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Garsaus ne tik Varėno-
je, bet ir už jos ribų kari-
katūristo Adomo Žilinsko 
parodoje netrūko geros 
nuotaikos – ją perteikė ne 
tik eksponuojamos kari-
katūros, paveikslai, bet ir 
vakarą papuošę bei svečių 
juoku jį praturtinę Matui-
zų humoro grupė „MTV“, 
vadovaujama Irenos Čepli-
kienės.

Autorius nedaugžodžia-
vo ir teigė, kad kaip piešia 
tyloje, nekalbant, tad ir 
viešai jam kalbėti per daug 
nesinori. Tačiau žodžių 
netrūko susirinkusiems 
svečiams, artimiesiems, A. 
Žilinsko bičiuliams ir ben-
dradarbiams, kurių susirinko gau-
sus būrys.

Pasveikinti atvyko ir Seimo na-
rys Juozas Baublys, Varėnos ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorius Alvydas Verbickas bei 
vicemeras Giedrius Samulevičius.

Vicemero teigimu, A. Žilinskas 
turi keletą Dievo dovanų: „Viena 
iš dovanų yra ta, kad jis visuomet 
turi gerą vidinį humoro jausmą ir 
moka piešti, jam pavyksta visa tai 
sujungti į karikatūrą, todėl jis yra 
didis karikatūros meistras“. Kad 
nebūtų liūdna, vicemeras parodos 
autoriui įteikė mero padėką, kurią 
galės paskaityti prieš naktį.

Administracijos direktorius 
teigė, kad neįteiks gėlių ir dova-
nos, kol nepasakys ko nors gero 
apie A. Žilinską: „Adomą pažįs-
tu kaip žmogų „žaibą“, kuris bet 
kada, kada tik reikia, jis visada 

Karikatūrų parodoje – 
nuotaikingos detalės

Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje
atidaryta Adomo Žilinsko karikatūrų paroda 

„Kartu su jumis liūdi ir juokiasi“

atsiduria vietoje. Pažįstu jį kaip 
žmogų, kuris gali ne tik piešti ir 
tapyti, bet kuris ir ausį palinksmi-
na, jis yra ir muzikantas. Tai yra 
žmogus-žaibas, žmogus-orkestras, 
žmogus-tapytojas“. A. Verbickas 
palinkėjo, kad tas žaibiškas būdas 
Adomą lydėtų visą gyvenimą.

Seimo narys J. Baublys teigė, 
kad A. Žilinskas yra pats geriau-
sias savo srityje, todėl palinkėjo, 
kad ir toliau autorių lydėtų kūry-
binė sėkmė.

A. Žilinsko gyvenimo kredo: 
„Kada viskas gerai, tada ir ateina 
bloga nuotaika“. Parodos autorius 
yra sakęs, kad „su žmonėmis, ku-
riems „ku-ku“, nebendrauja“, tad 
vicemeras juokavo, kad visi, kurie 
susirinko į parodą, gali būti ramūs, 
vadinasi, su jais viskas gerai ir 
jiems tikrai ne „ku-ku“.

Varėnos rajono savivaldybės 
meras Algis Kašėta, dzūkiškai 
sveikindamas margioniškius su te-
atro jubiliejumi, pažymėjo, jog šio 
kaimo žmonės visais laikais, ne-
paisant okupacijų, buvo savo kraš-
to patriotai. „Dzidziausia vertybė, 
kad jūs iki šiol išsaugojot teatrų ir 
jo tradicijų puoselėjat toliau, užtai 
cia kasmet vyksta rajono kaimo 
teatrų šventė „Citnaginė“. Labai 
smagu, kad Margionysa teatran 
vaidina ir jaunimas, o jiem vado-
vauna veikli kultūros puoselėtoja 
Rimutė Avižinienė. Pirmų rozų 
šitų jūs vaidinimų kartu su legen-
diniu režisorum Juozu Gaidziu 
matiau prieš trisdešimt metų, tadu 
artistus inamžinau nuotraukon ir 
šiandien šitų fotografijų dovanoju 
jum“. Meras klojimo teatro artis-
tams įteikė padėką ir linkėjo Mar-
gionių kultūros šviesuliams svei-
katos, stiprybės ir įkvėpimo toliau 
puoselėti klojimo teatro tradicijas.

Artistiškais ir darbščiais kaimo 
bendruomenės nariais džiaugėsi 
Margionių bendruomenės pirmi-
ninkė Lina Vosylienė. Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato 
direktoriaus pavaduotoja Lina 
Žukauskienė pastebėjo, jog de-
vyniasdešimt metų ir žmogaus, ir 
teatro gyvenime yra ilgas laikotar-
pis, per kurį atlikta daug reikšmin-
gų ir svarbių darbų. Ji  padovanojo 
išsaugotą 1981 metais pieštą šio 
teatro afišą ir linkėjo teatrui dar 
ilgai gyvuoti ir džiuginti žiūrovus 
savo unikaliais spektakliais. Mar-
gionių klojimo teatro artistus su 
gražia sukaktimi sveikino daugy-
bė jų kūrybos gerbėjų.

