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Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

 Solidžiausio ir didžiausio Lietu-
vos nacionalinio simfoninio orkestro 
vado spalyje laukia jau 50-asis jubi-
liejinis sezonas. Praėjusį šeštadienį 
atsisveikinta su šiuo muzikos sezo-
nu. Koncertas buvo skirtas kompo-
zitoriaus Balio Dvariono 110-osioms 
gimimo metinėms. O prestižinę di-
rigento batutą J.Domarkas perėmė 
1964 m. rudenį iš kompozitoriaus 
dukterėčios Margaritos Dvarionai-
tės. Pasaulyje Lietuvos vardą gar-
sinančio orkestro šlovė tikriausiai 
nebūtų tokia, jeigu ne energingasis 
maestro, kuris pokalbiuose dažnai 
akcentuoja, kad yra nuo Plungės, 
nepamirštantis savo tvirtų šaknų, 
genties. Tad nenuostabu, kad jis yra 
Plungės garbės pilietis.

- Muzika, kurią jūs su orkes-
tru atliekate dabar, kai Lietuva 
gyvena atkurtos Nepriklau-
somybės trečiąjį dešimtmetį, 
dažnam asocijuojasi su laisve. 
Tačiau to šiandien negali pa-
sakyti apie žodžio laisvę. Ar 
ne taip?

- Simfoninės muzikos prana-
šumas tas, kad joje nėra žodžių. O 
žodis - ne žvirblis... Paprastai visam 
sviete yra tokia tiesa: geras esi tol, 
kol neužlipi kam nors valdžioje ant 
nuospaudos. Antra vertus, įtakingi 
žmonės neatleidžia kritikos, nors ji 
būna ir pagrįsta. Tai ypač ryšku po-
litikoje. Jeigu jūs manęs teiraujatės, 
ką aš manau dėl to, kad „Respubli-
ka“ atsidūrė valdžios nemalonėje, 
tai drąsiai galiu pasakyti, kad man 
šis laikraštis reikalingas, nes jis turi 
ne tik aštrumo, bet ir daug rašo apie 
kultūrą, muziką, paprastų žmonių 
problemas. Jeigu šis laikraštis ką 
nors negero, bet teisingo pasakytų 
apie mane, nepulčiau ieškoti pažin-
čių, kad laikraštį nubaustų. Tuomet 
gal reikėtų nubausti ir kai kurias 
kitas valdžios instancijas.

- Jūs jau pusę amžiaus vado-
vaujate Lietuvos prestižiniam 
simfoniniam orkestrui. Kokia 
buvo pradžių pradžia?

- Apie tai, kad norėčiau būti diri-
gentu, svajojau ansktyvoje jaunystė-
je, kai Klaipėdos muzikos mokykloje 
pasirinkau pūsti klarnetą. Vėliau 
stojau į Lietuvos konservatoriją, 
klarneto specialybę, o sykiu dar 
grojau Vilniaus miesto pučiamųjų 
orkestre (dabar „Trimitas“). Kadan-
gi domėjausi dirigavimu, netrukus 
tapau vyriausiojo dirigento padėjė-
ju. Nuo 1960 m. buvo studijos Le-
ningrade, kur pasiryžau mokytis 
simfoninio ir operinio dirigavimo. 
Šios specialybės mokiausi pas žymų 
pedagogą Ilją Musiną, taip pat pusę 
metų stažavausi pas pasaulinio gar-
so dirigentą ir pedagogą Igorį Mar-
kevičių... Lemtingi mano gyvenime 
buvo 1964 metai, kai mane tuome-
tinio kultūros ministro Juozo Banai-

čio sprendimu iškvietė nebaigusio 
penktojo kurso ir paskyrė vadovauti 
simfoniniam orkestrui. Man tuomet 
buvo 28-eri, turėjau entuziazmo ir 
noro kurti, diriguoti dideliam kolek-
tyvui. Perėmęs svarbiausio Lietuvos 
orkestro vairą radau nedidelį, labai 
jau „margą“ 70 muzikantų kolek-
tyvą. Nuo pat pirmos dienos tariau 
sau: kursiu didelį aukšto profesinio 
meistriškumo orkestrą. Bet tai buvo 
gumbuotas kelias, kuriuo žengiant 
galima buvo ir suklupti.

