
Scenos karalienės paveikslą piešia prisiminimai
Pirmadienį Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje 
bibliotekoje pristatyta atsiminimų knyga „Rūta 
Staliliūnaitė: Aš esu Barbora". Apie R. Staliliūnaitę 
kalbėjo knygos sudarytojas Svajūnas Sabaliauskas, 
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė 
rašytoja Aldona Ruseckaitė, aktorė Olita 
Dautartaitė. Pokalbį vedė Šiaulių universiteto 
profesorius Vytautas Bikulčius.

Živilė KAVALIAUSKAITE
zivile@ skrastas.lt

Legenda su paslaptimi

„Kai žmonės kalba apie Rū
tą, jų  akys švyti meile ir švie- 
sa“, -  sakė knygos sudarytojas 
S. Sabaliauskas.

Knyga pradedam a jau triu

R. S taliliūnaitės laišku „Ei
nam  pasikalbėti, mama", ra
šytu iki aktorės mirties likus 
1,5 mėnesio.

Gerai scenos karalienę paži
nojusios A. Ruseckaitės teigi
mu, R. Staliliūnaitė su mama 
buvo tarsi suaugusios.

Nukelta į 5 psl.

Vytenio Vincento KAZLO nuotr.

PRISTATYMAS: Knygos „Rūta Staliliūnaitė: Aš esu Barbora" 
pristatyme apie scenos primadoną kalbėjo (iš dešinės) Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus direktorė rašytoja Aldona Ruseckaitė, 
knygos autorius Svajūnas Sabaliauskas, aktorė Olita Dautartaitė. 
Pokalbį vedė Šiaulių universiteto profesorius Vytautas Bikulčius.

mailto:zivile@skrastas.lt


Scenos karalienės paveikslą piešia prisiminimai
Atkelta iš 1 psl.

„Ši knyga -  pirmasis Rūtos po
rtretas, nupieštas per prisim ini
mus", -  sakė A. Ruseckaitė.

Jos teigimu, Rūta buvo labai stip
ri, tvirta, ambicinga. Išjos negalėjai 
pasišaipyti ar ją  pažeminti.

„Nereikėtų iš Rūtos padary ti 
šventosios. Ji buvo žvaigždė -  iš
m intinga, ori. Žinojo savo ver
tę. Graži, nekantri, pilietiška ir 
visur -  stipri. Tarsi pakilusi su 
šviesa ir labai žemiška, nuodė
minga. įsikirtusi j savo gimtosios 
žemės lopinėlį, -  sakė A. Rusec
kaitė. -  Ji yra legenda, turi daug., 
paslapties."

O. D autartaitė R. Staliliūnaitei

dedikavo J. Strielkūno eilėraštį.
Knygos p rista tym o proga O. 

D autartaitė pasipuošė R. Staliliū
naitės po spektaklio „Bona Sforca. 
Atsisveikinimas" dovanotu m e
dalionu. Prie dovanos R. Stali
liūnaitė buvo pridėjusi raštelį su 
Barboros Radvilaitės žodžiais iš J. 
Grušo dramos. Barbora Radvilaitė 
buvo įsimintiniausias R. Staliliū
naitės vaidmuo.

Plokštelėje -  įskaityta kūryba
Knyga „Rūta Staliliūnaitė: Aš 

esu  B arbora" buvo p r is ta ty ta  
Knygų mugėje Vilniuje, Naciona
liniame Kauno dramos teatre, Pa
šušvio pagrindinėje mokykloje.

Gausiai iliustruo to je  knygoje

apie aktorę, Nacionalinės prem i
jos laureatę  pateikiam a per 50 
atsiminimų.

Tarp jų  -  aktorių  Regim anto 
A dom aičio, Jū ra tės  O naity tės, 
Egidijaus Stanciko, G enovaitės 
Vaiginytės, Valentino Masalskio, 
režisierių Jono Jurašo, Gyčio Pa
degim o, E im unto  N ekrošiaus, 
Rimo Tumino, rašytojų Donaldo 
Kajoko, Grigorijaus Kanovičiaus, 
gimtojo Pašušvio (Radviliškio ra 
jonas) žmonių.

Knygoje yra kompaktinė plokš
telė su R. Staliliūnaitės įskaityta 
S. Nėries ir S. Santvara poezija, 
M ažeikių lite ra tų  klubo „Erd
vė" kūrėjų kūryba ir Vytauto V. 
Landsbergio alegorine pasaka.


