
Šiais laikais knygas rašo visi. Politikai, kulinarai, aiškiaregiai, kareiviai, kosmonau-
tai, artistai, kaliniai, netgi rašytojai. Viena literatė tvirtino, kad apie epochą ainiai 
spręs ne iš publikacijų dabartiniuose laikraščiuose, o iš autobiografinių knygų, 
kuriose lieka užfiksuotas visai kitoks ir turbūt gerokai tikresnis gyvenimas nei ap-
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daugelio priežasčių, paskatinusių sėsti prie kompiuterio klaviatūros. 

Pirmiausia norėjau užrašyti ir paskelbti tuos faktus ir jų apmąstymus, kurie žinia- 
sklaidos nebedomina. Be to, knygoje galima kalbėti savo kalba ir būti ramiam, 
kad liks tavo kontekstas, stilius ir esmė. Taip pat knygoje galima sutelktai kalbė-
ti apie tave jaudinančius reiškinius ir žmones, palikusius tavo gyvenime ryškų ir 
svarbų pėdsaką. Knyga leidžia pasakyti daugiau nei straipsnis ar interviu, kurie 
man jau nebeįdomūs, nes kiekgi galima kalbėti apie tai, kas neturi nieko bendra 
nei su tavo darbais, nei su idėjomis. Kaune manęs klausia nuomonės apie duobes 
gatvėse, Vilniuje – ar gerai jaučiuosi Kaune, o Klaipėdoje – kada paskutinį kartą čia 
buvau. Argi dėl to reikėjo baigti konservatoriją? 

Knygą pavadinau „Koncertas“, nes ji ir yra koncertas, mano gyvenimo koncertas, – 
su mano muzika, jos atlikėjais, manimi besidominčia publika, kritika, aplinka, ku-
rioje formavausi, klydau, švenčiau pergales ir galiausiai esu laimingas. Joje daug 
veikėjų, jie kaip valse sukasi poromis, kai kada – gausiame ratelyje, o kitąkart, žiū-
rėk, tenka judėti ir vienam... „Koncerte“ lankosi ir mano šeima, protėviai, draugai 
ir dienos sapnų herojai. Čia faktai susipina su kompozitoriui būdingomis fanta-
zijomis ir regėjimais, kuriuose nemažai gal kiek kitokios tiesos arba užuominų, 
skirtų įžvalgesniems ir atidesniems, o ne vien pikanterijos ištroškusiems kultūros 
vartotojams. 

Tad tiems, kurie skaitys knygą, palinkėčiau bent jau skaitymo valandomis pabūti 
koncerte, kuriame skamba vieno žmogaus išgirsta, pajausta ir pagarsinta muzika, 
sudėta iš įvairiagarsio gyvenimo sulipdytų dienų, įvykių ir jų interpretacijos.
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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 ra-
mybės ir kūrybą saugančio židinio. Padėka visiems, padėjusiems 
šią partitūrą išleisti. Ir nuoširdiems skaitytojams, po ilgos ir ving- 
rios kelionės užvertusiems paskutinį jos puslapį...

Visos iliustracijos, jei nenurodyta kitaip, – iš Kuprevičių šei-
mos 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 šypte-

lėjo:

– Girdėjau, rašai memuares. 

– Ką tik pradėjau. Iš kur žinai? 

