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,,Baisūs visi angelai”, – rašė R. M. Rilke. Matyt, norėdamas pasakyti,
kad žodis ,,baisus” gali būti išplėtotas ne tik estetine prasme: ja-
me telpa ir žmogaus protui sunkiai suvokiama metafizika. Kitaip

tariant, žmogui ,,baisi” gali atrodyti angelo kaip metafizinės būtybės, paga-
liau paties Dievo prigimtis ir esmė. ,,Baisi” – vadinasi, nesuvokiama, neįro-
doma, negrindžiama empirinio gyvenimo dėsniais. Ir neišvengiamai šiuo at-
veju šiai sričiai priklausytų ir estetika – kaip mes įsivaizduojame metafizines
būtybes, kuo mūsų įsivaizdavimai pagrįsti, ar jie kartais neperauga į tam tik-
rą estetinę dogmą. Ar Rilkes citata nevirsta, tarkim, aksioma – ,,Gražūs visi
angelai”, labai tinkama iliustruoti kičui, skirtam nebe katarsiui, tragedijai ir
harmonijai perteikti ir išgyventi, o išvengti šių ,,nuotaikos svyravimų”, įvei-
kiamų pragmatinės naudos, visuomeninio populiarumo ir finansinės įtakos –
viso to, ką šiuolaikinis žmogus linkęs laikyti neginčijamais gyvenimo priva-
lumais.

Didžiojo austrų poeto žodžiai – netiesioginė įžvalga, liudijanti, kad kičas
iškreipia religinių išgyvenimų esmę.Viso to, kas ,,baisu” – sukrečiama, nepa-
aiškinama, kas prieštarauja vienas kitam ir kartu yra darniai susiję. Jau ne-
kalbant apie tai, kad neretai kičo objektas gali tapti stabu – pripažinta masių
garbinimo ikona. Iškalbingas pavyzdys: žmogus, kadaise pastatęs Kryžių kal-
ne Švč. Mergelės skulptūrą, staiga ėmė ją ir nugriovė. Mat nenorįs, kad ji bū-
tų garbinama kaip stabas. Už tokį savavališką poelgį jam dabar gresia teis-
mas, nes statula buvo pastatyta valstybės saugomame objekte. Taigi kaip da-
bar žiūrėti į šį poelgį – kaip į smerktiną vandalizmo aktą ar į pasipriešinimą
kičui?..

Kitas pavyzdys – kasmet Vilniuje, Katedros aikštėje statoma prakartėlė.
Jau kelinti metai ji ne traukia, o tiesiog atbaido meninį skonį turintį tikintįjį
savo primityviu natūralizmu ir saldžiu iliustratyvumu. Juk angelai, jeigu ir
panašūs į žmogų, visgi yra paslaptingos nežemiškos būtybės, o pagaliau ir
Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, o ne nukopijavo (nors taip būtų
buvę daug paprasčiau). Taigi nereiktų Dievo laikyti identišku žmogui ir tokį
jį vaizduoti. Ar iš žiūrovo šiuo atveju nėra atimamas ne tik estetinis pasigė-
rėjimas (kičas sugadina ne tik turinį, bet ir formą – spalvas, linijas, medžia-
gas, formas), bet ir paslapties, metafizinio šiurpo, intuityvaus žinojimo gali-
mybė?.. Dingsta pati kūrybos paslaptis, lieka tik mėgdžiojimas. Ir žiūrinčia-
jam atrodo, kad net patsai Viešpats yra nelyginant koks prastas tautodaili-
ninkas, nulipdęs žmogų iš molio pagal tam tikrą šabloną ir tam tikras taisyk-
les, pagal kurias lipdomi kičo stebuklai, neretai paverčiami stabais.

O juk kūrybos paslaptis susijusi su neaiškumu, paslaptimi, tuo, kas nesu-
vokiama, neišaiškinama, netgi – baisu. Išankstinės koncepcijos ir taisyklės
čia neretai patiria fiasko. Tik kičui visados viskas aišku ir gražu, jis turi savo
nepajudinamas taisykles ir nesugriaunamas normas, būdingas masiniam
vartojimui.

Galbūt todėl ir religiniams išgyvenimams tokia svarbi yra estetinė pajau-
ta ir meninis skonis. Taip pat – ir aiškus suvokimas, kad iškreipus estetinį
žmogaus žvilgsnį į religinį (ir ne tik) meną, sugadinus jo skonį, galima pa-
siekti galbūt daugiau, nei atakuojant jo protą ar įtakojant valią. Juk Viešpats
– ne tik Meilė, ne tik Viltis. Jis – ir Grožis. Tik galbūt ne visada toks, kokį mes
suprantame ir esame linkę įsivaizduoti. Todėl jis nepriklauso nuo mūsų sko-
nio ir yra objektyvus. Ir ne kiekvienas esame pajėgus jį suvokti ir įvertinti.
Jis, pasak Rilkes, ,,baisus”. O žodis ,,baisus” (bent jau lietuvių kalboje) glau-
džiai susijęs su žodžiais ,,nuostabus”, ,,sukrečiantis”, ,,neapsakomas”. Šių
reikšmių nevertėtų pamiršti.

Petras Mendeika

JAUDINANTIS
GROŽIO ŠIURPAS

Aklas nebylys

ir balsas kuriuo nebylys
prabyla tai angelo balsas
ir žvilgsnis kuriuo neregys
pamato tai angelo žvilgsnis

ir tai ką matau ir kalbu
nuo žvilgsnio ir balso pakinta
ir formas įvardint skubu
ir dulkėmis angelas krinta

Aidas Marčėnas

Vilmantas Adamonis. Rūpintojėlis



Lietuvių rašytojų draugija už poezijos knygas
„Ieškančiojo pėdsakai” ir „Jis man dovanojo būtį”
kunigui Kęstučiui A. Trimakui paskyrė 2010 m. li-
teratūros premiją.

Ji buvo įteikta šių metų spalio 9 d. Lemonte.
Ta proga knygų autorių kalbina dr. Gediminas Mi-
kelaitis.

Psichologas, teologas, poetas, dailininkas,
vienas iš Šiaurės Amerikos ateitininkų va-
dovų kun. prof. dr. Kęstutis A. Trimakas gi-

mė Kaune, baigė Miuncheno lietuvių gimnaziją,
vėliau – psichologiją Čikagos Lojolos universitete,
apgynė psichologijos mokslų daktaro disertaciją.
Dirbo klinikiniu psichologu, dėstė psichologiją
JAV, taip pat psichologiją ir teologiją Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose: Vytauto Didžiojo, Vilniaus
pedagoginiame, Klaipėdos, Šiaulių universitetuo-
se bei Kauno ir Vilkaviškio kunigų seminarijose.
Parašė per šimtą mokslinių straipsnių, išleido
septyniolika knygų, iš kurių paminėtinos: „Žmo-
gaus aukščiausi skrydžiai. Religinių išgyvenimų
psichologija” (1996), „Asmenybės raida gyvenime”
(1997), „Tikint bręsti” (1998) ir kt.

Kaip nusakytumėte pagrindinę Jūsų visų eilėraščių
temą, šerdį? Kas nulėmė tokias poezijos gaires? Kokią
reikšmę Jūsų kūrybai turėjo lietuvių ir apskritai pasauli-
nė religinė literatūra?

Mano kūrybai pirminę reikšmę turi mano pa-
ties išgyvenimai, kylantys įsijautus į žmogišką
Evangelijoje aprašomą situaciją, epizodą, susitiki-
mą (tai būdinga „Ieškančiojo pėdsakuose”), arba į
gamtos ar visatos apraišką, kurios prasmė įžvel-
giama (tai „Jis man dovanojo būtį” rinkinio antro-
je dalyje „Tarp gyvenimo ir mirties”). Kas nulėmė
tokias poezijos gaires? Asmeninis polinkis. Tačiau
gairių vaisiai kyla iš Gyvybės Šaltinio įkvėpimo.

Su lietuvių literatūra pradėjau susipažinti
gimnazijoje, o universitete studijavau anglų ir kla-
sikinių lotynų ir graikų kalbų literatūrą. Nė viena
iš jų nebuvo religinio turinio. Nema-
nau, kad šios studijos turėjo kokią
nors svarbesnio pobūdžio reikšmę
mano kūrybai.

Žymus teologas, kunigas profesorius
Antanas Rubšys apie knygą „Ieškančiojo
pėdsakai: evangeliniai mąstymai” rašė:
„Vargu ar turime kitą taip žmogiškai pa-
trauklų ir taip teologiškai svarų veikalą
lietuvių kalba apie religiją...” Kaip Jums
pavyko „prakalbinti” Jėzaus gyvenimą žmo-
giškai patraukliai ir teologiškai svariai?

Į Jūsų klausimą teatsako to tei-
ginio autorius (žr. kultūros žurnalą
„Aidai”, 1991, nr. 1). Mano paties pa-
aiškinimas yra toks. Nesiekiau para-
šyti tokios knygos, kuri būtų taip
įvertinta. Knygos įvade rašiau: „Sa-
koma, kad mes, žmonės, ieškome tie-
sos. Taip ir aš buvau įsitikinęs. Ki-
taip pradėjau galvoti susimąstęs prie Evangelijos.
Joje dėmesį patraukia vienas Asmuo. Kilęs iš Ana-
pus, savo gyvenimo takuos sutiktuose Jis iššaukia
niekad neturėtų minčių bei jausmų, veikdamas
kažkokia trauka, verčiančia-kviečiančia atsiliepti.
Savo veiksmais bei žodžiais Jis apsireiškia kaip
Ieškantysis. Jaučiu, kad savo susitikimuose su ki-
tais Jis ir mane sutinka, traukdamas kitus, Jis ir
mane traukia; kviesdamas kitus, Jis ir manyje iš-
šaukia niekad neturėtų minčių bei jausmų – kvie-
timų atsiliepti. Susimąstęs prie Evangelijos, pasi-
juntu Jo ieškomas... Jo gyvenimo įvykiai atsisklei-
džia kaip kelrodžiai man ir visiems kitiems, kurių
pilnas pasaulis ir pilna žmonijos istorija”.

„Žmogiškai patrauklus” ir „teologiškai sva-
rus” yra pats knygos Įkvėpėjas. Tik Jis savyje su-
derina tuos du nesuderinamuosius. Tik Juo žavin-
tis galima pastebėti Jo žmogiškumą ir kartu nu-
jausti Jo dieviškumą; tuo persiimti ir tai liudyti.

Jūsų minties kryptis – Evangelijos įvykiai ir siužetas.
Kam apskritai reikalingas poetinis Naujojo Testamento
apmąstymas? Kaip tai gali pagilinti Evangelijos suprati-
mą ir išgyvenimą?

Evangelijos nelaikau tiesų išdėstymu, bet pa-

kvietimu gyvai patirti Tą, kuris kviečia, ir bran-
ginti tai, ką Jis brangina. O patirtis pasveriama ap-
mąstymu. Mus, žmones, sukilninančią tikrovę, te-
galime išgyventi. Prisiminkime, ką Jėzus sakė
savo būsimiems mokiniams: „Ateikite... Pažiūrėki-
te...” Jie atėjo, Jį pažino, gyvai patyrė ir sekė Jį.

Kodėl Jūs nuolat pabrėžiate Gyvąjį, gyvybės kelius,
gyvąją tiesą? Kodėl tai svarbu dabartiniame nudvasėju-
siame pasaulyje? Ar tokia poezija nepralaimi prieš agre-
syvią mirties kultūrą, prieš kurią ypač pasisakė palaimin-
tasis Jonas Paulius II?

Todėl, kad nieko kito nelieka (pabrėžti). Gyva-
sis duoda gyvenimą. O niekas neduoda nieko. Nu-
dvasėjusiame pasaulyje jau ir taip per daug nieko.
Nudvasėjimas reiškia pralaimėjimą. Jis negali lai-
mėti. Mirties kultūra žmogų veda į savižudybę.
Galvoti, kad mirties kultūra laimi, yra nesąmonė.
Gyvybės poezija sėja sėklą. Gyvojo galia pabudina

net kilpą ant savo kaklo užsimovusius. Ne vienas
ateina į protą paskutinę minutę – taip kaip Dizmas,
vienas iškiliausių agresyvios mirties kultūros bei
vienas uoliausių vartotojiškų žmonių atstovų.

