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KKodėl nemaža dalis lietuvių žavisi
rytietiškomis religijomis, rein kar -

nacija ir persikūnijimu?.. Ar tik dėl to,
kad tai – egzotiška, tolima, neįpras -
ta?.. Kad priėmęs tokią religiją, ir pats tapsi išskirtinis, kitoks, egzotiškas?..

O gal taip tiesiog patogiau? Turėti religiją „sau”, o ne kitiems, ne pasau -
liui?.. Juk rūpindamasis asmenine nirvana ir laikydamas šį pasaulį Majos šy-
du ir optine apgaule, neišgyvensi suteikto gyvenimo ir gyvybės stebuklo. Ne
veltui G. K. Chestertonas rašė, kad budistų vienuolis į pasaulį žvelgia už merk  -
tomis akimis, o krikščionių kankinys – plačiai išplėstomis. Kodėl?.. Gal dėl to,
kad nori suprasti, kodėl ir už ką jis kenčia, o ne atsiriboti nuo kan čios?..

Žinoma, šiuolaikiniame pasaulyje kiekvienam demokratiškos šalies pi lie-
čiui užtikrinta teisė į religijos pasirinkimą. Tačiau nekart pamirštama, kad
religija nėra mainoma kaip marškiniai. Ir tai toli gražu nėra vien liturginis ri-
tualas – tai ir mąstysena, ir gyvenimo būdas, ir  tikslingos veiklos sritis. Tai
ir tvirtumo, ir abejonių sritis. Tai – tikėjimas tuo, kas neapčiuopiama ir neį -
ro doma fizikos dėsniais.

Tačiau nepaprastai svarbu yra tai, kad tikėjimas yra ne tik dvasinė žmo -
gaus veiklos erdvė, bet ir materiali. Kristus sakė, kad pavalgydinęs ir pri glo -
bęs kiekvieną pakeleivį, priglobi jį patį. Taigi religija yra ne tik asmeninis, bet
ir visuomeninis  reikalas – globa, rūpestis, pagalba, šalpa. Netgi – karyba. Ką
reiškia žodis „Viešpaties karys?..” Agresiją, smurto veiksmus, karines opera -
ci jas?.. Anaiptol. Daugeliui romių krikščionių kankinių, neretai nepasižymė -
ju sių kūno tvirtybe, kaip niekam kitam tinka šis apibūdinimas. Jis tinka vi -
siems, kurie kiekvieną dieną dirba Viešpaties labui – ir džiaugsme, ir abejo -
nėse, ir dvasios suspaudimo metu. Dirba ir neišsižada savo neegzotiškų ir pa-
saulyje nepopuliarių krikščioniškų įsitikinimų, kurių svarbiausi – meilė sa vo
artimui ir tikėjimas Išganytoju.

Veikiausiai tokia aktyvi dvasinė ir  visuomeninė veikla nėra artima ne -
mažam skaičiui žmonių. Sunku juos už tai smerkti – juk ir Senojo Testa-

mento izraelitai ne sykį manė, kad
Dievą galima apgauti. Gyventi dvilypį
gyvenimą, garbinti Aukso veršį. Taigi
ir egzotiškosios religijos – gal būt

tiesiog žmogaus noras pabėgti nuo intensyvaus išgyvenimo, kurį siūlo
kasdieniškoji krikščionybė. 

CC.S. Lewis rašė, kad negalima smerkti kito tikėjimo žmonių, nes kiek vie-
noje religijoje slypi dalelė tiesos. Tikėjimas reinkarnacija – tai galbūt tie -

siog amžinybės troškimas, galbūt geismas susilieti su Dievo kūrinija, kuri
neapsiriboja vien žemiška gamta, galbūt noras atjausti ir suprasti gyvosios
gamtos kūrinius. Tačiau tik žmogus turi unikalią, Dievo jam suteiktą sielą, ir
kūną, kurį Šv. Pranciškus Asyžietis palygino su cele. Ar kas gali pasakyti, kur
dingsta unikalioji žmogaus siela, jam įsikūnijus į triušį arba katiną?.. Pereina
į kitą celę?.. Sielą gyvūnams priskyrė  kai kurie viduramžių mistikai, pavyz -
džiui, Origenas. Taigi reinkarnacija reikštų savotišką intervenciją į kitą visa-
tą – gamtos sielą. O kad gamta ją turi, tą teigė krikščioniškasis mąsty tojas,
evoliucijos teorijos su Dievu ant aukščiausiojo laiptelio kūrėjas P. Teillardas
de Chardinas. Tačiau ji tolima ir nepažįstama mums, ši visata. Bau ginanti ir
vargu ar guodžianti – ypač po žmogaus nuopuolio, kuris iškrei pė ir gamtos pa-
saulį, pasmerkdamas jį nuolatinei kovai dėl būvio.

Taigi ir panteistams, ir žmonėms, kurie reinkarnaciją suvokia kaip amži -
nybės viltį (pačių rytiečių suvokimu, persikūnijimas anaiptol nėra palai ma,
veikiau amžinas kančios ratas) vertėtų nepamiršti, kad pasaulis ir gamta yra
ne kūrėjai, o kūriniai, ir nuo savo pradžios, nuo sukūrimo jie labai pasikeitė.
Gyvename iškreiptame pasaulyje, taigi neturėtume amžinai jame pasilikti.
Turėtume trokšti tokio pasaulio, kuris buvo mums sukurtas iki nuopuolio. Ir
trokšti jo ne sapnuose, o realybėje. Tam ir yra skirta aktyvioji, kasdieniškoji
krikščionybė.

Renata  Šerelytė

KKaassddiieenniišškkoojjii  kkrriikkššččiioonnyybbėė

93 psalmė

Viešpats valdo, Jis apsisiautęs didybe,
apsisiautęs didybe, galia apsijuosęs.
O pasaulis, Jo kurtas, nesvyra.
Tvirtai stovi Jo sostas nuo seno,
Tu ten amžinas, Viešpatie.

Teka upės, o Viešpatie, teka upės,
šnekėdamos, pilnos savojo šurmulio.
Bet už balsą didžių vandenų
ir už jūrų galingą gaudimą
galingesnis Viešpats aukštybėse.

Apreiškimai Tavo tikri,
namus Tavo gaubia šventumas,
Viešpatie, nuolat.

Psalmių knygos. Vertė Sigitas Geda  

Algis Jakštas. Procesija.



1999-aisiais metais dr. Petro Kisieliaus
drau gai pasiryžo išleisti jubiliejinę kny-

gą apie jį. Mane pakvietė parašyti skyrių apie jo
asmenybę. Sutikau su sąlyga, kad pats dr. Ki sie-
lius padės man tai atlikti. Kreipiausi į jį ir jis suti-
ko užpildyti psichologinius testus ir leido jų rezul-
tatus viešinti. Dėl man nežinomų priežasčių ta kny-
ga niekada nebuvo užbaigta. Asmenybės testų iš-
vados buvo paviešintos neseniai įvyku sia me švie-
saus atminimo dr. Petro Kisieliaus mirties viene-
rių metų sukakties minėjime.

Devynraštė

Devynraštė (enneagrama) yra seniausia, 2 500
metų tradiciją turinti suvestinė žmogui, no rin -
čiam pažinti save. Vienu metu ji buvo užmiršta,
bet po kurio laiko (apie 1970) vėl atrasta. Pasta rai-
siais metais keliolika specialistų (dr. Jerome Wag-
ner, Don Richard Riso, Russ Hudson, Barbara
Metz, John Burchill, Maria Beesing, Robert J. No-
gosek, Patrick H. O’Leary ir kt.) studijavo, tyrė ir
pritaikė šį daugiaprasmį metodą, kuris nau doja-
mas nustatyti asmenybės tinkamumą dar bams,
talentams ir net dvasinio ugdymosi reika lams. Už-
pildžius tam tikrą skaičių klausimų, iš a na lizavus
jų turinį, rezultatai atskleidžia, kuris iš devynių
asmenybės tipų (arba kokios asmeny bės savybės)
tinka tą testą užpildžiusiam asme niui.

Dr. Kisieliaus asmens profilyje dominavo trys
asmenybės savybės, iš kurių viena nežymiai pir-
mavo, o kitos dvi ją lydėjo, būtent: Pagelbs tin tis,
Moralusis ir Gera matantis.

Pagelbstintis

Pagelbstinčiam būdingas rūpinimasis kitais,
jis mato jų poreikius, ypač jei ko trūksta, ir pagal
tai yra linkęs jiems padėti. Rūpinimasis savimi ne-
pasiglemžia jo rūpesčio kitais, jis gali būti suma -
žintas arba visiškai nustelbtas taip, kad asmuo
tampa pasiaukojančiu, pasišventusiu – su ypatin -
gu paslaugumu kitiems.

Dr. Kisieliaus atveju taip ir įvyko. Iš jo bio gra-
fijos žinome, kad jis jaunystėje manė tapti ku ni gu,
bet galiausiai pasirinko kitų sveikata besi rū pinan-
čio gydytojo profesiją, taip pat – santuoką bei šei-
mą. Tas pats rūpinimasis kitais (platesniu mas tu)
lenkė jį į visuomeninę veiklą: ir čia pagrindiniu
motyvu buvo ne noras „reikštis” – vadovauti, bet pa-
si tarnauti bendriems reikalams. Jis nebuvo agre -
syvus vadas (devynraštės rezultatai tokio vado sa-
vybių nerodė), bet daugiau demokratiškas va do -
vas: jo pagalbą inspiravo sąžiningumas, atsižvel gi-
mas į kitų poreikius, polinkius ir nuomones. Jis ne-
siveržė į organizacijų viršūnę, į jų priekį, bet būdavo
kitų kviečiamas užimti vadovo vietą. To kiu jis buvo
kaip Ateitininkų federacijos vadas (1973–1979), IX
tautinių šokių šventės rengimo komi teto pirmi-
ninkas (1992), Ateitininkų šalpos fondo pirminin-
kas (1968–1974 ir 1989–2001), Lie tuvių katalikų
spaudos draugijos tarybos pirmi nin kas (1997–2003)
ir kt.