- Kas tuomet jums buvo sun-
kiau: ar suburti orkestrą, ar 
pritraukti rimtosios muzikos 
mėgėjus?

- Tas darbas man kainavo ir fi-
zinių jėgų, ir nervų. Prisiminkime, 
kad Vilniuje pokario metais beveik 
nebuvo nei pedagogų, nei muzikan-
tų. Jie buvo arba pabėgę į Vakarus, 

arba sušaudyti, arba išvežti į Sibirą. 
Ir jaunimas tuo metu rinkosi kito-
kias, „rimtas“ specialybes. Nie-
ko nuostabaus, kad teko kviestis 
muzikos pedagogus iš Rusijos. 
Praėjo nemažai laiko, kol buvo pa-
rengti geri pedagogai. Po truputį 
jų pagausėjus, orkestre atsirado 
ir gabių muzikantų. 1969-aisiais 
pirmą kartą mūsų simfoninis or-
kestras išvyko gastrolių į Lenkiją. 
Pasipylė kvietimai koncertuoti arba 
diriguoti Maskvos ir Leningrado 

salėse. Tačiau sėkmingam orkes-
tro augimui labai pakenkė 1972 m. 
valdžios priimtas sprendimas leisti 
žydų tautybės žmonėms išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. Tad kolektyvas 
stipriai „nukraujavo“. Tas skyles 
kurį laiką teko lopyti kviečiant į 
orkestrą muzikantus iš kitų kolek-
tyvų. Laimei, tuomet jau atsirado ir 
savų Lietuvoje parengtų muzikan-
tų. Pamenu, kaip pirmaisiais metais 
mano entuziazmą „gesino“ maestro 
Saulius Sondeckis, kuris sakė: „Tu 
nesišakok, gero lygio orkestro ne-
padarysi greitai. Mažiausiai per 10-
15 metų...“ Man prireikė gerų 20 
metų, kad orkestras taptų toks, kad 
apie jį pasklistų gandas plačiau.

- Rimtosios muzikos koncer-
tų salės, kurių Lietuvoje ne tiek 
ir daug, ne visada būna pilnos. 
Ką manote apie mūsų tautos 
muzikinę kultūrą?

- Filharmonijos salės dabar 
retai būna apytuštės, bet tai nė-
ra gyvenimo lygio, o, sakyčiau, 
visuomenės intelekto rodiklis. 
Publikos susidomėjimas rimtąja 
muzika nemaža dalimi priklauso 

nuo atlikėjų ir jų atliekamos pro-
gramos. Man keista, kad mūsų 
dažnai verkšlenanti liaudis atran-
da ne po 5 ar 10 litų į „Siemens“ 
areną, kai koncertuoja bet koks 
popso atlikėjas. Rimtosios muzikos 
koncertai, palyginti su įvairiausiais 
šou elementų turinčiais renginiais, 
deja, lankomumu negali lygintis. 
Nepaisant to, pastaruoju metu 
jaučiu, kad kultūrinis gyvenimas 
Lietuvoje suaktyvėjo.

- Išduokite paslaptį, o kokios 
muzikos su savo mylima žmo-
na Liudvika klausotės jaukioje 
namų aplinkoje, kai nesiren-
giate koncertams, kai norite 
atsipūsti?

- Kadangi klausausi daugiau-
siai tokios muzikos, kuri man yra 
reikalinga darbui, tai darau indivi-
dualiai, užsidėjęs ausines, nes ji, 
jeigu skambės garsiai, gali išvaryti 
iš proto ne tik mano žmoną, bet ir 
kaimynus. (Juokiasi.) Ačiū Dievui, 
kompiuteryje randame kone viską, 
kas pasaulyje yra sukurta ir atlikta. 
O Liudvika muzikos klausosi kon-
certuose. Ji visada sėdi salėje, kai 
diriguoju. Taip ir turi būti... Esam 
kartu jau 15 metų. Dažniausiai ji 
vyksta kartu ir į gastroles, nes ji - 
tarsi angelas sargas.

- Dirigentui reikia labai di-
delės fizinės ištvermės, tvirtų 
nervų. Iš kur semiatės ener-
gijos?

