
Štai vėl gūdžioj tamsoj įsižiebia Betliejaus žvaigždė – pa-
saulio tamsoje, aistrų ir geismų dar labiau sutirštintoje, sū-
rioje nuo kraujo ir ašarų skonio, apkartusioje nuo pilko pi-

nigų talko, smulkiausiomis dalelytėmis įsiskverbusio į pačią jos
šerdį, kuri kaip didelis medis tiesia savo šaknis į visas puses. 

Štai jau ir baigiasi senieji, 2014-ieji metai – Medinio Arklio me-
tai, arba, kitaip tarus, Trojos arklio metai, kai turėjome progos įsi-
tikinti nesenstančiu ir paties mito, ir antikinės patarlės ,,bijoki-
te danajų, ir dovanas nešančių” aktualumu. Ir to tamsos medžio,
išsišakojusio kaip piktybinis auglys į visas puses, grėslumu. Ir tuo
pačiu kaip niekada iki šiol turėjome progą pajusti broliškumo ir
solidarumo jausmą – šie žodžiai pagaliau skambėjo netuščiai ir
nedeklaratyviai, jie plaukė iš širdies. Neretas galėjo pasakyti: uk-
rainiečiai – mūsų broliai. Be jokios aliuzijos į priverstinę, išgal-
votą sovietinę tautų draugystę.

Šie metai buvo laisvės sąvokos patikrinimo metai. Tam įta-
kos turėjo ne tik įvykiai Ukrainoje, bet ir įvykiai Lietuvoje: Eu-
ro maidanas buvo lakmuso popierėlis, atskleidęs tam tikrų žmo-
nių vertybines nuostatas. Žinoma, ne visiškai – juk nemaža dalis
prisitaikėlių visada laukia paties patogiausio momento, o kai ku-
riems nerūpi niekas kitas, kaip tik pilvo reikalai ir šiokia tokia
asmeninės tuštybės sklaida. Tokių yra visur – ir politikoje, ir vie-
šajame gyvenime, ir kultūroje. 

O ką gali kultūra? Ką gali kultūra, kai žvanga ginklai?.. Ty-
lėti?.. Jauna ukrainiečių poetė parašė įsimintinus žodžius, skir-
tus rusų okupantams: ,,Jūsų religija – karas”, ,,Mes neiekada ne-
būsim broliai, nes jūs gimėt su vergo grandinėmis”, ,,jūs dideli –
o mes didūs”. Žodis gali būti ginklas. Ypač tada, kai reikia atremti
didelę laviną melo ir propagandos. Jos, beje, daug ir užsieniui skir-
tose informacijos priemonėse, ne paslaptis, kad ir JAV yra Krem-
liaus pinigais finansuojamų leidinių.

Taigi žodis – kaip kalavijas. Jis veikiausiai šiandien ir turi
būti toks. Atremiantis ir kertantis. Ne drungnas, ne bejėgiškas.
Ne verkšlenantis. Apginantis šiuolaikinėje visuomenėje jau išnykusią garbės
ir kilnumo sąvoką – sąvoką, kurią pašaipūs komentuotojai priskiria vidu-
ramžiams. Lyg Viduramžiais nebūtų buvę didingų dalykų. Ir vienas iš jų – gar-
bės suvokimas. 

Būdama Lvove, vienoje iš bažnyčių mačiau užrašą prie altoriaus  – ,,Ir mal-
da gali sustabdyti karą”. Ar reikėtų dėl to ginčytis, nesutikti?.. Diskutuoti?..
Tai dalykas, kuris tikinčiajam atrodo toks pat natūralus, kaip saulės patekė-
jimas kasryt. Žinoma, su šiokia tokia abejone – nes nė vienas iš mūsų nežino,
kada tas karas baigsis. Amžinasis pasaulio tamsos ir Kristaus karas. Bet žinome,
kad baigsis, ir netgi žinome tos baigties padarinius. Argi to maža, kad būtume
stiprūs? Kad mūsų laisvė mums atrodytų Dievo duota, o ne kažkieno primes-
ta?..

Ateina Šv. Kalėdos – džiaugsmo  šventė,  širdžių  gerumo puota. Šviečia
Betliejaus žvaigždė – mūsų viltis, mūsų paguoda.
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Kitame numeryje: Magdalenai  Birutei Stankūnienei – 90  • Naujos knygos: šventųjų gyvenimai

Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2014
metams suteikė 24 000 Lt
paramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultūros
sklaida ir kultūros paveldo
išsaugojimas bei lietuvybės
puoselėjimas pasaulyje”
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Ir vieną tylią
žvaigždėtą naktį
mes susitiksim kalnuos Libano

Libano kalnas
gryno sidabro
jisai nesensta ir nerūdija

Žodžiai rūdija
žvaigždės rūdija
tik nerūdija Aukštybių Rožė

Žvaigžde Betliejaus
kelrode sielų
žydėk per amžius kryžiaus viršūnėj

Leonardas Gutauskas. Betliejus

Mūsų viltis, mūsų paguoda

Ksenija Jaroševaitė.  Septyni Švč. Mergelės Marijos džiaugsmų vainikai. 

Vainiko III Paslaptis. Nativitas (Gimimas)



Tyrinėdama šių rankraščių atsiradimo Ameri-
koje versijas galiu teigti, kad Nežinomas asmuo, su-
vokdamas jų neįkainojamą vertę ir svarbą Lietuvos
kultūros istorijai, traukdamasis nuo antrosios sovietų
okupacijos pasiėmęs išsivežė į Vakarus (leidinio ren-
gėjos prielaida – iš Maironio namų). Stengdamasis iš-
saugoti rankraščius, tasai žmogus atnešė juos į „Dar-
bininko” spaustuvę New Yorke (pranciškonų teigimu,
apie 1950 m.) ir atidavė t. Pranciškui Gedgaudui OFM.
Šis perdavė juos istorikui t. Viktorui Gidžiū nui, OFM,
kuris tiek vienoje, tiek kitoje knygelėje įdėjo savo as-
meninius antspaudėlius. Jis siekė, kad Maironio
magiška žodžio galia pasitarnautų lietuvių savasties
svetimoje žemėje išsaugojimui, todėl nusprendė „Pa-
vasario balsų” maketą perduoti Pauliui Jurkui ne tik
saugoti, bet ir paskelbti. Šio leidinio rengėjai teko lai-
mė susipažinti ir bendrauti su P. Jurkumi, žadėjusiu
unikalųjį maketą perduoti
MLLM. Deja, mirtis neleido
jam to padaryti (užgeso
2004 m. balandžio 9 d.). Tik
po kelerių metų pavyko pri-
kalbinti jo dukrą Dainą leis-
ti tėvo archyvinį rinkinį
peržiūrėti ir dalį atsirinkti
iš pradžių Bostone, o vė-
liau New Yorke (kur ir buvo
surastas maketas).

„O ji padavusi 
man lyrą”

J. Mačiulis-Maironis
buvo apsčiai apdovanotas
Aukščiausiojo malonėmis:
kunigo pašaukimu ir poeto
talentu. Rašytojas, pasak
jo, yra charizmatinė asme-
nybė, šauklys ir pilietis.
Aukštai iškėlęs vertybinius
siekius, darbavosi kryptin-
 gai ir tikslingai. Lemiamos
reikšmės jo kūrybos taps-
mui turėjo aplinka, ku-
rioje gimė ir au go. Skaus-
mingos istorinės pervar-
tos, rusų bei lenkų noras
viešpatauti Tėvynėje Lietuvoje skatino Maironio šir-
dyje natūralų pasipriešinimą. Poetas puikiai pažino
ir perprato tautos dvasią, jos praeitį, savitumą, liau-
dies kultūrą. Vertindamas pirmtakus dvasininkus
Kristijoną Donelaitį, Antaną Baranauską, Antaną
Strazdelį, kaip ir jie, žengė kūrybos keliu. Tačiau pra-
lenkė savo mokytojus, įsirašydamas lietuvių litera-
tūroje ne tik kaip poetinės literatūrinės kalbos pra-
dininkas, bet ir kaip subtilios raiškos bei savitos for-
mos eksperimentatorius.

Poeto erdvėlaukis itin platus. Maironis buvo su-
dėtinga kūrybinė asmenybė, ir matanti, ir jaučianti
daug giliau nei jo amžininkai. Pakilęs virš pilkos kas-
dienybės, mokėjo apčiuopti esmę, įžvelgti, pajusti ne-
pakartojamos akimirkos žavesį, sugerti į save įstabų
pasaulio grožį ir gėrį. Jam kūryba – aukščiausia ver-
tybė, estetinė saviraiška, būties įprasminimas. Laiš-
ke Onai Edelienei rašė: „Monotoniškame, kartais ir
pilkame žmogaus gyvenime būna valandėlių, deja, per
trumpų, kai tau švysteli kažkoks naujas spindulys, at-
skrenda kažkoks šnibždesys iš nežinomos, tolimos,
šviesos šalies. Valandėlei pabusi ir imsi ilgėtis kažko...
ko nėra čia, pasaulyje, geriau suprasi savo aukštesnį,
kilnesnį, negu šis žemiškasis, diena iš dienos, laiki-
nas gyvenimas, pajusi savyje lyg kokį naują atgimi-
mą, naujas jėgas.” (J. Mačiulio-Maironio laiškas
Onai Malakauskaitei-Edelienei. Peter burgas, 1897 m.
lapkričio 4 d.)

Galima sakyti, kad poetas visą gyvenimą kūrė vie-
ną poezijos knygą – „Pavasario balsus”. Neatsitikti-
nai pasirinko tokį pavadinimą: pavasaris poetui buvo
maloniausias metas, kai sielą apgaubia būties leng-
vumo skraistė. „Prisikėlimas gyvatą žadėjo”, – rašė
Maironis. Pavasarį prisikelia Aukščiausiasis, o su Juo
ir per Jį vyksta metafizinis prisikėlimas gamtoje ir
žmogaus sieloje. „Pavasario balsai”  – vie nas gra-
žiausių žodžių jungčių, turinčių begalę semantinių

prasmių bei reikšmių lietuvių kal-
boje. Nuolat taisydamas bei reda-
guodamas knygoje jau esančius ei-
lėraščius, Maironis papildydavo ją
naujais kūriniais. Jam gyvam esant
išėjo keturi leidimai – 1885, 1905, 1913
ir 1920 m. Tačiau tikėtina, kad pats
autorius, leisdamas antrąjį leidi-
mą, suklydo ir pavadino jį trečiuoju.
Pasak J. Brazaičio, antrasis „Pa vas-
ario balsų” leidimas nesusektas.
(Vaclovas Biržiška mano, kad jo iš
viso nebūta.) Trečiąkart išleistas
„Lietuvių laikraščio” lėšomis Pe-
terburge 1905 su parašu Maironis
(J.  M-lis). Jame jau 13 naujų eilė-
raščių. <...> Ketvirtas leidimas Kau-
ne 1913, iš viso 74 eilėraščiai. Naujų –
20.  <...> Penktas leidimas Tilžėje
1920, 110 eilėraščių, naujų – 32. <...>
Šeštas leidimas pavadintas „Mairo-
nio raštai I Lyrika”, Kaune 1930, iš
viso 131 eilėraštis, naujų – 24.” (J.
Brazaitis-Ambrazevičius. Raštai. II
t., Čikaga, 1980, p. 183). Debiutinėje
„Pavasario balsų” knygelėje, išleis-
toje Tilžėje 1885 m., buvo 45 eilėraš-

čiai. Beveik visi jie parašyti svetur – Sankt Peterburge.
Pirmoje poezijos knygoje „Pavasario balsai” nu-
brėžta ryški poetinės asmenybės koncepcija, iškris-
talizuoti esminiai kūrybos motyvai bei temos. Reikėtų
pastebėti, kad tai, kas buvo iškelta debiutinėje poezijos
knygoje, laiko bėgsme mažai kito. Tatai liudija pa-
skutinės eilėraščių redakcijos.

