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JUOZAS MILTINIS:
„Neieðkokit laikino,
ieðkokit amþino“
P ARENGË G I N T A U T A S ÈIÞIÛNAS

Juozas Miltinis. Fotografas neþinomas. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

„Vaidyba – tai kûryba: gyvo þmogaus kûrimas ið gyvo þmogaus. Aktoriaus asmenybë turi bûti tokia
turtinga, kad ið jo dvasiniø iðtekliø susimodeliuotø dramaturgo màstytojo sukurtas personaþas, galás polemizuoti
su ðiandieniniu þiûrovu… Taèiau nemokytas aktorius nesuimprovizuos në menkiausios scenos, nesukurs në
vieno gyvo charakterio (iðmokti skambinti fortepijonu negalima be instrumento).“

Vienas þymiausiø lietuviø reþisieriø ir aktoriø, Panevëþio dramos teatro ákûrëjas – þemaitis Juozas Miltinis. Gimë jis 1907 m.
rugsëjo 3 d. tuometinës Maþeikiø apskrities Dabikinës kaime, kuris yra netoli Akmenës. Miltiniø ðeimoje buvo devyni vaikai, taèiau
uþaugo tik keturi. Tëvai nebuvo turtingi, tad vaikystëje Juozuko gyve-nimas buvo panaðus á daugelio kitø kaimo vaikø.
1913 metais, kai jam buvo ðeðeri, ðeima persikëlë gyventi á
Ramoniðkiø kaimà, kuris yra Purviø miðke, 9 km á pietryèius nuo
Viekðniø seniûnijos. Ten – J. Miltinio motinos gimtinë. Vietos èia
graþios: per kaimà teka Uogys, gyvenvietë Uogio kraðtovaizdþio
draustinio teritorijoje. Minint J. Miltinio gimimo 90-ies metø sukaktá
buvusioje Miltiniø sodybos vietoje pastatytas tautodailininko Stasio Adomaièio sukurtas koplytstulpis su teatro deivës Melpomenës skulptûra.
Pirmojo pasaulinio karo pradþioje J. Miltinio tëvelá paëmë á kariuomenæ. Visas namø ûkis ir rûpesèiai dël tuo metu ðeimoje augusiø penkiø vaikø uþgulë motinos peèius. Karo metais, susirgæs
cholera, mirë vyriausias Miltiniø vaikas. Tada Juozui buvo tik septyneri. Vyresniø broliø neturëjo, tai jis tapo didþiausiu mamos pagalbininku. Gyvenimo sàlygos karo metais buvo labai sunkios. Juozui ir jo broliui Pranui teko vasaromis pas gimines piemenauti.
Atlyginimo negaudavo. Dirbdavo uþ duonà ir uþ tai, kad leistø lankyti mokyklà. Yra tekæ Juozui ir duoneliauti.
Mokësi Gyvoliuose – Grybauskø dvare ásteigtoje mokykloje.
Tëvas liko gyvas. Namo jis gráþo 1919 metais. Tada ðeima kiek
atsitiesë.
Juozas ið kitø savo bendraamþiø iðsiskyrë mokslumu ir noru
mokytis. Bûdamas penkiolikos pabandë ástoti á Viekðniø gimnazijà,
taèiau dël tokio amþiaus á pirmà skyriø jo nebepriëmë. Motina su-

sitarë su Kegriø kaime gyvenusiu mokytoju Dainiumi, kad ðis Juozà parengs á antrà klasæ. Papildomai pasiruoðæs Juozas ástojo á
Viekðniø progimnazijos antrà skyriø. Ðioje progimnazijoje jis mokësi 1922–1925 metais.
Nuo maþens domëjosi teatru. Besimokydamas Viekðniuose kaimo klojime pastatë „Genovaitæ“. 1926 m. baigæs Viekðniø progimnazijà, tø paèiø metø rudená iðvyko á Kaunà ir 1926–1927 m. mokësi Kauno jëzuitø gimnazijoje. Tada sugráþo á Viekðnius ir iki 1927 m.
rudens dirbo Viekðniø valsèiaus raðtininku.