– Aš viskąžinaulygiaitaippatkaipirtužinaikadašžinauviskąkąžinai- 

tu, – 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 ma-

soneriją muzikoje. Citavai Mozarto laišką: „Tariu sudie, brangiausias 

drauge, mielas Hikkiti Horky! Tai Tavo vardas, kurį turėtum įsimin-

ti. 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 – Runzi-

funzi. Mlle. Crux – Rambo Schurimuri. Freistaedtler – Gaulimauli. Bū-

siu 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. At-

mink – 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 neaprėpia-

mo 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: negrįž-
tamas 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 Kon-
certą, 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 pava-
dino 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 Bar-
bora, Petras, Jonas, Kazimieras, Pilypas, Jadvyga, Elena, Severi-
nas, Liudvikas, Ričardas ir Mykolas; Juozui – Pranas, Juzė, Kazė 
ir Barbora, o Simonui – Aleksas, Klemensas ir Mikalojus, Pranė, 
Juzė, Kazė ir Barbora. Barborai gimė Vaclovas ir Jadvyga, Jonui –  
Elena, Kazimierui – Viačeslavas, o Pilypas vaikų neturėjo. Petras 
sulaukė Galinos ir Liudgardos, o Severinas – Severino, Vlado, Ge-
novaitės, 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 Kup- 
rio 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 pa-
vardes ir tapusios Placidos Preišelgauskienės ar Reginos Zdanavi-
čienės atšakomis, kurių vaikuose gal dar tekėjo lašelis Kuprių krau-
jo, 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, Kupree-
vich, Kupreivch, Kuprevic, Kupprevich, Kuprevich, Kuprevvich, Kup- 
revichh, Kupevich, Kuprevch ir dar 47 su įvairiausiomis raidžių dė-
lionėmis) sutiksi visame pasaulyje – išsibarsčiusius, pasklidusius, 
įsiterpusius į kitas tautas ir religijas. 



12 /  K O N C E R TA S 

Kupriai niekuo nesiskiria nuo milijonų kitų savo giminės me-
džius išauginusių šios žemės gyventojų. Skiriasi tik pavardės, var-
dai 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 pasiraši-
nėdavo Kuprys-Kuprevičia – tokia suslavintos pavardės žemaiti-
zacija. 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 Islandi-
joje gyvenusio prisiekusiojo teisėjo Jozefo Kuprevičiaus pavardė. 
O Kėdainių rajono ūkininkas Virgilijus, prokuroras Linas, futbo-
lininkas Mindaugas, Lietuvos laisvės sąjungos narys Rolandas, 
dziudo olimpinės rinktinės narys Alfredas, verslininkas Gedimi-
nas, fotografas Audrius, Toronto universiteto komandos ledo ri-
tulininkas Paulius, mokslininkas Vidmantas iš Kanados, orienta-
cinių varžybų dalyvis Gelvydas, verslo partnerė Klivlande Kristi-
na, 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 Ku-
previčius? Štai Vasilijus Feofilovičius Kuprevičius – biologas, bo-
tanikas, 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 Kuprevi-
čius sukūrė modernų baltarusiškąjį raidyną, kuriame susistemino 
kirilicos ir lotyniškųjų rašmenų santykį. 
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O maskvietis fizikas Ilja Denisovičius Kuprevičius, dirbęs sun-
kiai ištariamo pavadinimo institute, kitą dieną po savo devynmečio 
sūnaus gimtadienio – o tai buvo 1997 metų rugsėjo 28-ąją – emi-
gravo į Izraelį ir taip susidomėjo Senuoju Testamentu, tiksliau –  
senovine judėjų Tora, kuri žydams buvo dovanota paties Visa-
galio, kad netrukus pateko į Tel Avive įsikūrusio rašytojo Pašos 
Amnuelio iš Baku ir fantasto Danilo Kliugerio iš Simferopolio 

 Mano seneliai Mikalojus (1864–1932) ir Viktorija (1869–1917) Kuprevičiai

Viktorija Kuprevičienė (viduryje) su lietuvių mėgėjų ansamblio dalyviais Smolenske, 1909 (?) 
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draugiją, pradėjusią leisti fantas-
tinės literatūros žurnalą „Miry“ 
(„Pasauliai“, o gal „Taikos“?..). Šio 
žurnalo puslapiuose ir pasirodė 
gana plačiai nuaidėjęs romanas 
„Kodo žmonės“. Jame aprašoma, 
kaip Ilja Kuprevičius aptiko be-
sileidžiančio nuo Sinajaus kalno 
Mesijo pamestą priesakų lentelę, 
pranešančią apie Jo asmeninį pa-
sirodymą... 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, 
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, gy-
venęs ir tarnavęs žmonėms Biržuose. 

