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Vadovo skiltis 

Laima Vilimienė: 
teatro kūrybinės 
veiklos nestabdo net 
pandemijos sąstingis
Gyvename neeiliniais laikais. Tai turi ir pliu-
sų, ir minusų. Minusas tas, kad Klaipėdos 
valstybinį muzikinį teatrą, kaip ir visą kul-
tūros lauką, šiuo metu kausto pandemijos 
įšalas. Dėl to negalime atlikti trokštamiau-
sios savo priedermės – pristatyti kūrybinės 
veiklos vaisius žiūrovams. Kita vertus, esa-
mas sąstingis tik išorinis: karantiną aktyviai 
išnaudojame kitoms, mažiau matomoms, 
bet labai svarbioms veikloms. Karantino 
pliusu galima vadinti atsiradusią galimybę 
sustoti ir šį laiką skirti asmeninėms kompe-
tencijoms tobulinti, ko įprastai stokojame, 
gyvendami nuolatinio skubėjimo režimu. 
Kad ir kaip būtų, viliamės, kad sąstingio lai-
kotarpis netrukus baigsis ir pagaliau įvyks 
ilgai lauktas susitikimas su publika. 
2020-ieji mūsų teatrui buvo išskirtiniai. 
Šventėme garbų jubiliejų: 200 muzikinio 
teatro istorijos metų Klaipėdoje. Žvelgiant 
retrospektyviai, per tuos du šimtmečius te-
atras patyrė daug reikšmingų įvykių: paki-
limų ir nuosmukių, netikėčiausių force ma-
jeure aplinkybių – tarp jų net Didįjį gaisrą, 
iki pamatų sunaikinusį teatro pastatą. Ta-

Laima Vilimienė. Martyno Aleksos nuotr.Nukelta į 3 psl.



čiau visi sunkumai nublanksta prieš svar-
biausią įvykį: 1820 m. miestiečių iniciatyva 
Klaipėdoje susibūrė pirmoji muzikinio tea-
tro trupė. Miesto pirkliams įkūrus specialų 
fondą bei iš surinktų lėšų pastačius Klaipė-
dos miesto teatro pastatą, jame buvo ro-
domi ir dramos, ir muzikiniai spektakliai. 
Šio įvykio reikšmė dvejopa, mat akivaizdu, 
jog kultūra rūpėjo ne tik čia gyvenusiems 
ar atvykusiems teatro menininkams, bet ir 
jų gerbėjams, o privati miestiečių iniciatyva 
liudija, kokiu aukštu kultūriniu lygiu, sąmo-
ningumu ir išprusimu pasižymėjo anuomet 
Klaipėdoje gyvenę žmonės. Jų palaikymas 
sudarė sąlygas teatrui išlikti, siaučiant isto-
rinių pervartų audroms: atgimti po kiekvie-
nos nesėkmės, neišnykti ir palaikyti savo 
gyvastį keičiantis santvarkoms ar tęsiant 
veiklą skirtingų valstybių sudėtyje. 
2020-ieji išskirtiniais tapo dėl COVID-19 
pandemijos: tokios padėties nėra buvę per 
visus 200 muzikinio teatro gyvavimo Klai-
pėdoje metų. Tai mus skatino susikaupti, si-
tuaciją vertinti filosofiškai, veikti kūrybiškai, 
siekiant užsibrėžtų tikslų. Žinoma, ir 2020-
ųjų, ir šių metų karantinus išnaudojome 
strateginiams ateities planams generuoti. 
Nors pandemija koregavo jubiliejinių metų 
repertuarą ir savaip rikiavo suplanuotas 
premjeras, net šiomis ypatingomis sąly-
gomis jos įvyko ir tuo labai didžiuojamės. 
2020 m. senajame Klaipėdos elinge prista-
tėme išskirtinį Richardo Wagnerio operos 

„Skrajojantis olandas“ pastatymą. Tarptau-
tinės kūrėjų komandos ir mūsų visų san-
talkos dėka gimė ypatinga televizinė šokio 
spektaklio „Faustas“ (pagal Johanno Wolf-
gango Goethes dramą) premjera. Pastaro-
ji tarsi įtvirtino Klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro baleto trupės išskirtinumą, 
profesionalumą ir siekį kurti ypatingus pa-
statymus. Ne tik įprastas, bet ir pandemi-
nis kankanas į savo sūkurį buvo įtraukęs 
ir Jacques´o Offenbacho operetės „Orfėjas 
pragare“ premjerą. Didžiuojamės, kad dau-
guma šios, bene linksmiausios metų prem-
jeros statytojų ir atlikėjų – mūsų muzikinio 
teatro darbuotojai. 2020-aisiais įveikėme 
viską, kas įprastomis sąlygomis atrody-
tų neįmanoma! Ir meninis rezultatas išties 
nenuvylė!
Džiugu, kad Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras vis labiau tampa tarptautiniu kūrėjų 
kolektyvu. Baleto trupė šiuo požiūriu išskir-
tinė, nes joje – kone 90 % talentingų artistų, 
atvykusių iš kitų šalių. Teatro orkestre bei 
chore taip pat daugėja profesionalų ne tik 
iš Europos, bet ir Azijos, Amerikos žemynų. 
Jaunais, profesinių aukštumų siekiančiais 
dainininkais pasipildė ir operos solistų tru-
pė. Tai, kad užsienio atlikėjai mus atranda, 
įvertina ir tampa teatro meninių kolektyvų 
nariais, rodo, kad esame matomi ir žinomi 
ne tik savo šalyje. Smagu, kad mūsų reper-
tuaras ir planuojamos premjeros atliepia 
atlikėjų iš svetur siekiamybes, jų norą to-
bulėti. Jauni ir kūrybingi menininkai skati-

na tobulėti ir mus, o jų kūrybinės ambicijos 
visą komandą veda į priekį.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pa-
statymai ėmė veržtis į tarptautines medi-
jas: choreografo Martyno Rimeikio pasta-
tytas Eduardo Balsio baletas „Eglė žalčių 
karalienė“ balandį bus transliuojamas pa-
saulyje populiariu Prancūzijos muzikos ka-
nalu „Mezzo“. Po ilgų derybų netrukus jau 
galėsime pasidžiaugti rezultatu: „Eglė žal-
čių karalienė“ taps antru Lietuvos sceniniu 
pastatymu, transliuojamu šiuo plačią audi-
toriją pasaulyje turinčiu kultūros kanalu.
Daug gražių pastatymų laukia ir 2021-ai-
siais. Šiuo metu intensyviai formuoja-
me KVMT tarptautinio vasaros festivalio 
programą, kuri bus paskelbta artimiausiu 
metu. Šių metų festivalis žiūrovus intri-
guos visiškai nauja koncepcija. Tarptau-
tinio festivalio programoje – ir žiūrovus 
įaudrinęs R. Wagnerio „Skrajojantis olan-
das“, ir žinomo choreografo, Slovėnijos 
Mariboro teatro baleto meno vadovo Ed-
wardo Clugo dviejų vienaveiksmių bale-
tų pastatymas. Tikime, kad šis tarptauti-
nis festivalis taps ne vien Klaipėdą, bet ir 
visą šalį reprezentuojančiu kultūros įvykiu. 
Pozityviai nusiteikę laukiame, kol pavasa-
ris ištirpdys žiemos įšalą, o sykiu išjudins 
ir pandemijoje sustingusias profesionalaus 
meno įstaigas, kurios vėl atvers savo sales 
žiūrovams! 03

Prologas
Pirmasis 2021-ųjų laikraščio numeris 
su jumis dalijasi Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro istorija, senesne už jį 
patį. Sudėtinga istorinius įvykius at-
skirti nuo kūrėjų: visi į laikraštį supinti 
faktai ir prisiminimai tarsi byloja, kad 
didžiuliai įvykiai prasideda nuo idėjų, 
kurių įkvėpėjais tampa kilnių ir didžių 
tikslų turintys žmonės, gebantys bur-
ti bendraminčius ir veikti. Iš to didžiu-
lio poreikio muzikai bei menui gimė ir 
Muzikinis teatras, daugiau kaip 200 
metų Klaipėdoje gyvavęs įvairiausio-
mis formomis ir pavadinimais, tačiau 
su tuo pačiu tikslu – publikai pristaty-
ti kuo aukštesnio meninio lygio muzi-
kos kūrinius ir pastatymus.
2020-aisiais minėjome Muzikinio te-
atro Klaipėdoje 200 metų jubiliejų 
(1820 m. įvyko pirmasis operos pa-
statymas Klaipėdoje), o juos palydė-
ti planavome koncertu, skirtu ne tik 
šiai sukakčiai, bet ir Lietuvos operos 
100-mečiui. Deja, koncertą „Dedika-
cija #Operai100 #Teatrui200” dėl ka-
rantino ribojimų teko atidėti.

Nukelta į 4 psl.

Akelta iš 2 psl.
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Jovita Saulėnienė: Naujos meno formos gim-
davo iš miesto gyventojų norų ir iniciatyvų
Literatūrologė Jovita Saulėnienė, knygų „Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“, „Nugrimz-
dusi Klaipėda“ ir „Karališkoji Klaipėda“ autorė, teigia, kad Klaipėdos muzikinis gyvenimas 
visada buvo intensyvus: čia visada buvo puoselėjamas žodžio, šokio ir muzikos profesio-
nalusis menas, o naujos meno formos gimdavo iš didingų gyventojų norų ir iniciatyvų.

Atkelta iš 3 psl. 

Muzikologė, profesorė Daiva Kšanie-
nė pasakoja, kuo ypatingi šie du jubi-
liejai Klaipėdai ir visai Lietuvai. 
Kad muziką Klaipėda mylėjo visa-
da, patvirtina ir literatūrologė Jovita 
Saulėnienė, pasakojanti apie profe-
sionaliosios muzikos apraiškas Klai-
pėdoje XIX amžiuje. Apie Klaipėdos 
kultūros flagmaną, pastatytą ant ra-
velino, sužinosite iš Martyno Vaino-
riaus straipsnio, parengto pagal por-
talo „Atvira Klaipėda” medžiagą.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 
iki tol veikęs kitais pavidalais, šiandie-
ninį pavadinimą gavo tik 1987 m. sau-
sio 1 d., kai Klaipėdos liaudies opera, 
gyvavusi entuziastų dėka, tapo vals-
tybine įstaiga. Daug prie to prisidėjo 
ilgametis Klaipėdos liaudies operos 
teatro vadovas Kazys Kšanas, dvide-
šimt metų buvęs įkvėpėju daugiau nei 
šimtui operos profesionalų ir mėgėjų. 
Kartu su maestro bandėme apžvelg-
ti istorinius kultūrinius įvykius, prisi-
minti pirmuosius pastatymus ir ryš-
kiausius juose dalyvavusius žmones.
Muzikinį teatrą kūrė asmenybės, kurių 
kiekvienas paliko ryškius ir svarbius 
pėdsakus. Apie savo veiklą pasakoja 
šiemet 80-metį švenčiantis dirigen-
tas Algis Jonas Lukoševičius, Klaipė-

dos valstybiniam muzikiniam teatrui 
vadovavęs 1991–1992 metais. Dau-
tartų giminės kūrėjai Klaipėdai do-
vanojo dvi „Traviatas“, kurias skiria
šeši dešimtmečiai istorijos: 1992–
1995 m. Klaipėdos valstybiniam 
muzikiniam teatrui vadovavusios 
baletmeisterės Laisvės Dautartai-
tės užsidegimo dėka 1994 m. gruo-
džio 31 d. publika išvydo Giuseppe 
Verdi operą „Traviata“, diriguojamą 
italo Dante Anzolini. 1934 m. Klai-
pėdoje muzikos bei teatro entu-
ziastų pastangomis įvyko pirmoji
G. Verdi „Traviatos” premjera, kurią 
režisavo L. Dautartaitės tėvas, Vals-
tybės teatro Kaune operos solistas 
Stasys Dautartas.
Rubrikoje „Portretas“ – spektaklių 
vadovė Marijana Fokina, Klaipėdos 
muzikiniame teatre dirbanti nuo pat 
jo įkūrimo. Norisi priminti, kad M. Fo-
kina šio teatro pastatymais žavisi ne 
tik laiku ir vietoje juos sustyguodama. 
Ji – viena pirmųjų teatro baleto šokė-
jų, baleto trupės inspektorių ir net jos 
kūrėjų. 
Legendinė ir rubrikos „Užkulisių pa-
slaptys“ herojė vyriausia kostiuminin-
kė Paulina Arlauskienė, kuri jaudinasi 
prieš kiekvieną premjerą ne mažiau, 
nei scenoje pasirodantys kūrėjai.

Muzikiniam teatrui Klaipėdoje – 200

Meno didybė ryškiausiai pasireiškia muzikoje?
Muzikinio teatro, kaip savarankiškos insti-
tucijos, Klaipėdoje iki pat XX a. vidurio ne-
buvo. Toks teatras duris atvėrė jau visai ki-
toje istorinėje epochoje, kitoje kultūrinėje 
erdvėje, tačiau muzika mieste visais laikais 

Nukelta į 5 psl.

J. Saulėnienė. Eugenijaus Maciaus nuotr.



05

Atkelta iš 4 psl. 

karaliavo. Jos buvo daug, visur ir įvairios. Se-
nojoje Klaipėdoje būta įvairiausių muzikinių 
sambūrių. Vienas pirmesnių buvo Muzikos 
draugija, kurios šaknys, pasak Johanneso 
Sembritzkio, siekia 1786 metus. Šios drau-
gijos veikla itin suaktyvėjo 1821 m., kai ji 
ėmė organizuoti muzikos mėgėjų privačius 
koncertus, vėliau ir viešus. Žiemomis mies-
te įvykdavo šeši koncertai, kurie baigdavosi 
miestiečių pamėgtomis puotomis. 
Senosios Klaipėdos gyventojų sielai atgaivą 
suteikdavo ir Harmonijos draugija, subūrusi 
pučiamųjų orkestrą, kurio muzika vasaro-
mis skambėdavo miesto parkuose, aikštė-
se ir sutraukdavo klausytojų būrius. Aps-
kritai pučiamųjų orkestrų muzika buvo itin 
populiari senojoje Klaipėdoje visais laikais. 
Gausiai lankomi buvo ir Harmonijos drau-
gijos simfoniniai koncertai, kurių repertuarą 
sudarė klasikų muzika. Būtina paminėti ir 
dainininkų susivienijimą „Euphonie“, Ernsto 
dainavimo draugiją, kurių vadovų dėka iš-
garsėjo ir Klaipėdos chorai, atlikę sudėtin-
giausius kūrinius ir suteikę klausytojams  
galimybę patirti „tyriausią muzikinį malo-
numą“. Miesto muzikinis gyvenimas buvo 
intensyvus, tačiau to gyventojams nepaka-
ko. 
Kada mieste atsirado teatras ir kiek jame 
buvo skiriama dėmesio muzikai? Kas buvo 
šio teatro įkūrėjai ir kuo jis savitas, būdingas 
tik šiam jūriniam miestui? 

Teatrinės veiklos užuomazgas kai kurie ty-
rinėtojai įžvelgia dar 1771 m. Rusijos im-
peratorės Jekaterinos II Klaipėdoje apsi-
lankymo garbei surengtoje „Didelėje baleto 
su naujomis dekoracijomis ir suknelėmis“ 
šventėje. Kiti teatrinės veiklos pradžią nu-
rodo 1775 m., treti – 1780 m. Kaip ten be-
būtų, jau 1796 m. buvo išleistas „Teatro ka-
lendorius“ (Theater Kalender). XIX a. pr. jau 
veikė  miesto teatras, po kurio stogu inten-
syviai buvo puoselėjamas žodžio, šokio ir 
muzikos profesionalusis menas.
Teatro atsiradimą ir jo gyvavimą lėmė ra-
cionalumu garsėjantys miesto pirkliai, ku-
rie, Heinricho A. Kurschato žodžiais tariant, 
„rodė didelį susižavėjimą teatru“ ir „ne tik 
nevengė mokėti nemažų pinigų už spekta-
klių bilietus, bet ir buvo pasirengę aukoti di-
desnes sumas, pvz., išpirkti teatro akcijas. 
Netrūko mecenatų, giliai griebusių į nuosa-
vą kišenę, kad tik palaikytų teatro gyvastį“. 
Teatras buvo kuriamas pamažu. 1803 m. 
senajame sandėlyje prie Danės upės  pir-
klio Christiano Wilhelmo Wachseno rū-
pesčiu atsidarė įstaiga įdomiu pavadinimu 
„Pasirodymų namai“ (Schauspielhaus). Nors 
patalpos buvo ankštos ir nekūrenamos, ta-
čiau „pasirodymai“ sutraukdavo nemažai 
žiūrovų, kurie žiemą „šaltoje kaip ledas sa-
lėje sėdėdavo su paltais“, o „kailiniais apsi-
rengę aktoriai vaidino žaliuojančių medžių 
fone“... 
Ne tik turtingieji pirkliai rodė pastangas įkur-
ti miesto teatrą. To gražaus ir didingo pro-

