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įžanGoS žodiS

ATVIRI POKALBIAI APIE        
NEPAPRASTUS DALYKUS

Kiekviena tauta turi savus autoritetus – moralinius lyderius, 
kuriais did!iuojasi ir kurie valstyb" pristato pasauliui. Tai itin 
svarbu ma!am kra#tui, ma!ai #aliai prie Baltijos j$ros, kasdien 
netenkan%iai savo pilie%i& d'l nat$ralios mirties, nevaldomos 
emigracijos, nutaut'jimo ar nevilties. 

Tauta, kurios kalb( moka ar supranta apie keturis milijonus 
!moni&, turi „eksportuoti“ ne tik pingan%i( darbo j'g(, bet ir 
kult$r( – vienintel) tikr( Lietuvos turt(, per visas negandas ar 
pakilimus i#laikant) auk#%iausi( pasaulin" prab(. Tik Lietuvos 
kult$ra suteikia valstybei daugiaklod) pripa!inim( ir vert".

Kiekvien& met& pabaigoje autoritetinga komisija (kuriai 
neretai prikai#iojama d'l pasirinkimo) paskelbia #e#is Lietuvos 
nacionalin's kult$ros ir meno premijos laureatus. Jie tampa sa-
voti#komis nacionalin'mis vertyb'mis, tai tarsi moraliniai au-
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toritetai, ) kuriuos turima lygiuotis, j& !od!i& klausyti ir ) juos 
)siklausyti, juos pamatyti ir i#girsti. 

Lietuvos nacionalin's kult$ros ir meno premijos skiriamos 
nuo 1989 met&, i# viso skirtos 194 premijos, 46 premijos laurea-
tai jau i#keliav" Anapilin.

Nacionalin' premija – auk#%iausias k$r'jo )vertinimas, )ro-
dantis i#skirtin) menininko brai!( ir k$rybos pripa!inim(. Kokie 
nacionalin's premijos laureatai, toks ir #alies kult$ros veidrodis. 
Kartais sunku suvokti, kad daugel) de#imtme%i& tautos naciona-
line vertybe laikytam menininkui tik prie# mirt) o*cialiai )tei-
kiamos regalijos. O kartais to padaryti nebesp'jama.

K( apie Lietuv( pasaulyje, emigracij( mano Nacionalin's 
premijos laureatai, k( galvoja apie euro )vedim(, apie k$ryb( ir 
men(, kaip i#gyvena i#davystes, k( prisimena ir kalba apie meil", 
k( mano apie pa%i( Nacionalin" premij(? 

+i& ir kit& klausim& vedamas 'jau ) susitikimus su Nacionali-
n's kult$ros ir meno premijos laureatais. ,inoma, vis& pokalbi& 
ne)manoma sud'ti ) vien( knyg(. Tad #ioje, pirmojoje, tokio po-
b$d!io knygoje kalbintas 21 Nacionalin's kult$ros ir meno pre-
mijos laureatas. Pasirinkti tik vyrai, ne tod'l, kad jie !inomesni 
ar geresni menininkai, tiesiog toks #io tomo sumanymas. 

Beveik visus #ioje knygoje pristatomus menininkus ir anks-
%iau kalbinau leidiniams „+iauli& kra#tas“, „Kauno diena“, „+iau-
liai plius“. 

Atviri pokalbiai su Lietuvos nacionalin's kult$ros ir meno 
premijos laureatais vyko 2013-&j& met& gruod!io – 2014-&j& 
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met& gruod!io m'nesiais. Tik pokalbis su poetu Justinu Mar-
cinkevi%iumi paimtas i# archyv&, juo ir pradedama knyga.

U! „Atvir& pokalbi&…“ id'jos palaikym( esu d'kingas Lietu-
vos kult$ros tarybai, o leidyklai „Obuolys“ ir Ramintai Nagely-
tei – u! sumanym(, tapus) realiu leidiniu. 

