
Kai nuo antrojo aukšto laiptų aikštelės pasižiūri į apa-
čią, į LITEXPO parodų erdvėje mirguliuojančius lei-
dyklų stendus ir be perstojo besikeičiantį žmonių srau-

tą, nejučia apsisuka galva. Galva sukasi ir nuo žodžių; kul-
tūros ministras, teikdamas diplomus Metų knygų nugalė-
tojams, mostelėjo kažkur į palubę ir pasakė, kad šioj erdvėj
kasmet vyksta personažų „sklaida” (gal norėjo pasakyti –
„sklandymas”, bet nesu tuo tikra, gal valdininkams perso-
nažai ne sklando, o skleidžiasi kaip kokie formuliarai ar ap-
linkraščiai...). Bet vis tiek gražu – ir koks skirtumas, sklan-
do ar skleidžiasi...

Viena aišku – tiek erdvės žodžiams veikiausiai nebūna
jokiuose kituose renginiuose. Tik Vilniaus knygų mugėje. Čia
viskas lyg kokiame geologiniame piešinyje – apačioj bazal-
tas, granitas, paskui – uolienos, jaura, žvyras, molis, smėlis,
lapai ir vėjas. Toks veikiausiai būtų ir žodžių piešinys: nuo
sunkiausių, svariausių klodų iki lengviausių, vėjo išpusto-
mų. Čia pat – rausvų meilės romanų su anūriukais ir rožė-
mis viršeliai, čia pat – akademinės leidyklos, valgių gami-
nimas be glitimo ir greta – lyg kokia žaliavalgio svajonė – gau-
si E. M. Remarko knygų serija sodriais žaliais viršeliais. Vie-
nas stendas man apskritai pasirodė toks egzotiškas, kad pa-
maniau, jog sapnuoju – Omano sultonatui skirta erdvė (pa-
našų, tik kur kas ištaigingesnį mačiau Frankurto knygų mu-
gėje, knygų kažkodėl ten neįsiminiau (gal jų nė nebuvo?), už-
tat ryškiaspalvės moteriškės šoko rytietiškus šokius ir ce-
remoningai tiekė arbatą). 

Per keturias dienas, kai vyksta Vilniaus knygų mugė, gali
pasijusti keliaujantis laiku. Panirti į vaikystės prisiminimus,
pajusti jos kvapą ir skonį, ir vis knygos dėka (omeny turiu
Bukinistų pasažą, kurį labai mėgstu – ten gali atrasti nuo-
stabių dalykėlių, pavyzdžiui, kokią sovietmečio „Zenito” se-
rijos knygą (o jų buvo ir labai gerų) arba knygelę iš serijos
„Noriu žinoti”, arba bengalų pasakas „Miegantis miestas”
paslaptimi dvelkiančiais tamsiai vyšniniais viršeliais su lo-
toso žiede miegančiu karalaičiu...). Pasijunti nešamas verž-
lios dabarties – imi ir pakliūni, pats nenorėdamas, į madingo
romano pristatymą, ir nieko nepadarysi. Juk dabar tiesiog
neatremiamai populiarūs romanai apie moterų saviraišką,
kuri paprastai išreiškiama kaip aistringos prigimties, ne-
radusios tikrosios meilės, tragedija (ieškoti intelektualinės
saviraiškos dar nelabai madinga).

Gali nukeliauti ir į ateitį – populiarios ir distopijos, ir utopijos. Kitaip tariant, įsivaizduoja-
ma ateities visuomenė. Ir ji tikrai nėra tokia, kokią kartais manosi matą mūsų politikai – vis pa-
žangesnė, vis gražesnė... Juk pažangą galima suprasti nevienareikšmiškai. Užtenka perskaityti,
tarkim, A. Huxley romaną „Puikus naujas pasaulis”. Čia atsakymą gali rasti, pavyzdžiui, mūsų
liberalai, agituojantys už dirbtinį apvaisinimą ir surogatinę motinystę. Literatūra neretai tolia-
regiškesnė, nei politikai. Nes ji nesistengia įtikti savo rinkėjui. Kartais netgi skaitytojui nesistengia
įtikti.

Knygos, kurios nesistengia įtikti, o gimsta kaip nepriklausomi pasauliai, kurie galbūt ne vi-
siems skaitytojams suprantami, ne visus įsileidžia ir ne visus išleidžia – tokios knygos egzistuo-
ja. Šiais laikais, kai viskas unifikuojama ir viską stengiamasi standartizuoti, tai, kas nesupran-
tama ir keista, yra ne tik vertinga. Dėl to verta gyventi. Dėl to verta stebėtis.

Renata Šerelytė

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 2016 KOVO 5 NR. 9 (27)

KULTŪRA
MENAS: LITERATŪRA: MOKSLAS

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

Redaguoja Renata Šerelytė renata.serelyte@gmail.com • Maketuoja Jonas Kuprys

Kitame numeryje: Jonas Grigas: Lietuvai reikia visaverčių žmonių • Septynioliktoji Vilniaus knygų mugė

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl.  Renata  Šerelytė. Gyventi, skaityti, stebėtis • 2-as psl. Trys knygos kasmet. Vertėją Elizabeth Novickas kalbina Dalia Cidzikaitė

• 3-as psl. Vilniaus knygų mugė: personažas ieško autoriaus • 4-as psl. Algis Vaškevičius. Marijampolė brangina rašytojo V. My ko -

lai čio-Putino atminimą • 5-as psl. Audronė V. Škiudaitė. Miko Šileikio galerija Zarasuose • 6-as psl. Konstancija Bilinskienė. Teatro

va karai senajame Vilniuje• 7-as psl. Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Išėję sugrįžti • 8-as psl. Kultūros kronika

Gyventi, skaityti, stebėtis

*  *   *

Gražesnė su knyga esi negu su naščiais,

gražiau šviesa nuo puslapio ant veido krenta.

Tave matydami pavirsta vyrai mokyti –

beraščiais, –

kai tu skaitai – jie tavo skaitymo

nebesupranta.

Aš paskui žvaigždę tau  pasiaukot ateisiu,

pagarbinimo žodžiai bus nekalbūs...

Tu knygą spaudi prie krūtinės taip kaip savo

įsčios vaisių,

naujagimių išžudymą paskelbus.

Marcelijus  Martinaitis

Mergaitė  su knyga parke. 
XIX a. Lietuvos tapytojas.
Lietuvos dailės muziejus



Pirmoji tavo leidyklos knyga, pasirodžiusi šių metų sau-
sio 22 dieną, yra Petro Cvirkos romano Frank Kruk (pilnas
lietuviškas pavadinimas – Frank Kruk: arba graborius Pra-
nas Krukelis) pirmos dalies vertimas. Ar nemanai, kad tai
šiek tiek simboliška?

Be komentarų. Galiu atsakyti tik Richard Nixson
žodžiais, kad „nesu sukčius”.

Kuo tave sužavėjo šis Cvirkos romanas?
Humoru. Gaila, kad Cvirka šiuo žanru daugiau

nerašė. Bet, aišku, laikas tikrai tam netiko. Nors ne-
sakyčiau, kad Cvirka – tarp mano pačių mėgsta-
miausių lietuvių autorių. Buvo tikrai talentingas, bet
rašė labai skubotai, gal nujautė, kad neilgai gyvens?
Kai pagalvoji, kur visas jo idealizmas, jo noras pa-
taisyti pasaulį nuėjo... Vis pagalvoju apie Vilniaus po-
kerio veikėjo Vytauto Vargalio samprotavimus apie
žmones „prieš” ir „po”. 

Kodėl, tavo nuomone, šį Cvirkos kūrinį vertėjo išversti
ir pasiūlyti anglakalbiui skaitytojui? Ką jis ras jame tokio,
kas jam patiks, užkabins?

Manau, kad bet kokiam lietuvių kilmės ameri-
kiečiui turėtų būti įdomus pasakojimas, ir dar – juo-
kingas pasakojimas, apie jo protėvius. Apskritai,
mano galva, yra įdomu perskaityti sugalvotą istoriją,
parašytą žmogaus, kuris niekada Amerikoje nebu-
vo. Romane daug informacijos apie tai, kaip euro-
piečiai tuo metu žiūrėjo į Ameriką. Rašytojas pa-
teikia ne vieną įžvalgą į labai sudėtingą to meto lai-
kotarpį. Skaitydama šį Cvirkos romaną nustebau,
kad iš esmės šiandien niekas nepasikeitė: Amerika
buvo ir tebėra svajonių kraštas, doleris ir biznis buvo
ir vis dar yra garbinami, na, o sukčiai... Mes ką tik
pergyvenom „mortgage crisis” (palūkanų krizę)! Čia
jau sukčiavimas itin dideliu mastu.

Naujojo Cvirkos vertimo viršelio autorius – JAV lietu-
vis David Povilaitis. Papasakok daugiau apie jį. Ar leng-
vai pavyko jį prikalbinti? 

Pavardė išdavė lietuviškąją jo kilmę. Kaip iliust-
ratorius David padarė sėkmingą karjerą. Prieš tris-
dešimt metų pastebėjau jo darbus dideliuose JAV žur-
naluose, man patiko jo humoro jausmas. Internete
radau jo el. adresą, parašiau jam, o jis teigiamai at-

siliepė. Labai simpatiškas žmogus. Jo seneliai at-
keliavo į Ameriką, vienas dėdė dirbo Naujienų laik-
raštyje, o tėvas kariavo Vokietijoje su Pattonu [JAV
generolas George Smith Patton, Jr.]. 

Norėčiau ir toliau bendradarbiauti su lietuvių ir
lietuvių kilmės menininkais. Todėl antros knygos,
kurią planuoju išleisti, naujo Ričardo Gavelio Vil-
niaus pokerio leidimo, viršelis bus sukurtas Stasio
Eidrigevičiaus. Jau pradėjau ieškoti, kas galėtų
iliustruoti Jurgio Kunčino Tūlą. 

Esi numačiusi bent keletą būsimų vertimų į priekį. Kaip
atsirenki, ką versi?

