
Taigi tu nusprendei pamatyti pagal Arvydo Juozaičio pjesę statytą spektaklį
„Širdis Vilniuje“

Pasiruošimo trilapis

Viena galimų šio pavadinimo interperatacijų – kalbama apie Vilniuje palaidotą Juozo Pilsudskio, 
Lenkijos nacionalinio didvyrio, LDK bajorų šeimos vaiko iš pavilnio širdį.
Spektaklyje vaizduojamas įsivaizduojamas susitikimas tarp J.Pilsudskio ir Felikso Dzeržinskio, kito 
LDK bajorų vaiko iš Lietuvos, netikėtai tapusio ištikimu komunistu ir pagrindiniu saugumo 
policijos ČK (vėliau virtusio KGB) kūrėju.

Pjesės ištrauka:
 JUZEFAS: Tu nebuvai lietuvis, Feliksai.
 FELIKSAS: Pasaulio pilietis – taip pat lietuvis.
 JUZEFAS: Mūsų nesieja nei žemė, nei dangus.
 FELIKSAS: Nepamirškite vaišių, maršale. Nes gali greitai išnešti.
 JUZEFAS: Niekinga komedija.
 FELIKSAS: Štai ir ne! Kūnas Kremliaus sienoje – dėsningumas. O suplėšytas į 
dalis kūnas – komedija. Didžiąją dalį palieki Krokuvoje, mažąją atgabeni į Vilnių 
– ar tai ne komedija?
 JUZEFAS: Tai ne komedija, o sąžinė, jūsų žiniai.
 FELIKSAS: Tada ir mano sąžinė – čia pat. Ranka paliečiama.
 JUZEFAS: Kur?
 FELIKSAS: Ištirpusi miesto gatvėse.

Spektaklis – gera galimybė dar truputį geriau pažinti Vilnių. O ir pagalvot apie savo širdies vietą 
šiame mieste, apie tautiškumą apskritai.

Reik pažymėt, kad šis spektaklis dargi dera su šių laikų įvykiais. 
Štai ką neseniai alfa.lt naujienų viršuj rodė →

O ir į valdžią patekusios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nariai 
turėjo gilių priekaištų.
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„Parašyti pjesę rašytoją ir filosofą Arvydą Juozaitį įkvėpė XX a. pradžios dviejų Lietuvai skaudžiai 
pažįstamų  politinių  veikėjų,  kitaip  „geležinių  vadų“  Juzefo  Pilsudskio  ir  Felikso  Dzeržinskio 
asmenybės. Rašytojas  įsivaizdavo galimą abiejų legendomis apipintų herojų, mistinį  susitikimą, 
kuris įvyksta tuo metu, kai Vilniuje laidojama J. Pilsudskio širdis.“ 

Pats  A.  Juozaitis  2012 gale  išleido  šešių  istorinių  dramų (tarp  jų  ir  „Širdis  Vilniuje“)  rinkinį 
„Gyvųjų teatras“. Kodėl gyvųjų? Jis pats sakė:

„Esu įsitikinęs, kad niekas nedingsta, istorija užkariauja šiandieną, esame praeities dalis, ir todėl 
reikia į ją labai atidžiai žiūrėti, negalima jos falsifikuoti, meluoti. Istorija šalia, bet reikia sukurti 
tikrus žmonių charakterius, kad jie įsismelktų į mūsų sąmonę.“

-------------

Spektaklis „Širdis Vilniuje“ yra apie Vilnių, apie Lietuvą ir lietuvius. Siūlau su istoriniais pjesės 
herojais susipažinti perskaitant kelis gabaliukus teksto:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Arvydas_Juozaitis
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mmackevicius-spektakli-apie-jpilsudski-vadina-antilenkiska-fantazija.d?id=55714721


Lenkų valstybininkas  Juzefas Pilsudskis gimė  1867 metais  lietuvių  kilmės,  bet  lenkiškai  
kalbančių bajorų šeimoje netoli Pabradės, Zalave. 1918 metais tapo besikuriančios Lenkijos  
valstybės vadovu. 1919-1921 metais jo kariuomenė apgynė Lenkiją, kartu ir Vakarų Europą,  
nuo bolševikų. Pasak poeto Tomo Venclovos, J.Pilsudskio idealas buvo Lenkijos federacija su  
Lietuva, Baltarusija ir Ukraina. 1920 metais Vilniui dar kartą patekus į bolševikų, paskui į  
lietuvių rankas,  J.Pilsudskis surengė Lucjano Želigovskio dalinių "maištą",  po kurio 1922  
metais Vilnius buvo Lenkijos okupuotas ir aneksuotas. Po karinio Gegužės perversmo 1926  
metais  vėl  sugrįžo  į  valdžią  ir  ligi  mirties  diktatoriškai  valdė  Lenkiją.  J.Pilsudskio  kūnas  
palaidotas Krokuvoje (Vavelyje), bet širdis – jo paties prašymu –drauge su atvežtu iš Lietuvos  
jo motinos Marijos Pilsudskos kūnu - Vilniuje, Rasų kapinėse.

Feliksas Dzeržinskis gimė  1877-aisiais  Minsko srityje,  mirė  būdamas  48 metų.  Mokėsi  
rusiškoje Vilniaus 1-ojoje berniukų gimnazijoje. 1917 metais tapo Visos Rusijos ypatingosios  
komisijos (ČK) pirmininku, nuo 1922 metų - GPU vadovu. Vadovavo atskleidžiant daugelį  
antisovietinių sąmokslų, maištų, kraugeriškai juos malšino.