Savo poezijoje dažnai kalbate apie būties, būvio do-
vaną. Ar šiuolaikiniam vartotojiškam žmogui dar reikia
būties dovanų?

Esminėmis būties dovanomis apdovanojami
visi žmonės: sukuriami, egzistuoja, gyvena... Visa
bėda, kad šių laikų didelė dalis žmonių ignoruoja
savo Kūrėją, tad ir Jo dovanojamo sukūrimo, eg-
zistavimo ir gyvybės, kaip Kūrėjo dovanų, nepri-
pažįsta. Tačiau tai didžiulis trūkumas žmonėse: tu-
rėti protą, bet nesuvokti, iš kur jis; turėti jausmus,
bet, jų neišvysčius, jais nedėkoti savo didžiajam
Geradariui.

Šių laikų žmonės graibsto auksą, gražius dra-
bužius, gardžiuojasi valgiais, bet visiškai ignoruo-
ja, kad jie turi Kūrėjo dovanotus kūną ir sielą. At-
leistina naujagimiams, kad to nesupranta, bet ne
suaugusiems...

XX amžiaus psichologas Abraham Maslow yra
pastebėjęs, kad modernių laikų žmonės nuvertina
esminius dalykus (pvz., meilę telaiko seksu; sme-

genis – vien sudėtingu aparatu); tad jis siūlo bend-
ralaikiams juos „resakralizuoti”, t. y. atšventinti:
juos vertinti, tiesiog branginti. Šiam humanistui
psichologui dar pačiam reikia žengti vieną svarbų
žingsnį aukštyn: pripažinti galutinį visų nuosta-
bių dalykų Šaltinį, Priežastį – Kūrėją (sacrum juk
reiškia šventas, paskirtas Dievui, tad būtina viską,
kas yra Dievui skirta arba kas yra iš Jo, Jam grą-
žinti – resakralizuoti).

Koks ryšys tarp Jūsų poezijos ir tapybos darbų? Ar
dailės darbai padeda labiau išreikšti poetinius vaizdus?

Tiesioginio ryšio tarp mano poezijos ir mano
tapybos niekada neieškojau ir nesiekiau atrasti.
Vienu metu rašau poeziją, kitu metu tapau. Nesie-
kiu tapyba išreikšti poetinių vaizdų, nei eilėraščiu
apsakyti kokią nors vaizdinę tikrovę, kurios ne-
sugebėjau nutapyti.

Jaučiu du polinkius: bandau jais išsireikšti:
kartais čiumpu į rankas teptuką ir juo
braukau drobę. Kitą kartą čiumpu
tušinuką, kuriuo užrašau vaizduotėje
ar prote kylančias mintis ir jausmus.
Tiesa, kai imu palyginti, pastebiu,
kad mano poezija ir tapyba turi kažką
bendro, būtent, tas pačias pagrindi-
nes, mano pamėgtas temas: gyveni-
mas ir mirtis, šviesa ir tamsa, konflik-
tas tarp jų, galutinė Gyvybės pergalė.

Jūsų poezijoje yra ir „nereliginių” ei-
lėraščių. Kaip jie dera su „religiniais” pos-
mais?

Tiesa, aš rašau ne vien religinę
poeziją. Mūza kartais užgauna stygą
bestebint augalus, gyvius, taip pat iš-
gyvenant ar prisimenant kitų išgyve-
nimus, kaip senatvę, vienišumą ar
dviese. Vaizdas ar įspūdis sukelia
jausmą ar įžvalgą… Ir štai – eilėraš-

tis, lyg be Dievo „antspaudo”. Tačiau jis nėra visiš-
ka atlauža. Mano pasaulėjautoje, kažkur pasąmo-
nėje toks eilėraštis vis vien yra visatos dalelės
vaizdas, papildantis visą didį visatos vaizdą. O vi-
sa visata – Kūrėjo sukurtas paveikslas.

Ar poeziją galima vadinti poetine pastoracija, ar tai
tiesiog poetiniais vaizdais išreikšta psichologija?

Ne, jokiu būdu. Poezija yra kūrybos rezultatas
– žodinio meno vaisus, o pastoracija yra sielovada,
pastangos padėti žmonėms ugdyti savo santykius
su Dievu. Rašydamas eilėraštį visiškai negalvoju,
kaip rašyti, kad paveikčiau kitus, o tik mąstau,
ryškinu užčiuoptą įžvalgą ir gėriuosi, jei pasiseka
rasti ir išreikšti bent gabalėlį tikrovės gelmės. Tra-
giška žala žmonėms nubraukti religinį meną, jo
nelaikyti menu, tarsi Dievo prisilietimas sugadina
meną. Priešingai – Dievas, taip pat – religinis me-
nas žmonėms įkvepia kilnumo.

Kokią įtaką Jums darė žymiausių XX a. psichologų
atskleisti religiniai išgyvenimai?

Prisipažinsiu – jie padarė didelę įtaką. Taip,
ypač modernios psichologijos pradininkas ameri-

D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S 2011 SPALIO 15 d.2

Nukelta į 8 psl.

Lietuvių rašytojų draugijos premija kkuunn..  KKęęssttuuččiiuuii  AA..  TTrriimmaakkuuii

Lietuvių rašytojų draugijos premijos laureatas kun. K. A. Trimakas spalio 9 d. Lemonte. Jono Kuprio nuotraukos

Lietuvių Fondo garbės pirm. dr. Antanas Razma įteikia kun. Kęstučiui A. Trimakui Lie -
tu vių rašytojų draugijos 2010 m. lite ratūros premiją.
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BANDANT ĮSPĖTI PRODUKTYVUMO IR TALENTINGUMO MĮSLES

Leonas Peleckis-Kaktavičius naujojoje kny go -
je „Žodžiai, kurie neišduos” rūstauja dėl to,
kad, jo supratimu, puikus, svarus Broniaus

Prėskienio veikalas „Šiaulių krašto literatūros pa -
no rama” leidėjų bei spaustuvininkų įrištas į ploną
viršelį. „Argi toks viršelis tinka enciklopediniam
leidiniui, kurį jo turėtojas vartys ir vartys?” Kaip
sakoma patarlėje, „toks tokį supranta” ir dėl to už -
ta ria. Ir patsai L. Peleckis-Kaktavičius yra encik lo -
pedininkas, ir naujosios jo knygos viena iš savybių
yra būtent faktų tikslumas, jo paties ar jo gausių
pašnekovų autobiografinių bei biografinių paliu -
dijimų autentiškumas. Tad, manytume, kad jis, da -
ry damas priekaištą dėl B. Prėskienio veikalo poli -
grafinės kokybės, minty turi ir savosios knygos ga -
li mai geresnį viršelį bei įrišimą. 

Žinoma, knygos poligrafija neturėtų pakenkti
jos turinio kokybei, tuo labiau tokių autorių, kaip
šis. Ir nepakenkia. O kaip dėl knygos apimties?
Kaip recenzentas mėgstu reikšti abejones dėl kiek -
vienos stambesnės knygos – ar ji ne per stora (šioje
– 352 psl.). Ko gero, ne. Bent jau nenorėčiau „baltų
dėmių” regėti ten, kur dabar yra autoriaus pokal -
biai su Vytautu Volertu, su Aušra Marija Sluc kai -
te-Jurašiene ir su Loretos Jastramskienės kalbi na -
mu pačiu Leonu Peleckiu-Kaktavičiumi, sampro -
tau jančiu apie Vytautą Alantą. Turbūt supratote,
kad simpatizuoju rašytojams, menininkams, dėl
po litinių priežasčių atsidūrusiems egzode; simpa -
ti  zuoju, o tiksliau pasakius, domiuosi dėl to, kad
ma žiau žinau. Tokių tarpininkų, kaip L. Peleckis-
Kak tavičius dėka ir užkamšau žinojimo
spragas. Lietuvos Atgimimo laikais, me -
nu, savaitraštis „Naujasis Dienovidis”
paskelbė įdomias publikacijas apie V.
Alan tą, V. Volertą. Džiugu, kad apie pir -
mąjį Vytautą L. Peleckis-Kaktavičius pa -
rašė monografiją, gal parašys ir apie an -
trąjį. 

Labai informatyvūs ir sugestyvūs
yra Leono rašiniai. Ne vienoje recen zi -
joje bandau įspėti jo produktyvumo ir
ta lentingumo mįsles, bet turbūt kiek vie -
nas talentas, neišskiriant ir Leono, sun -
kiai apibūdinamas. Pavyzdžiui, įsi vaiz -
duoju, kiek reikia turėti žinių apie V.
Volertą, kad suformuluotum šitokį klau -
simą: „Intriguojančios Jūsų biogra fijos
eilutės, kuriose užfiksuotos studi jos.
Kur tik nesimokėte: VDU – statybos, Pen -
silvanijos universitete – matema ti kos,
Ma rylendo universitete – elektro ni kos.
Pir mųjų studijų, regis, nebaigėte? O pas-
tarąsias, matyt, diktavo gabumai tiks -
liesiems mokslams ir laikmetis? Bet gi,
kiek žinau, nemažų gabumų dar anks   -
tyvoje jaunystėje būta ir žurnalistikai, lite ra tūrai,
net režisūrai. Tačiau studijų objektai – visai kiti.
Kodėl?” Paklaustajam aišku, kad klau sian ty sis ne
tuščiai juo domisi, o yra pasi rengęs rimtam pokal -
biui ir todėl galima jam atsiverti. Ir tikrai – mūsų,
skaitytojų, akyse rutuliojasi atvi ras, įdomus dia lo -
ginis siužetas, iš kurio sužinome apie V. Volerto
gy venimo faktus ir įvykius. 

Suprantama, kalbinamojo asmens gyvenimas
turi būti įdomus, ir jis, kalbinamasis, turi norėti
gi lintis į savo praeitį. O V. Volertas toks ir yra – žo -
din gas, temperamentingas, charakteringas. Kita
ver tus, galima būti žodingam ir taukšti niekus, va -
dinasi, charakteris dar nebus turiningo pokal bio
garantas; tik tokiu atveju, kai pokalbiui „diri -
guoja” įdomus, svarus klausinėjamojo gyvenimas,
galima tikėtis greit neblėstančio įspūdžio. Tą patį
atsparos tašką (įdomią biografiją) autorius ren -
kasi ir rašydamas apie dailininką Adolfą Vaičaitį.
Nors čia rašinio herojus pavaizduotas su atitin ka -
ma pasakojimo distancija, tačiau šis esė kupinas ir
tiesioginio, ir psichologinio dialogiškumo. Abiejų
rašinių galutinis rezultatas panašus – L. Peleckis-
Kaktavičius, pasirėmęs abiem žanrais, sugeba at -
verti pokalbininkų burnas, o dažnai ir širdis. 

Prisipažįstu – nesu skaitęs nė vienos V. Volerto
kny gos, nesu „padoriai” matęs ir A. Vaičaičio eks -

lib risų, todėl lyg norėdamas kompensuoti šitą eru -
dicijos spragą, pokalbyje gaudau kiekvieną štrichą
apie jų kūrybą. Lyg žinodamas šitą mano „mi nu -
są”, knygos autorius atitinkamai vis pa kreipia
paš nekovus – sužinau ir apie V. Volerto debiutą, ir
apie pirmųjų romanų tematiką, apie herojus, net
apie ekspresionistinį stilių ir tai, kad „sakiniai pil -
ni siurprizų”. Sudomino V. Volerto kū ry biškas ir
kri tiškas požiūris į amerikietišką tikrovę, atidu -
mas lietuvių emigrantų socialinėms bei psicho lo -
ginėms problemoms. Pajutau, kad pa gal socialumo
vertinimą literatūroje ir aš jį pa našus: „Šios temos
mane domino ir iki dabar gai liuosi, kad jos liko
ma žai paliestos. Deja, jau nėra kam jas gvildenti,
nes dabartinėje lietuvių lite ra tūroje kūrėjus ne gy -
venimas traukia, bet gyve nimo pakrikimas. Žmo -
gus nedomina, domina idiotas...” 