1927 m. rudená vël ásikûrë Kaune ir, privaèiai mokydamasis,
uþbaigë likusá gimnazijos kursà, iðlaikë egzaminus á prie Valstybës
teatro veikusià Vaidybos mokyklà, kurià lankë 1928–1931 metais.
Pirmàjá scenos „krikðtà“ gavo jau 1928 metais. Tada Vaidybos mokyklos pastatytoje Dþiuzepës Verdþio operoje „Aida“ jis buvo statistas.
1931 m. baigë Vaidybos mokyklà.
1932 m. vaidino Ðiauliø dramos teatre.
1932 m. birþelio 18 d. iðvyko gilinti teatro þiniø á Prancûzijà. Ten
lankë pieðimo kursus, paskaitas Sorbonos universitete, mokësi vokieèiø, prancûzø kalbø, lankë Luvro meno mokyklà, 1933–1936 m.
mokësi Ðarlio Diuleno (Charles Dullin) vaidybos studijoje. Gyvendamas Prancûzijoje vaidino Kapucinø bulvaro teatre, Pathé Nathan kino studijos filmuose. Tuo laikotarpiu jis domëjosi ir ávairiais
kultais, religijomis, sektomis, daug skaitë.
1937 m. sugráþo á Lietuvà, ásikûrë Kaune, bet èia ilgai neuþsibuvo – 1938 m., gavæs paramà ið privaèiø asmenø, iðvyko á Londonà,
kur turëjo galimybæ susipaþinti su Didþiosios Britanijos teatru. Èia
jis mokësi ir anglø kalbos.
1938–1939 m. J. Miltinis bendradarbiavo „Naujojoje Romu-
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voje“ – ten skelbdavo straipsnius teatro kritikos temomis.
1938–1940 m. vadovavo Kauno Darbo rûmø teatro studijai ir teatrui. Tuo laikotarpiu jis iðugdë apie 30 aktoriø, tarp kuriø buvo ir
Bronius Babkauskas bei Donatas Banionis. Ðioje studijoje jis subûrë ir bûsimojo Panevëþio dramos teatro aktoriø trupæ.
1940 m. lapkrièio 18 d. LTSR ðvietimo liaudies komisaras Antanas Venclova pasiraðë ásakymà, kuriuo leido Jonui Sakui Panevëþyje ákurti dramos teatrà ir jam vadovauti.
Juozas Miltinis, laimëjæs reþisieriø atrankà, 1940 m. gruodþio
1 d. kartu su grupe aktoriø, kurie iki to laiko priklausë Kauno Darbo
rûmø teatro studijai, atvyko á Panevëþá. Tada J. Miltinis jau buvo
paskirtas ðio teatro aktoriumi, turinèiu teisæ reþisuoti spektaklius.
Panevëþio dramos teatre J. Miltinis reþisieriumi dirbo 1940–
1954 metais.
1941 m. kovo 15 d. Panevëþio dramos teatras pradëjo savo veiklà. Jis buvo ásikûræs teatrui paskirtame pastate Respublikos gatvëje. Èia ávyko ir pirmoji teatro premjera – parodyta J. Miltinio reþisuota N. Pogodino pjesë „Sidabrinis slënis“.
Pirmasis Panevëþio dramos teatro gyvavimo laikotarpis (1940–
1954) – teatro formavimosi, teatro studijos ákûrimo metai. Antruoju
teatro veiklos laikotarpiu laikomi 1954–1959-ieji metai. Jie iðskirtiniai tuo, kad reþisierius J. Miltinis tuo laikotarpiu Panevëþyje pradëjo lauþyti iki to laiko gyvavusius teatrø kûrybos principus. Tais metais èia prasidëjo teatro artistø pasiprieðinimas sovietø valdþiai.
Vadovaujant J. Miltiniui, Panevëþio dramos teatras veikë kaip
teatras-studija. Tai buvo vienintelis toks teatras Lietuvoje.