Maironio kaip kūrėjo paveikslas daugiaklodis, žė-
rintis įvairiais spalviniais niuansais. Iš vienos pusės,
poetas – tvirta, nepalaužiama ir originali asmenybė,
iš kitos  – aistrų veikiamas ilgesingas svajotojas.
Maironis nenusižengė sąžinės ir širdies balsui, tik vy-
lėsi atrasiąs vaikiškai tyrą ir tikrą svajonių pasaulį.
Kaip ir daugelis poetų, jis intensyviai išgyveno eg-
zistencinį nerimą, tačiau patyrė malonę pajusti eg-
zistencinį džiugesį. Tai išskirtinis jo kūrybos bruožas.
Poetiniame audinyje atsiveria autobiografinės deta-
lės, ryškėja epocha, kurioje brendo ir augo. Iškyla žmo-
gaus – kenčiančio, mylinčio, pasiaukojančio, kovo-
jančio, rezignuojančio, bet viltingai tikinčio Aukš-
čiausiojo teisingumu – portretas. Maironio kūrybos
pagrindu tapo tikėjimas. Poetikos turinį turtino Bib-
 lijos išmintis, sulydyta su lakia vaizduote. Šventasis
Raštas inspiravo rašymo stilių, kalbėsenos savitumą:
eilėraštis – kaip malda, padėka, giesmė, šlo  vinimas,
atgaila, nuolankus susitaikymas. Neišsemiamu kū-
rybos šaltiniu taip pat tapo ilgesingos liau diškos
dainos bei giesmės, nuo vaikystės virpinusios sielą ir
brandinusios taurius jausmus.

Kalbant apie žymesnes Maironio poezijos for-
mavimosi metų įtakas, šalia Adomo Mickevičiaus ir
kitų lenkų rašytojų pirmiausia minėtini rusai: Puš-
kinas, Lermontovas, Tiutčevas ir gal dar Baratynskis.
Iš vokiečių – Getė (ankstyvesnioji lyrika, tolimi ba-
ladės „Der Fisher” atgarsiai „Jūratėje ir Kastytyje”),
Heinė ir ypač Šileris. „Pavasario balsuose” paskelb-
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Šiais metais, minint Lietuvos Nepriklausomybės at-
gavimo dvidešimt penkerių metų jubiliejų, vyko
iškilmingi renginiai, parodos, buvo leidžiamos kny-

gos. Neabejotinai svarų įnašą įnešė ir „Naujojo lanko”
leidykla, parengusi bei „Morkūno ir Ko” spaustuvėje Kau-
ne išspausdinusi puošnų fotografinį V laidos knygos-
maketo „Maironis. Pavasario balsai” leidinį. Šių eilučių
autorė – Maironio sesers Kotrynos proanūkė – surado
ir parvežė unikalią knygą-maketą iš Amerikos, paren-
gė spausdinimui bei parašė išsamų, archyvalijomis iliust-
ruotą įvadą. Knygos viršelio dizainerės – Daiva Zarevi-
čienė ir Laura Inytė; pastaroji profesionaliai sumaketavo
knygą, redagavo Regina Pupalaigytė. Reikia konstatuoti
faktą, kad Maironio knygai „Pavasario balsai” neduotas
Maironio muziejaus leidyklos vardas (toks buvo ad-
ministracijos sprendimas). Todėl ypatingai dėkoju
„Naujojo lanko” direktoriui, šviesios atminties kilnia-
širdžiam žmogui Vidmantui Zavadskui bei „Morkūno
ir Ko” spaustuvės darbuotojams už profesionaliai ir ne-
priekaištingai atliktą darbą. 

Šiandieną laikydama rankose knygą, tyliai ir ramiai
besidžiaugdama, iš visos širdies dėkoju kultūros ir
meno žmonėms, parėmusiems jos išleidimą. J. Mačiulio-
Maironio knyga „Pavasario balsai” išleista kultūros ir vi-
suomenės veikėjų lėšomis. Didžiausias rėmėjas – Gra-
žutės SIRUTIENĖS fondas (pirmininkas Albinas Marke-
vičius), Nijolė ir Vitalis Lembertai; Mindaugas Babonas
(jaunesnysis); Adelė ir Juozas Grinos; Teresė ir Algi-
mantas Landsbergiai; Neringa Railaitė; Angelė Bailey;
Audronė ir Mikas Pakščiai; Ramutė ir a. a. Aloyzas Aidžiai;
Kristina Banakienė; Aldona Venckūnienė; Dalia Augū-
nienė-Kaupienė; Genovaitė Plukienė; Danutė Brazytė-
Bindokienė. Knygos leidybą taip pat parėmė Jo Eks-
celencija Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus. Už svarius bei įžvalgius patarimus rašant įva-
dinį tekstą dėkoju literatūros kritikei, profesorei Viktorijai
Skrupskelytei ir rašytojui Alfonsui Nykai-Niliūnui. Visiems
šiems žmonėms, leidusiems knygai išvysti dienos švie-
są, nuoširdžiai lenkiuosi. Tik jų dėka įvyko STEBUKLAS
– Jono Mačiulio-Maironio knyga „Pavasario balsai”
vėl prikelta gyventi. Žemiau pateikiu sutrumpintą
tekstą iš mano parašyto ir knygoje atspausdinto įvado.

„Gyvenimas sukasi ratu”

XXI amžiaus globalizacijos procese niveliuoja-
si tautos, kinta vertybių samprata, todėl itin svarbu
kaupti, saugoti ir tyrinėti archyvinį kultūros paveldą.
Būtina išgelbėti iš užmaršties ir įtvirtinti tautos są-
monėje tai, kas padėjo ją šimtmečiais vienaip ar ki-
taip gaivinti ir ugdyti. Maironio lietuvių literatūros
muziejuje (toliau – MLLM) šalia poeto literatūrinio
palikimo sukaupti gausūs išeivių rašytojų rinkiniai.
Kaupiant tą medžiagą ypač aktyviai pasidarbavo Da-
nutė Lipčiūtė-Augienė (gim. 1914), Maironio sesers
Kotrynos (1870–1929) jauniau sioji dukra, 1944 m. su
šeima išstumta į Vakarus, iš pradžių ji gyveno Vo-
kietijoje, dabar Jungtinėse Amerikos Valstijose.
1989-aisiais pasikvietusi į Ameriką savo sesers Ele-
nos Lipčiūtės-Babonienės anūkę, šio įvado autorę ir
knygos rengėją, padėjo užmegzti ryšius su emigra-
vusiais rašytojais bei jų artimaisiais. Tos bendra-
vimo gijos nenutrūko iki šių dienų. Daugiau nei dvi-
dešimt metų MLLM formuojami archyviniai išeivių
rinkiniai, vykstama į edukacines stažuotes JAV. Tę-
siamas nuoseklus darbas surandant, atrenkant ir
pargabenant išeivių rašytojų medžiagą bei iš Lie-
tuvos išvežtą kultūros paveldą. Lygiagrečiai yra ren-
kama maironiana. Po atkaklių paieškų pavyko su-
rasti net Maironio rankraščių. Vieną parvežė šio įva-
do autorė; kitą – tėvas Benediktas, OFM (Sigitas Jur-
čys). Abu unikalūs dokumentai pirmą kartą buvo
eksponuojami poeto gimimo 150-osioms metinėms
skirtoje parodoje.

Stebuklai čia pat – greta

Maironis protonotaro drabužiais savo na -
muose Kaune, 1931
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ti Alfredo de Miusė ir Sali Priudomo eilėraščių ver-
timai rodytų, kad Maironį veikė ir prancūzų poezi-
ja. Domėjosi jis ir Rytų kraštais, vertė indų „Rigve-
das”. Tačiau nuo pirmųjų iki paskutiniųjų eilėraš-
čių Maironis buvo ir pasiliko romantikas, siekiantis
svajonę sulydyti su realybe.

„Visą pasaulį priglaust prie širdies”

„Pavasario balsų” penktasis leidimas ženklino
Maironio kūrybines aukštumas, atnešusias jam ne-
blėstančią šlovę. Pirmą kartą Lietuvos kultūros is-
torijoje pasirodė nauja, gausiai iliustruota, albumi-
nė poezijos knyga. Ji išsiskyrė savo turiniu, stiliumi
bei forma. Pasaulyje tai nebuvo naujovė, tokie al-
buminiai leidiniai svetur išėjo gerokai anksčiau.

P. Jurkaus archyve surastas ir į Lietuvą parvežtas
Maironio parengtas maketas atskleidžia kruopštų jo –
sudarytojo, maketuotojo bei redaktoriaus – darbą.
Laikant rankose ir vartant pageltusius knygos lapus,
vietomis įplėštas ir šiek tiek aptrupėjusias įklijas, šir-
dį užlieja nenusakomi jausmai. Tarsi švelni skrais-
tė apgaubia Dainiaus kūrybinio vyksmo švytėji-
mas... Tačiau šios knygos pasirodymas buvo sutiktas
nepalankiomis recenzijomis, sužeidusiomis ir iki gy-
venimo pabaigos skausminga pa sija lydėjusiomis
Poetą.

„Pavasario balsų” ketvirtojo leidimo egzemp-

lioriuje (1913) Maironis kruopščiai ruošia penktą lei-
dimą. Tituliniame lape nubraukia atspausdintą
tekstą „ketvirtą kartą atspausta ir padauginta” ir ran-
ka užrašo: „penktą kartą atspausta ir žymiai pa-
dauginta”. Pirmame lape įklijuotas Maironio rank-
raštinis laiškas leidėjui su prašymais ir nurodymais,
kaip ir ką spausdinti. Nurodyta net data: „1919 09 19” –
simbolinis skaičius. Maironis ruošė naują, penktą-
jį poezijos knygos „Pavasario balsai” leidimą. Kruop-
ščiai redagavo, taisė senus eilėraščius ir daugelyje
lapų iš šono, apačios arba viršaus įklijavo naujus ran-
ka rašytus tekstus. Čia pat šalia atspausdintų eilė-
raščių įrašė naujus, perkeitė eilėraščių numeraciją.
Tarsi dailininkas įkvėptai tapė naują knygos pa-
veikslą siekdamas, kad vienos spalvos liktų šešėly-
je, o kitos labiau išryškėtų. Nuo 6-ojo puslapio pra-
sideda įklijos. Į knygą autorius įtraukia „Praeliu-
dium” iš poemos „Mūsų vargai”, 8-ajame lape ant pa-
klijuoto popieriaus įrašytas eilėraštis „Vilnius”. 9-asis
lapas paklijuotas iš abiejų pusių. Vienoje – eilėraš-
tis „Lietuva brangi”, kitoje – „Nedaugel mūsų”. 11-
ajame lape atsiranda „Sunku gyventi”, 12-ajame –
„Duetas”, 13-ajame – „Vasaros naktys” ir t. t. Knygos
gale įklijuotos iliustracijų kopijos – religinio turinio
paveikslai, Kryžiaus kalno vaizdas, gamtovaizdžiai
bei tautiniais drabužiais vilkinčių lietuvaičių nuo-
traukos. <...> Visai pagrįstai kyla klausimas: kas rū-
pinosi knygos apipavidalinimu ir iliustracijų at-
ranka? Juk iki tol lietuvių literatūroje nieko pana-
šaus nebuvo. Išėjus knygai pasipylė, mano manymu,
nepagrįsti kaltinimai ir nemalonūs pasisakymai ne
tik dėl jos apipavidalinimo, bet ir dėl joje esančių nuo-
traukų bei dedikacijų. Daugiausia nepatenkintų
balsų atsirado, anot Bernardo Brazdžionio, iš „žaliojo
jaunimo”. Šie maksimalistai bei subtilumu nepasi-
žymintys žmonės tarėsi giną savo, kaip literatūrinio
jaunimo, interesus. Maironis anuomet jau buvo pri-
pažintas didysis tautos dainius – klasikas. Vieną iš

neigiamų recenzijų parašė Antanas Venclova, į ją
Maironis skausmingai reaguodamas atsakė. „Pava-
sario balsų” penktasis leidimas tapo poetą žei-
džiančių bei nemalonių svarstymų objektu. Įsi-
plieskė stiprūs debatai ne tik dėl iliustracijų, bet ne-
gailestingai užsimota ir prieš poeto kūrybą. Artimas
Maironio draugas A. Jakštas-Dambrauskas iš pat pra-
džių kritiškai vertino moterų nuotraukas, kurios jam
kaip kunigui nebuvo priimtinos. (Amžininkų teigi-
mu, A. Jakštas-Dambrauskas buvo apskritai prie-
šiškai nusiteikęs moteriškosios lyties atžvilgiu.) Ta-
čiau pasipylus nepalankioms recenzijoms jis narsiai
stojo ginti Maironį kaip vieną didžiausių lietuvių poe-
tų bei aukštą bažnytinį hierarchą: „Kiti yra pasi-
piktinę indėtomis Beatričių fotografijomis. Iki šiol,
tiesa, kiek žinom, nieks iš poetų taip nėra daręs. Su-
tiktą gyvenime moterišką grožį jie stengėsi atvaiz-
duoti gražiomis eilėmis, o ne varsomis. Bet tuo fak-

to klausimo visai nepraeina teisės klausimas. Kad ik-
šiol niekas to nėra daręs, tai dar nereiškia, kad nieks
ir neturi teisės daryti. Tuo remdamies, mes manom,
kad dėl indėjimo Beatričių fotografijų „Pav. Bal-
suosna” nieks neprivalėtų daryti Maironiui prie-
kaištų. Jis turėjo pilną teisę tai padaryti, ir esame tik-
ri, ilgainiui ims tąja teise naudotis ir kiti mūsų poe-
tai. Nes jei moksle svarbu pažinti fenomenų prie-
žastis, tai ir literatūroj, toli gražu, ne pro šalį žinoti,
kas tai buvo do Beatričė, kuri yra dainiui įkvėpus tą
ar kitą gražų poezijos dalyką.” (Balys Sruoga. „Ado-
mas Jakštas – literatūros kritikas.” „Baras”, 1925,
p. 47.) 