Pavydžiu knygos autoriui Leonui, laisvai ope -
ruojančiam V. Volerto kūrinių siužetais, veikėjais,
motyvais... Ir dabar, po išsamaus jo pokalbio su V.
Volertu, ieškosiu bibliotekose paties romanisto ge -
riausiais vadinamų jo romanų „Viešnagėje pas
Die vą”, „Pranyko, ir tiek”, „Vilkas iš Galų”...

Kaip, beje, ieškosiu ne be  gerb. Leono pa stan -
gų Šiauliuose pasirodžiusios ir A. Vaičaičio eks -
libri sų knygos. „Kurdamas knygos ženklą, gal voju
apie žmogaus, kuriam jis skiriamas, cha rakterį”, –
sa ko dailininkas. Po šių žodžių L. Pe leckis-Kak -
tavičius papasakoja vienam vyriškiui skirto A.
Vai čaičio ekslibriso istoriją – tragišką istoriją. To -
dėl, rašo jis, tiesmukai žodžių nei apie charakterį,
nei apie likimą suprasti nereikėtų, nes „svar biau -
sia kuriant ekslibrisą A. Vaičaičiui yra jo vidinis,
gilus mąstymas apie tą žmogų. Sėdant prie būsimo
kūrinio niekada nežino, koks bus rezultatas. Jau -

čiasi tarsi pianistas, išgaunantis vis naujų, neti-
kėtų spalvų ir atspalvių. Ar lyg at sidūręs prieš be -
siskleidžiančią gėlę. Ne, daili nin kas nemano, jog
tai galima būtų vadinti eks promtu. Yra tiesiog au -
gi mas. Intuicijos daug”. 

Nenuostabu, kad tokiam harmoningos pasau -
lė jautos menininkui šiuolaikinis dailės menas yra
svetimas. „Man atrodo, kad su abstrakčiuoju menu
pasibaigė tikrasis menas... Menas išsigimė. Pana -
šiai kaip kažkada barokas buvo tapęs paskutiniu
to nepaprastai įdomaus, turtingo klasikinio meno
žingsniu”. 

Beje, ir V. Volertui, ir A. Vaičaičiui, ir dra ma -
turgui Kostui Ostrauskui, ir poetui Antanui Ga -
siū  nui (ir apie pastaruosius knygos autorius pa -
rašė esė) būdingos gilios kūrybinės-estetinės mo -
difikacijos. Be abejo, tai lėmė sąlytis su Vakarų
me nu. Jie visi neteko Tėvynės, bet kaip kompen sa -
ci ją gavo laisvą estetinę raidą. Likę sovietinėje Lie -
tuvoje, jie nebūtų išskleidę savo talentų. Anot A.
Vai čaičio, kažin ar ką daugiau už laikraščio bei
žurnalo iliustratoriaus kasdienybę jis būtų pa sie -
kęs. Tai liudija ne vieno jo bičiulio, likusio šiapus
geležinės uždangos, likimas, pavyzdžiui, Antano
Gudaičio; šis tapytojas ir sovietmečiu kai ką reikš -
minga sukūrė, bet meninės laisvės sąlygomis jis
būtų nepalyginamai daugiau pasiekęs. 

Beje, tai paliudija ir pokalbis su dar viena
kny gos heroje A. M. Sluckaite-Jurašiene. Sovie ti -
nė je Lietuvoje ji debiutavo kaip kritikė, dirbo lei -
dyk los redaktore, bet patyrė mąstančius inteligen -
tus dusinančią dvasinę atmosferą. 1974 metais ji su
disidentiškai nusiteikusiu režisieriumi Jonu Ju -
rašu emigravo į Vakarus, ir nors pradžioje buvo
ne  lengva „įsigyventi” svetimoje visuomenėje ir
ma  terialine, psichologine prasme, bet „kai kone
pu sę savo gyvenimo pragyvenus slogioje sovieti jo -
je, staiga atsiduri demokratiniuose ir – jei norite –

ka pitalistiniuose Vakaruose, tai svai -
ginantis šuo lis prilygsta šokui...
Brandžiame am žiuje atversti visai
naują gyveni mo puslapį nėra taip pa -
prasta, kaip gali atrodyti. Bet naujo
pasaulio, kitų kul tūrų pažinimas –
masinantis da ly kas. Jis įtraukia,
bombarduoja nau jais patyrimais,
pri  pildo tave iki tol nepažinta ener -
gija ir panardina į totaliai kitą di -
mensiją...”. Labai ori gi nalūs gerb.
Aušros pamąstymai apie emigraciją,
egzilį: ,,Egzilis – tai gyvenimas, pa -
da lytas perpus. Tai – šizofreniška su -
sidvejinimo savijau ta... Tikrasis eg -
zi lis prasideda tada, kai dingsta ga -
limybė (ar kategoriš kai jos atsisako -
ma) grįžti į išeities tašką, į tai, kas
vadinama gimtai siais namais. Grįži -
mas po daugelio me tų jau nepanai ki -
na atskirties slenks čio”. 

Stora L. Peleckio-Kaktavičiaus
kny  ga, joje daug teminių klodų. Atsi -
rinkau iš jų esė, pokalbius, susi ju -
sius su kultūros žmonėmis, kuriuos

likimas buvo nubloškęs į emigraciją. Recenzijos
pa  baigoje priminsiu gana įdomią knygos intrigą
apie tai, kaip autorius buvo suma nęs sutaikinti
(suvienyti) du žymius lietuvių poe tus – vieną, gar -
sėjusį emigracijoje, antrą – sovietų Lietuvoje (esė
„Apgailestavimas dėl neįvykusio vakaro”). Antra -
sis, pavydėdamas pirmajam šlo vės, pasijuokė (pa -
sityčiojo) iš jo poezijos. Pirmasis ilgai nešiojo ak -
menį užantyje. Ir štai atsirado to le rantas iš Šiau -
lių, užsimojęs padaryti atgailos pra džią ir neapy -
kan tos pabaigą. Ir jam ta akcija iš dalies pavyko –
Bernardo Brazdžionio su Eduardu Mieže laičiu
akis taton literatūrinio renginio metu ne pasisekė
su vesti, tačiau abiejų autorių kūrybą pavyko „su -
guldyti” į tą patį almanacho „Varpai” numerį. 

Žinoma, negalima nepaminėti ir studijos
„AM KLF”, skirtos Algimanto Mackaus knygų lei -
di mo fondui. Atliktas milžiniškas darbas, pirmas
toks plačiai pristatant ir įvertinant šio fondo lei -
dėjus, tai, ką jiems pavyko nuveikti per pusę am -
žiaus. Kai prieš keletą metų panašaus pobūdžio
stu diją L. Peleckis-Kaktavičius parašė apie „Litu -
anus” nueitą kelią, Ričardas Šileika, tuometinis
„Drau go” korespondentas Lietuvoje, rašė, jog to -
kiam darbui pasiryžti ir taip gerai jį atlikti gali tik
Le onas. Ir šiuo atveju galima tik pakartoti pa sta -
ruosius žodžius.  �

ALFREDAS GUŠČIUS

Knygos viršelis

Silvija Peleckienė ir Leonas Peleckis-Kaktavičius, 2001



„Krašto palikimas išbando, kiek iš tiesų jį mylė -
jo me. Vienus su kraštu susieja ilgesys, antri jaučiasi
sve tur geriau radę. Palikti kraštą dar nereiškia palikti
pa čią tautą. Tautai priklausome būtimi, o ne vieta,
ku  rioje gyvename. Kaip nenustojame buvę savo tėvų
vaikai, nors ir palikdami gimtuosius namus, taip ne -
nu  stojame būti savo tautos vaikais. Net svetur gimu -
siajam yra įmanoma savo tėvų gyvenamąjį kraštą
lai  kyti istorine tėvyne”, – teigia Juozas Girnius, pri -
min  damas, kad yra daugybė galimybių įrodyti artu -
mą Lietuvai.

Šie žodžiai organiškai įsiliejo į Marijampolės
Kul tūros centre atidarytą penkiolikos Šiaurės
Amerikos lietuvių parodą „Lietuvai – su mei -

le...” Vasaros pradžioje pabuvojusi Vilniaus „Ar -
kos” galerijoje, ji įsikūrė Suvalkijos sostinėje, šian -
dien niekuo neprimenančioje tų nuo kultūros cen -
trų nutolusių miestelių, kuriuos piešiniuose XX a.
pradžioje įamžino Mstislavas Dobužinskis. Pasida -
binusi vakarietiškai atrodančiu Kultūros centru,
pa stelinių spalvų sinchronijoje atgijusia Rygiškių
Jono gimnazija, dar menanti Vinco Kudirkos, Jono
Basanavičiaus žingsnius, Marijampolė svetingai su -
tiko Amerikos lietuvių parodą, išsiskleidusią Mag -
da lenos Birutės Stankūnienės lėšomis įsteigtoje ga -
lerijoje. „Tarsi sugrįžtančių paukščių laukiame
išeivijos dailės parodų”, – sakė galerijos vadovė ir
kul tūros puoselėtoja Onutė Surdokienė, džiaug da -
masi, kad šį pavasarį iš Šveicarijos atkeliavo didelis
Juzės Katiliūtės tapybos palikimas. 

Parodos atidarymo dieną Suvalkijos krašte vi -
somis paletės spalvomis mainėsi kaip niekad šiltas
šie met lietuviškas ruduo, sodybose sunkiomis ke kė -
mis sviro šermukšniai ir vasarą saulėtus bučinius
da lijusios saulėgrąžos. Gamtos spalvos, lyg Miko Ši -
lei kio peizažuose, pabiro, pažiro iš už Atlanto atke -
lia vusių dailininkų parodoje, almėjo tapybos dro bė -
se, sklandė grafikos lakštuose, nuvilnijo skulptū -
rose ir lyg smėlio fuga įsisiūbavo tekstilės fak tū -
rose. Penkiolika dailininkų, įvairiu metu atsidū ru -
sių Jungtinėse Amerikos Valstijose, panoro prie
gimtosios žemės prisiliesti savo darbais, įsilieti į
bendrą Lietuvos dailės kontekstą, o gal suintri guo -
ti, praplėsti dailės tėkmės gaires, dovanoti savo mei -
lę išsiilgtai Lietuvai.

„ESAME IR GALIME KURTI LIETUVAI...”

Idėja surengti tokią ekspoziciją Lietuvoje kilo
Či  kagos M. K. Čiurlionio galerijos direktorei Lai -
mai Apanavičienei, nuo 2004 m. išeiviškoje aplin ko -
je ugdančiai ir puoselėjančiai meilės ir ilgesio ap -
gaubtą meno salelę, mažos tautos kultūros dias po -
rą, kurioje vienijasi kartos, gimsta sumanymai,
kau piama patirtis. Kai „Arkos” galerija 2010-aisiais
į M. K. Čiurlionio galeriją atsiuntė trisdešimties
šiuolaikinių lietuvių menininkų darbus ir surengė
parodą „Lietuviškas sezonas”, dvejonių, ar rei kia
Lietuvoje parodyti analogišką Amerikos lietuvių
pa rodą, L. Apanavičienei neliko. Kūrybinių saitų su
Tėvyne stiprinimas tapo vienu iš pagrin dinių Čiur -
lionio galerijos veiklos motyvų. Su L. Apana vi čie -
nės veikla siejama ir viltis, jog pagaliau
pa vyks į Lietuvą sugrąžinti už si likusius
Le monte išeivių kūrinius.

Galerija išgyveno daug pasikeitimų.
Čiurlionio galerijos steigimo dokumentus
pasirašė  Zenonas Kol ba, Mikas J. Šileikis
ir Antanas Skupas. Per dau giau nei 50 me -
tų jai vadovavo M. J. Šilei kis, Viktoras Pet -
ra vičius, Adolfas Valeška, Bronius Ma ce -
vičius, Petras Šeštakauskas, Petras Alek -
sa, Vanda Balukienė, Re gina Jautokaitė,
Ma rija Gai žutienė, Vanda Aleknienė, Vin   -
cas Lukas, Algis Janušas. „Kaip gerai, kad
Čiurlionio galerija išli ko”, – sakė pa rodos
ati daryme Julija Mu šinskienė, džiaug  da -
masi, kad kartu su Lie tuvos dai lės muzie -
ju mi pavyko sureng ti Miko Ši leikio ir Te -
ofilio Petraičio pre mi jų penkių dailės kon -
kursų ciklą Vil niu je ir Čikagoje. 