Mikalojaus Kuprevičiaus žmona Viktorija Švabaitė-Kuprevi-
čienė (vestuvės įvyko 1896 metais) buvo išauklėta lenkiškoje aplin-
koje, 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 cho-
rui 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... 

Viktoras, Alina ir Liudas Kuprevičiai  
su motina Viktorija, 1912 



Giedr ius  Kuprev ič ius  /  15

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui senelis buvo mobili-
zuotas, 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 at-
sisakė 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 bro-
liu Liudu du degtinės pusbonkius – abu po vieną. Tuomet traukda-
vo po tris dantis iš karto ir jokio alpulio! 

Namuose saugau istorinę A. Jurašaičio nuotrauką, kurioje 
mano diedas – taip senatvėje senelį vadino mano Tėvas – įamžin-
tas su pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę) sėdinčiu Jonu Jablonskiu, 
Julija Žymantiene-Žemaite, Petru Kriaučiūnu, dr. Jonu Basana-
vičiumi, Liudvika Didžiuliene-Žmona, dr. Jonu Dielininkaičiu;  

Lietuvių mokslo draugijos susirinkimo dalyviai,  
Mikalojus Kuprevičius – pirmas iš dešinės trečioje eilėje, 1912 



16 /  K O N C E R TA S 

antroje eilėje – Vincas Palukaitis, dr. Antanas Vileišis, Baltramie-
jus Čepulis, Adomas Sketeris, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, 
Jonas Ambrazaitis; trečioje – Juozas Kairiūkštis, dr. Jonas Spudu-
lis, 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 sie-
kių ir nuveiktų darbų. Fotografuota Vilniuje, po Lietuvių moks-
lo draugijos susirinkimo, gal 1912 metų birželio 12-ąją ar kitą rytą, 
priešais Meistavičiaus butą kitoje gatvės pusėje esančiame Geor-
gijaus 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 detalė-

mis.

– Bereikšmėmis?! Nejau tu manai, kad ši dabar mano bibliotekoje 

kybanti nuotrauka bereikšmė? Kai imuosi naujų darbų, kai dygsta ma-

nyje kokia nauja idėja ar smegenis varsto abejonių durklai, netgi trum-

pas 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 – sau- 
sio 27 d.). „Vikipedijoje“ jis vadinamas garbingai ir gražiai: gydy-
tojas, 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 sudomin-
ti ūkininkus mokslo laimėjimais. Griežtai kovojo su barbarizmais 
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ir svetimybėmis, besiskverbiančiomis į lietuvių kalbą, kvietė jau-
nuomenę aktyviai darbuotis Lietuvoje, o ne svetur, pateisindamas 
emigraciją tik tuo atveju, jei tėvynė duonos pavydi ir neduoda. Sla-
pyvardžiais M. Sk., M. Skiedra ir kt. bendradarbiavo laikraščiuose 
„Aušra“, „Varpas“, bendravo su šviesuoliu, garsios etnografinės apy-
braižos „Balanos gadynė“ autoriumi Mikalojumi Katkumi. Susipa-
žinęs 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 perda-
vė 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 persekio-
jimų, 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 Kra-
kių 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, priė-
miau 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, ne-
žiūrint vakarykščiai muštos telegramos dėl mano atvažiavimo šiuo 
traukiniu. 
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Traukiniui išėjus į Kupiškio pusę ir bent pusvalandį sugaišus pa-
dvados beieškant, sutikau ką tik atvažiavusį poriniais ratais raudon-
veidį 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 audrin-
gai ir gyvulių nesigailėta. 

Vežikas toks iširęs, mikčiodamas ir netvirtu balsu pareiškė vežti 
tuojau nebegalėsiąs, reikią arkliams duoti pasilsėti ir pasiganyti. Ge-
rai. Arkliai ilsisi, ganosi, mes užkandžiaujame, geriame arbatos. Vai-
kai, nuo arbatos sušilę, užmigo, ir tik po 3 valandų vežikas paragino 
važiuoti. Apsidžiaugę, visi skubinomės, vaikai dar mieguistomis aki-
mis, sulindome į vežimą ir važiavome į Vabalninkus. Laukuose, įsi-
linksminę, užtraukėme dainą: 

Kad važiavom per laukelį, 
Žvengė mūsų bėri žirgai; 
Tik neliūskit, žirgužėliai, 
Jau netoli Biržų miestas!..
Taip linksmai bevažiuodami nepasijutome ir Vabalninkus priva-

žiavę. Čia vėl gavome iš mūsų globėjo pasiūlymą bent pusvalandį pail-
sėti, 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 šape-
lio nesimatė.