Nors dažnai būdavo kviečiamas visuomeninėn
veiklon, dr. Kisielius, atrodo, jautėsi labiausiai rei -
ka lingas kaip gydytojas. Jo pasišventimas nesvei -
kiems ir sergantiems tiesiog stebinantis. Patei kiu
pora pavyzdžių. 

Pakviestas vakare ir radęs ligonę komos būse -
nos, visą naktį darė, ką tik galėjo. Deja, ligonės ne-
pa sisekė atgaivinti. Grįžo namo tik ryte, įsiti kinęs,
kad nieko nebebuvo galima padaryti. Taip vertino
kiekvieno žmogaus gyvybę.

Į šeimos namus pakviestas nuraminti psichi -
nę lygsvarą praradusį, revolveriu apsiginklavusį
vyrą, nedvejojo ateiti (atsisakė būti palydėtas poli -
cijos), išprašė iš vyro ginklą, o šis apsigalvojęs, ne -
pra šytas atidavė ir puspilnę šovinių dėžę. Dr. Ki -
sie lius sakydavo, kad norėtų būti psichiatru. Na,
praktiškais atvejais (tai liudija ir šis) jis parodyda -
vo gero psichiatro nuovoką.

Artimai bendraudamas su kunigais Viktoru
Rim šeliu ir Pranu Garšva, jis sakydavo, kad jie gy -
do žmonių sielas, o jis – tik žmonių kūnus. Tokia
jo pastaba atskleidžia jo nenurimstantį norą kuo
dau giau padėti žmonėms.

Būti gydytoju, veikliu visuomenininku ir šei -
mos galva – tai nemaža įtampa: juk darbų tiek
daug, o laikas toks ribotas, jo neužtenka net pabū -
ti su šeima. Kaip dr. Kisielius sprendė šią savo gy -
ve nimo problemą? Šių dviejų testų duomenys at -
sa kymo neduoda. Tik galima nujausti, kad ir kiti
šeimos nariai – žmona, duktė ir sūnus – dalinosi
su jo, gydytojo, pasišventimo našta.

Moralusis 

Moralusis pasižymi sąžinės jautrumu. Tai
toks žmogus, kuris vengia būti neteisingas kitų at -
žvilgiu, bet jaudinasi dėl pastebėto neteisingumo
žmonių aplinkoje. Jis net linkęs susitapatinti su
kovojančiais prieš blogį. 

Ne visų sąžinė palinksta į tinkamą pusę. Kai
kada ji tampa kieta savo paties atžvilgiu (tai skru -
pulingumas) arba kieta kitų atžvilgiu (tai polinkis
tapti kitų „reformatoriumi”). Dr. Kisielius nebuvo
linkęs nei į vieną, nei į kitą kraštutinumą. Jo pozi -
ciją galima apibūdinti jo paties žodžiais: esąs jau -
trus tam, „kas gera, kas bloga; kas teisinga, kas
netei singa”. Dėl tokio teisingumo jautimo dr. Ki -
sie  lius buvo kviečiamas taikyti žmones – ir susi py-
kusius šeimos narius, ir susipriešinusias žmo nių
grupes visuomenėje.

Dr. Kisielius sakė, kad „viduje dažnai krem ta-
si”, nes nei jis, nei kiti „nesame tokie, kokie turė-
tume būti”. Tai atskleidžia, kad jis turėjo ide alą,
pagal kurį sprendė, kokie mes, žmonės, turė tume
būti. Ypač neretai pabrėždavo, jog dažnai save kal-
tina, kad nepadarė geriau, kaip galėjo pa daryti.

Aiškiai pastebima yra jo savikritika, o taip pat –
nuolankumas. Abi savybės rodė, kad jis, pažin da-
mas savo silpnybes, stipriai brendo kaip žmogus
(tuo metu P. Kisieliui buvo 82 metai).

Gera matantis

Trečioji savybė – tai žvelgti į žmonių bei gyve -
nimo šviesiąją pusę ir pagal tą žvilgsnį sukurti
teigiamą laikyseną. Dažnokai ši savybė tampa tuš -
čiaviduriu optimizmu ir paviršutinišku entu ziaz-
mu. Tačiau dr. Kisielius buvo ramus opti mis tas,
giedru žvilgsniu žvelgė į žmones, į gyvenimą, į
ateitį. Tas žvilgsnis, nuotaika, laikysena užkrės da -
vo ir kitus. Tad dr. Kisielius buvo mėgstamas ir
svečiuose, ir kompanijoje, ir visuomeninėje veiklo -
je. Žmones patraukdavo ir jo dainavimas (gal dėl
to jis ir mėgo dainuoti).

Tačiau P. Kisieliaus optimizmas turėjo ribas –
jas nubrėždavo jo patirtis, nuolat susiduriant su
visokiais žmonėmis ir įvykiais, su giedromis ir de-
be suotomis gyvenimo permainomis.

Trijų savybių derinys

Tos trys savybės derinosi, viena kitą rėmė ir
paryškino. Dėl pagalbos ir moralumo derinio vi-
suo meninėje veikloje dr. Kisielius galėjo būti ne
agresyvus vadas, bet demokratiškas vadovas. Pa -
lankus, gera pastebintis žvilgsnis į žmones neleido
jam tapti kietu, kitus smerkiančiu moralistu. Be
to, reali, konkreti pagalba neleido jam būti vien
tuščiažodžiaujančiu entuziastu, kuris tik kalbėtų,
bet neveiktų, neprisiimtų naštos padėti kitiems.

Ryšiai su Dievu

Kita apklausa, kurią dr. Kisielius užpildė, na -
grinėja žmogui būdingus kelius į Dievą (autorius
ir tyrinėtojas – dr. H. Newton Malony, dvasiškis ir
psichologas). Tie keliai yra: 1) apeiginis-baž nyti-
nis: žmogus eina bendruomenės ar institucijos nu-
statytu tradiciniu keliu; tai būdinga vyresniajai
kartai, ypač Lietuvoje; 2) atsivertimo kelias: žmo -
gus pastebi nuklydęs nuo Dievo, taisosi, atsisuka į
Dievą, naudodamasis priemonėmis Bendrijoje; 3)
dvasinis kelias: jis yra daugiau individualus, ieš -
kąs ir atsiliepiąs į Dvasios įkvėpimą vienumoje, o
kartais ir grupėje; 4) kontempliatyvus, mąstymo
kelias: individualiausias, čia siekiama ryšio su Die -
vu, ypač esančio žmogaus artumoje, gamtoje ir vi-
satoje (neretai ir kiti žmonės kituose keliuose ieš-
ko tokio asmeninio ryšio, kad juo papildytų ar pa-
gilintų savo įprastinį kelią).

Pagal paties dr. Kisieliaus pasisakymą, jis ga-
lėjo rasti dvasinio peno visuose čia suminėtuose
ryšiuose su Dievu. Jis jautėsi „namie” tradicinėse
liturginėse apeigose, bendruomeninėse pamal do -
se, bet taip pat ir atsivertimo kelyje, kur buvo pa-
brė žiamas gailestis, ryžtas susitaikyti su Dievu ir
pastangos gerinti gyvenimą. Kaip gilus asmuo, jis
sugebėjo ieškoti bei rasti dvasinio įkvėpimo vienu-
moje, nors gal jam, ko gero, nelengva buvo surasti
tokių ramių valandėlių kasdieniniame darbe. Sun-
ku buvo rasti laiko mąstymui ir kon tem pliacijai –
ieškoti Dievo artumo, prasmės ir atgaivos Jo visa-
toje, gamtoje. Gal visgi jis, labai užimtas ir atida-
vęs visą dėmesį pacientams, suge bėjo laisvose va-
landėlėse pakelti dvasią aukštyn, kad ir trumpam,
ir tuo pačiu pasijausti atgaivintu Dvasia. 

* * *
Tų dviejų, gerai parinktų testų rezultatai rodo

ryšį, tam tikrą asmenybės vienybę, integraciją.
Moralusis linksta į atsivertimo kelią: pasijutęs su -
kly dęs, netobulas, jis taisosi ir siekia ryšio su Die-
vu. Pagelbstintis ateina užmegzti glaudesnio ryšio
– tarnauti Dievui žmonėse, darant gera arti mui,
kuriam trūksta sveikatos, ir visuomenei, ku riai rei-
kia krypties, o neretai ir sveiko vadovavi mo, sie-
kiant bendros gerovės. Gera matantysis se miasi
vilties ir optimistiško ryžto tęsti darbą ir veik ti,
nepavargti, nors ir netobulame, bet Dievo „geru”
pripažintame žmonių pasaulyje.

