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įžanGoS žodiS

atviri pokalbiai apie        
nepaprastus dalykus

Kiekviena tauta turi savus autoritetus – moralinius lyderius, 
kuriais didžiuojasi ir kurie valstybę pristato pasauliui. Tai itin 
svarbu mažam kraštui, mažai šaliai prie Baltijos jūros, kasdien 
netenkančiai savo piliečių dėl natūralios mirties, nevaldomos 
emigracijos, nutautėjimo ar nevilties. 

Tauta, kurios kalbą moka ar supranta apie keturis milijonus 
žmonių, turi „eksportuoti“ ne tik pingančią darbo jėgą, bet ir 
kultūrą – vienintelį tikrą Lietuvos turtą, per visas negandas ar 
pakilimus išlaikantį aukščiausią pasaulinę prabą. Tik Lietuvos 
kultūra suteikia valstybei daugiaklodį pripažinimą ir vertę.

Kiekvienų metų pabaigoje autoritetinga komisija (kuriai 
neretai prikaišiojama dėl pasirinkimo) paskelbia šešis Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus. Jie tampa sa
votiškomis nacionalinėmis vertybėmis, tai tarsi moraliniai au
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toritetai, į kuriuos turima lygiuotis, jų žodžių klausyti ir į juos 
įsiklausyti, juos pamatyti ir išgirsti. 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos skiriamos 
nuo 1989 metų, iš viso skirtos 194 premijos, 46 premijos laurea
tai jau iškeliavę Anapilin.

Nacionalinė premija – aukščiausias kūrėjo įvertinimas, įro
dantis išskirtinį menininko braižą ir kūrybos pripažinimą. Kokie 
nacionalinės premijos laureatai, toks ir šalies kultūros veidrodis. 
Kartais sunku suvokti, kad daugelį dešimtmečių tautos naciona
line vertybe laikytam menininkui tik prieš mirtį oficialiai įtei
kiamos regalijos. O kartais to padaryti nebespėjama.

Ką apie Lietuvą pasaulyje, emigraciją mano Nacionalinės 
premijos laureatai, ką galvoja apie euro įvedimą, apie kūrybą ir 
meną, kaip išgyvena išdavystes, ką prisimena ir kalba apie meilę, 
ką mano apie pačią Nacionalinę premiją? 

Šių ir kitų klausimų vedamas ėjau į susitikimus su Nacionali
nės kultūros ir meno premijos laureatais. Žinoma, visų pokalbių 
neįmanoma sudėti į vieną knygą. Tad šioje, pirmojoje, tokio po
būdžio knygoje kalbintas 21 Nacionalinės kultūros ir meno pre
mijos laureatas. Pasirinkti tik vyrai, ne todėl, kad jie žinomesni 
ar geresni menininkai, tiesiog toks šio tomo sumanymas. 

Beveik visus šioje knygoje pristatomus menininkus ir anks
čiau kalbinau leidiniams „Šiaulių kraštas“, „Kauno diena“, „Šiau
liai plius“. 

Atviri pokalbiai su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatais vyko 2013ųjų metų gruodžio – 2014ųjų 
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įžanginis žodis

metų gruodžio mėnesiais. Tik pokalbis su poetu Justinu Mar
cinkevičiumi paimtas iš archyvų, juo ir pradedama knyga.

Už „Atvirų pokalbių…“ idėjos palaikymą esu dėkingas Lietu
vos kultūros tarybai, o leidyklai „Obuolys“ ir Ramintai Nagely
tei – už sumanymą, tapusį realiu leidiniu. 

Išskirtinė padėka skiriama fotomenininkams, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatams Romualdui Rakauskui ir 
Antanui Sutkui, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direkto
rei Aldonai Ruseckaitei ir Nacionalinio Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejaus direktoriui Osvaldui Daugeliui.

Už fotografijas leidiniui dėkoju fotomenininkui Sauliui 
Jankauskui, fotografui Jonui Tamuliui, dailininkui Jokūbui Ja
covskiui, Maskvos „Mossovieto“ teatrui, „Meno fortui“, LRT ir 
LNK televizijoms ir kitiems, kurių fotografijos publikuojamos 
šioje knygoje. Kai kurių fotografijų autorystės nustatyti nepavy
ko, būtų malonu, jei apie ją informuotumėte el. paštu: svajunas.
sabaliauskas@hotmail.lt, ir kituose knygos leidimuose autorys
tė bus pami nėta.

Nuoširdžiausi žodžiai skiriami Egidijai Kaulakytei, Sergejui 
Kanovičiui, Oksanai Laurutytei, Audriui Antanaičiui, Andriui 
Musteikiui, Ritai Žadeikytei, Gražinai Viktorijai Petrošienei, 
Artūrui Jaugėlai, Astijui KrauleidžiuiVermontui, Rimai Sutkie
nei, Rimai Ivanovai, Raimundui Banioniui, Ramunei Landsber
gienei, Virginijai Kochanskytei, Donatui Švirėnui, Živilei Kava
liauskaitei, Sigučiui Jačėnui, Jekaterinai Prakapienei ir kitiems, 
padėjusiems rengiant „Atvirus pokalbius“.
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Ačiū informaciniams rėmėjams – dienraščiams „Kauno die
na“ ir „Šiaulių kraštas“, savaitraščiui „Nemunas“ ir radijo stočiai 
„Laisvoji banga“.

Svajūnas SabaliauskasGeladuonis
2013 m. gruodis – 2015 m. sausis



9

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 ką šiandien daugiausia reikėtų kalbėti?

