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Autoriaus žodis
„Koncertas“ – tai knyga, kurioje per įvairias temas ir jų plėtotę
parodžiau Laiką ir save jame. Save su kitais, nes vienas Laike esi
niekas. Niekas nebūkime Laike vieni. Toks gyvenimas prilygtų
skurdui...
Daug „Koncerte“ skambančių motyvų atskleisti ne iki galo.
O ir ne visi suskambo – visko per vieną vakarą nesugrosi. Todėl
atsiprašau nepaminėtų bičiulių ir kolegų, kurie vienaip ar kitaip
susieti su mano gyvenimu ir veikla. Dėkoju visiems, kurie suprato,
parėmė ir toleravo mano idėjas, norus ir darbus. Ypatinga padėka
mano mylimai Gražinai, kuri aukoja save vardan mūsų šeimos ramybės ir kūrybą saugančio židinio. Padėka visiems, padėjusiems
šią partitūrą išleisti. Ir nuoširdiems skaitytojams, po ilgos ir vingrios kelionės užvertusiems paskutinį jos puslapį...
Visos iliustracijos, jei nepažymėta kitaip, – iš Kuprevičių šeimos archyvo. Būtume dėkingi, jei atpažinę nuotraukų autorystę
ar jose užfiksuotus, bet neįvardytus žmones, pastebėję netikslumų
praneštumėte info@giedriuskuprevicius.lt
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Pirma dalis
intrada
Su PIN’u susitikau iš bankomato imdamas pinigus.
– Tik tiek? – paklausė jis, tiesdamas man ranką su dviem šimtais
litų.
– Šiai dienai.
– Tik tiek? – pakartojo, užkeldamas paskutinį skiemenį per didžiąją
terciją.
PIN’as, nenusakomos išvaizdos kaip kokia dievybė, keistai šyptelėjo:
– Girdėjau, rašai memuares.
– Ką tik pradėjau. Iš kur žinai?
– Aš viskąžinaulygiaitaippatkaipirtužinaikadašžinauviskąkąžinaitu, – išpylė jis greitakalbe.
– Tad eik sau.
– Patariu: rašyk taip, kad jie būtų įdomūs ir Schomanntzkiui.
– Kam?
– Mozarto šuniui Goukerliui. Schomanntzkis – to šuns slapyvardis.
Žinai, masonų ložės members visi turėjo slapyvardžius. Net gyvūnai.
Prisimink – skaitei paskaitą Vytauto Didžiojo universitete apie masoneriją muzikoje. Citavai Mozarto laišką: „Tariu sudie, brangiausias
drauge, mielas Hikkiti Horky! Tai Tavo vardas, kurį turėtum įsiminti. Mes visi sugalvojome vardus mūsų kelionei. O jie tokie: aš tapau
Punkitititi. Mano žmona – Schabla Pumfa. Hoferis – Rozka Pumpa.
Stadler – Notschibikitschibi. Mano tarnas Joseph – Sagadarata. Mano
šuo Goukerl vadinasi Schomanntzky. Madame Quallenberg – Runzifunzi. Mlle. Crux – Rambo Schurimuri. Freistaedtler – Gaulimauli. Būsiu dėkingas, jei praneši jam jo naują vardą. – W. A. Mozart.“ Jei bus
įdomūs Schomanntzkiui, skaitys ir Schabla Pumfa, ir Niki Tiki, ir Mikė
Pūkuotukas. Prisimink, juk pasirašinėjai šeštadienines savaitės esė
Antano Balandžio-Sandoros vardu viename dienraštyje.
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– Pakaks tyčiotis. Mano memuares nėra nieko, kas galėtų būti
įdomu maoriams ar jotvingiams. Visa tai, apie ką rašau, yra netolima
praeitis, kuri vieno žmogaus gyvenime tėra lokali istorija. O istorija,
mielas bičiuli, yra tik interpretacijos...
– Nepersistenk. Nors mano elektroninėje galvoje sukasi vienintelis
skaičius, kurį tu žinai atmintinai, galiu būti ir neblogas patarėjas. Atmink – pakaks vien pagalvoti apie tą skaičių, ir aš jau čia. Kaip velnias
Leverkiunui.
– Jam pasisekė.
– Kas žino...
Kažkas palietė mano alkūnę: „Ar jūs jau baigėte?“ Supratau, kad
pernelyg ilgai stoviu prie bankomato. Susigėdęs ir nerišliai atsiprašęs
išsprūdau iš kažkokio neįtikėtinai didingo ir net pasąmone neaprėpiamo prekybos centro, kuriame, kaip nuolat kala reklamos kalviai, apie
viską pagalvota.

Į praeitį reikia žvelgti kiek prisimerkus, priešingu atveju ji
akiplėšiškai užgožia sveiką protą, o be jo cenzūros prisiminimai
pradeda gyventi atskirai nuo savo autoriaus. Memuaristas prieš
pradėdamas privalo neužmiršti, kad jo laukia trys pavojai: negrįžtamas sugrįžimas į praeitį, įsitikinimas, kad tai kažkam reikalinga,
ir nenumaldomas noras kalbėti apie kitus taip, lyg jie buvo šalia
tik dėl jo.
Tegu pašėlusi Tikrovė ir nenuorama Atmintis, žaisdamos, kaip
įmanydamos, padės mums sugroti vieno asmens ir jo aplinkos Koncertą, kuriame temas ir jų plėtotes šaunusis Likimas sudėlios į įvairaus
tempo, garso ir tembro dalis.
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Tėvas
Dievas sukūrė žmones pagal savo paveikslą, vieną iš jų pavadino Kupriu, davė jam Filipo vardą. Tačiau negera buvo žmogui
būti vienam, ir Dievas atvedė Filipui Moterį, kurią pažino, o ši
pradėjo ir pagimdė jam Joną, Juozą ir Simoną. Jonui gimė Barbora, Petras, Jonas, Kazimieras, Pilypas, Jadvyga, Elena, Severinas, Liudvikas, Ričardas ir Mykolas; Juozui – Pranas, Juzė, Kazė
ir Barbora, o Simonui – Aleksas, Klemensas ir Mikalojus. Pranui
gimė Juzė, Kazė ir Barbora, Barborai – Vaclovas ir Jadvyga, Jonui –
Elena, Kazimierui – Viačeslavas, o Pilypas vaikų neturėjo. Petras
sulaukė Galinos ir Liudgardos, o Severinas – Severino, Vlado, Genovaitės, Algirdo, Gedimino, Alinos, Kazimiero, Juliaus, Sigito ir
Paulinos; Juozo sūnui Pranui gimė Jurgis ir Jadvyga, o kiti trys jo
vaikai vaikų nesusilaukė. Taigi, Filipo Kuprio sūnaus Simono Kuprio sūnui Mikalojui Kupriui-Kuprevičiui Moteris pagimdė Jurgį,
Liudą, Viktorą Kuprevičius ir Aliną Kuprevičiūtę. Jurgiui gimė
Marytė, Liudui – Liudas, Alinai – Aldona ir Jūratė, o Viktorui –
Viktoras ir aš, Giedrius Antanas.
Atskiromis šakomis išvešėjo Alekso, Klemenso, Vinco, Anupro
ir kitų Kuprių-Kuprevičių šakos, su laiku praradusios Kuprių pavardes ir tapusios Placidos Preišelgauskienės ar Reginos Zdanavičienės atšakomis, kurių vaikuose gal dar tekėjo lašelis Kuprių kraujo, tačiau vardai buvo iš esmės pakitę ir nutolę nuo pirmatėvio...
Giminės medis didelis, platus, o Kuprevičius (arba, kaip nurodo
viena pavardžių banko svetainė – Kuprevich, Kupervich, Kuprveich,
Kuprrevich, Kupreich, Kuprevih, Kuprevihc, Kprevich, Kurpevich,
Kuuprevich, Kuprevicch, Kuprevcih, Kuprvich, Kupreviich, Kupreevich, Kupreivch, Kuprevic, Kupprevich, Kuprevich, Kuprevvich, Kuprevichh, Kupevich, Kuprevch ir dar 47 su įvairiausiomis raidžių dėlionėmis) sutiksi visame pasaulyje – išsibarsčiusius, pasklidusius,
įsiterpusius į kitas tautas ir religijas.
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Kupriai niekuo nesiskiria nuo milijonų kitų savo giminės medžius išauginusių šios žemės gyventojų. Skiriasi tik pavardės, vardai bei faktai. Mano giminė tėra mažytis Žmonijos atomas.
Taigi, Kuprevičių giminės medis šaknis išleido Kuprių vardu ir
siekia XVII amžiaus pabaigą. Bandymą piešti mūsų medžio siluetą
apsunkina trupiniais išbarstyta giminės istorija. Kaune gyvenantis
Mykolas Kuprevičius atsekė savo šeimos linijas, kuriose įbrėžta ir
Viktoro Kuprevičiaus gyvenimo brydė. Kurį laiką Tėvas pasirašinėdavo Kuprys-Kuprevičia – tokia suslavintos pavardės žemaitizacija. Įdomu atsekti ir pavardės šaknies kupra klajones kitomis
kalbomis. Žydas Gorbulskis, rusas Gorbačiovas, lenkas Gorbarek,
anglas Buckelin, čekas Hrbček, italas Gobba. Kuprių pilna visur.
Net dykumose. Pavyzdžiui, kupranugariai.
Sunku pasakyti, kokioje medžio šakelėje turėtų kyboti Islandijoje gyvenusio prisiekusiojo teisėjo Jozefo Kuprevičiaus pavardė.
O Kėdainių rajono ūkininkas Virgilijus, prokuroras Linas, futbolininkas Mindaugas, Lietuvos laisvės sąjungos narys Rolandas,
dziudo olimpinės rinktinės narys Alfredas, verslininkas Gediminas, fotografas Audrius, Toronto universiteto komandos ledo ritulininkas Paulius, mokslininkas Vidmantas iš Kanados, orientacinių varžybų dalyvis Gelvydas, verslo partnerė Klivlande Kristina, pianistas Andrius, komandinio darbo ypatumus nagrinėjantis
studentas Jotautas – ant kokių medžio šakų lapų turėtume rašyti
šiuos išsibarsčiusius laike ir pasaulyje Kuprevičius?
Kas žino, kokiais takais ir genais Kupriai transformavosi į Kuprevičius? Štai Vasilijus Feofilovičius Kuprevičius – biologas, botanikas, 17 metų ėjęs Baltarusijos mokslų akademijos prezidento
pareigas, tyręs mirties reiškinį ir tvirtinęs, kad sugalvojusi mirtį
Gamta turėjo numatyti ir būdus ją įveikti. Gamta nepasidavė. Mirė
1969-aisiais, sulaukęs 74-erių.
Dar vienas Baltarusijoje pagarsėjęs pilietis Vitalijus Kuprevičius sukūrė modernų baltarusiškąjį raidyną, kuriame susistemino
kirilicos ir lotyniškųjų rašmenų santykį.
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Mano seneliai Mikalojus (1864–1932) ir Viktorija (1869–1917) Kuprevičiai

O maskvietis fizikas Ilja Denisovičius Kuprevičius, dirbęs sunkiai ištariamo pavadinimo institute, kitą dieną po savo devynmečio
sūnaus gimtadienio – o tai buvo 1997 metų rugsėjo 28-ąją – emigravo į Izraelį ir taip susidomėjo Senuoju Testamentu, tiksliau –
senovine judėjų Tora, kuri žydams buvo dovanota paties Visagalio, kad netrukus pateko į Tel Avive įsikūrusio rašytojo Pašos
Amnuelio iš Baku ir fantasto Danilo Kliugerio iš Simferopolio
Viktorija Kuprevičienė (viduryje) su lietuvių mėgėjų ansamblio dalyviais Smolenske, 1909 (?)
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draugiją, pradėjusią leisti fantastinės literatūros žurnalą „Miry“
(„Pasauliai“, o gal „Taikos“?..). Šio
žurnalo puslapiuose ir pasirodė
gana plačiai nuaidėjęs romanas
„Kodo žmonės“. Jame aprašoma,
kaip Ilja Kuprevičius aptiko besileidžiančio nuo Sinajaus kalno
Mesijo pamestą priesakų lentelę,
pranešančią apie Jo asmeninį pasirodymą... Šį vaidmenį romane
puikiai atliko kitas visos trijulės
narys – repatriantas iš Kijevo Ilja
Koganas... Knyga vertinga prieš
skaitant „Da Vinčio kodą“...
Pakartosiu kaip maldą: Filipas
Kuprys turėjo tris sūnus: Simoną,
Viktoras, Alina ir Liudas Kuprevičiai
su motina Viktorija, 1912
Joną ir Juozą. Pirmasis susilaukė
keturių dukterų ir trijų sūnų –
Alekso, Klemenso ir Mikalojaus. Štai tasai Mikalojus ir yra mano
senelis, garsus XIX amžiaus pabaigos laisvamanis, gydytojas, gyvenęs ir tarnavęs žmonėms Biržuose.
Mikalojaus Kuprevičiaus žmona Viktorija Švabaitė-Kuprevičienė (vestuvės įvyko 1896 metais) buvo išauklėta lenkiškoje aplinkoje, bet greitai pramoko lietuviškai, persiėmė vyro idealais, labai
aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, steigė chorus, į kuriuos
dainuoti ateidavo lietuvių, žydų, lenkų, netgi latvių. Rengdavo
labdaros vakarėlius, globojo jaunus menininkus. Jos įkurtam chorui kurį laiką vadovavo tuomet konservatorijos studentas, vėliau
garsus kompozitorius Stasys Šimkus. Buvo statomi ir lietuviški
vaidinimai. Vienas iš jų vadinosi „Pirmasis degtindaris“. Viktorija
buvo „Varpo“ draugijos aktyvistė, mokėjo skambinti pianinu, tad
dalyvaudavo ir tos draugijos koncertuose. Kuprevičių namuose
susirinkusiems savo eiles skaitydavo ir Julius Janonis...
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Lietuvių mokslo draugijos susirinkimo dalyviai,
Mikalojus Kuprevičius – pirmas iš dešinės trečioje eilėje, 1912

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui senelis buvo mobilizuotas, perkeliamas iš vienos ligoninės į kitą, kol galiausiai pateko į
Rusiją. Netrukus pas vyrą į Smolenską atvyko ir žmona su vaikais.
Viktorija mirė nuo kraujo užkrėtimo, nudraskiusi ant nugaros
iššokusį spuogelį... Senelis būtų ją išgelbėjęs, bet ji kategoriškai atsisakė būti gydoma – baisiai bijojo daktarų. Šią savybę paveldėjo
ir mano Tėvas – jis alpdavo vos pamatęs švirkštą, o dantų eidavo
traukti tik po to, kai priimamajame išgerdavo su jį atlydėjusiu broliu Liudu du degtinės pusbonkius – abu po vieną. Tuomet traukdavo po tris dantis iš karto ir jokio alpulio!
Namuose saugau istorinę A. Jurašaičio nuotrauką, kurioje
mano diedas – taip senatvėje senelį vadino mano Tėvas – įamžintas su pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę) sėdinčiu Jonu Jablonskiu,
Julija Žymantiene-Žemaite, Petru Kriaučiūnu, dr. Jonu Basanavičiumi, Liudvika Didžiuliene-Žmona, dr. Jonu Dielininkaičiu;
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antroje eilėje – Vincas Palukaitis, dr. Antanas Vileišis, Baltramiejus Čepulis, Adomas Sketeris, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis,
Jonas Ambrazaitis; trečioje – Juozas Kairiūkštis, dr. Jonas Spudulis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis ir jis pats eilės pabaigoje... Iš
nuotraukos į mane žvelgia šešiolika ryžtingų ir ramių žvilgsnių,
kuriuose meilė Tėvynei neatsiejama nuo tų garbingų piliečių siekių ir nuveiktų darbų. Fotografuota Vilniuje, po Lietuvių mokslo draugijos susirinkimo, gal 1912 metų birželio 12-ąją ar kitą rytą,
priešais Meistavičiaus butą kitoje gatvės pusėje esančiame Georgijaus prospekto 22-ajame name, „Rūtos“ draugijos salėje.
Netikėtai suskambęs telefonas atitraukė žvilgsnį nuo nuotraukos.
– Nejaugi tu ketini paskandinti skaitytojus bedugniame istorijų,
pavardžių ir adresų liūne? Kam tai įdomu?! – šaukė balsas anapus.
– PIN’ai, nurimk, skaitytojas skaito tik tai, kas jam įdomu, vadinasi,
šią dalį jis ramiausiai praleis.
– ...ir ieškos kitos knygos, kuri nekankins jo bereikšmėmis detalėmis.
– Bereikšmėmis?! Nejau tu manai, kad ši dabar mano bibliotekoje
kybanti nuotrauka bereikšmė? Kai imuosi naujų darbų, kai dygsta manyje kokia nauja idėja ar smegenis varsto abejonių durklai, netgi trumpas žvilgsnis į šią patamsėjusią nuo laiko nuotrauką daug ką paaiškina.
Draugėn suėjusių žmonių akys tarsi kalba: tu pasielgsi teisingai arba
neskubėk.

Senelis Mikalojus (Mykolas) Kuprevičius gimė Lenčiuose
(Kėdainių apskritis) 1864 m. vasario 8 d. (senuoju stiliumi – sausio 27 d.). „Vikipedijoje“ jis vadinamas garbingai ir gražiai: gydytojas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas, visuomenės
veikėjas. Pridursime – vegetaras, abstinentas, nerūkė, dalyvavo
tolstojininkų judėjime, išvertė ir išleido Levo Tolstojaus veikalą
„Pirmoji pakopa“. Skaitė paskaitas apie mokslą, papildydamas jas
chemijos, fizikos laboratoriniais bandymais, siekdamas sudominti ūkininkus mokslo laimėjimais. Griežtai kovojo su barbarizmais
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ir svetimybėmis, besiskverbiančiomis į lietuvių kalbą, kvietė jaunuomenę aktyviai darbuotis Lietuvoje, o ne svetur, pateisindamas
emigraciją tik tuo atveju, jei tėvynė duonos pavydi ir neduoda. Slapyvardžiais M. Sk., M. Skiedra ir kt. bendradarbiavo laikraščiuose
„Aušra“, „Varpas“, bendravo su šviesuoliu, garsios etnografinės apybraižos „Balanos gadynė“ autoriumi Mikalojumi Katkumi. Susipažinęs su legendiniu knygnešiu Jurgiu Bieliniu, jo dėka gaudavo iš
Prūsijos pargabentų lietuviškų knygų, laikraščių ir platindavo juos
apylinkių gyventojams. Rinko tautosaką – du didžiulius (daugiau
kaip 10 000!) lietuviškų priežodžių ir mįslių rinkinius pats perdavė saugoti į Vytauto Didžiojo universiteto biblioteką. Kas žino,
kur jie dabar?
Kai baigęs mokslus 1893 m. grįžo į Lietuvą, iki 1896 m. dirbo
gydytoju Grinkiškyje. Sprukdamas nuo carinės valdžios persekiojimų, 1900–1909 m. su šeima gyveno ir dirbo Rusijoje. Ten gimė ir
mano Tėvas. Grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas dirbti į Biržų ligoninę.
Švenčiant ligoninės įkūrimo 50-metį „Biržų žiniose“ [nr. 16
(202), 1927 m. birželio 5 d., kalba netaisyta] senelis prisimena:
Man Lietuvoj visur patinka gyventi. Todėl nesiskundžiau ir Krakių gyvenimu. Bet kai Krakėse ėmė veistis per daug neregėtų negirdėtų
giminių, tai nusprendžiau sau pasitraukti toliau nuo tokių bičiulių,
kurie pamatė mane daktaraujant, bet kurie nematė ir nenorėjo manęs
pažinti mokslo vargus vargstant. O tų vargų lygmalio upelio būta!..
Taigi, 1909 m. gavęs iš Biržų ligoninės globėjų pakvietimą, priėmiau pasiūlymą ir, ūmai išsipardavęs, liepos mėnesį leidausi su žmona
ir vaikais į Biržus.
Iki Subačiaus stoties vykome geležinkeliu, kur buvo rusų tvarka,
bet nieko ypatingo neatsitiko. Nuo Subačiaus gi iki Biržų teko važiuoti
lietuviškai: lietuviškuose ratuose, lietuviškais arkliais ir lietuvio vežiko
globoje.
Atvykęs į Subačių, nustebau neradęs mane laukiančių arklių, nežiūrint vakarykščiai muštos telegramos dėl mano atvažiavimo šiuo
traukiniu.
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Traukiniui išėjus į Kupiškio pusę ir bent pusvalandį sugaišus padvados beieškant, sutikau ką tik atvažiavusį poriniais ratais raudonveidį purvais apdrabstytą žmogų mane vežti. Purvini arkliai striukai
slėpsnomis trūkčiodami skubiai alsavo, o nuo šlapių rimbu iščaižytų
šonų kilo į viršų garo debesys. Iš visko supratau, kad važiuota audringai ir gyvulių nesigailėta.
Vežikas toks iširęs, mikčiodamas ir netvirtu balsu pareiškė vežti
tuojau nebegalėsiąs, reikią arkliams duoti pasilsėti ir pasiganyti. Gerai. Arkliai ilsisi, ganosi, mes užkandžiaujame, geriame arbatos. Vaikai, nuo arbatos sušilę, užmigo, ir tik po 3 valandų vežikas paragino
važiuoti. Apsidžiaugę, visi skubinomės, vaikai dar mieguistomis akimis, sulindome į vežimą ir važiavome į Vabalninkus. Laukuose, įsilinksminę, užtraukėme dainą:
Kad važiavom per laukelį,
Žvengė mūsų bėri žirgai;
Tik neliūskit, žirgužėliai,
Jau netoli Biržų miestas!..
Taip linksmai bevažiuodami nepasijutome ir Vabalninkus privažiavę. Čia vėl gavome iš mūsų globėjo pasiūlymą bent pusvalandį pailsėti, kad arkliai atsikvėptų. Gerai. Ilsimės...
Praslinkus ilgai valandai, einu į kiemą prie arklių. Vežiko čia visai
nėra. Arkliai, pamatę mane, maldaujančiai ir graudingai sužvengė ir
alkanomis akimis pasistūmė į mano pusę. Stovėjo neėdę. Nebuvo jokio
ženklo, kad arkliams būtų buvę pamesta dobilų ar šieno. Niekur šapelio nesimatė.
Ėmė lynoti. Susirūpinęs bėgau mielo vežiko ieškoti. Po ilgų žygių
pamačiau kelionės draugą svyruojančia eisena bežengiantį per turgavietę. Pamojau jam ranka į savo pusę. Pamatė, suprato ir linkstančias kojas pasuko į mane. Žmogui kalba visai nesisekė, liežuvis pynėsi,
lūpų kertelėse matėsi sutirštėjusių putų burbulai. Aišku, kad žmogelis
miežių kraujo buvo nuveiktas ir baigtas.
Visgi paraginau važiuoti. Šiaip taip išbraklinę ratus iš kiemo vėl
važiavome ir vėl džiaugėmės. Tik to džiaugsmo neilgo būta. Vežikas
nebematė kelio dienos šviesoj. Išverstomis, baltomis ožio akimis jis vi18 / K O N C E R T A S

sai betiksliai žiūrėjo į begalinę erdvę, o tuo tarpu ratai, čia į kairę, čia
į dešinę ėmė slidinėti, taikindami į vieškelio griovius. Mėginau paimti
vadžias į savo rankas, bet kur tau! Vežikui unaras atbudo: „Ar aš, po
paraliais, nemoku važiuoti!“ Sukirtęs arklius, bandė parodyti, kaip jis
mokąs važiuoti ir, keletą sieksnių prašokęs, nuleido pusę ratų nuo tilto
į griovį ir ko neapvertė. Man visi gaurai pasišiaušė. Besukant arklius į
kelią, iškrito vežikui iš rankų vadžios, kurias suėmęs, liepiau jam lipti
iškelti arkliams iš viržių kojas.
Gavau progos ištrūkti nuo pavojingo globėjo. Išpainiojus jam arklių kojas, aš, pajudinęs vadžias ir pabaidęs arklius, leidausi be vežiko toliau važiuoti ir džiaugiaus juo nusikratęs. Vežikas gi, pamatęs
ką aš padariau, puolė bėgti užpakaly ratų, siekdamas įkibti, baisiu
balsu bliaudamas ir tvirčiausiais rusiškais žodžiais mane laimindamas. Taip žmogus tebliauna pamatęs vilką, mešką ar ragindamas vagį
gaudyti...
Privažiavome Klausučių kaimą ir čia sustojome prie p. Klusio kiemo. Mano prašomas, p. Klusis sutiko nuvežti mus Biržus.
Mums besirengiant, pribėgo uždusęs, visai sušilęs, suplukęs, bet
žymiai prablaivėjęs vežikas. Jis bliovęs iš baimės ir nusiminimo: jam
pasivaidinę, kad jį užpuolusi gauja vagių, atėmusi iš jo dienos šviesoj
arklius ir ratus ir nubildėjusi į Kuršą.
Po trumpo bendro juoko, vežikas, paėmęs savo arklius, ramiai važiavo užpakaly mūsų, veždamas mano daiktus.
Taip pasibaigė kelionė į Biržus, kurią atsiminęs visuomet gaunu
linksmą nuotaiką ir visuomet atsimenu išgąstingą kelionės draugo
bliovimą.
Tame pačiame laikraštyje senelis mena ir rimtesnius dalykus:
Buvo nustatyta už išduodamus ligoniams vaistus imti po 15 kapeikų nuo recepto, biednuomenei gi buvo leista išduoti vaistus be šio mokesnio. Toks rūpestingas neturtingųjų ligonių apžiūrėjimas irgi visais
atžvilgiais buvo girtinas. Bet dėl manęs šis beturčių klausimas suteikė
rimto ir skaudaus nemalonumo ir, atvirai tariant, išsprogdino mane
G iedr iu s K u pre v ič iu s / 19

iš Biržų ligoninės. Atsitiko taip: kai kurių įtakingesnių valsčiaus ponų
buvau apkaltintas, būk aš per daug gausiai išduodąs vaistus neturtingiesiems nemokamai. Ligoninės biudžete pasidaranti piniginė skylė.
Ištraukomis iš ligoninės knygų man pasisekė įrodyti, kad aš kai kuriais metais buvau mažiau išdalinęs biednuomenei vaistų nemokamai,
negu mano pirmtakas, t. y. buvau šykštesnis ir nenusipelnęs kaltinimo.
Paminėtinas dar vienas ligoninėje buvęs trūkumas. Ligoninės globėjai (3 ar 4 asmenys) per puspenktų metų mano buvimo ligoninės vedėju nė vieno karto nesugebėjo susirinkti ligoninės darbams ištirti. Tą
gali patvirtinti teisingas ir bešališkas p. Venclovas, jei jis sveikas tebegyvena. O globėjų kuopa yra ligoninės galva ir širdis. Nuo jos pareina
visa ligoninės tvarka ir pilnas jos gyvenimo nustatymas.
Kad ir teko man pasitraukti iš Biržų ligoninės, bet mano širdy Biržai paliko malonių ir gilių atsiminimų. Man teko ten darbuotis tarp
gerų, šviesių, ypač evangelikų reformatų tikybos žmonių; ten turėjau
geraširdžių draugų, kaip kun. P. Jakubėną ir a. a. St. Dagilį. Be to,
mano atminčiai ypač brangu, kad su tais maloniais žmonėmis bendrai
nuveikta šiokių tokių kultūrinių darbų, kurie ugdė tautišką žmonių sąmonę ir prisidėjo prie įkūrimo mūsų nepriklausomos valstybės. Šokio
ratelio veikimas, teatro vaidinimai, liaudies dainų koncertai, paskaitos, ugniagesių d-jos iškilmės su puikia vėliavos nešiotojo gerb. Marcinkevičiaus išvaizda – viskas džiugino ir ramino mano širdį. Ten pat,
Biržuose, mano paties glaudžioj šeimoj, buvo žadinami ir auginami
pilietiški jausmai.
Mano a. a. žmona Viktorija, augusi lenkiškoj dvasioj, tautiškai pilnai subrendo Biržuose ir tapo pilnai sąmoninga Lietuvos pilietė, stropi
jaunimo auklėtoja ir uoli Lietuvos dirvonų arėja. Tie patys Biržai ir
mano vaikų lietuviškąją nuotaiką sustiprino. Jie ir dabar tebekartoja,
kad jiems niekur kitur taip gerai nebuvę, kaip Biržuose. Dviejų gražių upių žiotyse istorinis miestas su pilnais paslapčių Radvilų rūmų
griuvėsiais, platusis ežeras – narų karalija, ir puikios, kad ir vylingos salos rište rišo jaunas sielas prie Lietuvos šalelės. Ir jei mano sūnus Jurgis taip yra pamilęs botanikos mokslą, tai ir yra Biržų krašto
nuopelnas.
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Po vienuolikos nuo Biržų apleidimo metų mano širdis dažnai ilgisi
Biržų malonių žmonių ir gražaus krašto. O jei žmogaus širdis po tiek
daug metų sako kokiam kraštui „ilgiuos!“, tai tikras ženklas, kad tame
krašte ir dora, ir šviesa žydi.
1912 metais Biržuose kartu su kitais šviesuoliais įsteigė pirmąją
spaustuvę. „M. Yčo ir B-vės spaustuvėje“ pradėjo leisti pirmą po
Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos provincinį laikraštį „Biržų žinios“, taip pat periodinę reformatų spaudą. Biržuose tikriausiai
pirmą kartą senelis susitiko ir su ten gyvenusiu proletarų poetu
Juliumi Janoniu (1896–1917). Kartą tasai nuo blogo maisto susirgo
vidurių kataru. Senelis apžiūrėjo ligonį ir paklausė:
– Ar tamsta kelmus grauži, kad tavo viduriai kaip senio?
Teko ligonį priglausti. Vėliau seneliai rėmė Janonio mokslus
Šiaulių gimnazijoje, leido gyventi jų namuose, skyrė atskirą kambarėlį mansardoje. Pietaudavo visi kartu, nors, kaip pasakojo Tėvas, Julius jautėsi nejaukiai, dažnai kosėdavo, skųsdavosi krūtinės
skausmais. Tėvas pasakojo, kad jaunasis poetas mokė Kuprevičiukus aritmetikos, istorijos... Vėliau Tėvas pagal Janonio eiles sukūre
keletą įsimintinų dainų – „Kalvis“, „Pirmoji žibutė“...
Po sėkmingo darbo metų Biržuose Kuprevičiai atsikėlė į Žagarę. Namų archyve radau iš Žagarės 1927-ųjų sausio 27 d. senelio
rašytą laišką Tėvui, kuriame jis išsako savo ketinimus dėl Dailės
muziejuje sudaromos tautinės keramikos kolekcijos. (Tuo metu
mano Tėvas dirbo Kauno M. K. Čiurlionio galerijoje ir važinėjo
po Lietuvą su kolegomis rinkdamas tautodailę.) „Jei man pasitaikys tautodailės dalykų pamatyti – tai nupirksiu ir tau pristatysiu“, –
rašė senelis. Buvo atkaklus, užsispyręs, netgi tiesmukas, tačiau kuklus ir nuoširdus žmogus. Parašė ir savo lėšomis išleido brošiūrą
„Apie popiežiaus neklaidingumą“, taip užsitraukė didelę kunigų
nemalonę. Tėvas pasakojo, kad senelis už tą rašinį buvo atskirtas
nuo Bažnyčios.
O konfliktas kilo dėl karštos diskusijos apie lietuvybę su vienu
dvasininku, kuris viešai išvadino senelį didele lietuviška beždžione.
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Jam paantrino ir griežtai prieš lietuviškus raštus, jų rašytojus ir
platintojus nusistatęs Grinkiškio klebonas, savo prolenkiškas pažiūras dėstęs per pamokslus. Senelis nepasidavė. Įkūrė slaptą švietėjų būrelį „Atžala“, kurio veikla kunigus itin suerzino. Tuomet ir
atsirado toji brošiūra. Įdomu būtų paskaityti, bet man nepavyko
jos rasti...
Mikalojus Kuprevičia (mėgo pasirašyti žemaitišku stiliumi) vadino save ne ateistu, o laisvamaniu. Vadovavo Laisvamanių etinės
draugijos Žagarės skyriui.
Visą gyvenimą gėrė verdančią arbatą, ji išprovokavo žaizdelę
burnoje, o ši – gerklės vėžį, nuo kurio 1932 metų rugpjūčio 11-ąją
senelis mirė. Testamente nurodė palaidoti Kruopių laisvamanių
kapinėse, kurių vienas iš įkūrėjų buvo. Gydytojo valia buvo įvykdyta.
Išlikusios dvi senelio laidotuvių nuotraukos liudija savotišką
tos dienos nuotaiką: žinia, kad senelis bus laidojamas neseniai atidarytose laisvamanių kapinaitėse ir ceremonijoje nedalyvaus dvasininkas, tradicinių papročių išauklėtoje visuomenėje kėlė nuostabą, kuri, sumišusi su neabejotina pagarba senelio veiklai ir nepaprastam velionio principingumui, teikė įvykiui išskirtinę svarbą.
Visų veiduose matyti graži rimtis, žmonių daug – juk laidojamas
visų gerbiamas ir mylimas daktaras Kuprevičia, kuris daugeliui čia
atėjusiųjų ne kartą buvo padėjęs sunkioje ligos valandoje. Keistų
formų sunkvežimis su baltai dažyta kabina, du kuklūs vainikai, saikingos puokštės gėlių. Prie karsto fotografavosi visi – ir būrelis kaimiečių su baltomis skarelėmis, ir iškilmingus drabužius užsivilkę
vyrai. Arčiausiai katafalko stovi Mikalojaus vaikai – duktė Alina ir
du sūnūs – Liudas ir Viktoras. Trečiasis, Jurgis, laidotuvėse nedalyvavo. Čia regiu ir antrąją Kuprevičiaus žmoną su berniuku, kuris ar
tai anos sūnus, o gal koks priklydęs. Senelis su antrąja ponia vaikų
nesusilaukė... Į nežinomo fotografo kamerą žvelgia keletas kariškių,
dešinėje matyti muzikantai su dūdomis ir ant žemės stovintis didžiulis būgnas. Žmonės stovi vienplaukiai, kiti – su gražiomis baltomis kepurėmis – laidotuvės juk be kunigo...
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Mikalojaus Kuprevičiaus laidotuvės, 1932

Šiandien tose kapinaitėse – vos keli kapeliai. Sovietmečiu juos
prižiūrėjo pionieriai, dabar – taip pat su meile, bet jau kiek kitokia –
čionykštės mokyklos mokiniai. Atmintis gyva ir kol kas saugi. Ligi
dabar stovi ir keturi kapinaičių vartus laikantys mūro stulpai. Tik
tvoros nebėra.