Ėmė lynoti. Susirūpinęs bėgau mielo vežiko ieškoti. Po ilgų žygių 
pamačiau kelionės draugą svyruojančia eisena bežengiantį per turga-
vietę. Pamojau jam ranka į savo pusę. Pamatė, suprato ir linkstan-
čias 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 vi-
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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 ark- 
lių kojas, aš, pajudinęs vadžias ir pabaidęs arklius, leidausi be veži-
ko 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 laiminda-
mas. Taip žmogus tebliauna pamatęs vilką, mešką ar ragindamas vagį  
gaudyti... 

Privažiavome Klausučių kaimą ir čia sustojome prie p. Klusio kie-
mo. 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 va-
žiavo 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 kapei-
kų nuo recepto, biednuomenei gi buvo leista išduoti vaistus be šio mo-
kesnio. 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 
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iš Biržų ligoninės. Atsitiko taip: kai kurių įtakingesnių valsčiaus ponų 
buvau apkaltintas, būk aš per daug gausiai išduodąs vaistus netur-
tingiesiems nemokamai. Ligoninės biudžete pasidaranti piniginė skylė. 
Ištraukomis iš ligoninės knygų man pasisekė įrodyti, kad aš kai ku-
riais metais buvau mažiau išdalinęs biednuomenei vaistų nemokamai, 
negu mano pirmtakas, t. y. buvau šykštesnis ir nenusipelnęs kaltinimo. 

Paminėtinas dar vienas ligoninėje buvęs trūkumas. Ligoninės glo-
bėjai (3 ar 4 asmenys) per puspenktų metų mano buvimo ligoninės ve-
dėju nė vieno karto nesugebėjo susirinkti ligoninės darbams ištirti. Tą 
gali patvirtinti teisingas ir bešališkas p. Venclovas, jei jis sveikas tebe-
gyvena. 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 Bir-
žai 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 są-
monę ir prisidėjo prie įkūrimo mūsų nepriklausomos valstybės. Šokio 
ratelio veikimas, teatro vaidinimai, liaudies dainų koncertai, paskai-
tos, ugniagesių d-jos iškilmės su puikia vėliavos nešiotojo gerb. Mar-
cinkevičiaus 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 pil-
nai 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 gra-
žių upių žiotyse istorinis miestas su pilnais paslapčių Radvilų rūmų 
griuvėsiais, platusis ežeras – narų karalija, ir puikios, kad ir vylin-
gos salos rište rišo jaunas sielas prie Lietuvos šalelės. Ir jei mano sū-
nus 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 ži-
nios“, 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 kam-
barėlį mansardoje. Pietaudavo visi kartu, nors, kaip pasakojo Tė-
vas, Julius jautėsi nejaukiai, dažnai kosėdavo, skųsdavosi krūtinės 
skausmais. Tėvas pasakojo, kad jaunasis poetas mokė Kuprevičiu-
kus aritmetikos, istorijos... Vėliau Tėvas pagal Janonio eiles sukūrė 
keletą įsimintinų dainų – „Kalvis“, „Pirmoji žibutė“...

Po sėkmingo darbo metų Biržuose Kuprevičiai atsikėlė į Ža-
garę. 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 pasitai-
kys tautodailės dalykų pamatyti – tai nupirksiu ir tau pristatysiu“, –  
rašė senelis. 