M. B. Stankūnienės lėšomis išleista knyga
„Šiuo laikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai”
(2009) suvienijo trijų generacijų JAV menininkus,
atvėrė naujas bendravimo galimybes. Pasauliui lau -
žant sienas ir į meno areną ateinant naujiems var -
dams, ši mecenatės dovana pasaulio lietuvius įkvė -
pė naujoms išeivijos dailės pristatymams. „Ta pati
bal tiškoji kultūra, tos pačios viltys ir laisvės troš -
kulys jungia mūsų širdis, teikia atgaivą sielai. Kiek
mūsų daug. Ir kiek mūsų mažai... Tad skubėkime
džiaugtis, kad esame, kad galime kurti Lietuvai”, –
kadaise rašyta „Santaroje”, prisimenant tuos, ku -
riems likimas pašykštėjo laiko, o troškimas bent
akies krašteliu pamatyti šių dienų Lietuvą neiš si -
pil dė. Laimei, gausėjančios Lietuvos muziejų kolek -
ci  jos užlygino šią spragą, daugelio vyresnės kartos
dailininkų klasikų darbų jau negaubia paslapties
skraistė. Tai, regis, ir nulėmė, kad parodoje „Lietu -
vai – su meile” būtų parodyta kuo daugiau šių dienų
jaunosios kartos lietuvių kūrėjų darbų. 

LAIKAS – UPĖ BE KRANTŲ...

Subūrus dailininkus, imta galvoti apie kata lo -
gą, kurio leidybai geranoriškai lėšas aukojo dai li -
ninkė Danguolė Jurgutienė. „Proga su Amerikos
lie tuvių dailininkų paroda sugrįžti į Lietuvą man
labai brangi. Daugiaspalvė kūrybos vaivorykštė dar
kartą primena – pasaulis susikalba meno kalba.
Lin  kėčiau, kad lietuvių kūryba, užgimusi Ameri -
kos toliuose, dar labiau suartintų pasaulio lietu -
vius, įkvėptų draugystei ir polėkiui”, – rašo D. Jur -
gutienė katalogo puslapiuose, šį leidinį paskyrusi
savo vyro Jurgio Jurgučio šviesiam atminimui.
Sim  boliškai atrodo ir tame pat puslapyje įkompo -
nuotas jos triptikas „Laikas – upė be krantų”... Pri -
si minimų kamuolys, lyg Ados Sutkuvienės go be le -
ne „SOS”, kur skulptūriškuose pavidaluose įam žin -
ti iš gimtųjų namų nežinion keliaujantys žmo nės,
dar labai skaudus. „Augau Šiaulių centre, iš kur iš -
bėgau kartu su tėvais sovietų bomboms lyjant... Vė -
liau – karo išdraskyta Vokietija, Bavari jos meno
sos  tinė Miunchenas... Baigiau gimnaziją ir univer -
si tetą jau Detroite..”, – prisimena D. Jurgutienė. Ar -
tėjant Raudonajai armijai ir antrajai sovietų oku -
pacijai, į Vokietiją pasitraukė ir Varnių mokytojų

sū nus Jurgis Jurgutis, vėliau taip pat at sidūręs
Ame rikoje. 1954-aisiais J. Jurgutis įstojo į Wayne
Sta  te universitetą. Netrukus studijas reikėjo nu -
traukti – šaukė pareiga prieglobstį davusiai ša liai.
Po dvejų tarnybos kariuomenėje metų atkaklus jau -
nuolis grįžo baigti studijų universitete. Gyve ni mo
kelyje sutiko Danguolę, sukūrė šeimą, o įgijęs pra -
mo  nės inžinerijos vadybininko diplomą, dirbo
„Spar  tan Design”, „Remington”, garsiojoje „Ford”
bendrovėje, užėmė prestižines pareigas ne tik Jung -
tinėse Amerikos Valstijose, bet ir Anglijoje, Pran cū -
zijoje, Belgijoje, Meksikoje. J. Jurgutis didžiavosi sa -
vo šeima, žmonos dailininkės pasiekimais, buvo
me no gerbėjas ir mecenatas. 2001-aisiais tapęs Lie -
tu vos Respublikos Garbės konsulu Michigano vals -
tijoje, rūpinosi Tėvynės atgimimu, sėk minga eko -
 no mine šalies raida, lie tuvių likimu pasaulio pla -
tybėse. „Nema žai lietuvių šiandien no rėtų padėkoti

J. Jurgučiui už suteiktą darbą ir pagalbą,
atvykus iš Lietuvos”, – sako D. Jur gutienė,
tikėdama, kad ši jos parama lie tuvių me -
ni ninkų parodai būtų pradžiu gi nusi su -
tuoktinį.

MENŲ IR STILIŲ KAITOS
APLINKOJE

Patekus į užjūrio lietuvių parodą, už -
klumpa įvairūs jausmai: stengiesi pajusti,
kaip pasikeitė lietuvių kūryba, ar gyvy -
bingos dar lietuviškos tradicijos, koks lie -
tuvių dailės sąlytis su pasaulio daile? New
Yorkui XX a. pabaigoje tapus menų ir sti -
lių sostine, ru tu liojosi kūrybinės išraiš -
kos, abstrakcionistinės tapy bos formų
asketizmą kei tė alegorinė, dažnai figū ri nė
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VIDA MAŽRIMIENĖ

Prie Danguolės Stončiūtės-Kuolienės darbų Gintaro Žilio nuotraukos

A. Kezio Druskininkų gotika

Žurnalistas Algis Vaškevičius prie 
Danguolės Jurgutienės ir Algimanto Kezio darbų
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ta pyba, kupina aliu zijų į tradiciją ir mitologiją, o
skulptūra, kurioje bu vo ieškoma trimatės erdvės,
jungė „didžio techni ciz mo” (hightech) priemones.
Ap  rimę nuo neopo par to, superrealizmo, Arte Pove -
ra, transavangardo, šian dien dauguma Amerikos
me nininkų tiesiog laisvai mė gaujasi naujovėmis,
pasiremdami savo intuicija ir patirtimi.

Buvimas tolimuose kontinentuose nesunaikino
išeivių kūrybos potencialo, lietuviškos prigimties,
kaip nesukliudė kadaise Marcui Chagallui, atitolus
nuo gimtojo Vitebsko, dar ilgai lekioti karvučių ir
avi nėlių danguje. Galima abejoti ar James Joyce bū -
tų parašęs Ulisą gyvendamas Dubline, o Kęstutis
Zap kus ideologiniais įspaudais paženklintoje aplin -
ko je abstrahuotomis formomis ištapęs ciklą „Karo
vaikai”... Vargu ar Žilvinas Kempinas šiandien kur -
tų tokias instaliacijas, neįgijęs New Yorko mokyklų
patirties, o Rasai Pranckūnaitei tektų dalyvauti pa -
saulio meno festivaliuose, matant tik vieną lietu viš -
ką pavardę ilgame sąraše. Modernėjanti meno erd -
vė teigiamai paveikė Viktoro Petravičiaus, V. K. Jo -
nyno, Kazio Varnelio, Kazimiero Žoromskio, Jurgio
Šapkaus, Alfonso Dargio, Juozo Bagdono kūrybą, o
jau niesiems atvykėliams leido pasijusti pasaulio
me no naujovių sūkuryje.

LYG LAPKRIČIO FUGA

Parodoje „Lietuvai – su meile” nerasime darbų,
tiesiogiai bylojančių apie senti men tus Lietuvai,
kai, anot Vytauto Kazimiero Jonyno, širdis tebe si -
ilgi žydinčio balto dobilo, o pavar čius praeities la -
pus, visa eg zisten ci jos filosofija nusidažo dzūkų
kraš  to margaspalve prijuoste... Kai
Tėvy nės ilgesys skrodžia Jono Ais -
čio „Debesėlio” posmų eilutėmis,
dra  ma tiškais Algimanto Mackaus
plunks nos protrūkiais. Tų senti -
men  tų, regis, daugiau Lietuvoje:
Prano Griušio, Giedriaus Kazi mie -
rėno istorinėse kompozicijose, Le o -
no Striogos, Liongino Šepkos dro -
žiniuose, Andriaus Puipos hi per -
realistinėse akvarelėse. Tačiau aky -
lesnis žiūrovas ir išeivių paro doje
įžvelgs lietuviškajam menui būdin -
gą koloritą, santūrų atsis klei  dimą.
Trijų dailininkų genera cijų san -
draugoje veriasi užjūrio lie tuvius
jaudinančios temos, pa vir šiais
slys ta naujos ir indivi dua liai su -
rastos išraiškų modulia cijos. Vy -
res nės kartos dailininkai (D. Jur -
gutienė, Algi man tas Kezys), dar
menantys Josepho Beuyso, Mar  ko
Rothko, Jeano Bretono triumfo
valandas, An dy Warhoolo ret -
rospek tyvinės parodos New Yor ko mo derniojo me -
no, Guggenheimo muziejuose iššūkius, alsuoja
įspūdžiais, patirtais pasaulio me nų ap sup tyje. „Gy -
vendama Anglijoje, žavėjausi W. Turnerio paveiks -
lais, Kokoschkos 80-ies jubiliejaus retros pek  tyvine
paroda ir Londono Tate galerijos nau jie nybėmis.
Keliaudama po Italiją, Graikiją bei New Yorką
skirtingiausių meno šedevrų apsuptyje išgy venau
daugybę įspūdžių. Kas gali išlikti ne paliestas Van
Gogho, Kandinskio, Čiurlionio kūry bos?” – mas to
D. Jurgutienė, jau seniai atra dusi sa vo brai žą, eks -
po nuojanti savo kūrybą presti žiniame Det  roit Ins -
titute of Art ir kituose muzie juose, pel niusi Far -
ming ton ir Farmington Hills (Michigano vals tija)
miestų iškiliausio menininko vardą. Pa ro doje ve -

riasi jos meistriškai sufor muo tos tapybinės kom -
 pozicijos, plastinės-erdvinės konstrukcijos. Realy -
bės pojūtis sklando perregi mo se vizijose, spalvų ir
for mų sūkuriuose, vienijasi minčių ir pri siminimų
paradigmose, liejasi skam biais oberto nais lyg lap -
kričio  fuga...  Keliaujant mįs lingais  ke liais,  nepa -
žymėtais vandenimis, nuolat ieš kant savojo uosto...

Algimanto Kezio rankai priklauso jaudinantis
Čikagos Čiurlionio galerijos kūrimo dokumentikos
ciklas, išeivijos menininkų portretai. Jis sukaupė
lietuvių dailės archyvą, leido begales leidinių. Jo
darbų gausu Chicago Art Institute, Moderniojo me -
no muziejuje ir Metropolitan Art Institute New Yor -
ke. Klajodamas su visada paruošta kamera, A. Ke -
zys primena Henri Cartier-Bressoną, kuris lyg
medžioklis laukia savojo kadro. „Mane žavi saulė ly -
džių šešėliai, atspindžiai, o kartais ir veidai”, – tei -
gia fotomenininkas, pastebėdamas, kad kartais ten -
ka pareiti „tuščiomis”, o kartais atrasti ne vieną
„dei mančiuką”. Tokiu deimančiuku dabartinėje pa -
rodoje tapo A. Kezio fotonuotraukų ciklas „Tūks -
tant mečio parkas” (2004), paženklintas monumenta -
liomis konstrukcinėmis sąrangomis, subtilia spal -
vų derme. A. Keziu, Alvydu Pakarkliu, Audriumi V.
Pliopliu, Rolandu Kiaulevičiumi, Antanu Lipskiu
baigiasi „vyriškoji” ekspozicijos pusė. Molis A. Pa -
karklio rankose atgyja unikaliomis formomis,
sklan do tapybiškomis paviršių glazūromis. (Objek -
tai iš po lapų”, 2011). Lyg kas tyliais žingsniais būtų
vaikščiojęs rudeniškais Lietuvos parkais, lapams
sukantis „Bolero” ritmu... A. Plioplys konceptualiai
perteikia trūkčiojančius egzistencijos įspaudus, pa -
virstančius nostalgiškomis tolimų pasaulių reduk -
ci jomis. („Kultūra, centras, atmintis”, 2011). Rolan -

do Kiaulevičiaus žaismingai iliustratyvūs siužetai,
motyvų personifikacija, kaligrafiška or na mentika
byloja apie daugiaplanes autoriaus vizijas, nuspal -
vintas humoru ir optimizmu. Vyriausio pa rodos da -
ly vio Antano Lipskio drobes persmelkia nostal giški
metaforų segmentai, vilnijantys dina miš kų potėpių
apsuptyje.