Bus ir kitų epizodiškiau pasirodančių veikėjų:

PROFESORIUS – Balys Sruoga, lietuvių rašytojas. Na, patys žinote.
GRAFAS – Jurgis Giedraitis, Lietuvos kunigaikščių palikuonis, Lenkijos politikas ir publicistas. 
POETAS – Česlovas Milošas, Europos vaikis, lietuviškos kilmės lenkas (gimęs palei Kėdainius), 
Nobelio premijos laureatas, rašytojas, literatūros tyrinėtojas. 
MOTINA – Marija Bilevičuvna, Pilsudskio motina – pripažįstama svarbiausia moterimi jo 
gyvenime. Ne veltui pasirinko savo širdį būti palaidotą greta motinos kūno.
SOFIJA – Dzeržinskio žmona, vienintelė (tuo tarpu Pilsudskis turėjo dvi) išrinktoji, prie kurios 
F.Dzeržinskis buvo smarkiai prisirišęs, jo gyvenimo moteris.
DVARIŠKIS – juokdarys, Stančikas, Švonderis, Avupleziras, personažas be veido

(spausdami ant pabraukto vardo pateksite į atitinkamą Vikipedijos puslapį, kur galėsite paskaityti apie  
šias asmenybes daugiau.)

--------------------------

Spektaklis kalba ne tik apie tai, kur ilsisi fiziniai istorinių asmenybių (kam herojų, kam – niekšų) 
palaikai, bet ir apie tai, kur yra jų širdys. Ar jie abu gali vadint save lietuviais (nepaisant to, kad 
abu istorijos eigoj tapo mirtinais priešais ir savaip (bet labai smarkiai) kenkė Lietuvai)?

Negali?

Bet abu yra iš  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  didikų giminių...  Abu netgi  lankė tą pačią 
mokyklą!

„Józef, when he attended the Russian gymnasium at Vilnius, was not an especially diligent 
student. One of the younger students at this gymnasium was the future communist Felix 
Dzerzhinsky, who later would become Piłsudski's arch-enemy.“

 iš Vikipedijos

Juozo ir Felikso keliai  susitiko ir vėliau: „1900 metais J.Pilsudskis ir F.Dzeržinskis sėdėjo toje 
pačioje Varšuvos citadelėje – Rusijos imperijos kalėjime. Pirmasis, žinodamas, kad gresia daug 
metų  Sibire,  apsimetė  psichiniu  ligoniu  ir  humaniško  caro  režimo  buvo  perkeltas  į  ligoninę 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Rodzice_pi%C5%82sudskiego.jpg
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Milo%C5%A1as
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Vladislovas_Giedraitis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Balys_Sruoga
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Dzerzhinsky
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski


Peterburge, iš kurios nesunkiai pabėgo. Ar spėjo J.Pilsudskis kalėjime susitikti su F.Dzeržinskiu – 
nežinia.“, –   A.Juozaitis   sako.

Ir prideda: „Ir maršalas J.Pilsudskis, ir bolševikų komisaras F.Dzeržinskis buvo Lietuvos bajorai, 
nors  tarpusavyje  būtų galėję  susišnekėti  nebent  lenkų kalba.  Jie  abu kūrė  imperijas:  vienas  – 
lenkišką, kitas – bolševikinę. Abiejų užmojams Lietuva buvo gerokai per maža. Todėl jie privalėjo 
tapti nelietuviais ir ant Lietuvos kaulų sušokti krakoviaką arba lezginką.“

----------------------------------------------------

Žodž, daug jau čia visko pricitavau, galima būtų ir toliau, bet jūs ir be mano rašinėjimų puikiai  
išmanot, kokia sudėtingai susipynusi Lietuvos istorija. Daug ką pasakys pats spektaklis.

Kad ir vaizdingai papasakos apie vadinamąjį apiplėšimą prie Bezdonių, dėl kurio Vilniuje šiandien 
vietoje tramvajų važinėja troleibusai..:

Bezdany raid was a train robbery carried out on the night of 26/27 September 1908 in the 
vicinity of Bezdany near Vilna (now Bezdonys near Vilnius) on a Russian Empire passenger 
and mail  train by  a  group  of Polish revolutionaries,  led  by  future  Polish national 
hero and dictator, Józef Piłsudski.

The loot from that raid was about 200,000 Russian rubles (under the gold standard, equivalent 
to approximately 5,000 ounces of gold, worth $100,000 in 1908 or 8 million dollars at the 
price of gold in 2012), a virtual fortune in contemporary Eastern Europe. The money was 
supposed to cover the costs of building a tram system in Vilnius.[9] Piłsudski used those funds 
to aid his secret military organization. The raid become known in Eastern Europe as one of 
the most daring and successful train robberies.

Iš Vikipedijos 

Linkiu gero spektaklio!

Beje, kavinė Jaunimo teatre yra netgi tarsi ne kavinė o grynas senovinis bufetas su mišra ir kitom 
gėrybėm. Siūlau pabandyt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bezdany_raid#cite_note-9
http://en.wikipedia.org/wiki/Tram
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_ruble
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator
http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_hero
http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_hero
http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionaries
http://en.wikipedia.org/wiki/Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Mail_train
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://en.wikipedia.org/wiki/Bezdonys
http://en.wikipedia.org/wiki/Train_robbery
http://www.veidas.lt/arvydas-juozaitis-%E2%80%9Elietuvos-imperija-zlugo-o-imperiniai-zmones-liko%E2%80%9C