MLLM rinkinyje saugomas artimo Maironio
draugo vyskupo Kazimiero Paltaroko laiškas mu-
ziejaus darbuotojui Petrui Rimkūnui, atskleidžian-
tis knygos rengimo paslaptis. „Maironiui leidžiant
V Pavasario balsų laidą, pasišovė Seminarijos klie-
rikai, daugiausia Jurgis Jankevičius, vėliau baigęs
Meno mokyklą ir žuvęs motociklo katastrofoje,
iliustruoti. Bet padarė per mažai iliustracijų. Spaus-
tuvininkas Jagomastas bruko, kas pakliuvo, ir vis dar
stigo. Pagaliau iš Maironio albumo parinko nuo-
traukų. Taip į „Balsus” greta gamtos vaizdelių pa-
kliuvo keletas merginų.” (Iš vyskupo K. Paltaroko laiš-
ko P. Rimkūnui. Panevėžys, 1942 10 22.)

Išties, jeigu viskas būtų buvę atlikta meniš-
kiau, subtiliau ir estetiškiau, tai „Pavasario balsų”
penktasis leidimas būtų galėjęs tapti laikomas mo-
dernia naujove. Tačiau, kad ir kaip būtų, Maironis
su savo knyga lieka savotišku novatoriumi. Savaime
aišku, kad visi tie „kaltinimai” ir primityvios re-
cenzijos nesumenkino Maironio reikšmės ir svorio
lietuvių literatūroje.

„Išvilkę žmogų akyse...”

Pasirodžius „Pavasario balsų” penktajam leidi-
mui ir pasipylus nepagrįstiems kaltinimams, tarsi iš-
sipildė poeto žodžiai: / Išvilkę žmogų akyse, prieš so-
čią žiovaujančią minią, / Prekiauja gyva jo dvasia ir
rodo perpjovę krūtinę. / Maironis rezignavo, neatsa-
kinėjo į nepagrįstą kritiką, užgaulias replikas.

Ši knyga atsidūrė ir apaštalinio vizitatoriaus A.
Zecchinio taikiklyje. 1922 m. rašydamas pranešimą
į Vatikaną apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje, neigiamai
apibūdino Kauno seminarijos vadovą: „Apie rekto-
rių kalbama, kad daug rašo lietuviškai ir publikuo-
ja erotinę poeziją, pasirašydamas slapyvardžiu, ta-
čiau, nepaisant to, visi žino, kas yra autorius. Prieš
keletą metų jo pavardė buvo Maculewicz, tačiau da-
bar jis Maironis, Mačiulis.” ( Iš knygos „Lietuva ir
Šventasis Sostas (1922–1938) .” Nuolatiniai skundai
į Vatikaną menkino daugiau nei dvidešimt metų są-

žiningai ėjusio rektoriaus nuopelnus. 1931 m. jam
buvo suteiktas protonotaro titulas, bet tai jau nebe-
džiugino pavargusio, deja, ne nuo darbų, o nuo ne-
malonių nesusipratimų dvasininko. Jis rašė: „Kaip
nepastovi žemiškoji garbė ir kaip greit mainosi žmo-
nių nusistatymas ir nuomonės! O mes tiek kartų tai ak-
lai miniai pataikaujame, kad jai patikus, kad iš jos iš-
meldus žiupsnelį tuščio pagyrimo.” (Maironis. Pa-
moks las. Domin. Passionis apie Kryžiaus kelią. 1927
balandžio 3 d.). Maironis nepataikavo miniai, susi-
telkęs ramiai ir oriai dirbo toliau. Tačiau anų dienų
skausmingų įvykių pasekmės įžvelgiamos jo poezi-
joje. Ruošdamas „Pavasario balsus” naujam leidimui,
1920 m. išėjusioje knygoje kūrė naują maketą. Šis eg-
zempliorius, išlikęs MLLM, išsiskiria tiek savo lite-
ratūrine verte, tiek autoriaus asmenį charakteri-
zuojančiais faktais. Maketas tampa nebyliu liudi-
ninku, atskleidžiančiu anuometines poeto nuotaikas.
Knygelės pradžioje Maironis įklijavo eilėraštį „Skaus-
mo skundas” (vėliau pakeitė į „Skausmo balsas”), ku-
ris ir tampa atsaku jį puolusiems žmonėms. Rank-
raštyje pridėjo: „Spausdinti tik po mano mirties”
(1927  VIII  12). Ši data siejama su skaudžiu auto-
biografiniu faktu: iš Vatikano Maironį pasiekė žinios
apie priimtą sprendimą nušalinti jį nuo rektoriaus
pareigų.

„Mano užkylančiai metai...”

Muziejuje esama ir dar vieno vertingo rankraš-
čio – Maironio Raštų I tomo. Tekstas rašytas ant ne-
didelių baltų dvigubų lapų arba ant vieno lapo juo-
du rašalu. Iš viso 240 lapų. Maironio rašysena smul-
ki, daili, beveik kaligrafiška. Eilėraščiai pergru-
puoti, kai kur pataisyti. Kaip ir ankstesniuose lei-
dimuose, autorius neskirsto eilėraščių į skyrius. Ta-
čiau ryškus sugrupavimas pagal tematiką, turinį bei
formą. Į pirmą planą autorius iškelia eilėraščius, nu-
sakančius kūrėjo-poeto pašaukimą, jo siekius, troš-
kimus, misiją. Kita grupė – eilėraščiai gamtine te-
matika. Juose nusakomi poeto jausmai, reflektuojant
per gamtos kaitą. Dar vienoje grupėje – poeto bei ku-
nigo žvilgsnis į gyvenimo aistrų verpetus. Vienas prie
kito rikiuojasi ir Tėvynės meilės, laisvės siekio, iš-
sivadavimo nuo priespaudos, žūtbūtinės kovos dėl Lie-
tuvos ateities motyvais parašyti eilėraščiai. Asme-
ninio pobūdžio eilėraščiai atveria emocionalią, ne-
ramią kūrėjo širdį, kuriai nesvetimi meilės, skaus-
mo, ilgesio jausmai. Prie jų priglunda jau rezignuo-
jančio poeto eilėraščiai – skausmo skundai bei ne-
gailestingos satyros, stebėtinai aktualios ir gyvai tin-
kančios dabartiniams mūsų laikams. Vėliau seka pos-
mai, nusakantys jo kelionėse užfiksuotus nuostabius
vaizdus. Į knygos galą nukelti vertimai, sonetai ir ba-
ladės.

Tai testamentinė dainiaus valia – kūrybinis au-
toportretas, kurį atbaigęs, padėjo paskutinį tašką.

Pirmi „Pavasario balsų” leidimai būdavo pra-
dedami patriotiniu eilėraščiu „Jau niekas tavęs taip
giliai nemylės” („Pirmoji meilė”). Ruošdamas pa-
skutinę knygos redakciją, poetas pirmuoju įrašė ei-
lėraštį „Ačiū Tau, Viešpatie”. Tai Aukščiausiojo
šlovinimo himnas, patvirtinantis, kad Maironio ti-
kėjimo dėmuo buvo viską aprėpiantis, stipresnis net
už tautinį. Šis eilėraštis-himnas nusako jo kūrybos
esmę: gyvenimas – tai auka dėl aukštesnių idealų.
Jame skamba didi pagarba ir nuolanki padėka Die-
vui: 

/ Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas / Sergėjai
mano gyvenimo rytą: / Argi tai sykį per daug patikė-
damas / Bėgau į tinklą, gudriai išraizgytą! / Žūti ne-
leido tik šventas tikėjimas, / Tėviškas Tavo Apveizdos
budėjimas /.

Jonas Mačiulis-Maironis iškėlė lietuvių lyriką
į klasikinio meno aukštumas. Drįsčiau teigti, kad jis
yra NAUJOS lietuvių poezijos pradininkas su ab-
soliučiai nauju, ligi tol mūsų literatūroje negirdėtu
ESTETINĖS saviraiškos plačiu ir giliu lauku. Tai
charizmatinė asmenybė, neabejotinas tautos šauk-
lys ir VIENINTELIS toks nacionalinės sąmonės
bei patriotizmo žadintojas.

Prabėgo daugiau nei aštuoniasdešimt metų nuo
Maironio mirties, bet gyvenimas „sukasi ratu”.
Kai kas sako, kad poetas ir vėl ateinąs į mūsų esa-
tį. Norėčiau paprieštarauti: didysis mūsų KŪRĖJAS
niekada nebuvo iš jos išėjęs. Maironis daugelio te-
betapatinamas su Lietuva ir su lietuvybe. Visuose že-
mynuose, kur tik yra mūsų tautiečių, skamba jo dai-
nos ir giesmės. Kur šio  stebuklo  paslaptys,  kame
glūdi magiška ir kerinti jo eilėraščių galia? Atsa-
kymas lakoniškai konkretus: jo poezijos autentiš-
kume.

Daina Jurkus (dešinėje) ir Virginija Paplauskienė New
Yor  ke, Vidos Jurkus namuose

Maironio ,,Pavasario balsų”  V laidos maketo faksimilė



Važiuojantys per Kėdainius Pa-
nevėžio link atkreipia dėmesį
į šviesius rūmus Basanavi-

čiaus gatvėje, seno parko apsuptyje, ant
Smilgos upelio kranto. Tai JAV, Čika-
goje, gyvenusios ir kūrusios dailinin-
kės Janinos Monkutės-Marks 2001 m.
įkurtas dailės muziejus. Nors jos pa-
čios tarp gyvųjų jau nebėra, bet jos pri-
siminimas Kėdainiuose dar gyvas, nes
muziejus saugo ne tik šios menininkės
kūrybą, bet ir aktyviai dalyvauja Kė-
dainių krašto kultūriniame gyveni-
me. Beje, ir dailininkės palaikai ilsisi
Kėdainių kapinėse, jos tėvų kape. Už
nuopelnus kraštui Janinai buvo įteik-
ta krašto kultūros premija, o 2007 me-
tais suteiktas Kėdainių krašto garbės
pilietės vardas.

Muziejaus istorija tokia: 2000 m.
Janina Monkutė-Marks įsteigė pelno
nesiekiančią organizaciją ir įsigijo
Kėdainių krašto muziejaus, įsikūrusio
buvusiame Juozapavos palivarke, pa-
statą. Pastatas buvo rekonstruotas, at-
kurtas XX a. pradžios architektūrinis
vaizdas, pagal naujausius reikalavi-
mus įrengtos galerijos salės, sutvar-
kyta aplinka. Pirmosios parodos „Do-
vana tėviškei” atidaryme dalyvavo ir
pati mecenatė bei jos sūnūs Paul ir Pe-
ter Marks, Sigi Nagys su žmona Liz,
tuometinis JAV ambasadorius Lietu-
voje John Tefft ir ponia Mariella Tefft,
Seimo nariai, Kėdainių valdžios at-
stovai. 

Kodėl Janina Monkutė-Marks pa-
sirinko Kėdainius? Tai jos jaunystės
miestas. Tėvo, geležinkeliečio, šeima,
užėmus Klaipėdos kraštą, iš Pagėgių
persikelia į Kėdainius, motinos gim-
tuosius kraštus. Janina mokėsi Kė-
dainių gimnazijoje, gimnazijos direk-
torius, rašytojas Juozas Paukštelis ga-
bią menams mergaitę nukreipė į teat-
rą. Ji, 1942 m. išlaikiusi stojamuosius
egzaminus į Kauno valstybės teatro
studiją, tapo studijoke, kartu lankė
Kauno penktąją gimnaziją.

„Mano sieloje – šventė. Mano do-
vana tėviškei tapo realybe. Grįžau
namo, kur tėvų kapai, kur numylėtas
Nevėžis, kur mylėta, svajota, padan-
gėm skrajota”, – 2001 m., atidarant
pirmąją parodą, sakė J. Monkutė-
Marks. 