Laisvamanių kapinių vartai Akmenės r. Kruopių miestelyje,
kapinės atidarytos 1926 m., 2002
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Šeima, arba Dar apie Tėvą
Tėvo sesuo Alina buvo liekna, aukšta, pailgo veido moteris, tikra aukštaitė.
Vaikystėje ji gyveno slaptą nuo brolių gyvenimą, retai kartu su
jais žaisdavo, o ir jie į savo berniokiškas išdaigas jos nekviesdavo.
Alina ištekėjo už garsaus tuometinės Lietuvos kariuomenės
pulkininko Alfonso Sklėriaus-Šklėrio (1890–1943). Kartu su kitais
aukštais kariuomenės pareigūnais 1941 metų birželio 10 dieną jis
buvo sovietų pakviestas į tariamus kvalifikacijos kursus Maskvoje.
Bloga nujausdamas spėjo išsiųsti šeimyną iš Lietuvos į Vokietiją.
Pats po dvejų metų žuvo Sibire, kur ir daugybė kitų lietuvių neatlaikė kvalifikacijos kursų metodų. Su Alina, kuri vėliau įsikūrė su
dukromis Kanadoje, Tėvas susirašinėti bijojo. Ji taip pat buvo atsargi – archyve neradau nė vieno jos laiško iš Toronto...
Senelis Mikalojus siekė, kad sūnūs būtų išsilavinę.
Jurgis Kuprevičius studijavo botaniką Kazanės, vėliau Vienos
universitete. Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Kauno botanikos
sode, tęsė floristikos tyrimus, kartu su Konstantinu Regeliu rinko
mūsų krašto augalus.
Vilniaus universiteto herbariume saugomas itin retas, gal ir vienintelis, Lietuvoje augusio Silene dichotoma (dvišakės naktižiedės)
herbarizuotas pavyzdys. Šį iš kitų kraštų į mūsų šalį atklydusį, laukuose ir palaukėse tarpstantį retą augalą Jurgis Kuprevičius kartu
su K. Regeliu rado ir identifikavo 1925 metais Marijampolės rajone, Daukšių kaimo apylinkėse.
Drauge su J. Dagiu ir A. Minkevičiumi J. Kuprevičius sudarė
ir 1934 metais išleido pirmąjį išsamų „Vadovą Lietuvos augalams
pažinti“. Surinko apie 1 300 herbariumo lapų, dabar jie saugomi
Vilniaus universitete. Sovietinio saugumo persekiojamas Jurgis
baigė gyvenimą savižudybe neaiškiomis aplinkybėmis 1941 metais
Kauno botanikos sode. Kūnas kremuotas, o smegenys ilsisi Kauno medicinos universiteto panoptikume (kunstkameroje).
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Alina Kuprevičiūtė-Sklėrienė Toronte (Kanada)
Mikalojus Kuprevičius su sūnumis Viktoru, Jurgiu ir Liudu

Retas augalas dvišakė naktižiedė (Silene dichotoma)
Jurgis Kuprevičius Kauno botanikos sode

Jurgio duktė Marija baigė Vilniaus konservatorijos fortepijono klasę, ištekėjo už puikius vokalinius duomenis turėjusio ir pas
Kiprą Petrauską besimokiusio Henriko Jankausko, vėliau ilgamečio Muzikinio teatro pastatymų dalies vedėjo, patyrusio problemų
darbuose dėl nelemtos praeities – buvo tremtinys.
Tėvo brolis Liudas buvo tikras bohemos liūtas – labai linksmas
visokiausių kompanijų žmogus. Grojo restoranuose, per nebylaus
kino seansus (beje, kurį laiką taperiu buvo ir mano Tėvas), Kauno muzikiniame teatre dirbo baleto koncertmeisteriu. Jį vadino
Liusa, buvo visų labai mylimas. Mokėjo derinti pianinus su stipriaisiais gėrimais. Žmona Erna iki mirties dirbo salių prižiūrėtoja
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žusios Antano Žmuidzinavičiaus kolekcijos. Sūnus Liudas iki mirties (2012) dirbo Kauno taksi bendrovėje. Abu gimėme tą pačią
dieną šešerių metų skirtumu. Dar po šešerių metų gimė mūsų ilgametis įnamis – cirko artistės ir kažkokio gatvės bėgūno hibridas
ryžas šuva Bukis. Jis atlaikė mūsų papročius aštuoniolika metų. Jo
darbą keturiolika metų tęsė spanielis Argas – visiškas lepūnėlis, tiesa, miegojęs lauke iki –10 ˚C. Dar apie gyvūnus: Tėvas pasakojo,
jog turėjo prijaukintą varnėną, žvirblį ir... musę, kurią visi labai saugojo, – toji nelaimėlė atsirado namuose Naujųjų metų išvakarėse ir
liko gyventi iki pavasario. Paskui kažkur pradingo daugintis...

Nida. Liudo Kuprevičiaus miniatiūra ant akmens, aliejus. 8,5x5,5. 1970

Mano prisiminimai apie Tėvą pirmiausia susiję su muzika ir
muziko profesija. Visi pokalbiai, begalė bendrų pasivaikščiojimų
po įvairiausias jo darbo vietas – o tuo metu, šeštojo dešimtmečio
viduryje, Tėvas dirbo labai intensyviai daugelyje saviveiklos kolektyvų, nes statė priestatą prie senelio namo ir labai stigo lėšų, –
visur skambėjo muzika, dainos, visur stebėjau repeticijas, koncertus, peržiūras. Taip pamažu į tą koncertinę veiklą įsitraukiau ir aš.
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Tėvas niekada niekam nepasakė nė vieno pikto ar užgaulaus žodžio, jis tik siekdavo, kad dainorėliai, kurių dauguma buvo paprasti darbininkai, pasistengtų intonuoti švariau, dainuotų ritmingiau
ir su didesniu įkvėpimu. Gal todėl bemaž visi Tėvo vadovaujami
mėgėjų vokaliniai ansambliai, duetai ar solistai per tuometines
gausias peržiūras ir konkursus užimdavo pirmąsias vietas. Tuose
konkursuose pasirodydavau ir aš su savo improvizacijomis.
Nepaprastai daug Tėvas bendravo su vaikais. Jiems parašė kelis šimtus dainų, vadovavo vaikų ir moksleivių chorams, o Jono
Jablonskio gimnazijoje su vaikais pastatė savo operą „Žiogas ir
skruzdės“ bei baletą „Piemenaitė ir kaminkrėtys“. 1953 metais operą transliavo Vilniaus radijas, savo iniciatyva įrašęs ne pianinu
akompanuojamą vaikų dainavimą, kaip per spektaklius Kaune,
o su visu orkestru. Bandė kurį laiką vidurinėje mokykloje dėstyti muziką, bet tai, švelniai tariant, jam sekėsi prasčiau. Būdavo,
neapsikentęs mokinių elgesio visus išvarydavo už durų. Klasėje
likdavau tik aš vienas. Kai mokyklos direktorius Jurgis Mileris,
susidomėjęs to baisaus triukšmo koridoriuje priežastimi, užeidavo į klasę, Tėvas jam paaiškindavo: „Jie nenori mokytis muzikos.“
Vėliau šią frazę direktorius išmoko atmintinai.
Tėvas buvo nepaprastai įdomus pasakotojas, mokėjo bendrauti
ir su duobkasiu, ir su ministru. Su visais rasdavo apie ką kalbėti.
Labai mėgo šposauti, iš Jo lūpų išgirdau begalę neįtikėtinų istorijų
apie keliones po Lietuvą, kai kartu su dailininkais rinko tautodailę,
kai vadovavo Lietuvos kino studijos orkestrui, kai akompanuodavo žymiausiems Lietuvos dainininkams per gastroles po kraštą.
Tėvas buvo pareigos žmogus. Nežinau nė vieno atvejo, kad būtų
kur vėlavęs ar neatlikęs pažadėto darbo. Jis labai stebėdavosi nesilaikančiais žodžio, nepunktualiais, meluojančiais ar prastai dirbančiais dėl tingumo ar aplaidumo. Labai domėjosi politika, bet niekada nepriklausė jokiai partijai ar grupuotei. Buvo visų galų meistras
ir niekada nedejavo dėl likimo skriaudų ar nelaimių. Niekada iš nieko nesiskolindavo. Gal todėl gyvenome ramiai ir teisingai.
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Ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje Tėvas dirbo M. K. Čiurlionio galerijoje. Tuo metu muziejui vadovavo Paulius Galaunė.
Tėvui buvo patikėtos sekretoriaus pareigos, į kurias įėjo ir kasmetinių ataskaitų apie muziejaus veiklą rašymas. Štai jose ir randu nemažai principinės kritikos tuometinei muziejų tvarkai, ministerijai,
departamentams ir pačiam direktoriui. Tėvas be skrupulų įvardydavo visas muziejaus bėdas, nesvarbu, iš kur jos kildavo. Vienoje
ataskaitoje pažymi, kad „be muziejaus paruošto kultūros paminklų
apsaugos įstatymo paminklų apsaugos darbas [...] tiktai chroniškas
nesusipratimas tarp norinčių šią apsaugą vykdyti muziejaus pareigūnų ir suinteresuotų vengti muziejaus kontrolės įvairių paminklų
savininkų bei valdytojų arba kultūros paminklų prekiautojų“. Kitoje
vietoje rašo apie muziejaus darbuotojams privalomų vykdyti darbų
neadekvatų dydį. Dar kitur abejoja apie tikslingą muziejui skirtų
lėšų panaudojimą ir pan. 1941 metais Tėvo parašyta itin išsami Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus ketverių metų ataskaita byloja
apie reikalų išmanymą ir gyvą reakciją į to meto valdininkų požiūrį
į kultūros būklę ne tik Kaune, bet ir visoje šalyje. Žinoma, tokios
atviros ir ne visuomet patogios ataskaitos buvo viena iš priežasčių,
dėl kurių Tėvui tas pareigas teko palikti, nors su Pauliumi santykiai
visą laiką buvo nepaprastai geri, netgi draugiški.
Svarbiausia Tėvui buvo šeima. Jas turėjo dvi. Pirmoji santuoka pasibaigė teismu ir skyrybomis. Sūnus Viktoras liko gyventi su
motina.
1937 metais susikūrė nauja Kuprevičių šeima. Regina Lechavičiūtė-Kuprevičienė pagimdė pirmąjį sūnų, deja, negyvą, o 1944 m.
balandžio 8 d. – mane. Gimdymas buvo sunkus, ropojau iš Motinos įsčių tai šonu, tai užpakaliu, aiškiai nenorėdamas palikti šiltos ir jaukios menės. Į šį pasaulį atėjau tylėdamas ir tik po stipraus pliaukštelėjimo per užpakalį paleidau kakarinę. Buvau smarkiai panašus į Tėvą. Tik be akinių.
Sunkiais pokario metais, kai trūko ir maisto, ir drabužių, kai
kiekvieną dieną – nesvarbu, ar vokiečių, ar sovietų okupacijos metais (mes visą laiką gyvenome Kaune), – grėsė represijos ar kitokie
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nemalonumai, Tėvas visą laiką siekė, kad namuose būtų bent minimali gerovė. Tik vėliau supratau, kokia kaina to buvo siekiama.
Motina, kai jau būdavo visai striuka, dirbusi tai braižybos ir
dailės mokytoja toje pačioje Jono Jablonskio mokykloje, tai dailininke Kauno Jaunojo žiūrovo teatro dekoracijų ceche, galiausiai
visą dėmesį sutelkė mano auklėjimui, namams. Be jos išmintingo
vadovavimo šeimos biudžetui, be jos kruopščiai surašytų išlaidų
ir pajamų sąsiuvinių gyvenimas būtų buvęs kur kas vargingesnis
ir sunkesnis.

Viktoras Kuprevičius – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus sekretorius, 1939

Tėvo archyve saugoma iškarpa iš XX amžiaus pradžioje kažkokio rusų kalba leidžiamo laikraščio, kuriame rašoma apie „jaunojo
pianisto ir kompozitoriaus ponaičio Viktoro Kuprevičiaus kūrinėlius, pasižyminčius novatoriškumu ir geru skoniu“. Apie jo kūrybą
1971 metais „Vakarinėse naujienose“ gražiai rašė Konradas Kaveckas, 1976 metais dienraštyje „Kauno tiesa“ – muzikologė Eugenija Ragulskienė, kuklius vertinimus pateikė muzikologė Galina
Vulfson nedidelėje, 1978 metais Rusijoje išleistoje knygelėje „Jie
kuria vaikams“. Vėliau apie Tėvą rašė Virginija Vanagienė „Dienoje“ (1996), Lina Ežerskytė „Muzikos baruose“ (1997)... Rasime
išbarstytų prisiminimų įvairių kultūros veikėjų memuaruose, enciklopedijose, netgi internete. Įsimintinas jautrus Sauliaus KeturaG iedr iu s K u pre v ič iu s / 29

kio straipsnis almanache „Santara“ (1992) su citatomis iš pokalbių
su kompozitoriumi.
Neabejotiną Viktoro Kuprevičiaus muzikos gyvybingumą
patvirtina ir faktas, jog jau gerą dešimtmetį Klaipėdos muzikinio teatro repertuare tvirtai laikosi muzikinė pasaka „Batuotas
katinas“ (1950), kurios pastatymą 2001 metais inicijavo režisierė
Rima Sasnauskaitė. 1989 metais baletmeisterio Vytauto Grivicko
puikiai surežisuota opera „Žiogas ir skruzdės“ tikrai galėjo ilgiau
gyvuoti Kauno muzikinio teatro scenoje, tačiau kažkam pasirodė,
kad dviejų Kuprevičių repertuare per daug – tuo metu buvo sėkmingai rodomas ir mano miuziklas „Aš tau siunčiu labų dienų“.
Vienam teko trauktis, tuo labiau kad maestro Vytautas po metų
netikėtai mirė ir, kaip tokiais atvejais sakoma, nebuvo kam prižiūrėti spektaklio. Spektaklis nuolat vaikų pilnoje salėje buvo parodytas
tikriausiai apie 40 kartų. Tarp sveikinimo laiškų radau ir telegramą, pasirašytą Juliaus Andrejevo, Osvaldo Balakausko, Vytauto
Landsbergio ir Viktoro Gerulaičio. Joje rašoma: „Premjeros proga
didžiuojamės Jumis, truputį pavydėdami Jūsų tvirtybės, optimizmo ir jaunatviško polėkio. Tesaugo Jus visos gerosios jėgos lietuviškos muzikos atgimimui...“ Sėkmė lydėjo ir po metų Vilniuje,
Profsąjungų rūmuose, to paties baletmeisterio dar kartą pastatytą
operą „Žiogas ir skruzdės“, kur dainavo ir šoko net 112 vaikų! Priminsiu, kad Tėvas sukūrė keturias radijo operetes vaikams, gyvai
transliuotas tarpukaryje Kaune įsikūrusio „Radiofono“ bangomis.
Šios radijo stoties bemaž kas savaitę transliuotiems muzikiniams
vaidinimams Tėvas muziką nuolat kūrė 1930–1946 metais ir tokių
premjerų suskaičiavau septyniasdešimt vieną.
Įdomių patirčių rastume ir gilindamiesi į Tėvo muziką, lydinčią lietuviškosios dokumentikos filmus, apybraižas, kino žurnalus.
Prisimenu, visa mūsų šeima 1955 metais buvome nuvykę į garsiuosius Kuršėnų vaikų namus – Tėvas norėjo, kad kuriama muzika
atitiktų juose vyravusią atmosferą.
Apie Tėvo muziką dar vienur kitur rašyta, informuota, bet
negausiai. Tėvo kūrybinis palikimas lig šiol nėra pakankamai nei
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tyrinėtas, nei įvertintas. Archyve radau keletą recenzijų, parašytų
sovietmečiu Valstybinės grožinės literatūros leidyklos rengiamam
V. Kuprevičiaus dainų leidiniui. Pabrėžęs „neabejotinus kompozitoriaus meninius gabumus“ recenzentas apgailestauja, kad „dainose nesijaučia lietuviškos liaudies dvasia, kurią galima būtų pasiekti
su charakteringu tercijos, kvartos ir tercijos intervalų ėjimu“. Muzikos mokytoju chorvedžiu pasirašęs recenzentas dar ir dabar dainuojamoje dainelėje „Tėviškėlė“ siūlo „5-tam takte pakeisti 3-čio
balso dvi mažosios oktavos gaidas a į pirmos oktavos cis“. Apie itin
populiarią dainą „Saulės kūdikėlis“ (eilės S. Nėries) kitas recenzentas rašo: „Ar ši daina bus kuo nors įdomesnė ir naujesnė už
jau seniai skambančias panašias dainas? Atrodo, kad muzikos autorius mūsų naujos epochos poetę apvilko viduramžių rūbais. Siūlau kompozitoriui peržiūrėti 11-tą taktą dėl chromatiškų ženklų.“
Ar įsiklausė Tėvas į šias pastabas, ar redagavo melodijas, nežinia.
Tokia vertingų patarimų praktika tais laikais buvo įprasta.
Ypač įdėmiai buvo tikrinami ideologiniai aspektai, tekstai.
Prisimenu Tėvo pasakojimą apie eilinę perklausą pokario metais
Kaune įsikūrusioje Kompozitorių sąjungoje. Tuomet autoriai
naujus kūrinius turėdavo pateikti kolegų teismui. Dažniausiai tose
perklausose būdavo kompozitorių kūrybinę (ir ne tik) veiklą kuruojantis atstovas iš KGB. Kartą, išklausę Antano Račiūno Sonatiną obojui ir fortepijonui, visi pripažino neabejotiną kūrinio vertę.
Žodžio paprašė ir Atstovas.
– O kas parašė žodžius?
– Draugas Atstove, sonatinose žodžių nebūna.
– Kaip tuomet liaudis supras, apie ką tame kūrinyje kalbama?
Regėdamas, kad žanro ypatumų paaiškinti nepavyks, Balys
Dvarionas pasiūlė tuo klausimu pasikalbėti rimčiau. Taip visa
kompanija nukeliavo į artimiausią restoraną, kuriame Atstovui
buvo išsamiai paaiškinta vartojant papildomas priemones. Tėvas
sakė, kad po to pokalbio daugiau perklausose klausimų nekildavo.
Taigi, dažnai recenzentų pastabos muzikai didelės įtakos neturi, ypač jei jos smulkmeniškos ir neprofesionalios. Viską lemia
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išbandymas laiku. O kad taip yra, jau patyrėme – daug nepaprastai
gražių ir įsimintinų Tėvo dainų nuolat atgimsta ir kiekviena karta jas naujai atranda. Tarp atrandančiųjų esu ir aš, retsykiais vieną
kitą Tėvo dainą tai pasiūlydamas atlikėjams, tai jų pageidavimu
instrumentuodamas ansambliui ar orkestrui. Kelios dainos tapo
lyg liaudies – „Skambėk, pavasarėli“, „Pajūriais, pamariais“, „Malūnėlis“, „Saulės kūdikėlis“, „Tėviškėlė“, „Lakštingala“, „Vosilkėliai“...
Viename laiške Tėvui klaipėdietis Henrikas Vaitkevičius 1989 metų pavasarį rašo: „Jūsų dainos negali būti užmirštos. Jos turi būti
žinomos tautai ir turi būti dainuojamos.“ Ir prašo atsiųsti penkių
dainų natas, kurias ketina „plačiai paskleisti jaunuomenėje“.
Įdomi Tėvo kūrinių leidybos pradžia. Dariaus Kučinsko užrašytuose leidėjo Jono Petronio „Prisiminimuose“ skaitau:
1939 metais atostogaujant Palangoje, jaunų karių būryje vieną
vakarą labai gražiai dainavo. Buvau sužavėtas. Jei kas pasiūlydavo,
supirkdavau iš gyventojų pavienius gaidų egzempliorius. Tarp supirktųjų gaidų buvo Marko Cirinskio išleistos dainos „Pajūriais“ egzempliorius.
Ir staiga prisiminiau šią dainą, girdėtą Palangoje. Pasirodė, kad
šios dainos autorius – Viktoras Kuprevičius, žodžiai Petro Babicko.
Nutariau išspausdinti gaidas. Susisiekiau su V. Kuprevičiumi (jis
mano kaimynas buvo ir tebėra), jis neprieštaravo, net apsidžiaugė,
kad jo daina bus išspausdinta (2 000 egz. – G. K). O kai išspausdinau, atnešė dar du rankraščius – „Tarantelą“ ir „Lakštingalos giesmę“.
Ir šiuos kūrinius išspausdinau.
Dokumentai byloja, kad leidėjas už galimybę išleisti natas autoriams vien per pusmetį išmokėjo 24 240 reichsmarkių. Tėvui
honoraras siekė 900 RM. Apie gana didelį atlygį galima spręsti palyginus su naujo tanko „Tiger I“ kaina, kuri tuomet siekė
250 000 RM; šiuolaikinio tanko kaina siekia keturis penkis milijonus dolerių.
Tokia buvo nepailstančio, moderniai mąstančio ir europinius
leidybos standartus pasiekusio lietuviškos muzikos leidėjo Jono
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Petronio veiklos pradžia. Vokiečių okupacijos metai, 1943-iųjų ruduo... Po daugelio metų, 1997-ųjų pavasarį, su V. Kuprevičiaus natoms skirtu leidybos ženklu Jonas Petronis išleido ir mano Preliudą
M. K. Čiurlionio atminimui, dabarties laikams didžiuliu 1 000 egzempliorių tiražu. Beje, leidėjo nuojauta pasitvirtino – visas Tėvo
dainų ir mano Preliudo tiražas, kaip ir anuomet, buvo išpirktas...

Automobiliai
Tėvas buvo neabejingas automobiliams. Pirmasis – 1926 metų
gamybos dvejų durų sedanas „Ford“ mediniais stipinais ir padangomis be kamerų.
Kaune tuomet buvo nedaug automobilių, o Lietuvos keliuose jie buvo tikras siaubas arkliams, nors reikėdavo ir jų pagalbos,
kai radiatorių pramušdavo žiopla varna ar ploni it dviračio ratai
įstrigdavo purve. Tėvas su savo fordais, kurių turėjo vis naujesnius
modelius, išmaišė visą Lietuvą.
Vėliau automobilius vis keitė – trofėjinį „Opel“ į sovietinį
„Moskvič“, pervadintą „Mariana“ (taip Tėvas vadino savo auto pagal tuo metu populiarios dainelės pavadinimą). Daug nuotykių su
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ta mašina patyrė, nes mėgo važiuoti lengvai išgėręs: Laisvės alėjos
viduriu, bandė apsisukti ilgame ir siaurame įvažiavime į Kauno
dramos teatro kiemą, kelyje Vilnius–Kaunas taranavo traktorių,
skendo dabar jau neegzistuojančioje kūdroje prie Elektrėnų, dvidešimt kilometrų važiavo įjungęs rankinį stabdį, kol išgaravo visas
vanduo radiatoriuje.

Viktoras Kuprevičius išvykoje su šeima: pirmoji žmona Nona, sūnus Viktorėlis, tarnaitė, 1926

Teko ieškoti naujos mašinos, kurios be specialaus leidimo įsigyti nebuvo galima. Tuomet, rodos, 1972 metais, Tėvas kreipėsi
į visagalį Kauno vykdomąjį komitetą, tasai, įsigilinęs į klausimą
ir įvertinęs visas aplinkybes, atsakė: „Pagal Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimą
Nr. 602 „Dėl lengvųjų automobilių pardavimo Kauno miesto gyventojams“ nusprendžiama leisti kompozitoriui Kuprevičiui Viktorui per Kauno Pramprekybos parduotuvę Nr. 71 įsigyti automobilį „Moskvič“.“ Šiuo žalsvos spalvos automobiliu po kelerių metų
Žemaičių plente, netoli Kryžkalnio, trenkėsi į priešais važiuojantį
sunkvežimį, apvirto, sulaužė nosį tetai Ernai, sau – abi kojas per
kelius, išbarstė salone deficitines pieniškas dešreles ir visiškai su34 / K O N C E R T A S

Pakeliui į Palangą Žemaičių plente
Trofėjinis „Moskvič“, 1957.
Išvyka į netoli Kauno esančią Kleboniškio poilsiavietę
Prie užbaigtų statybų Rokiškio 12, 1957

skaldė didžiulį arbūzą, vežamą Šventojoje
besiilsinčiai žmonai.
Vėliau ši ir kitos automobilinės istorijos
tapo legendomis ir taip apaugo nebūtomis
smulkmenomis, kad atsekti, kur baigiasi
tiesa ir prasideda fantazijos, nebeįmanoma.
Todėl ir aš bijau jas atpasakoti, nes be papildomų niuansų mano pasakojimas nebus
tikroviškas.

Namai
Ilgai mūsų šeima klajojo iš vieno buto
į kitą, ir jei šiandien kas nors sumanytų
prie kiekvieno buto, kuriame gyveno Kuprevičiai, kabinti lentą, tektų jas gaminti
fabrikiniu būdu. Galiausiai apsistota senelių iš motinos pusės mediniame, skarda
dengtame, neapdraustame nuo ugnies, 7,5 m
ilgio ir 6,5 m pločio vieno aukšto gyvenamajame name, kurį Ričardas Lechavičius
pirko už 4 000 litų iš Veronikos Lukšienės
1935 metų vasario 4 dieną. Namas pastatytas ant 1927 metų rugpjūčio 22 dieną iš pono
Ananijaus Ščerbakovo išnuomotos žemės
Žaliakalnyje, Rokiškio gatvėje, 8-as numeris, dabar – 12-as. Stovi jis 54º54' 30,05''
N ir 23º54' 40'' E Žemės taške.
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Pusė to namelio pagal palikimą priklausė mano motinai, kita
pusė – jos pamotei Stanislovai Čiževskai-Lechavičienei, kuri viena
gyveno jame po senelio žūties 1944 metais. Nežinau, iš kur senelis
ją susirado, atrodo, atsikvietė iš Liepojos. Gal ją pažinojo dar amžiaus pradžioje, kai Lechavičiai gyveno tame mieste. Čia regime
nuotrauką, kurioje senelis ir jaunoji nufotografuoti netrukus po
vestuvių.

Stanislova Čiževska-Lechavičienė ir Ričardas Lechavičius

Atkreipkite dėmesį – Stanislovos lūpos retušu sumažintos. Ji
visada išgyveno dėl per didelės savo burnos. Mirė ji 1968 metais
sulaukusi 77-erių, visa sulūžusi, sutrupėjusi – sirgo kaulų vėžiu.
Savo namo dalį testamentu paliko man.
Net iš kelių kilometrų aukščio „Google Earth“ gerai matyti plačiai išsikerojęs dėdės Leonardo 1930 metais pasodintas ąžuolas,
kurį, vos trilapį, jis atsinešė iš Žaliakalnio ąžuolyno.
Dabar jo gilėmis visą žiemą minta būrelis kėkštų, kurie puotos
metu mūsų rainą katiną Filipą be gailesčio nuvaro į namus.
Tuose namuose lankydavomės ir gyvendami kitur. Kaimynų
sode buvo įrengta nedidelė slėptuvė. Kai sirenos pranešdavo apie
oro pavojų, tėvas ir senelis mus palydėdavo į ją, o viskam nutilus
eidavo apsižvalgyti, sakydami:
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– Sėdėkit ir laukit. Mes pasakysim, kada galite išlipti.
Bėga minutės, jau ir pusvalandis. Tylu aplink. O vyrų vis nėra.
Mama tyliai išlipo iš slėptuvės, dar tyliau prisėlino prie sandėlio
gale sodo, kuriame girdėjosi kiek ryškesnis senelio balsas.
– Ak, štai kur jūs! O mes sėdim kaip vištos ir laukiam, kada tas
pavojus praeis.
– Jau praėjo... dabar kitas atėjo, – susijaudinęs prabilo tėvas.
Ant kelmo malkoms skaldyti stovėjo patuštinta bonkelė, agurkėlis ir du siauri lašinių luistai.
– Mes... – kažką norėjo pasakyti senelis, bet suprato, kad geriau
patylėti...
Tame sandėlyje motinos pamotė laikė keletą vištų, kurias retsykiais paleisdavo į sriubą. Tėvui teko išskirtinė garbė nukirsdinti
gaidį. Paėmęs kirvį jis nuėjo į sandėlį, paguldė nelaimėlį ant to paties nelemto kelmo, užsimojo, smogė ir greitai išbėgo iš egzekucijos vietos. Baltas kaip drobė jo veidas bylojo apie patirtą baisų
stresą. Atrodė, tuoj kris negyvas. O už jo pergalingai iškėlęs galvą
oriai žingsniavo sveikutėlis gaidys.
– Taigi tu... nepataikei! – juokais plyšdama vos galėjo ištarti
mama.
Tėvas tapo dar baltesnis. Gal net ir žilti tądien pradėjo, kas
žino...
Vietos namelyje buvo tikrai mažai. Negyvensi gi sandėlyje,
ypač kai jis susietas su ne visai maloniomis tėvui istorijomis. Tad
buvo nutarta statyti priestatą. Projektą kūrė visi, mąstė, kaip geriau
suplanuoti, kur kas gyvens. Tokiam projektui įgyvendinti reikėjo
didelių pinigų. Buvo du būdai jų užsidirbti. Vieną tėvas kategoriškai atmetė. Liko antras – juodai dirbti. Ir jis pradėjo vadovauti
devyniems saviveiklos kolektyvams. Vienu metu jų skaičius išaugo iki dvylikos, bet pradėjo streikuoti geležinė tėvo sveikata. Visur
skambėjo muzika, dainos, dažnai stebėjau repeticijas, koncertus,
peržiūras. Tiesa, teko paimti ir valstybinę paskolą, be kurios namo
priestatas nebūtų taip greitai – per dvejus metus – pastatytas.
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Namų archyve radau vokelį su
pedantiškai surinktomis 1956 metų
sąskaitomis: pjuvenos – 1170 rublių,
kalkės – 467 rb, 4000 silikatinių plytų – 1085,72 rb, 60 šamotinių plytų –
55,53 rb, Palemono gamybos čerpės,
kurios ir šiandien puikios, – 1022,18 rb,
papildomos 1500 silikatinių plytų –
487,12 rb, 4000 raudonų plytų iš Garliavos plytinės – 1178,12 rb, už cementą
„Glavlesstrojtorg“ bazėje išrašytos dvidešimt dvi sąskaitos... Beje, tuo metu
nebuvo taip paprasta gauti statybinių
medžiagų. Be Vykdomojo komiteto
tarpininkavimo viską būtų tekę daryti
nelegaliai. Tėvui labai padėjo Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojos Janinos Narkevičiūtės parama.
Namo statyba sutapo ir su Kauno kariliono muzikos koncertų atnaujinimu.
Tėvas tapo dar labiau žinomas ir gerbiamas, tai padėjo lengviau gauti paskyras medžiagoms. Kaip rodo sąskaitos, pinigai bėgo iš namų upeliu. O kur
dar atlygis meistrams – kaimynystėje
gyvenusiam pagrindiniam mūsų namo
statytojui senukui Lejetui, stogą iškėlusiam drg. Rybakovui (taip ant avanso
išklotinės užrašė motina)... Ponų tais
laikais nebuvo, namą statėme visi – aš
tąsiau plytas. Akmenis pamatams suvežėme su ta pačia „Mariana“, vargšė net
Saviveiklos
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linges prarado, vaitojo kopdama į kalną, girgždėjo pilvu žemę braižydama. Motina visiems virė valgį.
Repeticijos vykdavo visą dieną ligi vėlumos. Po jų Tėvas su
„Pergalės“, „Kauno audinių“, šilko ir pliušo audinių gamyklų, Kauno J. Janonio elektrinės darbininkais dainorėliais valandėlę atsipalaiduodavo. Niekados girtas, bet visados linksmas ir darbingas.
Kitiems vis sakydavo: „Reikia mokėti gerti.“ Argi mano Motina
būtų pakentusi gyvenimą su girtuokliu? Pasakysiu dar daugiau –
per visą gyvenimą Tėvas man nepasiūlė nė vienos taurelės. Mes
niekada negėrėme kartu, o kai keldavau stiklelį prie lūpų, visada
matydavau jo akyse susirūpinimą. Kaip ir jis, kilnodamas savo taurelę, matydavo tokį pat savo žmonos ir mano akyse...
Namą mūsų padedamas, o kai kada ir suvis vienas statė kaimynas latvis Lejetas. Statybas jis išmanė, bet dirbo lėtai, o dar lėčiau,
kai Tėvas su juo kokį naują kampą ar sieną aplaistydavo. Vieną kartą po tokio ritualo neatsargiai į ką tik pastatytą sieną atsirėmė ir
nuvirto kartu su ja. Vadinome jį švelniai Senuku ir džiaugiamės,
jog suspėjo mūsų namo priestatą užbaigti – gal tai jį fiziškai ir morališkai palaikė. Tikslas visuomet atitolina tai, ko labai nesinori.

Namo plėtros darbai 1955–1956
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Dabar mūsų namuose po nedidelių pertvarkymų išlaikyta XX
amžiaus vidurio dvasia ir visiškai
nesinori ką nors keisti iš esmės –
geriau tą energiją panaudoti pokyčiams kitose, svarbesnėse srityse.
Išsaugotas ir sodo planas, netgi tie
patys augalai savo vietose gyvena
nuo neatmenamų laikų. Tėvas pastatė mūrinę pašiūrę, dirbo namų
ūkio labui, meistravo ir mane tų
darbų mokė. Kartą turėjau per
visą lentelę vinį prie vinies sukalti, kad medžio nesimatytų. Nagus
atsidaužiau, bet išmokau. Dabar
galiu ir į lubas vinį įkalti jų nesuardęs. Namai... Argi blogai, kad dar
Prie ąžuolo, 2006
kas nors šiame pasaulyje yra pastovu? Man atrodo, namai yra vienas iš tų svarbių pastovumo ženklų. Kaip ir Tėvynė.
O ąžuolas tebeauga, šaknys namo kampą kelia, veša lapija, tvirtėja šakos. Tiesa, kaimynai nėra patenkinti šiuo didžiūnu – kasmet tai kalną gilių, tai krūvą nepūvančių lapų išbarsto. Pyksta, kad
nenupjauname. Bandė patys šakas trumpinti, bet nelaimių prisišaukė, tad dabar neliečia. Sako, kas ąžuolą skriaudžia, tą bėdos
ištinka. Dabar tasai ąžuolas didžiausias apylinkėje. Po juo dažnai
vyksta tai kaimynų šventė, tai profesoriai ar giminės susirenka,
o viena neįgali mūsų bičiulės dukra iš Peterburgo kasmet prisiglaudusi prie jau neapglėbiamo ąžuolo kamieno sako naujų jėgų
pagaunanti.
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Poezija
Tarp laiškų, rankraščių ir įvairių iškarpų radau juodą sąsiuvinį,
kuriame surašyti Tėvo literatūriniai kūrinėliai. Vieni rusų kalba,
kiti – lietuvių.
BANANAS

Ar matėt jūs kaimietį, valgantį bananą?
Ar matėte pilietį, kuris tiek daug išmano,
Kad savo reikalus į paskutinę vietą stumtų?
Ar matėt jūs, kad žmonės sugyventų taip,
Kaip Kristus juos pirmame šimtmetyje mokė?
Ar matėt jūs, kad žmogų tokį protingu kas vadintų?
Gyvenime matyt to negalėjot (gal kine,
Ar knygą melagingą skaitėt...)
Kaip puikūs serenados žodžiai, kuriuos kuri,
kuriuos dainuoji gražuolei sėdinčiai prie lango.
Grįžta atgal it paslaptingas bumerangas
Ir žiauriai veidą sužeidžia raukšlėmis.
Bet ką čia daug kalbėt. Geriau išspauskim juoką –
Kodėl kaimietis valgyti banano nebemoka?
Man rodos, tik todėl, kad šimtmečius ilgus
Jis valgė vien kopūstą, bulvę ir buroką.
1929 m., Kaunas

Šuva, katė, žmogus – ar lygint juos gali?
O štai žmogus, žmogus, žmogus – vis kitokie:
Doruolis, niekšas ir kvailys.
***
Tai aukštuma
Visų minčių aukščiausia
Tai aukštuma
Kur kojoms vietos nėr
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***
Ir vėl pradžia –
Pradžių pradžia be galo...
Rašė eiles savo dainoms. Štai garsioji „Tarantela“, skirta pirmajam atlikėjui, operos solistui Stasiui Sodeikai, bet neoficialiai – mano Motinai.
Meilės troškulio pagautas aš vis kankinuos
Kurgi jinai? Kurgi jinai? Nebematau aš jos...
Grakštūs judesiai ją skiria iš visų kitų.
Vien tik su ja, vien tik su ja noriu aš būt kartu...
Kažin kur dabar ji šoka, kažin kur jos skamba juokas,
Kažin kur toli, toli, toli, toli, toli.
O ateiki, mylima,
Aš taip laukiu ir svajoju
Tarantelą šoksim vėl
O ateik greičiau,
Mano mylima
Ateik griečiau, greičiau, greičiau...
Skamba dainos, aidi juokas, štai tu vėl čionai,
Tarantelą, linksmą šokį, šokame smagiai.
Bet svajonės nebeilgam, viskas praeina ir dingsta kaip rūkas,
Vėl mergelės nebematau, ji jau kitur taranteloje sukas
Jokios ramybės neturi širdis, sielą lyg gaubia tamsioji naktis
Vien tiktai skausmas palydi mane.
Meilės troškulio pagautas aš vis kankinuos
Kurgi jinai? Kurgi jinai? Nebematau aš jos...
Kažin kur dabar ji šoka, kažin kur jos skamba juokas,
Kažin kur toli, toli, toli, toli, toli.
La la la la la la la la la la la...
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Tėvas turėjo daug garbintojų, buvo moterų mylimas ir geidžiamas iki žilos senatvės, nes turėjo šarmo, mokėjo subtiliai bendrauti ir rasdavo tuose santykiuose tinkamą distanciją. Archyve yra keletas laiškų, kuriuose tie bruožai gražiai atsispindi. Štai p. Vidija po
apsilankymo mūsų namuose siunčia Tėvui kupiną susižavėjimo
laišką be atgalinio adreso ir pavardės, dar ir dovaną, nes pabaigoje rašo, paslaptingai įterpdama į kontekstą ir mane: „Džiaugiuosi pati savimi, kad pagaliau pasiryžau Jus aplankyti, ačiū Jums už
nuotrauką. Ačiū už beribį pasaulį, kurį neš į žmones ir Jūsų sūnus
su savo užburtosiomis aštuoniukėmis. Beje, ar Jūs papasakojote
Giedriui apie aštuonis taškučius ant margučio?“
Po labai sėkmingos Šiauliuose moksleivių jėgomis pastatytos
operos „Žiogas ir skruzdės“ premjeros Tėvas sulaukė šiltų atsiliepimų. Apie vieną verta parašyti daugiau. Telšiuose gyveno kukli
fabriko darbininkė Teklė Kryževičiūtė, kurios eilėraščiais susidomėjęs pagal jų žodžius Tėvas sukūrė keletą dainų. Laiške po premjeros Teklė žavisi vaikų muzikalumu, o pabaigoje visai netikėtai
kreipiasi į mane (tuo metu man buvo 12 metų): „Mielasis Giedriau, pajausk, ką kalba menas, įsinerk į jo gelmes ir žerk žmonijai
kūrybą iš širdies! Tavo kūryba turi būti šviesi, skaidri ir džiaugsminga. Būk muzikas, Giedriuk! To aš Tau iš savo žemaitiškos širdies tikrai linkiu. Teklė.“ Ieškodamas internete daugiau žinių apie
laiško autorę netikėtai užtikau 1965 metų dokumentą, kuriame su
grifu sekretno paskelbta spravka apie tai, kiek vargo su Tekle turi
saugumo agentai Liepa ir Rugelis. Pasirodo, ši nerimstanti žemaitė rašė religinio pobūdžio, apolitiškus ir antitarybinius eilėraščius,
kupinus pesimizmo. Tad siekta ją perauklėti. Tačiau, sprendžiant
iš spravkos, ne visuomet sėkmingai. Dabar aiškėja ir prierašo prasmė laiške Tėvui: „Siunčiu Jums kai ką iš savo dabartinių posmų,
kuriuos perskaitę sunaikinkite“...
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Žiburėlis
Tarp daugybės Tėvo archyve gulinčių programėlių, kvietimų,
afišų ir periodikos iškarpų radau dailiai išleistą žurnalo vaikams
„Žiburėlis“ 22 metų sukaktuvių minėjimo Kaune programą. Antano Giedraičio-Giedriaus įsteigto ir itin aukšta literatūrine nata
skambėjusio žurnalo jubiliejus buvo švenčiamas 1942 metų balandžio 24 ir 25 dienomis Jaunimo ir Valstybės teatruose.
Be gražių ir jautrių žurnalą pristatančių tekstų, programoje
buvo surašyti visi tų vakarų dalyviai: poetai Kazys Binkis, Jonas
Kuosa-Aleksandriškis, Faustas Kirša, Antanas Miškinis, Petras
Vaičiūnas, dainininkė Beatričė Grincevičiūtė, o šalia kompozitorių Jurgio Karnavičiaus ir Aleksandro Kačanausko radau ir jaunatvišką Tėvo nuotrauką.
Tuometinės Kauno inteligentijos būryje
Tėvas sukosi labai aktyviai – ir kaip akompaniatorius, ir kaip „Radiofono“ muzikinių vaidinimų vaikams autorius, to meto žurnaluose
ir laikraščiuose spausdinamų dainelių kūrėjas, – tad ir dalyvavimas „Žiburėlio“ šventėje
Tėvui buvo natūralus ir malonus. Tikriausiai
kiekviena tokia programėlė galėtų mums papasakoti apie nuoširdžių kultūros darbininkų darbus, rūpesčius. Štai dar viena programa – Lietuvos blaivinimo sąjungos 1943 m.
Žurnalas vaikams „Žiburėlis“, Nr.1, 1920
rugsėjo 19 d. buvusioje Karininkų ramovėje
įvykusio dviejų dalių koncerto, kuriame Tėvas ne tik akompanavo
solistams, bet dar ir su savo vadovaujamu Jaunimo teatro aktorių
oktetu pasirodė. Vakarą vedė būsimasis mano krikštatėvis, režisierius Stasys Čaikauskas... Kiekvienas Lietuvoje tuomet gyvenęs
kūrėjas, atlikėjas vykdė kultūrinės sklaidos misiją negalvodamas
nei apie atlygį, nei apie sveikatą. Valdžios santykiai su menininkais
visais laikais buvo įtempti ir liko tokie iki mūsų dienų. Tiesa, „Žiburėlio“ jau nebėra, menininko atsakomybė praskydo. Vieni pa44 / K O N C E R T A S

lindo po ramia egzistavimo savyje antklode, kiti patraukė į kultūrą
imituojančius šou. Nedaug beliko tokių, su kuriais gali rimtai apie
rimtus menus pakalbėti, o ir tie, kai išgeria, keikiasi rusiškai daug
ir dažnai. Sveika paskaitinėti senus žurnalus vaikams. Juose daug
tikrumo, tikėjimo ir jėgos. Didžiuojuosi, kad Tėvas buvo toje garbingoje kompanijoje. Beje, 1942 metais Kaunas, kaip ir visa Lietuva, ir daugelis Europos šalių buvo okupuotas nacių kariuomenės.
Dar dvejus metus pavyks „Žiburėlį“ kurstyti, kol jį praris įsisiautėjusios Antrojo pasaulinio karo ugnys.
Ir dar – nė vienas iš toje programoje į mus žvelgiančių, žiauriausius išbandymus karo pragare patyrusių žmonių nepakeitė
savo misijos tikslų, nepasuko lengvesniu keliu, o liko ištikimi „Žiburėlio“ priesakams. Nors likimas daugumą išbarstė, atskyrė, visi
dirbo toliau Lietuvos kultūros labui.

