausias
reiškinys. Šią meilės sampratą Plato-
nas atskleidžia ir savo kūrinyje. Jis pa-
mini ir šlovina vieną iš seniausių
dievų Erotą, nes Erotas – didžiausių
gėrybių šaltinis. Žmogus turi vadovau -
tis meile, nes meilė moko bjaurėtis tuo,
kas gėdinga ir trokšti to, kas gražu.
Erotas (meilės dievas) suteikia drąsos
mylintiesiems ir mylimiesiems, nes
tik įkvėpti meilės žmonės turi tiek drą-
sos ir pasiaukojimo, kad gali vienas už
kitą mirti. Kai pasiekiame grožį, tam-
pame laimingais, o laimingais tam-
pame, kai turime tai, kas gera – tokios
pagrindinės šio neįprasto spektaklio
mintys.

Įdomu stebėti, kaip žiūrovai dau-
giau kaip dvi valandas klauso gar-
siausio visų laikų filosofo tekstų, pa-
rašytų prieš 2400 metų, jiems tai įdo-
mu, tai jaudina ir šiandien. Spektak-
lyje ir nemažai humoro, kai kurios sce-
nos gali šokiruoti – finalinį beveik pus-
valandžio trukmės monologą Sokratą
vaidinantis aktorius kalba visiškai
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Esi daugiaplanė as-
menybė – pasišneku-
čiuo kime apie gyvenimo
žavesį ir sunkumus.

Labai džiaugiuosi
ir didžiuojuosi savo
gyvenimu. Aš esu čia
ir dabar. Labai pa-
tenkinta tuo, ką tu-
riu. Dukra Henrika
Burzaitė gyvena
Pran cūzijoje, bet at-
lekia aplankyti kada
tik gali. Sūnus Ber-
nardas visas paniręs
į Popingo šokį. Važiuojam su juo į Po-
pingo šokių konkursus. Aš, mano
nuostabus vyras Bernardas ir sūnus
Augustinas esame didžiausi jo ger-
bėjai. Mažyliui Augustinui tik ket-
veri. Irgi didelis pagalbininkas. Ma-
mai niekada neatsisakys paduoti tep-
tuko ar dažų. Kaip ir mano studentai,
kuriuos myliu be galo. Man studentai
be galo brangūs. Gyvenu ir kvėpuoju
jų darbais, atiduodu viską, ką turiu.
Noriu, kad jiems pasisektų. Labai

patinka, kai studentai pralenkia mo-
kytoją. Mano visas kūrybinis dar-
bas susijęs su iššūkiais. Turiu savo
dirbtuves namuose, kur priimu mo-
kinius. Organizuoju kombinuotus
maisto ruošimo ir piešimo kursus.
Taigi, atrodo, kad jau nebeiškeisiu
meno į baltą chalatą, nors visada
galvojau, kad grįšiu į mediciną. Ta-
čiau linijos, spalvos, formos ir emo-
cijos, atrodo, bus mane užvaldžiu-
sios ilgam. q

Linijų simfonija

Lenkijos
teatrai
Atkelta iš 6 psl.

Teko šį spektaklį matyti 40-ajame
„Lietuvos teatrų pavasario” festivaly-
je balandį Kaune, tad buvo įdomu pa-
matyti ir to Europos teatruose spek-
taklius mėgstančio statyti režisieriaus
darbą Varšuvoje.

Kaip ir „Autonomijoje”, taip ir
„Krytyje” A. Schillingas nagrinėja
šeimos problemas, santykius tarp ar-
timųjų, ir daro tai nauja teatro kalba,
naudodamas neįprastas priemones ir
įdomią scenografiją. „Krytyje” režisie -
rius kelia pagrindinį klausimą, kodėl
šiuolaikinis pasaulis taip radikali-
zuojasi ir suka į dešinę. Scenoje po kas-
dieninio gyvenimo rutina atsisklei-
džia pagrindinių veikėjų dramos, su-
dėtingi artimųjų santykiai, klastos ir
išdavystės, primenančios vos ne Ant-
ono Čechovo dramas. Tai ir gyvenimo
nuobodulys, ir nenoras ar nesugebė-
jimas kažką keisti, savotiškas abejin-
gumas, kuris neišvengiamai veda prie
tragedijos. Šokiruojančių detalių sce-
noje šįkart buvo mažiau, bet spektak-
lis tikrai įtraukė savo nuosekliu pa-
sakojimu ir puikia aktorių vaidyba. 

Tačiau Varšuvoje yra ir kitų teat-
rų, kurių spektakliai nuolat aptarinė-
jami, čia dirba režisieriai, kurių kiek-
vienas naujas darbas – tai įvykis. Vie-
 nas tokių režisierių, dabar bene po-
puliariausias Lenkijoje ir labiausiai
aptarinėjamas Krzysztofas Garbac-
zewskis, pastatęs daug dėmesio su-
laukusius Nobelio premijos laureato
Władysławo Reymonto „Kaimiečius”.
Naujausias jo spektaklis – Platono
„Puota”, kurią pavyko pamatyti „Nau-
jajame teatre” („Teatr Nowy”). Į šį
spektaklį taip pat veržiamasi, sunku
gauti bilietus, nes sprendimas dvi va-
landas scenoje skaityti Platono dialo-
gus – netikėtas, bet labai įdomus. 

Geriausiu Platono kūriniu laikoma
„Puota, arba apie meile”, pasakojama
apie meilės svarbą, kadangi, pasak

Aušra Jankevičiūtė

nuogas, o po jo kiti aktoriai Sokratą
paguldo ant stalo, apkrauna viso-
kiausias vaisiais bei daržovėmis ir pa-
kviečia žiūrovus pasivaišinti – kai

kas, bet labai nedaug kas išdrįsta tai
padaryti.

Dar vienas spektaklis, kurį teko pa-
matyti Varšuvos dramos teatre („Teatr
dramatyczny”) – amerikiečių drama-
turgo Martino Shermano drama „Po-
linkis”. Tai pasakojimas apie praėju-
sio amžiaus trečiojo-ketvirtojo de-
šimtmečio Berlyną, jo naktinį gyve-
nimą ir tai, kaip viskas pasikeitė atėjus
naciams į valdžią. Spektaklis nagri-
nėja temas apie žmogiškumą, kai pa-
grindiniai herojai – žydai, gėjai paten-
ka į nacių koncentracijos stovyklą ir to-
kiomis sąlygomis turi išlikti. Būtent
čia, tokiomis aplinkybėmis atsisklei-
džia jų būdo savybės, jų troškimas iš-
likti žmogumi ir mylėti. Jautrus, apie
globalias problemas pasakojantis spek-
taklis, labai šiltai sutiktas žiūrovų.

Tokie būtų įspūdžiai iš kelių Var-
šuvos teatrų spektaklių. Žinoma, pačių
teatrų Lenkijos sostinėje priskaičiuo-
jama kelios dešimtys, kasdien yra ro-
doma daugybė spektaklių, savo žiūro-
vus turi ir grynai pramoginis, žiūrovų
linksminimui skirtas teatras, bet čia
tikrai kiekvienas ras tai, kas įdomu,
nauja, netikėta. Kaimyninės šalies te-
atras puikiai atspindi šių dienų ak-
tualijas, net jeigu naudoja tekstus, pa-
rašytus beveik prieš pustrečio tūks-
tančio metų. q

Varšuvos dramos teatras turi tris  scenas  skirtingose miesto vietose