Mano pagrindinis kriterijus – kad autoriaus
balse jausčiau ką nors man artimo, kad man būtų įdo-
mu. Jeigu autorius nemielas, versti yra viena kan-
čia. Tik pagalvokite – man užtrunka mažiausiai me-
tus išversti knygą! Taigi ištisus metus esi priverstas
gyventi su to autoriaus mintimis ir kalba. Gyveni-
mas yra per trumpas, kad gaiščiau savo laiką su ne-
mylimu tekstu. Kartais atsitinka, jog po tokių in-
tensyvių išgyvenimų kai kurie autoriai pasidaro ne
tokie mieli, užtat kiti – dar artimesni. Yra ir tokių
autorių, dažniausiai tai – jaunesnė karta, kuriuos ger-
biu, bet iš kurių niekaip nesiseka išgauti jų balso ang-
liškai. Tai irgi savotiška kančia. Belieka tikėtis, jog
ir tie tekstai suras savo vertėjus. 

Cvirkos romano vertimą parėmė Amerikos National En-
dowment for the Arts. Ar sunku buvo gauti paramą? Ar ma-
nai, kad ir kitiems vertimams pasiseks ką nors panašaus
gauti?

Buvau taip pagauta entuziazmo, kad labai leng-
vai parašiau paraišką paramai gauti. Žinoma, ban-
dysiu ir vėl. Beje, ir kiti Amerikos lietuvių vertėjai
yra sulaukę šios paramos, tarp jų – Rimas Užgiris,
Laima Vincė, Jonas Zdanys. Gaila, kad dar nebuvau
įkūrusi leidyklos, kai Užgiris ieškojo, kur išleisti Ju-
ditos Vaičiūnaitės poezijos vertimus. Būčiau pasiū -
liusi spausdinti pas mane. Bet girdėjau, kad jis jau
spėjo surasti leidyklą. Tikiu, kad vertėjai ir leidyk-
la ir toliau sulauks paramos iš Lietuvos kultūros ins-
tituto. 
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Vertėją Elizabeth Novickas
kalbina Dalia Cidzikaitė

Nors 2015 metais nedideliame Illinois valsti-
jos miestelyje Flossmoore įkurtos leidyklos
„Pica Pica Press“ direktorės Elizabeth

Novickas nuomone, jos leidyklą reikėtų vadinti ne
maža, o mažyte leidykla, jos planai anaiptol ne
kuklūs – kasmet ji norėtų išleisti po tris lietuvių
grožinės literatūros vertimus anglų kalba. Pirmoji
leidyklos knyga – Petro Cvirkos romano Frank
Kruk pirmoji dalis (vertėja E. Novickas) – jau pasi-
ro dė. Ją galima įsigyti Amazon, Barnes and Noble,
Book Depository bei kitose interneto svetainėse,
taip pat apsilankius leidyklos puslapyje – www.
picapica.press. 

Savo jėgas išbandžiusi su Kazio Borutos
„Baltaragio malūnu“ ir parodžiusi, ką iš tiesų suge-
banti, leidyklai „Open Letter Books“ 2009 metais
išleidus jos Ričardo Gavelio romano „Vilniaus
pokeris“ vertimą, E. Novickas pirmąją savo leidyk-
los knygą pristatė ir šiųmetinėje Vilniaus knygų
mugėje, kuri vyko paskutinį vasario savaitgalį. 

Kodėl po kelių, mano galva, sėkmingų bandymų iš-
leisti savo vertimus JAV leidyklose nusprendei įkurti savo
pačios leidyklą?

Esu svajotoja! Jau seniai norėjau įsteigti savo
leidyklą, nors tuo metu, būdama tik devyniolikos,
norėjau dar ir spausdinti – buvau išmokusi spaus-
dinti knygas senoviniu rankiniu būdu. Bet dabar,
kai viskas atliekama kompiuteriais, nors ir ne
taip gražiai, kaip su senąja technologija, knygų
spausdinimas tapo kur kas lengvesnis. Be to, esu
šiek tiek nusivylusi JAV leidyklomis. Pirmiausiai
nustebino, kaip prastai jos redaguoja. Viena leidykla
vertimą peržiūri labai paviršutiniškai, kita – teks-
tą nori perrašyti, kad jis būtų labiau priimtinas (ar
politiškai korektiškas, kaip sakoma angliškai)
amerikiečiams, o trečia įvelia tiek pat klaidų, kiek
jų ir ištaiso. Man tekdavo pačiai savo vertimuose ieš-
koti korektūros klaidų. Likau nepatenkinta ir dėl
knygų, ypač R. Gavelio Vilniaus pokerio, pristaty-
mo. Atrodo, jog leidykloje niekas nesuprato, kas tai
per knyga, ir iš pradžių ją priskyrė detektyvo žan-
rui. Ir viršelis, mano nuomone, netiko šiam roma-
nui. Galėčiau ir toliau tęsti savo nuotykius su ver-
timais.

Apskritai dauguma JAV leidyklų nori leisti nau-
jąją literatūrą, mat joms geriau sekasi parduoti kny-
gas, kai autorius dar gyvas ir gali pats savo knygą
reklamuoti, vykti į susitikimus ir t. t. Taip pen-
kiasdešimties metų ir senesnė literatūra gali taip
ir likti už „geležinės uždangos”.

Kodėl pasirinkai būtent tokį leidyklos pavadinimą –
„Pica Pica Press”?

„Pica pica” lotyniškai reiškia šarka. Visą gy-
venimą domėjausi paukščiais, todėl mano pasi-
rinkimas gana logiškas ir natūralus. Galbūt kita-
me gyvenime buvau paukštis? O gal katė?.. Bet jei
rimtai, patiko žaidimas su žodžiu „pica” ir tai, kad
jis taip pat yra ir matavimo matas tipografijoje. Be
to, šarka – keistas paukštis: tikras tarškalas, labai
protingas, bet ir išdykęs, mėgsta ieškoti ir atrasti
brangenybes. Mano tėvas ištyrė mūsų šeimos medį
ir atrado, kad mūsų herbe buvo pavaizduota šarka.
Tarsi vienas iš mano protėvių sugalvojo ištraukti
pamestą grobį iš upės. Nelabai tuo tikiu, bet tai vi-
sai gera istorija, o pamestų brangenybių ieškojimas
atitinka mano tikslą – juk tiek nedaug lietuvių li-
teratūros išversta į anglų kalbą! O tai, kad žodis
„pica” reiškia italų (ar greičiau – amerikiečių) pa-
tiekalą, man tik dar linksmiau. Nukelta į 3 psl.

Naujos leidyklos „Pica Pica Press” planuose –

trys knygos kasmet

Pirmosios leidyklos knygos viršelio autorius – JAV lietuvis
David Povilaitis. 

E. Novickas – leidyklos „Pica Pica Press“ įkūrėja.
Rimo Mikšio nuotr.
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Atkelta iš 2 psl.

Ar manai, kad tavo leidykla galės
išsilaikyti, išgyventi ir gal net – nešti
pelną?

Pradžioje pelno nesitikiu. Ma-
nau, kad užtruks laiko atsistoti ant
kojų. Dauguma mažų leidyklų
Amerikoje yra labdaringos orga-
nizacijos, gyvenančios iš įvairios
paramos arba yra susijusios su
universitetais, paremiančiais jų iš-
laidas, tokios kaip „Dalkey Ar-
chives” arba „Open Letter”. Bet
Amerikoje yra gana sunku gauti
labdaringos organizacijos statusą.
Ir nors man labai nepatinka visas
tas biurokratizmas, turbūt ir man
teks šituo keliu eiti. Blogiausia yra
(spėju, kad tokia padėtis yra ir Lie-
tuvoje), kad, neturint paramos iš
šalies, vien norėdama padengti
visas išlaidas, leidykla knygą turi
įkainoti brangiau. O išlaidų yra vi-
sokių! Visi nori savo kąsnio: nuo
interneto svetainės aptarnavimo
iki autorinių teisių užregistravi-
mo. Mane ypač nustebino žinia
vien kiek knygynas sau pasiima.
O tiems, kurie sunkiausiai ir il-
giausiai dirbo prie knygos, t. y. au-
toriui ir vertėjui, lieka tik mažy-
tis kąsnelis.

Kokias pastebi apskritai leidybos
ir tokių kaip tavo leidykla tendencijas
Amerikoje?

Leidyboje, kaip ir visur kitur,
technologija viską apvertė aukš-
tyn kojom. Labai sparčiai augo
„self-publishing”, t. y. autorių, ku-
rie spausdina savo knygas, skai-
čius arba pradėjo kurtis tokios ma-
žos leidyklos kaip „Pica Pica
Press”. Dabar knygas galima iš-
leisti vien tik elektroniniu būdu ir
formatu, nepatiriant jokių spaus-
dinimo išlaidų, arba spausdinti
knygas po vieną, kai atsiranda
užsakymas jai. Praktiškai neliko
knygų, kurios gulėtų kur nors
sandėliuose. Yra tokia svetainė
pw.org, kuri tvarko duomenų bazę,
skirtą mažoms literatūrą anglų
kalba leidžiančioms leidykloms.
Šiandienai joje paskelbta per ke-
turi šimtai tokių leidyklų, žinoma,
ne visos. Ši duomenų bazė taip pat
rodo, kad per paskutinius tris mė-
nesius Amerikoje atsirado net 13
naujų leidyklėlių. Tai ir geras, ir
blogas ženklas. Viena vertus, labai
gerai, kad redaktoriai New Yorke
ar Londone neturi galios užblo-
kuoti publikavimo, kita vertus,
išleidžiama daug visokio šlamšto.
Skaičiau, kad kasmet Amerikoje
išleidžiama  apie 750 000 knygų.
Nežinau, ar šia statistika tikėti –
išei tų, kad 460 gyventojų tenka po
vieną naują knygą. Kadangi ne
vienerius metus esu dirbusi laik-
raštyje, galvojau, kad pažįstu daug
autorių, bet gal dabar visi rašo
savo knygas? Sunkiausias užda-
vinys – surasti savo knygai skai-
tytojus ir išsiskirti tarp tų 750 000
knygų. 