- Ogi iš žemaičių Domarkų ge-
nų. Mes esame trys broliai (Juo-
zas, Stasys ir Eligijus, - aut. past.) 
muzikai, o sesuo istorikė. Kasmet 
vasarą susirenka Domarkų gentis - 
smagu, kad mūsų gausus būrys.

TRUMPAI
Gimė 1936 m. liepos 28 d. Var-
kaliuose, Plungės r.

Nuo 1964 m. Lietuvos naciona-
linio simfoninio orkestro meno 
vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

Nuo 1965 m. dėsto Valstybinėje 
konservatorijoje (LMTA). 1995 
m. įsteigus Dirigavimo katedrą, 
J.Domarkas tapo jos vedėju, su-
teiktas profesoriaus vardas.

•

•

•

J.Domarko mokiniai - žinomi 
dirigentai: Virgilijus Visockis, 
Modestas Pitrėnas, Dainius Pa-
vilionis, Modestas Barkauskas, 
Juozas Mantas Jauniškis ir kt.

Maestro gastrolių maršrutai nu-
sitiesė nuo Turkijos iki Venesue
los, o jo vadovaujamas orkes-
tras gastroliavo visoje Europoje, 
Japonijoje, Pietų Amerikoje. Be 
J.Domarko ir jo orkestro neap-

•

•

sieina Šiaurės Lietuvos muzikos 
festivalis Biržuose, Dainavos ša-
lies muzikos festivalis Alytuje, 
Pažaislio muzikos festivalis, yra 
M.K.Oginskio festivalio Plungėje 
meno vadovas.

Svariausi apdovanojimai: Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino I laipsnio ordinas (1998), 
Lietuvos nacionalinė kurltūros 
ir meno premija (2002).

•
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muzikas, ginantis 
laisvą žodį

Juozas 
Domarkas - 

Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir 
vyriausiasis dirigentas profesorius Juozas Domarkas - bene 
vienas iš pasaulyje ilgiausiai vienam ir tam pačiam kolektyvui 
vadovaujančių muzikų. Tad už ištikimybę, kūrybiškumą, 
kantrybę ir žemaitišką užsispyrimą jį iš tiesų derėtų įrašyti 
į rekordų knygą. Ir dar... Maestro darbo knygelėje per 49 
metus yra tik vienintelės pagrindinės darbovietės įrašas. Dėl 
to tikriausiai kaltas žemaitiškas charakteris, atkaklumas 
siekiant to laimės žiburio, kurio esmė - muzika ir meilė.

Visam sviete yra tokia tiesa: geras esi 
tol, kol neužlipi kam nors valdžioje 
ant nuospaudos

Maestro Juozas Domarkas su žmona Liudvika kartu jau 15 metųn



MINTYS

ATSIMAINYMAI
Skaičiusieji Bibliją, be abejo, prisimena 

vieną paslaptingiausių, sunkiausiai žmogiš-
kojo proto virškinamų Naujojo Testamento 
epizodų - Jėzaus atsimainymą kalno viršūnė-
je, kai trijų artimiausių mokinių akivaizdoje 
„jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo 
balti kaip šviesa“.

Nepulsiu tvirtinti, kad manieji drabužiai 
ar veidas buvo sutviskę taip pat, bet esu tvir-
tai įsitikinęs, kad panašius atsimainymus 
periodiškai patiriame net mes - paprasti 
mirtingieji. Ir mistikos tame - kur kas mažiau, 
nei spėjote pamanyti. Manau, jei jau patys 
išmokome rengti „atsimainymų seansus“ 
saviesiems kompiuteriams, juos perinsta-
liuodami, visus jų duomenis perleisdami 
per antivirusinių programų filtrus, išvalyda-
mi šiukšles, tai būtų labai jau pasipūtėliška 
manyti, kad mūsų Kūrėjas tokių triukų su 
mumis atlikti nesugeba.

Dažniausiai „perinstaliavimo procedū-
ros“, manau, atliekamos mums miegant, 
taip pat - meditacijos, maldos, liturginių 
apeigų metu, kai nežinia kokiais maitinimo 
kanalais esame įkraunami energijos, šviesos 
ir ramybės, o galbūt, patys to nežinodami, 
gauname ir įvairių užduočių, kurias suvo-
kiame kaip savo pačių planus, sumanymus, 
pasiryžimus...