I#skirtin' pad'ka skiriama fotomenininkams, Nacionalin's 
kult$ros ir meno premijos laureatams Romualdui Rakauskui ir 
Antanui Sutkui, Maironio lietuvi& literat$ros muziejaus direkto-
rei Aldonai Ruseckaitei ir Nacionalinio Mikalojaus Konstantino 
-iurlionio dail's muziejaus direktoriui Osvaldui Daugeliui.

U! fotogra*jas leidiniui d'koju fotomenininkui Sauliui 
Jankauskui, fotografui Jonui Tamuliui, dailininkui Jok$bui Ja-
covskiui, Maskvos „Mossovieto“ teatrui, „Meno fortui“, LRT ir 
LNK televizijoms ir kitiems, kuri& fotogra*jos publikuojamos 
#ioje knygoje. Kai kuri& fotogra*j& autoryst's nustatyti nepavy-
ko, b$t& malonu, jei apie j( informuotum'te el. pa#tu: svajunas.
sabaliauskas@hotmail.lt, ir kituose knygos leidimuose autorys-
t' bus pami n'ta.

Nuo#ird!iausi !od!iai skiriami Egidijai Kaulakytei, Sergejui 
Kanovi%iui, Oksanai Laurutytei, Audriui Antanai%iui, Andriui 
Musteikiui, Ritai ,adeikytei, Gra!inai Viktorijai Petro#ienei, 
Art$rui Jaug'lai, Astijui Krauleid!iui-Vermontui, Rimai Sutkie-
nei, Rimai Ivanovai, Raimundui Banioniui, Ramunei Landsber-
gienei, Virginijai Kochanskytei, Donatui +vir'nui, ,ivilei Kava-
liauskaitei, Sigu%iui Ja%'nui, Jekaterinai Prakapienei ir kitiems, 
pad'jusiems rengiant „Atvirus pokalbius“.
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A%i$ informaciniams r'm'jams – dienra#%iams „Kauno die-
na“ ir „+iauli& kra#tas“, savaitra#%iui „Nemunas“ ir radijo sto%iai 
„Laisvoji banga“.

Svaj$nas Sabaliauskas-Geladuonis
2013 m. gruodis – 2015 m. sausis
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JuStinaS MarcinkevičiuS
Gimė 1930 metų kovo 10 dieną važatkiemyje, Prienų 

valsčiuje. Mirė 2011 metų vasario 16 dieną vilniuje. Palaidotas 
antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje. Lietuvos poetas, 

dramaturgas, vertėjas. 
nacionalinė kultūros ir meno premija skirta 2001 metais. 

Poetas kalbintas prieš susitikimą su gerbėjais Šiaulių 
filharmonijoje 2006 metų gegužę.
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Apie k! "iandien daugiausia reik#t$ kalb#ti?

Manau, kad ir #iandien reikia apie santarv" kalb'ti. Nes daug 
gyvenime pavydo, ker#to, visoki& apgauli&, kurios suprie#ina 
!mones, suskaldo juos, ne sutelkia, o tartum atstumia vien( nuo 
kito. Man labai nor't&si, kad tikrov'je, m$s& gyvenime, mes b$-
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tume daugiau artimesni vienas kitam ir artimesni Lietuvai tuo 

pa%iu. Nes susiprie#inusi&, susivaidijusi&, susipykusi& !moni& 

Lietuvai nelabai reikia. Manau, kad santarv's reikalas yra aktu-

alus ir #iandien. Lietuvoje gal't& ir tur't& atsirasti darbo, aplink 

kur), prie kurio gal'tume susirinkti ir susikaupti visi: ir )vairi& 
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partij&, )vairi& frakcij& !mon's, pagaliau ir )vairi& specialybi& 
!mon's. Surasti toki( viet(, toki( id'j(, man atrodo, yra labai 
aktualus reikalas. Link'%iau, kad ir visa spauda, visa !iniasklaida 
labiau prisid't& prie vienyb's propagavimo, prie santarv's ska-
tinimo. 

S!j%d&io metais buvote Laisv#s "auklys, o prie" kelet! met$ 
visi"kai dingote i" politinio gyvenimo. Kod#l?