Kokie tavo leidyklos planai?
Labai priklausys nuo to, kaip

seksis ir ar pasiseks pritraukti
daugiau žmonių prie darbo, ar
surasiu skaitytojų savo knygoms.
Ir ar turėsiu visam tam sveikatos!
Šįmet noriu išleisti bent tris kny-
gas. Beje, reikėtų mano leidyklą
vadinti ne maža, o mažyte leidyk-
la. 

bernardinai.lt

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ:
personažas ieško autoriaus 

Vasario 25–28 dienomis Vilniaus LITEXPO pa-
rodų centre vyko tradicinė Vilniaus knygų
mugė. Septynioliktą kartą vykstanti Vilniaus

knygų mugė tapo didžiausiu kultūriniu įvykiu Lietu-
voje ir vienu populiariausiu renginių, kurį kasmet ap-
lanko daugiau kaip 60 tūkst. žmonių. Mugė sieja dau-
gelį gyvenimo sričių: čia susipina kultūra, menas, moks-
las, švietimas, istorija, verslas, politika, čia iškeliamos
ir svarstomos socialinės, kultūros politikos aktualijos.
Organi zatoriai: Lietuvos parodų ir kongresų centras
„Litexpo”, Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos kultūros
institutas. 

Y Y Y

Šiųmetės mugės tema – personažas ieško autoriaus.
Į literatūrą galime pažiūrėti kaip į nesibaigiančią per-
sonažų virtinę: nuo Odisėjo iki J. Joyce’o Blumo, lie-
tuviškoje literatūroje – nuo Žemaitės Vingių Jono, Do-
nelaičio būrų iki R. Gavelio sukurto Vytauto Vargalio
ar J. Kunčino Tūlos. Autorius sukuria personažą, o šis
– išgarsina jį. 

Egzistuoja personažų, pakeitusių literatūrą ir jos su-
vokimą, įtakojusių istoriją ir jos eigą. Daugelis žmonių
turi savo mėgstamus personažus, kurie įkvepia. Tačiau
yra ir nepelnytai pamirštų ar net nepageidaujamų per-
sonažų. Jei praėjusi Vilniaus knygų mugė iškėlė opų de-
tektyvų nerašymo (ir gal neskaitymo) klausimą, žan-
ro nebuvimo problemą, tai 2016 metais kalbėsime apie
tai, kokios knygos yra skaitomiausios, kokie persona-
žai lietuviams patraukliausi, o kokios knygos lieka skai-
tomumo paribiuose? Kaip rašytojai susikalba ir ar su-
sikalba su skaitytojais, gal rašy tojai pataikauja savo
skaitytojams? Galiausiai, kokių personažų lietuvių li-
teratūroje apstu, o kokių trūks ta?

Y Y Y

Vilniaus knygų mugė – pagrindinė leidėjų, auto-
rių ir skaitytojų susitikimų ir bendravimo vieta,
reikšmingas kultūros renginys Lietuvoje, didžiausia
knygų mugė Baltijos šalyse. Mugėje svarbiausia – tai
skaitytojas, autoriai, knygos, bendravimas ir kultū-
riniai renginiai. Mugės dalyviai – leidyklos, knygų pre-
kybininkai, užsienio šalių kolektyviniai stendai,
mokslo institutai, aukštųjų mokyklų leidybos centrai,
visuomeninės organizacijos, kultūros centrai, ži-
niasklaidos priemonės, muziejai ir galerijos, kt. Pa-
grindinis Vilniaus knygų mugės bruožas – plati kul-
tūrinė programa, kuri per keturias dienas pristato apie
400 įvairaus žanro renginių.

Y Y Y

Mugėje kasmet dalyvauja apie 300 leidyklų iš Lie-
tuvos ir užsienio šalių, mugę per keturias dienas ap-
lanko  daugiau kaip  60 tūkstančių lankytojų. Bendras
Vilniaus knygų mugės plotas – per 12 tūkstančių kv.
m. Mugės metu vyksta knygų pristatymai, susitikimai
su Lietuvos ir užsienio rašytojais, veikia meno paro-
dos, kūrybinė studija „Tu gali sukurti knygą”, dis-
kusijų klu bas, įrengiamos televizijos ir radijo studi-
jos, vyksta filmų peržiūros Knygos kino salėje, poezijos
skaitymai Literatų svetainėje, šurmuliuoja amžinai
gyvas bukinistų pasažas, kuriame parduodamos senų
ir retesnių leidimų knygos, audio įrašai.

Plačiau apie knygų mugę –  kitame ,,Kultūros” numeryje

Vilniaus knygų mugės atidarymo akimirkos. Astridos Petraitytės nuotr.
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Marijampolė brangina rašytojo V. Mykolaičio-Putino atminimą
Algis Vaškevičius

„Kada mūsų literatūros klasikas Vincas Mykolaitis-
Putinas sukūrė pirmąjį savo eilėraštį?“. „Iš kur kilo jo
slapyvardis Putinas, kuriuo pasivadino besimoky-
damas Seinų kunigų seminarijoje prieš 105 metus,
1911-aisiais, kai „Šaltinyje“ išspausdino pirmąjį ei-
lėraštį ?“ „Kodėl jau tapęs garsiu rašytoju jis niekada
nesugrįžo į savo tėviškę Prienų rajone, Pilotiškių kai-
me?“ – į šiuos ir kitus įdomius klausimus galima su-
žinoti atsakymus apsilankius jau beveik 50 metų Ma-
rijampolėje veikiančiame V. Mykolaičio-Putino me-
morialiniame muziejuje.

Dar 1968 m. gegužę Vinco Mykolaičio memo-
rialinis muziejus-kambarys buvo atidarytas
tuomečio Kapsuko V. Mykolaičio-Putino vi-

durinėje mokykloje-internate. Lygiai prieš 40 metų,
1976-aisiais atsirado galimybė išplėsti ekspoziciją, jai
paskiriant nedidelį atskirą namelį. Bėgant metams,
muziejui teko daug ką išgyventi – kai po Nepri-
klausomybės atkūrimo jis atsidūrė Marijonų vienuo -
lyno teritorijoje, buvo sprendžiamas klausimas, ar
muziejų perkelti kitur, ar visiškai uždaryti. 

Atkaklių to meto Marijampolės  pedagogų švie-
suolių  pastangomis  muziejų pavyko išsaugoti.
1905–1909 metais būsimasis rašytojas mokėsi Mari-
jampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, tad nutarta mu-
ziejų perkelti į gimnazijos patalpas ir čia 2002 m. kovo
20 dieną jis buvo vėl iš naujo iškilmingai atidarytas.
Muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas buvo šviesaus at-
minimo lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Zig-
mantas Vidrinskas.

Šiame muziejuje dabar yra įrengta 15 stendų, 7
vitrinos, keli vitražai, skaidrės. Pirmąjį poeto mu-
ziejų Marijampolėje buvo suprojektavęs garsusis ar-
chitektas, šiemet sausį mus palikęs Vytautas Nas-
vytis, jis konsultavo ir muziejaus atnaujinimo gim-
nazijoje klausimais.

Dabar muziejui vadovaujanti ir lankytojus pri-
imanti gidė Valė Klesevičienė neslepia – anksčiau
lankytojų būdavo daugiau, dabar dažniausiai čia at-
vyksta moksleiviai iš įvairių mokyklų, o pavienių
lankytojų būna nedaug. Tiesa, nereti atvejai, kai žmo-
nės specialiai užsuka į gimnaziją ieškodami mu-
ziejaus, o per tuos dešimtmečius lankytojų knygoje
sukaupta daug užrašų ir padėkų ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš daugelio Europos šalių, nemažai įrašų pa-
liko ir lankytojai iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Originalių daiktų čia nėra daug, nes dauguma jų
sukaupta rašytojo muziejuje Vilniuje, taip pat jo tė-
viškėje Prienų rajone, kur dabar gyvena ir ūkinin-
kauja rašytojo brolio sūnus su šeima. Čia, senojoje
troboje, didelė patalpa skirta poeto atminimui, čia
saugoma nemažai asmeninių daiktų, lankytojai
gali pamatyti ir jaunystėje V.  Mykolaičio nupieštą
kunigaikščio Gedimino portretą, taip pat jo ranka
drožinėtą rankšluostinę. 

Gimnazijoje esančio muziejaus pačiu vertin-
giausiu eksponatu laikoma poeto motinos kraitinė
skrynia su įvairiais daiktais viduje bei ranka pieš-
tu apylinkių žemėlapiu. Čia galima pamatyti daug
įvairių nuotraukų, dailės kūrinių, skirtų klasikui,

jo knygų įvairiomis pasaulio kalbomis, čia saugoma
ir retai Lietuvoje randama jauniausios poeto sesers
Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės (1908–1984)
Australijoje išleista knyga „Putinas mano atsimi-
nimuose”. 

Visai neseniai, šių metų sausio viduryje Mairo-
nio lietuvių literatūros muziejų Kaune pasiekė
siunta iš Australijos, kurioje buvo nemaža dalis M.
Mykolaitytės-Slavėnienės archyvų. Kaip pasakojo ne-
seniai jubiliejinius 80-uosius Maironio muziejaus me-
tus pradėjusi jo vadovė Aldona Ruseckaitė, poeto se-
suo taip pat buvo gabi literatūrai, kūrė eilėraščius,
o 1949 metais atsidūrusi tolimojoje Australijoje de-
šimtmetį susirašinėjo su broliu Vincu ir išsaugojo
viską, ką iš jo gavo. Jos 1977 metais išleista knyga
apie brolį sulaukė didelio pasisekimo. Anot A. Ru-
seckaitės, „Magdalena turėjo ką parašyti, nes brolis
ją dar paauglę atsivežė į Kauną, leido į gimnaziją, vė-
liau išmokslino universitete, kartu jie gyveno beveik
du dešimtmečius”. 

Poeto ir rašytojo muziejus Marijampolėje savo pa-
grindiniame fonde yra sukaupęs apie 150 ekspona-
tų, pagalbiniame jų yra daugiau kaip 1 000 vienetų.
Muziejuje nuolat organizuojami konkursai – vikto-
rinos iš Putino gyvenimo bei kūrybos. Marijampo-
lės savivaldybės lietuvių kalbos mokytojai, aiškin-
dami Putino kūrybą, veda pamokas muziejuje. 

