


S U D A R Y T O J O S Z O D I S 

Atsiminimq knyga apie aktoriq Laimon^ Noreik^ yra sudaryta is ar-
timqjq, kolegq, rasytojq, kitq visuomenes, kulturos ir meno zmonin 
prisiminimq. 

Taip pat pateikiama aktoriaus gyvenimo ir kurybos faktografija: 
biografija, vaidmenys teatre, vaidmenys kine, literaturines programos 
plokstelese, parasytos knygos, apdovanojimai ir kitos zinios. 

Knyga iliustruota fotografijomis is Laimono Noreikos seimos ir Ra-
sytojq klubo archyvt^. Panaudotos Algimanto Aleksandraviciaus, Jono 
Dovydeno, Irmanto Geluno, Vladimiro Guleviciaus, Viktoro Kapo-
ciaus, Ulijonos Odisarijos, Onos Pajedaites, Stasio Paskeviciaus, Olgos 
Posaskovos, Antano Sutkaus, Jono Staselio, Juozo Salkausko, Audriaus 
Zavadskio, Algimanto Ziziuno ir kitq nuotraukos. 

Aciu visiems, kurie patys rase ar uzrase kiti^ atsiminimus, visiems, 
padejusiems rengti knyg^. x 

Uz geranoriskus patarimus, pasitikejim^ ir suteikt^ galimyb^ naudo-
tis Laimono Noreikos seimos archyvu dekoju Laimono Noreikos dukrai 
Rutai Noreikaitei, aktoriaus zmonos broliui Justui Vincui Paleckiui ir 
aktoriaus zmonos seseriai Gerutai Paleckytei. 

AciQ Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Teatro skyriaus 
darbuotojoms Janinai Armonaitei, Elzbietai Chadaravicienei, Reginai 
Kazlauskaitei uz pagalb^ ir leidimsĵ  pasinaudoti muziejuje saugoma me-
dziaga, taip pat Zinaidai Nutautaitei-Indrikonienei, buvusiai Vilniaus 
ploksteliq studijos vyresniajai redaktorei, padejusiai tikslinti literaturi
nes programas plokstelese. 

Dziaugsiuosi, jei si nuosirdziai rengta knyga pades kuo geriau pazinti 
isskirtin^ asmenyb^, talenting^ aktoriq Laimon^ Noreik^. 

Atmintyje iskyla didieji aktoriaus vaidmenys teatre: Mazvydas, Dausp-
rungas, Gajevas, Sapiega, karalius Lyras, Masalskis... - graziis Lietuvos 
teatro istorijos puslapiai. O kiek jsimintinq vaidmenq kine, didziules tuks-
tancius karti^ skaitytos lietuvii^ poezijos ir prozos programos. Laimonas 
Noreika buvo tarsi sii^ laikq knygnesys, keliaujantis per Lietuv^ ir dalijantis 
poetinj zodj - 1 ^ didjjj stebukl^ kiekvienam, kuris pasiruos^s jj priimti. 



2005-ieji metai, Poezijos pavasaris, Moksleiviq skaitymai. Rasytojq 
klubo saleje susirink^ moksleiviai is visos Lietuvos. Pakviestas ir aktorius 
Laimonas Noreika. Taip ir matau: pirmoje eileje, parim^s ant lazdos, su-
sikaup^s, sedi aktorius. Jis ir t^dien, kaip visada, ne zodziu neuzsimine, 
kad blogai jauciasi, nors entuziastingas noras skaityti negalejo paslepti 
prastos jo savijautos. Sedejau issigandusi, bijodama, kad kas nenutiktt^. 
Renginio vedejas Juozas Salkauskas pakviecia aktoriq. Laimonas atsi-
stoja, padeda lazd^ ir tarsi kartu su lazda pasideda savo negali^. Prade-
da skaityti... Sunku buvo patiketi, kad tai tas pats Laimonas Noreika, 
kurj maciau pries kelias minutes. Su kokia jega buvo perskaitytos eiles... 
Kokia pagarba zodziui, kurejui, publikai... Nuostabiausios akimirkos, 
kuriq niekada neuzmirsi! 

„Skaityti poezij^ gali tas, kas j ^ girdi. T ik girdintis ras teisingas jungtis, 
perejimus, intonacines ribas, balsu sudes nebylius taskus daugtaskius. 
Skaityti poezij^ gali tas, kas j ^ myli, nori, kad ji kuo prasmingiau gyventq, 
skaitoma, klausoma, girdima. Kad is gyvenimo ji semtqsi jegq, gyvybes 
ir toliau buti, imtis atskomybes uz zmogaus dvasi^..." - taip profesore 
Viktorija Daujotyte palydejo aktoriaus Laimono Noreikos jskaityt^ Sa-
lomejos Neries „Karo lyrikos" plokstelq 1986 metais. 

Pamenu 1991-uosius. J Rasytojq klub^ ateina Laimonas, susijaudi-
n^s, rankose laiko kelias Salomejos Neries ploksteles: „BuvauTilto gatves 
ploksteliq parduotuveje, ir stai, visos jos nukainotos, tik 25 kapeikos. 
Kaip taip gali buti? Kitq kainos net padidintos, o Salomeja..." Negalejau 
patiketi. Abu nuejome j parduotuv^, klausiame — kodel, kieno sprendi-
mu? Jauna pardaveja visiskai ramiu balsu atsako: „Nejdomi, kam ji rei-
kalinga... Mes pacios j^ nukainojome." Buvo ir toks laikas... Manau, kad 
ir sitas jvykis paskatino Laimon^ kuo dazniau skaityti Salomejos Neries 
poezij^, j^ komentuoti tarsi stengiantis apginti poet ,̂ jos kuryb^. 

Tokj riterisk^ aktoriaus pasisventim^ poezijai ir jos kurejams liudija 
ne vienas sioje knygoje spausdinamq prisiminimq autorius. Skirtingu 
laiku su Laimonu huvq zmones vis savaip patvirtina - jis buvo apdo-
vanotas graziausiomis savybemis, kaip reta ryskiu talentu, isskirtiniu 
darbstumu ir kantrybe, atsidavimu ir istikimybe savajam pasaukimui. 
Tokia ir buvo Laimono laime... 

Janina Rutkauskiene 
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