fesionalaus meno reikėjo ir 8000 gyventojų 
turinčiam miestui Klaipėdai. Liudijama, jog 
senosios Klaipėdos gyventojų „alkis teatro 
kūrybai neturėjo ribų“. Klaipėdiečių pomė-
gis ir pakankamai gilus jų meno supratimas 
buvo didelė paskata vystyti profesionalųjį 
teatro meną. 
1818 m. Klaipėdos medienos pirklių lėšo-
mis buvo įkurtas 200 vietų laikinasis mies-
to teatras. Tais pačiais metais justicijos ko-
misaras C. L. Wolffgramas, pirkliai Ruppelis 
ir Woitkowitzas įsteigė akcinę bendrovę te-
atrui pastatyti iš miesto nupirktame sklype 
Pratybų aikštėje, vėliau pervardintoje Nau-
juoju turgumi. Ir prasidėjo... 
1820 m. teatro direktorius Johannas Gott- 
liebas Heckertas atidarė teatrą prologu, ta-
pusiu būtinu kiekvienoje premjeroje, ir 
L. F. von Bilderbecko pjese „Tėvo širdis“ (Das 
Vaterherz). Vėliau čia rampos šviesą išvydo 
W. Shakespeare‘o „Hamletas“, F. Schillerio 
„Mesinos nuotaka“... Teatro direktorius 
J. G. Heckertas buvo pirmasis, kuris, anot 
H. A. Kurschato, „išdrįso statyti ir operas, 
tarp jų W. A. Mozarto „Tito gailestingumą“ 
ir „Pagrobimą iš seralio“. Taip šalia dramų 
atliekamos W. A. Mozarto operos pamažu 
Klaipėdoje tiesė muzikinį kelią, tarsi paneig-
damos Heinricho Heines sentenciją – „kur 
baigiasi žodis, prasideda muzika“. Žodis ir 
muzika, drama ir opera, komedija ir operetė 
Klaipėdos teatre susipynė į darnią visumą. 
Senosios Klaipėdos žiūrovas ar klausytojas 
buvo pakankamai išprusęs ir nesitaikstė su 

lėkšto turinio kūriniais ar bloga režisūra. Iš-
likę nemažai liudijimų, jog tų laikų „publika 
nepriimdavo beatodairiškai visko, kas jiems 
buvo pateikiama“. Štai W. Shakespeare‘o 
„Užsispyrėlės sutramdymas“, pasak anų lai-
kų amžininkų, „buvo nesuprantamas mūsų 
dabartiniam aukštesniajam išsilavinimui“. 
Žiūrovai pasipiktino ir dėl F. Schillerio „Ma-
rijos Stiuart“ gerokai sutrumpinto varianto 
pastatymo. Komediją „Apgavystė biržoje, 
arba Moteris kaip komedijos honoraras“ jie 
atmetė dėl pernelyg lėkšto turinio... Klai-
pėdietis žiūrovas nesikuklindavo spekta-
klio pertraukos metu užšokti ant scenos ir 
rėžti tiesą teatralams į akis ar išsakyti savo 
pagrindinį reikalavimą: „Mes prašome senų 
gerų arba gerų naujų dalykų.“  
1841 m. Klaipėdos teatrui ėmus vadovauti 
talentingam kapelmeisteriui, režisieriui bei 
aktoriui F. E. Morohnui, trupė ryžtingai pasu-
ko grynojo operos žanro link. Sceną išvysda-
vo vis sudėtingesnės operos: W. A. Mozarto 
„Don Žuanas“, „Užburtoji fleita“, G. Rossini 
„Vilius Telis“, F.  von Flotowo „Marta“, G. Do-
nizetti „Pulko duktė“ ir kt.
Tuo laiku teatras nebebuvo vienintelis kul-
tūros židinys mieste. Čia aktyviai reiškė-
si įvairios kultūros organizacijos, muzikos 

Nukelta į 6 psl.
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draugijos. Tad teatro vadovams reikėjo pa-
sukti galvas, kaip pritraukti žiūrovus ir juos 
sudominti.
Klaipėdos teatras iki pat XX a. pradžios pri-
klausė privatiems asmenims, kurie ir sam-

dydavo direktorius. Direktorių, formavusių 
Klaipėdos teatro veidą, sąrašas ilgas. Vie-
nas iš jų buvo Franzas Eduardas Morohnas, 
Klaipėdos teatrui vadovavęs 1841–1857 m.  
Tai buvo iš tiesų talentingas vadovas, iš-
radingas režisierius, gabus aktorius, kūręs 
charakteringus personažų vaidmenis, didis 
mimas, energingas kapelmeisteris. Direk-
toriaus žmona  Johanna irgi buvo šio teatro 
aktorė, o dukra Julie Morohn, užaugusi klai-
pėdiečių akyse, tapo mylima ir šlovinama 
aktore. Ši teatralų šeima labai prisidėjo prie 
teatrinio meno sklaidos.
F. E. Morohno teatro repertuaro pagrindą 
sudarė melodramos ir komedijos. Žiūrovai 
išvydo anuomet madingo autoriaus A. von 
Kotzebue kūrinius „Intermeco, arba lenkų 
junkeris pirmą kartą dvare“, „Sumaištis“ ir 
„Pavydi žmona“. Sėkmingi buvo G. E. Les-
singo komedijos „Mina fon Barnhelm“, 
F. Schillerio tragedijos „Klasta ir meilė“ pa-
statymai. Šio direktoriaus teatre gana dide-
lis dėmesys buvo skiriamas istoriniams kū-
riniams apie Klaipėdą, tikint, jog niekas taip 
neprimena praeities, kaip muzika. Miesto 
istoriją priminė drama „Klaipėdos įkūrimas“, 
komedija „Viena diena Klaipėdoje, arba Ere-
lis kelionėje iš Klaipėdos į Tilžę“. Tai drami-
niai kūriniai, kuriais siekiama buvo sukelti 
klaipėdiečių pasididžiavimą turtinga savo 
miesto istorija.
Nė kiek ne mažesni šio teatro direktoriaus 
nuopelnai ir miesto muzikos gyvavimo isto-
rijoje. Pasak H. A. Kurschato, F. E. Morohno 

teatras muzikos srityje pasiekė „tikras me-
nines aukštumas, kurių niekada nebepavy-
ko pakartoti. Nuo G. Donizetti, W. A. Mozar-
to ir G. Rossini iki G. Verdi. Scenoje skambėjo 
visų žymiausių kompo-zitorių kūriniai. Trejų 
ar ketverių metų repertuaras buvo šventė, 
tikra puota muzikos mylėtojams“. Teisus 
Ludwigas van Beethovenas, sakęs, jog mu-
zika privalo išskelti ugnį iš žmogaus sielos. 
Puikios režisūros muzikiniai spektakliai ža-
vėjo miestiečius, atvėrė jų sielas grožiui ir 
žadino vaizduotę... Tuo laiku nusistovėjo 
nuoširdūs žiūrovų santykiai su teatro meno 
kūrėjais. Dažnai aktoriai po spektaklių buvo 
kviečiami į draugiškus pobūvius, kuriuos or-
ganizuodavo aplinkiniai dvarai. Prie teatro 
durų aktorių laukdavo ketvertu arklių kin-
kytos karietos, kad nuvežtų juos į šventę, 
besitęsiančią iki pat paryčių...
Kiek kitokia padėtis teatre susiklostė po 
61-erių sulaukusio teatro direktoriaus 
F. E. Morohno mirties 1857 m.
Kas po šio talentingo vadovo atėjo vado-
vauti Klaipėdos teatrui? Kaip toliau vystėsi 
teatrinė veikla?
Įdomiai baigėsi ir F. E. Morohno režisuotas 
paskutinis 1854 m. teatro sezono  „Ne-
žaiskite su ugnimi!“ spektaklis. Taip suta-
po, jog 1854 m. spalio 4 d. po šio spekta-
klio kilęs Didysis gaisras pelenais pavertė 
didžiąją dalį Klaipėdos. Teatras sudegė, o 
jo veikla beveik visiškai sustojo. 1855 m. 
buvo surasta laikina teatro buveinė. Nau-
jojo teatro pastato durys buvo atvertos 

1860 m. Tai progai muzikos direktorius 
Kolbė sukūrė šventinį himną, kurį giedo-
jo visi trupės nariai. Neužmiršta ir sena 
tradicija – aktorė Julie Morohn perskai-
tė teatro režisieriaus H. Linckės parašytą 
prologą, kuriame pasakojama apie gaisro 
apgadintą ir naujai prikeltą teatrą. Šventę 
užbaigė komedija „Gražioji sesuo“. 
Po gaisro į teatro  repertuarą buvo įtrauk-
tos tik dvi operos: Carlo Maria von We-
berio  „Laisvasis šaulys“ ir Friedricho von 
Flotowo „Alessandro Stradella“. Be abe-
jo, tai netenkino teatro mėgėjų. Operos 
lygio smukimą stengtasi kompensuoti 
pasikviečiant kaimyninių teatrų kolekty-
vus. Žvilgsnis pirmiausiai nukrypo į Kara-
liaučių, kurio menininkams Klaipėda ir jos 
uostas, molai, švyturiai darė „tikro jūros 
miesto“ įspūdį.
1862 m. įvyko Karaliaučiaus operos drau-
gijos gastrolės Klaipėdoje. Jie atvežė daug 
spektaklių ir operų, operečių, muzikinių 
komedijų. Spektakliai buvo rodomi pen-
kias dienas per savaitę ir buvo gausiai 
lankomi. Tada Klaipėda, pasak tyrinėtojų, 
„pirmą kartą išgirdo Richardo Wagnerio 
„Tanhoizerį“, Heinricho Marschnerio „Han-

Atkelta iš 5 psl. 

1861 m. Muzikos draugijos afiša
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są Heilingą“, Giacomo Meyerbeerio „Ro-
bertą velnią“, Charles‘io Gounod „Faustą“, 
Carlo Maria von Weberio „Oberoną“ ir kt.“
Klaipėdiečiai itin mėgo Karaliaučiaus me-
nininkus. Tų laikų miestiečiai rodė jiems 
dėmesį, dažnai kviesdavo aktorius į priva-
čius pobūvius. Patiko ir atvykusiesiems: 
„retos žuvys, omarai ir vėžiai, imbieras 
ir visų rūšių likeriai tarnavo kūno penui ir 
palaikė gyvenimo dvasią. Prie šios dietos 
mes, sausumos žiurkės, nebuvome įpra-
tę.“ Taip rašys savo atsiminimuose akto-
riai, svečiavęsi Klaipėdoje. Žinoma, tuose 
atsiminimuose minės nuotykius, patirtus 
teatro karavanui plaukiant per Kuršių ma-
rias, minės vieškelius, karavano susto-
jimus kaimo smuklėse ir čia užvirdavusį 
linksmą gyvenimą, kai šampaną puikiau-
siai atstodavo degtinė...  Bet tai jau kita 
tema.
O žinomi menininkai atvykdavo gastro-
lėms į Klaipėdą? 
Jau nuo pat pirmųjų teatro Klaipėdoje 
gyvavimo dienų sulaukta žinomų meni-
ninkų gastrolių iš įvairių teatrų. Pirmoji 
iš Lisabonos karališkojo teatro atvykusi 
šokėjų pora pasirodė  baletų spektakliuo-
se „Žizel“ ir  „Dailininko sapnas“. Į Klaipė-
dą buvo pakviesti ir Rusijos dvaro akto-
riai: Alexanderis Liebe, Charlotte Frohn, 
Henri Huvartsas, iš Hamburgo – Victoras 
von Bausnernas, iš Magdeburgo – Marie 

Krüger. F. Schillerio „Plėšikų“ pertraukose 
Amalie Lorenz iš Kopenhagos demons-
travo šokio meną. Teatras buvo sausakim-
šas aštuonis vakarus, kai scenoje pasirodė 
Anglijos šokėjų Westų šeima. XIX a. 7-aja-
me dešimtmetyje didelis kultūros įvykis 
buvo Dancigo operos teatro gastrolės. 

Parodytas 31 spektaklis, kuriuose grie-
žė ir klaipėdiečio Roederio vadovauja-
ma Klaipėdos miesto kapela. Tada pirmą 
kartą mieste nuskambėjo R. Wagnerio 
„Lohengrinas“. Pasibaigus žiemos sezo-
nui, gastrolių pasirodymai vykdavo Šau-
lių namų sodo koncertų scenoje. Vasaros 

Atkelta iš 6 psl. 

Klaipėdos miesto teatro orkestras, XX a. pr.
J. Saulėnienės knygos iliustracija

vakarais tai buvo ypač maloni pramoga. 
Šaulių namų sode surengta apie dvide-
šimt spektaklių...
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Dedikacija #Operai 100 #Teatrui 200: Daiva
Kšanienė apie aukščiausią meno formą – operą
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvas metų pabaigos koncertą „Dedikacija 
#Operai100 #Teatrui200” planavo skirti Lietuvos operos 100-mečiui ir muzikinio tea-
tro Klaipėdoje 200 metų jubiliejui paminėti. Belaukiant karantino ribojimų atlaisvinimų ir 
kvietimo susitikti koncerte, muzikologė, profesorė Daiva Kšanienė pasakoja, kuo ypatingi 
šie du jubiliejai, pristato operos atsiradimą šalies didžiuosiuose miestuose ir skirtingus to 
link vedusius likimo vingius. 

Viltingi operos daigai
Prasminga ir įstabu, kad neseniai atšven-
tus Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo, o 2020 m. pažymėjus pirmojo 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 100–mečius, 
minėjome tokį pat garbingą lietuvių operos 
teatro įsikūrimo jubiliejų. 
Šiandien netgi stebina, kad vos tik susikū-
rusi 1918 m., dar nesustiprėjusi valstybė, 
šalia rūpinimosi geopolitinėmis, sociali-
nėmis, šalies gynybos, ūkio ir kitomis gy-
vybiškai svarbiomis problemomis, į vieną, 
absoliučiai lygiavertės svarbos gretą statė 
kultūros, meno, švietimo reikalus. Jaunos, 
didžiulių pavojų (nepriklausomybės kovos, 
Vilniaus krašto atplėšimas, aštrus Klaipėdos 
krašto likimo klausimas ir kt.) supamos ša-
lies vyriausybė suvokė kultūros stiprinimą 
kaip valstybės gyvybingumo bei tvirtybės 
garantą. Todėl jau per pirmąjį Lietuvos ne-
priklausomybės dešimtmetį buvo pagrįstos 
meno formavimosi kryptys, įsitvirtino na-
cionalinio meno samprata bei jo plėtojimo 
būdai. Natūralu, kad objektyviai besiklos-
tančių istorinių aplinkybių fone muzikinis 
gyvenimas tuo metu koncentravosi Kaune 
ir Klaipėdoje.
Pagrindas gimti lietuviškam operos teatrui 
buvo padėtas dar iki nepriklausomybės pa-
skelbimo. XX a. pradžioje, atgavus lietuviš-
ką spaudą, kultūrinio gyvenimo centru tapo 
Vilnius, kuriame, nepaisant carinio okupa-
cinio režimo varžymų, lietuviškasis meninis 
gyvenimas jau rodė viltingus daigus: ren-

giami įvairių žanrų koncertai (dalyvaujant 
įvairiatautėms dalyvių sudėtims), rodomi 
dramos spektakliai („Liutnės“ teatras) ir kt. 
O 1906 m. Vilniuje pastatoma pirmoji na-
cionalinė opera – Miko Petrausko „Birutė“. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vilniu-
je virte užvirė kultūrinis darbas: steigiamos 
mokslo, įvairios meno draugijos, rengiamos 
dailės parodos, ima veikti chorai, leidžiami 
laikraščiai, svajojama apie konservatorijos 
kūrimą. Valstybės Taryba ruošiasi įsteig-
ti Valstybės teatrą, puoselėjama muziki-
nio teatro idėja, numatoma steigti muzikos 
mokykla ir pan. 
Tačiau visus šiuos užmojus bei puoselėtas 
viltis nutraukė lenkų okupacija 1919 m., o 
lietuviškas kultūrinis gyvenimas buvo pri-
verstas persikelti į laikinąją sostinę Kauną. 
Troškimas turėti operą
Nepaprastai svarbus vaidmuo organizuo-
jant meninį gyvenimą teko 1920 m. sausio 
29 d. Kaune įsteigtai Lietuvių meno kūrė-
jų draugijai (LMKD), aprėpusiai visas meno 
sritis – muziką, dailę, teatrą, literatūrą (kie-
kviena sritis turėjo savo sekciją). Vienas di-
džiausių Kauno gyventojų troškimų buvo 
siekis turėti savo operos teatrą, pajėgų 
skleisti aukščiausią iš visų žmonijos sukur-

Muzikologė, profesorė Daiva Kšanienė. KVMT nuotr.