Tačiau kitą sykį - net ir miegas, 
net ir meditacija tam nereikalinga - 
netikėtai kokio vaizdo, žodžio ar žvilgsnio 
nutvilkytas visa esybe pajunti, kad kaži kokia 
emocinių rūdžių ir prigesusios valios migla 
ką tik nuslinko nuo akių, kad nuo pečių nu-

krito nuovargio girnapusė, o iki gyvo kaulo 
pabodusi, užsitęsusi gyvenimo filmo serija 
štai pasibaigė ir prasidėjo kita, kupina naujų 
lūkesčių, dinamikos ir intrigos.

Būtent šitaip pasijutau vakar, drauge 
su žmona slapstydamasis po tuščios lauko 
kavinės skėčiu nuo fantastiškos liūties, tie-
siog kaskadomis užgriuvusios ant pasaulio. 
Stebėjau žaibus, atsispindinčius šlapiame 
grindinyje, akimirksniu tuštėjančią, įprastai 
žmonių tirštą Katedros aikštę, kurioje galiau-
siai teliko viena kiaurai permerkta įsimylė-
jėlių porelė, besibučiuojanti po veržliomis 
lietaus čiurkšlėmis... Mačiau audros įpūstas 
džiaugsmo ugneles savo žmonos vyzdžiuo-
se, smulkučius, rikošetu nuo lauko kavinės 
stalo atšokusius lašelius, tyškančius jai ant 
veido, medžius, šokančius lietuje, purtan-
čius savo dar ne itin vešlias, bet pasiutusiai 
žalias garbanas... Ir štai vieną tokią žaibo 
nutviekstą, dviejų lietaus šuorų įrėmintą 
akimirką pajutau - iš po skėčio išlįsiu jau ne 
visai tas, kuo būdamas palindau - esu „pe-
rinstaliuotas“, atsimainęs, susitaikęs su savi-
mi ir pasauliu, vėl žinąs teisingą kelio kryptį, 
vėl jaučiąs aukštesniąją savo būties prasmę, 
prasmę visa ko žaibuojančio, alsuojančio ir 
srūvančio aplinkui...

Nesakau, kad po šio nutikimo tapau 
bent kiek geresnis, stipresnis ar išmintin-
gesnis, tačiau nuo šiol tikrai mažiau bijau 
mirties - kažkas iš pasąmonės (o gal dar iš 
giliau?) man džiugiai šnabžda, kad tą aki-
mirką, kai kada nors išsinersiu iš savojo kūno 
ir visų su juo susijusių kontekstų, pasijusiu 
lygiai taip pat. 

Rimvydas STANKEVIČIUS

Vienas seniausių ir 
aukščiausių senamiesčio 
bokštų - Vilniaus katedros 
varpinė, kuri dešimtmečiui 
buvo uždaryta, o 
pastaruosius trejus metus 
restauruojama, atvėrė duris 
savo lankytojams.

Deimantė ZAILSKAITĖ

Vilniaus katedros varpinėje, iš 
kurios atsiveria užburianti sosti-
nės panorama, galima apžiūrėti 
varpų ekspoziciją, senąjį miesto 
laikrodį, istorinės varpinės ir ka-
tedros vaizdų rekonstrukcijas.

Lipdami pirmiausiai ma-
tysite šešis didžiulius varpus - 
tai 2002 metų Kelno arkivysku-
pijos dovana Vilniaus arkivysku-
pijai. „Varpai, pagal seną tradiciją, 
krikščioniškoje kultūroje pradėti 
naudoti XVII amžiuje, bet senoji 
tradicija išlaikyta ir mūsų - XXI 
amžiaus - varpuose, - atidarymo 
metu  pasakojo Bažnytinio pa-
veldo muziejaus direktorė Sigi-
ta Maslauskaitė-Mažylienė. - Jie 
turi savo vardus, įrašus, taip pat 
šitie varpai buvo pakrikštijami. 
Pats didžiausias varpas, sveriantis 
dvi su puse tonos, yra pavadintas 
Šv.Joachimo (Švč. Mergelės Ma-
rijos tėvas) vardu. Todėl, kad šių 
varpų fundatorius yra Kelno ar-
kivyskupas Joachimas Meisteris. 
Taigi jo garbei Šv.Joachimo vardu 
pašventintas didžiausias varpas. 
Mažiausias - palaimintojo Jurgio 
Matulaičio varpas, jis sveria pusę 
tonos“.