Tai tokia dr. Petro Kisieliaus psichodvasinė or-
bi ta, judinama centre esančio Gėrio, kurį vadi na-
me Dievu. �
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Kai kurie žmonės vengia pasinaudoti psichologiniais testais, teisindamiesi, kad jie nenori būti padedami
po mikroskopo veidrodėliu apžiūrai. Kiti – priešingai, naudojasi  proga geriau pažinti save. Iš tiesų, geras
asmenybės testas yra tarsi  raktas, kuriuo žmogus atrakina observatoriją, kad pro teleskopą pažvelgtų į
savo skrydžio orbitą gyvenimo erdvėje.

Dr. P. Kisieliaus psichologinė orbita

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Dr. Petras Kisielius
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NELAUKTAS  PAVASARIS

Paukštis gieda, užmerkęs akis
tarsi giedotų virš liūno,
virš mano gyvenimo liūdno
paukštis gieda, užmerkęs akis.

Pavasaris juk ir mane aplankys,
kaip gyvieji numirusius lanko,
drebulė dar neuždengė lango,
gieda paukštis, užmerkęs akis.

Pavasaris juk ir mane aplankys,
jau šviesu virš gyvenimo slepiamo,
trumpos naktys ne psichoterapija,
paukštis gieda, užmerkęs akis.

*  *  *
Mūsų didžiosios nuodėmės
Saugiai tebetūno
Po daugybe mažųjų mūsų nuodėmių

Meilė mirusiems
Kainuoja pigiau negu meilė gyviesiems

Ruduo jau
Sulytos trispalvės
Tai Juda Iskarijotas, atėjęs iš vokiečių
žemės
Tau kužda į ausį
Svarbiausia nepražiopsoti krislo 
savo brolio akyje
Kitaip neatrodysi baltas

Bet kieno toks gyvenimas juodas
Stovi naktį už mano langų

*   *   * 
Paskutiniąją e. blokados naktį
Visoj Lietuvoj pražydo bulvės
Pasišviesdama didžiuliais bulvių žiedais
Sugrįžtu į tėvynę
Kartu su visais išganyk ir mane
Saldžioji lietuviška bulve

*  *  *
Švelnioji Žoline
Kaip baisu vienam sulaukti rudens
Ir nieko nebesitikėti

Skausmas labai panašus į tunelį
Ar kada nors pamatysiu šviesą
Ar sutiksiu panašių į save

Skamba miestelyje varpas
Kiek daug skubančių į atlaidus

Mano stalas – mano altorius
Tėvų namai – mano bažnyčia
Mūsų kiemas – tai tuščias ir vėsus 
šventorius

*   *   * 

Kas jie – ne valstybės piliečiai 
Pasibaigusios anglys
Bet nepasibaigusi žiema
Pro valstybės slibino ūksmą
Nieks negirdės mano kūkčiojimo
Daugiau niekados šitoj  žemėj
Nebebus vakarų su rūku pamiškėj
Ir motinos balso, paršaukusio mane namo

Dievo avinėli, sergėk mane
Nuo negerų akių, nuo senamiesčio
liežuvių
Nuo valstybės slibino
Valstybės slibino nešvarios plunksnos
Valstybės slibino nešvarūs nagai

Kas  jie – ne valstybės piliečiai
Sugėrovų ir sugulovių valstybėj
Jaučiuosi bejėgė prieš 20 arklio jėgų

*  *  *
Kur padėjote mano brolį
Aš nepereisiu tilto per Bartuvą
Aš bijau sidabrinio gluosnio ir rūko 
virš upės
Kur padėjote mano brolį

Geriau negyventi dideliame mieste
Geriau nesiklausyti uždarų durų melodijos
Geriau nežinoti, kiek metų praeis
Kol Motulė mane pavilios
Geriau nieko nieko nežinoti

*   *   * 
Jurgine, aš skinsiu tave vakare

Ruduo jau beveik prasidėjo
Mano stalas tavęs visą dieną ilgėjos

Mano pirštai už kreidą
Tuoj bus baltesni
Aš sulauksiu sekmadienio savo

Aš uždegiau žvakę tamsoj
Kad tu nepaklystum
Ieškodama kelio į buvusį lizdą

*   *   * 
Kai liksiu dviese su lietum
Aš neužmiršiu saulės
Ir šimto žėrinčių dienų

Kai liksiu dviese su naktim
Aš neužmiršiu knygų
Vaikystėje skaitytų

Kai liksiu dviese su namais
Kai kambariuos žingsnius girdėsiu

Danutė Paulauskaitė • P O E Z I J A

*   *   *  

kai  naktiniai žaibai
per vasarą   fotografavę mano kambarį
pagaliau užges
gal ir aš pailsėsiu

tamsoje nebesijauti vienišas

nesibaigiantys vasaros mėnesiai
šnabždesiai ir žvilgsniai
tirpsta po padais asfaltas

tamsoje gal ir aš pailsėsiu

ir praėjusio gyvenimo
šnaresiai palei sienas
pagaliau nutils

ar daug dienų lyg perlų
surinkai ar pajutai jų vertę
nesugrąžinamą

tamsoje per vėlai ir veltui

*  *  * 
kada valia  gyventi grumias
su valia nebegyventi
gamta nebesiunčia  ženklų
globos ir meilės mums

pasauli vakar tyras patiklus
ir aš kaip tu
norėjau prie tavęs priglust
dabar senamiesčio kieme
auginame erškėtį

kieno sudiržusiam delne
vėl blaškos siela kalinė
kada valia gyventi grumias
su valia nebegyventi



,,Prof. Violetos Kelertienės praeitis, da -
bartis ir ateitis” – taip pavadinome nedidelę
parodėlę, kurią surengėme profesorės išleis tu-
vių į pensiją proga Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, balandžio 24 d. Praeitis – tai gau -
sus profesorės išleistų, sudarytų knygų, straips-
nių, recenzijų, pranešimų konferenci jo se šūs-
nis, dabartis – šiuo metu verčiama Že mai tė,
skaitomos paskaitos, redaguojami žur nalai, ir
ateitis – tai būsimos Kelertienės teks tų įžval-
gos, vertimai ir mokslinės polemikos, kurių,
tikime, sulauksime dar ne vienos. Ba lan džio
24 d. Pasaulio lietuvių centre profe so rei su-
rengėme palydėtuves į pensiją, kurias spau-
doje jau aprašė Dalia Cidzikaitė (,,Drau gas”,
gegužės 2 d.), suminėjusi nemažai profesorės
nuveiktų darbų. Tačiau šįkart į pra eitį norė-
tume pažvelgti savo akimis, o apie dabartį ir
ateitį leisime prasitarti pačiai pro fesorei. 

� � �

Prof. Kelertienė daktaro laipsnį įgijo Univer -
sity of Wisconsin-Madison, čia 1984 m. ap-
gynusi disertaciją ,,Diskurso tipai ir funk ci-

jos sakytiniame ir rašytiniame pasakojime” (rem-
tasi lietuviškais sakytiniais ir rašytiniais tekstais).
Kelertienė dar studijuodama susidomėjo naratyvo
teorija, kalbos ir literatūros sąsajomis, vertimais
(tiek jų teorija, tiek praktika), lygina mąja litera-
tūrologija, prancūzų ir lietuvių proza. Šios sritys
bei vėliau profesorės dėmesį patrau kusios femi-
nizmo ir postkolonializmo teorijos visada liko jos
tyrimų, analizių ir dėstymo aki ratyje. Tai atspindi
jos sudarytos knygos, straips niai, studentams dės-
tyti kursai, vesti seminarai. 

1984 m. prof. Kelertienė pradėjo dirbti PLB
Lituanistikos katedroje profesore asistente, 1991
m. jai buvo suteiktas Associate Professor vardas,
1993 metais, prof. Broniui Vaškeliui išėjus į pen-
siją, Kelertienė tapo katedros vedėja. Be veik los
universitete, profesorė daug prisidėjo prie kitų or-
ganizacijų veiklos. Kelertienė buvo viena iš BAL-
SSI (Baltų studijų vasaros instituto) kūrėjų. Dve-
jus metus iš eilės ji sėkmingai organizavo šio ins-
tituto darbą University of Illinois at Chicago
(1995–1996 ir 1996–1997 metais), surinko lėšų
sėkmingai instituto veiklai. Daugybę metų prof.
Kelertienė buvo aktyvi Baltijos studijų pažangos
asociacijos (Association for the Advancement of
Baltic Studies – AABS) veiklos organizatorė ir da -
ly vė, o 1996–1998 metais asociacijai ir vadovavo –
buvo jos prezidentė. Profesorė taip pat buvo ilga -
metė Lituanistikos instituto vadovė (1988–1998).

� � �

Svarbus Kelertienės indėlis ne tik į Lietuvos,
bet ir į Baltijos šalių, pasaulio literatūros raidą yra
jos sudarytos ir redaguotos knygos. Jų yra ketu -
rios. Pirmojoje profesorės sudarytoje ir redaguo to-
je knygoje Išėjęs negrįžti. Marius Katiliškis gyve -
nime ir kūryboje (Čikaga: Algimanto Mackaus kny-
gų leidimo fondas, 1986) įžanginėje dalyje ji paste-
bi, jog ši knyga nubrėžia tam tikras Kati liškio kū-
rybos studijų kryptis ir grindžia tvirtą pagrindą
tolesniems tyrinėjimams. Viena iš tokių naujoviš-
kų studijų krypčių knygoje yra ir pačios Kelertie-
nės išspausdinta analizė „Miškais ateina ruduo
pasakotojas – nepriklau somybės epochos dainius”.
Čia Katiliškio romanas lyginamas su Iliados epu,
nagrinėjamas pa sakotojo diskursas ir daroma iš-
vada, kad šiame kūrinyje pasakotojas aprašo pasi-
rinktą kai mą kaip mikrokosmą ir vaiz duoja ne-
priklausomybės laiko tar pio žmones ir jų socialines
galimybes istorijoje. 