Lankytojus sudomina ir šiame muziejuje eks-
ponuojami du dailininkės Eglės Valiūtės vitražai su
Putino poezijos simboliais, skulptoriaus Leono Žuk-
lio sukurtas Putino biustas, diapozityvas, kur poe-
tas nufotografuotas pavasarėjančioje gamtoje prie
Vilnelės, spalvota skaidrė iš 1976 m. Šiaulių dramos
teatro spektaklio „Valdovas”, rašytojo asmeniniai
daiktai, rankraščiai, skoninga iliustracijų ekspozi-
cija. Tai Irenos Katinienės improvizacija „Žilvinas
ir Eglė”, Broniaus Leonavičiaus iliustracijos Putino
lyrikai, Algirdo Steponavičiaus ,,1863 m. sukilė-
liai” ir Vytauto Valiaus iliustracijos Putino „Langui”.
Taip pat muziejuje galima pažiūrėti režisieriaus Vy-
tauto V. Landsbergio dokumentinį kino filmą apie
Vincą Mykolaitį-Putiną, susipažinti su atsiminimų
medžiaga.

Ekskursijas muziejuje vedanti mokytoja litua-
nistė V. Klesevičienė pasakoja, kad lankytojus visada
domina įvairūs Putino asmeninio gyvenimo aspek-
tai. Daugeliui įdomu pamatyti jo žmonos Emilijos
Kvedaraitės fotografiją, nes būtent dėl šios moters

jis paliko kunigų luomą. 
„Vidinį konfliktą jis pajuto anksti, jau ir Seinuose

besimokant tą galima jausti, bet tėvai jam buvo didelis
autoritetas ir jis negalėjo pasipriešinti jų valiai ma-
tyti sūnų kunigu. Po Seinų jis įstojo į Peterburgo dva-
sinę akademiją, po to iš vienos Amerikos draugijos
gavo stipendiją studijuoti The University of  Fri-
bourg Šveicarijoje, nors kol gavo leidimą išvažiuoti,
ilgokai gyveno Švedijoje, Stokholme, bendravo su tuo
metu „Pragiedrulius” rašančiu Juozu Tumu-Vaiž-
gantu ir vėliau jam iš Šveicarijos rašė, kad nešioti su-
taną tebėra našta”,  – pasakojo V. Klesevičie nė.

1935 metais V. Mykolaitis-Putinas atsisakė ku-
nigystės, o po metų buvo atskirtas nuo bažnyčios. Tą
faktą jis visada sunkiai išgyveno ir tik 1966 metų ge-
gužę, likus metams iki mirties, įvyko susitaikymas
su katalikų bažnyčia – jam buvo panaikintos visos
nuobaudos. Bet kai 1938 metais mirė poeto motina
(tėvo laidotuvėse 1935-aisiais jis nedalyvavo), pa-
mokslo metu vietos kunigas priekaištavo dėl tokio
poeto pasirinkimo ir kaltino jį dėl motinos mirties
– tai kūrėją labai įžeidė ir daugiau į gimtinę per be-
veik 30 metų jis niekada nesugrįžo.

„Dažnai manęs klausia, kodėl V. Mykolaitis pa-
sirinko Putino slapyvardį? Dar Seinų kunigų semi-
narijoje jis parašė du pirmuosius eiliuotus tekstus,
įkvėptus Maironio – vieną apie girias, kitą – apie Ne-
muną, kurie nėra išlikę. Kuriančių kunigų draugi-
jai, kuri veikė seminarijoje priklausęs aštuoniolik-
metis parašė eilėraštį „Putinas”, ir kiti klierikai ėmė
jį taip vadinti. Na, o jo tėvas, apie tai išgirdęs, ste-
bėjosi – koks iš jo putinas, jei visas išblyškęs, o to au-
galo uogos ryškiai raudonos, kaip ir šermukšnio –
abu šie medžiai augo rašytojo tėviškėje Pilotiškių kai-
me ir kasmet raudonuodavo”, – pasakoja V. Klese-
vičienė.

Muziejaus gidė gali daug papasakoti apie įvairius
rašytojo kūrybos laikotarpius, jai pačiai artimiau-
si yra poeto vėlyvieji eilėraščių rinkiniai „Būties va-
landa” ir „Langas”. Daugelis aplanko ir šalia mies-
to Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 1993 metais
atidengtą skulptoriaus Alfonso Ambraziūno 1993 me-
tais sukurtą paminklą rašytojui. Lankytojai, užsu-
kę į jo vardo muziejų Marijampolėje, dar kartą įsi-
tikina, kokį didžiulį talentą išaugino dosni Sūduvos
krašto žemė ir kaip svarbu, kad bėgant metams jo kū-
rybos gelmes atranda vis naujos skaitytojų kartos.

q

Rašytojo gimtinė iki šiol mažai  pasikeitusi Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Muziejaus ekspozicija Rašytojo motinos kraitinė skrynia. 
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Audronė V. Škiudaitė

Vyresnės kartos Čikagos lietuviai dar gerai prisimena
dailininką ir kultūros veikėją Miką Šileikį (1893–1987),
ne vienas savo namų bibliotekoje turi ir dailininko
paveikslų bei kūrybos albumą „Mikas J. Šileikis.
Michael J. Šileikis”, 1992 m. Čikagoje išleistą tuo-
metinio Čiurlionio galerijos vadovo Domo Ado-
maičio pastangomis. Lietuvos visuomenė apie šį me-
nininką išgirdo tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,
o plačiau su jo kūryba susipažino 2000-aisiais, kai dai-
lininkės Magdalenos Stankūnienės iniciatyva ir re-
miant tuometinei JAV LB Kultūros tarybos pirmi-
ninkei Marijai Remienei, į Lietuvą buvo pargabenti
Čikagoje veikusios Čiurlionio galerijos 50 metų
kaupti išeivijos dailininkų darbai. Tarp jų buvo ir Miko
Šileikio kolekcija. 

Vilniuje  grandiozinėje  parodoje „Sugrįžusi
išeivijos dailė” tarp dviejų tūkstančių dro-
bių buvo parodyta ir keliasdešimt jo pa-

veikslų. Dar kartą Vilniuje M. Šileikio kūryba eks-
ponuota „Lietuvos tūkstantmečiui” skirtoje paro-
doje tuose pačiuose LDM Radvilų rūmuose Vilniu-
je 2009 m. M. Šileikio paveikslų dalis saugoma Lie-
tuvos dailės muziejuje, o likusi kolekcija (apie 240
paveikslų, piešiniai, eskizai, asmeniniai daiktai)
buvo perduoti gimtojo Zarasų krašto muziejui.
Ten 2000 m. kovo 11 d. buvo atidaryta Miko Šileikio
galerija, kurioje veikia nuolatinė dailininko kūri-
nių ekspozicija. 

Apie Miką Šileikį 1979 m. 85-mečio proga jo kū-
rybos tyrinėtojas Mikalojus Ivanauskas „Aiduose”
pateikia tokių žinių: „Gimė 1893 m. spalio 15 d. Lie-
tuvoje, Liminėlio vienk., Degučių valsč.,
Zarasų apskr. Tėvas Justinas buvo vidu-
tinio pajėgumo ūkininkas ...motina Marija
Klimanskaitė iš Siukščių kaimo. Tėvas
buvo beraštis, o motina mokėjo skaityti ir
išmokė skaityti vaikus. ...būdamas 20
metų ir vengdamas patekti į Rusijos ka-
riuomenę, 1913 m. su pusbroliu Jonu Ši-
leikiu emigravo į JAV. Čia, Leechburg,
PA, pateko į viengungių skurdų gyvenimą.
Vieni iš jų dirbo kasyklose, o Šileikiui teko
sunkus plieno fabriko darbas ...vėliau su-
sirgo ...čia su keletu vyrų suorganizavo Lie-
tuvos sūnų ir dukterų draugiją, parašy-
damas tai draugijai įstatus. 1915 m. Šilei-
kis išvyko į Bostoną pas „Keleivį”. Dirbo
raštinėje ir kartu mokėsi rinkti linotipu,
lankė Bigelow vidurinę mokyklą. ...įstojo
į So. Bostono miesto meno mokyklą. ...mo-
kytojai 1918 m. patarė Šileikiui vykti į

Miko Šileikio galerija Zarasuose
Iš ciklo „Išeivijos dailininkų kūryba Lietuvoje“

aukštesnes meno mokyklas ir nurodė Chicagos
meno institutą ir Nacionalinę akademiją Phila-
delphijoje ...kuriam laikui pasiliko Bostone ir lan-
kė Belle Arti Pelegrini vedamą paišybos klasę. Tuo
metu Mikas Šileikis gavo netikėtai kvietimą iš
„Naujienų” dirbti spaustuvėje. 1919 m. jis išvyko į
Chicagą. Bostonu Šileikis buvo patenkintas. Čia jis
mokėsi, rašė, piešė, gyvai dalyvavo visuomeniniame
gyvenime ir stengėsi kitiems padėti. Čia jis susipa-
žino su savo būsima žmona Paulina Jautulyte, kuri
dirbo drabužių siuvykloje. Abu dainavo „Kanklių”
chore. Ji ir scenoje vaidindavo mėgėjų teatralų ko-
lektyve „Lietuvių salėje”...

Atvykęs į Čikagą, Šileikis įstojo į Meno institu-
tą (The Art Institute of  Chicago) ir po ketverių in-
tensyvaus darbo metų jį baigė su pagyrimu (1923).
Gyvenimui ir mokslui užsidirbo naktimis dirbdamas
spaustuvėje kaip raidžių rinkėjas. Pietus nemoka-
mai gaudavo už vienos valandos darbą restorane,
rinkdamas indus nuo stalų. Meno kuratorės Kat-
harine Kuh Diana galerijoje Šileikis buvo pakvies-
tas būti nuolatiniu meno kritiku. Nebuvo parodos
„Art Institute”, kad jos nebūtų recenzavęs Mikas Ši-
leikis. Vienerius metus Čikagos „Field” gamtos
muziejuje jis gilinosi į gyvūnijos anatomiją, žmonių
rases, augalijos sudėtį ir kt. 1922 m. vasaros metu lan-
kė YMCA kolegiją, kaip privalomus kursus iš ma-
tematikos, anglų kalbos, geografijos, istorijos, fizi-
kos, sociologijos ir kt. Priklausė „Art Students Lea-
gue”, o nuo 1925 m. –„Art Institute” alumnų susi-
vienijimui; taip pat „All-Illinois Society of  Fine
Arts”, „Hoosier Salon” (Indianos menininkų orga-
nizacijai). M. Šileikis buvo aktyvus Amerikos lie-
tuvių dailininkų sąjungos narys, SLA narys, Zara-
siškių klubo garbės narys, Čiurlionio galerijos,
Inc., direktorato narys. Priklausė keletui šalpos
draugijų. Nuo 1930 m. daug dešimtmečių redagavo
meno žinių skyrių „Naujienų” laikraštyje, kaip

meno kritikas ir publicistas reiškėsi „Drauge”,
„Sandaroje”, „Keleivyje”, „Aiduose” ir kt. 