Kitiems varpams suteikti 
Lietuvos ir Vilniaus globėjų var-

dai: Šv.Kazimiero, Šv.Stanislovo, 
Šv.Elenos ir Šv.Onos. Vilniaus ka-
tedros varpai yra veikiantys - jais 
skambinama kviečiant į šv.Mišias 
ir svarbius religinio gyvenimo 
įvykius.

Pačiame viršuje matomas dar 
vienas unikalus eksponatas - se-
nasis laikrodis. „Spėjama, kad laik-
rodis bokšte jau buvo ir veikė nuo 
XVII amžiaus ir jo mechanizmas 
paskutinį kartą buvo pertvarky-
tas 1803 metais. Turbūt tai yra 
seniausias Lietuvoje veikiantis 
varpinės laikrodis. Šitą ypatingą 
poziciją - kaip Vilniaus miesto 
laik rodis - Vilniaus katedros var-
pinės laikrodis užėmė XVIII am-
žiaus pabaigoje: nugriuvus Rotu-
šės bokštui, jis tapo vilniečių laiko 
rodytoju. Laikrodis ilgą laiką buvo 

persukamas rankiniu būdu ir tik 
XXI amžiaus pradžioje mechani-
zuotas, tačiau iki šiol yra laikro-
dininko etatas. Laikrodininkas jį 
prižiūri, taip pat vasaros ir rudens 
laiku suka ir kitaip jį kuruoja“, - 
sakė S.Maslauskaitė-Mažylienė, 
akcentuodama, kad į bokšto viršų 
lankytojai galės pasikelti tik šiltuo-
ju metų laiku.

Žvelgiant į istoriją, pačioje pra-
džioje - XIII amžiuje - šis pastatas 
buvo gynybinis bokštas, vėliau jis 
virto varpine ir iki šiol atlieka savo 
funkciją. Iki šių dienų išliko beveik 
visas pirmas senojo bokšto aukš-
tas. „Kai mes atėjome į bokštą, 
viskas buvo labai apleista, nesi-
matė autentiškų konstrukcijų, ku-
rias dabar galima išvysti viršuje - 
jos buvo apkaltos įvairiomis len-
tomis. Mes iš esmės išgryninome 
tai, kas yra autentiška, sena ir nu-
ėmėme XX amžiaus II pusės įvai-
rius pakalimus. Apačioje surado-
me XIII amžiaus gynybinio ketur-
kampio bokšto dalį, kuri yra gana 
giliai po žeme ir ją eksponuoti su-
dėtinga. Dar atradome buvusį įėji-
mą - jis gali siekti XVIII amžių, - 
kur yra išlikusios durys. Vadinasi, 
įėjimas ne visada buvo tiktai ten, 
pro kur dabar įeiname, jis buvo 
vienu aukštu žemiau“, - atradi-
mais dalijasi projektui vadovavusi 
architektė Aušra Gvildienė.

Katedros varpinės 
autentika

Lankytojų jau laukiančios 
Katedros varpinės aukštis - 
52 m, su kryžiumi - 57 m

n

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ J/B KRYŽIAŽODĮ TEISINGAI IŠSPRENDĖ IR
BIOK stangrinamąją veido ir kaklo kaukę RASA ANTI-AGE laimėjo Petrulevičienė Danutė (Šiauliai).
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Varpai, pagal 
seną tradiciją, 

krikščioniškoje 
kultūroje pradėti 

naudoti XVII 
amžiuje
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Lietuvoje oras labiau įkvepiantis
Prieš keturiolika metų 
gydytojas odontologas 
Tadas Koržinskas (33) 
buvo išvažiavęs studijuoti 
į Vokietiją, ten ir atliko 
praktiką, o įgytas žinias 
parvežė į Lietuvą. Nors 
pripažinimą pelnęs lietuvis 
kviečiamas dirbti ir 
Maskvoje, ir Los Andžele, jis 
parvyko į gimtąją Klaipėdą 
ir dirba tėvų medikų įkurtoje 
Bokštų odontologijos 
klinikoje. „Kas bus su mūsų 
šalimi, jeigu visi išvažiuos“, - 
baiminasi jaunas vyras dėl 
vis daugiau išvažiuojančių 
medikų.