Anglų kalba išleista knyga
Come into My Time: Lithuania
in Prose Fiction, 1970–90 (Ur-
bana: University of Illinois, 1992)
yra vienintelė to laiko tarpio lie-
tuvių rašytojų kūrinių antolo-
gija, pasirodžiusi Vaka ruo se. Ją
sudaro 15 į anglų kalbą išverstų
lietuvių rašytojų tekstų, aštuo-
nis iš jų yra išver tusi ar padėju-
si versti pati pro fesorė. Šios kny-
gos įvade ji pri stato tuometinę
lietuvių litera tūrą, rašytojų pa-
dėtį, susiklos čiusią po neprik-
lausomybės pra radimo, ir kvie-
čia skaitytoją pa jus ti to laiko
dvasią, perskaityti prozą tarsi
alegoriją, kurioje meistriškai fik-
suojamos isto rinės realijos, na-
cionaliniai proveržiai ir rezis -
tencija, perteikti įvairiais litera-
tūriniais tropais. 

2006 m. ,,Baltų lankų” lei-
dykla išleido Kelertienės straips-
nių rinktinę Kita vertus...
Straipsniai apie lietuvių litera-
tūrą. Ši knyga yra gražus pro-
fesorės, kaip literatūrologės ir
kritikės, nueito kelio įvertini-
mas: pirmą kartą į vieną rink tinę surinkti jos
straipsniai iš Metmenų, Akiračių, Aidų žurnalų.
Kaip rodo pats knygos pava dinimas, į lietuvių li-
teratūrą bandoma žiūrėti iš kitokios perspekty-
vos, ieškoma naujų įžvalgų. Išryškėja dvi svar-
biausios įžvalgos, atvėrusios lie tuvių literatūrai, o
ir apskritai kultūrai, naujus apmąstymo ir
analizės būdus. Tai straipsniai, kuriuo se lietuvių
auditorijai pristatoma tuomet Vakaruose paplitusi
feministinė metodologija bei iki šiol neišsemta,
lietuvių mokslininkų atsargiai vertinama postko-
lonializmo teorija. Kelertienė – bene pirmoji iš
Baltijos šalių kilusi mokslininkė, pradėjusi taikyti
postkolonializmo terminą poso vietinio bloko ša-
lims. Domėjimasis postkolo nia lizmo metodo tai-
kymu lietuvių literatūrai išaugo į didesnį suma-
nymą – sukviesti panašiai mąstan čius mokslinin-
kus ir išleisti knygą. 2006 metais prestižinė ,,Ro-
dopi” leidykla išleido profesorės pa rengtą knygą
Baltic Postcolonialism. Įžanginiame žodyje Keler-
tienė pagrindžia sumanymo idėją postkolonializ-
mo terminą taikyti posovietinėms šalims, taip pat
išvardija priežastis, kodėl, jos many mu, terminas
įtariai vertinamas Lietuvoje. Knygą sudaro dvide-
šimt straipsnių, kuriuos pa rašė penkiolika auto-
rių, skirtų lietuvių, latvių ir estų literatūrai, kul-
tūrai, istorijai, socialiniams klausimams aptarti,
tarp jų – du Kelertienės straipsniai, kuriuose ji
analizuoja postkolonijinio subjekto pasaulio ir sa-
vęs suvokimą lietuvių pro zoje.

Be minėtų keturių knygų, Kelertienė yra pa-
ra šiusi kelias dešimtis skyrių, kurie išspaus dinti
įvairiose kitų autorių knygose ir mokslo žurnaluo-
se. Vienas iš paskutiniųjų straipsnių apie soviet-
mečio cenzūrą Lietuvoje išspausdintas knygoje His-
tory of the Literary Cultures in East-Central Euro-
pe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th
Centuries v. 3 (Amsterdam: Benjamins, 2007).

� � �

Violetos Kelertienės mokslinė veikla gausi
mokslinių straipsnių. Kaip minėta, profesorė vie-
na iš pirmųjų lietuvių literatūros kritikoje pra dėjo
taikyti postkolonializmo metodologiją. Tai ženkli-
na ne tik jos redaguota ir sudaryta knyga Bal tic
Postcolonialism, bet ir straipsniai įvai riuose
moksliniuose žurnaluose (pavyzdžiui, „Ričar do
Gavelio postkolonijinis žmogus”, Baltos lankos,
2004; ,,Perceptions of the Self and the Other in
Lithuanian Postcolonial Fiction,” World Litera-
ture Today, Summer 1999). 

Nemaža dalis prof. Kelertienės straipsnių yra
skirta moters problematikai lietuvių literatūroje
nagrinėti. Tai ,,Paskenduolė – žemiškoji, pasken -
duolė – dangiškoji: Empatija ar mizoginija?” (Met -
menys, 1995), „Kokio feminizmo Lietuvai reikėtų”
(Literatūra ir menas, 1992), ,,Paklusnumo pelkė
ar pelkių dievas?” (Metmenys,1987), ,,Moteris
moterų prozoje: II” (Metmenys, 1985) ir daugelis
kitų. Kai kurios originalios ir įžvalgios Kelertienės
literatūrinės analizės (pavyzdžiui, Antano Vie -
nuolio „Paskenduolės” interpretacija), galima drą -
siai teigti, tapo lietuvių literatūros kritikos klasi -
ka ir yra įtrauktos į ne vieną kritikos rinkinį. 

Kelertienės tyrimų lauke – ne tik konkretaus
teksto analizė, bet ir tinkamiausių kritikos meto -
dų paieškos lietuvių literatūrologijai ar jų raidos
apžvalgos (,,Theories, Approaches, Applications:
Possible Directions for Lithuanian Literary Scho -
larship”, Acta litteraria comparativa, 2006;
,,Leng vai pučia keturi vėjai lietuvių literatūro lo-
gijoje”, Metai, 1997; ,,Literatūros lankai: pen kias -
dešimtųjų metų enfant terrible šiandieniniu
žvilgsniu”, Metmenys, 1981). Profesorė – viena iš
tų Vakarų literatūros kritikių, kuri supažindino
lietuvių literatūrologus su naujausiais literatūros
analizės metodais.

Nemažas šūsnis Kelertienės parašytų lietuvių
autorių knygų recenzijų, kurių didelė dalis pa-
skelbta World Literature Today, Metmenyse, Aki -
 račiuose, Journal of Baltic Studies, supažin dino
ne tik lietuvius, bet ir pasaulio literatus su lietu-
vių kūryba. 

� � �

Viso pasaulio lituanistai gerai pažįsta profe-
sorę Kelertienę. Niekas neklausia, kas redagavo
Met menis ir redaguoja Lituanus žurnalus. Visi
žino atsakymą. Metmenis redaguoti Kelertienė
kartu su prof. Rimvydu Šilbajoriu ėmėsi nuo 1996-
ųjų. Daugiau kaip per dešimtį metų paskelbta
daug reikšmingų straipsnių iš Lietuvos istorijos,
litera tūros, kalbotyros, meno ir kt. sričių. Met-
menys – ilgalaikis išeivijos intelektualų brandin-
tojas, savotiška XX amžiaus antrosios pusės na-
ciona linės savimonės Aušra. Dar gerokai prieš
tapdama Metmenų redaktore, prof. Kelertienė
slapta vežiodavo jų numerius į Lietuvą – o geleži-
nės už dangos laikais laisvą mintį į Lietuvą nuga-
benti juk buvo kur kas sudėtingiau nei „balanos
gady nėje”. 
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V. Kelertienė – ne tik literatūros gurmanė
Prof. Violetos Kelertienės praeitis, dabartis ir ateitis

Prof. Violeta Kelertienė

Nukelta į 5 psl.
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Prof. Kelertienė yra Lituanus žurnalo redak -
torė nuo 1999 metų, bet dar dešimtmetį prieš tai
ji taip pat buvo viena iš keturių jo redaktorių.
Lituanus – reikšmingas žurnalas, atveriantis Lie -
tuvos kultūrą žmonėms, neskaitantiems lietuviš -
kai. Šis leidinys anglų kalba yra bene pats ilga -
amžiškiausias ir įtakingiausias lietuvių kultūros
atstovas kitakalbėje aplinkoje. Lituanus misija –
skleisti lietuvių kultūros tyrimus ne lietuvių kal-
ba, nunešti juos į pasaulio universitetų bib liote-
kas, į duomenų bazes ir tyrėjui ant darbo stalo –
globaliame pasaulyje nuolatos aktualėja. Apskri -
tai, abu prof. Kelertienės redaguoti žur nalai –
Metmenys ir Lituanus – yra bene ryškiau sios lie-
tuvių kūrybinės minties trajektorijos išei vijoje.

� � �

Kita plati Kelertienės veiklos šaka – vertimai
– glaudžiai siejasi su profesorės šiandieniniais
dar bais. Šiuo metu, gavusi University of Washin-
gton (UW), Seattle, Baltic Studies Prog ram Ber-
nice Kellog Fellowship stipendiją, Keler tienė ver-
čia Žemaitę. Simboliška, kad pirmąjį Žemai tės ap-
sakymą ,,Sučiuptas velnias” profesorė išvertė dar
rašydama disertaciją, o dabar po ketvirčio am-
žiaus vėl sugrįžo prie Žemaitės. Tai profesorės da-
bartis, apie ją pasakoja pati Violeta Kelertienė.