Relikvijos
Mūsų namuose pagarbiai saugoma mano dėdės Jono Lechavičiaus Tėvui padovanota dirigento lazdelė – batuta su užrašu: „1951
sausio 27. Viktorui – Jonas.“ Tėvo 50-mečiui skirtas vakaras vyko
Kauno dramos teatre. Jis dirigavo savo kūrinius prašmatniame
koncerte (išliko teatro direktoriaus Broniaus Buišos patvirtinta
programa, kurioje yra ir to meto papročius liudijantis Tėvo prierašas: „Ši programa Meno reikalų valdybos jau patvirtinta“), kuriame skambėjo ištraukos iš sceninių kūrinių, dainos, simfoniniai
kūriniai. Tą dieną buvo ir kitas įvykis: sugrįžęs iš koncerto krosnyje sudegino visus papirosus ir daugiau nerūkė nė karto iki mirties.
Bet neatsisakė įpročio išlenkti taurelę.
Archyve yra ir dėželių su valstybinių apdovanojimų ženklais: 1928 m. – medalis „10 metų Lietuvos Nepriklausomybei“;
1934 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (beje, tokį pat iš Prezidento Valdo Adamkaus rankų
gavau 2003 metais); 1947 m. – medalis už nuopelnus karo metais;
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Kauno miesto tarybos pirmininkas Vygintas Grinis mūsų namuose teikia sunegalavusiam
Viktorui Kuprevičiui Kauno miesto garbės piliečio regalijas, 1991

1971 m. suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo vardas ir medalis; 1991 m. – Kauno garbės piliečio vardas... Ta proga žurnalistė
Audronė Vaitkutė „Kauno laike“ rašė: „Garbės piliečio medalyje
yra įrašas – „Laisvas būdamas laisvės neišsižadės“. Toks buvo, yra
ir bus Maestro Viktoras Kuprevičius – priklausomas tik nuo visagalio Laiko tėkmės ir daugiau nuo nieko.“ Tais 1991 metais kartu su
Tėvu pirmuosius Kauno garbės piliečių vardus gavo ir Nepriklausomos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas
Urbšys bei meno mecenatas Mykolas Žilinskas. Tėvas šį apdovanojimą prilygino Gedimino ordinui ir sakė, kad tai didžiausias jo
gyvenime honoraras.
Archyve yra daugybė sveikinimų, diplomų, linkėjimų, padėkų.
Bemaž kasmet per gimtadienį sulaukdavo nepakeičiamo SSRS
kompozitorių sąjungos pirmininko Tichono Chrenikovo asmeninio sveikinimo iš Maskvos. Tuo labai didžiuodavosi, nes, kaip vėliau paaiškėjo asmeniškai bendraujant su šiuo gana kontroversišku kompozitoriumi ir artimu SSRS ministrų tarybos pirmininko
46 / K O N C E R T A S

Aleksejaus Kosygino draugu,
Tėvo kūryba vaikams jam padariusi labai stiprų įspūdį.
Ant sienos svetainėje kabo
Juozo Mikėno sukurtas Tėvo
bareljefas, kampe stovi kitas
šio mūsų šeimos bičiulio darbas – dovana tėvų vestuvių
proga: gipso skulptūra „Motinystė“ (ketinau pastatyti ant
tėvų kapo, tačiau skulptorė
Virginija Babušytė-Venckūnienė pasiūlė kitą, šiems laikams priimtinesnį variantą).
Kambarius puošia nedideli,
Juozas Mikėnas, Viktoras Kuprevičius, gipsas
bet labai jaukūs ir meistryste trykštantys Petro Kalpoko, Petro Rimšos darbai, o dabar dar
ir žmonos Gražinos tėvo Juozo Aleknavičiaus dailės kūriniai,
Edmundo Saladžiaus grafika, Laimutės Drazdauskaitės, Alfonso
Vilpišausko drobės.
Šalia ir senelės Viktorijos Kuprevičienės aliejumi tapytas peizažas...
Keli unikalūs tautodailės darbai iš tarpukario ekspedicijų stovi tai šen, tai ten tarp gausių lentynų su knygomis, albumais, natomis... Kai ši knyga pasirodys, didelė dalis Tėvo archyvo jau bus
iškeliavusi į rimtesnes ir platesnei auditorijai labiau prieinamas
saugyklas. Namų, kuriuose gyvename, nereikia paversti muziejais
ar vien archyvui tinkamų daiktų kapinėmis.

Finita
Mirties liudijime parašyta, kad Tėvas mirė nuo lėtinio bronchito. Nors iš tiesų dar prieš savaitę skambino karilionu, puikiai jautėsi.
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Viktorijos Švabaitės-Kuprevičienės ant drobės aliejumi tapytas paveikslas
Juozas Mikėnas, Motinystė, gipsas
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Viskas įvyko labai greitai, netikėtai. Kovo pabaigoje per lengvai
apsirengęs išėjo į sandėliuką kieme kažkokių įrankių meistrams,
peršalo. Niekas neįtarė plaučių uždegimo, kurį laiką reanimacijos
palatoje gydytas suradus širdies bėdų, tik vėliau susigriebta, kad
pavojus tūno plaučiuose. Mirties valandą buvau prie Jo. Regėjau
lyg filme besikeičiantį veidą – tai jauną ir visai be raukšlių, tai senuko, tai vėl skaistų ir laimingą, tai vėl susirūpinusį ir skausmingą. Lyg visas gyvenimas prabėgtų tame veide per minutę. Tokia
agonijos sukelta autobiografija. Diena šiam įvykiui pasirinkta tarsi
finalinis kompozitoriaus šposas – 1992 metų balandžio 1-oji... O
laidotuvių dieną, kai minia išlydėjo Tėvą iš Vytauto Didžiojo karo
muziejaus salės ir tyliu žingsniu žengė Donelaičio gatvės link, iš
bokšto pasklido Tėvo šiai progai, kaip sakė, sukurta paprasta, jautri
ir skausminga „Funebre“ melodija...
Beje, tą pačią dieną mirė ir Jadvyga Čiurlionytė. Prisimenu, paskambino Julius Andrejevas ir pranešė. O aš jam sakau – šiandien
mirė ir mano Tėvas. Na, sako jis, geri tavo juokeliai! Kol įtikinau,
kad tai, deja, tiesa... Beje, balandžio 1-oji paskutinė buvo ir Žygimantui Senajam, Lenkijos ir Lietuvos karaliui, lėktuvų konstruktoriui Aleksandrui Možaiskiui, regtaimo karaliui Scottui Joplinui,
Richardo Wagnerio žmonai Cosimai Wagner, kultiniam rusų pedagogui Antonui Makarenkai, Nobelio premijos laureatui Levui
Landau, siurrealistui Maxui Ernstui, šešis kartus iš eilės Daviso
teniso taurę laimėjusiam prancūzui Henri Cochet... Nė vienas iš
jų nepažinojo mano Tėvo. Beje, 1997 metų balandžio 1-ąją Pamaskvio Tajnenskojės kaime nežinomi vandalai susprogdino paskutinio rusų caro Nikolajaus II paminklą, to, kurį savo akimis gyvą
regėjo mano Tėvas. Tą dieną buvo dar keli juokingi įvykiai pasaulyje – emigrantas iš Belgijos Charles’is van Depoele’is patentavo
Amerikoje pirmąjį troleibusą, o Čikagoje buvo parduotos pirmoji
indaplovė, kurios autorė – panelė Josephine Cochrane. Dar Paulis
Gauguinas pradėjo kelionę į Taitį, o amerikietį dainininką Marviną Gaye nušovė labai supykęs jo tėvas...
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Gulėdamas reanimacijos palatoje, pusę paros iki mirties, mano
Tėvas prašė konjakėlio, sakė: ,,Laukia ilga kelionė pas Reginutę.“
(Motina mirė 1990 metais.) Neatnešiau. Dabar gailiuosi, smerkiu
save, kas žino, gal toji kelionė taip neprailgtų...
Mūsų šeimos trūkumas – niekas nebuvo ištremtas. Apie neištremtuosius Kauno inteligentus įdomų dokumentinį filmą sukūrė
suomių žurnalistai, bet Lietuvoje jis nebuvo parodytas – kodėl?
Tiesa, tremtis neaplenkė tetos Alinos vyro, artilerijos pulkininko Alfonso Sklėriaus-Šklėrio, apie jo likimą jau kalbėta. Įdomus
faktas: apie krikščionišką giminystę Alės Rūtos vardu mūsų kultūroje įsitvirtinusi rašytoja Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė (beje, Tėvo operos vaikams „Žiogas ir skruzdės“ libreto autorė) 2005 metais savaitraštyje „Literatūra ir menas“ rašė:
„Mano krikšto tėvas – mamos brolis Alfonsas Sklėrius, tuomet buvęs Lietuvos savanoris, vėliau – pulkininkas, o dar vėliau – miręs
badu Sibire“...
Ačiū Dievui, man nereikia atsiprašinėti ar atsižadėti Tėvo, kaip
daro kai kurie lietuviai intelektualai. Niekada nereikia gėdytis pažiūrų, jei gyveni dorai ir jos nesuvaržo aplinkinių. Taip, tėvai nebuvo ištremti sovietų, bet Kuprevičiams teko trauktis į Rusijos gilumą nuo carinės valdžios persekiojimų – senelis Mikalojus turėjo
problemų su tuometine santvarka. Tai lėmė ir tolimą nuo Lietuvos
Tėvo gimimo vietą – Simbirsko gubernija, Tioplyj Stano kaimas...
Pagal gimimo liudijimą – 1901 m. sausio 27 d. Nors iš tikrųjų –
1900 m. sausio 1 d. Buvo tokia praktika jauninti berniukus gresiant
tarnystės caro kariuomenėje siaubui. Ir Tėvo lietuvių kalba nebuvo
tobula. Kartą, keliaudamas po Lietuvą, Tėvas užsuko pernakvoti į
vieną kleboniją. Gražia lietuviška kalba šnekantis kunigas, išgirdęs, mano tėtušio šneką, tuoj pasiūlė praplauti jam burną, nes jo
kalba esą negraži ir netaisyklinga. Tėvas kaipmat sutiko. Jie išlenkė
po taurelę, paskui dar po vieną, dar po dvi, o prieš paskutinę – dar
po keturias. Tuomet klebonas, sunkiai versdamas liežuvį, jau visai
žodžio nebeištariančiam mano Tėvui tarė: „Dab-bar... Vik-torai...
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tavo-o... būūrna... prap-laut-a.“ Tėvas, išgirdęs, kaip nerišliai prabilo klebonas, pasiūlė pakartotinai praplauti burną ir jam. Tai ir
buvo padaryta.
Tėvas darbavosi Kaune ir vokiečių okupacijos metais – būtent
tada, 1942-aisiais, ir išvydo šviesą opera vaikams „Žiogas ir skruzdės“. Vėliau, sovietmečiu, negalima buvo skelbti tos datos, nes
partija nutarė: jokios kultūros vokiečių okupacijos metais Lietuvoje būti negalėjo. Dabar panašiai sakoma ir apie Stalino epochą –
nebuvo jokios kultūros. Apie kiekvieną epochą tuomet galima
taip pasakyti! Betgi Tėvo apdovanojimai Antano Smetonos, Adolfo Hitlerio, Josifo Stalino, Nikitos Chruščiovo, Antano Sniečkaus
ir Vytauto Landsbergio laikais rodo, kad politiškai neangažuotas
menininkas gali tarnauti savo kraštui visokiomis aplinkybėmis.
Jis visada rizikuoja, nes nebėga ten, kur tos rizikos mažiau, o lieka
akistatoje su laiku. Žinoma, kultūros erdvėje taip pat galima išda-

Viktoras Kuprevičius koncertuoja. Draugiškas dailininko Antano Rūkštelės šaržas, Kaunas, 1931
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vystė, prisitaikymas. O ar nebuvo išdavikų Sibire, egzilyje? Ar dabarties laisvieji menininkai savo Tėvynėje tikrai dirba jos naudai?
– Kodėl pradėjai savo „Koncertą“ nuo Tėvo temos?
– PIN’ai, duok greičiau pinigus ir prisimink, jei sugebi, kas pasakyta
Pradžios knygoje.
– Aritmetikoje tai aš stiprus! Nutuokiu, kur vedi, – juk pasakyta:
negera buvo žmogui būti vienam, ir Dievas atvedė Viktorui Moterį.

Motina
1990 metų balandžio 29 dieną netikėtai anksti, man būnant
Druskininkuose, paskambino Aleksandras. Pažįstu du Aleksandrus – kaimyną Aleksandrą Petrauską ir Aleksandrą Rubinovą,
dainininko ir režisieriaus Stanislovo Rubinovo sūnų, dabar žinomą aktorių. Aleksandrą Makedonietį pažįstu tik iš istorijos. Neseniai matytas Oliverio Stone’o filmas apie jo žygius nuvylė ir dar
kartą patvirtino taisyklę – užkariautojams pražūtingi pernelyg
dideli teritoriniai apetitai. Dar pažįstu Aleksandrą – Teresės vyrą,
kuris labai domisi povandeniniais laivais. Iš karto atpažinau kaimyno Aleksandro Petrausko balsą:
– Čia Aleksandras. Jūsų mamai blogai. Ją išvežė į ligoninę.
Visa kita buvo tik greitis. Po penkiolikos minučių jau buvau
autobusų stotyje, visi autobusai tuo metu važiuodavo perpildyti.
Tuo metu – tai 1989–1990 metais. Tas laikotarpis buvo visai Lietuvai lūžio metas. Taip pat ir man, nes netikėtai buvau atleistas iš
Lietuvos kultūros viceministro pareigų, jungiant Kultūros ministeriją su Švietimo ministerija, kažkam nutarus naujoviškai komplektuoti sąjūdietišką dvigubos ministerijos administraciją. Šis atleidimas man buvo netikėtas, o Motinai – skaudus. Ji vis klausinėjo – ką darei ne taip? Tikriausiai buvau nepakankamai uolus
patriotas. Toji istorija buvo viena iš kelių, priartinusių Aleksandro
skambučiu praneštos žinios minutę.
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Antras skausmingas ir patylomis mūsų šeimoje svarstytas įvykis tą pavasarį – netikėtas pasiūlymas eiti Kauno mero pareigas.
Grupė miesto veikėjų gana agresyviai viliojo mane, o vienas idealistas (vėliau jis iššoko pro langą ir užsimušė) net moralizavo:
„Kam jūsų romansai, jei valdžioje – ne tie.“ Dabar, sakė jis, reikia
tvarkyti naująją respubliką, simfonijoms dabar ne laikas. Jei nusišalinsite, tai... Supratau, kad vėl tampu patriotu su klaustuku.
Nedavęs atsakymo taip ir išvykau mėnesiui į Druskininkus. Beje,
Tėvas pritarė pasiūlymams, o Motina – ne.
Trečiasis įvykis buvo labiau moralinis nei fizinis, nors galėjo būti ir toks. Balandžio pabaigoje mane žadėjo aplankyti poetė
Violeta Palčinskaitė, labai artima bičiulė, palaikiusi ir rėmusi mane
visą tą ministeriavimo laikotarpį, ypač tojo tarpsnio išvakarėse, kai
bemaž dvi savaitės po tuometinio kultūros ministro Juozo Bielinio
pasiūlymo užimti viceministro postą buvo dvejojama dėl mano
kandidatūros.
Mano biurokratiniai talentai tebuvo iliuziniai, bet tasai tautinio
idealizmo ir politinio diletantizmo kupinas atgimimo laikotarpis,
išeksponavęs arenoje žymius ir gerbiamus meno, kultūros, Bažnyčios žmones, lyg ir suteikė man šiokią tokią indulgenciją – juk
buvau tolokai nuo vadybos ir politikos gudrybių. Taip pamažu
įbridau į Basanavičiaus gatvėje penktu numeriu pažymėtus rūmus. Tiesa, aš jau buvau Vilniuje – prieš pusmetį žurnalisto Vinco Aleknavičiaus pakalbintas iš karto sutikau dirbti redaktoriumi
Lietuvos televizijoje. Man buvo patikėta visa muzikinė produkcija. Ėmiausi pertvarkos. Sureguliavau muzikinių laidų tinklelį,
kartu su labai noriai tiems pokyčiams pritarusiais kolegomis režisieriais bei redaktoriais per trumpą laiką sukūrėme ištisą ciklą
naujų laidų. Ir štai per pusdienį buvau atleistas iš LRT ir priimtas
dirbti į Kultūros ministeriją. Po pietų jau sėdėjau savo naujajame
kabinete.
Pirmoji mane aplankė itin ambicinga Operos ir baleto teatro
choristė p. Halina Darvydienė, kuriai vienas iš tuometinių teatro
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vadovų neatsargiai, o gal ir juokais pažadėjo leisiąs padainuoti Violetos partiją Giuseppe’s Verdi operoje „Traviata“. Dienos
ir mėnesiai bėgo, o p. Halinos svajonė numirti scenoje tolo kaip
keltas nuo kranto. Tuomet ji nusprendė pasiekti išsvajotą krantą
administracinėmis priemonėmis – veiksmingiausia iš jų tais lūžio
metais buvo (beje, ir liko) skundai. Keletas mano kolegų tik tuo ir
užsiėmė – be atvangos tikrino tų skundų pagrįstumą ir teikė man
vis rafinuotesnes atsakymų formuluotes. Tobulėjo ir choristės-solistės raštų kalba, turinys. Kiekviename naujame rašte rasdavosi
naujų detalių, kurios keldavo galvos skausmą visai ministerijai.
Ministras Dainius Trinkūnas kiekvieną pirmadienį dvi valandas
trunkančiose penkiaminutėse bent penkiolika jų skirdavo choristei
Violetai.
Taigi, poetė Violeta turėjo atvykti pas mane į Druskininkus tą
dieną, kai man paskambino Aleksandras. Ji nepatikėjo mano pranešimu, sakė, kad mano priežastis atšaukti susitikimą nevykusi.
Apie šią numatomą viešnagę žinojo ir Motina. Mūsų draugystė
su Violeta Palčinskaite namuose buvo aptariama tik pusbalsiu ir
trumpais sakiniais. Viskas buvo palikta mano valiai. Tėvai niekad
nesvarstė ir nemėgino paveikti mano asmeninio gyvenimo. Jie
tik rūpinosi, bet niekada nekomentuodavo. Tokia nuostata vyravo mūsų šeimoje visada. Antroji mano Tėvo santuoka ir nutrūkę
ryšiai su pirmosios santuokos fiziniu įrodymu – mano netikru
broliu Viktoru, visą tolesnį gyvenimą prisiglaudusiu Maskvoje, –
buvo tos taisyklės tęsinys. Tik po daugelio metų tą taisyklę sulaužiau. Mes visi puikiai žinojome, kas vyksta kiekvieno šeimos
nario asmeniniame gyvenime, bet tasai gyvenimas buvo griežtai
privatus.
– Čia Aleksandras. Kaimynas. Blogai jūsų mamai. Būtų gerai,
jei atvažiuotumėte į Kauną.
Mano klausimai, kiek suprantu, buvo netikslūs ir nieko neklausiantys. Jis viską pasakė iš karto – mintyse pakartojau frazę iš Maurice’o Maeterlincko pjesės „Ten, viduje“, kurios pagrindu parašiau
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pirmąją savo operą. Beje, ją pastatė aktoriaus Aleksandro tėvas,
Stanislovas, su kuriuo mus siejo ilga ir vaisinga kūrybinė bičiulystė.
Toji žinia atėjo staiga ir turėjo keistą išankstinį vyksmą.
Tamsa tą naktį Druskininkuose buvo rami ir tyli. Miegojau,
kaip visuomet, antro aukšto mažajame miegamajame, kuriame
stovėjo dvi tarpu atskirtos lovos. (Dabar antroji jau daug metų
netuščia, o ir tarpo nebėra – su Gražina jas visad suglaudžiame.
Žinoma, tai ne naujoji laukinės kriaušės spalvos plati ir jokio
tarpelio neturinti namų lova, kurioje abu turime vietos į valias.)
Naktis buvo tamsi ir tyli. Užmigau greitai, nors mintys dar ilgai
nerimo. Netikėtai tuoj po vidurnakčio išgirdau beldimą. Lyg į duris, lyg į sieną kas belstų. Betgi yra skambutis, pagalvojau, tikriausiai beldžia kokia vėjo judinama lenta ar šaka, o gal tas beldimas
sklinda iš miško, gal dar iš kur... Atsikėliau, nuslinkau tamsoje
laiptais žemyn, pažvelgiau pro virtuvės langą – tamsu, tylu. Vadinasi, pasigirdo. Juk visuomet naujoje vietoje arba likus vieniems
ausys girdi kitokius garsus. Motina sakydavo, kad mums su Tėvu
išvykus skambinti varpais į Magdeburgą ji mūsų senuose namuose Žaliakalnyje girdėdavusi galybę visokių neramių triukšmų.
Nurimau ir užmigau.
Rytas buvo apniukęs, tačiau ramus. Kūrybos namai Druskininkuose stovi prisiglaudę vieni prie kitų, tik vis kitu kampu, tad gerai
girdėti, kas vyksta pas kaimynus. Kompozitorius Anatolijus Šenderovas, su kuriuo mes kartu pas Eduardą Balsį studijavome kompoziciją ir kuris dažnai darbuodavosi Druskininkuose, vis klausdavo, ar aš taip pat grosiu, – jis negalįs kurti savo melodijų, kai
už sienos girdi manąsias. Sakydavo juokais, kad net nežino, kieno
muziką jis tuomet kuriąs... Tąsyk mano kaimynas buvo kompozitorius Teisutis Makačinas. Jo ir paklausiau: „Ar girdėjote naktį
beldžiant?“ Ne, sako, nieko negirdėjau. Vadinasi, pasigirdo. Mums
kalbant ir išgirdau namuose telefoną.
– Čia Aleksandras...
– Kada tai galėjo įvykti, – klausiu.
– Tai įvyko tuoj po vidurnakčio.
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Tėvas Motiną rado rytą sukniubusią laiptų apačioje. Ten, antrame aukšte, ji kasnakt per mažą nespalvotą „Šilelį“ žiūrėdavo televizijos laidas iš Lenkijos – jas šis aparatas puikiai priimdavo be
antenos. Lenkijos televizija buvo niekur kitur neregimos informacijos šaltinis. Ji mokė mus lenkų kalbos ir rodė filmus, kuriuos
sovietiniai kritikai tik atpasakodavo. Dabar sunku įsivaizduoti, kas
įvyko, kai pasibaigė programa ir Motina žengė laiptais žemyn. Ar
ji paslydo, ar nusprūdo ranka nuo nedidelio turėklo laiptų viršuje,
ar ją kamavęs kraujospūdis išmušė iš pusiausvyros. Niekas nežino.
Tėvas tik paryčiais išgirdo kažką labai sunkiai kvėpuojant. Beveik
knarkiant, kaip sakė vėliau. Ji buvo be sąmonės. Jos neatgavo iki
mirties, kurios priežastis – insultas. Mirė ji lengvai, nors savaitė
agonijos buvo kančia kūnui. Deja, deja, mirties akimirką buvau
toli nuo jos. Nesąmoningai įsiropščiau į jos lovą ir visą naktį jutau
gerai pažįstamą Motinos kvapą. Sudrebėjau pajutęs, kad toji lova
vis dar šilta... Tėvui žinią pranešiau tik iš ryto.
– Ar tu įsitikinęs, kad nežinodamas žmogus miega ramiau? –
išgirdęs žinią, paklausė jis.
Šis klausimas išmokė mane visas žinias visuomet pranešti iš
karto. Nuslėpimai artimuosius visad įskaudina.
Vienos dienos fotografijos: 1990 04 07
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Motinos mirtis yra ilgalaikis, ko gero, amžinas sukrėtimas. Tėvas vis dažniau ėmė kartoti: „ Jau turiu ir aš eiti pas Reginutę.“
Tuomet turėjau tokį čia pat nuotraukas spausdinantį fotoaparatą „Polaroid“. Prieš išvykdamas į Druskininkus nufotografavau
abu tėvus. Dabar, kai jau žinau, kas įvyks netrukus, regiu šiose
nuotraukose vieną siužetą – Tėvo nuojautą ir nuostabų Motinos
atsisveikinimo žvilgsnį: „Sūnau, viskas bus gerai!“
Praėjo dveji metai, ir Tėvo troškimą Aukščiausiasis išgirdo:
1992 metų balandžio 1-ąją jis vėl, šį kartą amžiams, buvo su mano
Motina.
Mūsų šeimoje gedulas niekad nebuvo našta. Ar juoda spalva,
kai jos per daug, nenudažo ir viso tolesnio gyvenimo dienų, nebepalikdama vietos nei džiaugsmams, nei siekiams, nei tikrai, o ne
menamai atjautai?.. Šiaip geri ir malonūs žmonės dažnai kankinasi
dėl dalykų, kurie, kaip ir viskas šioje žemėje, – tik matricos, jose
mes laikome pernelyg daug sureikšmintos informacijos ir vaizduojame prieš tuos, kurie seniai mus pamiršę...
Motina kilusi iš Ivaškevičių ir Lechavičių giminės, suėjusios
draugėn ir darniai pragyvenusios ligi mano močiutės Zofijos Ivaškevičiūtės-Lechavičienės mirties 1934 metų sausio 3 dieną. Nežinia, kas pakirto palyginti jauną moterį (jai tebuvo 51 metai) – ūmi
kasos liga ar kita, ne mažiau grėsminga, giliau pasislėpusi bėda. Zofija buvo visų mylima ir gerbiama. Jos vadovaujamas vaikų darželis
turėjo gerą vardą, auklėjant vaikus buvo taikomos pažangiausios to
meto pedagoginės nuostatos. Pedagogė Halina Ivanauskienė nekrologe, pasirodžiusiame žurnale „Motina ir vaikas“ (jame galima
rasti ir mano Motinos pieštų neįtikėtinų komiksų pedagoginėmis
temomis), rašė: „Tai tik velionės kuklumas paliko ją viešumos nuošaly... Gal ir aš, ją daugiau už kitus pažinojusi, būsiu per mažai įsigilinusi į jos auklėjimo paslaptį. O dirbo ji su barakų ir fortų vaikais iš
landynių ir urvų... Dirbo patvariai, kaip tikra idealistė. Jei mes, jos
pramintais takais eidami, jos sveikomis mintimis besivadovaudami, pastūmėsime mūsų veiklą mažųjų tarpe vieną žingsnį pirmyn –
tai bus jos kapui neužmirštuolių puokštelė...“
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Nacių ir sovietų okupacijos sudraskė ramų
ir tvarkingą gyvenimą Lietuvoje, išblaškė ne
tik žmones, bet ir darželio baldelius, dalį jų
močiutė buvo priglaudusi savo namuose. Kai
į pasaulį atkeliavau aš, šie jaukūs daiktai tapo
neatskiriama mano kambario interjero dalimi. Dabar ant jų sėdi mano anūkas Marius...
Deja, mažas vaikiškas stalelis, kažkada imitavęs mano namų teatrą, jau suiro. Išsibarstė ir
kiti daiktai.
Mažai težinau apie Ivaškevičius, Nutautus,
Trinkertus, kurių pavardės vienaip ar kitaip
įaugusios į mano giminės medį.
Juokais ar rimtai buvo minima pastarosios
baroniškoji kilmė. Kas žino, gal kur Vokietijos
archyvuose rastume žinių apie tai. Kaip ir apie

Motinos tėvai – Ričardas Lechavičius (1880–1944) ir Zofija Ivaškevičiūtė-Lechavičienė
(1883–1934)
Mano Motina (kairėje) su savo krikštamote K. Trinkert Hanoveryje, 1934
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Lechavičių giminę, turinčią net keletą bajorystę patvirtinančių herbų. Neseniai mano
pusbrolis, architektūros istorikas Vytautas
Levandauskas atrado kelis mūsų šeimos herbo variantus.
Kai Kaune pasklido žinia apie bajorišką
Lechavičių, mūsų giminės iš Motinos pusės,
kilmę, pasijutau persekiojamas – norėta matyti mane šio luomo organizacijoje, veikloje
ir pobūviuose. Deja, bajoro titulas tėra poza,
pretenzija, fasonas, dabar – dar ir laisvalaikio
praleidimo būdas, kuriame daugiau skurdo
nei spindesio... O ir su lietuvybe bajorai turėjo mažai ką bendro... Todėl mano žmonos
Gražinos atkartotas odoje ir įrėmintas Lechavičių herbas iš pagarbos istoriniam, bet

Lechavičių herbai
Aš, mano Motina, Teklė Levandauskaitė-Lechavičienė, teta Halina
Lechavičiūtė-Levandauskienė, jos sūnus, mano pusbrolis Vytautas, priklydusios varnos
žūties metinių minėjime Jono Lechavičiaus namų kieme, 1958
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mūsų šeimai nereikšmingam faktui pakabintas blogiausiai matomoje vietoje. Įdomu, kad bajorai, aplankę mūsų namus, visuomet
jį pamato pirmiausia.
Liudija mano pusbrolis, profesorius Vytautas Levandauskas:
Iš šios Lechavičių giminės seniausią atstovą pavyko rasti per prosenelio mirties metriką. Joje rašoma, kad 1910 m. spalio 10 d. Babtuose
nuo vandenligės mirė Stanislovas Stepanovas-Pavlovas Felicijanovas
Lechavičius. Dokumente nurodyta, kad mirė turėdamas 60 metų, palaidotas Babtų parapijos kapinėse, kad buvo bajoras ir paliko nuo
pirmos žmonos Kristinos [Trinkert] keturis sūnus – Steponą-Antaną,
Ričardą, Otoną ir Pranciškų.
Taigi, mano prosenelio Stanislovo Lechavičiaus tėvas turėjo vadintis
Steponu (arba Soteriu) Povilu Felicijonu. Turint galvoje tai, kad prosenelis Stanislovas Lechavičius turėjo būti gimęs 1850 m. (arba 1849 m.
paskutinį ketvirtį), jo tėvas Soteris Povilas Felicijonas galėjo būti gimęs
maždaug 1820–1830 m.
Stanislovo Lechavičiaus kapą pavyko rasti Babtų šventoriaus kapinėse. Akmeniniame antkapyje iškalti tokie žodžiai:
S†P
STANISŁAW
LACHOWICZ
† 1910 R 10 PAŹDZIER
SPÓKOJ DUSZY JEGO