Nukelta į 9 psl.
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tų meno formų – operą. Muzikos istorija 
liudija, kad būtent šis žanras yra labiausiai 
susijęs su tautų atgimimo dvasia. Verta pri-
siminti Giuseppe Verdi operų poveikį Italijos 
susivienijimui XIX amžiuje, čekų kovas už 
nepriklausomybę ir jas įkvepiančias Bedři-
cho Smetanos operas ir kt. 
Meno kūrėjų draugija (aktyviausi nariai: 
kompozitoriai J. Naujalis, J. Žilevičius, A. Ka-

čanauskas, solistai A. Nezabitauskaitė-Ga-
launienė, V. Grigaitienė, P. Oleka, kompo-
zitorius ir dirigentas J. Tallat-Kelpša ir kt.) 
nedelsdama ėmėsi rimtai svarstyti operos 
teatro įkūrimo klausimą. Įveikus daugelį or-
ganizacinių bei finansinių kliūčių, pastangos 
netrukus buvo apvainikuotos sėkme ir tais 
pačiais 1920 m. Kaune buvo įsteigta Ope-
ros ir dramos vaidykla (nuo 1922 m. - Vals-
tybės teatras). Svarstymus, kokią gi operą 
pasirinkti premjerai (pradžioje galvota apie 

A. Rubinšteino „Demoną“ arba P. Čaikov-
skio „Eugenijų Oneginą“), nutraukė bei pa-
dėjo apsispręsti iš Peterburgo į Lietuvą su-
grįžęs garsusis solistas Kipras Petrauskas 
ir iš Amerikos grįžę M. Petrauskas su so-
listu Antanu Sodeika, kurie, atsižvelgdami 
į esamų solistų sudėtį, sceninio įkūnijimo 
galimybes, atitinkančias turimas menines 
jėgas, patarė apsistoti ties G. Verdi opera 
„Traviata“.
Opera buvo statoma mėgėjiškais pagrin-
dais. Visi dalyviai turėjo kitas tarnybas ir į 
repeticijas galėdavo susirinkti tik po darbo 
dienos bei sekmadieniais. Simfoninis or-
kestras, vadovaujamas taktiško intelektu-
alo, visapusiško muziko J. Tallat-Kelpšos, 
susibūrė iš muzikos mokyklos darbuotojų, 
kavinių, restoranų muzikantų. Juliui Štar-
kai, vadovavusiam pajėgiam Kauno chorui, 
buvo patikėta jį paruošti operai. Visi pasi-
ryžėliai dirbo negailėdami jėgų. Tačiau di-
džiausi nuopelnai priklauso iškiliajam lietu-
vių dainininkui K. Petrauskui, entuziastingai 
ir užsidegusiai įsitraukusiam į operos sta-
tymo rūpesčius. Jis ne tik sukūrė pagrindinį 
solo vaidmenį – Alfredą, bet atliko ir voka-
lo pedagogo, režisieriaus (oficialus režisie-
rius buvo Konstantinas Glinskis), net baleto 
scenų pastatymo darbą. 
Daugelis tyrinėtojų ypač pabrėžia neįkai-
nojamą K. Petrausko indėlį ugdant lietuviš-
kąjį operos teatrą (Lietuvos scenoje solis-
tas sukūrė 25 vaidmenis). Muzikos kritikas 
Vladas Jakubėnas buvo įsitikinęs, kad be jo 

Ch. Gounod „Fausto“ pastatymas Klaipėdos miesto teatre, 
1935 m.  J. Saulėnienės knygos iliustracija

Atkelta iš 8 psl. 
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Pirmoji operos taryba (iš kairės) - Juozas Žilevičius, Juozas Tallat-Kelpša, Stasys Šilingas, Kipras Petrauskas, 1920 m. 
Kauno miesto muziejaus nuotr.
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„mūsų opera nebūtų galėjusi nei taip spar-
čiai augti, nei tokios reikšmės įgyti mūsų 
visuomenėje“ (V. Jakubėnas. Lietuvių muzi-
ka per 20 nepriklausomybės metų. Lietuva 
1918–1938. Kaunas, 1990, p. 242). Ne vel-
tui K. Petrauskas vadinamas Lietuvos ope-
ros tėvu.
Policija stabdė publikos veržimąsi į prem-
jerą
Atėjo iškilmių diena: 1920 m. gruodžio 
31 d. Kauno teatro scenos uždanga at-
sivėrė G. Verdi operos „Traviata“ premjerai. 
Ši diena tapo mūsų lietuviško operos teatro 
gimtadieniu.
Gausybė norinčiųjų išvysti į žiūrovų salę ne-
galėjo sutilpti: „publikos buvo prisigrūdę ne 
tik visi teatro kampai, kampeliai, bet buvo 
pilnas ir orkestras (orkestro duobė – D. K.), 
ir užkulisiai. Reikalinga buvo policijos pa-
galba, kad sustabdžius veržimąsi teatran“ 
(J. Petkus. Operos kūrimasis. Muzika, 1925 m. 
Nr. 3).
Jaudinosi visi: ir publika, ir atlikėjai, o ypač  
spektaklio širdis – dirigentas J. Tallat-Kelp-
ša, K. Petrauskas – Alfredas, A. Nezabi-
tauskaitė-Galaunienė – Violeta, A. So-
deika – Žermonas, P. Oleka – Daktaras ir 
Markizas, V. Podėnaitė – Flora, J. Vencevi-
čaitė – Anina, V. Marcinkus – Gastonas...  
Nusileidus uždangai kilo ovacijų audra, Juo-
zas Tumas-Vaižgantas, „atbėgęs į užkuli-
sius, susijaudinęs išbučiavo solistus“ (Ona 

Narbutienė. Muzikinis Kaunas 1920–1940. 
Kaunas, 1992, p. 17.). Nei maži nesklandu-
mai, nei padrikos dekoracijos, pritaikytos iš 
senų dramos teatro spektaklių, nei solis-
čių ir chorisčių vilkimos nuosavos išeiginės 
suknelės, nei solistų skolinti frakai neuž-
gožė didelio meninio laimėjimo ir begalinio 
džiaugsmo. Visi suprato, kad tai buvo ne tik 
muzikos meno šventė; visuomenei operos 
teatro įkūrimas simbolizavo nacionalinės 
savimonės įtvirtinimą. 
„Traviata“ buvo labai gerai lankoma. Tačiau 
reikėjo skubiai plėsti repertuarą. Netrukus 
rampos šviesą išvydo M. Petrausko „Biru-
tė“, kuri, deja, neturėjo pasisekimo. Užtat 
triumfavo A. Rubinšteino „Demonas“, 
G. Verdi „Rigoletas“, po kurio pastatymo, 
1922 m. teatras tapo Valstybiniu. Solistų 
trupė nuolat pildėsi talentingais daininin-
kais: prisijungė Lietuvos bosu tituluojamas 
puikus aktorius A. Kučingis, lyrinis baritonas 
J. Mažeika, sopranai  V. Grigaitienė, A. Dam-
brauskaitė, M. Rakauskaitė, mecosopranas 
V. Jonuškaitė-Zaunienė ir kt. Pasipildė di-
rigentų gretos; prie pulto stojo griežtasis, 
reiklusis M. Bukša, temperamentingasis 
V. Marijošius ir kt. Jų dėka teatras meniš-
kai labai sustiprėjo ir tapo pajėgus statyti 
pačias sudėtingiausias pasaulinės klasikos 
operas. Nemažai prie statomų veikalų sė-
kmės prisidėjo ilgiau ar trumpiau čia dar-
bavęsi garsūs pasaulinio masto scenogra-
fai, dailininkai – M. Dobužinskis, A. Benua, 
L. Truikys ir kt., plejada talentingų režisie-
rių – T. Pavlovskis, M. Čechovas, A. Sutkus, 

Atkelta iš 9 psl. P. Oleka, A. Oleka-Žilinskas ir kt. 
Nepriklausomybė po operos ženklu
Dauguma rodomų operų publiką žavėjo 
muzikos, dramos ir scenografijos darna, 
harmoninga, tobula visuma: G. Verdi „Kau-
kių balius“, „Aida“, Ch. Gounod „Faustas“, 
R. Leoncavallo „Pajacai“, P. Čaikovskio „Eu-
genijus Oneginas“, „Pikų dama“, G. Puccini 
„Madam Baterflai“, „Toska“, „Bohema“, 
J. Karnavičiaus „Gražina“, „Radvila Perkū-
nas“, A. Račiūno „Trys talismanai“, M. Pe-

trausko „Eglė žalčių karalienė“ ir kt.
Repertuaras sparčiai gausėjo. Per kele-
rius metus scenoje pasirodė W. A. Mo-
zarto, G. Rossini, G. Donizetti, P. Mascagni, 
G. Bizet, G. Meyerbeerio, J. Massenet, 
L. Delibes‘o, J. Offenbacho, N. Rimskio-Kor-
sakovo, M. Musorgskio, R. Wagnerio ir 
daugelio kitų kompozitorių operos. Nuo 
1925 m. Kauno valstybės operos te-
atre imti statyti ir baletai (V.  Bacevi-
Nukelta į 11 psl.

Pirmasis Giuseppe Verdi „Traviatos“ spektaklis Kaune, 1920 m. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuotr.
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čiaus „Šokio sūkury“, B. Dvariono „Piršly-
bos“, J. Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“ ir kt.). 
V. Jakubėnas pažymėjo, kad pirmieji 10–12 
mūsų nepriklausomybės metų praėjo po 
operos ženklu. Jau daug vėliau, žvelgdamas 
iš istorinės perspektyvos, jis samprotavo: 
„mūsų opera išaugo savaimingai, organiš-

kai, ji tiek imponavo mūsų visuomenei, pa-
sidarydama tikra tautine šventove, kad /.../ 
tenka tik nusilenkti faktams.“ 
Pirmosios sovietinės okupacijos 1940 m. 
bei Antrojo pasaulinio karo metais patyręs 
daug nelengvų išbandymų, 1948 m. Kauno 
valstybinio dramos teatro operos ir baleto 
trupės perkeliamos į sostinę Vilnių (dabar 
– Lietuvos nacionalinis operos ir baleto te-
atras). Nuo tada iki šių dienų jis yra mūsų 
valstybės pasididžiavimas ir muzikinio sce-
ninio meno etalonas. Per šimtmetį kelios 
žiūrovų kartos gėrėjosi ir tebesigėri jo sce-
noje rodomais pasaulio kompozitorių su-
kurtais operų ir baletų šedevrais, klausosi 
ir žavisi aukščiausios klasės solistų, baleto 
artistų meistriškumu. 
O tuo metu Klaipėdoje
Sėkmingi pirmieji Kauno valstybės ope-
ros teatro žingsniai sutapo su kito svar-
baus Lietuvos miesto – Klaipėdos – me-
ninės, muzikinės kultūros siekiais. 1923 m. 
prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos 
valstybės, jos vyriausybė, šalia daugelio 
kitų svarbių problemų sprendimo atlie-
tuvinant kraštą, susirūpino ir profesi-
onaliosios lietuviškos kultūros kūrimu, 
ugdymu bei sklaida kaip atsvara šimtme-
čiais čia dominuojančiai aukštai, visa ap-
imančiai vokiškajai kultūrai. Juk Klaipė-
doje jau šimtmetį (nuo 1820 m.) gyvavo 
vokiečių muzikinis teatras, turintis gausų 
ir įvairų repertuarą – G. Rossini, G. Pai-
siello, D. Aubero, G. Puccini, P. Mascagni, 

R. Leoncavallo, J. Offenbacho, Ch. Gounod 
ir kt. operos, tačiau daugiausia vokiečių 
(tarp jų – Rytprūsių) ir austrų kompozi-
torių veikalai: W. A. Mozarto, C. M.  von 
Weberio, J. Elsnerio, W. Müllerio, F. Kau-
erio, R. Wagnerio ir kt. Klaipėdos vokiš-
kąjį muzikinį lauką turtino dažni simfo-
ninio orkestro, instrumentinių kamerinių 
ansamblių, gausių vyrų chorų koncer-
tai (rengiamos vokiečių dainų šventės). 
Klaipėdoje susiklostė ypatinga dvilypė si-
tuacija. Su dominuojančia vokiečių kultūra 
buvo susigyvenę ne tik šios tautybės atsto-
vai, bet ir nemaža dalis lietuvių bendruome-
nės narių. Tačiau lietuviškoji kultūra taip pat 
jau leido savo pirmuosius, daug žadančius, 
gaivius daigus, nes XIX a. pabaigoje Vokie-
tijos imperijos valdžios intensyvinami ger-
manizacijos procesai sukėlė lietuvių pasi-
priešinimą bei žadino tautinio išsivadavimo 
judėjimo idėjas, kurių įgyvendinimas pir-
miausia buvo siejamas su kultūrine veikla: 
lietuviškos periodinės spaudos, knygų lei-
dimas, itin plačiu giedotojų draugijų tinklu, 
vaidintojų ratelių spektakliais ir kt. 
Klaipėda: pakilimai ir kritimai
Tačiau didžiausias kultūros žmonių noras 
(kaip ir Kaune) buvo turėti Klaipėdoje savą 
lietuvišką operos teatrą, galintį konkuruoti 
su mieste veikiančia stipria vokiečių operos 
trupe. Todėl, dar tik sprendžiantis politiniam 
Klaipėdos krašto likimui (prancūzmetis), 
1922  m. viena garsiausių Klaipėdos lietu-
vių giedotojų draugija „Aida“ savo mėgėjiš-

komis jėgomis pastatė ir Šaulių namuose 
parodė M. Petrausko operetę „Consilium 
facultatis“. Spektaklyje lankęsis K. Petraus-
kas pavadino jį „didelės svarbos reiškiniu, 
turinčiu istorinės reikšmės“ (K. Petrauskas 
apie Lietuvos operą. Rytojus. Darželis. Til-
žė-Klaipėda, 1922  m. sausio 13 d., Nr. 2, p. 
42).
1923 m. Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos 
valstybės dalimi, viltys steigti mieste pro-
fesionalų lietuvišką operos teatrą susti-
prėjo. Tačiau jam formuotis nebuvo lengva. 
Viena vertus, visuomeninę opiniją varžė ir 
objektyviai gožė turtingos vokiečių muziki-
nės kultūros fonas. Kita vertus – Lietuvos 
Vyriausybės požiūris į operos teatro steigi-
mą Klaipėdoje buvo gan atsainus. Vėlesni 
įvykiai parodė, kad į Kauno ir jam savo ge-
opolitine reikšme valstybei tolygaus mies-
to Klaipėdos lietuviškų muzikinių teatrų 
vystymosi perspektyvas vyriausybė žvelgė 
skirtingai. Todėl šių miestų muzikinių tea-
trų keliai vingiavo absoliučiai skirtingomis 
trajektorijomis. Visokeriopai palaikydama 
Kauno Valstybės teatrą, Lietuvos valdžia 
sudarė jam galimybes veikti nenutrūksta-
mai, nuolat keliant meninį lygį, plečiant re-
pertuarą, gausinant atlikėjų gretas. O per-
kėlus operos teatrą į sostinę Vilnių, Kaune 
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buvo paliktas Muzikinis teatras, savo meni-
ne kryptimi pasirinkęs operetės žanrą. 
Tuo tarpu Klaipėdos lietuvių operos teatras, 
nesulaukdamas rimtesnio vyriausybės dė-
mesio, gyvuodamas tik entuziastų dėka, 
nuolat laviravo ant išlikimo ribos, patirda-
mas pakilimo ir nuosmukių laikotarpius, 
veiklos pertrūkius, žlungant ir vėl keliantis 
iš pelenų. 
Stasio Šimkaus indėlis
Didžiulį postūmį profesionaliosios mu-
zikos radimuisi ir plėtotei davė 1923 m. 
Stasio Šimkaus įkurta Klaipėdos konser-
vatorija, per keletą veiklos metų (uždary-
ta 1930 m.) išugdžiusi nemažą būrį puikių 
instrumentalistų bei dainininkų. Padedant 
konservatorijos mokiniams, stiprus Klaipėdos 
giedotojų draugijos choras 1926–1927 m. 
pastatė keletą M. Petrausko operečių – dar 
kartą „Consilium facultatis“, „Kuprotas oželis“, 
„Adomas ir Ieva“. 
Entuziastingasis kompozitorius bei diri-
gentas S. Šimkus per trumpą laiką suorga-
nizavęs simfoninį orkestrą, netrukus ėmė-
si operos kūrimo. Ir jau 1927 m. Klaipėdos 
konservatorijos mokiniai ir mokytojai pasta-
tė M. Petrausko operą „Birutė“ (vadovavo 
J. Žilevičius), o 1928 m. – Ch. Gounod operą 
„Faustas“. Premjeros, įvykusios pilnutėlėje 
Šaulių namų salėje, klausėsi susirinkusi ir 
lietuviškoji, ir vokiškoji miesto inteligentija. 
Dirigavo J. Gaubas, režisavo vokalo pedago-
gas I. Volkovas, koncertmeisteris V. Marijo-

šius, solo partijas atliko A. Dambrauskaitė, 
S. Sodeika, V. Ivanauskas, B. Petronaitienė 
ir kt. Grojo konservatorijos simfoninis or-
kestras, dalyvavo jos choras (chormeisteris 
K. Gurevičius). 
Prisidėjo Jeronimas Kačinskas
Uždarius konservatoriją, Klaipėdos muzikai 
nenuleido rankų ir operos teatro steigimo 
darbas nenutrūko. Po kelerių metų, 4–aja-
me XX a. dešimtmetyje dar kartą sutelk-
tos jėgos operos teatrui gaivinti. Sujungus 
privačios muzikos mokyklos, stiprios, fi-
nansiškai pajėgios „Aukuro draugijos Tau-
tos kultūrai kelti“ bei vietinių visuomenės 

ir muzikos veikėjų (I. Prialgausko, S. Sodei-
kos, J. Stiklioriaus ir kt.) jėgas, iškovojus ga-
limybę pakaitomis su vokiečių teatro trupe 
dalytis miesto teatro patalpomis, atvykus 
talentingam dirigentui ir kompozitoriui Je-
ronimui Kačinskui, susibūrus gan stipriai 
solistų trupei, pasitelkus S. Sodeikos vado-
vaujamą miesto chorą „Vaidilutė“, 1934 m. 
žiūrovai išvydo G. Verdi operą „Traviata“. 

(Dirigentas J. Kačinskas, režisierius S. Dau-
tartas, Alfredo partiją atliko J. Babravičius, 
Žermono – V. Bručkus, Violetos – M. Dam-
bravičiūtė-Bručkienė ir kt. Kituose spekta-
kliuose pagrindines partijas yra dainavę 
K. Petrauskas, A. Kučingis ir kt.). Po metų – 
vėl premjera. Šį kartą – itin dažnai, įvairiais 
laikotarpiais, Klaipėdos muzikiniame tea-
tre (taip pat ir vokiečių) statyta Ch. Gounod 
opera „Faustas“. 
Abiejų operų pastatymai buvo labai sėkmin-
gi. Apie tai liudija gausios kritikų recenzijos, 
spaudoje užfiksuoti pasisakymai, akcen-
tuojantys operų statytojų ir atlikėjų meis-
triškumą, profesionalumą, ypač išskiriant 
imponuojantį, muzikalų J. Kačinsko diriga-
vimą. 
Naujas sezonas neprasidėjo
Deja, ir šį kartą Klaipėdos operą ištiko tas 
pats likimas. Naujasis sezonas (1935–
1936 m.), nors buvo skelbtas, neprasidėjo. 
Nepaisant krašto lietuvių visuomenės pa-
stangų, prašymų, įrodinėjimų dėl būtinybės 
Klaipėdoje turėti operos teatrą (stiprėjant 
vokiečių kultūrinei įtakai, įsigalint nacisti-
nėms nuotaikoms), Lietuvos Vyriausybė ne 
tik nesuteikė Klaipėdos operai valstybinio 
statuso, bet ir nutarė apskritai, net epizo-
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Stasys Šimkus, apie 1920 m. Kauno miesto muziejaus nuotr.