– Kaip stipendininkė dalyvaujate University of Wa-
sh ington (UW), Seattle, Baltų studijų programos veik-
loje, jau skaitėte keletą paskaitų ten. Kokį įspūdį su-
sidarėte tiek apie patį universitetą, tiek apie prog ra-
mą? Kuo jis skiriasi nuo PLB Lituanistikos kated ros
UIC?

– Lituanistikos katedra UIC atsidūrė keblioje
padėtyje, nes universitetas nebesupranta, kad ka -
ted ra buvo įsteigta magistrantams ir doktoran -
tams. O bakalaurų, kurių universitetas pageidau -
tų, kažkodėl neatsiranda. UW Baltų katedra ren-
gia tik bakalaurus, bet kadangi UW turi daug po-
litinių mokslų (pvz., Henry Jackson School of In-
ternational Studies) fakultetų ir institutų, atsi-
randa daugiau studentų iš įvairių specialybių. Či-
kagoje trūksta studentų susidomėjimo lietu viš-
kais dalykais ir disciplinomis. Iš Šeštadieninių
mokyklų studentai nejaučia atsakomybės siekti
kitos pakopos mokslų – universitete. Seattle vei -
kia Baltų programos bičiulių būrelis, kuris daug
padeda katedrai ir domisi mokslų ateitimi. Susi -
daro įspūdis, kad yra didesnis studentų ir visuo me-
nės susidomėjimas ir parama. Kita vertus, Seatt-
le mažiau visuomeniškos veiklos negu Čika goje ir
jėgos neišsibarsto. Visi, kurie domisi lietu viška
veikla, ypač universitete, anksčiau ar vėliau pasi-
rodo Baltų katedroje, o UIC studentus vaka rais ir
savaitgaliais vilioja didmiesčio šviesos ir platūs gali-
mybėmis save išreikšti horizontai. Džiau giuosi,
kad galų gale vėl lietuviai studentai UIC organi-
zuojasi. Tokių bandymų būta ir anks čiau, bet pas-
kutiniu metu organizuotai veikė tik magistrantai
ir doktorantai bei katedros stažuo tojai.

– Pirmąjį Žemaitės apsakymą išvertėte ra-
šydama savo disertaciją apie Žemaitę. Ar buvo sun-
ku sugrįžti po tiek metų? Ar tokia laiko perspektyva
padeda vers ti, ar – atvirkščiai – trukdo, reikalauja
daugiau pasi ruošimo?

– Manau, kad po kitų mano vertimo projektų
– nuo Vytauto Mačernio iki Ričardo Gavelio –
turiu daugiau patyrimo, o, be to, darbas Lituanis-
tikos ka tedroje per ketvirtį šimtmečio praplėtė
mano žinių bagažą visais atžvilgiais. Tad dabar
lengviau versti, nes įgūdžiai išdirbti. Tačiau Že-
maitė nėra eilinis vertimas – vertėjui atsiranda dau-
gybė mįs lių, užtat smagu ir įdomu ją versti. Iš tik-
rųjų, ver ti mas retai būna lengvas užsiėmimas, ypač
kai kalbos – lietuvių ir anglų – tokios skirtingos.

– Su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduriate,
versdama Žemaitę? Ar laikytumėte ją „sunkiu riešu-
tėliu” vertėjams? Gal turite kokių nors konkrečių pa-
vyzdžių?

– Didžiausias sunkumas yra Žemaitės kalba,
nes ji rašė žemaičių tarme, kurios net ir žemaičiai
profesoriai nesugeba šiandien iššifruoti. Antra, iš-
kyla frazeologizmų problemos, nes Žemaitės agra-
rinė medžiaga ne visada turi angliškus ati tikme-
nis. Daug žodžių šiandien reiškia kitką negu XIX
a. pabaigoje, vertimo teorijoje jie vadinami „netik-
rais draugais” – atrodo kaip šiuolaikinis žo dis, bet
jo reikšmė anais laikais buvo kita. Būtina nepasi-
klysti. Taip pat daugelis žodžių jau nepri klau so
mūsų šnekamajai kalbai, daug skolinių, daug sla-
vizmų, kurių nėra kaip nurodyti angliš kai. Aš
stengiuosi išlaikyti Žemaitės žemą kalbos regist-
rą, šnekamosios kalbos ženklus, kad skai tytojas
jaustų jos kalbos gyvumą, autentiškumą ir nors
kiek patirtų panašų įspūdį, kaip modernus lietu-
vis, skaitantis jos rankraščius. Mat mano įsiti ki-
nimu, reikia grįžti prie neredaguotos Žemai tės,
nes ji taip pat įdomi savo tarmiška kalba, ne tik
savo moteriška problematika.

Šiuo metu ieškau žodžio „sletatatorius”, ku -
rio jokiame žodyne dar nepavyko rasti.

– Kokiais šaltiniais, papildoma medžiaga naudo -
jatės versdama? Ar naudojatės kitų žmonių pagalba?

– Dabar naudojuosi geriausiais žodynais, įs-
kai tant ir 20 tomų ,,Lietuvių kalbos žodyną”, ku-
ria me pilna posakių iš Žemaitės raštų (dažnai be
reikšmės nusakymo). Turiu bene 6–7 jos raštų lei-
dimus, kuriuose kartais randu atsakymus į sa vo
galvosūkius, bet daugiau remiuosi leidimais, kurie
artimiausi Žemaitės rankraš čiams, kuriuos irgi
esu kadaise nagri nė jusi Vilniuje.

Draugams ir pažįstamiems taip pat suku
galvą. Dažnai jie padeda, bet yra nemažai vietų,
kur jokie patarimai negelbsti, reikia vadovautis
savo nuo jauta ir pažintimi su Žemaitės stiliumi ir
pasaulėjauta.

– Kaip Jūs manote, kas yra būsi-
mas Žemaitės apsakymų anglų kalba
skaity tojas, tyrinėtojas? 

– Žemaitė gali būti įdomi bet ko -
kiam skaitytojui, kuris suvoks jos kū-
ri nių istorinį ir socialinį kontekstą.
Aišku, padėti suprasti Žemaitę reikės
detalaus įvado, supažindinti ne tik su
pačia Žemaite, bet ir jos laikmečio są-
lygomis.

– Ar išversti Žemaitės tekstai bus
iš spausdinti atskira knyga, ar kaip at-
skiri apsakymai žurnaluose? 

– Manome, kad University of Wa-
shington, Seattle, leidykla išleis kny-
gą savo Skandina vis tikos serijoje.

– Jau daugiau nei metai gyvenate

Seattle, kur gyve na ir Žemaitės proanūkė. Gal buvo-
te susitikę? 

– Marytė Račytė – Žemaitės proanūkė, bib lio-
tekininkė, dirbanti Seattle bibliotekoje. Žavi,
energinga, labai panaši į pačią Žemaitę, kai užsi ri-
ša skarelę… Mudvi sieja panaši praeitis, pa sirodo,
kad lankėme tą patį koledžą Toronto universitete,
baigėme anglistiką; sutampa nuo monės, net įpro-
čiai. Tiesiog pritrenkia panašu mai, savotiškos są-
sajos, kurios veda atgal prie ma no seno susižavė-
jimo pačia Žemaite.

� � �

Pabaigai – apie profesorę, dėstytoją, gyvenimo
mokytoją, ar tiesiog  Violetą – studentės Ramonos
Lukauskaitės žodis:

,,Nežinau, ar kada buvau sutikusi žmogų, ku-
ris mokėjo ir gebėjo taip gražiai suvienyti studen-
tus kaip Violeta.

Violetos dėka šiltiems vakarams įvairiose vie-
tose – Indianos paplūdimyje, jos jaukiame, istorijų
pilname bute, apsuptame Michigano ežero žydry-
nės, – susirinkdavo ne tik studentai, bet ir visuo-
menininkai, įvairūs lietuvių kalbos mylėtojai bei
draugai. Tame pačiame bute rinkdavosi ir ka ted -
ros studentai, ir draugai, kurie domėjosi lietuvių
kalba, ar tiesiog bendraminčiai. Manau, kad ir
dabartiniai, ir jau anapilin išėję draugai, įskaitant
ne vieną garsų lietuvių rašytoją, galėtų paliudyti,
kiek daug gilių ir nuoširdžių pokalbių būta būtent
Violetos namuose, šalia Sheridan kelio, ir Univer-
sity of Illinois at Chicago bei jo apylinkėse.

Tuo tarpu Violeta, būdama ne tik literatūros
gurmanė, visada rasdavo laiko atšvęsti pavasarį,
mokslo metų pradžią ar pabaigą, studentų diplo-

Prof. Kelertienė su viena iš savo studenčių R. Lukauskaite.

Nukelta į 8 psl.

Atkelta iš 4 psl.

1997 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas Violetai Kelertienei už jos nuopelnus suteikė Garbės daktaro laipsnį.
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Alfonsas Dargis – vienas ryškiausių lietuvių
išeivijos dailininkų, labai individualaus
eks pre sionistinio braižo su kubizmo atšvai-

tais ir prigimtine žemaičių liaudies meno dvasios
pajauta. Grafikas, tapytojas, scenografas ir at kak-
lus žemaitis.