Apie jo gyvenimą mažai ką pavyko sužinoti. Gyveno Kaune. Dirbo
statybos rangovu, statė Šančių kareivines. Vedė baronaitę iš Vokietijos
Kristiną Trinkert, su kuria susilaukė keturių sūnų. Žmona mirė gana
anksti. Vedė antrą kartą, bet iš antros santuokos vaikų neturėjo. Apsigyveno Babtuose, kur ir praleido likusį gyvenimą.
Kas žinoma apie keturis Stanislovo Lechavičiaus sūnus? 1905–
1914 m. jie visi gyveno Liepojoje, nors gimę buvo Kaune.
Soteris-Antanas Lechavičius (mano Mamos tėvas) gimė 1878 m.
balandžio 22 d., krikštytas Kauno parapinėje bažnyčioje. Liepojoje
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1907 m. lapkričio 20 d. vedė Teklę Levandauskaitę. 1908 m. susilaukė sūnaus Jono, 1910 m. gimė duktė Halina.
Per Pirmąjį pasaulinį karą pasitraukė
į Gomelį, po karo grįžo į Kauną. Dirbo lenkų leidykloje ir spaustuvėje „Prima“ korektoriumi, kurį laiką jai netgi
vadovavo. Turėjo vizitinę kortelę su
Radvano (Radwan) herbu. Gal kartais ji išliko tarp „Primos“ spaustuvės
Dirigentas ir kompozitorius Jonas Lechavičius
dokumentų. Būtų galima identifikuoti
(1908–1978)
herbo atmainą. Mirė 1926 m. Per Antrąjį pasaulinį karą jo šeimą vokiečiai represavo, išgabeno į Pravieniškių koncentracijos stovyklą, o visas turtas, dokumentai išgrobstyti.
Ričardas Lechavičius (1880–1944) irgi gyveno Liepojoje. Iš santuokos su Zofija Ivaškevičiūte jam gimė duktė Regina (1908 m.) ir sūnus Leonardas (1911 m.).
Otonas Lechavičius buvo fleitininkas. Iš Liepojos išvyko į Peterburgą. Ten vedė žydaitę. Turėjo dukrą. Palyginti jaunas mirė nuo gerklės
džiovos. Daugiau apie jį nieko nežinome.
Pranciškus Lechavičius buvo jauniausias iš keturių sūnų. Iš Liepojos išvyko dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą nežinia kur.
Apie giminės herbą Radvaną prieš mirtį mano Mamai ir Dėdei
pasakojo senelis Soteris-Antanas Lechavičius. Jis rodė jiems giminės
herbą, ir Mama gerai prisimena, jog jame buvo pavaizduota bažnytinė vėliava ir stručio plunksnos.
Tai, kad Lechavičių herbas buvo Radvanas, patvirtina senoji heraldinė literatūra: Malachowskis, Niesieckis ir kiti. Tačiau neaišku,
kokį herbo variantą turėjo Lechavičiai – Malachowskis nurodo net
dešimt Radvano herbo atmainų.
Radvano herbo Lechavičių genealogijos ieškojau įvairiuose fonduose, bet nesėkmingai. LVIA, f. 391, yra dokumentai apie Valties (Łodzia)
herbo Lechavičius (bet tai ne ta giminė). LVIA, f. 708, iš viso neradau
Kauno apskrities bajorų kilmės knygos su L raide. Galimas dalykas,
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kad jų bajorystės dokumentai pateko į Liepoją, o skubiai traukiantis
iš Liepojos per Pirmąjį pasaulinį karą ten ir liko. Gal jų reikėtų ieškoti
atitinkamuose Bajorų deputatų susirinkimo fonduose Latvijos valstybiniame istoriniame archyve? Nemažai dokumentų apie Lechavičius
yra Rusijos valstybiniame istorijos archyve Sankt Peterburge, 1343 fonde [Senato trečiojo (heraldijos) departamento], bet ten labai komplikuotas gimininių fondų bylų išdavimas...
Beje, Motinos pusbrolis, Halinos brolis Jonas Lechavičius
buvo žinomas Kaune pučiamųjų orkestrų vadovas, o jo pirmieji
Lietuvoje ekspresionistinio stiliaus simfoniniai kūriniai lig šiol nežinomi nei muzikos kritikams, nei platesnei publikai.
Neseniai tarp senų rankraščių radau 1935 metais Renei dėdės
Jono dedikuotą argentiniškąjį tango „Amžinai...“ Neabejingas
mano Motinos žavesiui dėdė ir žodžius šiam sentimentaliam tango sukūrė...
Archyve užtikau nuotrauką, kurią 1999 metais išspausdino
dienraščio „Lietuvos rytas“ priedas „Stilius“.
Toje nuotraukoje užfiksuota mano Motina su draugėmis Kauno dailės mokykloje. Originalą turiu archyve, o iš kur redakcija
gavo kopiją – nežinau. Taigi, toje nuotraukoje keturios draugės...
Draugės, 1933
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– Gal dar ir pavardes žinai? – pašiepiamai sugirgždėjo visur esantis
PIN’as.
– Monika Lapinskaitė-Bitlieriuvienė, Regina Lechavičiūtė-Kuprevičienė, Elena Vyšniauskaitė-Vizgirdienė ir Anelė Urbonaitė-Jarmalienė.
1933-ieji. Kaunas. Fotografuota garsaus latvio fotografo Karlo Baulo
studijoje, įsikūrusioje Laisvės alėjoje, namo numeris...
– Pakaks tyčiotis.
– ...ir apsirengusios labai stilingais to meto drabužiais. Lyg sąmokslininkės kažką kužda, slapukiškai šypsosi, dvi nusisukusios nuo
objektyvo, o dvi – tarp jų ir mano Mama – žvelgia į mane. Mama –
ramiu, besišypsančiu veidu, o bičiulė – kiek iš padilbų, rimtu, tačiau
sunkiai šypseną slepiančiu žvilgsniu.
– Nieko nėra baisiau, kai svečiai verčiami žiūrėti senus albumus, o
šeimininkas apie kiekvieną nuotrauką pasakoja pusvalandines istorijas, iš kurių pusė sugalvotų...
– Mano istorijos tikros! – pyktelėjau.
– Visiems taip atrodo.
– Monika Lapinskaitė-Bitlieriuvienė, gerbiamasis PIN’ai, mano
krikšto motina, buvo įsimylėjusi Vydūną ir su juo susirašinėjo. Netiki?
Atversk almanachą „Literatūra“ XII (1), susirask 125 puslapį. Ir skaityk:
„...Tilžė, 1935 II. Širdingą ačiū, Maloni Monika... Džiaugiuos visuomet,
kada girdžiu, jog mano esmės balsas sužadina aidą kitų žmonių sielose...“ Ir dar devyniolika laiškų. Iki pat 1940 metų kovo mėnesio. Visi iš
dabar turinčio du vardus miesto – viename Nemuno krante vadinamo
Tilže, kitame – Sovetsku. Kaip ir Vydūnas. Du vardai. Vydūnas ir Storosta. Kaip Klaipėda ir Memelis. Peterburgas ir Leningradas. Šilutė ir
Šilalė. Budapeštas ir Bukareštas. Beje, pastarieji du sugretinimai veikiau anekdotas nei tiesa. Buvo Kaune toks pianistas, kuris toliau keturių Chopino preliudų ir dviejų mazurkų į muziką taip ir neįbrido. Likimas suvedė mus koncertuoti kartu. Nuvykome į Šilalę. Tai jis ir klausia:
kuo skiriasi Šilalė nuo Šilutės? Juokais atsakau: tai dialektas, vieni sako
Šilalė, kiti – Šilutė. Kaip Budapeštas ir Bukareštas. „A! – džiaugsmingai
sušuko, – vadinasi, tai tas pats!“ Palikau jį besidžiaugiantį atradimu
ir dar paantrinau: viename Dunojaus krante tasai miestas vadinamas
Budapeštu, o kitame – Bukareštu. Kitaip gali krantus supainioti... EuG iedr iu s K u pre v ič iu s / 63

Neišskiriamos: Monika ir Regina, 1931 ir 1989...

genas Ionescu absurdo pjesėje „Pamoka“ aiškina dar kitaip – Paryžius
Ispanijoje vadinamas Madridu, o Suomijoje – Helsinkiu. Tai apie sostines. Kažkada ir Vilnius vadinosi Kaunu. Tiesa, laikinai, bet juk vadinosi! O Vilniaus Kaunu niekaip nepavadinsi, greičiau Krokuva ar Šiaurės
Jeruzale...
Vydūnas rašė ne vien Monikai, bet ir jos sūnui Augustinukui Rivaldui. Ką tik pasaulį išvydusiam (1939 m.) – smulkiai prirašytas atvirlaiškis. Savotiškas dvasinis testamentas „Būsimajam Garbingumui
Augustinukui-Rivaldui gerb. M. ir A. Bitlierių prieglobstyje“. PIN‘ai, ar
dabar tu patenkintas?
– Dar galėjai pridurti, kad parašei miniatiūrą fortepijonui ir magnetofono juostai ir pavadinai ją „Vydūno arfa“. Juk saugai atviruką, kuriame Vydūnas nufotografuotas grojantis arfa, o kitoje pusėje išspausdinta liuteroniška dvasia persmelktos Vydūno sukurtos „Lietuvių giesmės“ melodija, kurią jis prašo giedoti su pasišventimu.
– Tu teisus. Dabar tasai atvirukas mano rankose. Sudie.

Senelis Ričardas
Senelis Ričardas man kaip sapnas – pažinau jį tik iš nuotraukų
ir vaizdingų pasakojimų, kuriuose užfiksuoti džiugūs ir liūdni jo
gyvenimo nuotykiai.
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Gimė Ričardas Lechavičius 1890 metais Kaune, augo gausioje
šeimoje.
Tėvas atidavė jį į Šančiuose dislokuoto pulko orkestrą moky
tis muzikantu. Padauža Ričardas prikalbino draugą ir abu niekam
neprasitarę pabėgo iš pulko. Neturėdami nei bilietų, nei pinigų, jie
traukiniu pasiekė Rietavą, kur veikė kunigaikščio Bogdano Ogins
kio įkurta pirmoji Lietuvoje profesionali muzikos mokykla, or
kestras. Abu buvo priimti į mokyklą.
Ričardas mokėsi groti klarnetu, susidraugavo su Mikalojumi
Konstantinu Čiurlioniu, tuo metu Plungėje veikusios Mykolo
Kleopo Oginskio muzikos mokyklos auklėtiniu. Ku
ni
gaikš
tis
Čiurlionį pasiuntė mokytis į Varšuvą. Davęs pinigų ir prigrasinęs
jų nepragerti, trumpam išleido į metropoliją ir Ričardą su bičiuliu:
liepė aplankyti Čiurlionį, nueiti į teatrą.
Čiurlionis aprodė jaunuoliams miestą, muziejus, nuvedė į operą. Įspūdis buvo toks stiprus, jog Ričardas tarė sau: kad ir kas būtų,
turiu dirbti teatre. Taip ir įvyko – nuo 1921 metų senelis bemaž iki
mirties grojo altu Valstybės teatro
Broliai Lechavičiai Otonas, Pranciškus,
Soteris (pirmoje eilėje). Nėra tik ketvirto brolio,
orkestre Kaune.
mano senelio Ričardo.
Liepojoje su bičiuliais. Apie 1905
Po kunigaikščio Bogdano Oginskio mirties Ričardas išvažiavo į Liepoją, grojo orkestruose. Liepojoje ir
šeimą sukūrė. Ten 1908 metų gruodžio 4 dieną gimė mano Motina.
Keleri metai prieš mirtį Motina su
Terese, kurios vyras Aleksandras vis
dar įnikęs į povandeninių laivų technologijas, suskubo aplankyti gimtinę, parsivežė keistų nespalvotų nuotraukų, kurios dar kartą patvirtino
seną tiesą – sugrįžimai be atlaidaus
santykio ir humoro dozės nebeįmanomi...
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Rietavo muzikos mokyklos mokiniai.
Trečias iš dešinės pirmoje eilėje Ričardas Lechavičius su klarnetu rankose

Ričardas Lechavičius repetuoja su pulko orkestru

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Ričardas Lechavičius
persikėlė į Rygą, vėliau į Maskvą. Dėstė muzikos mokyklose. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, R. Lechavičius grįžo į tėvynę ir
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apsigyveno Kaune. 1921 m. jis tapo Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos I husarų pulko orkestro kapelmeisteriu, diriguodamas jodavo ant balto žirgo, o vasarą su pulko orkestru linksmindavo ponias ir ponus garsiajame Palangos kurhauze.
1928 metais vasario 27 dieną Kaune pradėjus veikti Aklųjų institutui, R. Lechavičius buvo vienas pirmųjų muzikos mokytojų.
Su moksleiviais dirbo daug ir labai nuoširdžiai, nors darbas aklųjų
institute ir nebuvo jo pagrindinė veikla, mokykloje įsteigė pučiamųjų instrumentų orkestrą, mokė groti styginiais instrumentais,
padėjo tvirtus pagrindus tolesniam neregių muzikiniam lavinimui.
Tikriausiai galima drąsiai teigti, kad šioje srityje mano senelis pirmasis taip rimtai skleidė muzikinę kultūrą tarp likimo nuskriaustų
žmonių. Vėliau tą darbą aktyviai tęsė mano Tėvas, o ir man teko ne
kartą pajusti šių pastangų ypatumus.
Senelis buvo nedidelio ūgio, tamsaus gymio, nepaprastai judrus ir šmaikštus. Čiaudėdavo dvidešimt kartų, kiekvieną vis garsiau, ir į tarpą spėdavo pasakyti o čiort vozmi! apči! o čiort vozmi!
apči! o čiort vozmi! apči!..
Jis buvo neblogas raitelis – tekdavo orkestrui ritmą nurodyti ir
sėdint ant arklio. Ir Motina pramoko jodinėti – išliko kelios nuotraukos.

Raiteliai – senelis ir jo dukra Regina, 1936
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Trumpus atstumus senelis mėgo važiuoti dviračiu, tačiau, būdamas karšto būdo ir neatsargus, dažnai griūdavo. Kartą atsisveikindamas su pažįstamais nuvažiavo nuo kalno, nuvirto ir susilaužė
ranką.

Senelis sulaužyta ranka ligoninėje, 1929

Žuvo Kaune, kai jį, važiuojantį dviračiu į Šančius pas jam mielą moterį, tuomet dar nepaplatintoje pervažoje po geležinkelio
tiltu partrenkė girtas vokietis motociklininkas. Dviračio vairas
kaip durklas persmeigė seneliui krūtinę... Kelias dienas kankinęsis
1944 metų liepos 11 dieną jis mirė. Skrodimas atskleidė, kad jo širdis nuo gimimo plakė neįprastoje padėtyje – gulsčia.
Motinos brolis Leonardas buvo linksmas, sportui ir muzikai
neabejingas jaunuolis. Kaip ir Motina, neblogai skambino pianinu, turėjo gerą klausą ir sukūrė keletą tarpukariu populiarių šlagerių – valsą „Tu, tik tu“, tango „Regina“. Be abejo, abu paskirti mano
Motinai. Atsidėkodama ji nupiešė gražius viršelius šių kūrinių natoms, o plokštelės su Antano Dvariono ir Stepo Graužinio įdainavimais paplito po visą Lietuvą.
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Žuvo jis 1938 metų birželio 27 dieną Kuršių mariose, mat buvo prisiekęs buriuotojas.
Vakare kilo audra, nuslydo nuo jachtos, įkrito
į tamsius vandenis, bičiulis dar bandė gelbėti
mestelėdamas jam medinį suolelį. Gal tasai
pataikė į galvą, gal pasimetė, bet Leonardas
daugiau nebeišniro. Rado jį po kelių dienų.
Kažkas kalbėjo apie žaizdą jo galvoje, bet
ar tai ką keistų? Liko liūdėti senelis ir mano
Motina. Liko ir ąžuolas, kurį mūsų sode Leonardas pasodino 1930 metais, tas, kuris jį palietusiems įtampą nuslopina...
Stovėjau reanimacijos palatoje. Prieš
mane gulėjo ramiai kvėpuojanti mano Motina. Bent išoriškai Ji buvo abejinga skausmui
ir aplinkai. Po keturių dienų, 1990 metų gegužės 4 dieną, jos kūną vežėme į Santakos gedulo namus, o nebylus karstas skendo mūsų
sode priskintų neįprastai gausiai ir skaudžiai
tą pavasarį pražydusių pakalnučių ir neužmirštuolių jūroje. Ašaros vilgė man skruostus ir gili skausmo nata rėžė krūtinę. Mirė
mano Motina. Mama mirė.
Tvarkydamas jos daiktus ir vartydamas
užrašais išmargintus sąsiuvinius, nuotraukas, laiškus, vienos dėžės dugne radau giliai
paslėptą vokelį. Iš jo iškrito kelios nematytos
nuotraukos: į mane žvelgė nepaprasto grožio
sveikai įdegusi nuoga moteris, klastingu vilioklės žvilgsniu tyrinėjanti mane.

Motinos brolis Leonardas Lechavičius (1911–1938)
R.Lechavičiūtės viršelių eskizai brolio Leonardo dainoms
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Regina Kuprevičienė (1908–1990)

Žavi jaunatviška šypsena byloja – viskas gerai, vaike. Mūsų
nuotaika puiki ir mes tuoj bėgsime į jūrą maudytis. Kitoje nuotraukų pusėje užrašyta: „Palanga. Moterų maudyklė. 1934. Liepa.“
Visos moterys gražios, bet Motina – gražiausia, tariau, lengvai pabučiavęs atvaizdą...
Ilgai nedrįsau išmesti prie jos lovos esančioje spintelėje tūnojusios dėžutės, kurioje visada gulėdavo keli šokoladiniai saldainiai.
Netgi tais keistais laikais, kai dirbdamas kultūros viceministru
jiems įsigyti turėdavau gauti talonų. Tuomet keliaudavau į nurodytą parduotuvę pirkti 300 gramų saldainių, belsdavau į tarnybines duris sutartu ženklu bum-bum-bum – pauzė – bum-bum-bum,
ir durys atsidarydavo.
Dėžutė spintelės stalčiuje niekada nebuvo tuščia. Dėžutės iš
viso neturėtų būti tuščios.
Mano Motina buvo neįtikėtinai kukli. Jei reikėtų sukurti kuklumo matą, tai jos kuklumas paverstų jį nepastebimu. Štai storas
sąsiuvinis, kuriame ji kasdien fiksavo mano išvykas, koncertus,
susitikimus, repeticijas ir premjeras. Metų metus fiksavo visus
svarbiausius mano gyvenimo įvykius, transliacijas per radiją, televiziją. Be jokių komentarų, vertinimų. Paskutinis įrašas – 1990 m.
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Regina Lechavičiūtė. Pliaže, eskizas, popierius, anglis.
1934

balandžio 22-oji. Tądien išvykau tradicinių kūrybinių atostogų į
Druskininkuose įsikūrusius Kompozitorių kūrybos namus. Daugiau mes nebesusitikome. Ir niekur, per metų metus žymėtą kroniką, nė vieno žodžio apie save. Niekur. Jos būdas stebino daugelį ją pažinojusiųjų: kruopštumas, neapsakoma kantrybė (nuolat
kentė pėdų skausmus), begalinis atsidavimas šeimai, rūpinimasis
artimaisiais ir svetimais žmonėmis. Ji niekados nesivėlė į jokias intrigas, net su kaimynais bendravo tik iki tam tikros ribos. Gal todėl
buvo itin gerbiama. Ji niekada nedejavo ir verkiančią mačiau tik
keletą kartų, kai priežasčių našta viršijo jos savitvardą. Ji visą savo
gyvenimą paaukojo mano ugdymui ir globai, tiek pat jėgų skyrė ir
mano Tėvui, kuris, deja, ne visuomet sugebėjo tą auką tinkamai
įvertinti. Tačiau neapsakomai stipriai ją mylinčio Tėvo išdaigas
Motina visuomet iškęsdavo ir tylioje maldoje atleisdavo. Jei ką
pasiekiau, turiu būti dėkingas Tėvui už muzikinius genus ir Motinai – už gyvenimo esmės atomus, kuriuos ji išskaidė į mus abu,
paaukojusi savo neabejotinus talentus. Laiškai, kuriuos gavome Jai
išėjus, byloja apie ypatingą ir labai svarbią ypatingos Moters aurą
juos rašiusių žmonių gyvenimuose.
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Dar kiek apie Motiną
Motina dievino baletą ir ketino
tapti profesionalia šokėja. Deja,
tėvai uždraudė lankyti baleto studiją (argi tai profesija?) ir kurį laiką vertė mokytis Aukštuosiuose
buhalterių kursuose. Tačiau galiausiai suvokė, kad Reginos tokia
karjera nedomina. Tuomet, vėl
atradusi pomėgį piešti, ji sutelkė
dėmesį į menus, 1931 metais įstojo
ir po šešerių metų sėkmingai baigė
garsiąją Kauno meno mokyklą.
Kauno meno mokyklos studentai prisigalvodavo visokių praRegina Lechavičiūtė Anykščiuose, 1928
mogų. Tai revoliucingų studentų būrelį steigdavo, tai burdavosi į korporacijas. Viena tokių buvo įkurta
1933 metais ir vadinosi „Trys tulpės“. Ženkle buvo trys stilizuoti į
tulpes panašūs skydai, reiškiantys pagrindines mokyklos kryptis –
tapybą, skulptūrą ir grafiką. Mano Motina buvo aktyvi korporacijos narė, dalyvaudavo visose iškylose ir vakarėliuose. Jiems ruošdavosi visi – ir mokytojai, ir studentai.
Viename iš dailiai išleistų kvietimų skaitome apie patrauklias,
netgi futuristines pramogas. Tarkim, pranešama, kad „sustiprintas jazzbandas“ gros... 1999 metų muziką. Bufete buvo galima nusipirkti maisto, gėrimų, žinoma, kiek brangiau nei parduotuvėje,
nes buvo renkamos aukos neturtingiems mokyklos moksleiviams
remti. Motina prisiminė, kad tų aukų vos užtekdavo baliaus išlaidoms padengti...
Ypatingas korporacijos pokylis vyko tuoj po didelio 1931 metų
potvynio Kaune. Buvo nupiešta įspūdinga tvaną vaizduojanti uždanga.
72 / K O N C E R T A S

Marija Cvirkienė. Reginos Lechavičiūtės portretas, aliejus. 1932
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Vienoje nuotraukoje regiu kairiau Veronikos Šleivytės stovinčią Motiną čigonės drabužiais, o už būgnų ant žemės sėdintį ir korporacijos kepurėle pasipuošusį Juozą Aleknavičių, mano Gražinos
Tėvą, vėliau – labai originalių fantastinių paveikslų autorių ir Laisvės alėjoje buvusių prabangių parduotuvių vitrinų dekoratorių.
Meno mokyklos studentai gyveno itin draugiškai, moderniai,
ir šios unikalios mokyklos įtaka juntama Kaune iki šiol. Dar daugiau pasakysiu – visa modernioji Lietuvos kultūra kilusi iš Kauno,
nes rėmėsi nuodugniomis kultūros istorijos studijomis, pažangaus
moderno ir avangardo pažinimu, pagarba tautinei savimonei ir
meile Tėvynei – visi užsienyje mokslus tęsę menininkai grįždavo
Korporacijos „Trys tulpės“ pokylio uždanga, 1931
Kauno meno mokyklos studentų korporacijos „Trys tulpės“ pokylis, 1931
1931 metų potvynio Kaune archyvinės nuotraukos
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į Kauną ir tapdavo mokytojais įvairiose menų institucijose. Gera
jausti, kad esi vis dar tos istorinės auros šviesoje, o nesibaigiantys visų politinių sistemų valdininkų bandymai ją išgarinti patiria
fiasko. Žinoma, dabar jėgos silpnesnės, pavojai didesni, o ir revoliucingų studentų būrelis išsilakstė po saugesnius kabinetus, užėmė
saviraiškai patogesnes konformistines pozicijas.
Motinos archyve radau daug pranešimų iš Lietuvos moterų dailininkių draugijos ir LSSR dailininkų sąjungos, kurių narė
buvo. Juose prašoma suteikti žinių apie kūrybinę veiklą, pasirengimą parodoms, reikiamas darbui medžiagas, siūloma vykti į
komandiruotes ar kūrybines stovyklas. Visi tie pranešimai buvo
skrupulingai saugomi giliai paslėptame aplanke, lyg koks nebylus priekaištas. Prisimenu, kai sutikdavome vos už kelių namų
Žemaičių gatvėje gyvenusią dailininkę Veroniką Šleivytę, ši vis
pabardavo Motiną, kad visai užmetė kūrybą. Tiesa, retsykiais vienoje kitoje parodoje dalyvaudavo. Ypač sėkmingai 1948 metais,
šioje parodoje buvo labai palankiai įvertintas jos akvarelių ciklas
„Lietuvių liaudies šokiai“, kuriame išradingai perteikė judesių
ritmiką ir etnografinį koloritą. Išliko nemažai eskizų įvairių knygų
iliustracijoms. Neabejotinai galėjo tapti ryškia knygų vaikams dailininke. Gebėjo pagauti vaikų charakterius, nuotaikas.
Nedideliame voke išliko kuklūs atsiliepimai apie Motinos darbus, eksponuotus keliose parodose. Apsilankęs Moterų dailininkių draugijos parodoje, dailininkas Petras Tarabilda dienraštyje
„Lietuvos žinios“ 1940 metų žiemą rašė: „Regina Lechavičiūtė
pateikė kelias įtikinančias grafiškas kompozicijas. Tai moderni,
efektinga grafikė. Jos linoraižinyje „Pirty“ gražiai surišta juodaibalta gama. Jautri ji ir piešiniuose vaikų tema.“ Panašiai Motinos
darbus vertino ir Arėjas Vitkauskas Čikagoje leidžiamose „Naujienose“. Grafikas ir knygų iliustratorius Telesforas Valius, „Ateityje“
aptardamas pavasarinę 1943 metų dailės parodą Kaune, mini Reginą Lechavičiūtę-Kuprevičienę kaip „žinomą ir nuotaikingą vaikų
pasaulio iliustratorę, kurios tema – motinos džiaugsmas“...
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Eitynės, 1961
Vaikai Motinos įvairių metų piešiniuose
Regina Kuprevičienė. Šventoji šeima, linoraižinys, 1938
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Išliko daug miniatiūrų, kuriose maži žmogeliukai žaidžia, liūdi, džiaugiasi, svajoja ir tyli.
Žurnalo „Vyturys“ paskutiniame puslapyje retsykiais pasirodydavo Motinos sugalvoti komiksai,
kuriuos lydėdavo žinomų to meto poetų didaktiniai eilėraštukai.
Tuo metu meno mokykloje pirmiausia mokydavo technikos, amato gerąja prasme. Randu ir vitražų bei freskų eskizų. Motina mokėjo ir lipdyti, ir
dirbti su medinę plokštę deginančia adata.
Jai buvo vieni niekai lieti akvarelę, rašyti įmantriausiais šriftais ar kurti dekoratyvinės vazos dizainą. Gal ir nebuvo jos dideli prigimtiniai talentai, bet skonis, saikas, formos pojūtis ir technikos
valdymas galėjo teikti jai daug didesnį malonumą
gyvenime nei sriuba ar varškėčiai. O gamino ji nepaprastai skaniai, mėgo palepinti ir mus, ir svečius.
Deja, buitis moterį pasiglemžia ir labai sunkiai atiduoda. Ant vieno iš Dailininkų sąjungos gauto prašymo pateikti savo kūrybos ataskaitą radau tokius
įrašus: „Tėvelis sukūrė dvi dainas Salomėjos Nėries
žodžiams.“ Kitoje eilutėje – „Įvyko tėvelio koncertas.“ Ji gyveno mūsų gyvenimus iki pat mirties
ir nepailsdama rūpinosi namais. Tiesa, Tėvas taip
pat niekada nesibodėjo namų ūkio darbų, mokėjo
daug ką daryti pats. Vienu metu, kai buvo ypač sunku, susiradęs kurpalį išmoko batus taisyti. Mokėjo
patvarkyti ir elektros, vandentiekio prietaisus. Ir
mane to mokė. Gal ir išmokė.

Ankstyva maudynė, „Vyturys“, 1934
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Mūsų šeimoje visą laiką buvo darna. Visais klausimais. Netgi
tuomet, kai, atrodė, kyla kažkokios neįveikiamos kliūtys ar abejonės. Mes mokėjome toleruoti vienas kitas charakterį, ir gal tik
pačiomis sunkiausiomis gyvenimo minutėmis Motina raudodavo
tylia ašara kažkur tamsaus kambario kampe, paskui vėl šypsodavosi, lyg nieko nebūtų buvę. Tik akių drėgmė išduodavo rūpestį.
Abu su Tėvu tuomet jausdavomės siaubingai. Juk dažniausiai būtent dėl mūsų kaltės tos akys drėkdavo...
Rimtas bandymas ištrūkti iš namų buvo Motinos sprendimas
mokytojauti VIII septynmetėje mokykloje (dabar – Jono Jablonskio gimnazija). Buvo 1953 metų ruduo.
Motina mokė vaikus braižybos ir dailės. Tėvas dirbo toje pačioje mokykloje muzikos mokytoju. Aš mokiausi pradinėse klasėse.
Buvo visokių nuotykių. Dabar tai pavadintume interesų konfliktais.
Kai visa šeima susirenka vienoje įstaigoje, kyla netikėčiausių situacijų. Atminkime, kad aš dar lankiau vaikų muzikos mokyklą, tad ir
ten, ir ten nebuvau pirmūnas.
Pirmaujančios mokykloje klasės auklėtoja buvo nepatenkinta, kad mano pažymiai traukia visą klasę žemyn. Tėvai nedelsdami
perkėlė mane į kitą, ne tokią pažangią klasę. „Dabar netrauks“, –
tarė Tėvas pirmūnų kalvės vadovei.
Kartu ta klasė neteko ir trumpakelnio muzikanto, kuris pliusus
nešdavo, kai reikėdavo kokioje šventėje ar festivalyje pasirodyti.
Tačiau visa tai tik smulkūs, nebūtin nulėkę niuansai. Vėliau tą nutikimą su iš tiesų puikia, reiklia lietuvių kalbos mokytoja ir klasės
auklėtoja Stase Daugėliene prisimindavome kaip juoką.
Išliko didžiulė mokinių pagarba Motinai už jos nepaprastai
nuoširdžius santykius su vaikais, rimtą požiūrį į darbą klasėje (prisimenu, kaip ji atsakingai ruošdavosi pamokoms – iki išnaktų).
Tėvas darbui mokykloje skyrė daug mažiau dėmesio, pedagoginiais gebėjimais nepasižymėjo. Tačiau būtent tuomet suklestėjo visa mokyklos saviveikla. Tėvas vieną po kitos statė su vaikais
operas, baletus, dainavo kantatas. Ir pritardavo ne šiaip pianinas,
o didžiulis orkestras.
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II a klasė su auklėtoja Stase Daugėliene, sėdžiu trečioje eilėje antras iš kairės, 1952
Kojinių adymas, rankdarbių pamoka IV klasėje, 1954

Motinos mokiniai dalyvaudavo parodose, keliolika jų darbų
papuošė 1957 metais išleistą vaikų piešinių albumą. Yra ten ir
mano piešinėlių. Jie ten pateko kitų dailininkų atrinkti, tad interesų
konflikto nebuvo... Išliko sąsiuvinis, kuriame Motina aprašo savo
darbą mokykloje. Tikriausiai kokios nors ataskaitos juodraštis, nes
žanrą išduota gana formali kalba – Motina kituose savo užrašuose
nebuvo tokia oficiali.
Kaip sakoma, viename koncerte nesugrosi visų temų, tuo labiau visų kūrinių. Tad tenka apsiriboti, tačiau nenutylėsiu dar vieno kito bruožo, fakto.
Štai aplankas, kuriame sudėtos įvairiausios drabužių iškarpos.
Motina siuvo sau ir mums su Tėvu, ir ne tik todėl, kad mėgo,
bet kitos išeities nebuvo – aš stiepiausi kaip nendrė, o po karo visko trūko. Kaip didžiausią turtą Tėvas atnešdavo iš kažkur gautą
medžiagos rietimėlį. Motina tuoj piešdavo eskizą (tokių radau
bent šimtą), ir jau girdime – dūzgia, sukasi sena „Singer“ siuvimo
mašina, jau matuoja man naują ar ketvirtą kartą persiūtą švarkelį,
tai ilgina kelnes, tai ado kojines. Mokė mane to adymo meno ir namie, ir mokykloje. Tokie buvo laikai. Dabar dėl skylutės vienoje
kojinėje laukan išmetamos abi.
Kai eidavome fotografuotis, Motina visuomet dar ir išsiuvinėdavo man drabužėlį. Ypač mėgo siuvinėti kryželiu.
G iedr iu s K u pre v ič iu s / 79

Su Motinos pasiūtu drabužėliu, 1948
Pirmasis viešas koncertas VIII septynmetėje mokykloje, 1952 03 06, Kaunas

Pirmajam viešam koncertui Motina pasiuvo išeiginį kostiumėlį. Papuošė ranka siuvinėtais ornamentais ir mezginiais. Atrodžiau
šauniai.
Motina neturėjo daug draugių, tačiau su keliomis bendravo
visą gyvenimą ir dalijosi naujienomis, kad ir kokios jos būtų. Monika Lapinskaitė, mano krikšto motina, – draugė nuo studijų laikų, buvo tarsi moralinis ramstis. Jai, persikėlusiai iš Skuodo į Vilnių, skambindavo dažnai ir ilgai kalbėdavosi.
Antroji draugė – Kaukaze gimusi, vėliau atsikėlusi į Kauną Lidija Hrinievič, draugė iš dar ankstesnių laikų, 1930 metais buvo
likimo nublokšta į Braziliją. Motina saugojo daugybę jos laiškų ir
net buvo sumaniusi pasikviesti į Lietuvą, tačiau sovietai į tokius
kontaktus žiūrėjo labai įtariai. „Aš daugiau nieko nenoriu, tik pamatyti žydinčias alyvas Tavo sode...“ – rašė Lidija Motinai. Deja,
susitikimas neįvyko ir paskutinis iš tolimojo Rio de Žaneiro mus
pasiekęs laiškas buvo užuojauta mirus Motinai.
Trečioji, Marija Grigarovič, gyveno Motinos gimtajame mieste
Liepojoje. Kaip džiaugėsi ją aplankiusi! Ieškojo namų, kurie priminė vaikystę, vaikštinėjo, bendravo...
Su Monika kalbėdavo lietuviškai, Lidijai laiškus rašė rusų kalba, o Marijai – lenkiškai. Ar tai ne gražiausia pamoka sūnui, kad
susikalbėti įmanoma visuomet, jei yra su kuo ir apie ką kalbėtis.
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Dramblialigė
Bevaikė Zarembų šeima per kelis bendravimo dešimtmečius
Lechavičiams tapo lyg giminės. Jadvyga Zarembienė niekur nedirbo, buvo tikra Kauno ponia. Jos vyras Antanas, važinėjęs tais
laikais labai prabangiu automobiliu ir buvęs gerai žiūrovų lankomo Šančių kino teatro „Lira“ (veikė iki 1940 metų) savininku, gyveno savo viešai slaptą gyvenimą, nelauktai turėjusį įtakos žmonos
sveikatai: gražuolė Jadvyga susirgo labai reta liga – dramblialige,
dar vadinama elephantasis. Rankų ir kojų pirštų galai, nosis išsipučia lyg balionai, nenormaliai padidėja ausys ir liežuvis. Žmogaus
išvaizda pakinta neatpažįstamai. Nepakitęs išlieka tik intelektas.
Tačiau ligonio, suvokiančio savo būklę, nervų sistemą be gailesčio atakuoja neviltis ir liūdesys. Gelbėjo ją neapsakoma kantrybė
ir gebėjimas džiaugtis gyvenimu, nepaisant baisaus neturto, vyro
neištikimybės ir ateities be ateities grėsmės.
O buvo taip.
Kartą, sėdėdama tarpukario metais garsioje Juozo Muralio kirpykloje, ponia Jadvyga nugirdo dviejų ponių pokalbį:
– Ar žinai, Ele, Antanas įsitaisė meilužę.
– Koks Antanas?
– Taigi Zaremba, iš Šančių, tasai, kuris turi kino teatrą „Lira“.
– O ar žmona žino?
– Ką tu! Ir jau antri metai.
– Tai vargšė...
Kaip visada tokiais atvejais, viską žino aplinkiniai, o ne tas,
kuriam žinoti labiausiai reikėtų. Netikėta ir skaudi naujiena kaip
žaibas trenkė į Jadvygos sąmonę, kažką suardė, sujaukė, suplėšė.
Nervinis šokas, išgąstis sukėlė ligą. Beje, abu ir toliau gyveno kartu, be jokių išorinių dramų, isterikų ar teatrališkų scenų. Gyveno ir
tyliai priėmė visus laiko metamus iššūkius.
Antano mirtį po daugelio metų Jadvyga sutiko kaip labai mylimo ir brangaus žmogaus netektį. Prisimenu, vieną ankstų rytą ji
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Jadvyga ir Antanas Zarembos

pasibeldė į mūsų namus ir, Motinai atvėrus duris, nieko nesakydama, tyliai kūkčiodama stovėjo tarpduryje prie krūtinės spausdama
kuklų ryšulį su amžinybėn iškeliavusio Antano drabužiais. Tasai,
atrodytų, neatplėšiamas jau niekam nereikalingų daiktų gniutulas
buvo skausmingas ir sykiu akivaizdus neišblėsusios didžios meilės
įrodymas. Atrodo, ji atleido viską. O gal jau buvo atleidusi gerokai
anksčiau... Tyli, gili, bežodė aimana išdavė jos didelės vidinės dramos naštą.
Teta Jadzė – taip mes ją vadinome – dažnai lankydavosi mūsų
namuose tiek Žemaičių gatvėje, tiek vėliau Rokiškio gatvelėje.
Zarembų likimas neįtikėtinas. Buvę vieni turtingiausių žmonių
Kaune, jie karo metais niekur nesitraukė, pasiliko mieste ir užėjus sovietams. Tikėjo, kad niekam nieko blogo nepadarę neturėtų
nukentėti. Taip ir įvyko – lietuviai jų neįskundė, tačiau Zarembos
prarado visą turtą – kino teatrą, namus, automobilį, puikų radijo
aparatą, kuris be trikdžių priimdavo operų transliacijas iš Milano.
Juos iškėlė iš didelio ir moderniai įrengto buto, apgyvendino medinio barako palėpėje Aukštaičių gatvėje, priešais senąjį Kauno
vandentiekį, kurio sieną lig šiol puošia Broniaus Pundziaus skulptūra „Vandens nešėja“ (1939). Abu Zarembos buvo aukšto ūgio, tad
tose gyventi nepritaikytose patalpose vaikščiojo susilenkę. Skardinis stogas vasarą įkaisdavo iki raudonumo, o žiemą jokia krosnis
nepajėgdavo sušildyti tos klaikios pastogės. Abu niekada niekuo
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nesiskundė, neskundė, nekeikė, buvo nuolankiai susitaikę su likimu. Antanas dirbo kontrolieriumi Dramos teatre – tikrindavo bilietus prieš spektaklius. Ironiška – kažkada jis tokius kontrolierius
samdydavo savo kino teatrui... Nepaprastai domėjosi teismais ir
iki spektaklių pradžios valandų valandas, dienų dienas sėdėdavo
teismo posėdžiuose. Pietauti eidavo paeiliui pas 8–9 pažįstamus,
tad niekada neateidavo tą pačią savaitės dieną. Teta Jadzė aplankydavo mus dažniau. Motina visuomet vaišindavo ją pietumis, arbata. Cukrinėje tradiciškai būdavo tuomet gana brangių šokoladinių
saldainių „Kara-Kum“, kuriuos ji imdavo savo storais pirštais ir
kramtydavo bedante burna. Kalbėdavo ji truputį švepluodama –
didelis liežuvis darkė kalbą. Ji norėjo būti graži – geležinėmis reZofijos ir Ričardo Lechavičių svečiai jų namuose Kaune. Pirmame plane – mano Motina
ir dėdė Leonardas. Gerai įsižiūrėję rasime ir daugiau įdomių asmenų – ketvirtoje eilėje
kraštinis iš dešinės – Jonas Eidukaitis, žvelgiąs į savo numylėtinę žmoną, stovinčią šalia
mano dėdės Jono Lechavičiaus (toje eilėje 2 ir 3), eilėje žemiau regime galvą link vyro
Antano Zarembos pasukusią Jadvygą, toliau – mano pusbrolio Vytauto motina Halina
Lechavičiūtė-Levandauskienė, jos motina Teklė. Dar eile žemiau viduryje sėdi Zofija ir
Ričardas Lechavičiai... Čia yra ir ta moteris, pas kurią po žmonos mirties važiuodamas
senelis pateko į gyvybę kainavusią autokatastrofą...
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plėmis visada raitydavo plaukus, nuo to jie tapdavo keistai gelsvi.
Visada kukliai pasidažydavo lūpas, o už paskutinius rublius nupirktų kvepalų kvapas išduodavo jos elegantišką prigimtį.
Kai žvelgiu į senas nuotraukas, kuriose gražuolė Jadvyga šypsosi kilmingų ponių draugijoje, ir prisimenu vėliau ligos sudarkytą
jos veidą ir rankas – ak, galvoju, kokie neįtikėtini žmonių likimai,
kokie netikėti, nenuspėjami jų gyvenimo vingiai. Kas žino, gal jei
ne ta tuomet kirpykloje išgirsta žinia, tokias pasekmes būtų turėjusios kitos, ne ką malonesnės žinios – viso turto praradimas,
tremties baimė ir beveik elgetavimui prilygstanti egzistencija. Ši
nauja, tragiška ir beviltiška materialinė padėtis tikriausiai todėl ir
nebuvo tokia skaudi, nes skaudžiausia jau buvo įvykę. Laimės ir
daiktų praradimas jautriam žmogui nėra tas pats.
Teta Jadzė buvo ištvermingiausia mano kūrybinių eksperimentų stebėtoja. Namuose buvau įkūręs teatrą. Specialiai sukaltoje dėžėje stovėjo dekoracijos, iš plastilino lipdžiau herojus, iš saldainių
popierėlių dariau jiems drabužėlius, žvakelių liepsna apšviesdavo
scenovaizdžius, jie nuolat keisdavosi. Pjesės niekada neturėjo aiškaus siužeto. Mano teatras buvo nepertraukiamas kelių valandų
vyksmas, kurį kantriausiai stebėdavo vienas žiūrovas – teta Jadzė.
Ir ne tik stebėdavo, bet ir nuolat pritardavo, paskatindavo. Kiekvienam jos atėjimui aš prigalvodavau naujų dekoracijų, artistų ir situacijų. Tai buvo pasakos, operos, muzikinės komedijos, netgi dramos. Kiek man buvo metų tuomet? Gal septyneri, o gal jau ir visi
dešimt. Žaidžiau aš ilgai. Ir dabar žaidžiu. Žaisti sveika. Tiksliau
pasakysiu – sveika žaisti sveikai. Dažnai prie žiūrovų prisidėdavo
Motina, Dailininkų sąjungoje sekretore dirbusi panelė Olia, kiti
pažįstami, kaimynų vaikai. Teatras mūsų namuose veikė nuolat.
Visi mūsų namai buvo teatras.
Mirė Jadzė ramiai ir gražiai. Jos palėpėje gyvenęs didelis pilkas
katinas Murkis nieko neprileido prie numirėlės, tik užmetus ant
jo maišą pavyko nuplėšti nuo kojūgalio. Daugiau niekas niekada
jo nebematė. Žema ir siaura palėpės durų landa ir suktiniai laip84 / K O N C E R T A S