Buvo atkaklus, užsispyręs, netgi tiesmukas, tačiau kuklus ir nuo-
širdus žmogus. Parašė ir savo lėšomis išleido brošiūrą „Apie po-
piežiaus neklaidingumą“, taip užsitraukė didelę kunigų nemalonę. 
Tėvas pasakojo, kad senelis už tą rašinį buvo atskirtas nuo Bažny-
čios. 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 pa-
žiūras dėstęs per pamokslus. Senelis nepasidavė. Įkūrė slaptą švie-
tėjų 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) va-
dino save ne ateistu, o laisvamaniu. Vadovavo Laisvamanių eti nės 
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 įvyk-
dyta. 

Išlikusios dvi senelio laidotuvių nuotraukos liudija savotišką 
tos dienos nuotaiką: žinia, kad senelis bus laidojamas neseniai ati-
darytose laisvamanių kapinaitėse ir ceremonijoje nedalyvaus dva-
sininkas, tradicinių papročių išauklėtoje visuomenėje kėlė nuos-
tabą, kuri, sumišusi su neabejotina pagarba senelio veiklai ir nepa-
prastam 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, sai-
kingos puokštės gėlių. Prie karsto fotografavosi visi – ir būrelis kai-
miečių su baltomis skarelėmis, ir iškilmingus drabužius užsivilkę 
vyrai. Arčiausiai katafalko stovi Mikalojaus vaikai – duktė Alina ir 
du sūnūs – Liudas ir Viktoras. Trečiasis, Jurgis, laidotuvėse nedaly-
vavo. 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 di-
džiulis būgnas. Žmonės stovi vienplaukiai, kiti – su gražiomis bal-
tomis kepurėmis – laidotuvės juk be kunigo...
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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

Mikalojaus Kuprevičiaus laidotuvės, 1932
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Šeima, arba Dar apie Tėvą

Tėvo sesuo Alina buvo liekna, aukšta, pailgo veido moteris, tik- 
ra 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 ne-
atlaikė kvalifikacijos kursų metodų. Su Alina, kuri vėliau įsikūrė su 
dukromis Kanadoje, Tėvas susirašinėti bijojo. Ji taip pat buvo at-
sargi – 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 vie-
nintelis, Lietuvoje augusio Silene dichotoma (dvišakės naktižiedės) 
herbarizuotas pavyzdys. Šį iš kitų kraštų į mūsų šalį atklydusį, lau-
kuose ir palaukėse tarpstantį retą augalą Jurgis Kuprevičius kartu 
su K. Regeliu rado ir identifikavo 1925 metais Marijampolės rajo-
ne, 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 Kau-
no medicinos universiteto panoptikume (kunstkameroje). 
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Alina Kuprevičiūtė-Sklėrienė Toronte (Kanada)

Mikalojus Kuprevičius su sūnumis Viktoru, Jurgiu ir Liudu

Jurgio duktė Marija baigė Vilniaus konservatorijos fortepijo-
no klasę, ištekėjo už puikius vokalinius duomenis turėjusio ir pas  
Kiprą Petrauską besimokiusio Henriko Jankausko, vėliau ilgame-
čio 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), Kau-
no muzikiniame teatre dirbo baleto koncertmeisteriu. Jį vadino 
Liusa, buvo visų labai mylimas. Mokėjo derinti pianinus su sti-
priaisiais gėrimais. Žmona Erna iki mirties dirbo salių prižiūrėtoja 
Kauno velnių muziejuje, sudarytame iš dailininko profesiją užgo-

Retas augalas dvišakė naktižiedė (Silene dichotoma) 