Janinai teko paragauti karčios
karo pabėgėlės duonos. Tėvai liko Lie-
tuvoje. UNRRA (Jungtinių Tautų pa-
galbos ir rekonstrukcijos administra-
cija) organizacijai tarpininkaujant Ja-
nina buvo priimta į Insbruko univer-
sitetą Austrijoje, kur studijavo ar-
cheologiją, meno istoriją ir italų kalbą.
Po to persikėlė į Prancūzų zoną, Frei-
burgą Vokietijoje, kur buvo įsteigta
Menų ir amatų mokykla, vadovaujama
dailininko Vytauto Jonyno. Čia jos
mokytojai buvo garsūs išeivijos me-
nininkai. Tekstilės meną studijavo
pas Antaną ir Anastaziją Tamošai-
čius, piešimą – pas Vytautą Kasiulį, Vy-
tautą Jonyną. Su Vokietijoje gimusiu
pirmuoju sūneliu Sigi persikėlė į JAV,
kurį laiką gyveno Maine valstijoje, po
to, išgirdusi, kad Čikagoje steigiamas
Lietuvių teatras, atvažiavo į Čikagą.
„Dienomis dirbome fabrikuose, o va-
karais gyvenome teatro meile”, – rašo
Janina Monkutė-Marks 2002 m. Lietu-
voje išleistame savo meno darbų al-
bume. 

Vėliau ji atsidėjo dailei – tobuli-

nosi piešimo,
grafikos, dekora-
vimo ir komerci-
nio meno srity-
se, mokėsi audi-
mo. „Su vyru Ira
apkeliavome visą
pasaulį, – rašo
gerb. Janina savo
knygoje. – Do-
miuo si liaudies
menu, tad kelio-
nėse rinkau įvai-
rių tautų kūry-
bos pavyzdžius:
audinius, siuvi-
nėjimą, medžio
skulptūras, ke-
ramiką ir t.t. Vy-
ras savo juvely-
rikos parduotu-
vėms pirkdavo deimantus, safyrus,
smaragdus ir kitus brangakmenius, o
aš lankydavau vietines turgavietes ir
muziejus. Per daug metų surinkau iš-
samią primityvaus meno kolekciją”. 

Janinos Monkutės ir Iros Marks
šeimoje užaugo keturi sūnus, kurie, be
kita ko, buvo ir yra mamos muziejaus
Kėdainiuose direktorių tarybos na-
riai: Sigi Nagys, Danny, Peter ir Paul
Marks.

Dailininkė Janina Monkutė-Marks
brendo veikiama lietuvių liaudies
meno, bet jai įtakos turėjo ir moder-
niosios Amerikos to meto dailės srovės.
Ji buvo suartėjusi su „Agresyviojo
meno” (Art Brute) dailininkų grupe,
kurios nariai kūrė karo, agresijos,
prievartos negailestingame pasaulyje
temomis. Ankstyvajame kūrybos lai-
kotarpyje dailininkė daugiau tapė.
Septintojo dešimtmečio pradžioje Ja-
ninos Marks tapyba pasuka abstrak-
cijos ir dekoratyvumo link. Dailininkė
eksperimentavo koliažo technika. Jai
imponavo tuo metu atsiradęs naujas
reiškinys – „pop” menas, kuris sutel-
kė dėmesį į prekių reklamą, laikrašti-
nius komiksus, komerciškai eksploa-
tuojamus tautinius simbolius, televi-
zinę tikrovę, kasdienės buities reik-
menis ir sureikšmino juos iki meninio
objekto statuso, – kaip rašo Danas
Lapkus apžvalginiame Janinos Mon-
kutės Marks kūrybos straipsnyje (Ja-
nina Monkutė Marks, 2002, Baltos lan-
kos). Vėlesniu kūrybos laikotarpiu
dailininkė ima daugiau dėmesio skir-
ti tekstilei. Jai paskyrė paskutinius 40
metų. Retrospektyvinę parodą 2008 m.
buvo surengusi Kėdainiuose. Čia yra
veikusios ir įvairios kitų išeivijos me-
nininkų parodos – foto menininko Jo -
no Kuprio (Čikaga), Nelės Zirnites Žu-
kauskaitės (Ryga) grafikos darbų, iš-
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Audronė V. Škiudaitė

Janinos Monkutės-Marks dailės muziejus-galerija Kėdainiuose

eivijos moterų dailininkių kūrybos ir
kt. parodos.

Janinos Monkutės-Marks darbai
buvo eksponuoti Čikagos Meno Insti-
tuto (Chicago Art Institute), Šiaurės pa-
krantės meno lygos (The North Shore
Art League) Vinetkoje, Ilinojaus vals-
tijoje, Kopų meno fondo (Dunes Art
Foundation) Mičigano mieste, Indianos
valstijoje, galerijų „Sun Times” Čika-
goje, „Old Water Tower Place” Čikago-
je parodų salėse, taip pat Vašingtone,
Lietuvos ambasadoje ir t. t. Janina
Mon kutė-Marks buvo nuolatinė svar-
biausių Amerikos lietuvių dailės cent-
rų – Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus, Čiurlionio galerijos, Lietuvių dai-
lės muziejaus Lemonte – parodų daly-
vė. Apie metus Janinos darbai: tapyba,
grafika ir tekstilė buvo eksponuoti
JAV ambasadoje Lietuvoje. Janinos
darbais grožėjosi beveik visų didžiųjų
Lietuvos miesto muziejų lankytojai.

Janina Monkutė-Marks buvo ne
tik dailininkė, bet ir parodų kuratorė
– nuo 1972 m. organizavo populiarią
kasmetinę Haid Parko meno centro na-
rių dailės parodą. 1974 m. ji buvo vie-
na iš Lietuvių moterų dailininkių
draugijos Čikagoje steigėjų ir vadovių.

Muziejaus Kėdainiuose ekspozi-
cijoje ir fonduose saugomos svarbiau-
sios Janinos Monkutės-Marks kūrybos
kolekcijos: ankstyvoji Janinos Mon-
kutės-Marks kūryba (1958–1962), pop-
me no laikotarpio kūryba (1962–1966),
grafikos kolekcija ir gobelenai (1970–
2010). Po Janinos išėjimo Anapilin
mu ziejaus fondai dar pasipildė jos
darbais ir jos surinkta liaudies meno
iš viso pasaulio kolekcija. Kultūrinis ir
edukacinis J. Monkutės-Marks mu-
ziejaus Kėdainiuose įsipareigojimas –
dalintis su žmonėmis meno gyvenimu,
rengti simpoziumus, paskaitas, lite-

ratūros vakarus, koncertus, pristatyti
kūrybos dinamiką ir įvairovę, daly-
vauti šalies ir Kėdainių kultūriniame
gyvenime. 

Janinos Monkutės-Marks muzie-
juje-galerijoje rengiamos Lietuvos ir
užsienio menininkų personalinės bei
grupinės parodos. Pirmenybė teikiama
tekstilei. Štai šios vasaros pabaigoje
muziejus paskelbė kvietimą meninin-
kams teikti paraiškas dalyvauti Tarp-
tautinėje kalėdinėje lėlių parodoje „Lė-
lių karalystė”. Ji atidaryta gruodžio
pradžioje, joje dalyvauja 34 menininkai
su daugiau kaip 80 lėlių. Tai jau antroji
lėlių paroda, pirmoji buvo surengta
2009 metais. 

Muziejaus direktorės Dalios Min-
kevičienės-Jazdauskienės, kuri yra p.
Janinos dukterėčia, klausiame, kas čia
pasikeitė po dailininkės ir muziejaus
įkūrėjos bei fundatorės J.Monkutės-
Marks mirties 2010 m: „Muziejaus veik-
la iš principo beveik nepakito, tik nėra
Janinos. Parodos ir renginiai, projektai
ir edukacinė veikla vyksta toliau. Tę-
siame Janinos idėjas ir užsibrėžtus
tikslus skleisti meną ir siekti, kad mu-
ziejus ir toliau būtų kultūros ir meno
centras. 2012 m. vyko Tarptautinė teks-
tilės paroda Azija-Europa, autoriai – iš
12 Europos ir 5 Azijos šalių. 2013 metais
minėjome Janinos 90-ies metų jubilie-
jų, o jos personalinę tekstilės parodą su-
rengėme Lietuvos Respublikos Seime
(parodos globėjas – tuo metu buvęs
Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas).
Tais pačiais metais vyko įdomi perso-
nalinė Reginos Palaitytės-Benson iš
JAV tekstilės paroda. 

2014 m. didelio lankytojų dėmesio
sulaukė Indrės ir Remigijaus Kriukų
stiklo meno paroda, Tarptautinė fo-
tograviūrų ir tapybos paroda (meni-
ninkai iš Japonijos, Amerikos ir Pran-
cūzijos). Po lėlių parodos laukia įspū-
dinga tarptautinė paroda ‘Azija-Euro-
pa 2’, atvykstanti iš Prancūzijos. Da-
lyvaus menininkai iš Europos ir Azi-
jos šalių. Kaip ir Janinai esant, aš
kiekvienais metais vykstu į JAV, dabar
jau pas savo pusbrolius, renkamės į
muziejaus tarybos posėdį, pristatau fi-
nansinę ir kultūrinę ataskaitą, apta-
riame ateities planus kitiems metams.
Muziejus turi savo narius, jų Lietuvo-
je turime daugiau kaip 90, o Ameriko-
je – daugiau kaip 120”. 

Janinos Monkutės-Marks muziejus-ga-
lerija, J.Basanavičiaus 45, Kėdainiai LT –
57182; el. paštas: galerija@jmm-muziejus.
lt; www.jmm-muziejus.com

Lėlių  parodos plakatas

Janina Monkutė Marks (k.) ir Dalia Minkevičienė-Jazdauskienė

Janinos Monkutės-Marks muziejus – galerija Kėdainiuose
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Algis Vaškevičius

Grafiko Telesforo Valiaus jubiliejaus paroda – V. Kasiulio muziejuje

T.Valius laikomas svarbiu Lietuvos grafikos is-
torijai kaip savito originalaus stiliaus kū-
rėjas, meistriškų medžio ir lino raižinių,

spalvotų litografijų ir monotipijų autorius. Žemai-
tijos krašte gimęs ir apie Žemaitiją nuolat kalbėjęs
savo kūryboje bei laiškuose, T. Valius mokėsi Tel-
šiuose, vėliau Kauno meno mokykloje, lankė Adomo
Galdiko vadovaujamą Specialiojo skyriaus grafikos
studiją. Regina Urbonienė, šios parodos kuratorė, tei-
gia, kad T. Valiaus kūrybai visada buvo būdingos
stiprios emocijos, naujų meno išraiškos priemonių
paieška. Jis domėjosi ir naujausiais prancūzų fovis -
tų, ir vokiečių ekspresionistų bei rusų grafikų kū-
ri niais. Pasak kuratorės, T. Valiui ypač buvo artimas
ekspresionistų siekis mene įkūnyti stiprias emoci-
jas, atskleisti ne tik šviesias, bet ir tamsiąsias žmo-
gaus egzistencijos puses ir nebijoti tai perteikti aš-
tria, nenudailinta forma.

1937 m. Valius baigė Kauno meno mokyklą, tais
pačiais metais pradėjo dalyvauti dailės parodose, o
1938 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. Jau
gyvendamas Kaune, dažnai sugrįždavo atostogų į Tel-
šius, nes gimtoji Žemaitija visada buvo labai svar-
bi dailininkui, tai liudija ir daugelio jo darbų pa-
vadinimai. 

1941 metais T. Valius persikėlė į Vilnių, dėstė Vil-
niaus dailės akademijoje, vadovavo grafikos studi-
jai. 1943 m. nacių okupantams uždarius akademiją,
jis grįžo į Telšius, o artėjant frontui 1944 m. spalio
pabaigoje išvyko iš Lietuvos ir pasiekė Vieną. Čia T.
Valius dalyvavo parodose ir tapo Austrijos meno
draugijos nariu, dėstė V. K. Jonyno
įkur toje Freiburgo dailės ir amatų
mokykloje. 

Dailėtyrininkai pastebi, kad pir-
mųjų pokario metų dailininko grafikos
tematikoje bei stilistikoje ryškus tau-
tinis tapatumas. Gimtosios žemės pra-
radimo skausmas raižiniuose įkūnytas
lietuviškos tematikos siužetais ar me-
taforiškais įvaizdžiais. Nedidelio for-
mato, ekspresyvios raižysenos medžio
graviūrose dailininkui lakoniška for-
ma pavyko išgauti monumentalų epi-
nį skambėjimą.