Manau, kad ir šiandien reikia apie santarvę kalbėti. Nes daug 
gyvenime pavydo, keršto, visokių apgaulių, kurios supriešina 
žmones, suskaldo juos, ne sutelkia, o tartum atstumia vieną nuo 
kito. Man labai norėtųsi, kad tikrovėje, mūsų gyvenime, mes bū
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tume daugiau artimesni vienas kitam ir artimesni Lietuvai tuo 

pačiu. Nes susipriešinusių, susivaidijusių, susipykusių žmonių 

Lietuvai nelabai reikia. Manau, kad santarvės reikalas yra aktu

alus ir šiandien. Lietuvoje galėtų ir turėtų atsirasti darbo, aplink 

kurį, prie kurio galėtume susirinkti ir susikaupti visi: ir įvairių 
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partijų, įvairių frakcijų žmonės, pagaliau ir įvairių specialybių 
žmonės. Surasti tokią vietą, tokią idėją, man atrodo, yra labai 
aktualus reikalas. Linkėčiau, kad ir visa spauda, visa žiniasklaida 
labiau prisidėtų prie vienybės propagavimo, prie santarvės ska
tinimo. 

sąjūdžio metais buvote laisvės šauklys, o prieš keletą metų 

visiškai dingote iš politinio gyvenimo. kodėl?

Iš politinio gyvenimo faktiškai dingau nuo 1990ųjų metų. 

Kada jau buvo Aukščiausioji Taryba, atkuriamasis Seimas sufor

muotas, aš nesibalotiravau ir nekandidatavau į tą Seimą, kadan

gi maniau savo uždavinį atlikęs, Nepriklausomybės Atkūrimo 

Aktas perskaitytas, paskelbtas, ir aš jau galiu susikaupti prie savo 

pastovaus, nuolatinio literatūrinio darbo. Nelaikiau savęs nei 

tada, nei dabar politiku. Matyt, tam yra kitokios kompetencijos 

žmonės. Todėl ir nenorėčiau kalbėti ar liesti politinio gyvenimo 

aktualijų. O šiaip jau visuomeniniame gyvenime kaip niekada 

aktyviai dalyvauju visuomeninių organizacijų veikloje, fondų, 

tarybų, prezidiumų, valdybų ir taip toliau. Tai atima daug laiko, 

kartais ir pasitenkinimą jauti šiokį tokį, tačiau daugiau atiduodi, 

negu kad gauni. Toks mano požiūris ir dabar. Yra žmonių, kurie 

grumiasi dėl postų, vietų, dėl kėdžių. Aš to nemoku ir nenorė

čiau mokytis. 
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o kokia dabartinė lietuva, kokią ją matote?

Ji reprezentuojama, ji pateikiama ir televizorių ekranuose, 

ir radijuje, ir spaudoje, jos tiek daug, tos dabarties, kad ją įver

tinti, vienareikšmiškai pasakyti, gera ji ar bloga, būtų nelengva. 

Pirmiausia norėčiau mesti akmenuką į žiniasklaidos pusę, kad ji 

neaprėpia ir nepateikia mums pilnesnio mūsų dabarties, mūsų 

visuomenės, mūsų gyvenimo vaizdo. Daugiausia joje vietos už

ima juoda spalva. Atrodytų, kad mes prisistatom pasauliui sa

kydami: „Štai, žiūrėkit, kiek pas mus nusikaltimų, kiek pas mus 

savižudybių, kiek prievartavimų, vagysčių ir kitokių bjaurasčių!“ 

Atrodytų, kad mes neturim nieko daugiau parodyti pasauliui 

gražaus, reikšmingo žmogui ir tautai. Tai būtų pirmasis nepasi

tenkinimas mano. Antrasis nepasitenkinimas – tai, kas įvyko su 

mumis per 16 metų, kai viena nuosavybės forma buvo keičiama 

kita, tas keitimas dar nebaigtas ir tebevyksta iki šiol. Iš čia – ir 

apgaulė, ir korupcija, ir kiti reiškiniai, kurių niekaip negali baig

ti respublikos teismai.

Kalbama, kad arti pusės milijono darbščių, jaunų dar žmonių 

jau išvykę. Neapgaudinėkim savęs manydami, kad jie užsidirbs 

ir grįš. Grįžti visada yra sunkiau. Ar daug sugrįžo iš karo meto 

emigracijos? Nors buvo laukiama. Bent aš taip naiviai tikėjausi, 

kad paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo faktą emi

gracijoj žmonės ilgėjęsi, kentėję, galbūt ne mažiau negu mes čia, 

susikraus savo didesnį ar mažesnį kapitalą, grįš į Lietuvą, padės 

mums atkurti visas jos sistemas ir institucijas. Taip, deja, neįvyko. 



justinas marcinkevičius

Ką padarysi, tenka mums, kurie čia gimėm, augom ir pasenom, 
kaip aš, atlikti visą darbą, lengvesnį ar sunkesnį. Iki ašarų graudu 
graudu, kai išgirstu apie nusikaltimus, kuriuos sukelia besaikis 
alkoholizmas. Tiesa, jo su saiku turbūt ir negali būti. Man labai 
gaila jaunų žmonių, turinčių gulinėti ant vadinamųjų narų. O 
jie galėtų būti labai reikalingi ir labai naudingi tam kuriamajam 
didžiajam Lietuvos darbui.



įsigykite
knygą dabar