Deimantė ZAILSKAITĖ

- Mažų mažiausiai keista, 
kad pasiekęs puikių rezultatų 
kaip medikas Vokietijoje galiau-
siai sugrįžote į Lietuvą.

- Iš tikrųjų daugelis palinguoja 
galva: pabus, pabus ir išvažiuos. 
Žinoma, šeima, artimieji, drau-
gai labai džiaugiasi sakydami: „Tu 
niekada nenorėjai ten būti, visada 
norėjai grįžti, ačiū Dievui, padarei 
sprendimą ir sugrįžai“. Tiesiog 
praėjo tas laikas, kai intensyviai 
mokiausi - tai užėmė penkerius 
studijų universitete metus ir dar 
dešimt metų po to. Tai nereiškia, 
kad visą tą laiką mokiausi - aš 
aktyviai dirbau, bet kai atėjo lai-
kas apsispręsti - likti valstybinė-
je institucijoje, t.y. universitete, 
ar atidaryti savo privačią kliniką, 
natūraliai kilo klausimas: ar tikrai 
kitus dešimt penkiolika metų no-
riu praleisti Vokietijoje? Tai tauta, 
kuri man labai daug davė, kurios 
sukurta gerove naudodamasis ga-
lėjau baigti aukštos kokybės studi-
jas. Tačiau man ne visai priimtinas 
vokiškas mentalitetas. Nebuvau 
ekonominis emigrantas. Aš norė-
jau išvažiuoti, pasimokyti ir grįžti. 
Taip ir padariau.

- Kaip buvote sutiktas kole-
gų tautiečių? Ar kilo adaptaci-
jos problemų - vis dėlto svetur 
praleidote nemažai metų?

- Nebuvo jokių adaptacijos prob-
lemų, net keista, kad praleidus 14 
metų Vokietijoje vienintelis daly-
kas, kurio pasiilgstu, - kai kurie 
maisto produktai. (Šypsosi.) Šiek 
tiek apmaudu, kad valstybinės ins-
titucijos labai nerangiai tvarkė oficia-
lius reikalus. Buvo keista sužinoti, 
kad valstybinės institucijos nelabai 
išmano įstatymus - juos reikia pa-
čiam susirasti, parodyti ir įrodyti, 
kad vokiškas diplomas ir vokiška 
rezidentūra atitinka lietuvišką. O 
daugiau problemų nekilo. Atvirai 
pasakius, prieš grįždamas į Lie-
tuvą buvau nusibrėžęs ribą: jeigu 
per šešis mėnesius man pasirodys, 
kad aš negaliu čia būti, susipakuo-
siu daiktus ir išvažiuosiu. Bet kol 
kas nebuvo nė vienos dienos, kad 
gailėčiausi grįžęs.

- Kokia jūsų vizija čia, Lie-
tuvoje?

- Iš savo profesijos noriu ra-
mios kūrybingos aplinkos. Tai aš 
suradau Klaipėdoje, nes čia nėra 
tokio žvėriško ritmo kaip Vilniu-
je. Jeigu pažiūrėsime į pasaulinę 
praktiką, matysime tendenciją, 
kad Amerikoje aukštos kvalifikaci-
jos stomatologai daugiau koncen-
truojasi didmiesčiuose ir važiuoja 
į centrus. O Europoje priešingai - 
kuo gydytojas geresnis, tuo jis to-
liau nuo didmiesčio, nuo centro, 
t.y. nuo streso, nes jis nori dirbti 
aplinkoje, kurioje galėtų visiškai 
atsiduoti savo darbui ir pacien-
tams. Ramesnėje aplinkoje jis gali 
dirbti labiau atsipalaidavęs, labiau 
susikaupęs ir pasiekti geresnių ir 
gražesnių rezultatų, nes tai irgi 
kūrybinis darbas.

Tiesa, vienu metu buvo idėja 
dirbti Vilniuje, bet pamąsčius ne-
liko skirtumo - važiuoti į Vilnių ar 
į Maskvą, kur man siūlė dirbti, ar 
į Los Andželą, ar į Vieną, kur man 
siūlo ir dabar dirbti - tai nereiškia, 
kad su šiais žmonėmis nebendra-
darbiauju, aš su jais bendradarbiau-
ju, tiesiog nenoriu turėti nuolatinės 
darbo vietos dideliame mieste.