Kaip tapytojas ir grafikas Mikas Šileikis daly-
vavo įvairiose amerikiečių ir lietuvių parodose ir
buvo surengęs daugelį personalinių parodų. Už kū-
rybą pagerbtas įvairiomis premijomis. 1925 m. Či-
kagos meno institute surengtoje „Art Students’
League” muziejaus didžiojoje galerijoje už tris ge-
riausius paveikslus pelnė W. O. Goodmano (Good-
mano teatro steigėjas) premiją; 1936 m. Čikagoje,
„Mandel Bros” meno galerijoje, surengtoje lietuvių
kolektyvinėje parodoje Mikui Šileikiui skirta pirmoji
premija, nors parodoje dalyvavo tokie dailės meist-
rai kaip skulptorius Petras Rimša.

Jubiliejinis leidinys teigė, kad 1979 m. dail. M. Ši-
leikis jau buvo sukūręs apie tūkstantį paveikslų, ku-
rių didžioji dalis – aliejinė tapyba; apie 30 portretų,
kiti – gamtovaizdžiai, natiurmortai ir kompozicijos.
Be to, jis yra palikęs šimtus akvarelių, grafikos dar-
bų, iliustracijų, plakatų ir viršelių knygoms.Tau-
tiečiai ypač mėgo jo gamtos vaizdus. Kai kurie au-
toriai teigia, kad geriausius M. Šileikio darbus yra
įsigiję kitataučiai, todėl esą jo kūrybinio palikimo
geriausioji dalis Lietuvos nepasiekė.

O kaip dail. Mikas Šileikis vertinamas Lietuvo-
je? Jo kūrybos tyrinėtoja Laima Laučkaitė rašo
(etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-
0001:J.../content): „Pagrindinė priežastis, paskatinusi
atkreipti dėmesį į Miką Šileikį, yra jo ankstyvoji kū-
ryba. Tai studijų metais ir po studijų sukurti pa-
veikslai – trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio pradžios
kūryba, sudaranti vertingiausią jo palikimo dalį. Pir-
miausia ji atskleidžia, kuo pasižymėjo M. Šileikio
mokykla – Čikagos dailės institutas. Tai buvo viena
žymesnių JAV aukštųjų dailės mokyklų, akcentavusi
profesinį parengimą, universalius, visapusiškus
dailės pagrindus. M. Šileikio studijuoti dalykai ap-
ėmė tradicinius tapybos žanrus (portretas, natiur-

mortas, aktas), įvairias dailės sritis (ta-
pyba, grafika, kaligrafija) bei naujas, aka-
deminiame tapybos mokyme nebūtas
meno disciplinas – dekoratyvųjį meną, pei-
zažą gamtoje. Įvairiatautė Čikagos dailės
profesūra buvo daugiausia Miuncheno
dailės akademijos ir Juliano akademijos
Paryžiuje auklėtiniai. ...Žymiausias tarp
jų buvo portretistas Leonas Krollis, pir-
mosios JAV internacionalinės moderniz-
mo Maniežo parodos (Armory Show), su-
rengtos 1913 m. Niujorke, dalyvis, pelnęs
daugybę apdovanojimų už savo paveikslus.
Jie diegė gana nuosaikią, neavangardinę
modernizmo orientaciją, grįstą XX a. pra-
džios dailės ieškojimais – impresioniz-
mu, postimpresionizmu, tapybiniu rea-
lizmu, art nouveau. 

Zarasų krašto muziejus, kuriame veikia Miko Šileikio galerija Normantės Ribokaitės nuotraukos

Nukelta į 8 psl.

Dailininkas, kultūros veikėjas Mikas Šileikis

Nuolatinė Miko Šileikio galerijos ekspozicija. 
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Konstancija Bilinskienė

Vilniaus senamiesčio kavinėje, užsukusi išgerti ka-
vos, prie gretimo staliuko netyčia išklausiau dviejų
pagyvenusių moteriškių pokalbį apie kultūros ak-
tualijas. Viena skundėsi, kad net švenčių proga ne-
beranda kur nueiti į teatrą – anksčiau ir bilietai
buvo pigesni, ir pasirinkti buvo iš ko. Dabar ir ope-
ros teatre nerasi užuovėjos nuo visokiausių madin-
gų nesąmonių, net „Eugenijus Onieginas” perkeltas
į rusiškų valkatų aplinką, o „Karmen” – su džinsais.
Solistų balsai gal ir neblogi, bet kokie nežmoniški pa-
statymai, koks vaizdas! „Jūs daugiau išmanote tuos
reikalus, kaip jums atrodo?”, – moteriškė kreipėsi į
savo draugę. 

Antroji pritarė, kad profesionalusis teatras
šiandien pasuko neaiškiais keliais, neriasi
iš kailio, kad tik šokiruotų žiūrovą, „įtrauk-

tų”  juos į teatrinį vyksmą, dažnai nepakeliamai bru-
talų, kad juos „provokuotų” ir visokiais būdais
griautų taip vadinamą „ tradicinį” teatrą , netgi „tra-
dicinę” moralę (jeigu tų tradicijų dar kur nors iš-
likę). Šiuolaikinio teatro menininkai, nesiskaity-
dami su priemonėmis, verčia žiūrovus paklusti jų
diktatūrai. Tai vadinama postmodernaus teatro
menine raiška. Jiems nieko nereiškia užlaipinti žiū-
rovus ant kopėčių, susodinti ant neobliuotų lentų ar
surūdijusių vamzdžių. Žiūrovus galima įžeidinėti,
keikti, apmėtyti iš scenos išmatų pavidalo šokola-
du (toks buvo Vilniuje gastroliavusios anglų trupės
meninis „atradimas”). „Ir jūs visa tai iškentėte?” –
nusistebėjo pirmoji. „Mėginau, – atsakė antroji. – No-
rėjau neatsilikti nuo gyvenimo. Juk užsienyje mūsų
teatras garbinamas”. 

„O aš nugirdau apie vaidinimus, kuriuos rodo
kažin koks naujas teatras, įsikūręs senamiestyje, Pi-
lies gatvėje, name-muziejuje. Labai keistas teatras
ne teatras. Nebuvote? Aš nuėjau. Tai va, pro medi-
nius vartus įeini į tamsų kiemelį, pro siauras dureles
– į to muziejaus patalpą. Turėjau bilietą, bet pavė-
lavau. Aplink stalą su žvakėmis sėdi juodai apsi-
rengusi kompanija, kaip kokia sekta. Viena mote-
ris su juoda skrybėle ir juodomis pirštinėmis pastatė
man puodelį arbatos. Kvepėjo žolėmis. Ekrane rodė
nebylų filmą: tarsi negyvenamo miesto tuščiomis
gatvėmis eina moteriškė su paukščiu narvelyje.
Tada sienoje atsidarė durys ir įėjo ta pati „senutė”
su narveliu, tik jau gyva aktorė. Viena mergina ėmė
griežti smuiku, antra dainuoti, trečia kažką kalbė-
jo lenkiškai ir lietuviškai. Supratau, kad čia yra ši-
tos moteriškės, kuri vaikšto su narveliu, namai. Na
taip, M. ir J. Šlapelių namas-muziejus! Marija Šla-
pelienė gyveno čia labai seniai, kadaise pirmojoje
lietuviškoje operoje „Birutė” ji dainavo Birutės
partiją, lenkų laikais ir net po karo pardavinėjo lie-
tuviškas knygas, valdžia (ir likimas) ją žiauriai nu-
baudė, ji mirė visiškai vieniša. O juk buvo garsi mo-
teris. Labai keistas teatras, jeigu tai teatras... Būti-
nai nueikite”. 

Žiūrovai, ieškantys alternatyvos didžiosioms
scenoms, gali pasiklysti tarp daugybės pastaruoju
metu susikūrusių scenų ir scenelių – „mažųjų”, „ki-
šeninių”, „juodųjų”, ,,kamerinių” , „knygos”, „sta-
lo” ir kitokių – dažnai girdi apie teatrinius vakarus
Šlapelių name – muziejuje. Moteriškė prie gretimo
stalelio pasakojo pašnekovei savo įspūdžius apie vie-
ną iš trijų vaidinimų, kuriuos ir man teko matyti.
(Kadangi recenzijų vargu ar sulauksime, pasi-
stengsiu apie juos papasakoti). 

Tie „naminiai” spektakliai senu Vilniaus lie-
tuvių inteligentų papročiu pavadinti arbatvakariais.
Juos sumanė ir kuria aktorės-režisierės Eglės Tu-
levičiūtės-Siparienės ir dizainerio-scenografo Kris-
tijono Sipario suburtas kolektyvas „Meno ekspan-
sija”. Originalios formos ir netikėto turinio scenos
triptikas – „Lig Tave sulauksim”, „Vilniaus ikonos”,
„Gyvo žalio” (pagal šiuolaikinę klasifikaciją – gal he-
peningai, gal performansai), pasakoja žiūrovams
prieškarinio Vilniaus istorijas, nes 1920–1939 m. Vil-
nius – tai balta dėmė daugelio vilniečių (juo labiau
kitų Lietuvos piliečių) sąmonėje. Senosios Lietuvos

Teatro vakarai senajame Vilniuje

sostinės gyvenimas po lenkų erelio snapu, miesto bui-
tis, nepakartojami lietuvių likimai, jų nuveikti dar-
bai ir žygiai vardan lietuvybės išsaugojimo nutau-
tėjančiame Vilniaus krašte platesnei visuomenei ligi
šiol mažai žinomi. 