Jis gimė prieš šimtą metų 1909 m. gegužės 12
d. Mažeikių apskrityje, dideliame ir gražiame Rei -
vyčių kaime. Buvo skaitlingos ūkininko šeimos –
iš devynių vaikų užaugo šeši, – pirmagimis. Iš ma-
žens įniko piešti. Piešė daug, užsimiršdamas. Rū-
pestingoji mama kartais net pagraudendavo sūnų,
kad per daug piešia, per mažai mokosi. Dar Ma-
žeikių gimnazijoje į rankas jam pakliuvo Justo
Paleckio leidžiamas žurnalas ,,Naujas žodis”, kur
dėmesingai buvo pristatyta Kauno meno mokykla,
jos profesoriai. Ši publikacija būsimam dai li ninkui
padarė neišdildomą įspūdį – jis iškart apsi sprendė
studijuoti meną. 

1929 m. Alfonsas įstojo į Kauno meno mokyk-
lą. Metus pasimokęs skulptūros, susižavėjo deko-
ratyvine tapyba ir perėjo į jos skyrių. Šalia deko-
ratyvinės tapybos trejus metus vakarais studijavo
ir grafiką. Mokykloje jo ,,angelai sargai” buvo mū -
sų meno istorijos grandai: Stasys Ušinskas, Ado -
mas Smetona, Kajetonas Sklėrius, Petras Kalpo -
kas, Vladimiras Dubeneckis, Adomas Galdikas,
Juo zas Mikėnas, Juozas Zikaras. Be pagrindinių
studijų, Alfonsas skyrė laiko iš Vakarų Europos
besiskverbiančio moderniojo meno pažinimui, da-
ly vavo visuomeninėje studentų veikloje. Drauge
su kitais aštuoniais studentais (P. Augustina vi čius,
J. Jankus, A. Kučas, V. Petravičius, V. Ratais kas,
H. Rudzinskas, K. Šaulys, L. Vilimas) įkūrė ,,For-
mos” grupę. 1936 m. baigė Kauno meno mo kyk lą.
Už diplominį darbą ,,Lietuviškos vestuvės” gavęs
Lietuvos stipendiją, išvyko tolimesnių stu dijų į
Vienos meno akademiją.Vienoje jis studijavo sce-

nografiją bei dailės istoriją. 1940 m. savo
diplominiam darbui Dargis nutarė su kur-
ti dekoracijas V. Getės dramatinei poemai
,,Faustas”. Baigęs mokslus, trum  pam
grįžo į Lietuvą. Deja, jaunuolio viltys
greit buvo išblaškytos. Dailininkas ve-
žėsi apie 30 tapybos darbų, tačiau nai vi-
am ir piktam mui  ti nės tarnautojui šie
darbai ,,nepatiko”  – ir dailininko akyse bu-
vo negailestingai suplėšyti! Vyko ka ras,
o ir žmonių žvėriškas elgesys dažnai ne-
buvo nei suprantamas, nei pateisinamas.
Paskui, Antano Venclovos padeda mas,
Dargis vėl išvyko į Vakarus. 1940–1951
m. dailininkas dirbo scenografu Vo kie ti-
jos ir Čekoslovakijos teatruose. Per šiuos
vienuolika metų sukurta daugiau nei
šim tas dekoracijų Berlyno Šilerio, Hano-
ve rio, Getingeno, Gotos, Eizenacho, Tep-
li cės ir kitų teatrų pastatymams. Didžiu -
mą jų lydėjo sėkmė.

1951 m., turėdamas puikų europinį
išsilavinimą, sulaukęs įvertinimų sce no -
gra fo darbe, pajutęs tapybos ir grafikos
darbų pripažinimą, pačiame kūrybinių
jėgų žydėjime ryžosi palikti Europą ir
persikelti į JAV. Asmeniškai pažinojęs Dar -
gį, galiu spėti, kad tokį žingsnį, ko gero,
lėmė jo noras būti arčiau savųjų kole gų
dailininkų, kurie vienas po kito vyko į
Ameriką. Alfonsas įsikūrė Ročes teryje.
Tik sąlygų atsidėti vien kūrybai nebuvo.
Darbas Kodako firmoje – kas      die       ninė duo-
na. Tik menkutis laisvalaikis te liko Al-
fonso kūrybai. Čia jis įkūrė savo atelje –
meno studiją ,,Forma”. Jis nu tapė ir iš-
raižė šimtus kūrinių, kurie stebino net
Ameriką. Beje, čia lipdydavo ir skulp-
tūras, jas eksponuodavo parodose. Toje
studijoje į kūrybos kelią palydėjo nema-
žai jaunų ir ne tokių jaunų pasi šven tė-

lių, išgarsėdamas JAV ir kaip pe da gogas.
Dar 1973 m. Alfonsas Dargis, atsakydamas į

Tėvų jėzuitų leidžiamo ,,Mūsų žinių” biuletenio
anketą, nurodė, jog yra surengęs 35 personalines
parodas. Ypač intensyvi parodinė veikla daili nin -
ką lydi nuo 1961 metų: Čikaga, Bostonas, Bruk li-
nas, Filadelfija, Clevelandas, Niujorkas, Ro česte-
ris, Vašingtonas, Torontas, Manheimas, Kelnas,
Vilnius. Vien Čikagos Čiurlionio galerijoje ekspo-
navo penkias savo personalines parodas (1962,

1965, 1973, 1982 ir 1988 m.). Grupinėse parodose
pradėjo dalyvauti dar prieš karą. Savo darbus
Dargis yra eksponavęs Lietuvoje, Lat vi joje, JAV,
Kanadoje, Pakistane, Persijoje, Tur kijo je. Vaka-
ruose dalyvavo beveik visose žymesnėse lietu vių
išeivijos dailininkų parodose. Dargio kū ry bos gali-
ma rasti Modernaus meno muziejaus (Niujorkas),
Memorialinio meno galerijos (Ročes teris), M. K.
Čiurlionio galerijos (Čikaga), Bostono vaizduoja-
mojo meno muziejaus, Huntingtono ga le rijos, De-
lavaro ir Nebraskos universitetų, Lie tuvos dailės
muziejaus (Vilnius), M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus (Kaunas) fonduose. Nemažai dar bų yra įsi-
giję ir privatūs meno kolekcionieriai.

Nuo 1940 metų, kai prasidėjo jo kūrybinis ke-
lias, Alfonsas Dargis sukūrė per pusantro tūks-
tančio grafikos ir tapybos darbų. Jo kūryba įver -
tinta keliais apdovanojimais: Dalaso grafikų aso-
ciacijos prizu (1954), Ročesterio memorialinio me -
no galerijos žymenimis (1960, 1961), Ročesterio uni -
versiteto Lilian Fairchild atminimo kasmetiniu
prizu (1961), JAV Lietuvių Bendruomenės Kul tū-
ros tarybos dailės premija (1983). 

Apie Alfonso Dargio kūrybą užsienio lietuvių,
amerikiečių ir vokiečių spaudoje paskelbta daug
straips nių, parodų recenzijų. Išsiskiria Alfonso
kaimyno, Ročesteryje gyvenusio rašytojo Jurgio
Jan kaus straipsniai, pilni meilės ir pagarbos. Pa t-
rauklios Miko Šileikio, Adolfo Valeškos, Kazio
Bra dūno, Saulės Jautokaitės recenzijos. Jų dažnai
buvo galima skaityti ,,Draugo”, ,,Mūsų žinių”, ,,Dar-
bi ninko”, ,,Aidų” bei ,,Tėviškės žiburių” pusla-
piuose. 

Kadangi Čikagoje surengta daugelis šio ne ei-
linių gabumų dailininko parodų, manau, būtų pras-
minga prisiminti, kaip iškilieji mūsų meno recen-
zentai vertino Dargio kūrybą. Jų mintys buvo
skelbiamos ,,Draugo” dienraščio šeštadieni nia me
kultūros priede.

Kompozicijos, kuriose plūduriuoja
besvoriai objektai...

Mano atmintyje įstrigo poeto Kazio Bradūno,
ilgus metus redagavusio mūsų mielo ,,Draugo”
kultūrinį priedą, apmąstymai apie Alfonso Dargio
kūrybą:

,,... Mūsų dailės kelyje kadaise buvo beveik
skundžiamasi peizažo dominavimu. Taip iš tikrų-

Menas – menui, o žemaitis – pasauliui
Dailininko Alfonso Dargio šimtmečiui

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

A. Dargis prie savo darbų, Rochester, NY.

A. Dargis. Be pavadinimo. 1982 m.

Nukelta į 7 psl.



jų buvo nepriklausomybės metais ir net ligi pat
šių dienų išeivijoje. Dauguma mūsų geriausių dai-
li nin kų buvo ir tebėra didžiausia dalimi peizažis-
tai: Adomas Galdikas, Adomas Varnas, Viktoras
Viz girda, M. Šileikis, Antanas Gudaitis ir kt. Lais-
va jame pasaulyje pokario metais dauguma jaunes -
niųjų ir net gera dalis vyresniųjų pasinešė madin-
go abstraktizmo kryptimi, kur nei peizažo kon tū-
rų, nei figūrinio objekto beveik nebeliko, pasi ten -
kinant vien efektingu spalviniu žaismu.

Jau netrumpoje savo kūrybos raidoje Alfonsas
Dargis šimtu procentu neužsiangažavo nei vien
tik peizažui, nei vien tik abstraktui. Visuose savo
kūrybos etapuose jis daugiau ar mažiau vis liko iš-
tikimas klasikinio meno ryškiausiam bruožui –
figūrai ir figūrinei kompozicijai.