Jeronimas Kačinskas, apie 1960 m.
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diškai, jos neberemti, siūlydama tenkintis 
Kauno valstybės operos teatro gastrolėmis. 
Tokio sprendimo priežasčių būta ne vienos, 
tačiau skaudžiausia ir apgailėtina, kad le-
miamą žodį, sužlugdant Klaipėdos operą, 
tarė priešiškai jos atžvilgiu nusiteikę Kau-
no muzikai. Dirigentas J. Kačinskas aiškino, 
kad klaipėdiečių veiklai pritarė prezidentas 
Antanas Smetona, operos išlaikymo sąma-
tą nedvejodama žadėjo patvirtinti Švieti-
mo ministerija /.../, bet „visos trys institu-
cijos (Kauno – D. K.) – opera, konservatorija 
ir radiofonas visu įnirtimu puolė Klaipėdos 
operos rėmimo idėją ir tas klausimas buvo 
galutinai atmestas“ (J.   Kačinskas. Gyveni-
mas ir muzikinė veikla, sud. D. Petrauskaitė. 
1997 m., p. 367).
Apmaudu, kad šalies vyriausybė bei Kau-
no šviesuomenė neįvertino po 700 metų 
atgauto Klaipėdos krašto strateginio vai-
dmens valstybei ir nesuvokė nei meninės, 
nei politinės nepaprastai svarbaus Lietu-
vai miesto Klaipėdos, kaip kultūros židinio,  
reikšmės.
Žygis už operą
Po Antrojo pasaulinio karo, Klaipėda, nors 
dabar jau okupuota Sovietų Sąjungos, ne-
tekusi savo nuolatinės bendruomenės, ap-
gyvendinta žmonėmis iš Didžiosios Lietu-
vos ir Sovietų Sąjungos, dar kartą pakilo į 
žygį už savo operos teatrą. 
Pradžia buvo daug žadanti. Vos nutilus pa-
skutiniams karo aidams, 1945  m., sovietų 

valdžia įsteigė valstybinį Klaipėdos muzi-
kinės komedijos teatrą, jungiantį muziki-
nę ir dramos trupes. Per penkerius metus 
kolektyvas, vadovaujamas dirigento, kom-
pozitoriaus Klemenso Griauzdės, pastatė 
kelis muzikinius veikalus – J. Švedo muzi-
kinę pasaką „Eglė žalčių karalienė“, opere-
tes J. Offenbacho „Perikola“, B. Aleksandro-
vo „Manoji Giuzel“, I. Dunajevskio „Laisvasis 
vėjas“, R. Planquette‘o „Kornevilio varpai“, 
G. Rossini operą „Sevilijos kirpėjas“ ir kt. 
Muzikinius spektaklius publika lankė labai 
noriai: teatro salė visada buvo pilnutėlė. Ta-
čiau – akibrokštas. Niekam nieko nepaaiš-
kinus ir neįspėjus, 1950 m. valdžios spren-
dimu, Muzikinės komedijos teatro muzikos 
trupė buvo išformuota. Vienas iš numano-
mų uždarymo motyvų – šioji trupė savo 
repertuaru nepateisino komunistų partijos 
vilčių bei neatitiko ideologinių reikalavimų. 
Ir vėl jau ne pirmą kartą klaipėdiečiai ėmėsi 
Sizifo darbo – Klaipėdos operos teatro stei-
gimo. 1956 m. mėgėjų jėgomis, dirigentas 
Aleksejus Pozdnejevas, turėdamas dar 
K. Griauzdės įsteigtą puikų miesto mišrų 
chorą ir labai gerus balsus turinčių solistų 
grupelę, pastatė P. Čaikovskio operą „Euge-
nijus Oneginas“. Dar kartą atgijo viltis ir ti-
kėjimas, kad opera Klaipėdoje gyvuos. Nors 
atrodė – šį kartą lūkesčiai pildosi, tačiau 
istorija kartojosi. Gimęs Klaipėdos liaudies 
operos teatras gyvavo. Tačiau kokia kaina! 
Idėjai atsidavusių muzikos žmonių kolekty-
vas turėjo nueiti neįmanomai sunkų kelią. 
Vos ne kas metai, negalėdami pakelti milži-

niško darbo krūvio, skurdaus (dažnai iš val-
džios išmaldauto) finansavimo, keitėsi tea-
tro vadovai ir dirigentai. Sovietiniai kultūros 
biurokratai nesuprato operos žanro specifi-
kos ir sudėtingumo. Todėl ilgą laiką visoms 
teatro grupėms – simfoniniam orkestrui, 
chorui, solistams ir kt. turėjo vadovauti vie-
nas žmogus – dirigentas. Jis, beje, atlikdavo 
ir organizatoriaus, ir bibliotekininko, ir kitus 
begalinius administracinius darbus. Diri-
gentai, neiškentę esamų sąlygų, pasitrauk-
davo. 
1958 m. dirigentas Aleksandras Buzys 
Klaipėdos liaudies operos teatre pastatė 
G. Verdi „Traviatą“, vėliau  Augustinas Ke-
penis – A. Klenickio operą „Prie Nemuno“, 
Robertas Varnas – P. Mascagni „Kaimo 
garbę“. Tik nuo 1966 m. Klaipėdos liau-
dies operos teatras įgijo nuolatinį, atka-
klų ir atsidavusį meno vadovą, dirigentą 
Kazį Kšaną, dirbusį ir stačiusį operas bei 
rengusį įvairiausio žanro koncertus išti-
sus 20 metų (S. Rachmaninovo „Alekas“, 
G. Donizetti „Meilės eliksyras“, J. Straus-
so „Čigonų baronas“, du kartus G. Verdi 
„Traviata“, G. Rossini „Vedybų vekselis“, 
J. Offenbacho „Hofmano pasakos“ ir kt.). 
Šis teatras turėjo profesionalių instru-
mentalistų simfoninį orkestrą, didžiulį, 
stiprų, nors mėgėjišką, chorą; talentin-
gus solistus mėgėjus (V. Kubilienė, G. Ilji-
na, S. Šniukšta, A. Bielskis ir kt.), kuriuos 
palaipsniui keitė Lietuvos valstybinę kon-
servatoriją baigę solistai: M. Gylys, V. Bal-
sytė, V. Tarasovas, V. Kurnickas, A. Sau-

spreikšaitis, V. Kirstukaitė, D. Žūsinaitė ir 
kt. Vyriausybė, galų gale įžvelgusi teatro 
potencialą, pradėjo jį reguliariau (nors ne 
visiškai) finansuoti, tad natūralu – kilo jo 
meninis meistriškumas. 1987 m., Klai-
pėdos liaudies operai pasiekus profesi-
onalų lygį, jai buvo suteiktas valstybinis 
statusas (dabar – Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras), išsprendęs daugybę 
problemų (pastovus didesnis ar mažesnis 
finansavimas, reikalingų padalinių susi-
kūrimas, dirbtuvės, meniniai ir adminis-
traciniai etatai ir kt.). 
Prasidėjo stabiliausias Klaipėdos muziki-
nio teatro laikotarpis
Pastarasis, jau 34 metus trunkantis, 
valstybinio teatro laikotarpis – pats sta-
biliausias šimtmečius skaičiuojančio 
Klaipėdos muzikinio teatro (lietuviško) 
kelyje, nors ir jam teko pergyventi ne vie-
ną blaškymosi bei netikrumo momentą, 
ieškant savo krypties bei identiteto.
Visi ankstesni Klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro vadovai, direktoriai – Laisvė 
Dautartaitė, Ramūnas Kaubrys, Audronė 
Žigaitytė-Nekrošienė, Stasys Domarkas, 
Jonas Sakalauskas ir kt., vyr. dirigentai 
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Miesto kultūros flagmanas ant ravelino 
Pristatome Klaipėdos kultūros rūmų (Danės g. 4), nepriklausomybės priešaušryje vir-
tusių Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro namais, gimimo ir transformacijos istoriją. 
Miesto modernistinės architektūros stilistikos pavyzdžiu tapę rūmai buvo baigti statyti 
1964 m. Devinto dešimtmečio pabaigoje jie tapo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
namais, nors ir buvo nepritaikyti tokiai funkcijai. Teatro gyvenimas juose užtruko dau-
giau kaip tris dešimtmečius, kol 2018 m. prasidėjo rekonstrukcija. Jos metu nugriauta 
dalis sovietinio pastato, o jo vietoje suplanuoti įspūdingi technologiniai sprendimai.

Užstatymas nuo XVI a.
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos instituto direk-
torius, profesorius Vasilijus Safronovas 
pasakojo, kad ankstyviausias užstaty-
mas dabartinio teatro pastato vietoje, 
manoma, buvo jau XVI amžiuje. Jis rodo-
mas XVII a. vidurio ikonografiniuose šal-
tiniuose.
„Užstatymas buvo sunaikintas 1678 
metų gaisro. Po jo šioje vietoje pasta-
tytas miesto gynybinių įtvirtinimų ele-
mentas – ravelinas, apjuostas vandens 
grioviu. Šis ravelinas tuo metu dengė Til-
to vartus, pro kuriuos buvo patenkama į 
miestą iš šiaurinės pusės. Ravelinas nu-
kastas ir griovys užpiltas XVIII amžiaus 
antroje pusėje“, – pasakojo istorikas.
Pasak jo, po Septynerių metų karo 
(1756–1763) miestui plečiantis į kitą 
Dangės krantą, kvartalas buvo užstaty-
tas daugiausia gyvenamaisiais namais. 
Gatvių tinklas tuo metu buvo kitoks nei 

– S. Domarkas, Ilmaras Lapinšas, Vla-
dimiras Ponkinas ir kt. – turėjo savąją 
muzikinio teatro viziją, savaip regėjo te-
atro ateitį, jo repertuarinę kryptį, vietą 
ir reikšmę Klaipėdos kultūros gyvenime. 
Šiandieninis Klaipėdos valstybinis muzi-
kinis teatras, vadovaujamas Laimos Vi-
limienės (nuo 2018 m.) ir turintis nuolat 
atsinaujinančias, aukšto meistriškumo 
solistų, baleto artistų trupes, mišrų cho-
rą bei simfoninį orkestrą, su kuriais sė-
kmingai dirba vyr. dirigentas Tomas Am-
brozaitis (nuo 2017 m.), vyr. choreografas 
Aurelijus Liškauskas, vyr. chormeisteris 
Vladimiras Konstantinovas ir kt., yra vi-
siškai pajėgus statyti pačius sudėtingiau-
sius, įvairiausios stilistikos, skirtingos 
muzikinės kalbos pasaulio kompozitorių 
sceninius veikalus. Nuolat kylant tea-
tro meniniam lygiui, turtėjant repertua-
rui, pastatytos operos, operetės, baletai, 
miuziklai, rengiami koncertai ir kt. tenki-
na įvairiausių skonių ir pomėgių žiūrovus. 
Kiekvienas klausytojas teatro repertuare 
gali rasti savo mėgstamą, patrauklų mu-
zikinį spektaklį. Neužsidaręs vien savo 
mieste, teatras plačiai išskleidė spar-
nus, apglėbdamas visą Vakarų Lietuvą. 
Kasmetiniai aukštosios sceninės mu-
zikos festivaliai vilioja ne tik Klaipėdos, 
bet ir Palangos, Neringos, Kretingos, kitų 
miestų bei miestelių žiūrovus.
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šiandien, kadangi 1953–1956 m. statant 
naują Biržos tiltą jis buvo pasuktas į deši-
nę nuo dabartinės Tiltų gatvės ašies. Prieš 
tai gatvės ašis buvo tiesi iki pat pro dabar-
tinę Atgimimo aikštę ėjusios Biržos gatvės, 

o posūkį į dabartines Liepų ir Herkaus 
Manto gatves formavo išlenkta Biržos 
gatvė.
Pašnekovo teigimu, kvartalas nukentėjo 
nuo bombardavimų 1944 m. rudenį ir buvo 
demontuotas plytoms 1945–1946 m. 
2018 m. rudenį pradėjus archeologinius 
darbus, bendrovės „Statybų archeolo-
gai“ darbuotojai aptiko dviejų XX a. pr. 
pastatų pamatų liekanas. Gavus pavel-
dosaugininkų leidimą, šie pamatai buvo 
demontuoti ir jų vietoje toliau vykdyti 
detalieji archeologiniai tyrimai. Jų metu 
rasti trys latakai, kuriais vanduo buvo nu-

Būsimo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato vizualizacija / KVMT archyvas

Teatro pastato istorija



pokario metų. 6-ojo dešimtmečio pradžioje 
pagrindiniais dabartinės Atgimimo aikštės 
akcentais buvo nuspręsta paversti Kultūros 
ir technikos namus rytinėje jos pusėje bei 
administracinį pastatą – vakarinėje.
Architektas Tomas S. Butkus knygoje „Klai-
pėdos urbanistinė raida 1945–1990” rašo, 
kad yra išlikę du 1955–1956 metų Kultū-
ros ir technikos rūmų projekto variantai 
(architektai Algimantas Mikėnas, Juozas 
Gudelis, Antanas Algimantas Sprindys), 
„atskleidžiantys ne tik to laiko urbanistines 
ir architektūrines nuostatas, bet ir politinio 
užsakymo pobūdį“. 1959 m. patvirtintas ga-
lutinis Klaipėdos kultūros namų projektas, 
„apvalytas nuo nesaikingumų“, o galutinio 
projekto autoriumi tapo A. Mikėnas. 
Rūmus statė Keturioliktoji statybos valdy-
ba (1966 m. pervadinta į Klaipėdos statybos 
tresto 1-osios statybos valdybą), vadovau-
jama Mykolo Pužausko. Iškilo kultūros židi-
nys, turįs 4800 kvadratinių metrų naudin-
go ploto ir užimantis 30 tūkstančių kubinių 
metrų. Jį statant teko nutinkuoti 4 tūkstan-
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vestas nuo šioje vietoje stovėjusių pas-
tatų Dangės upės link, vienas karkasinio 
pastato ar mūrinio statinio rostverkas. 
Seniausias radinys šioje vietoje –  XVIII a. 
pab.–XIX a. pr. sukalti masyvūs, tašy-
ti, keturkampio skerspjūvio poliai, tarp 
kurių buvo vietomis sudėtos vertikalios 
galbūt pusrūsio lentos. Spėjama, kad tai 
arba masyvaus fachverkinio sandėlio 
karkaso elementai, arba jie yra susiję su 
buvusios XVIII a. antros pusės krantinės 
įtvirtinimais.
Užstatė dykrą
Nuo 1945-ųjų kvartaliukas, buvęs da-
bartinio muzikinio teatro vietoje, anot 
to meto Klaipėdos gyventojų, buvo „vie-
ni griuvėsiai, absoliučiai viskas sumalta, 
griuvėsių krūvos, plytgaliai“.
Pasak V. Safronovo, demontavus karo 
metu nukentėjusius pastatus, atsiradu-
sią dykrą užstatyti planuota nuo pirmųjų 

čius kvadratinių metrų fasado, kurio dides-
nę pusę sudaro granitinė skalda. Rūmų sta-
tyba kainavo 550 tūkstančių rublių.
Išskirtinis savo bokštu
„Šis pastatas išsiskyrė 33 metrų devy-
nių aukštų bokštu, nes tuo metu kitų tokio 
aukščio nepramoninės paskirties pastatų 
Klaipėdoje nebuvo, kas vėl liudija neeilinę 
šiam pastatui teiktą reikšmę. Kartu su gre-
ta pastatytu keturių aukštų gyvenamuoju 
namu Kultūros rūmai visiškai suformavo 
užstatymą rytinėje aikštės pusėje“, – sakė 
V. Safronovas.
1964 metais baigtus statyti Klaipėdos kul-
tūros rūmus galima laikyti pirmu miesto 
kultūros flagmanu. Tuo metu tai buvo vie-
nas iš įspūdingesnių modernistinės stilisti-
kos ir vienas didžiausių visuomeninės pa-
skirties pastatų Lietuvoje. Ant 33 metrų 
aukščio administracinės dalies stogelis su 
pirmuoju mieste skaitmeniniu laikrodžiu 
buvo sumontuotas tik 1974 m.
2008 m. UAB „Investicijų ekspresas“ Klai-
pėdos valstybinio muzikinio teatro užsaky-
mu parengtoje šios įstaigos infrastruktūros 
plėtros studijoje rašoma, kad statytas kaip 
miesto kultūros namai, pastatas buvo skir-
tas viešiems neprofesionaliems poreikiams 
– šokiams, Liaudies operai, kitiems masi-
niams kultūriniams renginiams organizuoti. 
Anot studijos autorių, Vykdomasis komite-
tas Kultūros namuose dar nuomojo patal-