1949 metais iš Austrijos Valiai per-
sikėlė į Kanadą ir atsidūrė Monrealy-
je, o po kelių mėnesių apsigyveno To-
ronte. Čia jis toliau intensyviai kūrė ir
tęsė ekspresionistinės raiškos tradi-
cijas. T. Valiaus kūryba greitai buvo pa-
stebėta ir įvertinta, 1951 m. jis buvo iš-
rinktas daugelio Kanados meno drau-

gijų nariu, o 1967 m. buvo apdovanotas
Kanados šimtmečio medaliu už įnašą į
šios šalies kultūrą.

Parodos kuratorė pastebi, kad di-
džiulę įtaką T. Valiaus kūrybai padarė jo
kelionė į Paryžių 1956 metais. Nuo tada

į dailininko kūrybą įsiveržė spalvos, at-
sirado naujų išraiškos priemonių – li-

tografija, monotipija, kurią T. Valius nuolat tobulino.
Vėliau Paryžiuje jis lankėsi ir įkvėpimo ieškojo dar
ne vieną kartą, čia bendravo su pažįstamais daili-
ninkais V. Kasiuliu, Antanu Mončiu, Žibuntu Mikšiu. 

R. Urbonienė teigia, kad dailininkas buvo labai
aktyvus ir produktyvus, jis labai vertintas ir Ame-
rikoje, nuolat buvo laukiamas Čikagoje, kur vietos
lietuviai jį gerai pažinojo ir buvo nuolat stebinami
dailininko naujovių ir eks-
perimentų. T. Valius ir Kana-
doje, ir Amerikoje buvo labai
aktyvus lietuvių bendruo-
menės narys, lietuvybės puo-
selėtojas. Jis niekada neati-
trūko nuo gimtosios Lietu-
vos, Žemai tijos ir laiškuose
rašė, kad jo darbai kuriami
Žemaitijos vardu.

Tą liudija spalvotų ofor-
tų ir litografijų ciklas „Že-
maitija” (arba „Samogitia”,
1968–1973) bei spalvotų litog-
rafijų ciklas „Paskutinis ry-
tas” (1963–1977). Paskutiniųjų
jo sukurtų ciklų „Žemaitija”,
„Jubiliejinis Vilnius” (1973),
„M. K. Čiurlionis” (1975) jau
vien pavadinimai nurodo dai-
lininko ryšį su gimtine, o jų
įvaizdžiai tiesiogiai įkvėpti
lietuvių meninės tradicijos.

Intensyvus kūrybinis ir pedagoginis darbas iš-
sekino jėgas, ir 1977 m. gruodžio 1 d. T.Valius mirė,
buvo palaidotas Toronte. Jo žmonos Aldonos valia
prieš dešimtmetį, minint dailininko 90-ąsias gimi-
mo metines, menininko palaikai perlaidoti Tel-
šiuose. Valių šeimos kapavietėje Telšių kapinėse ant-
kapio granite iškaltas T. Valiaus raižinys ,,Velykų
rytas Lietuvoje”.

Tada žymaus tautiečio sugrįžimą pagerbė Tel-
šių rajono savivaldybės vadovai, Lietuvos daili-
ninkų sąjunga, palaikus į Lietuvą atgabenęs sūnė-
nas Algis Krašauskas, žemaičių muziejaus ,,Alka”
direktorius Stasys Kasparavičius. Prisiminimais
apie T. Valių pasidalijo Telšių žemaičių dramos te-
atro atstovai, T. Valiaus sūnėnas dailininkas And-
rius Valius, tautodailininkas Jonas Paulauskas.

Į Lietuvą sugrą-
žinta ir gausi meninin-
ko kūryba, jo darbų yra
įvairiuose Lietuvos mu-
ziejuose, nemažai jų ir
Telšių „Alkos” muzie-
juje. Dailininko kūry-
binis palikimas gausus
ir vertingas. Dailėtyri-
ninkai pastebi, kad ryš-
kų ir originalų meni-
nin ko stilių formavo
gimtosios Žemaitijos et-
niniai lobiai, antrosios
tėvynės Kanados kul-
tūra ir modernaus, nuo-
lat lankomo Paryžiaus
dvasinės impresijos. 

Parodoje V. Kasiu-
lio dailės muziejuje Vil-
niuje galima pamatyti
ir įvairaus laikotarpio
T. Valiaus darbų, ir pa-
žiūrėti vaizdo filmą, ku-
riame rodomos jo fotog -
rafijos, darbų nuotrau-

kos. Filmas trumpai ap-
žvel gia labai turiningą ir produktyvų dailininko
kūrybos kelią. 

V. K. Jonyno galerijos Druskininkuose šei-
mininkės dailėtyrininkės Vidos Mažrimienės kal-
binamas dailininko sūnėnas A. Valius, paklaus tas,
ar platus dailininko šimtmečio paminėjimas ir jo
darbų parodos keliuose Lietuvos miestuose rodo,
jog dailininkas sugrįžta į tėvynę, kurios nostalgi-
ją jautė visus savo gyvenimo metus, atsakė, jog „mi-
nėdami iškilaus lietuvių dailininko šimtmetį,
mes tarsi gyvą jį matome jo darbuose, regime vi-
ta lišką šuolį pasaulinių stilių sintezėje. 

Kurdamas modernistinėmis struktūromis,
jis pasakojo apie gimtąją Žemaitiją, baltiškąją lie-
tuvių praeitį. Išėjęs sugrįžti – taip reikėtų charak -
terizuoti T. Valiaus gyvenimo taką. Šis takas at-
spindi pasišventimą menui, atradimus, naujų iš-
raiškų plėtotes. Gera, kad jis matomas Lietuvoje”.

Telesforas Valius  tarp savo darbų

T. Valius. Žemaitija

T. Valius. Vilnius

T. Valius. Žemaitija II 

Iki ateinančių metų sausio vidurio Vilniuje, Vytauto Kasiulio dailės
muziejuje veiks retrospektyvinė žymaus lietuvių grafiko Telesforo Va-
liaus (1914–1977) darbų paroda, skirta jo gimimo šimtmečiui. Jau ro-
dyta jo jaunystės mieste Kaune, taip pat jo bičiulio Vytauto Kazimiero
Jonyno galerijoje Druskininkuose dabar ji atkeliavo į V. Kasiulio mu-
zie jų. Tai simboliška – V. Kasiulį T. Valius gerai pažinojo, lankydavo-
si pas jį Paryžiuje, kuris dailininko kūrybai turėjo didelę įtaką.



„Kaltanėnų šnektos žodyno” (2008) autorė Angelė Vilutytė-Rimševičienė –
ilgametė Lietuvių kalbos instituto darbuotoja, viena iš didžiojo „Lietu-
vių kalbos žodyno” teksto rašytojų ir redaktorių – greta savo tiesioginio

darbo užrašinėjo gimtosios šnektos žodžius ir parengė didoką žodyną (5 725 lizdai) –
vieną iš vienuolikos mūsų tarmių žodynų.

Kaip rašo pratarmėje autorė, žodžius ji užrašinėjo atostogaudama ir kiekviena
proga parvykusi į gimtąjį Kūrinių kaimą. Per keletą dešimtmečių išvaikščiojo de-
šimtis kaimų, kalbino daugiau kaip pusę šimto tradicine šnekta kalbančių seniau-
sios kartos savo parapijos žmonių. Apie penktadalis žodyne pateikiamų žodžių at-
ėję iš svetimų kalbų, bet lietuviškoji leksika džiugina vaizdingumu.

Esu parašęs šio žodyno recenziją (ji paskelbta mokslo žurnalo „Acta linguisti-
ca Lituanica” LXX tome), o dabar norėčiau pasidžiaugti kalbininkės užfiksuotomis
gimtosios šnektos grožybėmis.

Bene ryškiausiai pastebimi dažni mažybiniai vardažodžiai. Žodžiai su mažybi-
nėmis priesagomis parodo kalbančiųjų minties švelnumą, pagarbą, meilę, užuojautą
kalboje minimiems asmenims ar dalykams: Sušalęs vaikas, lūpytės dreba; Ką gi anas
tas žmogelis padarys, čia vyro reikia drūto.

Kaltanėniškės močiutės džiaugiasi vilnoniūte skarele, patenkintos pasakoja: duk-
relė mano dažnai atvažiuoja. Įdomus kreipinys į žodyno autorę: Vaikele, kaip gerai,
kad atėjai in man’.

Čia stebimasi, kad pradalgėlė siauruciūtė; Kokia te pirkelė – langeliai mažučiai,
žema; Jau kai špygelės telyčiūtės ra-
geliukai; Žvaigždžiūtė kaktoj, a visa
marga karvė; pasiguodžiama: Šul-
nelis mažutis, ale [v]andenio gana;
Priemeniūtė maža  – pasdėt neturiu
kur; Plutelę sugriaužiu ir sėdžiu.

Jau ir iš cituotų pavyzdžių maty -
ti, kad šnektoje dažna mažybinė prie-
saga -utis, -utė. Ypatingą kaltanėniš-
kių bruožą mažybiškai pavadinti jau
ir taip mažus dalykus rodo dažnai pa-
vartojami žodžiai su dvigubomis
priesagomis: Lempeliūtė tik ką mirk-
si: žibalo ir to nebuvo; Skareliūtę
marti dovanų atavežė; Vilnone skare -
liūte ryšėjau visą žiemą, sveika galvai;
Takeliukas tik ką matos, ažužėlęs;
Kvepia riekeliūtė suvalgyt ir sausos
duonos; Aušta, švieseli�tė, jau i ke-
liuos, einu tvartan in gyvulius; Kai
špygeliūtė karvytė, o pieno duoda;
Skryneliūtėj susdėjus pinigus; Pirke-
lė susėdus suvis, i teip mažučiūtė
buvo; Mažučiukas suvis sūreliukas
išė[jo], o šitiek varškės buvo; Upeliūtė

prie mum suvis siauručiūtė; Numirė teveliukas – likom basi, gryni.
Žodyno autorė turi daug užrašytų šnektos tekstų. Pateiktiems pavyzdžiams pa-

pildyti tiktų mamos audėjos pasakymai: Ulios (Julės) stakleliūtės menkos, ką tę ana
išaus; Drobeliūtė skysta, ką iš jos pasiūsi. 

Dvi sulipusios mažybinės priesagos gali reikšti ir šiokį tokį menkinamąjį ver-
tinimą. O štai aiškiai neigiamai nuostatai reikšti šnektoje vartojami vediniai su prie-
saga -ynas, -yna: Turė[jo] kokią ožkýną be pieno, pardavė, instaisė karvę; Degla di-
džiausia kiaulýna purve guli; Vartýnai supuvę buvo koki, kiaulė i išvertė; Jos gi dė-
dýnas storiausias – per duris nelenda; Su bernýnu kokiu susirišė i tąsos.

Pabaigoje keletas minčių palydint dar vienus metus. Jas sukėlė neseniai per-
skaityta Juozo Prapiesčio (1948–2013) knygutė „Pasaulė prasdeda sodzun” (1998). Šio
nuoširdaus dzūkų epo autorius, kilęs iš Gerdašių bažnytkaimo netoli Druskininkų,
pogrindinės spaudos bendradarbis, atsiminimų autorius, liaudies kūrybos rinkė-
jas su nostalgija rašė: „Palydėdami XX amžių, palydime ir savąją kaimo kultūrą, iš
kurios išėjome ir kurią tebesinešam savyje. […] iš tikrųjų mes nešamės labai trapų
nešulį – tik atmintį, nes tik gyvenimo pradžioj, pačioj vaikystėje sutikom senosios
kultūros žmones […] Jų žvilgsnis į pasaulį – tai paskutinis senosios pasaulėžiūros
atspindys.” Šios inžinieriaus mintys beldžiasi į kalbininkų sąmonę, kad reikia ap-
lankyti ir užrašyti tą kaimo šnektą, kol jie „dar vis vaikšto vieni pas kitus dalytis
sapnais, regėjimais ir nuojautomis”. Prieš keliolika metų rašyto teksto autorius kvie-
čia turbūt niekada nepasensiančiais žodžiais: „Tie sapnai, nuojautos, žodžiai, poel-
giai – tai tarsi senojo kaimo dvasia, tebegyvenanti toje amžinoje erdvėje – tarp miš-
ko, laukų ir dangaus. Gal į ją pažvelgus mums taptų aiškesnė ir ateinančių amžių
vizija.

