
Jzanga 

Sumanymas rasyti pokalbiij knyg^ su zymiausiais Lietuvos teatro akto-
riais gime labai natiiraliai. Knygos Rimo Tumino sodas sekme - nuosirdus 
ir atvir i pokalbiai su herojumi, jo bendrazygiais ir artimais zmonemis -
paskatino ir toliau eiti siuo, patikrintu, keliu. 

Antrasis motyvas tas, kad Lietuvos teatro rezisieriij vardai jau seniai 
tapo kokybes zenklu visame pasaulyje, taciau teatro ir kino aktoriai, 
ypac vyresniosios kartos - tikrosios legendos ir pasididziavimas, - kiek 
primirsti. . . Kodel musij grandai palyginti taip anksti nueina ne tik nuo 
scenos, bet ir apskritai dingsta is kulturinio ir visuomeninio gyvenimo 
akiracio? Jauciasi nebereikalingi, tad uzsidaro tarp keturiij savo namij 
sienij? O galbdt, sulauk^ tarn tikro amziaus, yra tiesiog nurasomil Zinant 
musi^ valstybes vyriausybiniij institucijij poziurj j menq ir menininkus... 
Stai Rimo Tumino vadovaujamame Maskvos J . Vachtangovo valstybinia-
me akademiniame teatre aktoriai, perkop^ devyniasdesimtmetj, dar vai-
dina spektakliuose, yra gerbiami, o j i j grimo kambariai priklauso jiems 
tol, kol jie gyvi. 

Norejosi bent kiek pakyleti musq didziqjij, ypac vyresniosios kartos, 
teatro aktoriij dvasiq, pasakyti jiems, kokie jie brangiis ir i k i siol laukiami 
scenoje ir kino ekranuose. Pagaliau buvo svarbu jamzinti j i j prisiminimus, 
kurie jaunajai, o ir viduriniajai, aktoriij kartai , su kuriais taip pat radau 
kalbos, taps kelrode zvaigzde. 

Ir galiausiai aktorius, kaip jokios kitos profesijos atstovas, kuo dau-
giau turi darbo, tuo yra laimingesnis. Tad dziugu, kad ir pas mus tokiij 
laimingijji} dar yra. Dziugu, kad mano jaunystes draugus begantys metai 
kartu su zavia zilstelejusia sruoga apdovanojo ir gyvenimiska patirtimi 
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bei ismintimi, kuo jie sutiko pasidalyti su manimi ir skaitytojais. Nebuvo 
sunku susitarti del susitikimq. Juk skambindavau savo kolegoms, kuriuos 
seniai pazjstu, tad pokalbiij knyga - puikus pretekstas po daugel metij vel 
pasimatyti, pasisnekuciuoti. Kitaip kazin, ar butume vieni kitiems kada 
paskambin^... 

Man artimas pokalbiij zanras. Patinka be jtampos ir skubos su zmogu-
mi nuosirdziai pasisnekuciuoti susedus kokioje jaukioje kavineje ar jam 
jprastoje namij aplinkoje. Be galo gerbiu kiekvienq savo pasnekov^ - ne-
provokuoju ir neieskau pikantiskij jo gyvenimo detaliq. Juk yra tiek daug 
jdomiij temij pokalbiams! Rengdama knyg^, bendraudama su pasnekovais 
ir pati suzinojau tai, ko nezinojusi. Pasirodo, kad ir kaip aktoriai myletij 
teatr%, taciau daugumai j i j gyvenimas yra svarbesnis uz teatr^. Gyvenimo 
kasdienybes scenoje jie patiria rasytojo plunksnos vertij dramij, tragedijij 
ir komedijij, kurios daznai yra jdomesnes uz vaidinimus teatro scenoje. 

Jauciuosi atlikusi kilni% misij^. Vyresniosios kartos aktoriams tie 
musq pasnekesiai kartais budavo lyg terapija - proga issakyti susikau-
pusias nuoskaudas del menininkij padeties ar tiesiog pasikalbeti. Esu de-
kinga kolegoms aktoriams uz pasitikejim^, leidusiems atverti ne tik savo 
namij duris, bet ir sirdis, o kartais ir slapciausias sielos kerteles... 