Kino teatro „Lira“ savininkas Antanas Zaremba su žmona Jadvyga (trečia ir ketvirtas iš kairės)
ir tarnautojai Šančiuose, 1930

tai privertė vyrus nešti tetą Jadzę žemyn lyg karalienę, pasodintą
į kėdę ir susuptą į baltą paklodę. Tik laiptų apačioje galėjome ją
ištiesinti ir paguldyti į karstą. Palaidojome šalia Antano, Kleboniškių kapinėse. Kurį laiką kapavietę prižiūrėjo mano Motina, gal dar
kokia mums nežinoma tolima Jadvygos giminaitė. Po penkerių–
septynerių metų kapas pradėjo nykti, buvo užverstas šiukšlėmis.
Dar buvo bandymų jį gelbėti, bet šiukšlių kalnas ant Zarembų
kapo augo nesustabdomai ir po kelių dešimtmečių toje vietoje atsirado naujas kapas su nežinomo mums žmogaus pavarde ant paskubomis sukalto medinio kryžiaus. Dabar ten vėl šiukšlių kalnas.
Be kryžiaus.
Ant knygų lentynos lig šiol stovi chromuoto metalo buldogas,
kurį Antanas Zaremba suspėjo nuplėšti nuo savo prabangios mašinos radiatoriaus, kai šią sovietai iš jo atėmė.
Kino teatro „Lira“ taip pat nebeliko. Palėpė tuščia. Kapo nėra.
Nieko nėra. Nieko. Tik kelios nuotraukos, iš kurių žvelgia veidai
be nerimo. Artėja 1940-ųjų birželis...
G iedr iu s K u pre v ič iu s / 85

Saugumo jausmas
Karas pasibaigė. Man ketveri metai. Vokiečius pakeitė rusai.
Gestapą – KGB. Prasidėjo naujų verbavimų era. 1948 metais į pasimatymą su naujaisiais tvarkdariais buvo pakviestas ir mano Tėvas.
Jam įėjus į niūrų kabinetą keli kariškai ir vienas puikiu odiniu švarku pasidabinęs civilis pasiūlė Tėvui cigaretę: „Nesijaudinkit, pilieti
Kuprhevičiau, juk tai tik dhraugiškas pasikalbėjimas.“ Paprašė Tėvo
paso, ilgai vartė, paskui perdavė karininkui, tasai net nepažvelgęs
įmetė į stalčių ir užrakino.
– Taip bus ramiau, – juokais tarė vienas iš jų.
– Mes nieko nepametame, – pridūrė tas su švarkeliu.
Ėmė kalbėti apie šį bei tą, klausė, ką dabar kompozitorius kuria, ar viskas šeimoje gerai, ar užtenka pragyvenimui ir aibė kitų
standartinių tokiuose pokalbiuose klausimėlių. Tėvas atsakinėjo,
tačiau laukė svarbiausio klausimo. Ir tuomet, kai jau buvo atsakyta
į visus įmanomus tokio pokalbio klausimus, nutiko tai, ko nebuvo
tikėtasi: tasai su švarkeliu lyg tarp kitko užsiminė apie Tėvo polinkį išlenkti taurelę, ir ne vieną.
– Taip, taip, – suskubo pritarti Tėvas.
– Tuomet ir prhikalbėti galima ne tai, ką rheikia, – tęsė švarkuotasis.
– Būna visko.
– Ta-a-a-ip, – nutęsė kapitonas.
Po ilgos, labai ilgos pauzės, per kurią buvo galima perskaityti visą Levo Tolstojaus romano „Karas ir taika“ puslapį, aprašantį
Rusijos peizažų grožį, kariškis atrakino stalčių, ištraukė Tėvo pasą,
atidavė jį švarkuotajam, tasai pavartė dar kartą, lyg laikytų jį rankose pirmą sykį, ir draugiškai šypsodamasis įteikė Tėvui.
– Jūs laisvas. Žinoma, būtų visiems gheriau, jei apie mūsų
dhraugišką susitikimą...
Tėvas grįžo paryčiais, neįtikėtinai blaivus, tylėdamas nusivilko
paltą, drebančiomis rankomis išsitraukė iš padėvėto švarko pasą
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ir įdėjęs į stalčių užrakino. Tasai dhraugiškas susitikimas, Motinos
skaičiavimu, truko penkias valandas. Ir tik po daugelio metų, kai
labai artimų bičiulių kompanijoje buvo išlenkta penkta ar septinta taurelė, Tėvas atpasakojo to naktinio pokalbio KGB būstinėje
nuotrupas. Taip, konstatavo bičiuliai, odinis švarkelis buvo teisus:
Tėvas tam dahrbui buvo visiškai netinkamas.
Nežinau, ar dar buvo kokie pabendrhavimai su KGB agentais, tačiau iki mirties Tėvas
vengė atvirų politinių pareiškimų, o jo nuomonė apie vieną ar kitą santvarką būdavo
santūri ir persmelkta humoru. Atskaitos taškas jam visada būdavo žmonių išpažįstamos
vertybės, kurios jam patikslindavo, su kuo
turi reikalą. Dalį nuojautų perėmiau iš jo ir
Viktoras Kuprevičius, Kaunas, 1953
aš. Tai padėjo ateityje.
Gera pamoka man buvo pirmas laiškas Jonui Jurašui, nusiųstas
į Miuncheną – ten įsikūrė Jonas su žmona, kai jiems buvo nedviprasmiškai pasiūlyta palikti Tėvynę. Tą paskutinį vakarą Vilniuje,
kai krosnyje degė nereikalingi svetimoms akims popieriai, o mano
krepšyje buvo sukrautos vinilinės plokštelės iš Jurašų kolekcijos –
ją išdalino draugams, – vėlų vakarą paskubomis keliaudamas stoties link jutau, kaip už nugaros per padorų atstumą seka nepadorių
ketinimų genamas žmogysta. Tik įsėdus į traukinį tasai pradingo
taip pat, kaip tokie žmonės moka dingti arba atsirasti. Taigi, parašiau laišką, išsiunčiau. Po kurio laiko mane sutikę sargai lyg tarp
kitko ir sako: „Mes čia galvojom, galvojom ir nutarėm, kad su Jurašu galite susirašinėti.“ Aha, pamaniau, tikriausiai rūpi ne mano,
o jo laiškai. Nuo to laiko iki Atgimimo mes pasikeisdavome tik
sveikinimais, parašytais ant atvirukų.
Juokingos tos visos istorijos, menkos, tikrai nevertos daugiau
dėmesio, tačiau, jei ir man buvo rodomas toks dėmesys, tai kokio
turėjo sulaukti slėptuvėje dirbusi nelegali leidykla AB ar monsinjoro Kazimiero Vasiliausko veikla? O kas galėtų man garantuoti,
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kad ir dabar nėra besidominčių, besiklausančių, užsirašinėjančių?
Raminu save, kad jei tai ir vyksta – išimtinai mano saugumo labui. Noriu būti šiuo klausimu naivus. Gal jau nebepasirodys laiškanešys, kuris, įteikęs laišką, prašneks: „Galite rašyti drąsiai, ne
taip, kaip paskutiniame laiške. Būkite ramus – niekas jūsų laiškų
neskaito...“
Taigi, svarbu būti ramiam ir lydimam saugumo jausmo. Lyg
niekas be leidimo neskaitytų tavo laiškų...

Koridoriumi į himną
Stalinas nebuvo mūsų šeimos draugas ir jo vardas nekėlė didelių simpatijų. Nors visa ideologija buvo persmelkta privaloma
meile tautų tėvui, mūsų namuose nebuvo trigulės lovos, kurioje
Stalin vsegda s nami... Nors namuose apie politiką buvo kalbama
retai, vienas įvykis Tėvą ne juokais išgąsdino. O buvo taip: su Tėvu
1953 metų pavasarį – tuomet man buvo devyneri metai – užėjome
į Žaliakalnio butų valdybą. Kabinete buvo nemažai žmonių. Kažkas užvedė kalbą apie Staliną. O aš, žiūrėdamas į vado portretą,
kabantį ant sienos, visiems girdint ir sakau:
– O jis vis tiek mirs.
Įsigalėjo baisi tyla. Tėvas tąkart sugriebė mane už rankos, o namuose griežtai pamokė, kad vaikui į suaugusiųjų pokalbius kištis
nevalia.
Po savaitės Stalinas mirė.
Praėjus keleriems metams mus gatvėje sustabdęs vyriškis užkalbino:
– O jūsų sūnus tada buvo labai įžvalgus.
Tais laikais buvo, o gal ir visad yra žmonių, kurie viską įsimena.
...1950 metais laikraštyje „Lietuvos pionierius“ buvo atspausdinta duoklė tiems laikams – dvibalsė Tėvo dainelė „Ačiū Stalinui“, žodžių autorius – Tėvo bičiulis Eduardas Mieželaitis. Daina
prasidėjo motyvu, labai panašiu į būsimo LSSR himno melodiją.
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Tiesa, sovietų valdžia naują himną buvo užsakiusi dar 1945 metais. Tačiau dėl itin aktyvios partizaninės kovos tuometinė valdžia
bijojo taip staigiai keisti lietuviams įprastą himną nauju, sovietiniu, ir kurį laiką laikinu himnu buvo patvirtinta „Tautiška giesmė“.
Tad kompozitorių Balio Dvariono (uždainis), Jono Švedo (priedainis) ir poeto Antano Venclovos 1950 metais sukurtas himnas
pirmą kartą suskambo tik tų metų liepos mėnesį. Taigi, Tėvas,
išgirdęs naujojo režimo simbolį, užkalbino Balį Dvarioną:
– Sakyk, Baly, kaip čia yra – pirmi keturi taktai tiksliai atkartoja
mano anksčiau nei tavo himnas parašytos dainos melodiją. Ar nenori pasidalyti honoraru?
– Matai, Viktorai, būna taip, kad įėję į namą kurį laiką koridoriumi einame kartu, o tik vėliau išsiskiriame...
Taip smagiai juokaudami ir bendraudami be jokio pykčio ar
skriaudos jausmo džiaugdavosi savo gebėjimais kurti sutartinai.
Balys Dvarionas, kurio talentus naujoji valdžia įvertino su kaupu (panašiai nutiko ir buvusiam Šaulių sąjungos centro valdybos
pirmininkui Antanui Žmuidzinavičiui, tapusiam SSRS liaudies
dailininku), mokėjo žaisti sudėtingą ir dažnai rizikingą pokerį su
komunistais. O ir šie tokius ne visuomet valdomus menininkus
toleruodavo, nes ką daugiau beliko daryti – kultūra buvo labai
svarbi totalitaristinės ideologijos dalis, o ryškių kūrėjų Lietuvoje
po karo nedaug ir teliko...
Kai Balio Dvariono laidotuvių dieną Tėvas ir aš, laukdami iš
konservatorijos išnešamo karsto, sutikome Lukiškių aikštėje LKP
CK pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų, šis užkalbino Tėvą:
– Didelė netektis.
– Taip, – liūdnai atsakė Tėvas. – Tik yra vienas negeras dalykas –
Balys man liko skolingas.
– Skolingas? – susidomėjo pirmasis sekretorius.
– Būdavo taip: tai aš jam paskolinu dešimt rublių, tai jis man,
tai vėl aš jam. O dabar jis, taip ir negrąžinęs man dešimt rublių,
mirė.
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– Drauge Viktorai, ar aš negaliu jums grąžinti draugo Balio
skolos?
Nuščiuvome pamatę, kaip pirmasis sekretorius siekia švarko
kišenėje pūpsančios piniginės.
– Dėkoju, – skubiai tarė Tėvas, – esu tikras, kad šitą skolą, drauge pirmasis sekretoriau, Balys grąžins man, kai būsiu tenai.
Ir parodė į dangų.

Laiškelis ir avarija Nr.2
Motina labai mėgo ilsėtis Palangoje, o Tėvas atostogauti iš viso
nemokėjo – į pajūrį eidavo su kostiumu ir ten visą laiką sėdėdavo,
kol Motina maudydavosi ir degindavosi moterų paplūdimyje. Aš
kapstydavausi smėlyje ir braidžiodavau jūroje arba tiesiog su Tėvu
sėdėdavau ilgas pirmojo pusdienio valandas kopų žolėse... Taip
prastumdavome laiką iki pietų, tuomet eidavome kur vėsiau pagulinėti, – Tėvas vėlgi su kostiumu, – o vakare slinkdavome su minia
palydėti saulės.
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Tad buvo nutarta, jog mes abu liksime Kaune, o Motina
vyks į Palangą arba Šventąją su dainininke Terese ar teta Erna ir
praleis ten keletą savaičių. Tais metais taip ir buvo – Šventojoje vasaros pabaigoje Motina su Terese išsinuomojo kambarėlį
ir smagiai leido laiką. Gaudavome iš jos laiškelių. Viename rašė,
kad gyvena puikiai, skaniai valgo, smaginasi moterų paplūdimyje ir laukia, kada Tėvas atvažiuos jų pasiimti. Labai kvietė mane,
bet jei aš nenorįs, tai tegu važiuoja su dėde Liudu, tik perspėjo –
tegu mažiau kalbasi važiuodami.
Taigi Tėvas išvyko pasiimti amazonių su teta Erna. Aš likau namuose. Išvyko smagūs, pripirkę
visokių dovanų – pieniškų dešrelių
(baisus deficitas!), didžiulį arbūzą,
šokoladinių saldainių. „Moskvič“
riedėjo lengvai, diena buvo graži.
Aš ėmiausi sodo tvarkymo darbų,
traukiau su kibiru vandenį iš šulinio. Girdžiu – telefono skambutis
namuose. Pribėgu. Nepažįstamas
Tėvas ir sūnus Palangoje, 1957
balsas:
– Ar jūs Kuprevičius?
Šis klausimas buvo ir atsakymas – įvyko nelaimė. Žemaičių
plente, Kryžkalnyje, Tėvas, norėdamas pralenkti kažkokį lėčiau
judantį dengtą sunkvežimį, pasuko kairėn, o tuo metu iš priekio
staigiai, kaip visuomet būna tokiose situacijose, jam į nosį žiebė
iš priekio važiuojanti lengvoji mašina. Susidūrimas buvo stiprus –
„Moskvič“ apvirto ir liko gulėti ant stogo. Iš priekio važiavusi mašina kažkaip atsipirko išgąsčiu ir nedideliais šono aplamdymais.
Tėvui lūžo abi kojos per kelius, tetai buvo stipriai sumušta nosis,
išmušti priekiniai dantys. Sudužo arbūzas, pabiro pieniškos dešrelės, saldainiai, iš variklio ištekėjo alyva. Taip juos ir rado subėgę
žmonės – apsivertusius žemyn galva, kruvinus, tyliai vaitojančius
ir šoko ištiktus.
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– Netrukus būsime Tauragėje, – sušnabždėjau.
Abu radau jau sutvarstytus, teta pikta ir dejuojanti, tėvas dar
bandė juokauti. Paėjęs į šalį, gydytojo paklausiau, kas toliau.
– Toliau? Gerai, jei jis vaikščios, trauma labai rimta. Norėtume
operuoti.
Medicininės detalės jau išgaravo iš galvos, prisimenu, kad dalis
neatidėliotinos chirurginės intervencijos buvo atlikta nedelsiant,
o vėliau greitosios pagalbos mašina atvykome į Kauną ir čia Tėvui kojos buvo sutvarkytos geriausiu būdu. Šioje istorijoje medikų pagalba buvo itin profesionali ir operatyvi, o man nuoširdžiai
padėjo pusseserės Marijos vyras Henrikas, tuomet iš karto viską
metęs ir savo mašina nuvežęs mane į Tauragę (antrą kartą – kai su
vilkiku gerokai sumaitotą „Moskvič“ vilkome į namus), ir Nijolė
Kupstaitė, kuri ne tik saugojo mūsų namus tų nemalonių kelionių
metu, bet ir budėjo prie Tėvo, kai aš laksčiau su visokiais nelaimės
sukeltais reikalais.
Tėvui pasisekė – kaulai gijo greitai, grįžęs į namus apsirūpino ramentais, lazdomis. O aš visus tuos ramsčius išmečiau ir negailestingai liepiau (žinoma, pasitaręs su gydytojais) vaikščioti be
atramų. Kaimynai sakė, kad aš labai žiaurus Tėvui, kai pamatydavo
jį einantį ir besikabinėjantį už tvorų ir stulpų. Ogi baigėsi tuo, kad
iki mirties tik nevalytais slidžiais šaligatviais vaikščiodavo su lazda.
Teta Erna pagaliau susitvarkė dantis, kurie iki avarijos to šaukėsi.
Motinos laiškas iš Šventosios taip pat baigėsi optimistiškai: „Gerai
valgykit ir neužmirškit kas 3–4 dienas palaistyti gėlyčių.“
Prisimenu Tėvo kartotą arabų išmintį: jei ką padarei vieną kartą,
gali daugiau nepasikartoti, bet jei bus ir antras kartas, tuomet tikrai neišvengsi ir trečio. Gal todėl pasveikęs Tėvas „Moskvič“ pardavė ir daugiau automobilių nebepirko. Kai troleibusu važiuodavo
į bokštą skambinti karilionu, dažniausiai būdavo išleidžiamas tarp
dviejų stotelių – tiesiai prieš pagrindinį įėjimą į Karo muziejaus
sodelį. „Taip patogiau“, – sakydavo Tėvas.
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Lialia iš už posūkio
Giminė kaupiasi neįtikėtinais būdais, ir tasai procesas neturi
jokios logikos. Dažnai visai nieko bendro neturintys žmonės kuriame nors gyvenimo taške susitinka, priima sprendimus ir toliau
likimų nešami skrenda į nebūtį. Kas galėjo numatyti, kad proprosenelio Filipo Kuprio-Kuprevičiaus trys sūnūs – Simonas, Jonas ir
Juozas – vėliau išsiskirs į vis labiau tolstančias šeimynas, o Jonas ir
Simonas, kaip kažkada kunigaikštis Vytautas Didysis, vedę ruses,
įlies į giminę nemažai slaviško kraujo. Vėliau visų labui jis gerokai
praskydo. Tyrinėdamas vienuolikos Jono vaikų genealoginį medį
regiu Valerijaus, Vladimiro, Andrejaus, Liudgardos, Viačeslavo,
Galinos ir kitus toli gražu ne lietuviškus vardus. Vienas iš sūnų,
Petras, vedė Valentiną, ši pagimdė Galiną ir Liudgardą, kuri po
keturiasdešimt metų vieną šlykščiai lietingą lapkričio šeštadienį
netikėtai pabeldė į mūsų namų duris.
– Aš Lialia, – vos atvėriau duris, prašneko nedidukė gražaus
veido moteris. – Neatpažįsti? Petro duktė. Petro Kuprevičiaus, iš
Vilniaus. Liudgarda. Tik niekas manęs taip nevadina. Visad Lialia.
Mes kurį laiką gyvenome...
– Neprisimenu. Tikrai neprisimenu... – susigėdau.
Kai jau susėdę gurkšnojome kavą, paaiškėjo daug į užmarštį nulėkusių smulkmenų. Pasirodo, Lialia kažkada už kažką mane mušė,
vėliau, jau man pradėjus mokytis Vilniaus konservatorijoje, jos
motina Valentina atsisakė priimti mane į savo namus bent trumpam, kol rasime kitą būstą studijų laikotarpiui. Jos naujasis vyras,
griežtas rusas kariškis, buvo prieš bet kokius naujus gyventojus.
Mūsų santykiai su ta pusiau lietuviška, pusiau rusiška šeima iš
pradžių dar buvo vienaip ar kitaip palaikomi, bet vėliau visiškai
sunyko. O dėdė Petras Kuprevičius buvo nuostabus žmogus, rašė
eilėraščius. Viename iš jų, perskaitytame švenčiant tėvo 45-metį,
keletą eilučių skyrė ir man: „Sūnus dar vaikšto po stalu. Nesmerks
tėvų, kad augo ne šilkuos. Didžiuosis jis net tėvo ydomis ir oriai
mums praneš – „esu iš muzikantų giminės“. Aš tiesiai pasakysiu
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jums – pamils jį ateity taipogi kaip jo tėvą, ir koks bebūtų užsispyręs būdas jo, šaunuoliui šiam jie blogio nelinkės...“ Ir tik Valentinos sesuo, taip ir nepramokusi lietuvių kalbos, nuoširdi ir miela
farmacininkė Nina Moliukina, retsykiais mus aplankydavo. Visad
ištardavo: „A vot i ja, cha, cha, cha!“ (Štai ir aš, cha, cha, cha!),
ir įteikdavo mano Motinai kažkokį slaptą tepalą, kvepiantį man
nežinomų augalų aromatais. Dabar jau ir jos nebėra, kaip ir Lialios tėvo, motinos, kažkokioje dujų bendrovėje žuvusio jos vyro
ukrainiečio. Nėra ir sūnaus, pasiklydusio narkomanijos džiunglėse
trisdešimtmečio, išsprendusio neįveikiamas įtampas visad tokiais
atvejais paslaugioje kilpoje. Lialia viena akimi bemaž nemato, jos
dukterų keliai išsiskyrė – viena ištekėjo už azerbaidžaniečio ir gyvena Baku, kita mokosi buhalterijos paslapčių Vilniuje. Savų namų
nebeliko, nėra ir pinigų – sūnus nelaimėlis viską negrįžtamai investavo į kvaišalus. Liko baisios skolos...
Ak, kai diena po dienos gyveni savo tariamai kažkam įdomų
gyvenimą, retai kada įsileidi į jį nutolusių laike ir erdvėje giminių likimų polifoniją – tavo partitūroje dažnai jų balsams nelieka
vietos. O kai tie balsai pasigirsta tarpduryje, staiga pajunti, kokie
trapūs giminystės ryšiai, kokie apgailėtini jų bandymai susilieti į
bendrą įvairių, iš vienos šaknies išaugusių šeimų harmoniją.
Po trijų valandų Lialia išnyko lygiai taip pat tyliai ir nelauktai,
kaip ir buvo pasirodžiusi. Drėgname rūke visa tai labiau priminė
miražą nei tikrovę.
Ir tuomet aš prisiminiau roges. Taip, tas roges, kuriomis kaip
pašėlę leisdavomės nuo Kapsų gatvės kalno Žaliakalnyje ligi pat
Neries! Tiesa, visus baugino staigus posūkis, laukdavęs mūsų kalno pusiaukelėje.
Tasai keistas, nežinia iš kur ateidavęs pusamžis vyras pasirodydavo mūsų vaikiškoje kompanijoje su senomis, riestais galais
rogėmis, ant kurių dar galėjai matyti išlikusias tvirto lako dėmes.
Žvilgėjo visiškai nenudilę apkaustai ir kybojo įspūdinga ne šių
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laikų virvė, tikriausiai skirta ne tik laikytis už jos leidžiantis, bet
ir tempti roges į kalną. Įspūdingiausias buvo suolelis: puikiai išdirbtos odos gabalas, prikaltas puošniomis žalvarinėmis vinimis.
Mažas dailus atlošas teikė daiktui papildomo žavesio. Rogės buvo

Nuo kalno, į posūkį... 1931

gražios. Tokia jų puikybė pateisino ir jomis besivažinėjantį – neatitikimai juokingi tuomet, kai jie šalia. Šį kartą rogių verte neabejojo niekas, o ir važiuotojas rodės orus.
Kalnas, kurį pasirinko pasivažinėjimams rogininkas, buvo aukštas ir gerai išvažinėtas vaikėzų, kurie čia ištisas dienas iki sutemų
leisdavosi ir kildavo, leisdavosi ir kildavo, tai rėkdavo iš malonumo
lėkdami žemyn, tai garsiai šnopuodavo kopdami aukštyn. Kalno
papėdėje tekdavo kojomis pavairuoti roges, nes galėjai žiebtis į
aukštą mūro tvorą. Kiti, bailesni, stabdydavo dar gerokai prieš tą
posūkį, drąsesnieji sugebėdavo pasukti, dar kiek pavažiuodavo ir
sustodavo. Tolesnis nuolydis net dieną skendėjo gūdžioje medžių
ir senų pastatų tamsoje. Niekas iš besivažinėjančiųjų nedrįso tęsti
malonumų tokioje nemalonioje aplinkoje. Visi čia, prie posūkio,
kelionę baigdavo ir vėl kopdavo į viršų. Nors žinau – nebuvo nė
vienos, net paties mažiausio ar bailiausio vaikigalio galvos, kurioje
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nebūtų rusenusi mintis kada nors įveikti posūkį ir tęsti neabejotinai nutrūktgalvišką kelionę žemyn, į didžiąją nežinią.
Tėvai vis kartodavo: tik iki Mickų tvoros ir ne toliau! Lyg ir jie
būtų bijoję tos stačios ir tamsios nuokalnės.
Kai viršuje pasirodė gražiosios rogės, visi nuščiuvo, uždusę alsavo tyliau, o jau pradėjusieji kelionę žemyn leidosi itin atidžiai.
Buvo girdėti tik metalo ir batų sąlyčio su sniegu garsai, kurie vakarais tampa kitokie nei iki pietų.
Roges užsėdęs vyriškis dar kiek palūkuriavo ir lėtai, iškilmingai pradėjo vis greitėjantį svaiginamą nusileidimą. Štai jis pralėkė
vietinio ruso Saškos namą, už nugaros liko laukymė, keli menki
namiūkščiai. Artėjo tvora. Staiga prieš pat ją rogės išsigandusios
stabtelėjo, sugirgždėjo ir kažkokių vidinių jėgų valdomos, priešingai visiems dėsniams, pasuko kairėn, į posūkį. Ir visas šis manevras buvo toks dailus, toks didingas ir kartu pavojingai drąsus, kad
niekas nespėjo nė aiktelėti. Pasipylė debesys sniego ir rogės lyg
įbestos sustojo.
Visas mūsų būrys, atlėkęs iš paskos ten, kur jau stovėjo rogių
savininkas, negalėjo atsistebėti – tai bent nusileidimas!
Vienas drąsesnis berniukas pasisiūlė tas roges užtempti į viršų. Tik niekas niekad neprašė leidimo leistis kartu ar bent važiuoti šalia. Tokios malonės nesitikėjo nė vienas, nors kasmet, kai tik
būdavo pakankamai sniego, viskas kartodavosi kaip kino seanse.
Tik vaikai užaugdavo, į jų vietą stodavo kiti, o pusamžis vyras vis
kartodavo savo puikųjį nusileidimą.
– Ar leisitės dar kartą? – kažkas atsargiai paklausė.
– Taip. Dabar, kai rogės tokios paklusnios, pabandysiu leistis
dar ir už posūkio.
Visi nustėro. To dar nebuvo! Niekada. Už posūkio?!
Visi tylėdami pasiekėme kalno viršūnę. Vyriškis, šį kartą itin
susikaupęs ir rimtas, lyg ruoštųsi svarbiausiai savo gyvenimo kelionei, sėdo ant gražuolių rogių, įkibo į virvagalį, ištiesė ilgas kojas, keletą kartų ryžtingai jomis pasispyrė, lyg suabejojęs, ar rogės pakan96 / K O N C E R T A S

kamai gerai įsibėgės. Tada dar keturis kartus energingai pastūmė
roges į priekį ir vis greitėdamas ėmė lėkti žemyn. Visi tylėjo ir laukė.
Laukiantieji visada turi daugiau laiko, bet jis baisesnis nei tų, kurie
skaičiuoja tik praeitį...
Rogės lėkė žemyn, ir visi tą skrydį stebėjo kaip kokiame ekrane: jos netolo nuo mūsų, buvo visą laiką šalia, jutom ant veidų iš
po rogių žyrantį sniegą ir girdėjom apkaustų džerzgesį. Rogės lėkė
žemyn greitėdamos.
Keistas neatšaukiamo įvykio jausmas persmelkė stovinčiųjų
sielas, ir tik akys regėjo, kaip rogės tolsta, mažėja ir pagaliau dingsta, įsukusios į baugųjį posūkį. Tapo tylu, ir tik iš kažkur labai toli
atskriejo amsinčio šuns balsas, dar labiau išryškindamas nejaukią
tylą. O ir šuva nutilo, lyg būtų ne tą aplojęs.
Vaikai laukė rogių ilgai. Paskui kažkurį pašaukė mama, kiti patys nutipeno namo. Greitai ant kalno nebeliko nė vieno. Rogės
nepasirodė.
Laukdami mes prarandame ne mažiau, nei vien stebėdami. O ir
ką žinome apie tuos, kurie nesugrįžta iš už posūkio? Deja, jei kas ir
sugrįžta, sunkiai juos beatpažįstame...