Atkelta iš 14 psl. 
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1945 m. dabartinio Klaipėdos muzikinio teatro vietoje 
buvo vieni griuvėsiai. Mažosios Lietuvos istorijos 
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Kultūros ir technikos rūmų statybos 1961 m. balandį.
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pas KGB, Kultūros skyriui ir taip užėmė 
visą priestatą, esantį Herkaus Manto ga-
tvėje. Pirmame aukšte įsikūrė Kultūros 
rūmų administracija, antrajame – Kul-
tūros skyriaus centralizuota buhalterija. 
Trečiame aukšte, šalia Kultūros skyriaus 
patalpų, buvo ir Liaudies operos patal-
pos. Visas ketvirtas aukštas buvo skirtas 
Liaudies operos repeticijų klasėms – tiek 
choro, tiek solistų, tiek orkestro repetici-
joms. Taip pat pastate buvo įsikūręs  šo-
kių ir dainų ansamblis „Žilvinas“.
Pritaikė muzikiniam teatrui
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 
kaip profesionalaus meno kolektyvas, 
buvo įsteigtas 1987-aisiais. Tais pačiais 
metais buvo pradėtas rengti projektas, 
siekiant pritaikyti Kultūros rūmų pastatą 
naujai paskirčiai. Jo autoriai - architektai 
Linas Jurgaitis ir Vitalijus Žavridas.
Pastate įsikūrus muzikiniam teatrui, čia 
buvo įrengta siuvykla, baleto salė, cho-
ro studija, grimo kambariai, administra-
ciniai kabinetai pertvarkyti į repeticijų 
klases. Darbo kabinetams įrengti pritai-
kytas net koridorius. Teatre suremon-
tuota fojė, žiūrovų salė sumažinta naujai 
įrengtos orkestro ložės sąskaita (vietoje 
buvusių 600 vietų liko 500).
2000-aisiais buvo rekonstruojami teatro 
scenos įrenginiai — apšvietimas, stry-
pai, valdymo pultai. Scenoje trūkstant 

užkulisinių nišų, rekonstrukcijos metu buvo 
įrengta tik viena labai maža scenos kišenė, 
tačiau nebuvo sukurta pakankamai vietos 
dekoracijoms, nebuvo užtikrintas dekoraci-
jų iškėlimas į sceną.
Abi šios rekonstrukcijos iš esmės situacijos 
nepagerino. 2008 m. parengtoje galimybių 
studijoje buvo rašoma, kad orkestro repeti-
cijų salė visiškai nepritaikyta – nėra akusti-
kos, garso izoliacijos, kitų šioms specifinėms 
patalpoms būdingų parametrų. Pastate ne-
įrengta ventiliacinė sistema, langai nevars-
tomi, todėl neužtikrinta net natūrali patalpų 
ventiliacija. Bene didžiausia įvardinta pro-
blema – spektakliams nepritaikyta scena. 
Anot UAB „Investicijų ekspresas“ galimybių 
studijos, jau iškart po muzikinio teatro įsi-
kūrimo pastate buvo pradėtos diskusijos ir 
procedūros dėl šiai įstaigai tinkamo naujo 
statinio. 1988 m. buvo sukurti ir pristatyti 
trys Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
architektūriniai projektai, tačiau prasidėję 
esminiai valstybės pertvarkos procesai pa-
koregavo miesto bei muzikinio teatro pla-

nus ir ši iniciatyva toliau nebuvo plėtojama.
Statyti ar rekonstruoti?
2014-ųjų liepą nuspręsta senąjį teatro pas-
tatą rekonstruoti ir išplėsti. 2015-ųjų kovą 
Klaipėdos miesto tarybos kolegija pritarė 
parengtai naujai teritorijos tarp Herkaus 
Manto, Liepų, J. Karoso ir Danės gatvių de-
taliojo plano koncepcijai. 
2015-ųjų rudenį bendrovė „Inžinerinė min-
tis“ kartu su vokiečių architektų įmone „Stu-
dio Gollwitzer Architekten GmbH“ parengė 
pastato rekonstravimo techninį projektą, 
o 2016-ųjų balandį jis pristatytas visuo-
menei. Svarbiausiu rekonstrukcijos akcen-
tu tapo automobilių stovėjimo aikštelės 
vietoje suprojektuotas naujas priestatas, 
kurio langai nukreipti į Dangę. Po juo - du 
žemutiniai aukštai, kuriuose įsikurs repeti-
cijų salės, kostiumų saugykla ir kt. Pirma-
me aukšte susijungs išliksiančio senojo ir 

naujojo pastato erdvės. Pagrindinė salė 
suplanuota gerokai didesnė – 700 vietų. 
Antrame aukšte irgi susilies seno ir naujo 
pastato fojė erdvės. Šiame aukšte duris 
atvers mažoji teatro salė su 200 vietų. 
Teatras 2018 m. birželio 6 d. pasirašė 
rangos darbų sutartį su konkurso laimė-
toja pripažinta UAB „Infes“. Tų pačių rug-
sėjo 14 d. buvo duotas oficialus rekons-
trukcijos startas. 
Apie rekonstrukcijos pradžią iškilmin-
gai paskelbta įkasant kapsulę ateities 
kartoms būsimo pastato pamatuose. 
Iki 2020 m. pabaigos atlikta daugiau nei 
pusė suplanuotų pastato rekonstrukci-
jos darbų.

Parengta pagal Martyno Vainoriaus straipsnį
portale „Atvira Klaipėda“ 

Atvirukas iš Utenos kraštotyros muziejaus

1959 m. gegužės 15 d. „Tarybinės Klaipėdos“ publikuota 
Kultūros ir technikos rūmų projekto iliustracija

Atkelta iš 15 psl. 
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Kazys Kšanas: ar šiandien kam pavyktų 
suburti neapmokamą simfoninį orkestrą?
Klaipėdos liaudies opera, gyvavusi entuziastų dėka, prieš 34 metus tapo Klaipėdos vals-
tybiniu muzikiniu teatru. Kalbamės su Klaipėdos liaudies operos teatro vadovu Kaziu Kša-
nu - dvidešimt metų buvusiu įkvėpėju daugiau nei šimtui operos profesionalų ir mėgėjų. 
Maestro yra dirigavęs apie tūkstantį koncertų ir muzikinių spektaklių, pastatęs dešimt 
operų. Lietuvos nusipelnęs artistas, Klaipėdos universiteto profesorius emeritas, Klaipė-
dos kultūros magistras K. Kšanas virš penkiasdešimt metų vadovauja ir miesto mišriam 
chorui „Klaipėda“. 
Kartu su maestro bandome apžvelgti istorinius kultūrinius įvykius, prisiminti pirmuosius 
pastatymus ir ryškiausius juose dalyvavusius žmones.

1966–1986 m. buvote Klaipėdos liaudies 
operos teatro meno vadovas ir vyr. dirigen-
tas. Operos kolektyvą sudarė 130–140 en-
tuziastų: dainininkų, choro, orkestro artistų ir 
šokėjų. Per du kūrybinio darbo dešimtmečius 
pasiekta daug svarių meninių rezultatų. Pa-
pasakokite apie savo veiklos pradžią.
Baigus Lietuvos valstybinę konservatori-
ją (dabar LMTA) Vilniuje, mano dirigavimo 
dėstytojas Klemensas Griauzdė, pats po-
kario metais vadovavęs Klaipėdos muziki-
nės komedijos teatrui, paragino vykti į Klai-
pėdą ir imtis vadovauti ten jau nuo 1956 m. 
veikusiam, bet tuo metu beveik visai iširu-
siam Liaudies operos teatrui. Tik aš to neži-
nojau... K. Griauzdė primygtinai kartojo, kad 
būtina Klaipėdoje atgaivinti operos idėją: 
„Kazy, važiuok, reikia, kad Klaipėdoje būtų 
Muzikinis teatras.“ 
Atvažiavęs pamačiau, kad operos teatras 
egzistavo tik popieriuje: spektakliai nebu-
vo rodomi, koncertinė veikla – vangi ir ne-
reguliari. Tebuvo pora solistų ir keliolikos 
žmonių choras. Teko atgaivinti visų teatro 
grandžių – simfoninio orkestro, choro, so-
listų – funkcionavimą. Per gan trumpą lai-
ką suorganizavau didoką mišrų chorą, nes 
paskelbus priėmimą į jį, radosi labai daug 
norinčiųjų. Susigrąžinau buvusius solistus 
– A. Bielskį, K. Jocį, V. Kubilienę, K. Krisiū-
nienę-Gružinskienę, A. Aušrą. „Atradau“ 
naujų solistų: E. Vasilevskį, E. Lučkienę, 
E. Ambrasienę, G. Iljiną, J. Grikšienę, 
S. Donskovą, Š. Juškevičių, S. Šniukštą ir 
kt. Netrukus įsijungė konservatorijas baigę 

vokalistai profesionalai: N. Mameniškienė, 
V. Kuraitė, A. Bajerčius. Prie atgimstančios 
operos orkestro pultų susikviečiau pro-
fesionalius instrumentalistus – muzikos 
mokyklos pedagogus, mokinius, vėliau – 
Lietuvos valstybinės konservatorijos Klai-
pėdos fakulteto dėstytojus bei studentus. 
Nežinau, ar šiandien kas nors gali įsivaiz-
duoti, bet tuomet man vienam teko dirbti 
su visomis grupėmis: choru, orkestru, so-
listais – repetuoti, diriguoti spektakliams, 
ieškoti repertuaro, natų, partitūrų, perraši-
nėti partijas (kopijavimo technikos nebuvo), 
rūpintis visais pastatymų reikalais ir pan. 
Šiek tiek padėjo Klaipėdos kultūros skyrius 
ir Kultūros namai.
Darbas buvo itin sudėtingas dar ir dėl to, 
kad jis rėmėsi tik entuziazmu ir begaliniu 
noru turėti savą Klaipėdos operą; visi dirbo 
be jokio atlygio (menką atlyginimą gavau 
tik aš – vadovas, koncertmeisterė ir pasta-
tymo dalies vedėjas). Netrukus vadovų gre-
tas papildė chormeisterė Genovaitė Mairo-
nienė.
Man reikėjo sugebėti dirbti taip, kad žmo-
nės po savo tiesioginio darbo sutiktų be at-
lygio dainuoti, groti Liaudies operos teatre, 
t. y. repetuoti, kurti, statyti rimtus sceninius 

Nukelta į 18 psl.
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muzikinius veikalus. Visų buvusių atlikėjų 
garbei galiu pasakyti, kad jie dirbo atsidavę, 
užsidegę, sąžiningai, negailėdami nei savo 
jėgų, nei laiko. Juk repeticijos užsitęsdavo 
iki vėlaus vakaro, neretai ir iki vidurnakčio. 
Gal žinote kokį burtažodį? Nes suburti dau-
giau nei šimtą žmonių, dirbančių neatlyginti-
nai, sudėtinga misija.
Nėra jokių paslapčių. Tiesiog gražiai, nuo-
širdžiai elgiausi su žmonėmis, mokėjau 
bendrauti, stengdavausi sudominti, už-
imponuoti, kviesdavau, ragindavau ateiti į 
Klaipėdos liaudies operą. O kai solistui pa-
sisekdavo scenoje, jis pats „užsikabindavo“, 
džiaugdavosi, kad yra laukiamas ir reikalin-
gas. Būdavo ir tokių, kuriais teko nusivilti. 
Operų statymo, koncertų rengimo procesą 
apsunkino nuolatinis repeticijoms tinka-
mo laiko ieškojimas, derinimas dėl artistų 
užimtumo tiesioginiuose darbuose, kurie 
buvo jų pragyvenimo šaltinis. Darbo diena 
„išsitempdavo“ nuo ryto iki nakties. 

Netenka stebėtis, kad prieš mane Klaipėdos 
liaudies operos teatrui vadovavę keturi di-
rigentai (A. Pozdnejevas, A. Buzys, A. Kepe-
nis, R.  Varnas), pastatę po vieną spektaklį, 
pabūgę šio varginančio darbo, neištverdami 
įtampos ir begalės rūpesčių, po 2–3 metų 
pasitraukdavo, išvykdavo ieškoti darbo į ki-
tus miestus. Paskutinysis iš jų R. Varnas, 
1963 m. pastatęs P. Mascagni operą „Kai-
mo garbė“, paliko teatrą ir išvažiavo į Kauną.  
Mažai kas tikėjo, kad ir aš liksiu ilgam. Ta-
čiau, kaip matote, tai užtruko du mano gy-
venimo dešimtmečius (1966–1986). 
Nuo ko priklausydavo pastatymų sėkmė?
Ar gastrolėms į Klaipėdą atvykdavo žinomų 
solistų?
Kaip ir kiekviename teatre, vieni spektakliai 
rodomi rečiau, kiti – nenueina nuo scenos 
ilgai. „Aleką“, be generalinės repeticijos, ku-
rią stebėjo pilna žiūrovų salė, parodėme gal 
penkis kartus. Po vieną šios operos spekta-
klį parodėme Liepojoje ir Vilniaus operos te-
atruose. „Čigonų baronas“ vaidintas daugy-
bę kartų. Džiaugiuosi, kad praėjus metams 
po premjeros (1971), 1972 m. man pavyko 
susitarti su ką tik iš Milano „La Scalos“ grį-
žusiu garsiuoju mūsų tenoru Virgilijumi No-
reika, kad jis padainuotų dviejuose „Čigonų 
barono“ spektakliuose Klaipėdoje. Tai buvo 
didžiulis įvykis mieste: V. Noreika dainuoja 
Barinkajų „Čigonų barone“, aš – diriguoju. 
Publika netilpo žiūrovų salėje, žmonės sta-
ti stovėjo fojė. Vėliau V. Noreika mūsų „Tra-
viatoje“ dainavo Alfredą.

Norėdamas paįvairinti spektaklius, dar la-
biau sudominti publiką, į įvairių operų spek-
taklius vis dažniau kviesdavausi žymius 
Vilniaus, Kauno, Talino, Maskvos solistus. 
Mūsų operose vaidmenis atliko E. Kaniava, 
I. Milkevičiūtė, S. Stonytė, V. Prudnikovas, 
R. Vešiota, D.  Juodikaitytė, E. Kuodis, P. Za-
remba ir daugelis kitų. „Traviatoje“ pagrindi-
nes Violetos ir Alfredo partijas yra dainavę 
beveik visi LNOBT pagrindiniai solistai: vie-
ną savaitę vienas gastrolierius, kitą savaitę 
– kitas. Tai labai pakeldavo ne tik publikos 
susidomėjimą, bet ir sužadindavo mano bei 
viso kolektyvo norą dar geriau dirbti. 
Su didele pagarba prisimenu estų garse-
nybę, legendinį tenorą Hendriką Krum-
mą, kuris, atlikęs Alfredo partiją „Traviato-
je“, paprašė surengti ir jo solinį koncertą su 
simfoniniu orkestru. Koncerto programai 
reikalingas partitūras jis atsivežė pats. Svo-
ris buvo nemažas. Lietuvos konservatorijos 
Klaipėdos fakultetuose įvyko įspūdingas 
koncertas su dar algos negaunančiu orkes-

tru (juokiasi). Taip, tai buvo neeilinis kon-
certas Klaipėdos istorijoje! Beje, į Klaipėdą 
H. Krummas atvyko tiesiai iš Maskvos (ne-
užsukęs į namus Taline), Didžiajame teatre 
padainavęs Manriko partiją Giuseppe Ver-
di operoje „Trubadūras“, tuo parodydamas 
mums didelę pagarbą. Juk ir lagaminus su 
partitūromis Klaipėdos koncertui teko tam-
pyti po Maskvos viešbučius.
1985 metais pastatyta J. Offenbacho opera 
„Hofmano pasakos“ – vienas sudėtingiausių 
ir reikšmingiausių jūsų darbų uostamiesčio 
operoje?
Atėjo momentas, kai viso išaugusio, tapu-
sio profesionaliu Klaipėdos liaudies operos 
teatro dalyvių pastangomis, galėjome im-
tis vieno sudėtingiausių operos literatūro-
je veikalo, turinčio gausybę solinių partijų 
– Jacques‘o Offenbacho operos „Hofmano 
pasakos“. 
Nuo 1984 m. mūsų teatro simfoninis orkes-
tras, susidedantis iš 50 atlikėjų, jau buvo vi-
siškai apmokamas (etatinis), tad buvo mo-
tyvuotas groti kuo geriau ir dėl drausmės bei 
lankomumo nebereikėjo jaudintis. Didesnė 
pusė solistų taip pat gaudavo atlyginimus. 
Solistų trupės meninį lygį kėlė aktyviai dir-
bantys profesionalai dainininkai: V. Kurnic-
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Klaipėdos liaudies operos choro ir simfoninio orkestro koncertas. 
Dirigentas K. Kšanas,1976 m. Asmeninio archyvo nuotr.
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kas, M. Gylys, V. Tarasovas, V. Balsytė, 
V. Kirstukaitė, A. Sauspreikšaitis, V. Va-
doklienė, A. Bajerčius ir kt. Į Liaudies ope-
ros gretas labai sėkmingai įsiliejo tuomet 
dar studentas, talentingas choro dirigen-
tas V. Konstantinovas (dabartinis Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro vyr. chormeis-
teris), daug padėjęs dirbant su operos cho-
ru, kurio bent pusė dalyvių taip pat gaudavo 
atlyginimus. Pagerėjus sąlygoms, visi matė 
spartų teatro meninį-kokybinį ir kiekybinį 
augimą. Dirbome reguliariai, turėjome nuo-
latinę afišą - per mėnesį parodydavome 
4–6 spektaklius ar koncertus.
„Hofmano pasakos“ tapo tarsi mano darbo 
kvintesencija. Tačiau to meto Lietuvos val-
džiai šis pasirinkimas nepatiko, laikė jį netin-
kamu idėjiškai. Kultūros ministerijos vadai, 
skirdami finansavimą, jautėsi galį reguliuoti 
ir repertuarą, todėl siūlė statyti kažką re-
alistiško... Nepaklausiau. Man labai patiko 
„Hofmano pasakų“ idėja, jo simbolika, gi-

liaprasmiai personažų charakteriai, kūriny-
je tarsi įkūnijantys menininko egzistencijos 
problemiškumą, gyvenant idealų ir iliuzijų 
pasaulyje. „Hofmano pasakas“ buvau tie-
siog įsimylėjęs. O statyti sekėsi nelengvai. 
Dekoracijos, gaminamos Vilniaus operos 
teatre, vėlavo (savo dirbtuvių, kaip ir kos-
tiumų siuvėjų padalinio neturėjome), stab-
dydamos režisūrinės koncepcijos sprendi-
nius. Valdžia kaltino mane dėl atidedamos 
premjeros, o iš tikrųjų stabdis buvo deko-
racijų vėlavimas. Įvykusi premjera turėjo 
didžiulį pasisekimą. Labai palankiai apie ją 
atsiliepė muzikos kritikai. 
Sykiu su „Hofmano pasakomis“ pastatėme 
ir G. Rossini operą „Vedybų vekselis“ (1985). 
Į ją pakviečiau dar vieną savo „atrastą“ es-
trados solistą Adolfą Jarulį. Įsivaizduokite 
– talentingas žmogus, nežinantis natų, pas 
mus dainavo itališkoje operoje! Atliko jis ir 
Vilko vaidmenį V. Gokielio operoje vaikams 
„Raudonkepuraitė“ (1982). 
Iš kur Klaipėdos liaudies opera ir jos entuzi-
astai gaudavo dekoracijų, kostiumų pastaty-
mams? Ar sulaukdavote režisierių pagalbos?
Lėšų dekoracijoms, sceniniams kostiu-
mams skirdavo Klaipėdos kultūros namai. 
Scenografus, dailininkus dažniausiai kvies-
davomės iš Vilniaus. „Aleko“ scenografi-
ją kūrė dailininkas M. Labuckas iš Lietuvos 
operos ir baleto teatro, „Čigonų baronui“ – 
Igoris Ivanovas iš to paties teatro, „Meilės 
eliksyrui“ – Henrikas Ciparis, taip pat iš Vil-

Atkelta iš 18 psl. 
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S. Šniukšta (Žermonas), D. Grybauskienė ir V. Noreika (Alfredas)
G. Verdi operoje „Traviata“. K. Kšano asmeninio archyvo nuotr.