Tiesa, kiek ankstesnėse savo parodose Chica -
goje ir kitur abstrakto pusėn buvo kone kryp telė-
jęs ir Alfonsas Dargis. Piešinio ir spalvos kontūri-
nė linija jo darbuose buvo beveik dingusi, vien tik
spalvomis ir jų tonais išgaunant subtiliausius efek-
tus. Tačiau Alfonsas Dargis vis dėlto ir arti abst-
rakto stovinčiuos savo darbuos figūrų ir figūrinių
kompozicijų galutinai ir visiškai neatsisakė. Tam
tikri geometriniai, architek tū riniai ar net portre-
tiniai objektai vis tiek prasi švietė pro spalvas, tik
pirmu įspūdžiu prime nan čias abstraktą ... 

Labiausiai mums įprastas Dargis ir šioje par-
odoje atpažįstamas jam būdingose spalvose: mėly -
na, raudona, žalia, kone juoda, tik pasinešusi pil-
kumon ar rudumon. Bet visos šios spalvos yra gry-
 nai dargiškos, nerėkiančios, akį švelniai rami nan-
čios, su savotiškai prigesintais tonais.

Lyginant su keliomis ankstesnėmis Alf. Dar -
gio parodomis, naujiena šioje yra daug kur pie ši-
nio linijos atsiradimas. Anksčiau linija beveik bu-
vo dingusi impresionistiniam spalvų tirpime. Da -
bar siūliškai plona linija spalvas lyg ir susiuva, pa-
darydama paveikslą labiau konstruktyvų, kažkaip
tvirtesnį, nepaskęstantį vien spalvose. Kitur vėl
stora, vitražinė, juoda linija ir lyg iš antros pusės
peršviečiamos spalvos įspūdingai primena senuo-
sius vitražus...

Kai kurie paveikslai vėl atrodo lyg stipriai de-
koratyvios freskos, ant akį apgaunančio, neva
gruoblėto sienos paviršiaus... arba atvirkščiai –
ant lygios spalvos fono pabertos figūros, namai ir
kiti kompozicijai reikalingi objektai sukelia kone
cementiniai rupaus savo paviršiaus įspūdį...

Šioje parodoje, kaip minėjome, daug kur atsi-
radus stipriai piešinio linijai, paveikslų kompozici-
jos savaime tapo labai konstruktyvios: geome tri -

nės ir žmonių figūros komponuojamos tiesiog kaip
architektūrinio užmojo dalys lygios spalvos fone...
Kitur vėl dailininkas savo kompozicijų foną skaldo
į kelių spalvų horizontalias plokštumas, kiek vie -
noje jų įkurdamas savitai egzistuojančias figūras,
tačiau viską apjungdamas bendroje kelių spalvi-
nių plokščių vienybėje...

Savotiškai žiūrovą nuteikia ir tos Alf. Dargio
kompozicijos, kuriose lygiam spalviniam fone tam
tikroje tvarkoj plūduriuoja tartum besvoriai ob-
jektai, vienur mažiau, kitur daugiau apkrauti ir li-
te ratū rinės minties potekste...

Labai žmogiška šiluma Alf. Dargis apsupa jo
labai pamėgtą temą: žmogiškos poros figūras...
Aplamai, stebėdami Alf. Dargio vaizduojamą žmo -
gų, jaučiame kažkokią jo dvasinę giminystę su
senąja lietuvių liaudies kūryba, gal net su Vytauto
Igno figūrų tavin įsižiūrėjusiais veidais ar net ir
su tolimais senųjų Meksikos indėnų meno aidais.
O iš tikrųjų tai, turbūt kalba kiekvienos liaudiškai
ty ros, gerąja prasme naivokos, bet nuoširdžios,
kūry binį slenkstį pasiekusios sielos balsas. O viso
to dar gerokai yra ir į rafinuotos kultūros pakopas
pasišokėjusioj Alf. Dargio kūryboje. Tas kone din-
gusio pasaulio prikėlimas ir jo sulietimas su mūsų
amžiaus dailės slinktimi ir yra pati stiproji Alf.
Dargio magija.”

(Iš Kazio Bradūno recenzijos ,,Paroda, kurioje
pailsi, arba Orfėjaus melodijos Alfonso Dargio spal -
vose”, paskelbtos 1973 m. spalio 20 d. ,,Drau ge”,
dailininko personalinės parodos M. K. Čiur lionio
galerijoje proga).

Beveik dešimtmečiu vėliau įžymus išeivijos
dailininkas vitražistas Adolfas Valeška
,,Draugo” kul tūriniame priede štai kaip api-

būdino Alfonso Dargio meną:
,,... Dargio darbų siužetas keitėsi su jo formos

struktūrine idėja. Dar prieš kokius 30 metų ma tė-
me jo žemaičių vestuves, kurias Dargis iš liaudies
buities perkėlė į gana ekspresyvią formą. Tai buvo
vienas ženklų, kad Dargio kūrybinė energija yra
dinamiška. Jis vis ieškojo ir tebeieško naujų
sprendimų. Kiekvienam siužetui jis pritaiko sav-
itą formą ir ekspresyvią išraišką. Iš kitos pusės,
Dar gio kūryboje pastebime ne tik jausmingą polė-
kį, bet ir kūrybinės idėjos atspindį stiprioje inte -
lek tualinėje prizmėje. Tam tikra prasme Dargio
darbų ekspresijos pobūdis yra artimas žemaičių
liau dies meno charakteriui, kuris yra skirtingas
nuo kitų etnografinių ir dialektinių sričių. Jei
aukštaičių liaudies skulptūra pasižymi klasikine
forma ir ritmo balansu, tai že mai čių liaudies me-

ne matome kontrastą ne tik
formų ekspresijoj ir linijų di-
namikoj, bet ir ypač kontrastą
stipriai pabrėžtose spal vose ir
veidų išraiškoje.

Vadinasi, Dargio kūryba
liu dija ne tik šių laikų meno
kryp čių išdavą, bet ir stipriai
pabrėž tus vidinius lietuviško
charakte rio aspektus. Populia-
riai tariant, Dargis yra lietu-
viškasis Picasso, nors jo dar-
buose ir nematome realis tinio
stiliaus...”

(Iš Adolfo Valeškos recen -
zijos ,,Alfonso Dargio paroda
Čikagoje”, paskelbtos 1982 m.
gegužės 15 d. ,,Drauge”, daili -
nin ko personalinės parodos M.
K. Čiurlionio galerijoje proga).

Prisimenu Alfonsą kadaise
sakius: ,,Prieš pradėdamas dirb -
ti, turiu panaikinti ir pamiršti
sa vo aplinką. Savo kūriniuose
iš reiš kiu, ką matau savo viduji -
nia me pasaulyje. Kai šis įžvalgu -
mas ir jėga jausti silpnėja, nus-
toju dirb ti. Pakartoti ankstyves-
nes for mas reiškia kūrybinį nuo-
var gį.

Aš nerimstu...”

Už pagalbą ruošiant šį straipsnį nuoširdžiau -
siai dėkoju artimai dai li ninko draugei Gertrūdai
Že melienei. �
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A. Dargis. Viršelio iliustracija knygai ,,Lietuvių vestuvių papročiai”.

A. Dargis. Kvietimas į meno parodą.
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Sielos išsivystymas liks
Su Jonu Meku kalbasi Vytautas V. Landsbergis

V. V. L.: Atsimenu gražius tavo tekstus iš dieno-
raščio, kai maždaug 1950-ais metais rašei, kad ne-
galėsi būti australu ar brazilu, ir bus liūdna, kai per
Kalėdos nebus sniego. Jautėm tą visą nostalgiją,
skaitydami per sieną slaptai atvežtus „Metmenis“.

Jonas Mekas: Bet vis tiek ateina laikas – sa-
kysim dabar – kai nėra sniego. Viskas eina į prie-
kį. Kartais klausia manęs, ar tu nepasiilgsti Lie-
tuvos? Aš sakydavau, kad aš kaimietis. O kur tavo
tėvynė? Lietuva? Ne, sakau, kultūra. Buvo lai ko-
tarpis, kai aš išėjau iš kaimo į kultūrą. Mano na-
mai dabar yra kultūra.

Bet paskiau pradėjau abejot ir dėl kultūros.
Nes ta kultūra, civilizacija... Tada sakau – ne, ma -
no namai yra kinas, poezija, menas. O dabar aš
net ir iš ten išėjau. Dabar esu galbūt kur nors, kur
nežinau. Aš viską apleidau. Viską pamečiau ir nu-
me čiau. Ir dabar aš nei jokiam krašte. Namai net
ir nereikalingi.... Man jokios nuosavybės ne rei kia.
Mano namai... Aš galiu automobilį išsi nuomot bet
kur. Kodėl turiu pirkt, tai kam man jo reikia. Aš
nežinau dabar, kur dabar esu. Ir man tas nerūpi.

Kai klausia, ar nepasiilgsti Lietuvos?.. Aš
pasi ilgstu to, ką aš valgydavau, kai buvau vaikas.
Tas vis dar yra labai fiziška. Ir aš galvoju, kai einu
į restoraną – aaa... jei turėčiau tuos valgius, su ku-
riais užaugau! Arba aš galvoju apie akiratį – ką
mano akys anuomet matydavo...