Motinos vaikiškas piešinukas,
Maskva, 1919

– Aš Lialia...
– Ar tikrai? – nustebau atvėręs duris. Liudgarda grįžo iš už savo posūkio. Be rogių.
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Antra dalis

Didžioji „Argo“ kelionė
Domėtis muzikos meno periferijomis pradėjau netikėtai.
1966 metais neoficialiais kanalais mane pasiekė informacija apie
Kazanėje aktyviai veikiantį studentų konstruktorių biurą „Prometėjas“, besidomintį spalvų ir muzikos sinteze.
Veikiama buvo garsiajame 1932 metais įkurtame Kazanės aviacijos institute. Kontaktus
užmezgiau greitai ir prasidėjo įdomus bendravimas su vėliau garsiu profesoriumi Bulatu Galejevu (1940–2009).
1979 metais buvau Bulatą pasikvietęs į savo
TV laidą „Kontrapunktas“. Kilo nemažas triukšmas dėl tos formalistinės laidos apie muzikos
vizualizaciją, kurią drįsome iliustruoti Kazanės
aviacijos instituto studentų konstruktorių biure cheminių reakcijų būdu spalvintu abstrakčiu
Prof. Bulatas Galejevas
muzikiniu filmu „Prometėjas“. Filme skambėjo
to paties pavadinimo Aleksandro Skriabino simfoninės poemos
fragmentai. Būtent tame simfoniniame kūrinyje tikriausiai pirmą
kartą muzikos istorijoje buvo įrašyta partitūroje šviesos eilutė.
Tai, ką sužinojau bendraudamas su Bulatu, skaitydamas jo atsiųstas knygas ir savilaidos brošiūras, taip įtraukė, kad netrukus
parengiau pranešimą apie kūrybinį spalvinės muzikos taikymą ir
muzikinės kūrinio struktūros vizualizavimą. Tiesa, dėl to pranešimo turėjau problemų, nes veikiau be konservatorijos vadovybės žinios. Mane labai palaikė dėstytojas Antanas Venckus, tačiau
to nepakako. Kai 1967 metais nuvykau į Kazanę ir jau ruošiausi
skaityti tą savo studentišką pranešimą, organizatoriai gavo mūsų
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reiklaus rektoriaus Jurgio Karnavičiaus telegramą, kurioje buvo
pasakyta aiškiai: pranešimas neparengtas ir skaityti nerekomenduojama. Deja, nepaklusau, perskaičiau ir sulaukiau gana palankios reakcijos. Žinoma, spalvinės muzikos gelmės man buvo nežinomos, tad rėmiausi bendromis žiniomis ir intuicija, o kaip iliustraciją panaudojau savo pjesę kameriniam orkestrui „Kvadratas“.
Artėjo 1968-ųjų Prahos pavasaris, į Sovietų Sąjungą iš Čekoslovakijos pliūptelėjo daug nematytos neregėtos literatūros
apie modernųjį meną, tad Maskvos centre įsikūrusiame didžiuliame knygyne „Družba“ prisipirkau kalną knygų apie suprematizmą, sinesteziją, kinetinį meną, chromesteziją... Čekoslovakija
priklausė socializmo lageriui, ir knygos, plokštelės, žurnalai iki
žinomų įvykių didžiuosius miestus pasiekdavo laisvai. Daug kitiems neprieinamos informacijos gaudavau ir centrinėje Kompozitorių sąjungos būstinėje, ten gaudavome daugybę „Supraphon“
vinilinių plokštelių su pačia moderniausia ir labai kokybiškai įrašyta muzika. Visa tai darė įspūdį ir skatino gilintis į kitokį meną.
Kazanėje, o vėliau ir Maskvoje susipažinau ir su kinetinio meno
kūrėjais, kurie SSRS buvo vadinami formalistais ir viešojoje erdvėje jų darbai nebuvo toleruojami. Bendravimas su vėliau priverstu
iš SSRS emigruoti kinetinio meno grupės lyderiu Levu Nusbergu
padrąsino gilintis į moderniosios estetikos nuostatas, atrasti nuostabią techninių ir estetinių priemonių sąveiką. Mes tikėjome, kad
XX amžiaus pabaigoje tradicinės socialinio, religinio, moralinio ir
netgi estetinio būvio formos keisis. Juk iš esmės taip ir įvyko. Reikia pripažinti esminius pokyčius, o ne rūstauti dėl jų. Argi besikeičiantis pasaulis kaltas, kad tu likai toks pat?
Tad Kazanėje pasičiuptos infekcijos neišgydė nei rektoriaus telegrama, nei vėlesni perspėjimai nejungti gyvos muzikos su magnetofono juosta ar nesureikšminti naujų technologijų potraukio.
Priešingai, visa, kas tik tuo metu buvo prieš, man tapo už. Taip
atsirado ir, ko gera, pirmasis sintezatorinis spektaklio muzikos
sprendimas. 1978 metais Stanislovo Rubinovo vadovaujama Jau100 / K O N C E R T A S

nimo muzikinė studija statė mano oratoriją „Darbas ir duona“
pagal Justino Marcinkevičiaus eiles. Sumanymas buvo originalus,
reikėjo ir neįprastos muzikos. Sužinojau iš draugų, kad Maskvoje,
Aleksandro Skriabino muziejaus rūsyje, stovi unikalus Londone
pagamintas didžiulis, pusę kambario užimantis analoginis sintezatorius „EMS Synthi 100“, priklausantis SSRS kompozitorių sąjungai kaip eksperimentinės studijos dalis. Juo naudojosi vos keli
kompozitoriai. Vienas iš jų – Eduardas Artemjevas, su kuriuo netrukus susipažinau. Tiesa, už didžiulius pinigus (25 000 dolerių!)
nupirktas įtaisas buvo nevisiškai sukomplektuotas – nebuvo daugiakanalio magnetofono, tad teko dirbti su vengrų gamybos dviejų
takelių magnetofonu.
Pažintis su tuo monstru užbūrė, ir grįžęs jau nebenurimau.
Draugystė su maskviečiu muzikologu Artiomu Troickiu (vėliau
paskleidusiu žinią pasauliui apie mūsų veiklą puikioje recenzijoje
didžiuliu tiražu leistame dienraštyje „Moskovskij komsomolec“ –
kas ieškos, ras 1981 metų spalio 16 dienos numeryje) ir jo tarpininkavimas padėjo įsigyti pirmuosius kuklius elektroninius instrumentus – mušamuosius imituojantį sekvencerį „Yamaha RX“,
primityvų mažutį polifoninį „Korg Poly-600“...
Tačiau veiksmas vyko ir Lietuvoje. Nelauktai kaunietis inžinierius Orūnas Urbonas pasikvietė mane į savo dirbtuvę ir pademonstravo savo rankomis sukurtą pirmąjį lietuvišką sintezatorių.
Tai buvo labai originaliai patobulinta ankstyvojo „Moog“ versija.
Du elektros generatoriai leido
kurti įvairius vienbalsius tembrus, o 16 žingsnių sekvenceris
fiksavo nesudėtingas ritminesmelodines frazes. Už simbolinę
Orūno Urbono sukurtas pirmasis lietuviškas
sintezatorius A1, 1977
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kainą tą instrumentą įsigijau. Jis tapo būsimos grupės „Argo“ instrumentarijaus startu. Vėliau Orūnas sukūrė nuostabiai skambantį
styginių instrumentų imitatorių, dalyvavo konstruojant ir realizuojant visą „Argo“ akustinę sistemą – nuo didžiulių, vos panešamų garsiakalbių iki modernios tais laikais jo paties sukonstruotos
garso stiprinimo aparatūros. Turėjome kokybiškiausią garsą gyvuose koncertuose. O buvo 1979-ieji...
Pradžia

Kai manęs klausdavo, kodėl pasivadinome „Argo“, atsakydavau, kad ne aukso vilna mus, muzikinius argonautus, domino, jos
taip ir neradome, o pati kelionė ir jos metu patiriami nuotykiai.
Keliauti pradėjome penkiese – soline gitara grojo Linas Pečiūra,
bosine – Artūras Kuznecovas, mušamaisiais – Arūnas Mikuckis,
klavišiniais instrumentais grojome dviese – Julius Vilnonis ir aš.
Visi prisidėjome prie Jaunimo muzikinės studijos kūrimo ir dalyvavome jos veikloje, galima sakyti, ten, viduje, padėjome pamatus
argonautų kelionėms. Instrumentų ūkį sudarė trys sintezatoriai –
du pagamino Orūnas Urbonas, o trečiasis, „Vermona ETG-2“, buvo
iš Vokietijos Demokratinės Respublikos. Vėliau slaptame „Ventos“
fabrike netoli Vilniaus pažįstamų dėka pavyko gauti iš raketoms
naudojamų detalių ir baisiai barškančios plastiko klaviatūros surinktą kvazisintezatorių „Vilnius-5“, kurį teko atsiimti jau Kaune.
Baisingai kriokiantis karinis sunkvežimis išvežė jį pro Kauno radijo gamyklos vartus ir, vos tik iškėlėme instrumentą, vėl dingo gamyklos kieme. Taip ir likome su juo gatvėje, kol taksi nuvežėme į
Muzikinį teatrą... Šį instrumentą įsigijau savo lėšomis. Dėl prastos
surinkėjų kvalifikacijos tie instrumentai taip ir nepaplito. Veikė tik
stendinis egzempliorius, kiti negyvi gulėjo gamyklos sandėlyje...
Repetavome Kauno muzikinio teatro repeticijų kambaryje iš
karto du didelius projektus. Tuo metu Jonas Vaitkus Kauno dramos teatre ruošėsi statyti scenai pritaikytą Giovanni Boccaccio
„Dekameroną“. Prirašiau begalę muzikos „Argo“ grupei ir simfoniniam orkestrui, taip paversdamas veikalą kažkuo tarp miuziklo
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ir operos. Dėl sudėtingų vokalinių partijų teko atsisakyti gyvo aktorių dainavimo, o kai pradėjome daryti fonogramas su Gintarės
Jautakaitės, Gintaro Kizevičiaus ir kitų vokalistų balsais, teatre
kilo maištas ir projekto buvo atsisakyta. Iš visos muzikos liko keli
įrašai ir kancona „Neužpučiama, kaip tamsoj žvaigždė“, vėliau ji
buvo įterpta į operos „Karalienė Bona“ partitūrą.
Antrasis projektas – 1977 metų Jaunimo muzikinės studijos
roko oratorijos „Darbas ir duona“ perkėlimas į Kauno muzikinio
teatro sceną. Šį pastatymą inicijavo Muzikinio teatro vyriausiasis
dirigentas Stasys Domarkas. Ta proga prie „Argo“ grupės prijungiau simfoninį orkestrą. Spalio 12 d. įvyko premjera, dar po mėnesio Klaipėdoje grupė „Argo“ surengė pirmą viešą solinį koncertą.
Nelikome nepastebėti – pradėjome įrašinėti kitų kompozitorių
muziką, daugiausia spektakliams ar kino filmams. Pirmieji į mus
kreipėsi Faustas Latėnas, Algimantas Apanavičius... Jau brandinome ir teatralizuoto koncerto idėją. Pasirinkau dviejų man artimos
dvasios poetų ciklus – Eduardo Mieželaičio „Mes, argonautai“ ir
Algimanto Mikutos „Giesmės algoritmai“, – sudėjau į dvi atskiras
dalis ir pavadinau „Giliausiam šuliny įžvelki dangų“. Ciklus atliko
neįprasto skambesio nepabūgę operos solistai Violeta Sagaitytė
ir Vitoldas Christauskas bei mažai kam žinomi jauni dainininkai
studentai Gintarė Skėrytė ir Mindaugas Gylys, kurie vėliau tapo
puikiais solistais. Scenografiją kūrė dailininkas Algis Kariniauskas. Tuo metu Muzikiniame teatre buvo ruošiamasi remontui ir
mūsų grupės mobilumas administracijai labai tiko. Teatralizuotų
koncertų forma su nedideliu atlikėjų skaičiumi ir nesudėtinga dekoracija tenkino visus.
1980-ieji

Metų pradžia elektroninės muzikos grupei „Argo“ (grupės pavadinimas bus oficialiai įteisintas tik 1980 metų rudenį specialiu
Kultūros ministerijos potvarkiu) buvo dramatiška – dėl meninių
kriterijų skirtumo ir kraštutinių vertinimų po tuo metu privalomos
meno tarybos peržiūros mūsų teatralizuoto koncerto „Giliausiam
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šuliny įžvelki dangų“ premjera buvo atšaukta. Tolesnė „Argo“ veikla pakibo ore. Tačiau buvo žmonių, kurie sugebėjo įrodyti, kad tą
koncertą tikrai galima rodyti labai reikliai Kauno publikai, ir buvo
paskelbta nauja premjeros data – vasario 16-oji. Tuomet kliūtys
pradėjo sklisti iš įžvalgių visaliaudinės partijos komiteto kabinetų –
kas gi čia vyksta, kokiam gi šulinyje norima įžvelgti dangų? Mus
išgelbėjo Eduardo Mieželaičio autoritetas ir principinė Stasio Domarko pozicija.
Daug kam buvo netikėti mūsų bandymai elektroniniais tembrais jungti roko, džiazo ir klasikinio stiliaus muziką. Šioje, o vėliau
ir kitose „Argo“ programose vengėme pramogiškumo, lėkštumo,
tačiau viliojo eksperimentas, nežinoma muzikos ir menų sintezė.
Vėliau teatralizuotą koncertą „Giliausiam šuliny įžvelki dangų“
sėkmingai rodėme daugybėje Lietuvos miestų, o spektaklis Vilniaus universiteto salėje kompozitorių plenumo metu daugelį muzikos kritikų išmetė iš balno, ir jie nebeįlipo į jį iki „Argo“ veiklos
pabaigos. Tiesa, buvo ir mus palaikančių, nors ir kritinių pastabų
neslepiančių straipsnių. Pirmieji pasirodė... Maskvoje: muzikologas Artiomas Troickis pirmasis pateikė profesionalų mūsų darbų
įvertinimą. Tuo metu rusų inteligentai Rusijoje vykstančių pažangių reiškinių aprašyti negalėjo, o per Baltijos respublikose vykstančių meno procesų sklaidą galėjo nuimti savo vietines įtampas.
Nedaug kas savo koncertuose gyvai grodavo ištraukas iš muzikos
Andrejaus Tarkovskio filmui „Stalkeris“, su kurios autoriumi Eduardu Artemjevu mus vėliau susiejo ilgametė draugystė.
Parodytų „Darbo ir duonos“ spektaklių skaičius artėjo prie trisdešimt, „Šulinys“ taip pat buvo lankomas, nors vietinėje spaudoje
rimtesnių atsiliepimų nerasdavome, o jei ir būdavo, tai itin reiklūs.
Mes dirbome rimtos ir nerimtos muzikos sandūroje, tad rimtiems
muzikologams buvome neįdomūs, o lengviems – per sudėtingi.
Tiesa, estradinės ir džiazo muzikos žinovas Liudas Šaltenis visuomet stengdavosi mus suprasti ir, kiek pajėgdavo, gindavo bei remdavo.
104 / K O N C E R T A S

Rugsėjo 4–6 dienomis Vilniaus plokštelių studijoje įrašėme
pirmąją grupės plokštelę „Discophonia“. Vokalo partiją atliko
klaipėdietis Gintaras Kizevičius, vėliau tapęs daugelio mūsų darbų dalyviu, o dabar – žinomas teatro muzikos kūrėjas. Garso režisierius Vilius Kondrotas dirbo itin kūrybiškai, nežiūrėdamas nei į
laikrodį, nei į aplinkybę, kad mūsų jauniems muzikantams ne visuomet pakakdavo meistrystės įveikti gana komplikuotą muzikinių kompozicijų kalbą. Ir man pačiam disco stiliaus ir naujo tembrinio phonia suderinamumo problema kėlė tam tikrų kūrybinių
iššūkių. Ruošdami plokštelę pritaikėme daug technologinių naujovių, ypač montažo ir daugkartinių įrašų srityje. Tai, kad iki šiol
„YouTube“ galima rasti to vinilo fragmentų ir palankių komentarų,
leidžia manyti, kad būta ir sėkmingų sprendimų.

„Argo“: Artūras Kuznecovas, Julius Vilnonis, Linas Pečiūra, Giedrius Kuprevičius,
Orūnas Urbonas, Gintaras Kizevičius, Arūnas Mikuckis, 1981

Rimtas išbandymas grupei buvo ir Antano Rekašiaus kompozicijos „Emanacija“ įrašas jo autorinei plokštelei. Kartu su mumis
elektrine violončele grojo eksperimentinei muzikai neabejingas
Iminas Kučinskas. Prie mus pasitelkusių kompozitorių prisidėjo
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Mindaugas Urbaitis, Algirdas Martinaitis, Vidmantas Bartulis...
„Argo“ pradėjo vis dažniau skambėti teatro muzikos įrašuose.
Metų pabaigoje pasirodė ir pirmosios recenzijos, kuriose rezervuotai buvo vertinami mūsų pirmieji darbai.
1981-ieji

Išleidome gražų plakatą ir pasirinkome logotipą.
Muzikinio teatro meno tarybos nutarimu mūsų veikla tapo repertuarinė ir visi pasirodymai buvo prilyginti spektakliams. Dvidešimt šeštasis „Darbo ir duonos“ spektaklis vyko pilnutėlėje salėje. O mes jau kibome į naują programą. Šį kartą sutelkėme dėmesį
į... elektrą ir naująjį teatralizuotą koncertą pavadinome „220 voltų“.
Netikėtai gavome pasiūlymą dalyvauti Kauno dainų šventėje
su kokia nors smagia patriotine daina. Ieškant teksto akis užkliuvo už gana neįprasto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Leninas
dirba“. Mums tasai šmaikštus eilėraštis pasirodė itin tinkamas
eksperimentui jungiant elektronikos skambesį su didžiuliu daugiatūkstantiniu choru. Dainą sudarė keli nuolat besikartojantys
segmentai, o chorai turėjo įstoti vienas po kito, kol visi ima kartoti
iki užsimiršimo: „Leninas dirba, Leninas dirba, Leninas dirba...“
Na, dirbome ir mes, ypač mūsų perkusininkas Arūnas Mikuckis,
kuriam teko palaikyti ritmiką.
Daina visiškai nederėjo prie bendro repertuaro, niekas nesuprato, kas gi čia vyksta:
partiniai veikėjai tylėjo netekę amo, kiti garsiai juokėsi, treti vertino ją kaip pasityčiojimą iš revoliucijos vado. Tai buvo pirmas ir
paskutinis mano bandymas patekti į leninianą, ir, kaip pasirodė, visiškai nevykęs. Vėliau
jauni kompozitoriai tą dainą parodijavo, bet
ir jiems nieko gero neišėjo, nes kai nėra ko
parodijuoti, tai ir parodijos nėra...
Perkusininkas Arūnas Mikuckis ir „Leninas dirba“
Kauno dainų šventėje, 1981
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Kol mes mankštinomės politikoje, Algimantas Kariniauskas teatre sukūrė įspūdingą
scenografiją naujai mūsų programai, stilingus kostiumus. Mūsų gerbėjai siūlė eskizus
plakatams, plokštelių viršeliams.
Pasikviečiau kartu su mumis scenoje
pasiausti dainininkę Gintarę Jautakaitę, Tatjaną Čiumičiovą, aktorių Remigijų Sabulį,
bardą Virgį Stakėną...

Valdo Neimanto plakato projektas, 1981, nerealizuotas
Remigijus Sabulis teatralizuotame „Argo“ koncerte „220 voltų“, Kauno muzikinis teatras, 1981
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Ko tik nebuvo toje programoje! Nuo dainuojamosios poezijos iki J. S. Bacho, nuo Eduardo Artemjevo „Stalkerio“ iki „Pink
Floyd“ „The Wall“ fragmentų, nuo nesibaigiančių improvizacijų
iki šviesos efektų ant blizgančių metalinių vamzdžių dekoracijos...
Turėjome puikų apšvietėją, kuris, deja, galėjo savo darbą dirbti tik
gerokai išgėręs. Stebiuosi, kaip jis likdavo gyvas po koncertų apleistuose kultūros namuose, kur elektros įvadus reikėdavo rasti pasitelkus intuiciją ir pagal svylančių laidų kvapą... Mus vėl užgriuvo
kolegos kompozitoriai su prašymais įrašyti muziką lėlių ir dramos
teatrų spektakliams, dokumentiniams ir vaidybiniams kino filmams. Daug ką įrašinėjome Muzikiniame teatre, kuriame kokybiška garso įrašų studija veikė sumaniojo Orūno Urbono dėka.
Girdėjau, kad Lietuvos kino studijoje buvo net išleistas kažkoks
potvarkis, draudžiantis fono muzikoje naudoti „Argo“ įrašus, –
tuo metu naujos lietuviškos instrumentinės muzikos buvo mažai,
o mūsų įrašai vaizdams buvo itin fonogeniški.

Virgis Stakėnas ir Gintaras Kizevičius (priekyje) su „Argo“ muzikantais teatralizuotame
koncerte „220 voltų“, Kauno muzikinis teatras, 1981
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„Argo“ koncertas Kaune, Vytauto parko estradoje, 1981

Liepos 10 dieną Vilniuje buvo parduoti pirmi 200 „Discophonia“ egzempliorių. Kultūros ministerija patvirtino mūsų dalyvavimą estradinės muzikos festivalyje Palangoje. Naują programą
išbandėme Kaune, Vytauto parko estradoje, kur susirinko daugiau
kaip 600 klausytojų. Ką grojome? Ogi viską, kas tuomet buvo mažiau žinoma arba neįprasta tokio žanro koncerte – Vidmanto Bartulio naujo kūrinio premjera, Alo Jarreau, „Pink Floyd“, Stevie’o
Wonderio kompozicijos ir mano „Obelų žiedai“ pagal Kazį Binkį...
Rudenį įvyko „220 voltų“ premjera, o mes jau ir vėl susiruošėme pas Vilių Kondrotą. Šį kartą mūsų laukė naujo albumo „Procesai“ įrašų sesija. Šiam projektui nebuvo lemta taip lengvai patekti
į Rygos plokštelių fabriką. Išgirdus, kaip skamba mano muzika, iš
Maskvos atskriejo abejonė, ar ta muzika nėra pernelyg... seksuali.
Keliose kompozicijose Gintaras Kizevičius dainavo be teksto, tačiau gana rizikingomis intonacijomis. O paskutinėje dalyje berniukų choras dainavo... lopšinę. „Ką pagalvos komjaunuoliai?“ – telefoG iedr iu s K u pre v ič iu s / 109

nu manęs paklausė vienas firmos „Melodija“ redaktorius. Žodis procesai jam
pasirodė itin pavojingas. „Arba keičiate
muziką, – sakė jis, – arba pavadinimą.“
Spyriojausi ilgai, dar ilgiau mąsčiau,
ką keisti. Tuo metu staiga susirgau –
dėl ūmaus kraujavimo iš skrandžio atsidūriau ligoninėje. Derybos buvo tęsiamos ir iš ten. Labai išgyvenau, kad be
kaltės tapome kalti. Pagaliau nutarėme –
muzika lieka nepakeista. Tuomet pa„Procesų“ įrašų metu Vilniaus plokštelių
siūliau leidėjams naują albumo pavadistudijoje. Giedrius Kuprevičius ir Julius
Vilnonis, 1981
nimą – „Šviesa“. Teko kiek prislopinti
Gintaro seksualų dainavimą, ir po ilgų diskusijų 1982 metų pavasarį naujoji „Argo“ plokštelė pasiekė klausytojus. Taigi, jei kas dar
turite namuose tą „Šviesą“, prirašykite ir tikrąjį pavadinimą – „Procesai“. Juk buvome jauni ir pašėlę! Šviesos sovietmečiu ir taip buvo
pakankamai, o procesų trūko. Jų ir bijota...
Ir dar vienas bandymas – šį kartą su simfoniniu orkestru. Filharmonijoje Stasys Domarkas atliko mano simfoniją „Intrada e
Lauda“, kurioje „Argo“ atliko solistų vaidmenį. Dar kartą ši simfonija buvo atlikta Maskvoje, tačiau didesnio pasisekimo nesulaukė.
Greičiau tai buvo kūrybinis faktas nei įvykis. Tačiau profesinei patirčiai įtakos turėjo ir padrąsino mane į tembrų mikstūras žvelgti
kitaip. Lygiai toks pat likimas laukė ir „Lietuviškų dainų“, kurias
kartu su mūsų grupe dainavo Kauno valstybinis choras. Jo nepamainomas vadovas, dabar profesorius Petras Bingelis visuomet
entuziastingai sutikdavo mūsų muzikines išdaigas ir labai rimtai
jas realizuodavo.
1982-ieji

Vienur kitur vis skelbiamos žinutės apie mūsų koncertus – su
„220 voltų“ aplankėme daugybę Lietuvos miestų (36 kartus!), o
110 / K O N C E R T A S

į Kauną atvykęs Artiomas Troickis tyrinėjo galimybes parodyti
mūsų darbus Maskvos publikai.
1982 metais buvo švenčiamas Vinco Krėvės 100-metis. Ta proga
buvo leidžiama legendos „Milžinkapis“ plokštelė ir mes buvome
pakviesti įrašyti foninę muziką. Kaip nepasinaudoti tokia galimybe! Sumaniau aktorių skaitomą tekstą ir specialiai sukurtą muziką
įrašyti lygiomis teisėmis – be nuostolių abiejų takelių garsui. Teko
gerokai pasukti galvą mūsų garso režisieriams ir inžinieriams. Juk ir
muzika, ir žodžiai turėjo skambėti raiškiai, sodriai. Kiek leido tuometinė technika (jokių kompiuterių nebuvo), eksperimentavome
su dažniais, aidais, tembrais. Gavome labai įdomų, erdvinį ir sykiu
skaidrų skambesį. Aktoriai – Tomas Vaisieta, Arnas Rosenas, Saulius Siparis, Sigitas Račkys, Larisa Kalpokaitė ir kiti – buvo nusiteikę skaityti labai emocingai, o aš prašiau kiek įmanoma santūriau.
Smagu, kad prašymas buvo išgirstas, nes labai plati kalbos amplitudė būtų trukdžiusi mano sumanymui. Įraše dalyvavome trise –
Julius, Arūnas ir aš. Eugenijus Motiejūnas puikiai atliko garso režisieriaus darbą. Iki šiol įsitikinęs, kad tai įdomiausias „Argo“: įrašas.
Žinoma, be ankstesnių plokštelių ir šis darbas būtų kitoks...
Įdomi istorija nutiko su plokštelės „Milžinkapis“ premjera.
Kažkokiais takais takeliais įrašas pateko į „Amerikos balso“ lietuviškąją redakciją ir šie jį pagarsino. Kilo sumaištis – jei transliuoja
Amerika, tai LSSR netinka. Kol susigaudė, ir jubiliejus praėjo. O ir
Vinco Krėvės vardas labiau tiko „Gimtojo krašto“ puslapiams nei
griežtos orientacijos propagandai.
Artėjo teatralizuoto koncerto „Muzika ant žolės“ premjera.
Scenarijų kūrėme kartu su choreografu Alfredu Kondratavičiumi – norėjome parodyti intymų žmogaus ir gamtos santykį per
šokio, šviesų ir tembrų sintezę. Baleto intarpai atsirado natūraliai,
o teatro balerinos sugebėjo susieti paskirus koncerto numerius į
vieną darnią visumą. Pradinę idėją pasiūlė žinomas Édouard’o Manet paveikslas „Pusryčiai ant žolės“. Programą sudėliojau iš mažiau
žinomos muzikos: Ottorino Respighi, Albano Bergo, Richardo
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Visi „Muzikos ant žolės“ atlikėjai ant žolės. Ketvirtas iš kairės – Alfredas Kondratavičius, 1982

Strausso dainų, Dave’o Brubecko, Maurice’o Ravelio, Juliaus Vilnonio ir savo instrumentinių pjesių, dainų pagal Henriko Radausko eiles. Koncerte skambėjo ir „Tyli bosanova“, vėliau ji tapo „Dekafonijos“ (simfonijos dešimčiai džiazo solistų) II dalies pagrindu.
Kiek pakito grupės sudėtis – Artūrą Kuznecovą pakeitė Eimontas Švabas, trečiuoju klavišininku trumpai buvo Marius Čižas, vėliau prisidėjo smuikininkas Janas Skrobutas...
Didžiulis pakartotinis „Discophonia“ tiražas pasiekė ir Kauną.
Įsigijome puikų klavišinį instrumentą – „Rhodes Piano“, jis papildė „Argo“ skambesį gražiu, minkštu ir kiek vibrafoną primenančiu
tembru. Julius greitai įvaldė naujieną. Metų pabaigoje prasidėjo
teatralizuoto koncerto „Mėnulio kupė“ repeticijos.
1983-ieji

Vasario 16-osios išvakarėse Kauno profsąjungų kultūros rūmuose įvyko „Mėnulio kupė“ premjera. Kažkas po premjeros tyliai sakė – gyvename kaip mėnulyje, atskirti... Modifikuotą „220
voltų“ dekoraciją sumontavome salės viduryje, žiūrovų kėdes išdėstėme ratu. Daugumos dainų tekstų autorius – Gintaras Patackas. Esu įsitikinęs, kad šio poeto kūryba yra išskirtinė ir jau dabar
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galima ją prilyginti keturvėjininkų išdaigoms ir rimčiai. Buvo ir
kelios dainos pagal Jono Kossu-Aleksandravičiaus, Justino Marcinkevičiaus eiles. Anotacijoje rašiau: „Mėnulio kupė“ – tai koncertas, kur neįprastais ryšiais jungiasi žodis ir muzika, svajonės ir
realybė, kur griežta kompozicinė struktūra susipina su laisva, iš
anksto nesurepetuota improvizacija, kur lyrinis subjektas aiškinasi egzistencijos esmę ir priešinasi asmenybės niveliacijos grėsmei,
kur laukų namai suklumpa ir užgęsta, kur visatoj skleidžias rašalo
žvaigždė ir mėnesienos žydintis erškėtis iš lėto glosto sužeistais delnais
likimą beržo, kur virš lovos vaikšto spindulys geltonas, kur tu leidies
man į žiburį akių, kaip mažas baltas parašiutas pienės į degančią galaktiką rugių, kur alyvų žemėj naktimis jie lapai, kur Heraklio kraujas uždega liepsnotą auksinį sodą didvyrio jėgom, kur meilė važiuoja
tolyn gražiausioj mėnulio kupė“...
Dainavo Irena Zelenkauskaitė ir Valius Navikauskas. Garsą
tvarkė Orūnas, šviesas – Rimas, kasą – teatro administracija. Ši
dalis visiems rūpėjo labiausiai – teatras vis dar buvo remontuojamas...
1983-ieji „Argo“ istorijoje buvo itin produktyvūs ir įvairūs: su
simfoniniu orkestru atlikome Eduardo Balsio „Portretus“, įrašėme
pirmąjį koncertą Lietuvos televizijoje (kur jis?), Maskvos centrinė
televizija parodė tris „Argo“ įrašus visai imperijai... Toliau vyko įrašai dramos teatrų spektakliams. Sužinojome, kad Murmansko teatras kažkokiam spektakliui panaudojo fragmentus iš „Discophonia“,
o baltarusiai trūks plyš panoro mūsų gastrolių... Pasirodė Antano
Rekašiaus autorinė plokštelė su mūsų įrašyta „Emanacija“. Gyvenome intensyviai ir įvairiai. Per metus surengėme apie aštuoniasdešimt pasirodymų. Dalyvavome statant Kauno muzikiniame teatre
estų kompozitoriaus Raimo Kangro roko operą „Šiaurės mergelė“.
Žiemos pradžioje vyko „Argo“ gastrolės Maskvoje, kurias mums surengė panorę šiek tiek išsilaisvinti iš oficialios muzikos ir prie naujų
tendencijų prigludę mūsų bičiuliai rusai. Tris kartus didžiulėje ir pilnutėlėje Olimpinio kaimelio koncertų salėje atlikome „220 voltų“.
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„Argo“ koncertas Olimpinio kaimelio koncertų salėje, Maskva, 1983

Į Maskvą vykome traukiniu, o dekoracijos iš Kauno iškeliavo
mūsų teatro sunkvežimiu. Sunerimome, nes numatytu laiku mašinos nesulaukėme. Tik vėlai naktį į mūsų viešbučio kambarį įėjo
visiškai sustiręs ir apledėjęs vairuotojas. Pasirodo, kažkur prie Smolensko akmuo išmušė kabinos priekinį langą. O buvo šalta, snigo.
Tad tą likusią kelio dalį vargšelis važiavo kaip motociklu – kas valandą kažkur pasišildydavo ir vėl, apsimuturiavęs viskuo, ką turėjo, – į
kelią. Manėme, kad rimtai susirgs, bet tinkamos tokiems atvejams
priemonės pasirodė stipresnės už vaistus. Svarbiausia – vairuotojas
liko gyvas ir dekoracijos buvo pristatytos laiku.
Dar vienas tais laikais būdingas nuotykis įvyko įrašant „Argo“
koncertą „Ostankino“ televizijos studijoje. Buvau paprašytas prieš
kiekvieną kūrinį tarti keletą žodžių. Kai susiruošėme atlikti „Taikos
giesmę“, tariau – tai muzika, skambanti raketų šešėlyje. Staiga girdžiu režisieriaus balsą: „Minutočku, Giedrijus Viktorovič“... Netrukus prie manęs priėjo smulkutis žmogelis odiniu švarkeliu ir šypsodamasis paprašė pakartoti anonsą įterpiant vieną žodį – NATO
raketų šešėlyje... Nustebino ne tai, o totalinė kontrolė. Juk tuo metu
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įrašai vyko dvidešimtyje studijų. Vadinasi, kažkur buvo kambarėlis,
kuriame visa ta veikla buvo to švarkelio sekama. Gerai, kad nepaprašė mano paso, pagalvojau vėliau, prisimindamas savo Tėvo pasakojimą apie 1948 metus...
Svarbiausias metų darbas buvo postmoderno dvasia sukurta teatralizuota koncertinė programa „Garažas“, kuriai sugalvojau tokią
dekoraciją: kairėje pusėje stovi per pusę perpjautas senas „Moskvič“
kėbulas, giliau – kalnas spalvotų plastikinių dėžių nuo gaivinamųjų
gėrimų, dešimt senų padangų, įvairūs šviečiantys kelio ženklai, dvi
tuščios benzino cisternos, viduryje kabo didelė lempa su gaubtu,
o scenos gilumoje – didžiulis ryškiai raudonų rožių krūmas. Prasidėdavo koncertas prietemoje, paeiliui atėję į sceną nublokšdavome
nuo instrumentų apklotus ir pradėdavome muzikuoti. Anotacijoje
rašiau: „Kodėl „Garažas“? Tai vieta, kur suvažiuoja seni ir nauji automobiliai, kur kiekviena detalė turi savo paskirtį, kur visuomet kas
nors atnaujinama.“
Iš dvidešimt šešių programos kūrinių šešiolika buvo premjeriniai. Su šia programa dalyvavome Palangos festivalyje. Vasaros estradoje pasirodymą patobulinome: ištaigingu vakarietišku
automobiliu didžiuliu greičiu ir įjungtais žibintais įlėkėme vos ne į
sceną. Publika priėmė puikiai, tačiau oficialūs vertinimai buvo nepalankūs – koncerto forma pasirodė pernelyg drastiška ir neįprasta
gražiai įpakuotų ir teisingai sušukuotų estradinių programų fone.
Gal tai lėmė grupės narių kaitą – vieni atsisakė toliau bendradarbiauti, kiti nelabai tiko dėl profesinių galimybių. Tačiau svarbiausia, kas mane tuo metu itin jaudino, – muzikavimo lygis ir emocinis
krūvis. Po trejų metų intensyvios veiklos reikėjo atsinaujinti. Ir tai
įvyko.
1984-ieji

Šiuos metus ženklina trys dideli „Argo“ darbai – kamerinė kantata „Elegia Pacis“ keturiems solistams ir grupei, Johanno Sebastiano Bacho „Fugos meno“ fragmentų transkripcijos ir miuziklas „Aš
tau siunčiu labų dienų“ Kauno muzikiniame teatre. Pirmiesiems
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dviem prireikė itin daug jėgų, nes teko įveikti sudėtingą muzikinę
kalbą, pajusti stilių, o svarbiausia – kitaip mąstyti. Tai jau buvo ne
paskiros dainelės ar instrumentinės pjesės, o dideli, sudėtingi ciklai.
Man atrodo, mums pavyko juos atlikti gana gerai. Tuo labiau kad
kantatos premjerą sutiko dainuoti ryškiausi Lietuvos dainininkai –
Irena Milkevičiūtė, Nijolė Ambrazaitytė, Zenonas Žemaitis ir Vladimiras Prudnikovas (apie kūrinio premjerą išsamiau rašau skyriuje
„Išbandymai Biblija“).
Ilgametė bičiulystė su poete Violeta Palčinskaite išsiliejo į gražų
kūrybinį bendradarbiavimą – per trumpą laiką buvo sukurtas labai
jautrus ir skaidrus libretas apie mūsų vaikystę, mokyklą, svajones.
Kibau į darbą, ir teatro vadovybė, įveikusi vidines ir išorines ideologines baimes, apsisprendė veikalą statyti.
Veiklai paįvairinti sugalvojome sujungti „Argo“ ir Kauno kariliono skambesį. Rugsėjo 9 dieną toks koncertas įvyko, susirinko minia
klausytojų. Vėliau panašūs jungtiniai koncertai su choru, solistais ar
instrumentininkais tapo įprasti. Patyrėme, kad varpų tembras gražiai dera ir su tradiciniais instrumentais, ir su elektronika.
1985-ieji

Subrandinome naujos programos idėją. Norėjome skirti dėmesio vaikų muzikiniam auklėjimui, tad „90 minučių aplink muziką“
metu buvau numatęs tiesioginį bendravimą su klausytojais, improvizacijas, pokalbius apie muzikos galias ir paslaptis. Deja, programa
nebuvo užbaigta, stigo stipresnių loginių saitų, o ir kontaktas per
gilią orkestro duobę mums esant teatro scenoje buvo menkas. Ilgai
tasai mūsų projektas gyvas nebuvo. Dėmesį sutelkėme į koncertus,
pasirodymus Lietuvos, Peterburgo televizijos studijose, ypač į labai
dažnai rodomą miuziklą „Aš tau siunčiu labų dienų“.
Ir štai atkeliauja iš Maskvos netikėtas pasiūlymas – sukurti ir
įrašyti muziką vienam svarbiausių XII pasaulio studentų ir jaunimo festivalio renginiui, teatralizuotam pastatymui didžiuliame
„Dinamo“ stadione. Įrašai vyko puikiai įrengtoje studijoje „Melodija“, o garso režisieriumi dirbo vienas garsiausių to meto įrašų
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meistrų Sergejus Vinogradovas. Susikrovę visą mantą į tris kupė (šį
kartą ne mėnulio), išvykome naujų nuotykių ieškoti. Įspūdį paliko mūsų darbo perklausa, kurioje tarp vertintojų buvo ir visomis
prasmėmis labai didelis generolas. Jis pasakė, kad tai, ką išgirdo, yra
ne naše zvučanije (rus. – ne mūsiškas skambėjimas). Kiti bandė padėtį taisyti tvirtindami, kad šis renginys skirtas pasaulio jaunimui.
Baigėsi tuo, kad visi to renginio autoriai buvo apdovanoti, išskyrus
mane.
Sunku perduoti tų metų nuotaikas. Maskva buvo išvalyta – jokių valkatų, įtartinų asmenų, virš sostinės visą laiką švietė giedras
dangus, o kaip dovaną gavome galimybę trumpai pabendrauti su
Austrijos ir Vakarų Vokietijos jaunimu kažkokiame milicijos apsuptame viešbutyje... Vienas geras dalykas buvo – tai prekių pilnos
parduotuvės, kurias su meile aplankėme ir palikome ten visus pinigus – prisipirkome drabužių, batų ir bananų. Kas patikės, kad visa
tai buvo iš tikrųjų, o ne slogus sapnas, neturintis nei prasmės, nei
pabaigos...
Tasai pusantros valandos trukęs vaidinimas vadinosi „Mir pobedit vojnu“ – „Taika nugalės karą“. Galima versti ir kitaip – „Pasaulis
nugalės karą“. 1985-ieji buvo paskelbti karo už taiką metais. Būna,
pasirodo, ir taip...
Grįžus labai norėjosi ko nors savo ir tuomet kilo mintis išleisti naują plokštelę, skirtą lietuvių liaudies muzikai. Formavosi „Žemės L“ koncepcija. Anotacijoje rašiau: „Žemė L – tai mūsų gimtoji
Žemė Lietuva, kuri mus išaugino, išmokė, į žmones išleido. Tegu ši,
ketvirtoji „Argo“ plokštelė, kurios muzika supinta iš liaudies dainų
ir mūsų prisilietimo prie jų, bus pagarbos ir dėkingumo šiai Žemei
ženklas.“
Visos kompozicijos vienaip ar kitaip inspiruotos lietuvių liaudies
muzikos intonacijų. Pirmoje ir paskutinėje dalyse kartu su sintezatoriais skamba ir autentiškas prieš daugelį metų įrašytas liaudies
dainininko Miko Matkevičiaus balsas. Senolis dainavo taip ritmiškai, kad mūsų sekvenceriui teko tik nustatyti tempą ir vieną įrašą
sujungti su kitu. Atrodė, kad visi muzikuojame kartu, nors puikusis
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dainininkas jau senokai miręs... „Argo“ muzikantai įrašant šią plokštelę buvo daug drąsesni, įdomiau ir laisviau improvizavo. Naujasis
mūsų albumas sulaukė didelio pasisekimo ir puikių atgarsių.
Metų pabaigoje plokštelė buvo įrašyta Vilniaus plokštelių studijoje ir be didesnių trukdžių 1986 metų birželio 20 dieną pirmieji
klausytojai ją galėjo įsigyti Kauno plokštelių parduotuvėje. O prieš
savaitę perpildytoje Muzikinio teatro salėje įvyko miuziklo „Aš tau
siunčiu labų dienų“ premjera. Pagaliau.
Pirmą kartą teko stoti prie dirigento pulto. Buvo sunku, dirigavau mėgėjiškai, tačiau solistų ir režisieriaus Ginto Žilio globojamas drąsinausi ir galiausiai viskas pavyko puikiai. Miuziklas turėjo didžiulį pasisekimą. Kiek vėliau režisierius Algirdas Araminas
(1931–1999) Lietuvos kino studijoje pagal miuziklą sukūrė jaukų
filmą „Traukinys į Bulzibarą“. Kino kritikas Saulius Macaitis filmą
apibūdino taikliai: „Anuomet buvo žiūrimas lengvai ir maloniai,
imponavo savo ritmika, muzikalumu, žaidimo elementais“ (iš
komentaro svetainėje www.lfc.lt). Žinoma, su beveik nuliniu biudžetu kurti filmo, kuriame turėjo būti aibė paslaptingų efektų ir
nutikimų, neįmanoma. O ir fonograma buvo vargana... Spektakliui sekėsi geriau, tad jo netikėtas dingimas iš repertuaro iki šiol
man mįslė...