Dziaugiuosi, kad pavyko aplankyti, nors jau sergantj, bet dar gan zvalij 
Donat^ Banionj. Dabar tai jau istorija. O t^ zadet^jj pavasarj susitikti su 
Antanu Surna taip ir nespejau. Ir kiek dar liko t i j , kuriuos noreta ir nespe-
ta pakalbinti!.. Nepykite, brangieji. Juk zinote, kaip jus myliu. 

Tokia tad toji Lietuvos didziijjij teatro aktoriij atsiverimij knyga. Tik iu , 
kad j i atras savo skaitytoj^ net ir siais pragmatiskaisiais laikais. Siuolai-
kinis pasaulis dar neisrado nieko kito, kas galetij pakeisti nuosirdum%... 
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Regimantas 
Adomaitis 
Is tragiskiausil} situaciJ4 iseiti su sypsena 

Teatro ir kino legenda Regimantas Adomaitis, kalbedamas apie menininkij padetj 
Lietuvoje, apgailestauja, kad „mes esame maziukai ir miisij problemos maziukes". 
Taciau galima jzvelgti ir pranasum%: gyvendami ..pusbroliij salyje" vieni kitus pa-
zjstame, geriau ar prasciau. Man taip pat su Regimantu tekdavo susidurti kino 
renginiuose ir cia, Lietuvoje, ir kur nors toliau, pavyzdziui, NSV ir Baltijos saliij 
festivalyje „Kinosokas" 2001-aisiais prie Juodosios juros, Anapoje. 

Galiu t ik apgailestauti, kad kurt i su R. Adomaiciu proga pasitaike t ik kart4, 
ir ne kino, o reklamos klipo filmavimo aiksteleje. Vaidinome seim^, jsigyjanci^ 
virtuves baldij komplekt^. Filmavo profesionali komanda pagal visus kino kurimo 
principus, prigalvojo visokiij jdomybiij: filmavo is sraigtasparnio, laiste vandenj 
is gaisrines masinos, noredami isgauti ekrane lietaus efekt^. Filmuotis buvo jdo-
mu, o ir pats klipas isejo meniskas. Taciau tuomet vyravo nuomone, jog rimtiems 
aktoriams filmuotis reklamose yra geda, tad abu su Regimantu, kaip ir Donatas 
Banionis uz lydyto siirelio reklam^, buvome gedingai spaudoje pasmerkti. Dabar 
lailcai kit i . . . 

Ramia Zveryno gatvele sjsyk pas Regimantq einu ne apie reklam% kalbetis. 
Einu su nerimu sirdy, zinodama apie jo nelaim^ - isejo pats brangiausias jo zmo-
gus. Pasedesim, pakalbesim, pris iminsim - gal palengves... 

Esu absoliuciai kaimo vaikas 

Savaitgalj leidai savo sodyhoje Moleti^ rajone. Kq ten veikei, kai dar tikra 
ziema uz lango? 
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Sunus ir marti kiekvien^ sestadienj vaziuoja j kaim^, kartais ir mane 
pasiima. Kadangi man buvo sk i l l s kojos kaulas, pastaruoju metu vaziuo-
davau retai. Praejusj sestadienj visi nuvykome. Mart i jjunge savo kom-
piuterj, paziurejau fantastisk^ brazilq daininink^ Paul^ Fernandes. Ne-
buvau jos anksciau girdej^s. Buvau suzavetas. Dainuoja Lotynxj Amerikos 
ritmus, sau pritardama klasikine gitara, ir daro tai nepaprastai lengvai, 
be jokios jtampos - t ik akys ziba kaip du angliukai... Kazkas nepaprasto! 
O tie ritmai fantastiski! 

Kazkada, kai filmavausi Cileje, matydavau, kaip gatves muzikantai 
groja: prisiris^ virvut^ nuo kulno prie bugno, bugnas ant nugaros, jo leks-
tes virs galvos ir dar gitara. Vis i jie ten groja, soka, dainuoja! 