HARMONIJA SU SAVIMI

Moterų dailininkių prigimčiai būdingas ryš -
kes nis emocionalumas, gebėjimas pajusti šeimos,
ilgesio, būties versmes. Ir šioje parodoje ne trūks ta
sugestyvių pa jau tų, nors autorės ir nėra se nųjų mi -
to loginių vaizdinių įkūnytojos. Elegantiški Noros

Auš rienės porceliano ob -
jek tai, secesiškai ban -
guo jan tys siluetai, kai
sten giamasi išsiversti
be žie dimo rato ir lipdo -
ma vien pirštais, byloja
apie trapią moters pri -
gimtį. („Artumas”, 2011
m). Sona ta Kazimie rai -
tienė, įgy ven dinusi ne
vieną pro jektą Ame ri -
kos pas ta tuo  se, priar ti -
na žiūro vui metaforiš -
kus vaizdi nius („Spar -
nai”, 2009 m.). Danguo -
lės Ston čiū tės-Kuolienės
spal voti lakš tai kupini
emo cinės gel mės, eksp -
resi jos, juo se darniai de -
ra abstrahuotos formos,

to lyn nugrimztančios erdvės, o auksaspalvė Re gi -
nos V. Palaitis-Benson tekstilė – tarsi iš kultūros
glū    dumų atplaukę paminklai, smėlio kopų saulėtas
re ginys. Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr mišrių
tech  nikų kom pozicijos („Atspindžiai lan guose”,
2009) liejasi poetiniais hegzametrais, alma juslin go -

mis ritmų su tartinėmis. Loretai Petraitis įdomūs
miesto pa kraščiai, kuriuose gali pajusti laiko pulsą,
praverti vartus į užmirštą pasaulį. Irenos Saparnis
batikose impresionistiškus virpėjimus keičia kons -
truk tyvūs fragmentai, į tekstilines technikas įsiter -
pia foto gra fija. Kas ta mergaitė, laikanti lėlę, nie -
kuo neprime nančią Amerikos vaikų numylėtinės
Bar bės? Gal pati autorė, jos vaikystė iš seno mamos
al bu  mo? Nomedos Grumados „Miegantys dvyniai”
skli dini pagarbos medžiagai, temos interpretacijai.
(Ne veltui ji Hillary Clinton užsakymu kūrė pro -
jektus Baltiesiems rūmams). Renata Palubins kas
vidur amžių tapybos priemonėmis atveria ne įpras -
tus autorės matymo horizontus. Plonyčiai po tėpiai,
ne tikėti matymo rakursai – tai autorės pasaulis,
kas  kart prasiveržiantis vis naujais slėpiniais.

Aplankę Šiaurės Amerikos šiuolaikinių daili -
nin  kų-lietuvių parodą „Lietuvai – su meile”, lyg laiš   -
ką perskaitėme, lyg dedikaciją... Ne tiek svarbu, ku -
ris gi darbas buvo lietuviškiausias, ar buvo są ly čio
taš kų su tautos istorine praeitimi... Suma ny mas bu -
vo tiesiog par excellence... Pasaulio pla tu mose ne iš -
si trynė Lietuvos vardas, liko jausmas, kad esame.
Kad vėl sugrįšime. Lyg paukščiai į gim  tuo sius kraš -
tus.

POST SCRIPTUM
Parodai įsibėgėjus, pasiekė žinia apie didelę fi -

nansinę D. Jurgutienės paramą Nacionaliniam M.
K. Čiurlionio dailės muziejui, kuriam, kaip ir Ma ri -
jampolės galerijai bei Lietuvos dailės mu ziejui, dai -
lininkė padovanos ir savo kūrinius iš šios pa rodos.
Gražus aidas atsiliepė iš Šiaulių: daugiau nei 1,000
knygų Šiaulių universitetui padovanojo Australijos
lie tuvis grafikas Adolfas Vaičaitis. �

Vida Mažrimienė ir kultūrologas Aleksandras Mažrimas

Nomedos Grumados kompozicijos

Julija Mušinskienė ir Onutė Surdokienė prie Reginos V. Palaitis-Benson tekstilės

Atkelta iš 4 psl.



Pabaiga. Pradžia 2011 m. spalio 8 d. „Kultūroje”

Gilesnis prieštaravimas tarp aktoriaus ir lė -
lės atsivėrė Martinaičio pasakos ,,Avinėlio
teismas” (,,žmonių pasaka lėlėms vaidinti”)

pastatyme, kur vaidino jau minėti konservatorijos
absolventai. Įdomios plastinės idėjos, ekspresyvios
groteskinės lėlės, kontrastuojančios su trapiu ly -
riš ku sesytės Elenytės pasauliu, spektaklyje veikė
gan chaotiškai. Tarpais atrodė, kad aktoriui maga
nu rungti lėlę. Niūri, prislopinta spalvinė gama,
krau pūs erdvinių kaukių veidai (lyg didžiuliai
avinų snukiai su išverstomis akimis – dviveidis ka -
ra liaus dvaras) ir puiki Felikso Bajoro muzika per -
teikia grėsmingą filosofinės Martinaičio pasakos
atmosferą; bet sudėtingos ,,pasakos pasakoje” kom-
pozicijos idėjinių akcentų ir poteksčių teatras ne -
su gebėjo atsiskleisti. Aktoriai čia daug veikė, bet
lė lė jiems dar buvo svetima. 

Poeto Martinaičio nuomone, Mazūrą galima
laikyti ,,savo lyrinio poetinio teatro režisieriumi,”
teatro, kuriame, pridursiu, aktorius priverstas už -
leisti pirmąją vietą dailininkui ir kompozitoriui.
Po didesnių nesėkmių ar nežymių spektaklių atei -
na sėkmės. Po sunkiai iššifruojamo, keliasluoks -
nio ,,Avinėlio” – Antano Gudelio ,,Kur iškeliavo
mil   žinai”, po V. Palčinskaitės žaismingo, bet for-
ma  loko ,,Reportažo iš karuselės” – įspūdingas, ku -
pi nas buvusio kaimo poetinių įvaizdžių Gedos
,,Ak, vija pinavija!” (Jono Biliūno motyvais), po
Juo zo Marcinkevičiaus ,,Sidabrinės kulkos” –
Mar tinaičio ,,Žemės dukra”, vienas iš tobuliausių
Ma zūro kūrinių. Kartais Mazūrui tal kin davo reži -
sie riai. Statant ,,Pelenų an telę” – Laima
Lan kauskaitė, ,,Kur iškeliavo milžinai”
– Algė Savickaitė. ,,Dai nuo jantį ir šo -
kantį vieversėlį” – Irena Bučienė. Bet ir
jiems ne visuomet pa vyk davo ,,susty -
guo ti” aktorius.

Itin svarbi Mazūro kūrybos grandis
– lėlės. Jos visos, kaip savo metu Stasio
Ušinsko lėlės, priklauso keistai Mazūro
sukurtai ,,genčiai”: įvairios struktūros,
bet visuomet raiškios, atpažįstamos. Tai
ir skirtingai valdomos marionetės (Ry -
tas ir Smuikininkas iš ,,Kur iškeliavo
mil  žinai” arba Joniukas iš ,,Ak, vija pi -
na vija!”, ir visai paprastutės, iš viršaus
valdomos viena, panašia į kablį viela, ir
nešiojamos ant lazdos – taip vadinamos
,,laz delinės”– statiškos ir mechanizuo-
tos, didelės ir mažos, žiūrint, kokia jų
vie ta, reikšmė spektaklio vaizdų siste-
moje. Tik keičiantis lėlių konstrukcijai,
galima išgauti naują charakterį, naujas
judesio galimybes. Pavyzdžiui, ,,Pelenų
antelėje” Sigutės lėlė buvo visai primi-
tyvi, statiška, panaši į kaimo vaikų pa -
si dirbdintą lėlytę iš drobinių skudu rė -
lių, nedidukė; ji judėjo lėtai ir nedrąsiai
– visų skriaudžiama našlaitėlė su iškel-
to mis rankomis – išreikšdama susitai -
ky  mą ir liūdesį, o jos leitmotyvas lie jo si
Beatričės Grincevičiūtės įdainuoto mis
senovinėmis raudomis (kompozitorius
– Teisutis Makačinas). O štai Raga na su
duk terimis visai kitokios, nes blogis pasaulyje di -
delis ir agresyvus: konstrukciją, primenančią dar -
žo baidyklę, vainikavo baisios erdvinės kaukės
asimetriškais deformuotais veidais, kuriuos darkė
reti dantys, iš aliuminio šaukšto padaryta burna, o
iš ištaršytų plaukų žybsėdamos žiūrėjo piktos žvai -
ros akys. Besaikis jų pyktis ir džiaugsmas buvo
reiš kiamas dinamiškai, nekoordinuotais judesiais.
Ge rosios karvutės ausys – raudonos ir taškuotos
(tar si dievo karvutės), iš pinto krepšio padarytas
liesas jos kūnas; karo pranašas Varnas – iš žuvies
griaučių (asociacija su raudos tekstu, kurioje kal -
bama apie brolelį, išjojantį į karą ,,už jūrelių, už
ma relių” ir apie žuvelių supiltus kapelius). Jud -
rios žingeidaus keliautojo Ryto akys užima kone
pu sę veido, o gervės ,,Vieversėlyje” vedžiojamos

tie  siog už fantastiškai ilgų, baltų kojų. Mediniai
paukščių kūnai Mazūro dažnai derinami su tik ro -
mis įvairiaspalvėmis plunksnomis. Žiogeliai, dva -
siškai artimi Niekui, panašūs į smuikelius, o su -
kumpusi seno Smuikininko lėlė, panaši į medi nę
skulptūrą, lyg atskilusią nuo koplytstulpio, iš reiš -
kė personažo susikaupimą ir rezignaciją. Dar la-
biau prie skulptūros priartėja didelės medinės
,,Že mės dukros” pagrindinių personažų lėlės…
Kaž  kas ypatinga slypi jų proporcijų ir formų de ri -
nyje, kai proporcijos realistinės, o forma sąlygiška.

Įdėmų pasaulio stebėjimą dailininkas perkelia
į netikėto sugretinimo, metaforos, išmonės kara-
lys tę: kai prasiveria kalnelis ir jo gilumoje pama -
tome mirusią motinėlę – tapytą, panašią į kaimo
bažnytėlių madonas, tik su šiaudiniu vainikėliu
ant kaklo, patvirtinančiu dvasinį ryšį su žeme, su
pa liktąja Sigute; kai biliūniškas Laimės žiburys
pasirodo stačiai ant seno malūno, nuleidusio ir su -
glaudusio sparnus; kai mažutė jaunųjų pora, ak to -
rių vedžiojama, šoka drauge su žalumynais išpuoš-
ta kėde; kai atidaromos skrynios dangtyje išvys-
tame mažą kaimelio modelį (gal ten ir atsirado pa -
sa ka apie linksmąjį vieversėlį?..) ar pama tome iš
žie džiamos puodynės ištraukiamus, ten ir užgimu-
sius Eglės vaikus, vis susiliečiame su menininko
atradimu. Lėlės išraiškingumas, pasak Mazūro,

priklauso nuo to, kas ją daro ir to, kas ją valdo.
Lėlių ir jų veikimo įvairove nustebino Mazūro

spektaklis ,,Ak, vija pinavija!” (1979). Čia įdomiai
ko mponuojama ir scenos erdvė: virš didžiulės ža -
lios širmos, tarsi pievos, iki pusės matome akto-
rius, lyg kokias didesnes jėgas, vedžiojančias mari -
o netes ,,pievos” papėdėje. Baltaplaukė, didelių liūd-
 nų akių Joniuko lėlė – plačios judesių gamos mari-
onetė. Aktorė puikiai perteikė Joniuko nuotaikas,
jo tyrą sielą pabrėžė pulkelis virpančių, plonakojų
žąsiukų, kurie čia pakrinka, čia vėl spiečiasi apie
savo piemenėlį. Biliūnišku lyrizmu dvelkė Joniuko
sapno scena, įkūnijanti žmogiškosios šilumos
ilgesį, našlaitystės graudulį: aktoriai lėtai į šonus
nustumia žaliąją ,,pievą”, ir prieš mus atsiveria
trys baltos spintos – požemio karalystė, – kuriose
ma tome mirusius Joniuko globėjus: Mo tu lę, Tėve -
lį, Tetulę. Mažas baltmarškinis Joniukas glau džia -
si prie tų statiškų figūrų, prisimindamas andai gir -
dėtus pasakojimus, išgyventas šviesias aki mirkas. 