1953–1968 m. J. Miltinis sukûrë penkis vaidmenis Lietuvos kino studijos vaidybiniuose filmuose.
1954 m. vasario 15 d. J. Miltinis LTSR kultûros ministro A.Gudaièio-Guzevièiaus ásakymu „uþ netinkamà vadovavimà teatrui“,
uþ tai, kad rinkosi „neteisingà“ repertuarà buvo atleistas ið Panevëþio dramos teatro vadovo ir vyriausiojo reþisieriaus pareigø. Jo
darbus tæsë teatro vyriausiojo reþisieriaus pareigas ëjæs aktorius
Jonas Alekna (1954–1957) ir Vaclovas Blëdis (1957–1959). Tuo
laikotarpiu J. Miltinis buvo iðsiøstas á Maskvà mokytis reþisûros.
Èia jis daug skaitë, taip pat ir draudþiamas knygas anglø, prancûzø
kalbomis ir, pasak jo buvusiø kolegø, dar labiau pagilino savo vakarietiðkà iðsilavinimà. 1954–1959 m. dirbo Lietuvos kino studijos
dubliaþo reþisieriumi ir aktoriumi.
1959 m. J. Miltiniui buvo leista sugráþti dirbti á Panevëþio teatrà.
Jis jam vadovavo, spektaklius reþisavo iki 1980 metø. Tuo laikotarpiu jis buvo vienintelis Lietuvos reþisierius, baigæs Vakarø teatro
mokyklà, todël sovietø valdþia já nuolat stebëdavo ir kontroliuodavo
jo darbà. Tai metais Panevëþio teatras savo pastatytais spektakliais, aktoriø meistriðkumu, ieðkojimais, senø teatriniø tradicijø lauþymu sulaukë didþiulio ne tik Lietuvos, buvusios Sovietø Sàjungos,
bet ir daugelio uþsienio ðaliø teatralø dëmesio.
1967 m. dabartinëje Panevëþio Laisvës aikðtëje buvo pastatytas naujas Panevëþio dramos teatro pastatas.
Vadovaujant J. Miltiniui, Panevëþio dramos teatras iðugdë ðiuos
iðkilius lietuviø teatro ir kino aktorius: Jonà Aleknà, Aurimà Babkauskà, Broniø Babkauskà, Donatà Banioná, Vaclovà Blëdá, Gediminà Karkà, Henrietà Hokuðaitæ, Rudolfà Jansonà, Enrikà Kaèinskà,
Steponà Kosmauskà, Algirdà Masiulá, Eleonorà Matulaitæ, Dalià Melënaitæ, Algirdà Paulavièiø, Stasá Petronaitá, Eugenijà Ðulgaitæ, Romualdà Urviná, Graþinà Urbonavièiûtæ, Irenà Vasiulytæ, Danutæ Vidugirytæ, Kazimierà Vitkø, Reginà Zdanavièiûtæ.
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Paskutinis Panevëþio scenoje 1980 m. pastatytas J. Miltinio spektaklis buvo A.de Musse „Þibintas“.
Laikotarpiu, kai J. Miltinis vadovavo Panevëþio dramos teatrui, èia buvo pastatyti ðie labiausiai Panevëþio teatrà iðgarsinæ
spektakliai: N. Pogodino „Sidabrinis slënis“, B. Johnsono „Sukèiaus testamentas“, H. Ibseno „Heda Gabler“ (1957, 1972), P. A. Beaumarchais „Sevilijos kirpëjas“ (1957, 1971), A. Milerio „Komivojaþieriaus mir tis“ (1958), A. Èechovo „Ivanovas“, Ðekspyro
„Makbetas“ (1961), „Frankas V“ (1969, 1978), M. Ðolochovo „Pakelta velëna“, W. Borcherto „Lauke uþ durø“ (1966), J. Gruðo „Adomo Brundzos paslaptis“ (1966), J. Gruðo „Meilë, dþiazas ir velnias“ pjesë, pervadinta „Praþûtingu apsvaigimu“ (1967), B. Jonsono „Volponë“ (1971), A. Strindbergo „Mirties ðokis“ (1973),
J. Gruðo „Pijus nebuvo protingas“ (1974), Sofoklio „Edipas karalius“ (1977), L. Pirandello „Henrikas IV“, W. Faulknerio ir A. Camus „Requiem vienuolei“ (1979).