I# politinio gyvenimo fakti#kai dingau nuo 1990-&j& met&. 
Kada jau buvo Auk#%iausioji Taryba, atkuriamasis Seimas sufor-
muotas, a# nesibalotiravau ir nekandidatavau ) t( Seim(, kadan-
gi maniau savo u!davin) atlik"s, Nepriklausomyb's Atk$rimo 
Aktas perskaitytas, paskelbtas, ir a# jau galiu susikaupti prie savo 
pastovaus, nuolatinio literat$rinio darbo. Nelaikiau sav"s nei 
tada, nei dabar politiku. Matyt, tam yra kitokios kompetencijos 
!mon's. Tod'l ir nenor'%iau kalb'ti ar liesti politinio gyvenimo 
aktualij&. O #iaip jau visuomeniniame gyvenime kaip niekada 
aktyviai dalyvauju visuomenini& organizacij& veikloje, fond&, 
taryb&, prezidium&, valdyb& ir taip toliau. Tai atima daug laiko, 
kartais ir pasitenkinim( jauti #iok) tok), ta%iau daugiau atiduodi, 
negu kad gauni. Toks mano po!i$ris ir dabar. Yra !moni&, kurie 
grumiasi d'l post&, viet&, d'l k'd!i&. A# to nemoku ir nenor'-
%iau mokytis. 
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O kokia dabartin# Lietuva, koki! j! matote?

Ji reprezentuojama, ji pateikiama ir televizori& ekranuose, 
ir radijuje, ir spaudoje, jos tiek daug, tos dabarties, kad j( )ver-
tinti, vienareik#mi#kai pasakyti, gera ji ar bloga, b$t& nelengva. 
Pirmiausia nor'%iau mesti akmenuk( ) !iniasklaidos pus", kad ji 
neapr'pia ir nepateikia mums pilnesnio m$s& dabarties, m$s& 
visuomen's, m$s& gyvenimo vaizdo. Daugiausia joje vietos u!-
ima juoda spalva. Atrodyt&, kad mes prisistatom pasauliui sa-
kydami: „+tai, !i$r'kit, kiek pas mus nusikaltim&, kiek pas mus 
savi!udybi&, kiek prievartavim&, vagys%i& ir kitoki& bjauras%i&!“ 
Atrodyt&, kad mes neturim nieko daugiau parodyti pasauliui 
gra!aus, reik#mingo !mogui ir tautai. Tai b$t& pirmasis nepasi-
tenkinimas mano. Antrasis nepasitenkinimas – tai, kas )vyko su 
mumis per 16 met&, kai viena nuosavyb's forma buvo kei%iama 
kita, tas keitimas dar nebaigtas ir tebevyksta iki #iol. I# %ia – ir 
apgaul', ir korupcija, ir kiti rei#kiniai, kuri& niekaip negali baig-
ti respublikos teismai.

Kalbama, kad arti pus's milijono darb#%i&, jaun& dar !moni& 
jau i#vyk". Neapgaudin'kim sav"s manydami, kad jie u!sidirbs 
ir gr)#. Gr)!ti visada yra sunkiau. Ar daug sugr)!o i# karo meto 
emigracijos? Nors buvo laukiama. Bent a# taip naiviai tik'jausi, 
kad paskelbus Lietuvos Nepriklausomyb's Atk$rimo fakt( emi-
gracijoj !mon's ilg'j"si, kent'j", galb$t ne ma!iau negu mes %ia, 
susikraus savo didesn) ar ma!esn) kapital(, gr)# ) Lietuv(, pad's 
mums atkurti visas jos sistemas ir institucijas. Taip, deja, ne)vyko. 
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K( padarysi, tenka mums, kurie %ia gim'm, augom ir pasenom, 
kaip a#, atlikti vis( darb(, lengvesn) ar sunkesn). Iki a#ar& graudu 
graudu, kai i#girstu apie nusikaltimus, kuriuos sukelia besaikis 
alkoholizmas. Tiesa, jo su saiku turb$t ir negali b$ti. Man labai 
gaila jaun& !moni&, turin%i& gulin'ti ant vadinam&j& nar!. O 
jie gal't& b$ti labai reikalingi ir labai naudingi tam kuriamajam 
did!iajam Lietuvos darbui.