Pats kompiuteriu, kiek zinau, nesinaudoji, tad vaikai sodyhoje Tave kulturina? 
Taip. Dazniausiai marti nusiveza kokiq nors filmij, tai pasiziurime. 

Anksciau dar k4 nors kaime darydavau, o dabar jau nelabai besinori... 
Ir dartakoja. . . 

Turbtit ir krosnj reikia kiirenti? 
Reikia. Ka i s jkart nuvaziavome, viduje buvo tik vos vienas laipsnis si-

lumos. Sunus visk^ ten daro. Is karto uzkure zidinj, apacioje - katilus, 
kurie radiatorius sildo, ir po kiek laiko viduje jau pasidare silta. 

Pamenu pries keletq metq jvykusiq nelaimq - Tavo sodybq nusiaube gais-
ras. Arjau pavyko viskq atstatyti? 

Tada viskas sudege. Teko tq nuodegulj griauti, visk4 isvalyti ir vel is 
naujo statyti. Radome vietinius meistrus - tris brolius, kurie kerta misk^, 
dziovina, duodi jiems projekt^ ir jie surencia nam%. Bet taip gerai surencia 
is r^sti}, kad nereikia j i j apkalti nei is lauko, nei is vidaus. Projekt^ palikau 
t4 patj, t ik siek tiek pakoregavau. Dabar esu labai patenkintas! 

Vasarq nuolat sodyhoje gyveni? Kur geriau jautiesi: kaime ar mieste? 
Esu absoliuciai kaimo vaikas. Todel t^ sodybq ir jsigijau. Galima sa-

kyt i , kad visas vasaras leidziu sodyboje. Kai vaikai augo, man ji j pagailo: 
mano vaikyste kaime prabego, nesvarbu, kad as Siauliuose gim^s. Is ten 
neatsimenu nieko - visai maziukas buvau. O paskui per kar^ gyvenome 
Panevezyje. Mano tevas daznai keisdavo buvimo viet^, nes dirbo keliij 
tiesimo inzinieriumi, tiltus statydavo. Tevas kazkur prie Pasvalio buvo 
nusipirk^s hektar^ zemes, pasistat^s namuk^ ir, uztvenk^s Mus^, jrenge 
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ten vandens malun^. Per kar% jis mus ten nuveze. Namukas dar stovejo, 
o maliinas jau apgriuv^s, nebeveikiantis. Ten ir karo pabaigos sulaukeme, 
ir i mokykl^ kaime uz tri j i j keturiij kilometrq pradejau eiti. Batq neture-
jau - tai buvo prabangos dalykas. Su naginemis vaiksciodavau pavasarj ir 
rudenj per purv^, per balas. O kai sniegas nutirpdavo, basi lakstydavo-
me. Taip kaime ir uzsigrudinau. Visa mano s^moninga vaikyste prabego 
kaime. Ir dabar mane traukia kaimas. Vis delto gamta - ne miestas. Ypac 
vaikams augti ant akmenij ir asfalto nera gerai. 

Kai j i isejo, mano gyvenimas baigesi 

Tavo knygoje Mintys scenos parastese yra septynios siektinos nuostatos. 
Viena isjq: Js tragiskiausiq situacijq iseiti su sypsena." Ar pavyko ja vadovau-
tis Tau sunkiu gyvenimo metu? 

Nepavyko. Ir nepavyksta ik i siol... Ne tai, kad kasdien prisimenu Euge-
nij4, bet tiesiog jos isejimas - tarsi as pats buciau isej^s*. Ka i j i isejo, mano 
gyvenimas baigesi. Praradau bet kokj interest gyventi. Man nebejdomu... 

Bet Tujuk neuzsidarei nuo gyvenimo?.. 
Ne, uzsidaryti neuzsidariau... Taciau tas noras, kuris buvo, kuris mane 

vede, kuris priverte is fizmatq** pabegti j Konservatorijos teatro studijas, 
tas entuziazmas, netgi, drjsciau pavadinti, ta meile teatrui staiga, isejus 
Eugenijai, nutruko. Nebenoriu eiti j teatr^, nebenoriu vaidinti... Todel ir 
sakau: kai j i isejo, mano gyvenimas baigesi. 