Solistė Klementina Gružinskienė, dirigentas Kazys Kšanas, 
koncertmeisterė Margarita Vaicekauskienė ir operos 
solistas Algirdas Čiplys. K. Kšano asmeninio archyvo nuotr.
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niaus operos, „Studentui elgetai“ – klaipė-
dietė Sofija Kanaverskytė, antrojo pastaty-
mo „Čigonų baronui“ – vilnietės dailininkės 
L. Čarneckaitė ir D. Vanagienė, „Raudonke-
puraitei“ – vilnietės D. Vanagienė ir I. Zaba-
rauskaitė, „Vedybų vekseliui“ – klaipėdie-
tė O. Ronkaitienė, „Hofmano pasakoms“ 
– D.  Vanagienė. 
Režisuoti kviečiau žinomus Klaipėdos tea-
tro žmones: dramos aktorius Balį Juškevi-
čių, Eleną Savukynaitę, operos solistę Ge-
novaitę Avižienienę, antrąjį „Čigonų baroną“ 
ir „Raudonkepuraitę“ režisavo profesionali 
dramos režisierė Angelė Juškevičienė. Di-
delė garbė man buvo dirbti su garsiu akto-
riumi Vytautu Paukšte, režisavusiu „Čigonų 
baroną“, „Meilės eliksyrą“ ir „Traviatą“. 
Sudėtinga jiems buvo kurti Klaipėdos liau-
dies operoje, nes nebuvo tam tinkamų są-
lygų, neturėjome net vietos dekoracijoms 
sandėliuoti, sceniniams rūbams saugoti. 
Kone savo atskirą veiklą vykdė ir mišrus 
Klaipėdos liaudies operos choras (60-70 
dalyvių), su kuriuo jūs rengėte atskiras nuo 
spektaklių koncertines programas?
Choras dalyvavo ne tik operų spektakliuo-
se. Norėjome reikštis kur kas plačiau, nes 
choras buvo meniškai gan stiprus, pajėgus 
atlikti įvairiausių žanrų kūrinius. Tad mielai 
dalyvaudavome Dainų šventėse, rengda-
vome chorines programas ir daug gastro-
liavome. Dainavome ne tik su fortepijonu ar 
a cappella, bet rengėme koncertus su savo 

simfoniniu orkestru, solistais. Beje, tada 
su orkestru man jau padėjo dirbti dirigen-
tas Algis Jonas Lukoševičius, simfoninio di-
rigavimo profesiją įgijęs Sankt Peterburgo 
N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje. Su 
juo kartu parengdavome įvairias, net tiems 
laikams labai modernias programas (V. Ba-
cevičius, H. Elleris, A. Skultė ir kt.). Su val-
tornistu Žygimantu  Čmeliausku, iš orkestro 
muzikantų subūrę kamerinę grupę, atlikda-
vome senovinį, barokinį repertuarą.
1986 m. Klaipėdos liaudies opera išaugo
į Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą. Papa-
sakokite apie tuos lemtingus įvykius.

Kaip minėjau, palaipsniui augant Liaudies 
operos teatro meniniam lygiui, vis noriau į jį 
važiuojant jauniems profesionalams solis-
tams ir instrumentalistams, nuolat pilnoje 
salėje rodant spektaklius, rengiant pasiseki-
mą turinčius koncertus, vadovybei didinant 
finansavimą, steigiant etatus, buvo akivaiz-
du, kad Liaudies opera jau seniai „išaugo“ iš 
mėgėjų „rūbo“. Tapo aišku, kad atėjo metas 
Liaudies operos teatrui suteikti valstybinį 
statusą. 1986 m. aktyvumą pradėjo rodyti 
ir miesto valdžia: Vykdomojo komiteto pir-
mininkas Alfonsas Žalys, Kultūros skyriaus 
vedėja Nijolė Navogreckienė. Idėjai pritarė 
ir Lietuvos finansų bei kultūros ministerijos.
Klaipėdos liaudies operos teatrui patiriant 
virsmą į valstybinį muzikinį teatrą, aš taip 
pat dirbau ir Lietuvos valstybinės konserva-
torijos Klaipėdos fakultetuose docentu. Vy-
riausybei patvirtinus valstybinio muzikinio 
teatro statusą, jam vadovauti buvo paskirti 
žmonės iš Kauno. Man pasiūlė vyriausiojo 
chormeisterio pareigas, bet tik su sąlyga, 
kad atsisakysiu darbo fakultetuose. Tačiau 
aš nenorėjau mesti darbo aukštojoje mo-
kykloje, netekti profesūros galimybių. Taip 
ir palikau muzikinį teatrą: dvidešimt metų 
buvau pratęs vadovauti sau pats, kitaip ne-
bemokėjau (juokiasi). 
Šventa vieta tuščia nebūna?
Naujai (1987 m.) subūriau mėgėjų miš-
rų chorą „Klaipėda“ (jame, beje, buvo daug 
Liaudies operos teatro choristų), kuris ir da-
bar reziduoja Žvejų rūmuose. Iki šiol su šiuo 

tebegyvuojančiu choru rengiu įvairiausias 
programas, kurias sudaro dainos apie jūrą, 
Klaipėdą, lietuvių liaudies dainų harmoni-
zuotės, Mažosios Lietuvos kompozitorių 
dainos, sakraliniai kūriniai ir kt. Dalyvau-
jame Lietuvos ir regiono Dainų šventėse. 
Gastroliuojame užsienio šalyse: Vokietijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Makedonijoje, Lenkijoje, 
Estijoje ir kt. Tačiau labiausiai aš bei choro 
artistai mėgstame ir daugiausiai dainuoja-
me ištraukas iš operų bei operečių, dažnai 
pasikviesdami Klaipėdos ir kitų miestų žy-
mių solistų. Man labai malonu, kad jau daug 
metų choro koncertmeisterė yra mano du-
kra Miglė Mosėnienė. 
Didelį džiaugsmą man teikė ilgametis diri-
gento darbas Menų fakulteto Operos stu-
dijoje, kurioje startavo nemažai šiandien 
Klaipėdoje žinomų solistų: J. Butkytė, 
R. Ulteravičiūtė, K. Nevulis, A. Dovydaitie-
nė, S.  Zonys, V. Trakys, T. Jakas ir kt. Su jais 
ir daugeliu kitų Operos studijoje rengdavo-
me koncertus, statydami ištraukas, ištisus 
veiksmus iš operų ir operečių (režisierė prof. 
Ona Glinskaitė). Operos studija kaip disci-
plina buvo privaloma visiems Dainavimo 
katedros studentams. 

Atkelta iš 19 psl. 
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Publikos linksma reakcija C. Millöckerio operetės „Studentas 
elgeta“ metu... K. Kšano asmeninio archyvo nuotr. 
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Kokią žymę Jūsų gyvenime paliko dvidešimt 
metų Klaipėdos liaudies operoje?
Tie metai, vadovaujant Klaipėdos liau-
dies operos teatrui, buvo patys sunkiau-
si, sudėtingiausi, bet kartu ir patys lai-
mingiausi mano gyvenime. Dirbau darbą, 
kurį be galo mėgau ir mylėjau, kaip ir 
tuos žmones, ėjusius su manimi. Nors 
esu baigęs choro dirigavimą, o simfoni-
nio-operinio dirigavimo skonį patyriau 
tik stažuodamasis Sankt Peterburgo 
konservatorijoje, tačiau stambios for-
mos, ypač opera, man, pagal vidinį jaus-
mą, muzikinės dramaturgijos suvokimą, 
buvo pati artimiausia. Liaudies operos 
teatre dirbau neskaičiuodamas valan-
dų, nekreipdamas dėmesio į poilsio die-
nas (tokių man kaip ir nebuvo), kažkodėl 
nelabai jaudino ir menkas atlyginimas. 
Dirbau, daug ko atsisakydamas, neretai 
aukodamas šeimos interesus bei porei-
kius. Tačiau tai nenuėjo veltui. Pastan-
gos ir įdėtas darbas pasiekė mano ilgai 
brandintą, išsvajotą rezultatą – Klaipė-
doje gyvuoja valstybinis muzikinis tea-
tras, septynmyliais žingsniais einantis 
meninio meistriškumo link. Praėjus net 
trims dešimtmečiams nuo mano darbo 
operos teatre pabaigos, kartais ir dabar 
sapnuose „padiriguoju“ kokį nors muzi-
kinį spektaklį.

Atkelta iš 20 psl. 

„Kalbant apie muzikinio teatro istoriją, 
būtina paminėti dirigentą Kazį Kšaną. Jis 
yra visa ko pradžia šioje istorijoje. Jei ne jo 
ilgametis darbas, atsidavimas ir begalinis 
noras, kažin ar Klaipėda turėtų muzikinį 
teatrą? Buvo laikas, kai studijavau Lenin-
grado (dabar Sankt Peterburgas) konser-
vatorijos Operinio-simfoninio dirigavimo 
katedros aspirantūroje bei dėsčiau Klai-
pėdoje, tad nuolat važinėjau ir skraidžiau 
tarp šių dviejų miestų. Mokslai vieno-
je garsiausių ir geriausių konservatorijų 
man tapo tikrais muzikos meno univer-
sitetais. Dirigavimo žinių teko semtis iš 

Algis Jonas Lukoševičius:
pastatyta daug puikių spektaklių
Šiemet 80-metį švenčiantis dirigentas Algis Jonas Lukoševičius
Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui vadovavo 1991–1992 metais. 

geriausių to meto pedagogų, profesorių: 
N.  Rabinovičiaus, E. Mravinskio, A. Dmi-
trijevo, J. Serebriakovo, A.  Jansono, o ben-
drauti teko su daugeliu garsių muzikų, kaip 
I. Glikmanas, R. Tichomirovas, M. Heife-
cas, E. Grikurovas, kurie darė didelį poveikį 
mano, kaip jauno dirigento, formavimuisi. 
Baigęs šias sudėtingas studijas, dar porą 
metų buvau tos pačios operinio-simfoninio 
dirigavimo katedros asistentas-stažuoto-
jas. Vėliau man siūlė pasilikti Leningrade, 
būti Operos studijos orkestro, kuris jun-
gė 110 muzikantų, meno vadovu ir diri-
gentu, bet nugalėjo nostalgija Klaipėdai, 

tėvai buvo sulaukę garbaus amžiaus ir 
silpni, tad nutariau važiuoti į Lietuvos 
pajūrį. K. Kšaną pažinojau nuo studijų lai-
kų Vilniuje, tad natūralu, kad jis kaip tuo-
metinis Klaipėdos liaudies operos vado-
vas pakvietė mane čia diriguoti. Jis statė 
operas, operetes, aš dirigavau simfoni-
nius koncertus. Tada ir prasidėjo tikras 
įdomus darbas“– prisimena A. J. Lukoše-
vičius. 
Dirigentas sako, kad Klaipėdos liaudies 
operoje buvo pastatyta daug puikių spek-
taklių, išskirtinis jo manymu – Jacques‘o 
Offenbacho opera „Hofmano pasakos” 
(statytojas-dirigentas K. Kšanas). A. J. Lu-
koševičius mena savo diriguojamus kon-
certus su Klaipėdos liaudies operos teatro 
simfoniniu orkestru, vėliau jau Klaipėdos 
valstybiniame muzikiniame teatre sta-
tytus ir diriguotus operos spektaklius – 
Gian Carlo Menotti „Mediumą“, Gaetano 
Donizetti „Varpelį“, Gioacchino Rossini 
„Italę Alžyre“, Piotro Čaikovskio „Eugeni-
jų Oneginą“, Milano Nováko „Opera Ma-
fijozo“, baletus – Bogdano Pawlowskio 
„Snieguolę ir septynis nykštukus“, Wal-
terio Mnatsakanovo „Čaplino ir Dolskio 
kortą“, Maurice‘o Ravelio „Bolero“ ir kitus.

A. J. Lukoševičius. Asmeninio archyvo nuotr.
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Laisvė Dartautaitė: Dautartų giminės kūrėjai 
Klaipėdai dovanojo dvi „Traviatas“
Kad Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kūrybinio gyvenimo varomoji jėga — entuazi-
azmas, patvirtina ir 1992–1995 m. Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui vadova-
vusios charizmatiškosios baletmeisterės Laisvės Dautartaitės patirtys bei išgyvenimai. 
Vadovaudama Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui, ji parengė choreografinių mi-
niatiūrų vakarą „Akimirkos“, baletą vaikams „Daktaras Aiskauda“ ir kitus spektaklius, o 
1994 m. gruodžio 31 d. publika išvydo Giuseppe Verdi operą „Traviata“ su italų dirigentu 
Dante Anzolini. Choreografiją operai kūrė L. Dautartaitė. Čia esama sąsąjų su 1934 me-
tais, kai Klaipėdoje muzikos bei teatro entuziastų dėka įvyko pirmoji G. Verdi „Traviatos” 
premjera. Šią operą režisavo L. Dautartaitės tėvas — Valstybės teatro Kaune operos solis-
tas Stasys Dautartas.

S. Domarkas, L. Dautartaitė, V. Konstantinovas. KVMT nuotr.

Papasakokite apie darbo muzikiniame 
teatre pradžią: kas tapo akstinu atvykti 
dirbti į Klaipėdą? 
1991 m. paskutinę atostogų dieną su jau-
nystės drauge Danguole Budzinauskiene 
automobiliu pro Žvejų rūmus važiavome 
miesto centro link. „Čia labai gera koncertų 
salė“, – paaiškino draugė. Pavažiavus sena-
miesčio link, draugė linktelėjo rody-dama: 
„Čia mūsų muzikinis teatras.“ Juokais pa-
klausiau, gal jiems reikia baletmeisterio, o 
draugė užtikrino, kad reikia, ir liepė užsuk-
ti pas muzikinio teatro vadovą pasikalbė-
ti. Puoliau aiškinti, kad pajuokavau, tačiau 
draugė patikino nejuokavusi ir pasuko į te-
atro kiemą.
Tuometinį teatro vadovą Algį Lukoševičių 
pažinojau nuo vaikystės, t. y. nuo moks-
lų dabartinėje Vilniaus Nacionalinėje M. K. Čiur- 
lionio menų mokykloje. Maestro mane su-
tiko maloniai: prisiminėme senus gerus lai-
kus, aptarėme mano galimybes Klaipėdoje 
ir sutarėme, kad po savaitės atvyksiu dirbti.
Kokia tuo metu buvo muzikinio teatro trupė, 
šokio spektakliai?
Aplinkybės tapo akstinu išbandyti jėgas 
Klaipėdoje. Lygiai po savaitės nuo savo vieš-
nagės pajūryje, pakilau į baleto klasę, įsikū-
rusią Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
ketvirtame aukšte. Pirmą dieną tik stebėjau 
baleto artistų trenažą, vadinamąją pamoką. 
Tuo metu čia šoko septynios baleto artistės: 
trys iš jų su gera rusų baleto mokykla, ke-

turios gerą išsilavinimą turinčios lietuvaitės 
(arba kaip mes vadindavome – „čiurlioniu-
kės“, baigusios M. K. Čiurlionio menų moky-
klos Baleto skyrių), o aštunta – nelabai vy-
kusi, tačiau gerai sudėta, graži. „Bet ką man 
su ja veikti?“ – pagalvojau. Aštuoni baleto 
artistai: trys su gerais rusų baleto mokyklos 
pagrindais, likę – irgi neblogi. Tai trys geros 
solistų poros. Jau galima dirbti – nutariau.
Kokie žymiausi ano meto primarijai ir prima-
balerinos? O gal teko stebėti, kaip gimsta 
naujos baleto žvaigždės?
Mane žavėjo, kad visi baleto šokėjai buvo 
beveik vienmečiai, jauni ir gražūs. Tačiau 
konfliktų tarp jų pasitaikydavo. Teatro re-
pertuarą puošė vienas vienintelis baleto 
spektaklis – Matvejaus Vasiljevo „Paryžiaus 
žvaigždė“ (E. Piaf dainų motyvais, baletm. 
V. Lisovskaja). Jame buvo užimti keturi ba-
leto artistai. Pagrindinį vaidmenį pakaito-
mis atlikdavo tuometinės trupės žvaigždės 
Aislu Panina ir Galina Sanina. Abi techniš-
kos, gražios, jaunos, tikros profesionalės. 
Bet jos nesutarė tarpusavyje... Juokauda-
vau, jei jos gautų visai nebylų vaidmenį, ne-
sutartų, kuri gražiau tyli. O kaip visi kiti? O 
visi kiti tiesiog ateidavo, „atidirbdavo“ pa-
moką ir išeidavo. 