Statydamas Marcelijaus Martinaičio ,,Žemės
dukrą” (1981), Mazūras pratęsia savojo teatro tradi-
ciją: savo keliasluoksnę kompoziciją kuria atmes-
damas dalį pjesės teksto ir papildydamas poeto ei -
lėraščiais. Svarbiausia jam ne siužetas, o pačios
pa sa kos – tragedijos filosofinės šaknys – kas mes,
iš kur ir kam esame? Eglė, pamilusi Žilviną, tampa
tragiška figūra: ji bando sujungti tai, kas nesujun-
giama – Žemės ir Jūros stichijas. Ji tampa pir mei -
ve, bandančia įminti visatos paslaptis, kitiems at -
ver dama kelią į neišvaikščiotus kraštus. Palyginti
ne  didelėje, kameriškoje scenoje spektaklio kūrė-
jams pavyksta perteikti monumentalaus, visuoti-
no vyksmo įspūdį. Scenos erdvėje skaitome svar-
bius ženklus. Keturkampė aikštelė priekyje – akto-
riams, vertikalus staklių stačiakampis čia lyg ir
durų anga, kur viršuje, ant skersinio sustatytos
kai miečių medinės skulptūrėlės; tos durys – ir

slenks tis, kurį Eglei su vaikais teks ne -
grįžtamai peržengti; tai ir simbolinės
staklės, audžiančios veikėjų gyvenimo
siūlą. Mizanscenos prie slenksčio, prie
gi jos, kuri visus jungia ir kurią nu -
traukia Žilvinas, išleidamas savuosius į
žemę. Dailininkas, lyg įkvėptas Jono
Ba sa navičiaus pasakų, kuriose pavasa -
rį gegutei kukuojant, iš po žemių ima
lįs ti vėlės, panoro ir mus nukelti kau -
kės pagalba į tolimą ir paslaptingą bu -
vusių žmonių pasaulį. Aktoriai, dėvin-
tys glotnias, baltas, galvą ir veidus den-
giančias kaukes (jos primena japoniš -
kas No kaukes) ir tartum laiko nublu -
kintus, ilgus apdarus, pasirodo prologe
su smuikais rankose. Kiekvienas ateina
su savo veriančiu, lyg perspėjančiu apie
tragediją garsu, raiškiu gestu (kompo -
zi   torius Mindaugas Urbaitis tiksliai
perteikia tą atėjimą ,,iš niekur”). Daili -
ninkas remiasi senomis, primityviomis
formomis, nors atskiros scenovaizdžio
detalės – tėvo ir motinos vos įžiūrimos
tamsoje figūros, primenančios liaudies
skulptūras, sena burė, lyg likimas paki -
busi virš veikėjų galvų, viduramžiškai
naivi mirtis su dalgiu, staklės, baltos
kolonos, smuikai – asocijuojasi su įvai -
rių epochų kultūromis, pabrėžia pasa -
ko jimo universalumą. Nesunku čia įž -
velgti ir japonų bunraku lėlių teatro
įtaką, kur didelės medinės lėlės, kaip ir

mazūriškosios, turi lanksčius galūnių sąnarius, iš -
raiškingas, jautriai išdrožtas plaštakas ir yra at vi-
rai vedžiojamos aktorių. Mirtis ir kerštas ,,Že mės
dukroje” ateina viską nusiaubiančios bangos –
tarsi senos raudonos burės ir viduramžių teatro
Mir  tį primenančio personažo – pavidalu. 

Su ,,Žemės dukra” Mazūras įkopia į dar aukš tes-
 nę modernaus lėlių teatro ir savo ,,aukso am žiaus”
viršukalnę. Čia, išgrynintoje kūrybos atmosferoje,
širdis atsivėrė pačių svarbiausių egzistencinių klau -
simų filosofiniams apmąstymams. Beje, trečiasis
,,Eg lės, žalčių karalienės” pastatymas (,,Lėlė”,
2007) savo emociniu poveikiu neprilygo dviem pir-
mie siems. Postmodernistinis stilių kratinys, Ma-
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DAILININKAS VITALIJUS MAZŪRAS IR JO ,,AUKSO AMŽIUS” 
AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ

V. Mazūras su lėle iš spektaklio ,,Eglė žalčių karalienė”

V. Mazūro ir A. A. Jonyno ,,Cirkas yra cirkas”
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„Pamokslai išminties ir teisybės” tapo ne
tik pačia skaitomiausia to meto suval -
kie čių knyga (iki 1906 m. buvo išleistos

net 6 pakartotos jos laidos, viena jų – New Yorke ir
dvi – Čikagoje). Ji ir dabar laikoma geriausiu An -
ta no Tatarės kūriniu. Tokią išskirtinę šios knygos
sėkmę tarp skaitytojų vos jai pasirodžius galbūt
lėmė ne tik jos turinys, bet ir forma: Tatarė, siek-
da mas, kad jo „pamokslai” „Lietuvos vaikeliams”
ir apskritai visiems skaitytojams turėtų kiek gali-
ma didesnį emocinį-auklėjamąjį poveikį, savo „pa -
mo kymams” pasirinko populiarų, visiems žinomą
ir nelengvai suprantamą didaktinės litera tūros
žan rą – pasakėčią. Šis žanras atsirado jau gilioje
se novėje – Asirijoje, Babilone, o vėliau per senovės
Graikiją ir Romą išplito ir kitose šalyse, neaplenk -
da mas ir Lietuvos, kurioje kadaise net buvo nau-
dojamas kaip mokymo priemonė: 1570 m. Vilniaus
jė zuitų kolegijos poetikos klasės pamokų
tvarkaraštyje yra toks punktas: „Studentams pa -
darius pusė tiną pažangą, mokantis [senovės grai -
kų kalbos gra  matikos] taisyklių, prisidės Ezopo
pasakėčios. Beje, šio autoriaus 10 pasakėčių lietu-
vių kalba 1706 metais Gumbinėje pirmasis išvertė
ir išspausdino kunigas J. Šulcas, taip jas pakomen-
tuodamas: „Aš no rėjau pabandyti, ar galima Ezopo
pasakėčias iš versti tikrais, gerais lietuviškais
žodžiais, kuriuos lietuvis suprastų.” Tai pirmoji
pasaulietinio turi nio grožinės literatūros knyga
lietuvių kalba, ku-rio je randame tokias žinomas
pasakėčias kaip „Vilks ir ėrytis”, „Ori peli” ir kt.
Po to pasakėčių vertimus į lietuvių kalbą leido
Rėza, Rupeika ir kt., o originalios lietuviškos pa sa -
kėčios pradininku laikomas Kristijonas Do nelaitis
(„Wilks Prowi ninks”). Vėliau jas kūrė Simonas
Stanevičius („Ait varai”), Petras Armi nas-Tru pi -
nėlis („Kelei viai ir šunes”), Laurynas Ivinskis
(„Skruzdis ir juod varnis”), Vincas Ku dir ka
(„Apuo kas ir asilas”), Kajetonas Nezabitauskis
(„Lapė ir ožys”) ir, ži noma, Antanas Tatarė, kuris
iš visų to meto lie tuvių rašytojų šį žanrą bene la -
biausiai vartojo.

Pasakėčios forma ir turinys, matyt, labiausiai
tiko Tatarės tikslams – taisyti „pagedusį svietą”,
švies ti ir auklėti Lietuvos žmones, „atvesti juos ant
kelio dorybės”, o jo „Pamokslų” pa sirodymas lem -
tin gai sutapo su XIX a. viduryje prasidėjusiu tau-
tiniu atgimimu. Suval kijoje, kaip rašo J. Šliūpas,
dėl to jis pasi rin ko pasakas (t. y. pasakėčias), nes
mat yra „rei kalinga, idant doros mokslas būtų
maž daug patiklus ir rūstus, o prie nekurių aplin -
ky bių aitrus ir skaudus.” Pasakėčia – pats konser-
vatyviausias literatūrinis žanras, beveik nepakitęs
nuo pat antikos – patraukė Tatarę savo didelėmis
galimybėmis: glausta, la ko niš ka, jokių taisyklių
ne varžoma forma, per jos alegorinių, neįprastų
per sonažų – žvėrių, paukščių, augalų ir t. t. – poel-
gius išjuokti žmonių veidmainystę, melą, klastą,
šykštumą, tinginystę, pataikūniškumą, pasi pū -
timą ir kitas ydas, parodant jų žalą visuo menei,
pasakėčios pabaigoje, o kartais ir pradžioje pa tei -
kiant trumpą, apibendrinančią, gyvenimiškos iš -
minties kupiną išvadą – moralą.

Kaip šiomis žanro galimybėmis pasinaudojo
Tatarė, matome jo „Pamoksluose...” Knygą sudaro
net 127 pasakėčios (parašytos, beje, ne eilėmis,
kaip tada buvo jau priimta, o proza, kaip jas rašė
se novėje) – tiek jų nėra sukūręs nė vienas lietuvių
rašytojas iki šiol. Nors, skirtingai nuo kitų auto -
rių, Tatarės pasakėčioms trūksta siužeto origina -
lumo, nes beveik visos jos pagrįstos populiariausių
ir žinomiausių šio žanro klasikų – Ezopo, Fedro,
La fonteno, Krasnickio, Trembickio, Krylo vo, Na -
ru ševičiaus – pasakėčių siužetais (tik „Bez džion -
kos”, „Melnikas”, „Tinginiai” ir dar vie na kita pri -
skiriama Tatarei). Tačiau šie jų „perpasakojimai”
skaitytojui pateikiami naujai ir neį prastai. Ta ta -
rės pasakėčių naujovė buvo ta, kad jis, tik apytikri-
ai prisilaikydamas originalaus siužeto, klasikinių
pasakėčių veiksmą perkėlė į Lietuvą, pritaikyda -
mas prie lietuvio būdo, tuo pačiu sulie tuvindamas
ir personažų pavardes (Dobilaitis, Gražutis), var-

dus, kai mų pavadinimus (Besmege -
niai, Dieme džiai) ir net maistą (lapės
vynuoges pa kei tė deš romis). Kai
kurios pasakėčios daugiau panašios į
trumpus ap sa ky mėlius. Lietu viška
aplinka pasakė čio se tiems laikams
buvo nauja ir, be abe jo, patriotiška. Gal
dėl to žmonės jas taip skaitė, gaudyte
gaudė ir mėgo, va dindami „paukštinė -
mis”, „gyvuli nė mis”, „baikomis” ir
pan., o ūki ninkai ir inteligentai net
mo kėsi atmintinai. Tata rės gyvenimo
ir kūrybos tyrinėtojas Vytau tas
Vanagas rašo:
„Pamoks lai...”
yra pirmoji
l i e t u v i š k o s
b e le t r i s t i  ko s
knyga, ku-rioje
au torius, nors
ir dažnai re mia -
si kitų ra šytojų
tekstais, jau
parodo ir sa vo
talentą bei
stilis tinį origi-
na lu mą”. Ber -
 nar  das Braz -
džio nis jį papil-
do: „prie dau-
gu  mos pasa kė -
čių Tata rė, nu -
krypdamas nuo
originalo, prira -
šo grynai sa vas, pamo kan čias išvadas: ,,Jau  ni daug
šne -ka, bet maža iš ma no” („Vorelis”), „Ne tikra to
norėti, ko negali apturėti” („Ere lis ir želvė”)...”
Braz džionio žodžiai, para šyti prieš daugiau kaip 70
metų, nėra pasenę ir šiandien, kai jis tei gia:
„Tatarės ‘pamokslai’ vaizdingi, gyvi, trum pais,
ryš kiais sakiniais pasa ko jami – žymiai išsi skiria
iš daugelio to meto kitų knygų.”