Giedrius Kuprevičius, Gintas Žilys, Violeta Palčinskaitė miuziklui skirtame susitikime
Menininkų rūmuose Vilniuje
Lina Kinderytė ir Valius Navikauskas miuzikle „Aš tau siunčiu labų dienų“.
Gilumoje Julius Vilnonis ir Giedrius Kuprevičius. Menininkų rūmai, Vilnius, 1986

118 / K O N C E R T A S

1986-ieji

Staiga, o gal tik dabar man taip atrodo, pajutau, kad „Argo“
savo kelionę baigia. Programa „Paros ženklai“ buvo tos pabaigos
pradžia. Sekėsi mums puikiai, visur sulaukdavome klausytojų,
gerų atsiliepimų. Plokštelės buvo nuolat pakartotinai tiražuojamos. „Argo“ įrašus pradėjo naudoti užsienio radijo stotys, o į Kauną atvykęs garsus anglų aktorius ir režisierius Peteris Ustinovas
po kariliono muzikos koncerto filmavimų Vytauto Didžiojo karo
muziejaus bokšte paprašė leidimo epizodus apie Lietuvą palydėti
mūsų grupės įrašais. Tai mums buvo didelė garbė ir įvertinimas.
1987-ieji

Repertuare liko tik miuziklas ir koncertas „Paros ženklai“. Pamažu „Argo“ laivas tolo ir galiausiai, žlugus galimybei Kaune įsteigti
Instrumentinį teatrą, veikla baigėsi. Vėlesni kvietimai grupę reanimuoti bendru argonautų sutarimu visuomet būdavo atmetami – į tą
patį vandenį neįbrisi, o ir laikai pasikeitė.
Visuomet kiek juokingai atrodo, kai senstantieji bando išlikti
jauni. Gražiai bendravę ir nuveikę daug įdomių darbų sutarėme eiti
pirmyn kiekvienas savo keliu.
Paskutinė „Argo“ koncertinė programa „Paros ženklai“. Finalas: dainuokite kartu –
„Ryt vėl diena!” Kazanė, 1987
Svarbiausi „Argo“ kūrybiniai darbai, 1979–1985
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„Argo“: koda
Kokią muziką grojo „Argo“? Tokį klausimą esu nusiuntęs į Fėlenštatą savo bičiuliui Hansui Lickui. Ir jis atsakė:
Negaliu tvirtai teigti, kad buvote dideli atradėjai. Grojote malonią, retsykiais gerai žinomą muziką, kuri skyrėsi kiek neįprastais tam
laikotarpiui tembrais. Tiesa, buvo nemažai naujos Tavo muzikos, grojote ir kitų autorių kūrinius, rašėte daug, kaip pats minėjai, muzikos
spektakliams. Bet pats žinai, kad teatro muzika be teatro išliekamosios vertės neturi, išskyrus tuos atvejus, kai ten skambanti muzika yra
beveik savarankiška arba itin iliustratyvi, o tai padeda ją suvokti atsietai nuo scenos.
„Argo“ susirinko laiku ir tinkamoje vietoje. Žinau, kad Kaunas
visuomet garsėjo kiek liberalesne atmosfera menams nei oficialioji sostinė: čia jau buvo nemažai provakarietiškų iniciatyvų, kurias palaikė
perestroika patikėję partiniai funkcionieriai. Išskirčiau keletą tikrai
svarbių „Argo“ darbų. Pirmiausia – teatralizuoti koncertai „Mėnulio
kupė“ ir „Garažas“. Pirmasis – muzikiniu, antrasis – vizualiniu ir idėjos požiūriu. Gaila, kad „Giliausiam šuliny įžvelki dangų“ poveikį silpnino pernelyg ryškus lyrizmas, idėjų romantizavimas ir gana monotoniška muzikinė kalba. Tekstai, kuriuos man atsiuntei (teko gerokai
paplušėti, kol mano pažįstamas lietuvis juos išvertė į vokiečių kalbą),
man pasirodė daug aštresni, aktualesni nei Tavo muzika. Esi gražios
muzikos šalininkas, bet ne visuomet ta kalbėsena tinka griežtesnius
tekstus sakant.
Iš to, ką man atsiuntei, „Discophonia“ silpnesnė už „Procesus“
(„Šviesą“), tačiau „Žemė L“ ir „Milžinkapis“ man labai patiko. Ypač
pastaroji, kurioje labai sėkmingai išsprendei muzikos ir tekstų erdvių
problemas. Na, J. S. Bacho „Fugos menas“ jums buvo pernelyg kietas
riešutas, girdėti, kad muzikantai dažniau galvoja kaip, o ne ką groja.
Tad vėliau Tavo atlikta visa „Fugos meno“ transkripcija su „Kurzweil“
man labiau prie širdies, nors ir ji įkyri dėl negyvų elektroninių tembrų gausos. Nežinau, kaip publika vertindavo jūsų gyvus koncertus,
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tačiau įsivaizduoju, kad jie buvo
įspūdingi. Didelės drąsos reikėjo
groti rečiau atliekamus arba visai
naujus kūrinius, kurių dauguma
buvo ne iš to pasaulio, kuriame tuomet gyvenote. Įsivaizduoju, kaip
turėjo jaustis publika, klausydama
jūsų „Šalia Bacho“ ar „Šokantį
Tanhoizerį“...
Tad aš negaliu atsakyti į Tavo
klausimą vienareikšmiškai, tačiau
nesuklysiu pasakęs, kad stengėtės
visuomet groti gerą, įdomią ir kiek
įmanoma naują arba naujai išgirstą muziką. Žinoma, daug lėmė muzikantų profesionalumas, tačiau
Tavo pasirinktas žanras LSSR
Giedrius Kuprevičius, „Argo“, 1981
buvo naujas, rimtų tokio pobūdžio muzikos studijų nebuvo, o ir
dabar, kiek seku elektroninės muzikos eigą, girdžiu labai daug greito
darbo mėgėjų. Kai kompozitorius tapo ir savo kūrinių atlikėju, atkrito
labai svarbi, bet kūrybinę atsakomybę ugdanti grandis – atlikėjas. Juk
pats sakei, kad jo pastabos ir požiūris į naują kūrinį Tau svarbiausias
indikatorius. Kai viską darai pats, įtiki neklaidingumu. Vadovaudamas „Argo“ buvai visiems autoritetas, ne visi grupės nariai galėjo ką
nors pasakyti apie kokybę. Nors kai klausau senus įrašus, išskiriu gitaristo Lino Pečiūros neabejotiną muzikalumą ir puikų toną, Juliaus
Vilnonio jautrų improvizavimą, Gintaro Kizevičiaus subtilų vokalą.
Silpnoji grupės vieta – ritmas ir bosas, tačiau atsiradus elektroniniams
mušamiesiems padėtis kiek pagerėjo. Tad bendras įspūdis palankus ir
todėl gali nusiraminti – „Argo“ kelionė liks įdomi ne tik jums.
Žinai, kokia kompozicija atperkate visas savo būtas ir nebūtas
nuodėmes? Ogi „B2“ iš „Discophonia“. Toji lietuvių liaudies dainos
G iedr iu s K u pre v ič iu s / 121

„Pasvar(s)tyk, antela“ elektroninė versija kaip niekas kitas tiksliai išreiškia „Argo“ intencijas. Juk rašei man kažkada, kad tas dainos pavadinimas gali būti aiškinamas dviprasmiškai – antele, plaukdama
pasivartyk ir pamąstyk... Juk to ir siekėte – pasijudinti ir pajudinti!
Kas gi vyko toliau? Įvairiuose Lietuvos ir Rusijos miestuose
koncertavome su dviem programomis – „Paros ženklais“ ir „Zodiako švytėjimu“. Pastaroji sulaukė gerų atsiliepimų tiek čia, tiek už
respublikos ribų, o iš Vilniaus radijo studijoje įrašytų dvylikos
kompozicijų netikėtai dažnai 1989 metais skambėjo „Šaulys“, – kitokiems įvykiams reikėjo ir kitokios muzikos.
Artėjo Atgimimas.

Antrosios Nepriklausomybės suktinyje
1991-ieji prasidėjo kaip visuomet – sausio 1-ąją. Politiniame tų
metų muziejuje rasime daug svarbių neramaus ir sunkiai prognozuojamo vyksmo liudijimų. Tik po daugelio metų suvoksime,
kad lemtingų įvykių slenkstį pavyko peržengti pačiu saugiausiu,
mažiausiai aukų pareikalavusiu būdu. Kad ir ką kalbėtume apie
profesoriaus Vytauto Landsbergio įbrėžį naujųjų laikų Lietuvos
istorijoje, būtent tuoju grėsmingu laiku jo sugebėta sužaisti pačią
geriausią politikos šachmatų partiją. Remiantis šiuo faktu, o ne
pavieniais daugiau ar mažiau teisingais sprendimais ar savo emocijomis ir ambicijomis reikėtų vertinti ir visą Vytauto Landsbergio veiklą. Nematau nė vieno kito politiko, kurio laikysena per tų
dienų įvykius būtų buvusi pranašesnė ar tikslesnė. 1991-ieji tapo
radikaliu posūkiu Lietuvos ir... mano asmeninio gyvenimo tėkmėje. Tiesa, nepaprastas ir dinamiškas laikotarpis turėjo savo aušrą, į
kurią bent trumpai netrukus grįšime.
2009 metų pradžioje elektroniniame pašte radau istoriko Česlovo Laurinavičiaus laišką, kuriame jis kreipiasi į mane tokiu klau122 / K O N C E R T A S

simu: „Tyrinėjant Vilniaus ir Kauno Sąjūdžio dilemą ryškėja tokia
aplinkybė: Kauno sąjūdiečiams trūko intelektualinio bei visuomeninio autoriteto. Ar galima būtų sužinoti, kodėl jūs netapote
Kauno iniciatyvinės grupės nariu?“ Pagalvojau, ogi iš tiesų – kodėl? Tąkart atsakiau trumpai:
Kadangi tuo metu dirbau Lietuvos kultūros ministerijoje, su Kaunu mane siejo tik tai, kad čia liko mano tėvai. Visi kiti ryšiai buvo
susieti su kūrybiniu darbu, kuris man dirbant ministerijoje buvo nutrauktas (nenorėjau painioti valstybinio darbo su savo kūrybiniais
darbais). Kaune į mane sąjūdiečiai žvelgė kaip į nomenklatūros darbuotoją, nesvarbu, kad dar 1989 metais išstojau iš komunistų partijos.
Tiesa, buvau pakviestas į Sąjūdžio susirinkimą Muzikiniame teatre,
bet vietą gavau tik balkone. Salėje buvau vienintelis oficialus tuometinės Vyriausybės žmogus. Tai suvokiau kaip mano veiklos pripažinimą. Visą laiką laikausi atokiau aktyvios politikos ir mitingų. Tikiu,
kad visas mano gyvenimas ir veikla nepakenkė Sąjūdžio idealams. O
ir ar būtina, kad visur tavęs būtų pilna?
Dabar pažadą tesiu, skirdamas „Koncerto“ dalį kitokiai savo
veiklai.
Vaizdas iš Kauno muzikinio teatro
orkestrinės Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio Seime, 1989 02 15
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1988 metais per vieną dieną, rugpjūčio 22-ąją, radikaliai pasikeitė mano pareigos – ryte buvau Lietuvos televizijos muzikinių
laidų vyriausiasis redaktorius, o po pietų – Lietuvos kultūros ministro pavaduotojas ir Meno reikalų valdybos viršininkas. Likimas mestelėjo vieną įdomiausių galimybių suktis politinio virsmo
įvykiuose. Rugpjūčio 23 dieną Vingio parke vyko galingas sąjūdininkų mitingas, kurį sukandę dantis transliavo tuometiniai LTV
vadovai. Tiesa, nedalyvavau jame, nes dar turėjau būti senajame
darbe – kiekvienu momentu galėjo tekti vietoj to mitingo transliacijos paleisti kokią Čaikovskio simfoniją ar vakarietiškos estrados
koncertą, kurių fragmentus vis atveždavo iš Rygos kolegė radijo
ir televizijos žurnalistė Dzintra Indriksonė-Varžgalienė. Tačiau ne
dėl to manęs ten nebuvo. Iš prigimties bijau mitingų, eitynių, paradų, rungtynių, dainų švenčių, vestuvių ir šiaip arti pragaro esančių
šurmulių. Dideliuose žmonių susibūrimuose man visad neramu,
nejauku ir baugu. Lygiai kaip yra žmonių, bijančių aukščio ar vandens. Tikriausiai tokie asmenys negali būti nei politikai, nei kariai.
Bet gal jie gali būti poetai? Tiesa, menininkų Sąjūdyje buvo pakankamai. Visi jie teisingai kalbėjo, buvo nuoširdūs. Tačiau viduje
jutau tam tikrą nerimą.
Į politiką atėjau per savo naivumą – aštuntojo dešimtmečio
Kauno kultūriniame gyvenime reiškiausi labai aktyviai: vadovavau Kompozitorių sąjungos Kauno skyriui, vedžiau TV muzikinę
laidą „Kontrapunktas“, organizavau festivalius „Muzikos savaitė“,
redagavau šeštadieninę „Muzikinio gyvenimo“ skiltį dienraštyje
„Kauno tiesa“, vedžiau muzikinius antradienius Viešojoje bibliotekoje, dar dirbau Jaunimo muzikinėje studijoje ir t. t. Buvau matomas ir visaip vertinamas. Pastebėjo tą veiklą ir partiniai funkcionieriai. Labai lengvai 1973 metais kauniečiai vienbalsiai išrinko
mane Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos nariu nr. 149.
Tiesa, nedalyvavau nė viename posėdyje, neatlikau nė vieno pavedimo ir po dvejų metų mane iš to žaidimo išbraukė. (Dar kartą
toks bandymas buvo, rodos, 1990 metais, tačiau pagundų atsisa124 / K O N C E R T A S

kiau – užleidau vietą garsiau patriotinius būgnus mušusiam kandidatui.) Nutariau daugiau laiko skirti patriotinei kūrybai, jei iš viso
tokia įmanoma. Tačiau valstybinės tarnystės nevengiau, todėl 1987
metų pabaigoje gavęs pasiūlymą dirbti muzikos laidų redaktoriumi Lietuvos valstybiniame radijo ir televizijos komitete sutikau iš
karto – tuometis idealizmas ėmė viršų. Kasdien iš Kauno traukiniu važiuodamas į redakciją mezgiau visokius projektus, subūriau
bendraminčius, dirbome nuoširdžiai ir sėkmingai įgyvendinome
daugybę įdomių projektų. Pavyko sudėlioti muzikinių laidų tinklelį, kolegos sukūrė įvairiažanrį turinį. Visi dirbome ant didelių
permainų slenksčio. Stengiausi eteryje rodyti kiek galima daugiau žymių menininkų, atlikėjų. Ypatinga buvo 1988 metų birželio
24-ąją televizijos studijoje įvykusi debatų laida, kurioje kalbinau
laisvai prabilusius Vytautą Landsbergį, Osvaldą Balakauską, Juozą
Antanavičių, Vytautą Laurušą, Julių Andrejevą ir Rimvydą Racevičių. Laida turėjo didelį rezonansą.
Jau buvome įsibėgėję, o tada vieną dieną man paskambino kultūros ministras Juozas Bielinis ir pasiūlė dirbti kultūros ministro
pavaduotoju. Toks vingis jaunam, ambicijų neslepiančiam kompozitoriui buvo labai patrauklus – koks vyras nesvajoja apie šansą
pakeisti pasaulį? Sutikau, tačiau dienos bėgo, o sprendimų nebuvo.
Man nežinomų svarstymų būta visuose to meto biurokratiniuose
ir ideologiniuose kabinetuose.
Pagaliau vieną rytą sužinojau, kad jau po pietų galiu pervažiuoti iš televizijos redakcijos į viceministro kabinetą. Pervedimas iš
vieno darbo į kitą, kaip jau minėjau, užtruko keletą valandų ir jau
po pietų tėvams pranešiau naują telefono numerį. Užbėgdamas
įvykiams už akių pasakysiu – tai bus vienas įdomiausių nuotykių
mano gyvenime, susijęs ir su rizika, ir su džiaugsmais, ir su prisilietimu prie audringų ir dinamiškų pokyčių ne tik Lietuvoje. Buvau
laisvas priimti sprendimus, nes padrąsino tuometinis LSSR ministrų tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas, neatsargiai pavadinęs mane nevaldomu. Tad tai reikėjo įrodyti. Kai kitos ministrės
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pirmininkės Kazimieros Prunskienės kabinete buvo renkami atgimstančios šalies pinigų piešiniai, stojau už modernius banknotų
piešinius (tokie buvo sukurti), o ne už senųjų pinigų kopijavimą.
Buvau sugėdytas. Deja, iki dabar mes taip iš prieškarinių prisiminimų ir nebeišsivaduojame, vadinamieji Smetonos laikai tapo
kažkokia mitologizuota epocha, ir tai ne tiek padeda, kiek slegia. Modernūs pinigai būtų psichologiškai orientavę visuomenę
į ateitį, o ne į prieškarinę praeitį, kuri, nors ir buvo graži, tačiau
nesugrąžinama. Antras nevaldomo viceministro aktas buvo vienašališkas nurodymas nuo rytojaus Lietuvos valstybinę filharmoniją
viešojoje erdvėje vadinti Lietuvos nacionaline filharmonija. Barti
gavau iš karto.
– Galime atšaukti, tačiau kaip paaiškinsime visuomenei? – tokiu mano klausimu pokalbis ir pasibaigė.
Kitą kartą kažkas iš sąjūdiečių pasakė, – o tuo metu Niujorke
dirbęs „Tiesos“ ir „Moscow News“ korespondentas Jonas Lukoševičius laiške man patvirtino, – kad yra toks prezidento Antano
Smetonos vaikaitis Antanas Algirdas Smetona, pianistas: „Kodėl,
viceministre, nepakvietus į Lietuvą? Ir pavardė gera, ir pianinu
skambina. Dabar reikia akcentų.“ Pakvietėme. Skambutis iš CK.
Žinau, kas skambina. Gerai. Atvažiuoju. Nedidelis instruktoriaus
kabinetas. Paaiškinau. Jau lyg ir išeiti ruošiausi, atsisveikinau, bet
nuėjau koridoriumi prie kitų durų. Įleido. Palaukiau.
– O kas gi čia viceministrą atginė?
– Gerbiamas pirmasis sekretoriau, norėjau pasitarti.
– Užeik.
Pas Algirdą Brazauską patekti buvo lengvai sunku. Buvome sutarę, kad jei yra skubių reikalų, skambinu vyriausybiniu telefonu ir
važiuoju tiesiai, be palydos.
– Pakvietėm į Lietuvą Smetoną.
– ?!
– Antaną Smetoną.
– Betgi jis miręs!
126 / K O N C E R T A S

– Pasirodo, gyvas. Ir dar skambina pianinu.
Tik po šių žodžių Pirmasis gardžiai nusijuokė ir tuoj pakvietė vieną įtakingą Ideologą. Tasai rimtu veidu išklausė žinią (tiesa,
apie pianisto profesiją buvo nutylėta) ir kankinamai galvojo, kas gi
vyksta. Matyt, vargšo galvoje sukosi aibė nesuderinamų dalykų –
kaip, kodėl, kas, kada?
– Taigi dar tasai Antanas Smetona ir pianinu skambina. Tai viceministras jį ir pakvietė, – beveik dusdamas nuo juoko prašneko
po dramatiškos pauzės Pirmasis.
Atvyko. Susitikime Kauno istorinėje prezidentūroje emocijų nestigo. Dar kartą įsitikinau, kad sumaniai suartinus meną su
politika pastaroji stipriai lošia. Žinoma, menui tokia jungtis ne į
naudą, o mūsų atveju didelio meno ir nebūta. Tai buvo panašiau į
patriotinę akciją nei į koncertą.
Kitą kartą kvietimą sugrįžti į Lietuvą išsiunčiau poetui Kaziui
Bradūnui, kurio pilietinė ir meninė laikysena man buvo labai svarbi, gal net reikšmingesnė nei Bernardo Brazdžionio – jam taip pat
jaučiu pagarbą ir meilę, bet Kaziui – nuoširdesnę. Bradūno poezija
turi savyje priešamžių jėgą ir modernią išraišką, jos kalba neapsakomo grožio, turtingas žodynas, jautrus rimas ir minties dėstymo
taktas. Mano Tėvas Kazį Bradūną vadino pirmuoju išeivijos poetu, nors dainas rašė pagal dainoms tinkamesnes Vytės Nemunėlio (Bernardo Brazdžionio) eiles... Atsiliepę į mūsų nuoširdumą
Bradūnai 1994 metais atvyko į Lietuvą ir niekada daugiau iš jos
neišvyko – nei vasarą, nei kokioms atostogoms. Gal todėl greitai
tapo gimtajame krašte nepastebimi, intelektualiai nebereikalingi,
viešajai erdvei neįdomūs. Regėdavau Poetą su žmona tyliai sėdinčius priėmimuose prezidentūroje. Gal pernelyg kuklus buvo. Tai
menininko tikrumas – poetas privalo būti kuklus. Nepabrėžtinai
kuklus...
Dar buvo asmeninis kvietimas Aušrai ir Jonui Jurašams grįžti į
Lietuvą. Kai Jonas pasiūlė tą kvietimą sutvirtinti mano atvykimu į
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je, sutikau ir per didelį vargą, vos su keliomis dešimtimis markių,
kukliomis dovanėlėmis nešinas kirtau VDR sieną ir atsidūriau visai kitame pasaulyje. Jonas su Aušra mane priėmė kaip ministrų
ministrą, vaišino, pripirko dovanų, suorganizavo didžiulį interviu
radijo rusų redakcijoje. Šauniai pabendravome su kitais radijo
darbuotojais. Aplankėme aludes, muziejus, teatrą, pirmą kartą pamačiau, kaip imami pinigai iš sienos gatvėje – bankomatų pas mus
1989 metais dar nebuvo... O vakarais mezgėme „Smėlio klavyrų“
intrigą: šiam Jono spektakliui turėjau kurti muziką. Gaila, kad
mano užduotį perėmė Vidmantas Bartulis, nes tuomet, kai spektaklis buvo statomas, dirbau Kauno savivaldybėje ir negalėjau rimtai dalyvauti kūrybos procese, o Jonas neįsivaizdavo (ir teisingai!)
darbo, jei kas nors nedalyvauja repeticijose, įskaitant dailininkus
ir kompozitorių. Taigi kvietimas buvo pakartotas prie ekologiško
šampano taurės.
Į Vilnių grįžau puikios nuotaikos per išverstą Berlyno sieną,
pro girtų vokiečių būrius ir visiškai sutrikusius rusų pasieniečius...
Nors interviu rengusi žurnalistė apibūdino mane kaip atsargų radikalą, Vilniuje laukė rūškani ministerijos komunistų veidai – mano
kalbos „Laisvosios Europos“ eteryje buvo vertinamos vos ne
kaip išdavystė. Tai pagreitino ir mano partinės priklausomybės likimą – iš garbingų ir susitelkusių gretų mane išbraukė greitai ir
noriai. Ir štai Jurašai važiuoja į Lietuvą. Laukiu kabinete žinios.
Ir ji yra.
– Giedriau, mes įstrigome pasienyje. Mūsų neįleidžia.
Skambinu Algirdui Brazauskui.
– Pats juos kvietei, pats ir gelbėk, – ir padėjo ragelį.
Tokia neviltis buvo apėmusi mane dar kartą, kai dvylika muzikantų iš tuometinio Gorkio negavo bilietų išvykti iš Kauno ir
jiems buvo pasakyta, kad tokių galimybių per artimiausias dvi savaites nebus. Kur kreiptis? Ko prašyti? Laikas bėgo, o jokių sprendimų. Sekretorė prašo pakelti ragelį.
– Mes jau Vilniuje!
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Nuščiuvau. Ir tik po daugelio metų, Kaune sutikęs Prezidentą
Algirdą Brazauską, paklausiau – kaipgi ten taip viskas pasibaigė?
– Reikėjo gi kažką daryti...
Ministro pavaduotojo kabinete tuomet rinkdavosi patys įvairiausi žmonės – aršūs ir tolerantiški, draugiški ir priekabūs, kuklūs ir įžūlūs, keisti ir keisčiausi, artimi ir tolimi, klastingi ir atviri,
humanistai, pacifistai, artistai, interesantai, intrigantai, oficiantai,
lošėjai, dailininkai, darbininkai, užsieniečiai, režisieriai, vertėjai,
vairuotojai, ūkvedžiai, pilotai, alpinistai, konditeriai, saugumiečiai, dirigentai, istorikai... Nežinau, kas rinkdavosi tuomet ministro ar kitų pavaduotojų kabinetuose, apie ką ten buvo kalbama,
tačiau jutau, koks įmantrus tapo ministerijos klerkų gyvenimas,
kaip tragikomiškai kito jų laikysena, stebėsena, vartosena, galvosena ir elgsena. Tačiau atmosfera ministerijoje buvo labai pažangi. Padėdavome vieni kitiems. Štai skyrių vedėjai demaskuodavo
nedorus menininkus, kurie netinkamus naujiems laikams kūrinių
pavadinimus pakeisdavo, užklijuodami naujas, teisingesnes etiketes. Stabdėme, kiek galėjome, patriotiškai nusiteikusių grafomanų skvarbą (nors sulaukdavome dėl to priekaištų, esą blokuojame
tautiškai nusiteikusiųjų meninę saviraišką).
Smagu buvo dirbti atsargių, bet labai diplomatiškų ir atsidavusių kultūrai ministrų Jono Bielinio bei Dainiaus Trinkūno bendrijoje. Mano artimiausi padėjėjai, ypač muzikos ir dailės skyrių
vadovai Virgilijus Visockis ir Kazimieras Gylys, viceministras Romualdas Kibildis buvo visada pasiruošę priimti iššūkius ir aktyviai dalyvavo pokyčiuose. Bičiulių būta ir išorėje – kultinis finansų
ministras Romualdas Sikorskis, idėjų kupinas švietimo ministras
Henrikas Zabulis, nuoširdžiai pritariantis, bet to meto sąlygomis visiškai bejėgis užsienio reikalų ministras Vladislovas Mikučiauskas...
Buvo šviesus ir smagus laikas. Trumpas pagal laikrodį, tačiau
ilgas žvelgiant į nuveiktų darbų eilę. Nesuklysiu pasakęs, kad svarbiausias joje – 1988 metų spalio 22-osios vakarą Sąjūdžio steigiaG iedr iu s K u pre v ič iu s / 129

majame suvažiavime Lietuvos komunistų partijos CK pirmojo
sekretoriaus Algirdo Brazausko netikėtai paskelbtas Arkikatedros
sugrąžinimas. Ministras pavedė man nedelsiant kuruoti procesą –
nuo meno vertybių išgabenimo ir naujos vietos jiems suradimo iki
iškilmingo Arkikatedros atšventinimo 1989 metų vasario 14 dieną.
Gyvenau viename name su Vilniaus arkivyskupu Julijonu Steponavičiumi, tad matydavomės dažnai ir apie Arkikatedros reikalus jį informuodavau nuolatos. Kviečiau apsilankyti, bet buvo
pasakyta, kad tik atšventinimo išvakarėse. Taip ir įvyko – vyskupas
apžiūrėjo šventovę dar nenugulus darbų dulkėms, dar kaukšint
plaktukams ir neįžiebtų šviestuvų prietemoje. Vaikščiojo niūrus,
kažkuo nepatenkintas. Mūsų džiaugsmas, atrodė, jo nelietė. Ir staiga jis pamatė Jono Basanavičiaus biustą, kurį Romualdas Budrys
sumanė pastatyti tuščioje kairiosios sienos nišoje. Sušvito senolio
veidas, kalba tapo nuoširdi, išgirdome vyskupo žodžius: „Dabar
mes vėl turime lietuvišką Katedrą.“
Kai Algirdas Brazauskas pranešė apie Arkikatedros sugrąžinimą tikintiesiems, iškilo klausimas – o kur dėsime ten įkurdintą
ekspoziciją, didžiulius paveikslus, kas imsis restauravimo darbų.
Juk reikėjo sugrąžinti ir altorių, rekonstruoti labai blogos būklės
grindis, išdailinti interjerą. Buvau negailestingas – nustačiau galutinį darbų pabaigos terminą: 1989 metų vasario 16-oji. Pirmi
posėdžiai mano kabinete buvo sunkūs. Nėra granito grindims,
nežinia, kur dėsime paveikslus. Romualdas sako žinąs vieną vietą, bet bijąs apie tai prabilti. Sužinojau, kad tai buvę Chodkevičių rūmai, kuriuose CK įrenginėjo kažkokias prestižines patalpas. Niekas nedrįso kreiptis dėl to į Pirmąjį. Sėdau į mašiną ir
nuvažiavau.
– Tai jau radote vietą, kur dėsite visus eksponatus?
– Taip, sekretoriau. Tai buvę Chodkevičių rūmai.
– Tik ne ten! Ten...
– Žinau. Bet geresnės vietos mes nerandame.
– Ne, tik ne ten.
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Grįžau liūdnas ir vėl kibome į naujų erdvių paieškas. Kai suskambo vyriausybinis telefonas (juo naudojausi labai retai), išgirdau Pirmojo balsą:
– Kraustykitės. Tik nereikia garsiai apie tai kalbėti.
Vėliau Dainius Trinkūnas tapo rūpestingu šių rūmų vadovu.
Dabar juose – viena gražiausių senosios dailės galerijų.
Taigi, tie susirinkimai dėl Arkikatedros mano kabinete buvo
sunkūs, ilgi. Į priekį judėjome lėtai, o laikas bėgo. Tuomet iš nevilties kreipiausi į monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, prašydamas jo
leidimo posėdžius rengti... Arkikatedros zakristijoje. Jis sutiko. Ir
ne tik. Pirmuosiuose pats dalyvavo, tyliai sėdėjo atokiau nuo kažkaip ūmai pasikeitusių pasauliečių. Taip, šventa vieta visus įkvėpė dirbti kitaip, nes ir laikas buvo jau kitas. Turiu pripažinti, kad
entuziazmas, pasiaukojimas (darbai vykdavo ir naktimis) buvo
toks galingas, jog nebeliko jokių baimių, kad iki nustatyto termino
kas nors kažko nepadarys. Arkikatedros atšventinimas įvyko kiek
anksčiau, vasario 5-ąją – reikėjo laiko šventovei tinkamai pasiruošti pagal bažnytinius kanonus.
Šimtai žmonių dalyvavo tikra to žodžio prasme šventame Arkikatedros sugražinimo darbe. Jaučiu, kad iki šiol jiems nebuvo
tinkamai padėkota, jų vardai liko neįsidėmėti. Gal todėl, kad jų
veiksmai buvo lyg savaime suprantami, ne į žygdarbius taikyti.
Tiesa, padėkos valanda Šv. Kryžiaus bažnyčioje (tuomet – Mažoji baroko salė) vasario 14 dieną įvyko, meistrų ir darbininkų būrį
apdovanojome ministerijos Garbės raštais, premijomis, trumpu
koncertu... Man užteko vienintelės padėkos – nušvitusio vyskupo
veido prie nelauktai Arkikatedros šoninėje nišoje pamatyto Jono
Basanavičiaus biusto. Visa kita yra tik istorija...
O joje ir unikalus žygis į Švediją 1989 metais, kai pačią tikriausią diplomatinę misiją kvietusioji šalis dėl visai suprantamų priežasčių pridengė kultūros žmonių delegacijos viešnagės lietsargiu.
Verta apie šią kelionę papasakoti kiek plačiau.
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Švedijos korta, arba 1989-ųjų spalis
Idėja Nepriklausomybės siekiančios Lietuvos atstovams aplankyti Švediją kilo šios šalies Užsienio reikalų ministerijoje. Tuo
metu dar buvome SSRS sudėtyje ir jokių oficialių valstybinių Lietuvos valdžios vizitų negalėjo būti. Tad mintis kviesti kultūros viceministrą ir keletą įvairių kultūros sričių atstovų buvo atsargus ir
protingas sprendimas. Delegacijos sudėtį derinau ne su mūsų, o su
švedų valdžia. Netrukus gavome išsamią mūsų viešnagės programą, kuri buvo susijusi tik su kultūra. Vėliau paaiškėjo, kad mūsų
laukė dar išsamesnė, dokumente neatspindėta programa.
Stokholmo Arlandos oro uoste mus, Valeriją Rupšienę (Lietuvos teatro sąjunga), Viktorą Gerulaitį (Lietuvos kompozitorių
sąjunga), Kazimierą Gylį (LSSR kultūros ministerija) ir šių eilučių autorių, delegacijos vadovą, morališkai atstovavusį nevaldomai
tuometinės LSSR vyriausybės daliai, pasitiko Švedijos užsienio
reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos valdybos viršininkas,
ambasadorius Bo Heinebäckas, Informacijos departamento vadovė Siv Railert, kiti ministerijos atstovai, Stokholmo universiteto
studentas Andersas Kreugeris, pristatytas kaip puikus vertėjas į...
lietuvių kalbą. Tarp sutinkančiųjų buvo ir SSRS ambasados Švedijoje vicekonsulas Olgertas D. Pumpa. Oro uosto VIP kambaryje
įvyko trumpas pokalbis, kuris, dideliam vicekonsulo nusivylimui,
vyko švedų ir lietuvių kalbomis be vertimo į rusų. Tiesa, tasai
guodėsi, kad moka latviškai, tad keletą žodžių turėjo suprasti. Po
trumpos pažinties visi buvo susodinti į du tamsiai mėlynos spalvos
vyriausybinius automobilius. Ponas Bo sąmokslininkiškai šypsodamasis atsiprašė, kad ant automobilių nėra lietuviškų vėliavėlių...
Mane atskyrė nuo visų ir kartu su ambasadoriumi įlipome į pirmąjį automobilį. Antrajame susėdo kiti trys mūsų delegacijos nariai,
o sovietų vicekonsulas – į savo mašiną, kuri vėliau persekiojo mus
visos viešnagės metu.
Nežinau, ar tai buvo sutapimas, bet kai atvykome prie prabangaus „Sergel Plaza“ viešbučio, nuo gatvės iki durų buvo patiestas
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raudonas kilimas. Kai tik mes įėjome, jis dingo. Dar kartą supratome, kad tai nėra vien kultūros delegacijos sutikimas. Tuo labiau
kad mus globojančių švedų gretose buvo net septynių partijų
atstovai su Riksdago (parlamento) deputate priešaky. Pavakary
ambasadorius pakvietė pietų, kurie vyko ovaliniame ištaigingame
Bellmanrummet – Belmano kambaryje. Dalyvavo ir Švedijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Klemensas Gumauskas. SSRS
ambasados ponų čia nebuvo. Nebus jų ir daug kur kitur. Pietų
metu paaiškėjo, kad kalbėsime toli gražu ne vien apie kultūrą...
Lietuviška tautine juosta apjuostas ponas Bo Heinebäckas pakvietė mus į koncertą garsioje „Concert Hall“. Joje teikiamos Nobelio
premijos.
Prie pagrindinio įėjimo mus pasitiko nuostabaus grožio švedų
menininko Carlo Milleso skulptūrinė grupė „Orfėjas“. Priešais ją
bemaž ištisą parą veikia vaisių turgus – galybė rūšių vynuogių,
ananasų, apelsinų, kriaušių, obuolių ir dar kitokių mums tuomet
visai nematytų uogų ir vaisių. Įstabu, kad ambasadorius ir koncerte buvo su lietuviška juosta, o jį sutikusiems sakė: „Tai, ponai, garbės ženklas iš Lietuvos!“
Prieš koncertą įvyko gana nemalonus incidentas – mes beveik
visai neturėjome pinigų (bandymai jų gauti daugiau ministerijoje
baigėsi nesėkme), o drabužinėje reikėjo duoti arbatpinigių. Pamatę mūsų sutrikimą, šeimininkai netrukus diskretiškai mums įteikė
vokus, kuriuose buvo pakankama ne tik tokioms, bet ir kitokioms
išlaidoms suma. Šeimininkai atsiprašė, kad nepagalvojo apie šią
problemą iš anksto...
Garbingais ubagais pasijutę išklausėme Alfredo Schnitke’s simfoninius kūrinius, kuriuos atliko Stokholmo kamerinis orkestras.
Dirigavo estas Eri Klasas. Taip pirmą vakarą susipynė rubliai,
kronos, gėda, pagarba, tautos ir kultūros. O tą naktį iš kalėjimo
pabėgęs rumunas nušovė du švedų policininkus ir pasislėpė nuo
naujos, tikriausiai šį kartą jau ne tokios švelnios bausmės.
Išaušo spalio devintoji, pirmoji mūsų programos diena.
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Šepsholmeno saloje įsikūrusiame Moderniojo meno muziejuje jau laukė Larsas Nittve ir Mikaelis Adseniusas – Šiuolaikinio švedų meno parodų užsienyje komisijos vadovai. Muziejus
buvo atidarytas specialiai mums, pokalbis vyko prie gausiausios
šiuolaikinio meno kolekcijos – neįkainojamų darbų, be galo nuoširdžiai buvome supažindinami su muziejaus įranga, su vaikų
dailėjautos ugdymo sistema. Galvojau, kokie mūsų muziejininkai
(vieną kitą išskyrus) nepaslankūs, išvargę ir nekūrybiški. Bet ponia Siv jau rodo į laikrodį – visai nežymiai, kaip ir dera damai, ilgus
metus ruošusiai kelionių programas Švedijos karaliui. Dabar turėjome paklusti ir mes.
Pusantros valandos pokalbis Užsienio reikalų ministerijoje
buvo nelengvas – švedai įdėmiai klausėsi mūsų pasakojimo apie
Lietuvos politinę ir kultūrinę raidą. Aiškėjo, kad mes atvykome
nepakankamai informuoti, – dar Lietuvoje gautos tuometinio
Švedijos ministro pirmininko kalbos apie labai atsargų jų požiūrį į
perestroiką nepakako. Iš pokalbio konteksto suvokėme, kad mūsų
atsakymai švedams labai svarbūs ir dažnai netikėti. Per vertėją šį
tą sužinojau apie Švedijos vyriausybės poziciją, kurios perspektyvoms nustatyti norėta tokios informacijos, kokios jie negavo nei iš
politikų, nei iš analitikų. Meno žmonių nuomonė jiems buvo labai
svarbi, tad Valerijos, Viktoro ir Kazimiero profesionalūs komentarai bei įžvalgos padėjo man daryti aiškesnius apibendrinimus.
Mūsų nuomonė buvo išsakyta aiškiai, ramiai ir tvirtai – Lietuvos
nepriklausomybė neišvengiama. Kalbėjome, kad visiškas absurdas iš Vilniaus į Stokholmą skristi per Maskvą, kad Baltijos respublikoms būtini tiesioginiai konsuliniai ryšiai su Skandinavijos
šalimis, kad būtina reguliariai veikianti informacinė sistema tarp
Švedijos ir Lietuvos, kontaktai turi būti reguliuojami vyriausybių,
būtina rengti ilgalaikius projektus ir programas, skatinti asmeninius ir giminingų įstaigų ryšius...
Bo Heinebäckas mielai priėmė mano kvietimą (nors tokių įgaliojimų neturėjau) aplankyti Lietuvą su oficialiu vizitu, kur turė134 / K O N C E R T A S