Gimtoji kalba, 2014 m. nr. 11, p. 20–21.
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Visko pilna Kaltanėnų šnektos skrynia
Antanas Balašaitis

LEONARDAS  GUTAUSKAS

* * * 

Naktie Kalėdų, priglausk mane

Sekminių diena, prisimink mane

Dovydo liūte, apgink mane

Pietario lape, paslėpk mane

Biliūno Brisiau, neužmiršk manęs

Krėvės Raganiau, užtark mane

Ieva Marija, melsk už  mane

Čiurlionio sapne,  paslėpk mane

Svirskio kryželi, priglausk mane

Šlovingasis teisme, nesmerk manęs

O Šepkos širdie, prisimink mane

Riaubos gyvate, apkabink  mane

Rainių koplyčia, paslėpk mane

Kryžių kalneli, priimk mane

Trys Vilniaus Kryžiai, užtarkit mane

Aušros Vartų Mergele, nebausk manęs

Velykų ryte, prisimink mane

Geroji Naujiena, neužmiršk manęs

Šventoji Trejybe, apkabink mane

Žemaičių Kalnai, paslėpkit mane

Prūsų vėlelės, prisiminkit mane,

Golgotos uola, apraudok  mane.

Ištrauka iš  „Vakarinės”

Ksenija Jaroševaitė.  Vainiko V Paslaptis. 
Inventio in templo (Viešpats Jėzus atrandamas  šventykloje)
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Asmenybės

Abromavičius, Stanislovas. Liudui Stankevičiui – 85.
– 2014.01.25, Nr.4.

Abromavičius, Stanislovas. Naujas Vytauto Di-
džiojo universiteto garbės daktaras (Robertas Ke-
turakis). – 2014.03.01, Nr.9.

Abromavičius, Stanislovas. Spaustuvininkas Mykolas
Morkūnas. – 2014.09.20, Nr.33.

Adomavičienė, Laimutė. Pasakininko motto – šyp-
sena ir rausva gėlytė (Julius Kaupas). – 2014.02.22,
Nr.8.

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. „Meilė niekada
nesibaigia...” (Danutė Lipčiūtė-Augienė). –
2014.03.29, Nr.13.

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. „Laisvė: būti
savimi” (Alfonsas Nyka-Niliūnas). – 2014.12.13,
Nr.44.

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija.,,Pasilikau tik
dangų mėlyną...” (Leonardas Andriekus). –
2014.12.06, Nr. 43.

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. „...viskas praei-
na, meilė išlieka...” (Algirdas Landsbergis). –
2014.09.27, Nr.34.

Bačiulienė, Rasa. Emanuelis Katilius – per prievar-
tą įgyta gyvenimiška patirtis. – 2014.11.15, Nr.41.
– 2014.11.22, Nr.42.

Bačiulienė, Rasa. Vladislovas Žilius: viskas atrodė taip
arti. – 2014.06.21, Nr.25.

Balašaitis, Antanas. Pedagogo, kalbininko ir vi-
suomenininko J. Masilionio sukaktis. – 2014.03.01,
Nr.9.

Bandzevičiūtė, Deimantė. „Kelmės žemaitis prie
Raudonosios jūros” (Icchokas Meras). -2014.10.18,
Nr.37.

Butkuvienė, Anelė. „Tėvas Stanislovas – mažutėlių
tarnas”. – 2014.12.20, Nr.45.

Dundzila, Antanas. Broniui Juodeliui – 90. –
2014.10.25, Nr.38.

Dundzila, Antanas. Pažintis su būsimu poetu (Al-
gimantas Mackus). – 2014.12.20, Nr.45.

Dvasinių skrydžių paliesta: ses. Onutės Mikailaitės
jubiliejui. Parengė Gediminas Mikelaitis. –
2014.11.15, Nr.41.

Ignatavičius, Eugenijus. Pavasaris, sugrįžo paukš-
čiai, o Palendriuos Kukučio negirdėt... (Marcelijus
Martinaitis). – 2014.05.10, Nr.19.

Ignatavičius, Eugenijus. Tikėjimu ir meile įveikęs ne-
būtį (Alfonsas Svarinskas). – 2014.11.15, Nr.41.

Matuzaitė, Jolanta. Išėjęs sugrįžti rudenėjančiais miš-
kais (Marius Katiliškis). – 2014.09.13, Nr.32.

Mažrimienė, Vida. Viktoras Vizgirda: nuo Višakio Rū-
dos iki vandenynų... – 2014.05.10, Nr.19.

Paplauskienė, Virginija. „Laimingas, kad grįžo į
Lietuvą” (Kostas Ostrauskas). – 2014.06.21, Nr.25.
– 2014.06.28, Nr.26.

Petraitytė, Astrida. Zimagoras (Algirdas Patackas).
– 2014.07.05, Nr.27. – 2014.07.12, Nr.28.

Ruseckaitė, Aldona. Juozas Almis Jūragis: „Amži-
numą nešioju savyje”. – 2014.05.03, Nr.18.

Ruseckaitė, Aldona. Vytautas Mačernis; „Iš gyvybės
skubėjo į mirtį”. – 2014.10.25, Nr.38. – 2014.11.01,
Nr.39.

Sobeckis, Dainius. Leonardas Andriekus: krikščio-
niškojo universalizmo puoselėtojas. – 2014.07.12,
Nr.28.

Šimkus, Martynas. Ramia širdim kaip vaikas. Parengė
A.Ž.-P. – 2014.12.20, Nr.45.

Vaškevičius, Algis. Dailininkas Antanas Mončys: „Die-
ną apie Lietuvą galvoju, o naktį ją sapnuoju”. –
2014.09.06, Nr.31.

Vaškevičius, Algis. Dailininkė Birutė Nomeda Stan-
kūnienė: „Be susitaikymo nėra kelio į vidinę ramy-
bę”. – 2014.04.19, Nr.16.

Vaškevičius, Algis. Leonas Stepanauskas: tarp
„Žvaigždutės”, Thomo Manno ir Kristijono Done-
laičio. – 2014.06.21, Nr.25.

Veličkaitė, Lidija. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas
mūsų atmintyje. – 2014.09.06, Nr.31.

Dailė

Goštautas, Stasys. Išeivijos dailė. – 2014.09.27, Nr.
34.

Kriaučiūnas, Romualdas. Lietuvos trispalvė garsiame
Marco Chagallo „White Crucifixion” paveiksle. –
2014.04.26, Nr.17.

Mažrimienė, Vida. Grįžtantys paukščiai neranda
namų? – 2014.12.13, Nr.44.

Mažrimienė, Vida. Petro Kalpoko tapybos vainikas.
– 2014.12.20, Nr.45.

Mažrimienė, Vida. Po tolimu nežinomu dangum...
– 2014.02.08, Nr.6.

Mažrimienė, Vida. Telesforas Valius: šimtmečio
dialogai. – 2014.06.07, Nr.23.

Mažrimienė, Vida. Vytauto Kazimiero Jonyno galerija
pasitinka naujus dovanotus eksponatus. –
2014.09.20, Nr.33.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Janinos Monkutės-
Marks muziejus-galerija Kėdainiuose. – 2014.12.27,
Nr.46.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Lietuvos dailės isto-
rijos puslapiai Pylimo galerijoje Vilniuje. –
2014.11.22, Nr.42.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Parodos, kurios pristato
didesnę Lietuvą. – 2014.04.26, Nr.17.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Dvi svarbios
parodos apie Laisvę laisva tema, antrinančios vie-
na kitai. – 2014.11.15, Nr.41.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Indros Grušai-
tės tapybos labirintai „Pilies galerijoje”. – 2014.06.14,
Nr.24.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Karpiniai tarsi
Velykų margučiai. – 2014.04.19, Nr. 16

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Mūsų tapybos
Grando minčių ir spalvų sodai. – 2014.06.28, Nr.26.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Nepažinta Sal-
vadoro Dali kūrybos sritis „Materialusis siurrealiz-
mas”. – 2014.05.31, Nr.22.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Neregėta se-
novės italų tapybos paroda Vilniuje. – 2014.09.20,
Nr.33.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Per parodos
atidarymą indoneziečiams menininkams įteikti
Užupio respublikos ambasadorių sertifikatai. –
2014.09.06, Nr.31.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Piešti, tapyti, žais-
ti ir bauginti lietuviškasis Rembrantas moka... –
2014.02.22, Nr.8.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. „Širdis pavargo,
tačiau/ Pasauly šiame sujauktam/Aš vis dar gyve-
nu... – 2014.01.25, Nr.4.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Vardan atei-
ties. – 2014.07.12, Nr.28.

Vaškevičius, Algis. Garsūs dailininkai litvakai grįžo
į Lietuvą savo darbais. – 201403.15, Nr.11.

Vaškevičius, Algis. Grafiko Telesforo Valiaus jubi-
liejaus paroda – V. Kasiulio muziejuje. – 2014.12.27,
Nr.46.

Vaškevičius, Algis. Parodoje – įdomūs ir reti daili-
ninko Adomo Varno darbai. – 2014.07.05, Nr.27.

Vaškevičius, Algis. Prano Domšaičio galerija –
meno židinys Klaipėdoje. – 2014.10.04, Nr.35.

Vaškevičius, Algis. Telesforo Valiaus 100- osioms gi-
mimo metinėms – „Paskutinis rytas”. – 2014.04.12,
Nr.15.

Vytauto Kasiulio muziejuje išeivijos dailė užims svar-
bią vietą. Parengė Audronė V. Škiudaitė. –
2014.05.31, Nr.22.

Žemaitytė, Aldona. Darbais apvainikuotos die-
nos. – 2014.05.17, Nr.20.

Žemaitytė, Aldona. Magdalenos jaunystės takais.
– 2014.07.05, Nr.27.

Esė

Benamis, Jonas. Sniegas - baltas ar juodas? –
2014.02.22, Nr.8.

Benamis, Jonas. Vertybė ir pinigai. – 2014.01.18, Nr.3.

Goštautas, Stasys. Gabriel Garcia Marquez: „Norė-
čiau mirti kaip žurnalistas...” – 2014.03.10, Nr.19.

Goštautas, Stasys. Liūdna išlydėti gerą žurnalą. –
2014.04.26, Nr.17.

Goštautas, Stasys. Nadine Gordimer – litvakų ra-
šytoja iš Pietų Afrikos. – 2014.09.13, Nr.32.

Goštautas, Stasys. Skandinavų ir baltų konferencija
Yale universitete. – 2014.04.05, Nr.14.

Mendeika, Petras. Kultūrinės industrijos regio-
nuose – būti ar nebūti? – 2014.02.08, Nr.6.

Mendeika, Petras. Po Vyties ženklu. – 2014.01.11,
Nr.2.

Šerelytė, Renata. Abejonės ugnis. – 2014.06.28,
Nr.26.

Šerelytė, Renata. Arkų triumfas. – 2014.11.15,
Nr.41.

Šerelytė, Renata. Ar visada laukimas ramus. –
2014.12.13,Nr.44.

Šerelytė, Renata. „Ašara Dievo aky” ar „prakeikto-
ji”? - 2014.04.12, Nr.15.

Šerelytė, Renata. Dainų karūna. – 2014.07.12,
Nr.28.

Šerelytė, Renata. Dangiškos Vėlinių gėlės. –
2014.11.01, Nr.39.

Šereytė, Renata. Dievo šviesa ir Dievo tamsa. –
2014.04.19, Nr.16.

Šerelytė, Renata. Dvasinė tėvystės jėga. – 2014.
05.31, Nr.22.

Šerelytė, Renata. Gyvybės kultūros architektas. –
2014.07.26, Nr.30.

Šerelytė, Renata. Ir nacionalinis, ir globalus. –
2014. 09.27, Nr.34.

Šerelytė, Renata. Laiko įrėminta siela. – 2014.01.04,
Nr.1.

Šerelytė, Renata. Lietuva – Europos centras ar pa-

ribys. – 2014.05.24, Nr.21.

Šerelytė, Renata. Matomos ir nematomos kariuo-
menės. – 2014.03.22, Nr.12.

Šerelytė, Renata. Motinystės žiedai. – 2014.05.03,
Nr.18.

Šerelytė, Renata. Mūsų viltis, mūsų paguoda. –
2014.12.27, Nr.46.

Šerelytė, Renata. Naujieji Madagaskarai. –
2014.06.21, Nr.25.

Šerelytė, Renata. Nebūti provincija. – 2014.07.19,
Nr.29.

Šerelytė, Renata. Kaip nukris moneta. – 2014.05.17,
Nr.20.

Šerelytė, Renata. Kalbos ir kultūros (pa)prastėjimo
link. – 2014.01.25, Nr.4.