„Lig Tave sulauksim” – pirmasis spektaklis iš te-
atralizuotų pasakojimų apie prieškario Vilnių ir vil-
niečius. Marijos Šlapelienės gyvenimo istorija per-
teikiama autentiškais laiškų ir dienoraščių žodžiais,
sugrota, sudainuota to meto melodijomis, iliustruo -
ta šeimos fotografijomis ir stilizuotais filmo kadrais.
Renkant medžiagą spektakliui, besigilinant į praei-
ties siužetus darėsi akivaizdu, kad ne tik M. Šlape-
lienės, bet ir spalvingas kiekvieno lietuvio pavojų ir
net nuotykių kupinas gyvenimas „lenkiškame” Vil-
niuje vertas spektaklio ar romano. Okupuotojo Vil-
niaus istorija, užmigdyta pusšimčiui sovietinių
metų, pagaliau išsiveržė į dienos šviesą. Liko nemažai
spausdintų ir nespausdintų prisiminimų, laiškų, die-
noraščių.

Epinis pasakojimas – minėtų trijų spektaklių cik-
las apie senąjį Vilnių (panaudoti Gražinos Marec-
kaitės, Prano Bieliausko, Pranės Makariūnienės, Jū-
ratės Vyliūtės, Mykolo Čibiro, Marijos Čibirienės ir
kiti tekstai), nuspalvinamas lyrika, humoru, dra-
matiškais akcentais. Laiko ir vietos koloritui per-
teikti įterpiami muzikiniai motyvai iš matematiko
ir dramaturgo Marcelino Šikšnio-Šiaulėniškio tra-
gedijos „Pilėnų kunigaikštis” (Vilniaus Vytauto Di-
džiojo lietuvių gimnazijos 1936 m. pastatymas),
Miko Petrausko operos „Birutė”, skamba antikva-
riniai muzikos kūrinių įrašai – Vincės Jonuškaitės-
Zaunienės, Kipro Petrausko įdainavimai. Spektak-
liuose muzikuoja Regina Šilinskaitė, Milda Pleitai-
tė, Agnė Lukaševičiūtė, vaikų vokalinis ansamblis
,,Ak’menukai”, retro romansus dainuoja solistė Vil-
helmina Mončytė. 

Puikius aktorinius duomenis visuose trijuose pa-
statymuose demonstruoja jauna aktorė Virginija
Kuklytė – išradinga ir spalvinga, apdovanota puikiu
humoru, įvaldžiusi pantomimos meno elementus. Jai
talkina Kristijonas Siparis, persikūnydamas ir į
auksarankio Vilniaus žydo, ir į kunigo Prano Bie-

liausko personažus. Jis yra tikras savo pasaulio, savo
dekoracijų, sukurtų iš autentiškų senovinių daiktų,
šeimininkas. Visų spektaklių veiksmas – senųjų
vilniečių gyvenimo „retro paveikslai” – rutuliojasi
prie gramofono, prie seno pianino, varganuose
moksleivių bendrabučiuose ar namuose tarp myli-
mų kačių. Režisierė – aktorė Eglė Tulevičiūtė-Sipa-
rienė – geroji namų dvasia; sumaniai „diriguoja”
spektaklio veiksmui ir visam atlikėjų ansambliui.
Spektaklio-fantazijos erdvėje susitinka aktoriai – per-
sonažai, svečiai – žiūrovai, į jų tarpą įsilieja net Šla-
pelių namo-muziejaus darbuotojos Jolanta Paške-
vičienė ir Danguolė Žemaitytė . 

Nedidelėje patalpoje kukliomis minimalistinė-
mis priemonėmis arbatvakariuose kuriama atmos-
fera, būsena – kitaip sunku nusakyti šių spektaklių
turinį ir formą. Pasinėrusius į tą būseną, teatrą žai-
džiančius žiūrovus pasiekia ir šviečiamoji programos
dalis – jie sužino daugybę naujų dalykų apie iški-
liuosius vilniečius Joną Basanavičių, brolius Vilei-
šius, kunigus Praną Bieliauską, Kristupą Čibirą, mu-
ziką Julių Sinių, legendinį Praną Žižmarą ir kitus di-
džius Vilniaus vyrus. 

Teatras „Meno ekspansija” į arbatvakarį pagal
savo specifiką gali sutalpinti tik keliasdešimt žiūrovų.
Dėl finansinių ir kitokių problemų pasirodo retai,
nors garsas apie netradicinį senamiestyje veikian-
tį teatrą sklinda plačiai.

Kalėdų išvakarėse Šlapelių namų vakaronėje teko
gerti arbatą ir šių eilučių autorei. Buvo vaidinamas
spektaklis „Vilniaus ikonos” pagal G. Mareckaitės
knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų”. Praradu-
si realybės jausmą – skaniai prisijuokusi iš jaunos
aktorės pokštų, pasigraudenusi dėl žmogaus likimo
ir susimąsčiusi apie gyvenimo trapumą – su šven-
tiška vilniečių ir turistų minia ėjau šlapiais Pilies gat-
vės šaligatviais, mintyse kartodama Kazio Bradūno
Vilniuje sukurtas poezijos eilutes: 

Kur gyvenimas, o kur teatras? 
Svarstydamas net pavargau. 
Kuris jų kaip deimantas retas, 
Kuris už kurį daugiau? q

Akimirkos iš arbatvakarių spektaklių. ,,Meno ekspansijos” nuotraukos
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Virginija
Babonaitė-Paplauskienė

Maironio lietuvių literatūros muzieju-
je sukaupti gausūs išeivių rašytojų rin-
kiniai: per 180 tūkstančių archyvalijų
(dokumentai, nuotraukos, rankraščiai,
epistolika, spauda, knygos, memoria-
liniai daiktai, meno kūriniai). Medžia-
ga renkama ekspedicijų ir stažuočių
metu Lietuvoje, šių eilučių autorė tuo
tikslu vykdavo į Jungtines Amerikos
Valstijas. Artinantis Maironio lietuvių li-
teratūros muziejaus jubiliejui, pravar-
tu dar kartą žvilgtelti į išeivių rašytojų
medžiagos gavimą bei prisiminti visus
geradarius, padėjusius sukaupti neį-
kainojamą paveldą, tapusį neatsiejama
Lietuvos kultūros dalimi. Sugrįžta ne tik
tai, kas išeivių rašytojų buvo sukurta
anapus, bet ir tai, ką jie, brangindami
ir gelbėdami nuo sovietinio teroro, iš-
sivežė į Vakarus. Norėčiau paminėti par-
vežtus Juozo Tumo Vaižganto kaili-
nius – iš Amerikos Lietuvių Kultūros ar-
chyvo–muziejaus (toliau – ALKA) Put-
name; surastą ir parvežtą paties Jono
Mačiulio-Maironio „Pavasario balsų” V
laidos parengtą knygos maketą (jame
įklijuoti 32 nauji rankraštiniai eilėraš-
čiai); J. Šileikos 1924 metais nutapytą
Jono Mačiulio-Maironio portretą. 

Praskleiskim istorijos šydą ir
žvilgtelkim į išeivių rašytojų
medžiagos Maironio muziejuje

kaupimo raidą. Pirmasis, pradėjęs
rinkti ir saugoti išeivių rašytojų me-
džiagą, buvo „Sakalo” leidyklos di-
rektorius – tremtinys Antanas Kniūkš-
ta. Sugrįžęs iš Vorkutos lagerio gavo
darbą LTSR Literatūros muziejuje (so-
vietiniais metais buvo pakeistas mu-
ziejaus pavadinimas). A. Kniūkšta
pradėjo susirašinėti su artimais drau-
gais – Bernardu Brazdžioniu, Antanu
Vaičiulaičiu, Jonu Aisčiu, kurių pir-
mąsias knygas buvo išleidęs savo
spaustuvėje. Tuos laiškus perdavė
saugoti į muziejų. Kitas, artimai ben-
dravęs su daugeliu išeivių, sovietinei
diktatūrai „nusikaltęs” ir net du kar-
tus ištremtas iš Lietuvos – žurnalo
„Naujoji Romuva” redaktorius Juozas
Keliuotis. Sugrįžęs iš antrosios trem-
ties, Solikamsko lagerio, pradėjo su-
sirašinėti su išblokštais svetur drau-
gais. Maironio muziejuje saugomas jo
susirašinėjimas su Faustu Kirša, gy-
venusiu Bostone (pirmieji laiškai da-
tuojami 1957 m.). Šiuos laiškus J. Ke-
liuotis 1972 metais perdavė Maironio
muziejui. Sovietmečiu nuvykusi į JAV,
muziejaus direktorė poetė Marija Ma-
cijauskienė užmezgė ryšius su išeivių
rašytojais. Grįžusi į Lietuvą per „Tė-
viškės” draugiją palaikė su jais ryšius,
gaudama muziejui knygas bei spaudą.
Dalis atsiųstos į Lietuvą archyvinės
medžiagos iškart patekdavo į vadina-
muosius specfondus ir tapdavo nepri-
einama. 

Dalia Kuizinienė, trumpai dirbusi
muziejuje, tęsė išeivių rašytojų me-
džiagos kaupimą. Netrukus ji perėjo į

Išėję
sugrįžti

Vytauto Didžiojo  universiteto įkurtą
Išeivijos institutą, bandydama ir lie-
tuvių išeivių rašytojų medžiagą  sutelk -
ti šioje institucijoje. Tačiau dauguma
išeivių rašytojų ar jų artimieji pasi-
rinko Maironio muziejų. 