Jurgis Kuprevičius Kauno botanikos sode
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žusios Antano Žmuidzinavičiaus kolekcijos. Sūnus Liudas iki mir- 
ties (2012) dirbo Kauno taksi bendrovėje. Abu gimėme tą pačią 
dieną šešerių metų skirtumu. Dar po šešerių metų gimė mūsų il-
gametis 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, tie-
sa, miegojęs lauke iki –10 ˚C. Dar apie gyvūnus: Tėvas pasakojo, 
jog turėjo prijaukintą varnėną, žvirblį ir... musę, kurią visi labai sau-
gojo, – 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 ko-
lektyvų, nes statė priestatą prie senelio namo ir labai stigo lėšų, –  
visur skambėjo muzika, dainos, visur stebėjau repeticijas, koncer-
tus, peržiūras. Taip pamažu į tą koncertinę veiklą įsitraukiau ir aš. 
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Tėvas niekada niekam nepasakė nė vieno pikto ar užgaulaus žo-
džio, jis tik siekdavo, kad dainorėliai, kurių dauguma buvo papras-
ti 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 ke-
lis 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 ope- 
rą transliavo Vilniaus radijas, savo iniciatyva įrašęs ne pianinu 
akompanuojamą vaikų dainavimą, kaip per spektaklius Kaune, 
o su visu orkestru. Bandė kurį laiką vidurinėje mokykloje dėsty-
ti 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, užeida-
vo 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 akompanuoda-
vo 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 nesi-
laikančiais žodžio, nepunktualiais, meluojančiais ar prastai dirban-
čiais dėl tingumo ar aplaidumo. Labai domėjosi politika, bet nieka-
da nepriklausė jokiai partijai ar grupuotei. Buvo visų galų meistras 
ir niekada nedejavo dėl likimo skriaudų ar nelaimių. Niekada iš nie-
ko nesiskolindavo. Gal todėl gyvenome ramiai ir teisingai.



Šiais laikais knygas rašo visi. Politikai, kulinarai, aiškiaregiai, kareiviai, kosmonau-
tai, artistai, kaliniai, netgi rašytojai. Viena literatė tvirtino, kad apie epochą ainiai 
spręs ne iš publikacijų dabartiniuose laikraščiuose, o iš autobiografinių knygų, 
kuriose lieka užfiksuotas visai kitoks ir turbūt gerokai tikresnis gyvenimas nei ap-
rašytas dienraščiuose ar žurnaluose. Tą patyriau ir aš, ir toji žinia buvo viena iš 
daugelio priežasčių, paskatinusių sėsti prie kompiuterio klaviatūros. 

Pirmiausia norėjau užrašyti ir paskelbti tuos faktus ir jų apmąstymus, kurie žinia- 
sklaidos nebedomina. Be to, knygoje galima kalbėti savo kalba ir būti ramiam, 
kad liks tavo kontekstas, stilius ir esmė. Taip pat knygoje galima sutelktai kalbė-
ti apie tave jaudinančius reiškinius ir žmones, palikusius tavo gyvenime ryškų ir 
svarbų pėdsaką. Knyga leidžia pasakyti daugiau nei straipsnis ar interviu, kurie 
man jau nebeįdomūs, nes kiekgi galima kalbėti apie tai, kas neturi nieko bendra 
nei su tavo darbais, nei su idėjomis. Kaune manęs klausia nuomonės apie duobes 
gatvėse, Vilniuje – ar gerai jaučiuosi Kaune, o Klaipėdoje – kada paskutinį kartą čia 
buvau. Argi dėl to reikėjo baigti konservatoriją? 

Knygą pavadinau „Koncertas“, nes ji ir yra koncertas, mano gyvenimo koncertas, – 
su mano muzika, jos atlikėjais, manimi besidominčia publika, kritika, aplinka, ku-
rioje formavausi, klydau, švenčiau pergales ir galiausiai esu laimingas. Joje daug 
veikėjų, jie kaip valse sukasi poromis, kai kada – gausiame ratelyje, o kitąkart, žiū-
rėk, tenka judėti ir vienam... „Koncerte“ lankosi ir mano šeima, protėviai, draugai 
ir dienos sapnų herojai. Čia faktai susipina su kompozitoriui būdingomis fanta-
zijomis ir regėjimais, kuriuose nemažai gal kiek kitokios tiesos arba užuominų, 
skirtų įžvalgesniems ir atidesniems, o ne vien pikanterijos ištroškusiems kultūros 
vartotojams. 

Tad tiems, kurie skaitys knygą, palinkėčiau bent jau skaitymo valandomis pabūti 
koncerte, kuriame skamba vieno žmogaus išgirsta, pajausta ir pagarsinta muzika, 
sudėta iš įvairiagarsio gyvenimo sulipdytų dienų, įvykių ir jų interpretacijos.

                                                                                                              Giedrius Kuprevičius
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