Be „Pamokslų...”, Lukšiuose Tatarė išleido dar
2 savo knygas: laisvai verstų, žinomų to meto len -
kiškų maldų rinkinį „Žiburys rankoje dūšios”
(1848 m.) ir 10 Dievo įsakymų aiškinimus, pavadin-
tus „Tiesiausias kelias ing dangaus karalystę”
(1849 m.). 1849 metais jis buvo spaudai parengęs
dar vieną knygą – „Pamokslai gražių žmonių”, ją
sudarė 1 nebaigta apysaka „Kvaišius” ir 13 origina -
lių, didesnės apimties didaktinių apsakymų. Juose
aprašomas gerų ir blogų vaikų, ūkininkų ir elgetų,
dvarininkų ir prastų žmonių gyvenimas. Keletas iš
jų („Nevidonas”, „Ubagiešius”) labai artimi vėliau
parašytiems Valančiaus „Vaikų knygelės” apsaky-
mams, kurie šiandien priklauso mūsų didaktinės
vaikų literatūros klasikai. Ar tai neduoda pa grin -
do manyti apie Tatarės įtaką Valančiui? Gaila, kad
ši jo knyga išleista nebuvo – jei tai būtų įvykę, gal
Ta tarės „Pamokslai gražių žmonių” būtų mūsų lie -
tuviškos originaliosios vaikų literatūros pradžia,
nes „Vaikų knygelė” pasirodė net 15 metų vėliau.
Šios Tatarės knygos rankraštį 1887 metais, lanky-
da masis Sintautuose, kur, kaip matysime, klebona-
vo Tatarė, bažnyčios bokšte atsitiktinai rado žino-
mas filologas, profesorius E. Volteris. Tai buvo
lem tingas apsilankymas, nes 1907 metais, bažny-
čiai visiškai sudegus, rankraštis tikrai būtų žuvęs.
1900 m. ši knyga buvo išleista Amerikoje, Shenan -
doah, PA (leidėjas – A. Milukas), tačiau nei ji, nei
ki  tos seniau leistos dvi Tatarės knygos tokio pa si -
se kimo ir populiarumo kaip „Pamokslai...” nebe-
tu rėjo.

Penkiolika Lukšiuose praleistų metų buvo pa -
tys kūrybingiausi ir produktyviausi Tatarės gy ve -
nimo metai. Manoma, kad sudėjus į krūvą jo to me -
to kūrybinį palikimą, susidarytų kelios dešimtys
lankų įvairiausio pobūdžio tekstų. Visa ši kūry ba
priklauso prie vertingiausių mūsų ankstyvosios
didaktinės-šviečiamosios beletristikos pavyzdžių.

Tačiau kaip beletristas, pra dėjęs rašyti lietu-
viš  kai, Tatarė buvo savamokslis, beveik netu rėjęs
au toriaus, iš kurio būtų galėjęs pasimokyti ir juo
sekti. Kaip rašė V. Vanagas, „lietuvių beletristika
ta da nepra šoko men kų užuomazgų, o trejetas iki
tol išėjusių jos knygelių (Šulco, Rupeikos ir Rėzos
vertimai) var gu ar jam buvo žinomos”. Pri dursiu,
kad iki Tatarės buvo keletas iš Suvalkų kilusių ra -

šytojų – mokytojas Marcinkus, kunigas švie tėjas
Brunza ir dar vienas kitas, tačiau jie rašė lenkų
kal ba, nes Suvalkai buvo pasidavę stip riai lenkų,
o ypač jų poniškumo įta kai, kuri neretai matoma
ir pa  ties Tatarės poelgiuose. Taigi jam, kaip pir-
ma jam suvalkiečių rašytojui-beletristui, pradėju-
siam ra šy ti lietuviškai, teko ne leng vas pradi nin -
ko-savamokslio uždavinys.

Tačiau kaip rašytojas-didaktas, Tatarė nebu-
vo pionierius: tuo metu jau pasirodė pirmieji šio
žan ro originalūs apsakymai: lietuvių kalba – Do -
vy daičio „Šiaulėniškis senelis”, Akelaičio „Kves -
torius”, Gomaliauskio pietų žemaičių šnekta pa -
ra šytas „Aplankymas seniuko”, vėliau – Valan -
čiaus „Palangos Juzė”. Šiuose apsakymuose visų

pir ma buvo keliami aktualūs visuomeninės mo ra -
lės klausimai, kurie Tatarei tapo visos jo kūrybos
pagrindu. Turbūt nerasime jo kūrinio, kuris ne si-
baigtų moralu, kartais išreikštu vienu saki niu,
labai artimu patarlei („ta pati skripta kitaip rėkia,
kad ją geras muzikantas ing savo rankas paima”;
„Ne visi teip mislija, kaip kalba”). Kaip rašė K. Ba -
rėnas, „Tatarei rūpėjo mokyti, do rinti tau tiečius,
šviesti juos, skatinti jų darbštu mą, to dėl jo kūri ni-
uose taip dažnai primygtinai kartojami žodžiai
‘pamokslai’, ‘prisakymai’ ir pan.”

Labai išplitus anais laikais girtavimui, Tatarė,
greta Valančiaus (su juo jis susirašinėjo) – vienas
pa čių aktyviausių blaivybės skleidėjų to meto Lie -
tuvoje, pirmasis, kuris Suvalkijoje įrodė girtuok -
lystės žalą žmogui. Ne mažiau, o gal net ir daugiau
negu vyskupo knygelėse Tatarės apsakymuose yra
pa mokymų, liečiančių gyvenimo praktikos daly -
kus.

Nors žodžio liaudiškumu Tatarė ir neprilygsta
Valančiui, tačiau jo raštų kalba pakankamai auten-
tiška ir tikra, o vartojamos mažybinės žodžių for-
mos, dažni malo nybiniai kreipiniai „vaikeliai” su -
teikia jo kūrinių stiliui savitumo ir minkštą, šviesų
atspalvį. Kaip rašo pirmasis Tatarės bio grafas M.
Gustaitis, „jo kalba yra gyvas pa vyz dys suvalkiečių
tarmės. Kaip Daukantas yra telšiškių tarmės, Ba -
ranauskas išreiškė anykštėnų tarmę, taip Tatarė
gy vai fotografuoja suvalkiečių, aukštaičių kalbą.
Jis rašo, kaip žmonės kalba ir taria, jo raštai – tipi-
nis zanavykų ir veliuo niškių tarmės aidas”. J. Bu -
tė nas 1939 m. „Naujojoje Romuvoje” pa stebėjo: „Ta -
tarė pirmas suvalkiečių tarmę įvedė lietuvių lite-
ra tūron ir daug prisidėjo, kad ji tapo jų literatū ri -
nės kalbos pagrin du.”

Kūrybinis Tatarės aktyvumas, buvęs Luk šiuo -
se, labai sumažėjo, kai jis 1855 metais, Bart kovskio
pasiūlytas, buvo paskirtas klebonu į Sintau tus. Čia
jo pečius užgriuvo ūkinių-administracinių dar bų
gau sybė: jis pats tvarkė visus parapijos rei kalus,
pastatė naują kleboniją (ji išliko iki mūsų dienų,
da bar joje įkurtas Tatarės muziejus), apie 1860 m.
suremontavo jau gerokai sukrypusią baž ny čią, ir,
būdamas meno žmogus, visokiais būdais stengėsi
ją išpuošti – padarė joje tris naujus altorius, pa -
gamino naujas bažnytines vėliavas (dviems iš jų,
kaip ir dviems altoriams, pats nutapė šventų jų pa -
veikslus), padirbdino sakyklą, ištaisė vargo nus,
pa statė naują varpinę, kuriai nupirko naują, didelį
varpą, sutaisė parapijos trobesius, prie klebonijos
užveisė gražų sodą, kuriame pasodino ke lis šimtus
įvairiausių vais medžių, įkūrė prieglau dą, ją kaip
ir Lukšiuose, iš dalies išlaikė savo pinigais ir t. t.
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kietis William James ir nacių koncentracijos kan -
čias pergyvenęs žydas Viktor Frankl. Jų išgy ve ni -
mai buvo pagrindas jų įsitikinimui, kad žmonėse
gėrį skleidžiąs Dievas egzistuoja. William James
religinių idealų nulemtus išgyvenimus bei darbus
laikė „aukščiausiais žmonių skrydžiais”, o Viktor
Frankl Dievą pripažino kaip savo bei kitų žmonių
Misijos Šeimininku ir Sąžinės po kal bi ninku: jis
nu rodė, kaip religiniai išgyvenimai jam atskleidė
Dievo valią – jo misiją žmonėms parodyti gyve ni -
mo prasmės svarbą. W. James pabrėžė dvasinių, di -
namogeniškų (energiją gimdančių) jausmų reikš -
 mę. Pastaroji idėja man atskleidė didelę po ezijos
ga lią – sukelti tokius jausmus.

Rinktine „Jis man dovanojo būtį”, atrodo, tarsi už -
sklendžiamas vienas Jūsų kūrybos laikotarpis. Kuo, Jūsų

nuo mone, apskritai išsiskiria šis rinkinys iš kitų Jū sų
kny gų?

Aš pastebiu ką kita, kad tąja knyga atsklei -
džiau naują laikotarpį – bent ta prasme, kad vie šu -
mon paleidau žmonėms charakteringus, ta čiau
dau giau asmeninio pobūdžio išgyvenimus (kaip
se  natvę, vienatvę, buvimą dviese), – to, ko neda -
riau „Ieškančiojo pėdsakuose”. (Bet aš Jūsų klau -
siu: kuo remdamasis Jūs galvojate, kad ta knyga
už sklendžiamas vienas mano kūrybos laikotar -
pis).

Per knygos „Jis man dovanojo būtį” sutiktuves Jau -
ni mo centre Čikagoje (2010 m. spalio 10 d.) vyko įdo -
miai sugalvotas Jūsų pokalbis su recenzijas para šiusiais
au toriais: Nijole Jankute-Užubaliene, Alfredu Guš čiumi
ir Irena Slavinskaite. Kokie yra Jūsų pagrin diniai atsaky -
mai į kiekvieno recenzento iškeltas mintis?

Atsakymai į šį klausimą per plačiai išplėstų šį
mūsų pokalbį. Tad atidėkime jį kitam kartui.