Lietuvai atkūrus Nepriklausomy-
bę, sugriuvo visos geležinės uždan-
gos, atvėrusios ne tik specfondų duris,
bet ir galimybę lengviau išvykti į JAV.
Šilčiausius padėkos žodžius formuo-
jant Išeivių rašytojų archyvinės me-
džiagos rinkinius tariame Jono Mačiu -
lio – Maironio sesers Kotrynos jauniau -
siai dukrai, vaikų rašytojai Danutei
Lipčiūtei-Augienei (g. 1914). Jos dėka
1988 m. šių eilučių autorei buvo parū-
pintas iškvietimas į JAV. 1989 m. pirmą
kartą išvykau į kelionę, kurią pasky-
riau archyvų kaupimui. Tada buvo
apsilankyta Bostono, Čikagos, Phila-
delphijos, Putnamo Lietuvių bendruo -
menėse. Čikagoje buvo aplankytas Li-
tuanistikos tyrimų ir studijų centras,
susipažinta su ten saugoma archyvine
medžiaga, kurią maloniai parodė cent-
ro archyvų direktorius, rašytojas Čes-
lovas Grincevičius. „Draugo” redak-
cijoje susipažinta su poetu žemininku-
lankininku, žymiu redaktorium Kaziu
Bradūnu. Vėliau lankytasi K. Bradūno
namuose, kalbėta apie knygos Egzodo
rašytojų istorija parengimą, domėtasi
poeto archyviniu rinkiniu, atsirinkta
medžiaga. Filadelfijoje aplankytas Vin-
cas Maciūnas, perdavęs archyvalijas,
susijusias su Vincu Krėve-Mickevi-
čiumi. Putname šviesios atminties
daktaras Juozas Kriaučiūnas aprodė
visus ALKA archyve ir muziejuje su-
kauptus turtus. Buvo peržiūrėti įvairūs
rinkiniai, atsirinkta medžiaga ir pa-
darytos kopijos. Bostone dalyvauta
Henriko Kačinsko plokštelės prista-
tyme, bendrauta su Jurgiu Blekaičiu,
dailininku Viktoru Vizgirda, Pranu
Lape ir kt. Stasio Santvaro, Antano
Gustaičio, Petro Pilkos, Juozo Gir-
niaus namuose atsirinkta unikali me-
džiaga. 

Sugrįžusi į Lietuvą, tais pat metais
muziejuje parengiau pirmą išeiviams
rašytojams skirtą apžvalginę parodą
(eksponuota per 600 parvežtų origi-
nalių eksponatų), kurią aprašiau anuo-
metinėje „Kauno tiesoje”. Lankyto-
jai, atėję į parodą, dalijosi įspūdžiais,
kai kas pasakojo prisiminimus iš Ne-
priklausomos Lietuvos gyvenimo, o kai
kas atsinešė ir perdavė saugoti uni-
kalius eksponatus. Vienas iš jų buvo
vertėjas, poetas Linas Broga, perdavęs
į mano rankas kunigo, rašytojo Mykolo
Vaitkaus susirašinėjimą su Une Ba-
bickaite. 

Po pirmos kelionės į JAV skriejo iš-
eivių rašytojų laiškai, prašymai at-
vykti, peržiūrėti ir atsirinkti archyvi-
nę medžiagą, kurią jie dovanotų mu-
ziejui. Per daugiau nei dvidešimt metų
buvo surasta, atsirinkta ir parvežta ar-
chyvinė medžiaga tokių rašytojų, kaip
Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė,
Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis,
Česlovas Grincevičius, Jurgis Jankus,
Elena Nakaitė-Arbienė (Alė Rūta), Jo-
nas Aistis, Antanas Vaičiulaitis, Al-
fonsas Nyka-Niliūnas, Jurgis Blekaitis,
Algirdas Landsbergis, Zinaida Nagytė
Katiliškienė (Liūnė Sutema), Marius
Katiliškis, Henriukas Nagys, Kazys
Bradūnas, Vytautas Aleksandras Jo-
nynas, Julija Švabaitė-Gylienė, Kostas
Ostrauskas, Paulius Jurkus, Julius
Kaupas, Birutė Pūkelevičiūtė, Vikto-
rija Skrupskelytė, Neringa Railaitė,
Pranas Lembertas, Pranas Visvydas,
Vincas Kazokas, Ignas Urbonas, Stasys
Džiugas, Danutė Brazytė-Bindokienė,
Danguolė Sadūnaitė, Onutė Mikailai-
tė, Petronėlė Orintaitė-Janutienė, Juzė
Augustaitytė-Vaičiūnienė, Danutė Lip-
čiūtė-Augienė ir kt. 

Su daugeliu minėtų rašytojų buvo
artimai bendrauta, susirašinėta, tiks-
linta medžiaga. Tyrinėjant rašytojų pa-
veldą įsitikini, kad kiekvienas rinki-
nys savitai unikalus. Archyvalijų įvai-
rovė – nuotraukos, dokumentai, kny-
gos, spaudiniai, meno kūriniai, me-
morialiniai daiktai – nusako išeivių ra-
šytojų gyvenimo ir kūrybos kelius.
Be abejonės, patys unikaliausi rašytojų
eksponatai – kūrybiniai rankraščiai
bei jų rankraštinės knygos saugomos
muziejuje. Tai Stasio Santvaro, Anta-
no Gustaičio, Antano Vaičiulaičio,
Jurgio Jankaus, Pauliaus Jurkaus,
Jurgio Blekaičio, Kazio Bradūno, Hen-
riko Nagio, Juozo Kėkšto, Liūnės Su-
temos, Alfonso Nykos-Niliūno, Jono
Meko, Algirdo Landsbergio, Kosto Ost-
rausko, Birutės Pūkelevičiūtės, Vinco
Kazoko, Prano Visvydo ir kt. ekspo-
natai. Muziejuje sukaupti vieni gau-
siausių epistolinių palikimų, kurie
tampa pirminiais žinių šaltiniais, is-
toriniais dokumentais, rekonstruo-
jant praeities įvykius. Mintyse vis
kartoju – laimė, kad anuomet nebuvo
kompiuterių... Laiškų jūroje įžvelgia-
ma išeivių rašytojų gyvenimo gelmė:
atrandami nauji faktai, išryškėja lig tol
nežinomos detalės, nušvinta jų kūry-
binis pasaulis. Į muziejų patekusi me-
džiaga Išeivių skyriaus darbuotojų –
Alvyros Brazaitienės, Jurgitos Davi-
davičiūtės ir šių eilučių autorės – tvar-
koma, tyrinėjama, eksponuojama, ren-
giami leidiniai, rašomos paskaitos,

ruošiami atminimo vakarai. Didžiulio
dėmesio ir populiarumo sulaukė prieš
keletą metų išeivių skyriaus parengta
ekspozicija „Sugrįžimai” (Išeivių ra-
šytojų gyvenimas Vokietijoje ir Aust-
rijoje 1944–1950 m.). Dalis šios unika-
lios parodos buvo eksponuojama „San-
taros-Šviesos” konferencijos metu.
Kita didelė parodos dalis jau visi me-
tai eksponuojama Lietuvos Respubli-
kos Kultūros ministerijoje. Nuolatinis
bendravimas su svetur gyvenančiais
rašytojais ir jų artimaisiais suteikia
plačias galimybes tyrinėti, tvarkyti
gautą medžiagą, ją eksponuoti, publi-
kuoti. 

Šiame rašinyje noriu iškelti dar
vieną itin svarbų aspektą – išeivių lie-
tuvių kilniadvasę pagalbą. Kelionės į
JAV dėl išeivių rašytojų archyvų su-
radimo ir parvežimo reikalauja dide-
lės atsakomybės, dvasinių ir fizinių
jėgų. Kiekviena kelionė skirtinga:
vykta per Lietuvos Kultūros ministe-
rijos sporto ir kultūros rėmimo fondą,
vykta ir privačiai (negavus net vado-
vybės muziejaus leidimo – savo atos-
togų sąskaita, paminėti Antano Vai-
čiulaičio 100-čio jubiliejų ir pristatyti
parengtą knygą „Antanas Vaičiulaitis.
Archyvai”). Dėl archyvinės medžiagos
parvežimo man niekada nebuvo ski-
riamos oficialios komandiruotės – su
dienpinigių ir nakvynei skirtų lėšų iš-
mokėjimu, deja, ne visada buvo pa-
liekamas ir pareiginis atlygis. 2015
metais Lietuvos Kultūros taryba pa-
tvirtino mano projektą dėl poeto, ver-
tėjo, kritiko Alfonso Nykos-Niliūno
kultūros paveldo parvežimo ir pirmą
kartą buvo paskirti pinigai ne tik bi-
lietui į Ameriką ir iš Amerikos, bet ir
susisiekimui tarp valstijų bei archy-
vinės medžiagos išsiuntimui. Tačiau
ir vėl nebuvo įforminta komandiruo-
tė ir nepaskirti dienpinigiai bei nak-
vynėms apmokėti lėšos. 

Vienas žmogus nepajėgus kalnų
nuversti, tačiau siekiant ypatingų
tikslų žvilgsnis krypsta į Aukščiau-
siąjį, per kurį ir atsiunčiami globėjai,
filantropai. Už kilniaširdišką pagalbą
(tiek moralinę, tiek materialinę) išei-
vių rašytojų archyvų kaupimo darbe
su ypatinga pagarba tariu šilčiausius
padėkos žodžius Nijolei ir Vitaliui
Lembertams, Adelei ir Juozui Gri-
noms, Teresei ir Algirdui Landsber-
giams, Gražinai Blekaitienei, Joanai ir
Gintarui Buiviams, Aldonai ir Danie-
liui De Bold, Angelei Bailey, Berenikai
ir Ariui Čipkams, Dainai Jurkus, Ri-
tai Kavolienei (mirė 2015 metų lapk-
ričio mėn.), Algimantui ir Audronei
Žemaitaičiams, Albinui Markevičiui,
Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Ma-
rijos vienuolyno Putname bei Mažųjų
Brolių Pranciškono ordino Vienuoly-
no Kennebunkporte vyresnybėms; Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro bei
Amerikos lietuvių kultūros archyvo di-
rektoriams.

Už archyvinės medžiagos išsiun-
timą dėkoju „Atlantic Express” siun-
tinių bendrovei ir jos vadovui Kasty-
čiui Latviui bei darbuotojams Eglei
Kulbokienei ir Ramūnui Ziausiui, Los
Angeles Lietuvių siuntų  bendrovės  di-
rektoriui Algiui Gulbinui  ir darbuo-
tojui Sauliui Kajotai.