- Ar Vokietijoje sutikote 
daug medikų iš Lietuvos?

- Iš Lietuvos sutikau keletą 
gydytojų, bet stomatologų neteko 
sutikti. Žinoma, didžioji dalis sutik-
tų žmonių, su kuriais bendravau, 
kabinosi tenai ieškodami geresnio 
gyvenimo. Tik reikia neužmiršti, 
kad savoje šalyje tarp savų žmo-
nių tu esi savas, o svetimoje, kad 
ir kaip puikiai šnekėtum vokiškai - 
žmonės neatskirdavo, kad aš ne 
vokietis, - iki galo vis tiek nebūsi 
savas. Vokietijoje vis dar vyrauja 

uždaras, nacionalistinis požiūris į 
kitataučių integraciją - tolerancija 
kitataučiams, nepasakyčiau, kad 
suvaidinta, nėra tokia nuoširdi kaip 
galbūt Amerikoje.

- Ar pradžia Vokietijoje bu-
vusi sunki?

- Pirminis tikslas buvo ten baig-
ti studijas, o paskui išsirutuliojo 
vienas dalykas paskui kitą, nes 
studijų metais jau susipažinau su 
savo būsimu šefu ir būsimu mo-
kytoju D.Roišu (D.Reusch) - jis 
buvo pasikvietęs kelis studentus į 
savo kursus, vienas jų buvau aš. Jo 
kvietimu šešerius metus dirbau jo 
klinikoje ir tapau klinikos partne-
riu. Visus intensyvaus darbo me-
tus vainikavo egzaminas Vokietijos 

estetinės odontologijos sąjungoje 
estetinės funkcinės odontologijos 
specialisto vardui gauti. O Europos 
stomatologų asociacijoje laikiau 
dar vieną egzaminą - apsigyniau 
estetinės rekonstrukcinės ir funk-
cinės stomatologijos specialisto 
vardą. Tai unikali kvalifikacija, per 
pastaruosius penkiolika metų Eu-
ropoje tokį vardą - būtent dvigubą 
kvalifikaciją - sugebėjo apsiginti tik 
šešiolika žmonių.

Šiandien svarbi implantologija, 
dantenų chirurgija - periochirurgija. 
Pakvietus dr. M.Šneideriui, pasi-
taikė proga žinias ir įgūdžius šiose 
srityse perfekcionuoti jo vadovau-
jamoje privačioje klinikoje Kelne. 
Tuo pat metu pradėjau dirbti Frank-
furto medicinos universitete Veido 
ir žandikaulių chirurgijos klinikoje: 
profesorius Robertas Saderis, la-
bai pasitikėdamas manimi, pavedė 
kartu su profesoriumi Konstantinu 
Landesu suformuoti kompleksinės 
implantologijos centrą.

- Ar Lietuvoje pacientai la-
bai skiriasi nuo Vokietijos?

- Deja, Lietuvoje dažnai pa-
cientai ieško geresnės kainos ir 
greitesnės procedūros. Aš dažnai 
kartoju, kad situacija, dėl kurios 
kreipėtės į mane, vystėsi ne vienus, 
ne dvejus, gal dešimt penkiolika 
metų. Ir dabar jūs norite, kad aš ją 
išspręsčiau per vieną dieną. Tai yra 
utopija. Gydymas susideda iš daug 
dalių, mes negalime statyti namo 
ant blogo pamato, pirmiausiai reikia 
sutvarkyti tą pamatą. Dažnai Lietu-
voje pacientas tokius aiškinimus 
ne taip supranta ir interpretuoja: 
ne kaip tavo kompetenciją, o kaip 
norą įtikinti daryti tai, kas iš viso 
nereikalinga.

- Galbūt taip yra todėl, kad 
lietuviai pacientai yra neturtin-
gesni? Ar grįžęs į Lietuvą pajau-
tėte stiprų smūgį per kišenę?