Sveikiname su premija ir dėkojame už atsakymus. �

o kadaise išduota Lakštingalos giesmė grįžta tik
ant Imperatoriaus mirties slenksčio… Na ką gi,
gali būti ir tokia režisūrinė versija, kurioje pra re -
gėjimo stebuklas neįvyksta… Remdamasis Rytų
teatro stilizacija, dailininkas V. Mazūras sukuria
gra  žų, precizišką reginį. Ant neaukštos pakylos,
pri menančios kinišką medinį stalelį, puslankiu
su statyta kelių sekcijų konstrukcija – tarsi širmos.
Centre po melsvu baldakimu – Imperatoriaus bu -
veinė. Gana didelės marionetės atliktos dailiai, o

jų valdymo sistema, primenanti raižytas kabyklė -
les, savotiškai pratęsia lėles. Balti ovaliniai lėlių
veidai su kiek išsprogusiomis didžiu  lėmis akimis
panašūs į porcelianinius, šukuo senos, kiek klastin-
gos raudonų lūpų šypsenos ir savita baltų kojelių
ei gastis, o taip pat ir mizanscenų komponavimas –
viskas panašu į atgijusią kinų Renesanso laikų
gra viūrą. Marionečių rūbai pasiūti iš prabangių
blizgių medžiagų. Šalia gro teskiškų, judrių, dva -
rui atstovaujančių lėlių iš siskiria kukli baltaveidė
ir didžiaakė Virtuvės mergaitė. Mazūriškai subtili
ir Lakštingala – mažutė, pilka, su viena ,,gyva”
plunksnele uodegoje. Jos giesmėje (ir šįkart kom-
po zitorius F. Latėnas išreiškė žodžiais nenusa ko -
mą subtilumą) aukštų tonų sintezatoriais išgauna-
mas atodūsio gilumas, neišsakytų jausmų gėla,
gro  žio ilgesys. Ta melodija priverčia Imperatorių
sušukti: ,,Koks aš vie ni šas!”, o dvariškius – nusi -
sukti į sieną… Dirbtinė lakštingala tviska auksu ir
smaragdine žaluma, bet jos pavidalas – sukausty-
tas, kareiviškas, meta li nių plunksnų faktūra pri-
me na šarvus. Giesmė jos nejauki. Mechaniška,
kaip ir judesiai, daug kartų kartojama, ji pabosta.
Spektaklio pradžia, kai iš girs ti senovinę rytietišką
muziką, būgno ir varpelių skambėjimą, kai, lėtai
skleidžiantis vi dinei raudonai uždangai, pamatai
,,grojančią” Mir tį, o paskui ir patį Imperatorių,
kai du kaukėti, kukliu rūbu apsirengę aktoriai

ateina į avansceną ir, nusiavę rytietiškus medpa -
džius, pradeda ar batos ceremoniją, kai pasirodo įs -
pūdingos lėlės, – esi sužavėtas. Deja, vaidybos sti li -
zacija lieka kiek paviršutiniška, bedvasė. Bet spek-
taklio trūkumai pasimiršo, istorijai liko nuos ta -
bios lėlės, muzikos įrašas ir spektaklio fotografijos
– dailininko ir kompozitoriaus sričiai priklausan-
tys šedevrai. 

Tragišką farsą ,,Dono Perlimplino meilė” Ma -
zūras ir aktoriai kūrė įkvėptai. Paprastas ir gana
buitiškas dono Perlimplino ir jo ekonomės Mar kol -
fos, kalbinančios poną vesti, dialogas čia išauga į
pro logą, leidžiantį mums perprasti perso nažų cha -
rakterius ir pagrįsti būsimuosius įvykius. Sen ber -
niškai drovi, liesa raukšlėto veido ir su sitaršiu-
siais plaukais Perlimplino lėlė – lyg senoje knygoje
su džiūvęs lapas. Susimąstęs ir ne žemiš kas Per -
limp linas sunkiai atsispiria griežtai, bet iš tikimai
jį globojančiai Markolfai. Scenos konstruk ciją, pa -
našią į seną ištapytą indaują, puošia šeimyninės
fotografijos ir paveikslai, primenantys dorą ir ne -
kaltą Perlimplino vaikystės namų atmosferą. Ir
štai – vedybos. Riteriškoj Perlimplino širdy įsiliep-
s nojusi meilė grožiu ir sveikata trykštančiai Be -
lisai – vulgarokai mergelei. Bet, patyrusi tikrą mei -
 lę nežinomam jaunuoliui, jos kartėlį ir pilnatvę,
Be lisa tampa pilnaverte, dvasinga moterimi. 

Šią taurią mintį, dėl kurios greičiausiai ir bu -
vo sukurtas F. G. Lorcos tragiškas farsas, V. Ma zū -
ras perprato ir išplėtojo. Spektaklis įgauna gilią fi -
losofinę prasmę, o savo poetiškumu primena ge-
riausius režisieriaus kūrinius. Kaip dailinin kas,
Ma  zūras išsako tiek daug, kad jam, kaip re ži sie -
riui, regis, belieka tik nukreipti subtilių įvaiz džių
griūtį geistina kryptim, įvesti į vagą aktorius, iš -
reikšti jų harmoningą ryšį su lėle.

Dramatiškoje Perlimplino ir Belisos pasiaiš ki -
nimo scenoje Mazūras nujaučia tekstą esant per
sun kų lėlėms, tad vietoj jų į sceną išleidžia akto-
rius, šitaip suteikdamas dialogui svarumo, pakel-
da mas jį į lyrinę plotmę. Sodo scenoje, kur Belisa
viliasi sutikti mylimąjį, jau pažįstamas Belisos ir
Perlimplino lėles dailininkas pakeičia nuogomis
balto medžio lėlytėmis – tokiomis, kaip ir jų nuogi,
atviri jausmai. Greta į žemę įsmingančio lemtingo
durklo jos atrodo tokios mažos ir pažeidžiamos!..
Ma zūro sumanytame epiloge, kai širmos įrėminta
pa sirodo gedulinga Markolfa su padėklu, ant kurio
matome pasiaukojusio Perlimplino galvą, į sceną
su grįžta vos pastebima ironiška tragiško farso gai -
delė. Temsta, juodame danguje įsižiebia žvaigž-dy -
nai ir pulsuoja įkaitusi Perlimplino širdis. O pub li-
ka juokėsi ir verkė – kaip tik to ir norėjo Lor ca… 

Universalų dailininko vizijos teatrą Vitalijus
Mazūras brandino ir tobulino. Atradęs kelią, rin -
ko si savo pasaulėjautai artimus bendrakeleivius –
au torius (dažniausiai poetus) ir kompozitorius,
ku rie praturtino mazūriškąjį teatrą, drauge pinda-
mi ir lietuviškųjų Mazūro šedevrų vainiką. Pir -
miausia turiu galvoje Marcelijų Martinaitį ir Si gi -
tą Gedą, Bronių Kutavičių, Mindaugą Urbaitį,
Faustą Latėną, Feliksą Bajorą. Neabejojant galima
pasakyti, kad Mazūras lėlių teatro sferoje buvo
avangardistas ir veikė bendrą Lietuvos meno pro-
cesą, ugdė publikos skonį. Jo kūrybos įtaką patyrė
ir ,,artimojo užsienio” lėlininkai, kuriems soviet-
mečiu su V. Mazūru teko bendrauti  ar bent jau ma -
ty ti jo spektaklius. �

zūro pasąmoningas noras vėl būti mo derniu,
ban dymas derinti nesuderinamus dalykus atrodė
pernelyg racionalus. Todėl ši interpretacija ne -
betelpa į Mazūro ,,aukso amžiaus” laikų skry  nią. 

Natūralu, kad po ,,Žemės dukros” buvo rei ka -
lin  gas atokvėpis. Ir tai – vaidinimas ,,Cirkas yra
cir kas” (1982). Cirkas, kuriame žavi meistrystė
(šiuo kart – lėles valdančių aktorių), improvizaci-
jos ir netikėtumo bei atlaidumo stichija. Scena -
rijų tragikomiškam retro stiliaus spektakliui su -
kūrė pats Mazūras drauge su improvizuojančiais
aktoriais bei tekstus ,,sustygavusiu” poetu Anta -
nu A. Jonynu. Vėl įsitikinam, kad Mazūrui pa val -
dūs visi žanrai, visokios technikos. Šiam ma žam
šedevrui jis panaudoja ir ,,juodojo kabineto” prin-
cipą, kai lėles tamsiame fone vedžioja žiū rovui
ne matomi juodai apsivilkę aktoriai. Įvairių dy -
džių, įvairiu laipsniu mechanizuotos (priklauso-
mai nuo personažo funkcijos spektaklyje) ir įvai -
riai valdomos lėlės ir jų gyvenimas tariamoje cir -
ko arenoje darė žiūrovams didžiulį įspūdį. Vaiz -
duojančios žvėris ar kuklesnius gyvūnus, lė lės
savo charakteriais priminė žmones; jose sly pėjo
pirmapradis naivumas ir tragiškas lyrizmas,
apsimestinė didybė ir vaikiškas atvirumas; kara -
liškai ramus geltonas Liūtas sutardamas gy veno
greta afrikietiškomis plunksnomis apkaišyto ge -
gu tės vaiko, plunksnuota varlytė Caca greta
Dramb lio – ekvilibristo... Juodoje erdvėje išties-
tas lynas, kuriuo virpėdama eina mažytė bež džio -
nėlė ir bando išlaikyti pusiausvyrą – visai kaip
mes. Improvizacinė vaidybos maniera nereikala-
vo iš žiūrovų nieko – tik įdėmiai stebėti ir kartu
džiaugtis.

Man atrodo, kad būtent Sigito Gedos ,,Rau -
donligė” (1989 rudenį) ženklino tam tikrą tako -
sky rą Mazūro ir ,,Lėlės” teatro kelyje. Nors po jos
Mazūras dar pastatė ,,Lėlėje” kelis spektaklius,
šis pastatymas savo nuotaika ir tam tikrais įvaiz -
džiais rodė artėjant dramatišką atomazgą. Be to,
spektaklis atspindėjo kraštutinių įtampų laikme -
tį, išreiškė Atgimimo dvasią ir rodė, kad ir Lie tu -
va priėjo tokią ribą, kai toliau nebegalima nuty lė -
ti savo situacijos ir taikstytis su politiniais kom  p -
romisais, kokius siūlė Michailas Gorba čio vas.
Mazūras kalbėjo: ,,Raudonligė” – tai mano bio g -
rafinis spektaklis, iš S. Gedos teksto man tiko tik
dvy lika puslapių. Stačiau tai, ką patyriau šei moje,
dar vaikas būdamas.” Spektaklio autoriai Ma zū -
ras ir Geda išliejo savo skausmą ir įtūžį dėl Lietu -
vos žmonių likimo. Gaila, kad giliai ap galvotą, iš -
gyventą emociją čia tam tikrais mo men tais pa -
kei tė pyktis. Sujaudintas Maskvos kritikas, Ma -
zūro teatro gerbėjas Michailas Gure vičius gana
tiksliai nustatė diagnozę: ,,Kaip galima ,,anti-
tarybiškumą” supainioti su antirusiškumu,
teisėtą smūgį į savim patenkintą metropoliją su
spjūviu į sve timą nacionalinę fizionomiją, į kai -
myninę kul tūrą?”* (Michailas Gurevič. ,,Raudon -
ligė”. ,,Ku kart”. 1992. P. 16). Bet visiems laikams
liks atmin ty je finalinė scena, kai gyvas išlikęs
šeimos tėvas tvarsto sugriautą ir išniekintą baž -
nyčią.

Aptarę lietuvių autorių pjesių interpretaci-
jas, atsigręžiame į reikšmingiausius Vakarų kla -
si kos kūrinių pastatymus. Pirmiausia tai I. Knau-
fo ,,Lakštingala” (1983) H. Ch. Anderseno pasakos
mo tyvais, E. A. Hofmano ,,Spragtukas ir pelių ka -
ra lius” (1985) ir Federico Garcia Lorcos farsas
,,Do no Kristobalio balaganėlis” ir ,,Dono Per -
limp lino meilė” (1986), kur V. Mazūras buvo ir
sce nografas, ir režisierius, plečiantis spektaklių
suaugusiems repertuarą ir ieškantis teatre žais-
mės ir laisvės. Balaganinio farso, ekscentrikos,
ko  medinių cirko ir grotesko elementų buvo ir
anks tesniuose menininko spektakliuose. 

Interpretuodamas I. Knaufo-Anderseno ,,Lakš     -
tingalą”, V. Mazūras, kaip paprastai, laisvai trak-
tavo pasirinktą šaltinį: jo spektaklis ne apie lakš -
tingalą, o apie Imperatorių ir jo dvarą, re žisieriui
rūpėjo satyriniai pjesės akcentai, pa   ro dijinis pra-
das. Pjesėje, kaip ir pasakoje, Lakš tingala, sim bo -
lizuojanti tikrąjį meno grožį, sielos dosnu mą,
lais vę, nugali mirtį, priverčia Impe ratorių mąs -
ty  ti apie save, naujai įvertinti nugy ventą lai ką. V.
Mazūro spektaklio finale Impe ratorius pa virsta
statula, kažkur dingsta geroji Virtuvės mer gaitė,
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