Tądien Margionių klojime buvo 
tęsiama graži tradicija – dešimtus 
metus iš eilės žiūrovus džiugino 
rajoninė kaimo teatrų šventė–kon-
kursas „Citnaginė“ režisieriaus 
Juozo Gaidžio prizui laimėti. Ši 
šventė dar kartą liudijo, jog ji turi 
vykti būtent čia, Margionyse, kur 
tebeplevena prieš bene trisdešimt 
metų į Amžinybę iškeliavusio 
Margionių kaimo šviesuolio, po-
eto ir „režisoriaus“ Juozo Gaidžio 
dvasia, kur kiekviename kaimo 
name gyveno ar gyvena po artis-
tą. Juk margioniškiai, pirmąkart 
suvaidinę 1929 metais, vaidina 
iki šiol. Visi, kurie vaidino uni-
kalaus Margionių klojimo teatro 
scenoje, žiūrovams tarsi dovanojo 
po mažą teatro magijos stebuklą. 

Nedzingės teatro artistai parodė 
Stanislavos Monkevičienės reži-
suotą V.Miliūno komediją „Sien-
laikraštis“.Vėliau į sceną lipo ir 
gausių žiūrovų ovacijų sulaukė 
Merkinės teatro artistai, suvaidinę 
Laimos Jakštienės režisuotą  pjesę 
„Aiškiaregė“ pagal Pavelą Luko-
vą. Taip pat ir Palielukio kaimo 
„Bendraminčių teatriuko“ artistai, 
suvaidinę Indrės Kondratavičiūtės 
režisuotą Kazio Sajos tragikome-
diją „Velnio apsėstasis ir kiti“.

Nugalėtojus, labiausiai vertus 
režisieriaus Juozo Gaidžio prizo, 
rinko komisija. Komisijos pirmi-
ninkė Lina Vosylienė pasidžiaugė, 
kad šis prizas atiteko Margionių 
klojimo teatro artistams. Žiūrovų 
prizą pelnė merkiniškiai. Geriau-
siais aktore ir aktoriumi pripa-
žinti pagrindiniai tragikomedijos 
„Velnio apsėstasis ir kiti“ aktoriai 
Rima Kondratavičienė ir Mindau-
gas Putys.

Visus šventėje dalyvavusius te-
atrus pasveikino bei padėkas įtei-
kė Varėnos rajono savivaldybės 
meras Algis Kašėta. Visi teatrai 
taip pat buvo pagerbti Seimo narės 
Virginijos Vingrienės padėkomis. 
Ji sakė, jog Margionys turi gerąją 
aurą, o kaimo žmonės yra išskirti-
nai kūrybingi ir šaunūs.

Išties, Margionių kaimas uni-
kalus ne tik gražia gamta, Vėlinių 
laužais, bet ir tuo, kad gali di-
džiuotis vienintelis Lietuvoje turįs 
klojimo teatrą, kuriame vaidina 
paprasti kaimo žmonės. Nėra kita-
me Lietuvos kaime žmogaus, kuris 
būtų poetas, dainininkas, artistas, 
režisierius ir dramaturgas kartu, 
koks buvo Juozas Gaidys. Nėra ir 
kito kaimo, kuris turėtų savo kloji-
mo teatrą, gyvuojantį devyniasde-
šimt metų. Nėra Margionyse ir to-
kio namo ar šeimos, iš kurios kas 
nors nebūtų šiame teatre vaidinęs.

Rimutė Avižinienė pažymi, kad 

Paminėtas unikalaus Margionių 
klojimo teatro devyniasdešimtmetis

labai simboliška, jog Varėnos ra-
jono kaimo teatrų šventė vyks-
ta Margionyse. Juk jei ir Juozas 
Gaidys būtų gimęs ne prieš šimtą 
vienuolika, o prieš daugiau metų, 
neabejotinai pirmasis lietuviškas 
spektaklis būtų suvaidintas Mar-
gionyse. „Pati pagrindinė šio fes-
tivalio idėja – paskatinti kaimo 
žmones vaidinti ir kurti vaidini-
mus, kaip tai darė Juozas Gaidys. 
Sumanymas gimė ir dėl to, kad no-
rėjosi, jog kaimo žmonės vaidintų 
ne tik savo kaime, pamatytų, kaip 
vaidina kito kaimo artistai, vieni 
iš kitų pasimokytų. Ši šventė kai-
mų artistams padeda „augti“, jie, 
pamatę, kaip puikiai vaidina kai-
myninio kaimo žmonės, stengiasi 
suvaidinti dar geriau. Man labai 
smagu, kad ir Margionių klojimo 
teatras tarsi atgimė naujai. Mar-
gioniškiai patys parodė iniciatyvą 
suvaidinti šventėje naują spekta-
klį, ir jį suspėjome pastatyti per 
du mėnesius. Negaliu atsidžiaugti, 
nes margioniškiai – ypatingi žmo-
nės, su jais taip lengva bendrauti 
ir dirbti“, – gyrė Margionių kaimo 
artistus režisierė. Ji pagyrimų ne-
gailėjo ir kitiems šventėje dalyva-
vusiems artistams.

Tądien Margionyse buvo ne tik 
vaidinama. Klojimo teatre skam-
bėjo gražiausios senovinės Margi-
onių kaimo dainininkių atliekamos 
dainos. Jos giedojo Juozo Gaidžio 
giesmes, kurios skambėdavo prieš 
kiekvieną klojimo teatro spektaklį, 
tradiciškai po spektaklio sugiedo-
jo Lietuvos himną, o teatrų festi-
valio dalyvius linksmino net keturi 
Margionių kaimo muzikantai. Po 
vaidinimų dalyvių laukė ant laužo 
virta grybų sriuba ir kitos dzūkiš-
kos vaišės bei smagi vakaronė.

Rūta averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo sky-
riaus vyr. specialistė