V. V. L.: Ir tavo dienoraštyje, ir bendraujant su
tavimi ne kartą pabrėždavai, kad esi ūkininkas nuo
Biržų krašto.

Jonas Mekas: Negaliu aš iš savo vaikystės pa -
bėgt. Viskas dar yra many. Bet tie, kurie auga da-
bar, kurie dabar yra 20–15 metų amžiaus, jie jau au-
ga nebe kaip kaimiečiai. Lietuvoje beveik jau nėra
kaimo. Jie auga trupučiuką tarptauti niam ore. Bet
aš užaugau kaime ir mano galvo jime (kai pažiū-
riu į viską, nesvarbu kokioj kultū roj ar civilizaci-
joj) vis tiek yra tai, kas mane sufor mavo. Viskas, ką
matau, yra labai susirišę su ma no vaikyste.

V. V. L.: Jonai, lietuviškumas – tau padeda ar
ne padeda?

Jonas Mekas: Aš žiūriu į visą tautiškumą ši-
taip – jis yra laike ir visą laiką keičiasi. Kei čiantis
ir laikui, ir visam pasauliui labai sunku išlaikyt
(ir beveik beprasmiška bandyt išlaikyt) vis ką, kaip
buvo. Sakysim taip, kaip Lietuvą, lietu viškumą
aprašė Daukantas. (Ten, beje, irgi daug kas buvo
jo fantazija).

Ypač dabar sunku išlaikyt tautiškumą, nes
viskas labai greitai greitai keičias. Anksčiau kiek
mėnesių praeidavo, paskui savaičių – kol laivas
perplaukdavo per Atlantą, kad nuvežtų naujau -
sias žinias iš Paryžiaus į Niujorką. O dabar viskas
per 1 minutę! Aš įdedu, sakysim, į internetą savo
filmuką, o kitą minutę jis jau gali būti žiūrimas ir
Japonijoj, ir Brazilijoj, ir Alias koje, ir Lietuvoje.

Viskas eina pirmyn – ir visa informacija,
naujausia mada, ar gėrimas naujas... Kom -
binacijos gėrimų ar valgių Niujorke už va lan -
dos jau yra Teksase ir taip toliau.. Nebegali
to sustabdyt. Negali sustabdyt, negali iš-
laikyt Daukanto Lietuvos. Tai būtų nesą-
monė. Ir aš manau, kad niekas negali su-
stabdyt, pakeist XXI šimtmečio technolo gi-
jos, naujos Pasaulio situacijos. Ir Europa vie-
nijasi, ir kultūra, ne tiktai pinigas... O Lie-
tuva – jau dalis Europos, tai irgi negali to iš-
vengt.

V. V. L.: Bet gal visgi liks kažkoks lietuviš -
kas prieskonis?

Jonas Mekas: Vis tiek yra gamta, dar tam
tikras gyvenimo stilius, yra tam tikros tra-
dicijos... Yra du spėliojimai: arba šita visa in-
formacija mus visus sulygins ir padarys vie -
no dais. Arba bus kita, atvirkščia tenden cija,
kuri jau dabar pastebima – atsibosta žmo-
nėms tas vienodumas, panašumas. Bus „vys -
tomasi” į kaimelius, bandoma apsaugot ne
tik savo kalbas, bet ir savo tarmes ir t.t., ir
t.t. Labai sunku atspėt, į kurią pusę viskas
nueis per ateinančius, sakysim, 15 metų. Ne -
rei kia net 100 metų.

V. V. L.: Kartais svarstoma, kas būtų is-
panai, jei nebūtų turėję Servanteso ar Gojos.
Kas būtų prancūzai be Diuma, Apolinero ar be
kitų. Kaip tau atrodo, ar Lietuva turi tokių figū rų?

Jonas Mekas: Kiekvienas kraštas, kiek-
viena kul tūra turi savo gaires. Tai lyg karo-
liai, kurie susideda iš įvairių brangakme-
nėlių, kurie ir apibūdina šiuos karolius. Kul-
tūra... Aš nežinau, ar praeitis yra pozityvu
ar negatyvu. Mes jau nei rašom, nei galvo-
jam, kaip Donelaitis ar kiti... Bus daug kas
visiškai kitaip, kai dar už penkiolikos metų pasi-
žiūrėsim į dabartinius savo geriausius poetus,
dailininkus, filosofus, menininkus... Ir ne žinau,
kiek įtakos mums darys visa tai, kas yra praeity.
Mes nenorim išmest. Mes laikom. Mums dar labai
brangu. Bet mes vis tiek esam jau visai kitur. Pa-
našiai kaip vaikai auga ir žiūri, kaip tėvai elgiasi
– taip ir mūsų kultūra dabar žiūri, kas yra praeity.
Mes trupučiuką imituojam tėvus. Tas veikia mus
taip, kaip tėvai turi įtakos vai kams. Bet jau vaikų
vaikai imituos savo tėvus, ne be senelius.

Visą laiką viskas keičiasi. Kai raketa skrenda
į kosmosą, į mėnulį, į erdves – numetama tai, kas
stumia tą raketą. Visą laiką nukrinta viena dalis.
O tai, kas nukrinta, į dulkes pavirsta. Nukrenta ir
pranyksta, pasidaro vėl žemės dalis. Tai tokia rea-
lybė ir nieko negalim išlaikyt, sulaikyt. 2000 metų
bandėm kaip nors išlaikyt, o po to jau nebegalim
išsaugot. Evoliucija vyksta savy. O visi ten menai,
paveikslai, ar net bažnyčios... Viskas į dulkes.

Bet liks galvojimas. Sielos išsivystymas liks.

mus jaukiai susibėgant vienoje iš jos mėgstamų
kavinių ar restoranų. Pamenu, kaip aš, būdama
devyniolikos, kažkada užklydusi iš Creative Wri-
ting studijų, atradau profesorę, kuri pakviesdavo į
vyresnių studentų susitikimus su jos draugais
rašytojais iš Lietuvos, nepasididžiavusiais skaityti
paskaitų kartais net užklasiniu metu. Užklasi-
niuose susitikimuose ji visada įkvėpdavo ne tik
savo žiniomis, bet ir patarimais. Savo šiltumu daž-
nai kaip mama paskatindavo pažiūrėti į situaciją
linksmomis ir pritarimo kupinomis akimis.

Profesorė Kelertienė visada buvo susibūrimų
siela, net ir Halloween vakaronėse, į kurias visi
ateidavo vilkėdami vakarėlio kostiumais. Būda-
ma  tarp  draugų,  ji  visada mokėjo rasti laiko ne
tik draugams ir studentams, bet ir išklausyti, įk-
vėpti ir pasijuokti kartu. Už tai jai milžiniškas
ačiū.” �

Dalia Cidzikaitė
Daiva Litvinskaitė
Giedrius Subačius

Aurelija Tamošiūnaitė
Ramona Lukauskaitė

Visas psichologinis sudėjimas viduj – tai tęsis to-
liau. Ten ir yra mūsų namai, ten lietuviškumas,
kuriame užaugom. Ten visas mūsų galvojimas,
su dėt is vidinė yra apspręsta, nuspręsta to išsivys -
tymo.

Esu kažkada rašęs, kad niekas negali pakeist
pačios viršutinės dalies to medžio, kuri prasidėjo
kaip lietuviai, kaip Lietuva. Niekas negali to pa-
keist. Nei prancūzai, italai ar anglai...

Dabartinė karta yra subtiliausia, nesvarbu į
kurią pusę nuėjo. Gali išsigimt, gali eit žemyn, ga-
li eit aukštyn. Bet vis tiek ji subtiliausiai repre -
zentuoja tai, kas dabar yra Prancūzijoj, ar Italijoj,
ar Ispanijoj, ar Lietuvoj. Mes patys reprezentuo -
jam tą lietuvišką sielą.

S. Daukantas, K. Donelaitis, K. Binkis ar A.
Galdikas reprezentavo lietuvišką sielą... Dabar
prieinam prie Jurgio Mačiūno, Viliaus Orvido – jie
tikrai išreiškia tą Lietuvos sielą subtiliausiai, gi-
liau siai. Ir tada prieini prie kitų menininkų, poe-
tų, o kartais ir prie labai paprasto, kasdienio žmo -
gaus. Bet jų nėra daug. Nes jie giliausiai, turtin-
giausiai išreiškią tą momentą, tą tašką, kuriame
yra mūsų civilizacija, kultūra. Jie geriausiai, sub-
tiliausiai išreiškia, apibūdina ir inkorporuoja. To-
dėl svarbu, kad mes susipažintu mėm, žiūrėtu-
mėm, turėtumėm. Ir išsaugot reikia tiek, kiek tik
galima.

Kodėl tiek pinigų mokama už deimantą? Nes
jie yra reti, labai brangūs. Tai koncentruota ener -
gija, kuri užkrečia ir kitus ta energija. Todėl mes
visada norim (ir reikia!) išsaugot mūsų geriausius
menininkus. Turėtumėm būt atviri tai energijai.
Tai aš vėl už Orvidą, už Jurgį Mačiūną, už visus
poetus, menininkus, filosofus, šventuosius, tuos,
kurie darė viską, kad žmonija būtų subtilesnė...
Jie rizikavo gyvenimu, mirė laužo ugny kaip ere-
tikai. Bet jie vis tiek darė viską, kad žmonija būtų
subtilesnė, nei paprastai yra. Ir todėl Jurgis, Orvi-
das ir visi kiti yra labai svarbūs. �

Jonas Mekas. Arūno Baltėno nuotrauka.
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