Bet ar nors kiek pavyko susigyventi su tuo skausmu? Galbut turi kokiq nors 
budqjam numalsinti? 

As su juo nekovoju. Sakai, su skausmu gyventi. As to nepavadinciau 
skausmu. Tiesiog atsirado tustuma, kurios nebeturiu kuo uzpildyti. T iks-
liau neturiu noro uzpildyti. Tustuma, finalas, pabaiga... Beprasmybe. 

Nors seniai zinojau, kad gyvenimas yra beprasmis. Mes t iktai susigal-
vojame... Gerai, jeigu turi koki% nors megstam^ veikl^ - j i uzpildo tavo 
gyvenim^ ir tada negalvoji, kad jis beprasmis. 

Kodel taip kalhi? Juk esi tiek daug prasmingo nuveikqs, tiek puikiq vaidme-
nq suvaidinqs, tris sunus uzauginqs! 
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Taip, bet tai jau praeitas laikas! Viskas buvo. Buvo ir staiga nebeliko... 
Dar kazkiek visuomenines veiklos buvo. As niekada j politik^ nelin-

dau, maniau, kad ji - ne mano sritis, nera ko ten kist i savo trigras j . Taciau 
gyvenome tokj gyvenim^, kai ta politika jtrauke, jsupo pries tavo nor^. 
Buvau S^judzio iniciatyvineje grupeje, paskui deputatu isrinko, bet visai 
ne todel, kad domejausi politika. Gyvenimas jtrauke. 

As tau sakau - jau seniai zinojau, kad gyvenimas beprasmis. Netgi kaip 
fizikas buvau tai suvok^s ir, galima sakyti, apskaiciav^s. Vis i mirstame. 
Mes ismesti j sj pasaulj trumpai akimirkai ir kiekvienas savaip bandome 
tq akimirk^ isnaudoti. Aciii Dievui, suradau miel^ ir artimq sirdziai dar-
b^ - aktoryst^. 

Pripazink, Tau buvo suteiktos visos sqlygos kurybai. Eugenija tvarke visq 
buitj, 0 Tugalejai uzsiimti tik menu. 

Taip, taip! J i be galo daug man dave ir padejo. 
Eugenija irpatiyra sakiusi, kad ji - Adomaiciq seimos ministre pirmininke, 

vadovaujanti seimos vyrams. Nejsivaizduoju, kaip Tu dabar tvarkaisi be jos?.. 
Pavyzdziui, ar mokigaminti valgj? 

Neismokau. I r dabar labai gailiuosi, kad is jos neismokau. Eugenija ga-
mindavo gerai: budavome pavalgydinti, sotiis. J i buvo gana temperamen-
tinga moteris - mes charakteriais gerokai skyremes. Gal tas musq abiejij 
kitoniskumas ir trauke vien^ prie kito. 

Taip, j i seimoje buvo kaip kokia motinele avilyje. 
Simboliska - jiisq su Eugenija jausmai jsiziebe filmuojantis filme „Jaus-

mai"*. Meile trenke kaip zaibas? 
Na, zaibij gal ir nebuvo, bet is t ikn j j i j tada mus patrauke vien% prie 

kito. Pirmiausia vyko kino bandymai, ir jau ten as staiga zagtelejau nuo 
jos prisilietimo... Buvo filmuojama intymi scena, kai mes vienas k i t^ lie-
ciame. Man nuo to prisilietimo kazkas pradejo darytis ir... jsiplieske! 

Tada t ikrai jauciausi laimingas! Nors visko gyvenime buvo... Vienu 
metu mes netgi vos neissiskyreme. Ta gyvenimo kasdienybe, buitis jvai-
riai mus veikia. Be to, visi nesame sventieji. As irgi nesu sventasis. Biina 
visokiij netiketi} dalykij... Bet, aciii Dievui, pergyvenome t^ kriz^, ar kaip 
J4 vadinti, ir toliau gyvenome. Ir taip kartu isgyvenome 43-ejus metus. 
i^anau, nemazai... 
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