Šerelytė, Renata. Kovo 11- osios vėliavos. –
2014.03.08, Nr.10.

Šerelytė, Renata. Kūrybinga visata. – 2014.10.25,
Nr.38.

Šerelytė, Renata. Pabuskite ir skleiskitės. –
2014.03.29, Nr.13.

Šerelytė, Renata. Pabūti dykumoje. – 2014.10.11,
Nr.36.

Šerelytė, Renata. Poezija – idėjų erdvė. - 2014.06.07,
Nr.23.

Šerelytė, Renata. Rugsėjis – ilgesio žemė. – 2014.
09.06, Nr.31.

Šerelytė, Renata. Sunku gyventi, sunku rašyti. –
2014.11.08, Nr.40.

Šerelytė, Renata. Trapūs plieno tvirtumo žodžiai. –
2014. 10.18, Nr.37.

Šerelytė, Renata. Tvilkanti tapatybė. – 2014.09.20,
Nr.33.

Šerelytė, Renata. Ukraina ir Lietuva: abipusis pa-
laikymas. – 2014.03.15, Nr.11.

Šerelytė, Renata. Valstybės širdis. – 2014.07.05, Nr.27.

Šerelytė, Renata. Vilniaus atstatymas. – 2014.
10.04, Nr.35.

Šerelytė, Renata. Vilties diena. – 2014.06.14, Nr.24.

Šerelytė, Renata. Visata sudaryta iš knygų. –
2014.03.01, Nr.9.

Šerelytė, Renata. Žaliojo tilto stabai. – 2014.11.22,
Nr.42.

Šiaurytė, Eleonora. Nenusivilti Lietuva. – 2014.
02.15, Nr.7.

Urbutis, Benas. Bešakniai. – 2014.02.01, Nr.5.

Urbutis, Benas. Prieškalėdinės nuotaikos. –
2014.12.20, Nr.45.

Urbutis, Benas. Vox populi – vox Dei. – 2014.12.06,
Nr.43.

Etnografija

Vaškevičius, Algis. Dieveniškių istoriniame parke –
tarsi kitokioje Lietuvoje. – 2014.05.03, Nr.18.

Vaškevičius, Algis. Naujas patalpas gavęs Zanavy-
kų muziejus džiaugiasi ir jomis, ir lankytojais. –
2014.11.08, Nr.40.

Vaškevičius, Algis. Seniausias Sūduvos kraštotyros
muziejus švenčia 80-ąsias metines. – 2014.01.04,
Nr.1.

Žemaitytė, Aldona. Vėlyva Merkinės dienų vasaros
puokštė. – 2014.09.13, Nr.32.

Kristijonui Donelaičiui – 300

Daujotytė, Viktorija. Dar kartą apie Kristijoną Do-
nelaitį. – 2014.01.04, Nr.1.

Goštautas, Stasys. 300 –ųjų K. Donelaičio gimimo
metų proga – „Metai” ispaniškai. – 2014.02.01, Nr.5.

Petraitytė, Astrida. Minint Donelaitį – poetą ir ku-
nigą. – 2014.01.11, Nr.2.

Ruseckaitė, Aldona. Maironio mintys apie Kristijo-
ną Donelaitį. – 2014.03.08, Nr.10.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Jaunieji talen-
tai, laisvė ir Donelaitis. – 2014.03.22, Nr.12.

Žemaitaitis, Algirdas Mikas. Kristijono Donelaičio
metų ir raštų ratas. – 2014.05.24, Nr.21.

Žemaitaitytė, Birutė. Darbas – pagrindinis trijų
poemų veiksnys. – 2014.04.26, Nr.17.

Filosofija, psichologija

Gustainienė, Marija. Apie kultūros ir prigimties ryšį.
– 2014. 09.06, Nr. 31.

Gustainienė, Marija. Kur esi, mano Dieve? –
2014.09.27, Nr.34.

Fotografija

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Vlado Braziūno
fotografijų paroda „Šaligreta”. – 2014.12.06, Nr.43.

Vaškevičius, Algis. Gerausiose metų spaudos fo-
tografijose – besikeičiantis šalies pulsas. –
2014.06.28, Nr.26.

Vaškevičius, Algis. Fotografas Algimantas Kezys su-
grįžo į savo vaikystės Kybartus. – 2014.05.10, Nr.19.

In memoriam

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. In memoriam:
Vidmantas Zavadskis. – 2014.11.08, Nr.40.

Šerelytė, Renata. In memoriam: Romualdas Gra-
nauskas. – 2014.11.01, Nr.39.

Žemaitytė, Aldona. In memoriam: Juozas Kazickas
– meilė ir ištikimybė. – 2014.07.19, Nr.29.

Istorija

Abromavičius, Stanislovas. Kauno Žaliakalnis. Vaiž-
ganto gatvė. – 2014.01.11, Nr.2 . – 2014.01.18, Nr.3.
– 2014.02.08, Nr.6. – 2014.02.15, Nr.7. – 2014.04.05,
Nr.14. – 2014.04.12, Nr.15. – 2014.05.17, Nr.20.

Abromavičius, Stanislovas. Pageležių legenda. –
2014.10.11, Nr.36.

Girdzijauskaitė, Audronė. Mano Druskininkai. –
2014.04.05, Nr.14. – 2014.04.12, Nr.15.- 2014.04.19,
Nr.16.

Kaltenis, Vytautas. Tiems, kurie neteko Tėvynės prie
Nemuno ir Priegliaus. – 2014.02.22, Nr.8.

Katilius, Algimantas. Tremtinio užrašai. – 2014.06.14,
Nr.24. – 2014.06.21, Nr.25. – 2014.06.28, Nr.26. –
2014.07.05, Nr.27. – 2015.07.12, Nr.28.

Lietuvos žvalgyba 1918 – 1940. Ištrauka iš knygos.
– 2014.07.05, Nr.27.

Mareckaitė, Gražina. Vilniaus susigrąžinimas. –
2014.10.25, Nr.38.

Petraitytė, Astrida, Didieji išbandymai. – 2014.10.18,
nr.37. – 2014.10.25, Nr.38. – 2014.11.01, Nr.39.

Petraitytė. Astrida. Europinio projekto keliais – į XX
a. pradžios Vilnių. – 2014.10.04, Nr.35.

Rutkauskienė, Violeta. Šventieji rašo mūsų istoriją.
– 2014.07.19, Nr.29.

Urbonienė, Dainora. Sibiras vaiko akimis. –
2014.01.11, Nr.2. – 2014.01.18, Nr.3. – 2014.01.25,
Nr.4.- 2014.02.01, Nr.5. – 2014.02.08, Nr.6. –
2014.02.15, Nr.7.

Veličkaitė, Lidija. Istorinis psdėkos laiškas JAV pre-
zidentui. – 2014.11.22, Nr.42.

Žemaitaitis, Algirdas Mikas. Antroji lietuvių tautos
šventė – 1920 m. kovo 20 –oji diena. – 2014.03.15,
Nr.11. – 2014.03.22, Nr.12. – 2014.03.29, Nr.13. –
2014.04.05, Nr. 14.

Knygos

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. Stebuklai čia pat
– greta. – 2014.12.27, Nr.46.

Cidzikaitė, Dalia. Vadovas apie sostinės skulptūras
– mėgstamiausia kalėdinė dovana. – 2014.01.04,
Nr.1.

Dumšienė, Perpetua. Lietuvos žvalgyba (1918–
1940). – 2014.04.19, Nr.16.

Girdzijauskaitė, Audronė. Erino kelionė. –
2014.01.11, Nr.2.

Girnius, Tomas P. „Mano pasaulėjautos kelionė”. –
2014.11.22, Nr.42.

Guščius, Alfredas. Vienoje knygoje – skirtingi žan-
rai. – 2014.02.08, Nr.6.

Kriaučiūnas, Romualdas. Asmuo, šeima ir visuo-
menė. – 2014.09.20, Nr.33.

Kriaučiūnas, Romualdas. ”Iš mažo lašelio kyla didelė
banga”. – 2014.12.13, Nr.44.

Kriaučiūnas, Romualdas. Po „Lietingų dienų” Pa-
langoje sulaukėme „Vaivos juostos” Kaune. –
2014.11.15, Nr.41.

Navickas, Andrius. Svarbus kelrodis į Tėvo namų jau-
kumą ir džiaugsmą.- 2014.07.26, Nr.30.

Paknys, Mindaugas. Pažaislio vienuolyno statybos
ir dekoravimo istorija. – 2014.02.01, Nr.5.

Petraitytė, Astrida. Išsižadėjęs Varšuvos rožių... –
2014.05.24, Nr.21.

Petraitytė, Astrida. Tarnaujant tautai ir jos valsty-
bei.- 2014.06.14, Nr.24.

Prėskienis, Bronius. Bernardui Brazdžioniui skirta
knyga. – 2014.12.20, Nr.45.

Šerelytė, Renata. Knygų apžvalga. – 2014.02.01, Nr.5.

Šerelytė, Renata. Naujos knygos. – 2014.02.22, Nr.8.
– 2014.03.22, Nr.12. – 2014.04.05, Nr.14. – 2014.04.26,
Nr.17. – 2014.05.17, Nr.20. – 2014,07.19, Nr.29. –
2014.09.13, Nr. 32. – 2014.09.20, Nr.33. – 2014.11.08,
Nr.40. – 2014.12.06, Nr.43. – 2014.12.13, Nr.44.

Kinas

Dundzila, Vilius. Į vakarus, kur leidžiasi saulė. –
2014.04.05, Nr.14.

Dundzila, Vilius. Latvių sapnų komanda. –
2014.04.12, Nr.15.

Dundzila, Vilius. Siekiant brandos atestato. –
2014.05.03, Nr.18.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Sodai – lietuviška
mandala. – 2014.12.06, Nr.43.
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Žemaitytė, Aldona. Tėvynės ošiančiuos miškuos. –
2014.01.18, Nr.3.

Literatūra

Abromavičius, Stanislovas. XXVII knygos mėgėjų
draugijos darbai. – 2014.03.08, Nr.10.

Čerpė, Antanas. 15 – oji Vilniaus knygų mugė: lai-
ko patikrintos knygos. – 2014.03.01, Nr.9.

Dumšienė, Perpetua. Ne viskas sutemose žuvo. Apie
V.Mykolaičio-Putino kūrybos studijas Vilniaus uni-
versitete. – 2014.04.12, Nr.15.

Landsbergis, Paul. „Su tėčiu mus siejo artimas ry-
šys”. – 2014.07.26, Nr.30.

Lidijos Šimkutės poezijos rinkinys japonų kalba. –
2014.05.10, Nr.19.

Mendeikaitė, Ieva Marija. John Green: dėl mūsų li-
kimo ir žvaigždės kaltos. – 2014.06.28, Nr.26.

M.Mažvydo biblioteka saugo ir išeivijos dvasinį pa-
likimą. Parengė Audronė V.Škiudaitė. – 2014.05.24,
Nr.21.

Petraitytė, Astrida. Kur (kas) buvo Lietuva Pirmojo
pasaulinio karo metais? – 2014.07.26, Nr.30.

Ruseckaitė, Aldona. Amžinos išminties žodžiai. –
2014.03.15, Nr.11.

Ruseckaitė, Aldona. Apie Justiną Marcinkevičių. –
2014.10.04, Nr.35.

Ruseckaitė, Aldona. „O būti norisi, nors ir numi-
rus...Aš būsiu” (Vaižgantas). – 2014.09.27, Nr.34.

Šerelytė, Renata. Paglostyti žodį ir jį apginti. –
2014.06.28, Nr.26.

Tamošaitis, Regimantas. Mintys apie Granauską. –
2014.11.08, Nr.40.

Menas

Petraitytė, Astrida. Muziejų naktį pas Vytautą Ka-
siulį pasisvečiavus. – 2014.05.24, Nr.21.

Petraitytė, Astrida. Vilnietiškosios Čiurlionio veik-
los erdvė. – 2014.11.22, Nr.42.

Ruseckaitė, Aldona. Iš Petro Babicko gyvenimo. –
2014.03.22, Nr.12.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Anastazijos ir Antano
Tamošaičių galerija Vilniuje. – 2014.11.01, Nr.39.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Lietuva – jau brandi
valstybė. – 2014.05.03, Nr.18.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Prisimenant
Tarasą Ševčenką. – 2014.11.08, Nr.40.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Žmogus ąžuo-
las, kuriam pakluso akmuo, medis, metalas... –
2014.10.11, Nr.36.