Nukelta į 23 psl.
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Reikėjo kuo greičiau visus apkrauti darbu. 
Kadangi visai neturėjau kordebaleto, beli-
ko statyti vienaveiksmius baletus. Pradė-
jau nuo W. A. Mozarto „Mažosios nakties 
serenados“. Tačiau vis tiek žmonių nepaka-
ko, tad kreipiausi į LMTA Klaipėdos fakulte-
tų Choreografijos katedrą. Nustebau, kaip 
geranoriškai jie sutiko man padėti. Kelios 
merginos netrukus papildė baleto trupę. Su 
kai kuriomis  dirbau po repeticijų. Ir vėl įstei-
giau baleto studiją. Muzikinio teatro pasta-
tymuose užimdavau ir vaikus. Svarbiausia, 
darbas vyko pilnu tempu. Abi mano „žvaigž-
dės“ buvo užimtos. Gimė trečia „žvaigždė“ 
– Tatjana Zacharova: mažutė, trapi, lengvu-
tė, puiki Voronežo choreografijos mokyklos 
auklėtinė šoko su tą pačią mokyklą baigusiu 
Aleksandru Primenko, nepaprastai subtiliu, 
taktišku, jautrios sielos jaunuoliu. 
Jūsų pirmi pastatymai?
Pastatėme M. Musorgskio „Parodos pa-
veikslėlius“: kadangi darbo buvo labai daug, 
o laiko visai mažai, nutariau statyti tik kai 
kurias scenas.  „Ragana“, kurioje kaip pui-
ki aktorė pasirodė A. Panina. Tokią baleriną 
svajoja turėti kiekvienas statytojas. Ką jai 
parodai, ko paprašai — jokių problemų. Vis-
kas jai patogu, su viskuo sutinka. „Viščiukai“ 
su gražuole Marijana Fokina (Višta) ir mano 
trimečiais-keturmečiais studijos vaikučiais 
bei Valdu Marcinkumi (Katinu). „Jaučių trau-
kiamas vežimas“: pilka mase slenka vergai, 

vos vilkdami kojas, ant jų viršaus drybso 
baltas Ponas. Čia nustebino Vladimiras No-
sovas. Puikus aktorius. Nieko nevaidinda-
mas, pritrenkė šalta ciniška išraiška. Ir no-
rėdamas taip nesuvaidinsi. „Katakombos“ 
su Šviesa Juodyte ir Valdu Marcinkumi. 
P.  Ducas „Burtininko mokinys“: vėl V. Noso-
vas (Burtininkas) ir A. Primenko (Mokinys). 
Ir visos merginos kartu su papildymu iš fa-
kultetų. Smagu buvo šioje scenoje matyti 
tiek daug baleto artistų. 
Muzikinio teatro repertuare tuo metu buvo 
dvi vienaveiksmės Gaetano Donizetti ope-
ros - „Rita“ ir „Varpelis“ - bei Gioacchino 
Rossini „Italė Alžyre“. Kaip tik tuo metu buvo 
statoma trečia opera – Piotro Čaikovskio 
„Eugenijus Oneginas“ (A. J. Lukoševičius, 
N. Savinovas, A. Kanunikovas), kurios tre-
čiame veiksme šoko ir baleto trupės artis-
tai.  
Atėjome į sceną repetuoti polonezą, o ten jau 
laukė choras. Nebuvau pasiėmusi darbinių 
batelių, tad nusiaviau batus ir užlipau į sceną 
basa. Choro artistai nusistebėjo, kodėl aš taip 
darau, o aš jiems priminiau apie nerašytas 
scenos taisykles: negalima eiti į sceną su pal-
tu ir batais, su kuriais vaikščioji gatvėje. Cho-
ristams patiko mano paaiškinimas (juokiasi).
Kaip gimė baletas „Daktaras Aiskauda“?
Pradėjome statyti naują spektaklį, Igo-
rio Morozovo baletą vaikams „Daktaras 
Aiskauda“. Kokia Afrika be žirafos? Kas pas 
mus aukščiausia moteris teatre? Sutiko ja 

būti Jūratė Markaitytė. O kaip varliukai be 
mamos Varlės? Pranciška Kurmanskienė. 
Scenografė ir kostiumų dailininkė Giedrė 
Riškutė. Viskas lengva, skoninga, spalvin-
ga, gražu. Baleto trupė dirba susikaupusi. 
Po poros mėnesių ir mūsų teatro pilnutėlė-
je salėje skambėjo linksmas mažųjų žiūro-
vų klegesys. Pagaliau, pagaliau! Ir daugiau 
nė vienas spektaklis nevyko tuščioje salėje.
„Jūrate, išduokite šio stebuklo paslaptį“, - 
prašiau savo administratorės J. Markaity-
tės. Paslaptis: Jūratė pasiėmė seserį Vio-
letą, į rankinę susidėjo visus bilietus, ir abi 
patraukė į gamyklas, įmones, biurus, pasa-
kojo žmonėms apie teatrą, siūlė bilietus ir 
čia pat juos sėkmingai pardavinėjo. Bravo, 
Jūrate! 
Vieną dieną į teatrą kreipėsi buvęs Kauno 
valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis di-
rigentas ir meno vadovas Stasys Domarkas. 
Susitikome, aptarėme sąlygas ir po trijų sa-
vaičių teatras jau turėjo dar vieną dirigentą. 
Kai atvažiavau į Klaipėdą dirbti, teatro va-
dovas A. Lukoševičius užsakė man kambarį 
Klaipėdos viešbutyje. Kai pati tapau teatro 
vadove, man pagailo teatro pinigų ir aš pe-
rėjau gyventi į teatrą, grimo kambarį ketvir-
tame aukšte. Tame pačiame aukšte, tuš-
čiame choro vyrų grimo kambaryje kukliai 
įsikūrė ir valtornistas Žygimantas Čme-
liauskas, kuris teatro fojė rengdavo gražius 
kamerinės muzikos vakarus. Mūsų naujasis 
dirigentas S. Domarkas glaudėsi dirigentų 
kambarėlyje. Kasdien myniau Savivaldybės 
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Atkelta iš 22 psl. slenkstį, prašydama pagerinti gyvenimo są-
lygas teatro darbuotojams... Su S. Domarko 
atvykimu teatras sukruto: už pulto stovėjo 
meistras ir kolektyvas tai pajuto.
1993 metus Klaipėda pasitiko su mūsų nau-
jametine dovana - Johanno Strausso muziki-
niu vakaru su ištraukomis iš garsiausių operų 
ir operečių. Maestro S. Domar-kas, dirbdamas 
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, to-
kių koncertų turėjo daug, tad ilgametė patirtis 
iš karto pasijuto: konkreti koncepcija, aiškios 
užduotys, bendras susikaupimas. Darbas virė, 
visi buvo užimti: solistai, choras, baletas, or-
kestras, net aprengėjos, scenos darbininkai. 
Visus apėmė bendras jaudulys. O teatrui tai 
būtina. Žmonės pajuto savo vertę. Aš to tikė-
jausi ir laukiau. Ačiū, Maestro. Ačiū visam ko-
lektyvui. Jūs visi buvote nuostabūs! Šis nau-
jametinis vakaras suteikė daug džiaugsmo 
žiūrovams ir atlikėjams. Pagaliau po ilgo laiko 
teatras vėl susilaukė visuotinio pripažinimo 
po Klaipėdos dangumi. Savivaldybė išskyrė 
penkis butus teatro „benamiams“.  
Buvo galima atsikvėpti? 
Žinoma, ne. S. Domarkas jau numatė nau-
ją spektaklį – Franzo Leháro operetę „Grafas 
Liuksemburgas“. Tai labai prabangus spekta-
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Klaipėdos lietuvių opera. G. Verdi operos „Traviata“ statytojai ir atlikėjai su Fiodoru Šaliapinu (sėdi galustalėje, viduryje), 1934 m. Domo Kauno asmeninio archyvo nuotr.

klis. Buvo aišku, kad  jam reikės labai daug pini-
gų. O kas turi daug pinigu? Teko rasti rėmėjus. 
Ir vėl – darbas, darbas, darbas ir „Grafo 
Liuksemburgo“ premjera! Režisierius sta-
tytojas ir vyr. dirigentas Stasys Domarkas, 
choreografė – aš, scenografija ir kostiumai 
– dailininkės Viktorijos Gatavynaitės. Ova-
cijos, komplimentai, sėkmė. Klaipėdos žiū-
rovai – fantastiški! Negaili aplodismentų, 
audringai priima spektaklius. 

Kita premjera – Imres Kálmáno operetė „Ba-
jaderė“. Statytojai - tie patys: S. Domarkas, 
V. Gatavynaitė ir aš. Puikūs atlikėjai: Jadvyga 
Grikšienė, Valerija Balsytė, Mindaugas Gylys. 
Premjera. Pertraukos metu pakviečiau sve-
čius į savo kabinetą. Kažkas paklausė, o koks 
bus kitas spektaklis? Atsakiau, kad Giusep-
pe Verdi opera „Traviata“, ir pridūriau: „Po-
nai, pagalvokite, kas norėsite prisidėti prie 
šios operos pastatymo. Kol kas tokio noro 

niekas nepareiškė. Pertraukai baigiantis 
vieno Klaipėdoje veikusio banko savininkas 
pareiškė, kad sutinka finansuoti „Traviatą“, 
su sąlyga, kad jis bus vienintelis šio spekta-
klio rėmėjas. 
Vėliau susitikome su bankininku aptar-
ti spektaklio finansų. Pasirodo, būsimasis 
verslininkas dar studijuodamas Leningrade 
nuolat lankėsi  klasikinės muzikos koncer-
tuose ir teatruose. Mane nustebino jo išpru-

simas klasikinės muzikos ir teatro srityse. 
Mūsų susitikimas man paliko netikėtai ma-
lonų įspūdį. Susitarėme, kad mes pirksime 
medžiagas, o bankas apmokės sąskaitas. 
Kas dainuos Violetą? Gražina Miliauskaitė!
Dirigentu-statytoju tapo...
Kultūros ministerijoje man patarė šiai operai 
ieškoti dirigento italo. Bonos operos teatro 
dirigentą Dantę Anzolinį man rekomenda-
vo šio teatro muzikos direktorius Denni-
sas Russelas Davisas. Užtikrino, kad diri-
gentas atvažiuos gruodžio 15 dieną. Aš net 
paskambinau D. R. Davisui: „kaipgi taip, jis 
atvyks, likus tik dviem savaitėms iki prem-
jeros?!“ Tačiau jis nuramino, kad dirigentas 
dirba greitai ir gerai. 
Dirigentas D. Anzolini atvažiavo sutartu 
metu. Tai buvo bomba! Visi buvo apimti pa-
laimingo šoko. Po pirmos repeticijos muzi-
kantai puolė man dėkoti už jo atvykimą. So-
listai irgi buvo labai patenkinti. Kitą dieną, 
atėjusi į darbą anksti ryte, girdžiu visuose 
kampuose groja muzikantų grupės, ruošia-
si repeticijai. Ir taip kasdien. Gruodžio 24 
dieną po repeticijos kartu su vyru vežame 
G. Miliauskaitę namo. Staiga ji sako: „Vado-
ve, ieškokite kitos Violetos, nes aš nedai-
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L. Dautartaitės tėvas Stasys Dautartas 
Klaipėdoje režisavo operas „Traviata“ (1934) ir 

„Faustas“ (1935).
Kauno miesto muziejaus nuotr. 
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nuosiu.“ Klausiu, gal juokauja, o ji atsako, 
kad ne. Esą dainuoti jai neišeina... Mąstau: 
šventės, visi dainininkai užimti, kuo aš pa-
keisiu. Sakau solistei: „Jūs pavargusi, duo-
du dvi dienas, pavalgykite, išsimiegokite ir 
išmokite muzikinę gramatiką. Turite namie 
pianiną, padirbėkite ramiai.“ Po dviejų die-
nų Gražina pasirodo linksma ir laiminga. 
Repeticijos metu girdžiu D. Anzolini giriant: 
„Gražina ecco, Gražina brava, Gražina perfe-
tto!“ Ačiū Dievui, atsidūstu su palengvėjimu. 
O dekoracijos?
Kauno muziejus šiam spektakliui paskolino 
dailininko scenografo Liudo Truikio „Travia-
tos“ dekoracijų eskizus. Kai 1964 metais 
iš LNOBT perėjau dirbti į Kauno muzikinį 
teatrą, mane sužavėjo šio spektaklio sce-
nografija. Dekoracijas pagamino Vilniaus 
teatro dirbtuvių dailininkai-atlikėjai. Jie at-
važiavo į Klaipėdą ir padėjo mūsų scenos 
darbininkams tas dekoracijas sumontuo-
ti. O kostiumai? Kitoje vieno eskizo pusėje 
dailininkas pieštuku buvo lengvai nupiešęs 
vienos suknelės  siluetą. Ir mūsų teatro siu-
vėjos-auksarankės, vadovaujamos Vilijos 
Šuklytės, pasiuvo tokius kostiumus, kad 
aiktelėjo ir artistai, ir žiūrovai. Pakilus trečio 
veiksmo uždangai iš scenos dvelktelėjo ti-
kra aristokratiška prabanga. Publika pradė-
jo ploti. O spektakliui pasibaigus, salėje ilgai 
skambėjo ovacijos. 
D. R. Davisas atvažiavo į premjerą įvertinti 

savo pavaldinio darbo. Jis buvo labai paten-
kintas ir pagyrė mano baleto žvaigždes 
A. Paniną ir A. Primenko, kurie puikiai šoko. 
Ir visos šokėjos-čigonaitės buvo puikios. 
Tuometinis orkestro inspektorius metė man 
priekaištą: „Padarėt savo tėvui jubiliejų“. „O 
jeigu tai būtų kieno nors kito jubiliejus?“ – 
ramiai paklausiau aš. 
Tai buvo ne pirma Dautartų šeimos kūrėjų 
Klaipėdoje pastatyta „Traviata“?
Taip, mano tėtis Stasys Dautartas buvo 
Kauno valstybės teatro operos solistas. 
Kompozitorius Jeronimas Kačinskas 1934 
metais pasiūlė jam Klaipėdoje staty-
ti G. Verdi operą „Traviata“. Matyt, darbas 
pavyko, jei J. Kačinskas, kitąmet, 1935 m., 
pakvietė S. Dautartą statyti Ch. Gounod 
operą „Faustas“ su garsiuoju Rusijos bosu 
Fiodoru Šaliapinu (Mefisto). Domas Kaunas 
knygoje „Mažosios Lietuvos veidai ir vaiz-
dai“ cituoja garsiojo dainininko atsiliepimą 
apie bendradarbiavimą su režisieriumi: „...
didžiosiose scenose nėra taip kruopščiai ir 
nuoširdžiai dirbama, kaip šiame, palyginus, 
kukliame Klaipėdos teatre.“ Noriu pabrėžti, 
kad tai buvo Klaipėdos miesto, teatro, gerb. 
J. Kačinsko  ir visų spektaklio dalyvių trium-
fo 60-metis.
Mes dabar džiaugiamės, kad Klaipėdos mu-
zikinis teatras atsigavo, esame laimingi po 
kiekvieno naujo spektaklio. O 1934 m. klai-
pėdiečiams „Traviata“ buvo jų pirmoji ope-
ra! Pirmas žingsnis į naują pradžią. Ir aš lai-

minga, kad mano tėvas buvo tos pradžios 
dalis.
Kaip gyvenate dabar? 
Tapusi našle, apsigyvenau Anglijoje ir esu 
čia jau penkiolika metų. Į Lietuvą grįžtu 
retai. Gyvenu prie jūros. 
Baigdama, noriu padėkoti. Pirmiausia no-
riu padėkoti savo tikriems draugams te-
atre – Šarūnui Juškevičiui ir Vladimirui 
Konstantinovui. Didžiuojuosi, kad turėjau 
garbės ir laimės jus pažinti ir draugauti su 
tikrais džentelmenais, talentingais tea-
tralais iš pašaukimo. 
Mano baleto artistams, kurie mane taip 
draugiškai priėmėte, buvote labai gera-
noriški, kantrūs, paslaugūs ir atsidavę 
darbui. Kiekvieną jūsų prisimenu su meile 
ir dėkingumu. Jūs buvote mano šeima.
Dėkoju choro artistams. Tai yra tikrai nuos-
tabūs žmonės. Prabėgo tiek daug metų, 
o choro moterys visos jaunos ir gražios. 
Visada prisimenu jus visus su didžiausia 
pagarba, dėkingumu ir meile.
Dėkoju techniniam personalui: scenos 
darbininkams, aprengėjoms, visam nuos-
tabiam paties aukščiausio lygio siuvy-
klos cechui, budėtojoms, administracijai, 
buhalterijai, koncertmeisteriams.
Dėkoju pačiai nuostabiausiai publikai, kuri 
palaiko artistų dvasią ir kartu su atlikėjais 
džiaugiasi kiekviena Klaipėdos muzikinio 
teatro sėkme.
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1982 m. baigėte Lietuvos valstybinės kon-
servatorijos Klaipėdos fakultetą, įgijote bale-
tmeisterio pedagogo bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį. Kaip šokis atsirado jūsų gyvenime ir 
tapo pagrindine, ilgai lydėjusia veikla? 
Šokis mane traukė nuo pat vaikystės. Dau-
guma mergaičių žavėjosi baltomis lengvo-

M. Fokina. Asmeninio albumo nuotr.

Portretas

Marijana Fokina: baletas visada „degė“ noru 
šokti, mokytis ir kurti
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklių vadovė Marijana Fokina dirba šioje įs-
taigoje nuo pat jos įkūrimo. Norisi priminti, kad M. Fokina muzikinio teatro pastatymais 
žavisi ne tik laiku ir vietoje juos sustyguodama, bet ir yra viena pirmųjų teatro baleto šo-
kėjų, baleto trupės inspektorių. Muzikiniame teatre šokio spektaklius statė ir jos vyras 
baletmeisteris Pavelas Fokinas.