tume pasirašyti Švedijos ir Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo
protokolą. Jis turėtų apimti teatrą, muziką, dailę, muziejus, archeologiją ir paminklosaugą, archyvus ir bibliotekas, stažuotes ir
studentų mainus, estetinį jaunuomenės lavinimą, filmų kūrimą ir
platinimą, turizmą, tautinių mažumų kultūrą, miestų ir kūrybinių
organizacijų ryšius. Neišskiriant baltistikos, autorių teisių ir abipusės ekonominės naudos. Kad laukia didelis ir įdomus darbas, pajutome apsilankę svarbiausiose Švedijos kultūros plėtros įstaigose –
Švedijos institute, Stokholmo valstybiniame archyve, Istorijos
muziejuje, kur mums parodė dar mokslininkų netyrinėtas archeologines kolekcijas iš Lietuvos žemių, Švedijos filmų institute, kur
kartu su švedais svajojome apie bendro filmo iš Švedijos ir Lietuvos istorijos koprodukciją. Apsilankėme Karališkojoje operoje,
kalbėjome apie mūsų ir švedų solistų gastroles. Valandą praleidome valstybinėje koncertų veiklą reglamentuojančioje įstaigoje ir
pusdienį – Keliaujančio teatro būstinėje, kuri nustebino idealia
teatrine tvarka ir tikrais bananais...
Vis dėlto sudėtingiausias pokalbis įvyko Švedijos parlamente.
Jame dalyvavo septynių parlamentinių partijų atstovai, o pokalbį moderavo parlamento Kultūros komisijos pirmininkė Ingrid
Sundberg. Pokalbį, šį kartą su savo vertėju, stebėjo ir visur bandęs
prasibrauti SSRS ambasados vicekonsulas. Mes visaip stengėmės
įrodyti, kad Lietuva nedaro klaidos pasirinkdama savarankišką
kelią. Bet kai kurie pašnekovai bandė abejoti, ar nesame pernelyg
drąsūs. Galiausiai pietų metu sutarėme, kad Lietuvoje vykstantys
procesai ir mūsų vyriausybės nuosekli politika nekelia pavojaus
Vakarų demokratijai. Aš retoriškai klausiau, ar mūsų kultūra,
istorija, papročiai verčia abejoti mūsų ketinimais ir kelia destabilizacijos pavojų stipriai Vakarų demokratijai? Ar reikia bijoti
lietuviško nacionalizmo ir ekstremizmo, kurie niekada nebuvo
mūsų gyvenimo prioritetai? Galiausiai pajutome, kad švedai mūsų
pertvarką vertina pragmatiškai, ketina remti nuosaikią ir protingą
bundančių respublikų politiką.
G iedr iu s K u pre v ič iu s / 135

Daug kalbėjome apie politinės kultūros stygių, tolerancijos ir
įsiklausymo būtinybę, nepriklausomą, tačiau neizoliuotą Lietuvą. Kai po šio rimto ir, atrodo, šimtą valandų trukusio pokalbio
išėjome į rudens saulės apšviestą Stokholmą ir kaip kokį muziejų aplankėme keletą gigantiškų parduotuvių (šiame žygyje mums
padėjo Arkadijus Vinokuras, tuo metu gyvenęs Stokholme ir labai noriai tarpininkavęs ieškant lietuvių ir švedų kontaktų), aš
supratau, kodėl švedai taip susirūpinę dėl stabilumo – jie nemoka
gyventi suirutės sąlygomis. Aš supratau ir tai, kad visa, ką mūsų vizito metais turėjo Švedija, sukurta uoliai ir dorai dirbant, saugant
stabilų ir užtikrintą visuomenės gyvenimą. Taip pat supratau, kad
niekas neaukos savo komforto dėl mūsų būsimos gerovės. Kai per
pietus parlamente Ingrid Sundberg manęs paklausė, ar mes tikime
Gorbačiovu ir Lietuvos nepriklausomybe, nužvelgiau nepaprasto
grožio gyvų gėlių puokštę ant pietų stalo ir atsakiau:
– Žiūrėkite, kokia nuostabi puokštė stovi ant šio pietų stalo
Švedijos parlamente!
Stojo trumpa tyla, ir išmintingoji Ingrid, apžvelgusi mus, pratęsė:
– Ją kiekviena tauta privalo puoselėti savo rankomis.
Trečią viešnagės dieną buvo numatyta aplankyti SSRS ambasadą. Ta pačia tamsiai mėlyna mašina mane vieną atvežė prie ambasados durų. Įėjau be palydovų. Ambasadorius Borisas Pankinas
sutiko griežtai:
– Čto tut proischodit, gospodin Kuprijavičius? (rus. – Kas čia
vyksta, ponas Kuprijavičiau?) – žodis gospodin buvo nemaloniai pabrėžtas.
– Peregovory (rus. – Derybos), – ramiai atsakiau, nors širdis
daužėsi kaip niekad.
Nemalonių dalykų prisiminti nesinori, tad pasakysiu tik tiek:
visą tą laiką mačiau gatvėje manęs laukiančią švedų vyriausybinę
mašiną, o po kiek laiko privažiavo ir antroji, su kitais mano kolegomis. Pasidarė ramiau. Tuomet pasakiau, kad manęs jau laukia. Jis
pažvelgė per langą ir pasakė:
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– Idite (rus. – Eikite).
Intonacija, su kuria buvo tasai eikite pasakytas, man skamba ausyse ligi šiol...
Dar vienas įdomus dalykas įvyko teatre. Žiūrėjome Leonardo
Bernsteino miuziklą „West Side Story“. Per pertrauką buvau pakviestas į nedidelį kambarį, kuriame laukė labai aukštas Švedijos
užsienio reikalų ministerijos pareigūnas. Pokalbis buvo konfidencialus, ilgas, net per ilgas pertraukai.
– Vėluojame į antrą veiksmą... – tarstelėjau sunerimęs.
– Mielas pone viceministre, – atsakė tasai, – baigsis mūsų pokalbis, baigsis ir pertrauka.
Smagiau būti kompozitoriumi, pagalvojau, bet kartais ir diplomatu: improvizacijos principai visur tie patys...
Kad esu atleistas iš kultūros viceministro pareigų, sužinojau
per radiją 1990 metų kovo 2 dieną. Į Motinos klausimą už ką? atsakiau tyliai gūžtelėdamas pečiais...
Kai tų pačių metų pabaigoje Vilniuje lankėsi vis dar per Maskvą
į mūsų sostinę skridęs Švedijos užsienio reikalų ministras Stenas
Anderssonas, susitikime su Lietuvos KP Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi Algirdu Brazausku pabrėžė, kad po mūsų delegacijos vizito susidarė palankios sąlygos plėsti kultūrinius ryšius.
Dar po metų Vilniuje lankėsi kita Švedijos vyriausybinė delegacija. Netikėtai Operos teatre sutikau ambasadorių Bo Heinebäcką.
Jis draugiškai mostelėjo ranka, kad prisidėčiau. Deja, bendrauti
su švedais nebuvau kviestas – juk jau nebedirbau Kultūros ministerijoje... Apmaudu, tačiau beveik visi mūsų ketinimai bendrauti
kuriant vaidybinį filmą, tyrinėti archeologines iškasenas, siekti
bendrų projektų, Švedijai 1991 metų vasarą pripažinus Lietuvos
nepriklausomybę liko neįgyvendinti... Švedų korta buvo mesta.
Kitas metimas turėjo būti mūsų. Švedai buvo teisūs – jų gerovei
mes pavojaus nekeliame.
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Šaukiniai
Kai 1991-ųjų sausio 13-ąją Vilniuje pajudėjo tankai, Kauno radijo ir televizijos redakcija virto tvirtove. Netikėtas skambutis dar
labiau sujaukė nerimo apimtą sielą – jaudulio kupinu balsu vyriausiasis redaktorius Zenonas Lapinskas paprašė skubiai sukurti
ir įrašyti naują šaukinį, nes viskas liko užgrobtame LRT centre.
Nuskuodžiau į redakciją, šiaip taip mane praleido, susitarėm, kas
reikalinga, ir – skubiai namo. Pakeliui sutikau patriotiškai nusiteikusį pilietį.
– Skubate ginti Seimo?
– Ne, – atsakiau.
– Dabar visi tikri lietuviai važiuoja ginti Tėvynės, – pabrėždamas tuos du žodžius piktokai drėbtelėjo.
– O aš skubu ginti savo natų, – atšaudamas pabrėžiau tris.
Laiko teisintis nebuvo. O ir nebūtina – prieš patriotus visuomet
būsi kaltas.
Koks turėtų būti tasai šaukinys? Koks jo motyvas? Turėtų būti
jame kažkas skaudžiai atpažįstama. Ranka bėgiojo knygų lentynoje sudėtų leidinių nugarėlėmis ir staiga užkliuvo už vieno – „Lietuvių kompozitorių kūriniai chorui“. Pajudinau, ir iš jo iškrito 1988
metais prastu dauginimo aparatu atspaustos patriotinės giesmės.
Nukrito ant grindų ir atsivertė. Žiūriu – viename puslapyje „Kur
bėga Šešupė“, kitame – „Oi neverk, motušėle...“, Juozo Naujalio
daina, kurią jis 1923 metais skyrė Maironiui, dainos eilių autoriui:
Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.
Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
Antros neišmels apgailėjęs.
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Dievas atsiuntė, ne kitaip! Beliko suinstrumentuoti ir įrašyti.
Tačiau joje stigo dramatizmo. Tuomet, pasinaudojęs harmonizacijos gudrybėmis, įterpiau vieną moduliuojantį, bet neišrištą akordą, šiek tiek pakeičiau melodinę slinktį ir taip suteikiau šaukiniui
reikiamos įtampos. Štai tasai šaukinio fragmentas:

Įrašėme naktį susirinkę Kauno muzikiniame teatre – sintezatoriais grojome Julius Vilnonis ir aš, prie garso pulto sėdo buvęs
„Argo“ garso režisierius Orūnas Urbonas. Ir jau kitą dieną, sausio
14-ąją, naujuoju šaukiniu buvo pradedamos visos transliacijos iš
Kauno. Daug metų jis skambėjo eteryje. Vėliau tapo neaktualus ir
jį natūraliai pakeitė žvalesni motyvai.
Svarbus mano gyvenime įvykis buvo ir Miunchene veikusios
„Laisvosios Europos“ radijo vadovybės siūlymas sukurti „Lithuanian Service“ rengiamų programų šaukinius. Tuo metu išgyvenau
stiprią kūrybinę krizę – mano kartos menininkai, ypač tie, kurie
sovietmečiu intensyviai dirbo, tapo neįdomūs, senamadiški ir įtartini. 1989–1994 metais nieko rimto ir neparašiau. Tiesa, dirbdamas
ministerijoje sukūriau vieną dainą Alytaus choro „Putinas“ vadovo
prašymu. 1992 metais parašiau „Tris putinų dainas“, 1990-aisiais –
Juozo Antanavičiaus inauguracijai į Muzikos akademijos rektorius – „Hosanna“ chorui. Itin subjektyvios „Monotipijos“ fortepijonui ir sintezatoriui atsirado 1992 metais. Bandžiau laimę ir nieko
nelaimėjau 1991 metais dalyvaudamas tarptautiniame kūrinių karilionui konkurse su ciklu „Septyni atodūsiai“, kurį dabar skambina
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žino Stanislovas Rubinovas, 1994 metais pasiūlęs sukurti muziką
jo vadovaujamame Kauno jaunimo kameriniame teatre statomai
pjesei-siuitai „Erotidijos“. Po metų tame pačiame teatre buvo pastatytas jo sūnaus Aleksandro vaidinamas monospektaklis „Judas
Iskarijotas“, kuriame fortepijonu ir senu sintezatoriumi „Korg“
grojau gyvai kiekvieną kartą. Viena jauna teatrologė, pastebėjusi, kad muzika skamba gyvai, paklausė, ar man nepabodo daugiau
kaip šimtą kartų groti tą patį. „Juk galite padaryti įrašą!“ – patarė.
Tačiau grįžkim prie netikėto pasiūlymo sukurti „Laisvosios
Europos“ radijo programų šaukinius lietuvių kalba. Be abejo, toji
mintis kilo ten dirbusių Aušros ir Jono Jurašų dėka. Draugystę su
jais atnaujinau nuvykęs 1989 metais į Miuncheną ir oficialiai pakvietęs juos grįžti į Lietuvą. Idėją lietuviškas radijo laidas iš Vokietijos pradėti Lietuvoje sukurtais šaukiniais entuziastingai palaikė
„Laisvosios Europos“ radijo Žinių tarnybos vadovas Kęstutis Girnius. 1992 metų pradžioje kibau į darbą. Svarbiausiojo šaukinio pagrindu pasirinkau giesmės „Lietuviais esame mes gimę“ motyvą,
kurį plėtojau pagal įvairių programos rubrikų reikmes, įterpdamas
ir originalias, savo sugalvotas temas. Devynis šaukinius įrašėme
Vilniaus plokštelių studijoje, orkestrui dirigavo Gintaras Rinkevičius. Lietuvoje įrašyti šaukiniai skambėjo, iki lietuviškoji redakcija persikėlė į Prahą. Retsykiais ir iš čia transliuojamose laidose
nuskambėdavo vienas ar kitas tuomet sukurtas šaukinys. Įdomu,
kokiame archyve jie dabar miega...
Šis užsakymas turėjo ne vien moralinį, bet ir didelį finansinį
paskatinimą – tuo metu 1 500 Vokietijos markių buvo dideli pinigai. Juos visus investavau į namų garso studiją. Pinigai man buvo
sumokėti 1992 metų balandžio 1-ąją. Tą dieną priešpiet Kauno klinikose mirė mano Tėvas. Nebespėjome kartu pasidžiaugti. Balandžio 1-oji mano gyvenime ligi šiol taip ir liko atsieta nuo melagių
dienos juokų: tikrai praturtėjau ir tikrai tapau našlaičiu...
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Nutrūkusi gama
1991 metais aktyviai bendradarbiavau su Sąjūdį rėmusiu savaitraščiu „Atgimimas“. Jo puslapiuose atgaivinome prieškariu leisto
kultūros leidinio „7 meno dienos“ skiltį, kurioje kiekvieną savaitę
skelbėme aktualius tekstus. Sukausi labai pažangiai nusiteikusių ir
greitai sprendimus priimančių žmonių būryje. Turėjau daug bendraminčių, susipažinau su nepaprastai šviesiais ir drąsiais kultūros,
mokslo, nepriklausomos spaudos žmonėmis, netikėtai atvėrusiais
anksčiau neprieinamus šaltinius, įvairių fondų leidinius. Gyvenome didžiulio dvasinio, tautinio ir politinio pakilimo metus. Tiesa,
visuomenė sluoksniavosi, nors tuomet dar nebuvo tokia ryški netrukus prasiveršianti pragmatizmo, materializmo, savanaudiškumo ir politinių dividendų kaupimo praktika. Ji nubloškė daugybę
romantiškai nusiteikusių ir neabejotinais tautos vedliais tapusių
inteligentų, naujos kartos žurnalistų, kūrėjų. Tad kai virš Lietuvos
jau nuo 1990 metų ėmė tvenktis juodi debesys, buvo aišku, jog
juose slypi audra. Ir tuoj po Naujųjų metų ji prasidėjo.
Tuo metu gyvenau Kaune ir nereikėjo įkalbinėti, kai buvau
pakviestas bendradarbiauti su 1991 metų sausio 14 dieną įkurto
biuletenio leidėjais ir autoriais – Arvydu Lapuku, Algimantu Mikuta, Romualdu Norkumi, Aldona Puišyte, Robertu Keturakiu,
Ričardu Mikutavičiumi, Gintaru Patacku, Vidmantu Bartuliu...
Nutrukus „Atgimime“ spausdinamai straipsnių serijai, kurią inspiravo muzikinės gamos garsų pavadinimai, perdaviau „Sausis ’91“
redakcijai pritaikytą straipsnį „Nutrūkusi gama“:
...DOktrina, REgėjimai, MIšios, FAntasmagorijos, SOLveiga...
Redakcijoje liko esė apie likimo deivę LAimą. Deja, nuožmi drama
nutraukė gamą. Kruvini įvykiai dar kartą tikrina mūsų jėgą ir tikslus.
Šiandien tą nutrauktą gamą tęsiu, kartodamas LAIsvės Simbolius –
Vytis, Trispalvė, Tautinė giesmė...
– ir pabyra gamos garsai tautos GAMAGRAFIJOJE:
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DOvinės upelyje
REketijos ežere
MIlžemių pelkėje
FAbijoniškių kvartale
SOldino tankmėje
LApgirių kaime
SIbiro šaltyje...
ir liaudies dainoje:
REiks man jaunai...
LAukia mūsų motinėlė...
DObilėli baltažiedeli...
MIk, mažiulėli...
SIdabriniai vainikaicai...
– tyki tautos GAMAFONIJA užpildo Sielą...
O aš vis kartoju gamos LA,
vildamasis išgirsti ir Tavo balsą, Mūsų viltį, kad

1990-ųjų lapkričio 14 dieną laikraštyje „Mažoji Lietuva“ šalia
trumpų filosofo Arvydo Šliogerio, rašytojo Ričardo Gavelio, tuometinio pretendento į Lenkijos Respublikos prezidento postą Lecho Walęsos, dramaturgės Aušros Marijos Sluckaitės-Jurašienės,
Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus minčių suradau ir
savo repliką:
Tas tautos gyvenimo tarpsnis, kurį pakrikštijome Atgimimo vardu,
liks tik matinis stiklas, jei nenušlifuosime jo giliausiu ir veiksmingiausiu humanistiniu judėjimu.
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Įdomu pavarinėti istorijos laikrodį pirmyn atgal. Ypač kai Laikas jau šį bei tą parodė.
– O tu papasakok apie savo vestuves, – ilgai tylėjęs neiškentė
PIN’as. – Juk tai irgi 1991-ieji.
– Tu teisus. Lietuva nepriklausomybę atgavo, o aš praradau. Tačiau
abu šie įvykiai paženklinti džiaugsmu ir laime. Būna gi ir taip – prarandi, o įgyji su kaupu. Tad gal verta ir tąkart skambėjusio vestuvinio
maršo garsus prisiminti.

Mano šeima, arba Dar kartą 1991-ieji
Vėlyvos vedybos visuomet pavėluotos. Atrodė, šeima kliudys
siekti didžiųjų tikslų, o pasirodo, kad viskas priklauso tik nuo nusiteikimo. Viskas gali kliudyti, lygiai kaip ir padėti. Žmoną suradau
1991 metų liepos 4 d. su dviračiu ir gėlių puokšte nuvažiavęs pas
mūsų šeimos draugę Reginą Griniūtę-Bandzienę, kuri šventė savo
gimtadienį. Žinojau, kad išrinktoji tikrai bus ten. Užsivilkau baltutėlį kostiumą ir pervažiavęs tiltą atsidūriau kitame Neries krante.
Įdomiausia buvo tai, kad Ji suprato kažką vykstant, bet neišsidavė – kaip ir aš. Tiesiog susitikome, ir viskas. Po vakarėlio paskambinau Jai, išklausinėjau, gal jau kas peršasi, gal dar ko nežinau... Jos priimtą kvietimą susitikti įgyvendinome nedelsdami.
Susitikome prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšto, pakviečiau pasiklausyti kariliono muzikos. Užlipome į patį bokšto viršų
ir prie plevėsuojančios vėliavos prisipažinau Jai meilę. Nepajutome, kaip įklimpome į dervą tikra to žodžio prasme – karšta vasaros
saulė ištirpdė stogo dangą. Toliau įvykiai bėgo kaip pagreitintame
filme. Rugpjūčio 7 dieną nuskridom į Rotušę registruotis. Mus
priėmęs civilinės metrikacijos biuro vedėjas, senas mano bičiulis
ir muzikantas Kęstutis Ignatavičius, buvo aiškiai sutrikęs – ar tik
nejuokaujame? Kažkodėl pradėjo pasakoti visokias kraupias istorijas apie savižudžius jaunuosius ir t. t. Galiausiai mus užregisG iedr iu s K u pre v ič iu s / 143

travo, pagal įstatymą gavome bandomąjį laikotarpį persigalvoti ir
vestuvės buvo paskirtos rugsėjo 19 dieną.
Mėnuo prieš sugalvojome nuvykti į Vilnių – apžiūrėti tuomet
ten turėto buto senamiestyje. Tėvas sako: „Nevažiuokit, juk pučas
Maskvoje (tai buvo rugpjūčio 19 diena!), niekas nežino, kuo baigsis.“
Koks pučas!? Kokia Maskva!? Mes tik dviese pasaulyje ir niekas
daugiau mums neegzistuoja. Kiek vėliau Vilniuje užsukę į privatų
mados saloną „Barbora“ prasitarėme apie mums reikalingus vestuvinius drabužius. Darbuotoja, maloni mergina, šypsodamasi mus
nužvelgė. „Gerai, – sako. Nei matavo, nei kokį dokumentą išrašė. –
Atvažiuokit po savaitės, gal ką parinksim.“ Nuvažiavom. Mums
buvo pasiūti nuostabūs, kuklūs ir dailūs apdarai. Neįtikėtina, bet jie
tiko mums iš karto, be jokių pataisymų! Mano Išrinktoji kažkurioje batų parduotuvėje pirmu taikymu susirado batelius, ir taip buvo
pasiruošta vestuvėms, kurios traukė visų dėmesį jau vien todėl, kad
buvau užkietėjęs viengungis. Dienraštis „Kauno diena“ šiam įvykiui skyrė kur kas daugiau dėmesio nei viengungio kūrybai...
Vestuvės: sėdi Gražina Aleknavičiūtė-Kuprevičienė, iš kairės į dešinę stovi Giedrius Kuprevičius,
liudininkai Henrikas ir Marija Jankauskai, Kuprevičių dukra Ieva
Gražinos ir Giedriaus Kuprevičių vestuvės Kauno rotušėje.
Fone – Kauno kamerinis orkestras. 1991 09 19
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Kastytis, Jūratė, Aušrinė, Gražina Aleknavičiai ir Giedrius Kuprevičius, 2003
Siderkevičių šeima: mokytoja Ieva, Marius, Ugnius, skulptorius ir architektas Andrius, 2009

Gražina Aleknavičiūtė mano žmona tapo 1991 09 19.
Tą dieną mums keistai sekėsi. Pirmiausia Gedimino Dalinkevičiaus diriguojamam kameriniam orkestrui grojant specialiai šiai
progai pritaikytą Felixo Mendelssohno „Vestuvinį maršą“, kurį
kiek pakeičiau turėdamas galvoje mūsų padykavimus, man iš rankų išsprūdo vestuvinis žiedas ir teko vytis jį per visą Rotušės salę.
Antroji kliūtis laukė fotoateljė, kuri sutartą valandą buvo uždaryta – visi fotografai išėjo pietauti. Tuomet su liudininkais perėjome į kitą Laisvės alėjos pusę ir mus maloniai priėmė konkurentai.
Tiesa, nuotraukos buvo ryškintos prastais chemikalais, tad visos
išbluko dar albume. Liko tik negatyvai, kurie taip pat tapo impresionistiniai.
Trečioji didelė kliūtis laukė restorane, kurį buvome užsakę prieš
mėnesį. Pasirodo, užsakymas nebuvo užfiksuotas ir mūsų niekas
nelaukė. Bet greitai viską pavyko užglaistyti ir mes susigrūdome
į kažkokią menę. Joje stovėjo nepajudinami mediniai krėslai, didžiulis karalių stalas, o ant jų maistas, kokį tuo metu virtuvė turėjo. Tačiau buvo linksma, visi jutome, kad kliūtys įveiktos ir abiem
mums nežinomas gyvenimas prasideda. Gražinos Ievą įdukrinau
greitai, mudviejų santykiai iš karto buvo tėviški ir tokie išliko iki
šiol, kai ji jau sukūrusi šaunią savo šeimą.
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Kūryba? Kas žino, ar būčiau galėjęs tiek nuveikti viengungiaudamas, be palaikymo, globos, meilės ir galimybės pasikalbėti sunkią valandą ir kartu pasidžiaugti sėkme. Gražina – dailiosios odos
dailininkė, baigė mokslus Taline, dirbo įvairius darbus, dabar –
ilgametė Antano Martinaičio vaikų dailės mokyklos mokytoja. Ji
yra namų siela ir sargas. Graži jos šeima – tėvas Juozas – dailininkas, brolis Kastytis – architektas, idealistas ir labai doras žmogus,
sesuo Aušrinė, ilgus metus gražinusi visus pasirodančius Lietuvos
televizijos ekranuose, kita sesuo Jūratė – kruopšti drabužių dizainerė, auksinių rankų meistrė.
Su Kasčiu draugavome ir žaidėme vaikystėje vos ne kasdien.
Būdavo visokių išdaigų: tai su vėjo malūnėliu į šipulius „Disko metėjo“ statulėlę sudaužom, tai bandom gintarais inkrustuotos vazos
stiprumą... O jau žaidimų, juokų, namų teatro, diafilmų seansų –
nesuskaičiuojama įvairovė!
Gausi Aleknavičių šeima gyveno kitoje Žemaičių gatvės pusėje
priešais mūsų namus, tad bendravome nuo vaikystės – ir tėvai, ir
vaikai. Mano Motina ir Gražinos Tėvas mokėsi kartu Meno mokykloje.
Puikiai sugyvenome su Gražinos Motina Anele. Būdavo, ateina
pas mus į sodą, kavą geriame pagardindami ją konjako taurele, žiūri į giedrą dangų, sako: tuoj lis. Aha, atsakau aš. Po valandos lyja.
Su būsimuoju architektu Kastyčiu Aleknavičiumi, 1955
Anelė Jukonytė-Aleknavičienė, 1986
Giedrius Kuprevičius, Teresė Chmieliauskaitė, Regina Bandzienė, Petronių šeima – Zita,
Aušra, Eduardas – Kuprevičių kieme
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Juozas Aleknavičius (centre) ir Regina Lechavičiūtė (trečia iš dešinės antroji eilėje)
Kauno meno mokykloje, 1933

Kitą kartą vėl – sėdime su uošve, o ji ir sako: „Pasensiu, nieko
nebesuprasiu, bus lengviau.“ Per gatvę eidavo nežiūrėdama į šviesoforą. Iškelia lazdą, sustabdo visą judėjimą ir eina neskubėdama.
Ši be galo darbšti ir šeimai atsidavusi moteris mirė tyliai, gražios
senatvės sulaukusi.
Kiekviena šeima turi būrį bičiulių, kurie nėra giminaičiai, bet ilgainiui beveik jais tampa. Šioje nuotraukoje susėdę artimiausieji –
kuklūs, nuoširdūs, lydėję mūsų šeimą įvairiuose jos nuotykiuose,
mylėję ir guodę, padėję ir pasiaukoję.
Galėčiau daug pasakoti apie kiekvieną iš jų. Ir apie Teresę, nuoširdžią mūsų kūrinių atlikėją, ir Reginą, kuri, galima sakyti, buvo
lyg antroji mama – globojo mane nuo mažų dienų, o visai neseniai
jautrius prisiminimus parašė apie tą laiką... Ir apie Zitą, kuri tiek
dėmesio skyrė mūsų sveikatos priežiūrai, gelbėdavo sunkiomis
ligų valandomis... Ir Eduardą, su kuriuo kartu mokėmės, ir visuomet turime daug kalbos apie muziką, o mėgstamiausias mudviejų
šėlsmas – skambinti fortepijonu keturiomis rankomis, žinoma, negailestingai išsidirbinėjant ir nuo savęs nemažai natų pridedant...
O kur dar kiti mūsų šeimos istorijos liudininkai ir dalyviai! Visų
nebeišvardysiu... Pastebėjau vieną visus vienijantį bruožą – pamatuotą optimizmą. Regiu jų vilties kupinas akis ir gražius veidus. Ko
gi daugiau norėti šiame netikėtumų kupiname pasaulyje!
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Kai netikėtai mus aplankė kažkurios Kuprevičių medžio šakos
šakelė, jau tada gražaus amžiaus sulaukęs ilgametis operų, o vėliau
Lietuvos televizijos programų režisierius Zenonas Kuprevičius,
visą dieną buvo tiek kalbos, tiek prisiminimų, kad užtektų dar vienam dviejų dalių „Koncertui“. O jau fotografavomės – ir vienas
kitą, ir prašydami Gražinos talkos. Deja, nebėra Zenono. Tačiau
liko segtuvas su jo dokumentais, padovanotu mums Mstislavo
Dobužinskio originaliu piešiniu, nuotraukomis...
...Ek, visko nepapasakosi, daug kas ir neįdomu pašaliečiui. O būta...
– Ei, ko gi susimąstei? – paklausė PIN’as.
– Pagalvojau, kad dabar žmonės nebekaupia archyvų, išmeta laiškus, nuotraukas. Ir gali atsitikti taip, kad liks tik tavo, PIN’ai, archyvas – galybė kvitų: kiek kada paėmėme pinigų, kiek liko, kada ir kas
papildė sąskaitą...
– O ar tai blogai?
– Gal ir blogai, nes tavo archyve nebelieka žmogaus.
– Rask man žmogų be sąskaitų!

Zenonas ir Giedrius Kuprevičiai Kaune, Rokiškio 12, 2004
Mstislavas Dobužinskis, kostiumo eskizas W. A. Mozarto operai „Don Žuanas“, 1933
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Viktoras Kuprevičius, 1958

Taigi, sąskaitų turime kiekvienas... Tačiau ne apie tai šioje dalyje norėta papasakoti. Kai žvelgiu į savo Tėvą, bekurstantį mūsų
kieme ugnelę, vis galvoju – gal ji už viską svarbesnė mūsų gyvenimuose?

Vicemerazmai
Būti Kauno miesto valdžioje man siūlė tris kartus – miesto
meru 1990-aisiais, vėliau – vicemeru ir vėl vicemeru – 1992 metų
vasarą. Tą kartą sutikau ir liepos 9 dieną 70 balsų prieš 3 buvau išrinktas. Tai įvyko, nors kėliau, kaip greitai paaiškės, neįgyvendinamus reikalavimus: vietoj Kultūros ir švietimo skyriaus steigti Švietimo skyrių ir Kultūros centrą; reorganizuoti Socialinės rūpybos
ir Sveikatos apsaugos skyrius; atestuoti esamus vadovus ir skelbti
konkursus šių padalinių personalui atnaujinti; kūrybiškai spręsti
įsisenėjusias sporto problemas. Sutikimą kandidatuoti lydėjo ir
platus šiuos reikalavimus argumentuojantis pareiškimas.
Buvo ir daugiau postulatų: „saugoti žmogų kultūroje ir kultūrą
žmoguje, gerbti kūrėją, tramdyti aistras, riboti nekompetentingų
vadovų veiklą, ginti tęstinę praeities ir sunkiai gimstančią dabarties kultūrą nuo fanatizmo ir siaurai suvokiamo nacionalinio jausG iedr iu s K u pre v ič iu s / 149