J. Miltiniui pasitraukus ið teatro, jo mokiniai nutarë, kad teatras
tæs J. Miltinio tradicijas. Teatrui pradëjo vadovauti Donatas Banionis, ðiose pareigose dirbæs iki 1988 metø. Spektaklius reþisuodavo
D. Banionis, Blëdis, G. Karka. Laikui einant kolektyvà papildë aktoriai Valerijus Jevsejevas, Rimantas Jovas, Ligita Kondrotaitë, Vyautas Kupðys, Laura Martinonytë, Laimutis Sëdþius, Robertas Zimblys, keletas jaunø reþisieriø. Ðias pareigas èia ëjo ir 1988–1996 m.
teatrui vadovavæs Saulius Varnas. Nauja teatro karta siejama su
èia pradëjusiais kurti aktoriais Regina Kairyte, Petru Keþiu, Albinu
Këleriu, Eleonora Koriznaite, Asta Preidyte, Laimutë Maliðauskaite,
Juliumi Tamoðiûnu.
Ið kine J. Miltinio sukurtø vaidmenø þymiausi yra ðie: Valstietis
Prankus – „Auðra prie Nemuno“ (reþ. Aleksandras Faincimeras,
Andrejus Apsolonas, Adolfas Bergunkeris, 1953); Kapitonas – „Adomas nori bûti þmogumi“ (reþ. Vytautas Þalakevièius, 1959); Inþinierius Virkutis – „Þingsniai naktá“ (reþ. Raimondas Vabalas, 1962);
Yla – „Naktys be nakvynës“ (reþ. Algirdas Araminas, Gediminas
Karka, 1962); Þirgyno sargas – „Kai að maþas buvau“ (reþ. Algirdas Araminas, 1968).
1948 m. Juozui Miltiniui buvo suteiktas Lietuvos nusipelnæs artisto, 1965 m. – Lietuvos liaudies artisto, 1973 m. – Sovietø Sàjungos liaudies artisto vardas. 1965 m. jis apdovanotas Lietuvos valstybine premija. 1977 m. Tautø draugystës ordinu, 1994 m. – Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino 3 laipsnio ordinu. 1980 m. J. Miltiniui suteiktas Panevëþio miesto garbës pilieèio vardas, 1995 m. –
Prancûzijos Meno ir literatûros ordino riterio vardas.
Mirë J. Miltinis 1994 m. liepos 13 d. Panevëþyje. Palaidotas Panevëþio Ramygalos kapinëse. Jo amþinojo poilsio vietà puoðia Juozo
Ðlivinsko ir Algimanto Mikëno sukurtas antkapinis paminklas. Buvæs J. Miltinio butas Algirdo gatvëje po J. Miltinio mirties tapo Juozo
Miltinio palikimo studijø centru (nuo 1996 m. rugsëjo 3 d.).
1995 m. Panevëþio dramos teatrui, 1995 m. kovo 27 d. Panevëþio 7-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Juozo Miltinio vardas. Juozo
Miltinio vardu pavadinta ir viena Panevëþio miesto gimnazija.
2007 m. Lietuvoje iðkilmingai paminëtas J. Miltinio gimimo 100metis. Tais metais spalio 9 d. Panevëþyje atidengtas skulptoriaus
Regimanto Midvikio sukurtas Juozo Miltinio paminklas. 2007 m.
iðleistas J. Miltiniui skirtas paðto þenklas (dailininkë Auðrelë Ratkevièienë). Tais metais visuomenë sulaukë ir dokumentinis filmo
(Nukelta á 7 p.)
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