mis baleto šokėjų suknelėmis, ypač tiulio 
sijonais tutu, tačiau mano dėmesį patraukė 
8-10 metų mergaičių pasirodymas televi-
zijos laidoje, kurioje jos šoko „Husarų“ šokį 
prie Tiškevičių rūmų Palangoje. Taip suža-
vėjo, kad mamos paprašiau nuvesti šokti 
ten, kur šoka „husarės“. Šokiams vadova-
vo mano didžiai gerbiama ir mylima vado-

vė Margarita Finkel. Tie septyneri metai jos 
vadovaujamame kolektyve, toje veikloje 
buvo įdomiausias ir prasmingiausias mano 
vaikystės ir paauglystės laikas. Aš neabe-
jodama nutariau susieti savo gyvenimą su 
šokiu ir baigusi mokyklą, tapau LMTA Klai-
pėdos fakulteto choreografijos specialybės 
studente. Nors mokykloje man puikiai se-
kėsi matematika ir matematikos mokytoja 
man primygtinai rekomendavo rinktis stu-
dijas su sustiprinta matematika. Aš griežtai 
atsisakiau, pasakiusi, kad gyvenimą siesiu 
tik su šokiu (juokiasi). Beje, atsirado ir mei-
lė tiulio sijonams tutu arba vadinamosioms 
„pačkoms“, įsimylėjau klasikinį šokį, baletą 
visa širdimi!
Jūsų veikla: nuo 1982 m. Klaipėdos pionierių 
rūmų šokio kolektyvo vadovė, Liaudies ope-
ros baleto trupės šokėja (vad. N. Zelenska-
ja; nuo 1984 m. Vilniaus ryšininkų kultūros 
namų šokio kolektyvo vadovė; nuo 1985 m. 
Klaipėdos liaudies operos baletmeisterė; nuo 
1987 m. Klaipėdos muzikinio teatro baleto 
šokėja, J. Kačinsko muzikos mokyklos chore-
ografijos mokytoja. Papasakokite apie šias 
veiklas. Kaip viską suspėdavote?
Oho! Tiek daug, kad net pati nustebau! Dirb-
ti pradėjau dar būdama studente. Po tre-
čio kurso spėjau ištekėti už Pavelo Fokino, 
LMTA Klaipėdos fakulteto choreografijos 
specialybės pirmo kurso studento.
Būdama akademinėse atostogose (kadangi 
mums gimė sūnus Edvinas), gavau pasiū-
lymą padirbėti meninės gimnastikos cho-

reografe, paskui dirbau pionierių rūmuose. 
Vėliau grįžau į studijas, derinau mokslus ir 
šeimyninį gyvenimą, darbus. Daug padė-
jo mano tėvai ir uošviai. Ačiū jiems! Baigiau 
studijas, apsigyniau diplomą. Mane pasivi-
jo ir vyras Pavelas. Išvažiavome į Vilnių, nes 
vyras gavo kvietimą dirbti Vilniaus univer-
siteto Dainų ir šokių ansamblyje. Aš įsidar-
binau Vilniaus ryšininkų kultūros namuose, 
šokių kolektyvų vadove. Kol laukėme paža-
dėto bendrabučio, teko pagyventi-pasisve-
čiuoti pas visus sostinės draugus ir pažįs-
tamus... Netgi teko nakvoti repeticijų salėje. 
Juokingai graudžios istorijos... Man pritrūko 
kantrybės greičiau nei vyrui, tad po metų, 
mano iniciatyva, grįžome į Klaipėdą. 
Tada ir prasidėjo mano kelias Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro link. Pradė-
jau nuo Klaipėdos liaudies operos šokėjos, 
vėliau tapau baleto trupės vadove ir bale-
tmeistere (buvau kelių pastatymų choreo-
grafė). 1987 m. įsikūrus  Klaipėdos valsty-
biniam muzikiniam teatrui tapau jo baleto 
artiste, vėliau baleto trupės inspektore, so-
listų ir choro artistų šokio studijos choreo-
grafe. O Dieve, dabar pati savimi stebiuosi, 
kokia visapusiška veikla, tiesiog energijos 
fontanas! Taip būna tik jaunystėje!
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Labai įdomus momentas: 1987 m. reorgani-
zavus Klaipėdos liaudies operą į Klaipėdos 
muzikinį teatrą, kartu su baletmeisteriu Dmi-
trijumi Tchorževskiu, atvykusiu iš Sankt Pe-
terburgo, „rinkote“ baleto trupę. Pasidalykite 
prisiminimais. 
Įsikūrus Klaipėdos valstybiniam muzikiniam 
teatrui, reikėjo baleto trupės, tad kartu su 
iš Sankt Peterburgo atvykusiu profesiona-
liuoju baletmeisteriu Dmitrijumi Tchoržev-
skiu pradėjome šokėjus burti į baleto trupę. 
Visi, kaip ir aš, praėjome griežtą komisijos, 
kuriai vadovavo tuometinis kultūros minis-
tras Dainius Trinkūnas, atranką ir buvome 
priimti. Tarp priimtųjų buvo tik du ar trys 
šokėjai-profesionalai, baigę Nacionalinę  
M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Niekas ne-
turėjome nei baleto artisto, nei vadovo dar-
bo patirties profesionaliame teatre. Buvo 
ir draugysčių, ir trinties, ir bendrų švenčių. 
Visko. Svarbiausia, kad mes „degėme“ noru 
šokti, mokytis ir vėl šokti, tada jau kurti. 
Pirmu šokio spektakliu, pastatytu Klaipė-
dos valstybiniame muzikiniame teatre, tapo 
Edwardo R. Weikmano baletas „Žmogaus
balsas“ (P. Fokinas, O.  Ronkaitienė, D. Alek-
sandravičiūtė-Zagnoj, 1988 m.), prie kurio 
pastatymo kaip choreografas prisidėjo ir 
mano vyras. Maestro Gintas Žilys, pirmas 
teatro vadovas, organizavo mums gastro-
les po Lietuvą! Visi jautėme dėmesį ir rū-
pestį iš teatro vadovybės. Buvome labai 
laimingi ir dėkingi už pasitikėjimą. Ir mūsų 

pasirodymai turėjo pasisekimą! Baletą myli 
visi ar ne (juokiasi)? Gal už bendruomenės 
darbštumą, kuris toks matomas. Iki šiol pri-
simenu maestro G. Žilio frazę: „Baletas man 
patinka, nes jie dirba tylėdami“.
Tuo metu ne tik šokau, buvau baleto trupės 
inspektorė, dar vadovavau teatro solistų ir 
choro artistų šokio studijai, kurioje jie turė-
jo tobulinti šokio gebėjimus. Kadangi buvau 
neaukšta, smulkaus sudėjimo, pradžioje į 
mane ne visi rimtai žiūrėjo, replikavo. Gal 
reikėjo juokauti ar nekreipti dėmesio, bet 
aš pasakiau: „nėra kada išsidirbinėti, rei-
kia dirbti“ ir viskas susitvarkė. Vieni kitus 
puikiai supratome. Muzikinio teatro atida-
rymui buvo ruošiama Audronės Žigaitytės 
opera „Mažvydas“. 
Kas labiausiai įsiminė šokėjams?
Visiems dalyviams buvo siuvami vardiniai 
kostiumai, kas palyginus su Klaipėdos liau-
dies operos laikais, kai dažnai tekdavo nau-
dotis vienu kostiumu keliems atlikėjams 
pakaitomis, kartais tekdavo pačioms kai ką 
siūtis, atrodė lyg didžiulė prabanga. Buvo ir 
kuriozų, kai iš vieno sluoksnio tiulio pasisiu-
vom sukneles. Įsivaizduokit, kaip jie atrodė, 
jautėmės tarsi nuogos. Bet neturėjom kur 
dėtis ir apsivilkusios šiuos sijonus ant triko, 
išėjom į sceną ir pašokom. Kaip juokavome, 
„Dvi minutės gėdos ir mes laisvos“. Naujasis 
teatras mus aprūpindavo viskuo: nuo dar-
bo aprangos, avalynės, sceninių kostiumų 

Marijana ir Pavelas Fokinai. Asmeninio albumo nuotr.
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Didžiausią įspūdį palikę šokio spektakliai?
Iš vėlesnių pastatymų, nežinau kodėl, bet 
man kiekvieną kartą gilų įspūdį palieka Au-
relijaus Liškausko „Altorių šešėlyje“, kuria-
me aš dirbu kaip spektaklio vadovė. Įspū-
dingas ir Martyno Rimeikio baletas „Eglė 
žalčių karalienė“, kuris mane nustebino sa-
vita interpretacija ir braižu. Buvau sužavė-
ta solistės Julijos Stankevičiūtės brandžiu 
vaidmens atlikimu. Iš paskutinių KVMT šo-
kio premjerų mane tiesiog sužavėjo Rober-
to Bondaros „Faustas“. Tai tokia jaudinanti 
darna, harmonija, choreografijos susilieji-
mas su muzika ir vaizdu! Kas nematė, la-
bai rekomenduoju pažiūrėti. Tuo labiau, kad 
dabar mūsų baleto trupę vyriausiojo chore-
ografo Aurelijaus Liškausko ir baleto meno 
vadovės Jelenos Lebedevos dėka papildė 
visa plejada naujų profesionalių šokėjų. Ba-
leto profesionalai rasti ne tik Lietuvoje.
2007 m. baigusi karjerą baleto trupėje, pa-
sirinkusi rentą, tapote Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro režisieriaus padėjėja, o vė-
liau – spektaklių vadove iš meilės teatrui? 
Kai grįžau į Muzikinį teatrą, po motinystės 
atostogų gimus dukrytei Evelinai, pradėjau 
mąstyti apie baleto šokėjos karjeros pabai-
gą. Tuometinis Klaipėdos valstybinio muzi-
kinio teatro baleto trupės vadovas, peda-
gogas ir repetitorius Vaclovas Sasnauskas 
užsiminė apie režisieriaus padėjėjos, ve-
dančios baleto spektaklius pareigas. Ne-
skaičiavau valandų dirbdama teatro užku-

lisiuose. Beje, tai man padėjo kitaip išgirsti 
solistų balsus ir operų muziką bei šį žanrą 
pamilti. Baletas ir šokis – žinoma, buvo ir 
liko pirmoji meilė. Dabar šokį stebiu iš už-
kulisių. Niekada nejaučiau nostalgijos ar 
pavydo. Džiaugiuosi jaunimo darbais ir po-
lėkiais. Esu patenkinta savo dabartinėmis 
pareigomis. 
Kokios spektaklio vedėjo pareigos?
Spektaklio vedėjas veda spektaklį: atsa-
ko už visą spektaklio eigą, koordinuoja vi-
sus veiksmus: nuo žiūrovų įleidimo į salę, 
dirigento atėjimo prie dirigento pulto, už-
dangos atsidarymo, atlikėjų išėjimo į sce-
ną, šviesų, dekoracijų, strypų judėjimo, net 
artistų išleidimo nusilenkti, gėlių įteikimo 
ceremonijos. Spektaklio vadovas dalyvauja 
visose pastatymo repeticijose, kontroliuoja 
dekoracijų, rekvizito sudėjimą ir buvimo už 
scenos vietą. Taip pat atsako už saugumą 
scenoje. Svarbiausia, jis privalo žinoti visą 
spektaklio eigą ir duoti komandas scenoje 
vykstant veiksmui. Spektaklis – komandi-
nis darbas, kai kiekvienas žino savo darbus, 
laikosi subordinacijos... Spektaklis – tai mu-
zikos, vaizdo, šviesų ir pačių įvairiausių me-
chanizmų, ne tik scenoje pasirodančių žmo-
nių ar grojančio orkestro visuma. Kai viskas 
darniai susijungia, išvystame stebuklą, kurį 
su pasididžiavimu pristatome žiūrovams 
bei džiaugiamės patys. Džiaugiamės, nes 
tai iki pačių gelmių paliečia širdis. Kas gali 
būti jautriau ir gražiau?..

iki grimo, chalatų, rankšluosčių ir net mui-
lo. Puantus veždavo iš LNOBT dirbtuvių, jie 
buvo rankų gamybos. Daug vėliau atsirado 
daugybė įmonių, kurios juos siuvo vos ne 
pagal kiekvienos balerinos kojos ypatumus. 
Mano balerinos darbo pradžios laikais bū-
davo, kad nusiauni po pasirodymo puantus, 
o kojos aplipusios klijais, nutrintos. Ir tai ne-
atrodė blogai. 
Kodėl?
Baleto artisto profesijoje daug „nepatogu-
mų“... Didžiulės pastangos ir kova su savo 
kūnu, valios treniruotės ir visiems žinoma 
tiesa, kad skausmas yra nuolatinis šokė-
jo palydovas. Tačiau viską atperka kūrybos 
džiaugsmas, galutinis rezultatas, žiūrovų 
įvertinimas, bendrystė. Nuo savo susikūri-
mo 1987 m. muzikinio teatro baleto trupės 
lygis tai kildavo, tai silpnėjo. Bangavo (juo-
kiasi). Tai pasipildydavo gana aukšto lygio 
baleto artistais, tai jie išvykdavo, vadovams 
vėl tekdavo ieškoti profesionalių atlikėjų. 
Kokių baleto scenos žvaigždžių sutikote šia-
me teatre?
Džiaugiuosi, kad teatro pastatymuose teko 
šokti šalia tokių kviestinių Lietuvos baleto 
žvaigždžių kaip Eglė Špokaitė, Mindaugas 
Baužys, Loreta Bartusevičiūtė, Jurijus Smo-
riginas. Nesvarbu, kad mes buvom korde-
baletas. Mums buvo garbė būti šalia jų. 
Man labai patiko J.  Smorigino pastatymai, 
jo, kaip choreografo, braižas. 

 M. Fokinos dukra Evelina taip pat šoka baletą.
Asmeninio albumo nuotr.
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Moteris juokauja, kad teatro meninis liū-
nas ją įtraukė ir nepaleidžia. „Tai ne pro-
fesija. Tai gyvenimo būdas, kaip ir visiems 
teatru gyvenantiems žmonėms“, – juo-
kiasi P. Arlauskienė, karjerą pradėjusi dar 
1984 m. Klaipėdos liaudies operoje, o 
1987 m., įsikūrus Klaipėdos valstybiniam 
muzikiniam teatrui, tapusi viena pirmųjų 
darbuotojų.
Darbas labai patiko
1984 m. Klaipėdos liaudies operoje prireikė 
sandėlininkės, kuria ir tapo P. Arlauskienė, 
turėjusi pasirūpinti spektaklių suaugusiems 
ir vaikams rūbais bei rekvizitu. „Pamenu, jog 
tai buvo C. Millöckerio operetė „Studentas 
elgeta“, J. Strausso operetė „Čigonų baro-
nas“ ir V. Gokielio opera vaikams „Raudon-
kepuraitė“. Nebuvau tokio darbo bandžiusi, 
neturėjau patirties, kaip tvarkytis su tiek 
daug rūbų, batų ir galvos apdangalų, bet iš-
mokau ir radau šio darbo privalumus: spek-
takliai būdavo tik savaitgaliais, mano dar-
bas per savaitę prasidėdavo tik nuo 14 val. 
dienos. Man labai tiko, nes dukrai tuo metu 
buvo tik penkeri. Pradžioje dirbau viena pati, 
paskui atsirado pagalbininkių. Rūbus skalb-
davome arba nešdavome į valyklą. Ko nepa-
vykdavo pačioms susiūti, sutvarkyti padėdavo 
siuvyklos moterys“, — prisimena pašnekovė.
Į gastroles – su šimtais rūbų ir batų
Kaip keliauti su šimtais rūbų ir batų? „Mu-
zikinio teatro kostiumininkės irgi vyksta į 
gastroles. Rūbai ir batai sudedami į specia-
lias spintas ant ratų: rūbai suskirstomi, kaip 

P. Arlauskienė. KVMT nuotr.

Užkulisių paslaptys

Vyriausioji kostiumininkė Paulina Arlauskienė 
gyvena teatro repertuaro ritmu 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vyriausioji kostiumininkė Paulina Arlauskienė jau-
dinasi prieš kiekvieną premjerą ne mažiau, nei scenoje pasirodantys kūrėjai. Tačiau nuo 
pat teatro įkūrimo čia dirbanti moteris savęs be šios veiklos neįsivaizduoja.

pvz., „choro vyrai“, „solistės moterys“, „ba-
leto vyrai“ ir t. t. Dėžių būna daug. Priklau-
somai nuo spektaklio. Scenos darbuotojai 
jas pakrauna ir išveža. Ant kiekvieno rūbo 
ar kepurės vidinėje pusėje yra mažutė eti-
ketė su sceninio rūbo šeimininko pavarde. 
Rūbus ir batus  į gastroles vežamės pagal 
sudarytą sąrašą, kad nieko nepamirštume. 
Neteko kažko gastrolėse pamesti. Visada 
viską susirenkame ir vežamės namo“, – juo-
kiasi P. Arlauskienė, savo profesijai dėkinga 
už galimybę išvysti Latviją, Lenkiją, Švediją, 
Kaliningrado sritį ir pavažinėti po Lietuvą. 
Rutinai čia nėra vietos
Daugybę metų teatre dirbanti P. Arlauskie-
nė sako, kad labai myli savo veiklą ir žmo-
nes. „Kiekvieną dieną vis kažkas kitaip. Nėra 
rutinos. Net jei rodomas tas pats spektaklis, 
kiekvieną kartą jį vis matau kitaip. Ir pasi-
ruošimas bei situacijos kitokios. Ir žmonės 
čia dirba ypatingi: labai geri, nuoširdūs, ta-
lentingi. Tenka išklausyti, padrąsinti, pa-
guosti. Visko būna. Ir žvaigždžių sutinkame, 
bet jos mažiau įnoringos nei pradedantieji 
scenos žmonės (juokiasi). Mano pažįsta-
miems sunku suprasti, koks mano darbas: 
jie nustemba bei vadina jį įdomiu, aš žinau, 
kad jis būna ir sunkus. Visoks“, – sako vy-
riausioji kostiumininkė.
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Iškilo klausimų? Susisiekite:
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Tel. (8 46) 397 400
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Tel.: +370 616 42 129
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www.klaipedosmuzikinis.lt
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