Daugeliui Lietuvoje gyvenančių
sunku suvokti, jog išeivių rašytojai,
kultūros žmonės svetimoje žemėje dir-
bo sunkius fizinius darbus, tačiau au-
kojo laisvalaikį, vakarus lietuvybės
puoselėjimui, lietuviško žodžio išsau-
gojimui. Mūsų išeiviai lietuviai pasi-
aukojančiu darbu sukūrė neįkainoja-
mus kultūros turtus, įrašydami gar-
bingą Lietuvos vardą į pasaulio isto-
rijos puslapius. q

Paroda ,,Sugrįžimai” Lietuvos Kultūros ministerijoje.

Prie eksponatų – V. Babonaitė-Paplauskienė
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Metų vertėjo krėslo premija šiemet paskirta Zitai Marienei už sklandų, tikslų ir meistrišką Anthony
Doerrio romano ,,Neregima šviesa“ vertimą iš anglų kalbos. Zita Marienė studijavo anglistiką Rygos
universitete, yra baigusi vertėjų kursus Danų literatūros centre, dirbo ,,Minties”, ,,Mokslo”, ,,Vagos”,
,,Alma littera” leidyklose. Verčia iš anglų, danų, lenkų, rusų kalbų. Nuo 1990 metų – Lietuvos rašytojų
sąjungos narė. Išvertė visas J. K. Rowling apysakų apie Harį Poterį knygas; už knygų ,,Haris Poteris ir
Paslapčių kambarys” ir ,,Haris Poteris ir Azkabano kalinys”’ vertimus 2002 metais ji apdovanota pir-
mąja kasmetine vaikų ir jaunimo knygų vertėjams skirta premija. Metų vertėjo krėslo premiją įsteigė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su PEN centru. Premijos tikslas – paskatinti geriausiai
dirbančius grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertėjus į lietuvių kalbą. 

Kovo 2 d. Niurnbergo miesto bibliotekoje, kovo 3 d. Erlangeno knygyne „Ex Libris” Lietuvių litera-
tūros salonų programoje pristatytas Izraelyje gyvenančio lietuvių rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus
vokiškai išleistas romanas „Kaddisch fur mein Schtetl” (Miestelio romansas). „Miestelio romansas”
– prisiminimų romanas apie paskutiniuosius dvidešimt štetlo gyvavimo metų litvakų žemėje. Apie tar-
pukario Lietuvą ir Antrojo pasaulinio karo pradžią, apie tai, kaip karas pakeitė šalies gyventojų likimus.
G. Kanovičius – vienas įžymiausių ir produktyviausių šiuolaikinių žydų rašytojų, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno ir Izraelio rašytojų sąjungos premijų laureatas, Rusijos Bookerio premijos nominan-
tas, jo kūryba išversta į 13 pasaulio kalbų. 

Kultūros kronika

Vasario 24 dieną specialioje „Open City Docs” festivalio programoje, pristatančioje geriausią doku-
mentiką iš Europos šalių, parodytas pirmasis režisieriaus Manto Kvedaravičiaus dokumentinis filmas
„Barzakh”. „Barzakh” žiūrovus nukelia į karo nusiaubtą Čečėniją. Dingus žmogui, jo artimieji yra įtrau-
kia mi į atskirą, bauginantį pasaulį, kupiną keistų susitikimų su teisininkais ir pranašais, kankintojais ir kan-
kiniais, slaptais kalėjimais ir mitiniais ežerais. Kai dingusieji žmonės apsilanko sapnuose, sakoma, kad jie
atėjo iš „barzakh” – erdvės tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Šis filmas susilaukė daugybės lietuviško ir
tarp tautinio kino apdovanojimų, buvo rodytas Berlyno kino festivalyje, kuriame pelnė „Amnesty In -
ternational”  bei Ekumeninės komisijos apdovanojimą.

Atkelta iš 5 psl.

M. Šileikio diplominis
darbas apdovanotas pirmą-
ja premija ir Romos akade-
mijos stipendija, taigi gabus
jaunuolis įsisąmonino mo-
kykloje diegtus meninius
principus. Trečiojo ir ket-
virtojo dešimtmečio pra-
džios Šileikio portretai,
mano nuomone, yra patys
įdomiausi jo kūryboje. Dau-
giausia dėmesio Čikagos dai-
lės institute neatsitiktinai
buvo skirta portreto žanrui.
Šis žanras turėjo didžiausią
pasisekimą ir paklausą. Jis
buvo vertinamas pirmiau-
sia dėl praktinių sumetimų,
nes užtikrino būsimųjų dai-
lininkų pragyvenimą. Tad
svarbiausi mokykloje diegti
principai buvo geras realis-
tinio vaizdavimo įvaldymas,
tapybos virtuoziškumas,
skonio, stilingumo ugdymas.
Šių principų apraiškos ma-
tyti dar studijiniame M. Ši-
leikio etiude „Mergaitė su
raudona skarele”. Gražus
dailininko etiudas „Žiemai
pasiruošusi”, nutapytas am-
žių sandūroje JAV populia-
ria tapybinio realizmo ma-
niera”. 

Dailėtyrininkė atkreipia
dėmesį į M. Šileikio portre-
tą „Blondinė su žaliais ka-
roliais”, fiksuojantį ryškias
laiko žymes, ir sako, kad dai-
lininko sukurti šios rūšies
atvaizdai demonstruoja pra-
turtėjusių lietuvių, viduri-
niosios klasės atstovų skonį,
„amerikonišką” gyvenimo
būdą. Esą jie liudija ir nau-
jąjį išeivijos moters menta-
litetą, jau vakarietišką emig-
rantų dukterų ar žmonų
įvaizdį. Autorė apibendri-
na: „Galėtume teigti, kad
šiuose portretuose dailinin-
kas sukūrė tarpukario lie-
tuvių išeivio, to, kuris Lie-
tuvoje vadintas „ameriko-
nu”, įvaizdį dailėje, ir tai
gal ryškiausias jo nuopel-
nas mūsų tarpukario dailės
istorijai. M. Šileikis yra su-
kūręs alegorinių kompozi-
cijų tautiniais motyvais –
„Lietuva prašo pripažini-
mo”, „Lietuvaitė” gana neį-
prastų mūsų tautinių iko-
nų kontekste” ir kt.

Reikia priminti, kad M.
Šileikio paveikslo „Lietuva
prašo pripažinimo” moty-
vas buvo daugelį kartų nau-
dotas lietuvių išeivių politi-
nėse akcijose siekiant Lie-
tuvos valstybės nepriklau-
somybės.

Po Antrojo pasaulinio
karo, į Ameriką atvykus „dy-
pukams”, kurie buvo labai
aktyvūs visuomenininkai,
dailininkas tarsi atrado savo
bendraminčius ir visa galva
kartu su jais nėrė į visuo-
meninę ir kultūrinę veiklą,
savo gyvenimą susiedamas
su lietuvių bendruomene ir

mažiau dėmesio skirdamas
kūrybai. Tuo jis skyrėsi nuo
kitų savo tautiečių, kartu
studijavusių dailę tarpuka-
rio JAV ir kartu su M. Šilei-
kiu pasirodžiusių lietuvių
dailės parodose Čikagoje
1927 ir 1936 m., tačiau be
pėdsakų išnykusių iš lietu-
viškojo horizonto.

„Ilgametė patirtis daly-
vaujant Čikagos meninia-
me gyvenime, kultūrinių
institucijų pažinimas, vie-
šieji ryšiai, kalbos mokėji-
mas pavertė jį savotišku tar-
pininku tarp amerikietiš-
kos visuomenės ir į svetimą
aplinką patekusių lietuvių
dailininkų. Jis padėjo jiems
orientuotis, burtis, rengti
parodas, integruotis į naują
pasaulį. Kitas nemenkas M.
Šileikio nuopelnas tas, jog jis
kartu su pora kitų iniciato-
rių įsteigė Čiurlionio gale-
riją Čikagoje ir buvo jos di-
rektorius 1957–1962 m., su-
kūręs unikalią nuolat vei-
kiančią parodinę instituciją
JAV, kaupiančią lietuvių me-
nininkų kūrybos kolekciją”,
– sako dailėtyrininkė L.
Laučkaitė. 

Tyrinėtojos nuomone,
Mikas Šileikis yra žymiau-
sias XX a. pirmosios pusės
lietuvių dailininkas JAV. Jis
kartu su dailininku Teofiliu
Petraičiu (1896–1978) yra
įsteigęs meno premiją.

Baigiant keletą žodžių
reiktų tarti ir apie žemiečio
dailininko kūrybą priglau-
dusį Zarasų krašto muziejų
bei permainingą jo istoriją.
Kai 1932 m. Zarasams buvo
suteiktas kurorto statusas,
šviesuomenė atkuto. 1934 m.
Zarasų progimnazijos pa-
talpose įkurtas muziejus su
daugiau nei 2 000 eksponatų.
Antrojo pasaulinio karo me-
tais muziejus labai nuken-
tėjo. Sovietinės okupacijos
metais muziejus tai veikė,
tai būdavo uždarytas, tai pri-
jungtas prie Rokiškio mu-
ziejaus, tai vėl atidarytas,
bet jau kaip sovietų didvyrės
Marytės Melnikaitės me-
morialinis muziejus. Paga-
liau 1988 m. muziejus vėl
tapo Zarasų krašto kultūros
centru. Šiuo metu muzieju-
je eksponuojama daugiau
kaip tūkstantis pagrindinio
fondo eksponatų, o muzie-
jaus fonduose saugoma jų
apie 18 tūkstančių. Ekspozi-
cija įrengta keturiose salėse
– Zarasų miesto istorija, et-
nografija, sakralinės Rytų
Aukštaitijos dievdirbių
skulptūros, atskira salė skir-
ta išeivijos dailininko Miko
Šileikio kūrybai. Zarasų
kraštas didžiuojasi savo že-
miečiu. 

Muziejaus adresas: D.
Bukonto g. 20, LT-32132, Za-
rasai, direktorė Ilona Vait-
kevičienė; el. paštas: muzie-
jus@zarasai.lt q

Mikas Šileikis
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