- Ne, lietuviai turi pinigų. Kar-
tais stebina, kai pasakai pacientui 
atitinkamas sumas ir tai nesukelia 
jokios nuostabos. Tačiau norė-
tųsi, kad Lietuvos pacientai ne 

tik kreiptų dėmesį į reklaminius 
straipsniukus ar reklaminius klini-
kų šūkius, bet ir pasidomėtų, kas 
yra tas žmogus, kuris jį gydys, nes 
jis: a) investuoja labai daug pinigų 
į šitą projektą, b) skiria labai daug 
laiko, c) - jis nori, jeigu įmanoma, 
kad antrąkart gyvenime tokio 
projekto imtis nebetektų. Kita 
vertus, uždirbti labai daug pinigų 
iš to, ką darau, nėra mano tikslas. 
Mano tikslas, kad iš darbo gaučiau 
malonumą, nes jeigu dirbi sukan-
dęs dantis, vadinasi, atėjo laikas 
kažką keisti. Kol kas planuoju lik-
ti Klaipėdoje ir čia dirbti - mano 
tėvai, abu stomatologai, yra įkūrę 
privačią kliniką, ji per eilę metų 
užsitarnavo pacientų pasitikėjimą 
ir gerą vardą.

- Ar čia, Lietuvoje, oras ki-
toks?

- Oras kitoks - labiau įkvepian-
tis, laisvesnis, jautiesi labiau savas. 
Vokietijoje aš buvau savas, bet ne-
buvau vokietis. Tas kvailas bėgi-
mas dėl kelių litų į kitą šalį ir vai-
kymasis geresnio gyvenimo, deja, 
kartais tik laikino - nepasakyčiau, 
kad man nesuprantami ekonomi-
niai aspektai, bet pagalvokime apie 
tai: jeigu visi išvažiuos, kas bus 
iš mūsų šalies? Ji bus užpildyta 
galbūt mums nelabai priimtinais 
žmonėmis, kurie nelabai paisys 
mūsų istorijos, mūsų tikėjimo ir 
bus pamintas Lietuvos autentiš-
kumas, galų gale suverenitetas. 
O to nereikėtų - jeigu Dievas tave 
pasiuntė į šitą šalį, tu turi čia būti. 
Jeigu joje reikia kentėti, turi atken-
tėti. Tu gali išvažiuoti, sakykime, 
pasimokyti. Žiūrėkite, tarpukario 
laikais buvo įprasta mokslus baigti 
užsienyje: išvažiavai į užsienį, įgi-
jai vieną išsilavinimą, gal net du, 
ir žinias parveži į Lietuvą. Mano 
močiutė tarpukaryje mokėsi Šiau-
lių gimnazijoje, jos mokytojai bent 
vieną išsilavinimą buvo įgiję užsie-
nyje ir grįžę.

- Tai kodėl dabar vyksta 
toks protų nutekėjimas?

- Iš tiesų mes kartais keliame 
per didelius reikalavimus savo ša-
liai, mes galbūt per daug norime 
iš savo šalies čia ir dabar. 50 me-
tų kentėme sovietinę santvarką, 
kuri neleido adekvačiai tobulėti 
nei medicinai, nei daugeliui kitų 
mokslo šakų, o lietuviai yra inicia-
tyvūs, veržlūs, protingi, kūrybingi. 
Ir jei ne tie 50 metų, įsivaizduoki-
me, kur mes stovėtume šiandien. 
Mes ir taip daugelyje mokslo šakų 
pavijome ir netgi pralenkėme kai 
kurias senąsias Europos valsty-
bes. Reikėtų žiūrėti į pozityvius 
aspektus, o ne skųstis, kad vis-
kas blogai. Mane piktina gyrima-
sis beprotiškai geru gyvenimu 
kitur - jis kitur nėra beprotiškai 
geras, galbūt nekvalifikuotiems 
darbuotojams trumpam gyveni-
mas svetur patrauklesnis. Yra 
daug pavyzdžių, kai ir gydytojai iš 
Lietuvos, ir menininkai, ir sporti-
ninkai pasiekia puikių tarptautinių 
rezultatų. Tam nereikia būti kitoje 
šalyje, Lietuvoje viskam yra suda-
rytos sąlygos.

Odontologas Tadas Koržinskas:

Stasio Žumbio nuotr.

Tado Koržinsko asmeninio albumo nuotr.

Gydytojas odontologas Tadas Koržinskas nori ramios kūrybingos aplinkosn
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