Vaškevičius, Algis. „Idėjų migracijos” - nuo Niujor-
ko iki Marijampolės. – 2014.07.19, Nr.29.

Vaškevičius, Algis. Lietuvių šiuolaikinis menas pri-
statomas net trijose galerijose. – 2014.12.13, Nr.44.

Vaškevičius, Algis. Šimtametis La Scala muziejus rū-
pestingai saugo šios meno šventovės istoriją. –
2014.11.01, Nr.39.

Mokslas

Balašaitis, Antanas. Kaip šauksi, taip atsilieps. –
2014.06.07, Nr.23.

Balašaitis, Antanas. Visko pilna Kaltanėnų šnektos
skrynia. – 2014.12.27, Nr.46.

Dumšienė, Perpetua. Ąžuolai artėjančiam Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui. – 2014.07.12, Nr.28.

Dumšienė, Perpetua. Kauno technologijos uni-
versiteto „Santakos” slėnis – jungtis tarp mokslo ir
verslo. – 2014.12.06, Nr.43.

Muzika

Blaudžiūnas, Mindaugas. Niujorke pristatytas tarp-
tautinis muzikinis projektas. – 2014.03.22, Nr.12.

Keturi žvilgsniai į nuskambėjusią „Gaidą”. –
2014.12.06, Nr.43.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Vokalistė Mai-
ka Sitte su „Freedonia” – pagaliau Lietuvoje. -
2014.10.04, Nr.35.

Veličkaitė, Lidija. Jaunųjų talentų muzikos garsai,
skirti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjun-
gos Tarybai. – 2014.02.08, Nr.6. – 2014.02.15, Nr.7.

Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Tas žavusis dai-
nų pasaulis. – 2014.12.13, Nr.44.

Poezija

Andriekus, Leonardas. – 2014.06.28, Nr.26. –
2014.07.12, Nr.28.

Andruchovyč, Jurij. – 2014.03.22, Nr.12.

Apalianskienė, Dijana. – 2014.04.26, Nr.17.-
2014.07.12, Nr.28. – 2014.09.13, Nr.32.

Auzina, Anna. – 2014.05.31, Nr.22.

Baliukonė, Onė. – 2014.05.31, Nr.22.

Baltrušaitis, Jurgis. – 2014.03.01, Nr.9. – 2014.04.19,
Nr.16.

Berzinš, Uldis. – 2014.05.31, Nr.22.

Bradūnas, Kazys. – 2014.01.04, Nr.1.

Braziūnas, Vladas. – 2014.02.22, Nr.8.

Bogutaitė, Vitalija. – 2014.06.21, Nr.25.

Bondar, Andrij. – 2014.03.22, Nr.12.

Čigriejus, Algis Henrikas. – 2014.07.19, Nr.29.

Degutytė, Janina. – 2014.05.03, Nr.18.

Elsbergs, Janis. – 2014.05.31, Nr.22.

Gamajūnas, Nerimgandas. – 2014.03.08, NR.10. –
2014.04.26, Nr.17.

Geda, Sigitas. – 2014.02.01, Nr.5. – 2014.06.07, Nr.23.

Glemžaitė, Diana. – 2014.06.14, Nr.24.

Grunbein, Durs. – 2014.04.05, Nr.14.

Gutauskas, Leonardas. – 2014.03.08, Nr.10. –
2014.12.20, Nr.45. – 2014.12.27, Nr.46.

Holoborodko, Vasyl. – 2014.03.22, Nr.12.

Jūragis, Juozas Almis. – 2014.05.03, Nr.18.

Keturi japonų poetai. – 2014.01.25, Nr.4.

Kocarev, Oleh. – 2014.03.22, Nr.12.

Lazutkin, Dmytro.- 2014.03.22, Nr.12.

Mačernis, Vytautas. – 2014.10.25, Nr.38. –
2014.11.01, Nr.39.

Marčėnas, Aidas. – 2014.10.18, Nr.37. – 2014.12.06,
Nr.43.

Martinaitis, Marcelijus. – 2014.01.04, Nr.1. –
2014.01.11, Nr.2. – 2014.02.15, Nr.7. – 2014.03.15,
Nr.11. – 2014.03.29, NR.13. – 2014.05.10, Nr.19. –
2014.05.17, Nr.20. – 2014.05.24, Nr.21. – 2014.07.12,
Nr.28. – 2014.11.01, Nr.39.

Mežavilka, Rūta. – 2014.05.31, Nr. 22.

Mikailaitė, Onutė ses. – 2014.11.15, Nr.41.

Navakas, Kęstutis. – 2014.06.07, Nr.23.

Nyka – Niliūnas, Alfonsas. – 2014.09.06, Nr.31.

Ostups, Artis. – 2014.05.31, Nr.22.

Perednytė, Eglė. – 2014.01.18, Nr.3. – 2014.04.26,
Nr.17.

Radauskas, Henrikas. – 2014.04.12, Nr.15.-
2014.09.27, Nr.34. – 2014.10.11, Nr.36. – 2014.10.25,
Nr.38. – 2014.11.15, Nr.41. – 2014.11.22, Nr.42.

Riabčiuk, Mykola. – 2014.03.22, Nr.12.

Rymaruk, Ihor. – 2014.03.22, Nr.12.

Salejs, Maris. – 2014.05.31, Nr.22.

Skučaitė, Ramutė. – 2014.01.18, Nr.3.

Strielkūnas, Jonas. – 2014.01.25, Nr.4. – 2014.07.05,
Nr.27. – 2014.11.08, Nr.40. – 2014.12.13, Nr.44.

Sutema, Liūnė. -2014.04.26, Nr.17.- 2014.10.11,
Nr.36.

Szymborska, Wislawa. - 2014.03.22, Nr.12.

Ševčenka, Tarasas. – 2014.03.15, Nr.11.

Šimkutė, Lidija. – 2014.09.20, Nr.33.

Trimakas, Kęstutis A. – 2014.07.26, Nr.30.

Trys dainos apie elnią. – 2014.12.13, Nr.44.

Vaičiūnaitė, Judita. – 2014.05.03, Nr.18. – 2014.10.04,
Nr.35.

Valionis, Artūras. – 2014.02.08, Nr.6.

Zelčiūtė, Dovilė. – 2014.01.11, Nr.2.

Žadan, Serhij. – 2014.09.20, Nr.33.

Žebers. -2014.05.31, Nr.22.

Pokalbiai

Apie pasaulį, kuris mums priklauso. Joną Grigą kal-
bina Aldona Žemaitytė. – 2014.10.25, Nr.38.

Kova už Lietuvą – nebaigta. Rasą Juknevičienę kal-
bina Petras Mendeika. – 2014.02.15, Nr.7.

Poezija, kurios kompasas – moterys. Dianą Šara-
kauskaitę kalbina Dalia Cidzikaitė. – 2014.02.22, Nr.8.

Saugumas Lietuvoje – tai Lietuvos saugumas. Ar-
vydą Anušauską kalbina Petras Mendeika. –
2014.07.05, Nr.27.

„Vaizduotė – kaip stichinė nelaimė”. Renatą Šere-
lytę kalbina Aldona Žemaitytė. – 2014.03.01, Nr.9.

Proza

Aputis, Juozas. Arklio akyse. Ištrauka. – 2014.11.08,
Nr.40.

Aputis, Juozas. Žuvys neturi atminties. Novelė. –
2014.03.29, Nr.13.

Granauskas, Romualdas. Laimingiausioji vasara. Iš-
trauka. – 2014.11.01, Nr.39.

Granauskas, Romualdas. Tamsta mokytojas. Ap-
sakymas. – 2014.01.25, Nr.4.

Gordimer, Nadine. Iš kalbos, pasakytos atsiimant No-
belio premiją. – 2014.09.13, Nr.32.

Kalinauskaitė, Danutė. Kauleliai, peilis, susmulkė-
jimai. Esė. – 2014.10.04, Nr.35.

Kavaliūnaitė, Jolita. Dar taip neseniai...Novelė. –
2014.09.13, Nr.32.

Marquez, Gabriel Garcia. Laiškas. Genijaus atsi-
sveikinimas. – 2014.05.10, Nr.19.

Meras, Icchokas. Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis
mylių. Apsakymas. – 2014.10.18, Nr.37.

Merton, Thomas. Septynaukštis kalnas. Ištrauka. –
2014.10.11, Nr.36.

Morkūnas, Vidas. Mirtis. Novelė. – 2014.09.20,
Nr.33.

Petraitytė, Astrida. Mano vaikystės lėktuvėlis. –
2014.01.18, Nr.3. – 2014.01.25, Nr.4.

Pūstynė. Ištrauka iš Katerinos de Hueck Doherty kny-
gos. – 2014.09.27, Nr.34.

Radzevičius, Bronius. Balandis. Novelė. – 2014.11.05,
Nr.40.

Sasnauskas, Julius. Broliškumo perteklius. Esė. –
2014.03.15, Nr.11.

Šaltenytė –Katilienė, Anelė. Vieno žmogaus istori-
ja. Apsakymas. – 2014.10.11, Nr.36.

Vilimaitė, Bitė. Be pavadinimo. Knygos. Novelės. –
2014.04.05, Nr.14.

Vilimaitė, Bitė. Dvi žvakės. Novelė. – 2014.11.08,
Nr.40.

Religija

Girnius, Tomas P. Apie tris popiežius, du šventuo-
sius, linzes ir prizmes. – 2014.09.06, Nr.31.

Mikelaitis, Gediminas. Tikėjimo proveržio teologams
iškeliavus. – 2014.10.11, Nr.36.

Perednytė, Eglė. Jei trokšti pakeisti pasaulį. –
2014.02.15, Nr.7.

Perednytė, Eglė. Pakūta – mano širdies namai. –
2014.09.27, Nr.34.

Veličkaitė, Lidija. Kova už Bažnyčios ir Tėvynės lais-
vę. – 2014.06.07, Nr.23.

Renginiai

Abromavičius, Stanislovas. Jonui Aisčiui – 110. –
2014.06.14, Nr.24.

Cidzikaitė, Dalia. Lietuvos jaunųjų tyrėjų akiratyje
– ir lietuvių diaspora. – 2014.05.31, Nr.22.

Dumšienė, Perpetua. Vytauto Didžiojo universite-
tas įteikė regalijas garbės daktarams. – 2014.03.29,
Nr.13.

Ignatavičius, Eugenijus. Paminklas Žemaičių būrio
partizanams. – 2014.06.07, NR.23.

Paplauskienė, Virginija. Kelionės į Algirdo Lands-
bergio kelionę aidas. – 2014.07.26, Nr.30.

Paplauskienė, Virginija. Knygos „Antanas Vaičiulaitis.
Laiškai” sutiktuvės. – 2014.07.19, Nr.29.

Paplauskienė, Virginija. Šviesos nešėja. – 2014.01.04,
Nr.1.

Petraitytė, Astrida. Gimtojo žodžio ir rašto šventė.
– 2014.05.17, Nr.20.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Jubiliejinis Ka-
lėdų koncertas Bernardinų bažnyčioje. – 2014.01.11,
Nr.2.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Lito palydėtu-
vės, euro sutiktuvės: graudžiai, skaudžiai, šmaikš-
čiai ir kandžiai. – 2014.10.18, Nr.37.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Karalių gimta-
dieniai, tulpė Gintarinė Lietuva ir Vytis iš gėlių. –
2014.05.10, Nr.19.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Poetė, teisi-
ninkė, literatų globėja, moteris oras, moteris vaikas.
– 2014.02.01, Nr.5.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. „Vertas nevys-
tančios neužmirštuolės...” – 2014.02.15, Nr.7.

Vaškevičius, Algis. Didžiausias Barselonos metų ren-
ginys La Merce: šventė, kurią būtina pamatyti. –
2014.10.18, Nr.37.

Vaškevičius, Algis. Kaimyninėje Lenkijoje – lietuvių
kultūros pristatymas. – 2014.05.24, Nr.21.

Vaškevičius, Algis. Kelionė, kuri niekada nesibaigia.
– 2014.07.26, Nr.30.

Vaškevičius, Algis. Mecenatės valia įvykdyta: išleistas
albumas „Sūduvos dailė. Grįžtantys paukščiai”. –
2014.01.18, Nr.3.

Vaškevičius, Algis. Tauro apygardos partizanų ir
tremties muziejaus jubiliejui – nauja knyga. –
2014.01.11, Nr.2.

Vaškevičius, Algis. Trakų pilyje - pirmoji Klaipėdos
apskrities menininkų darbų paroda. – 2014.02.22,
Nr.8.

Veličkaitė, Lidija. Labdaringa visuomeninė veikla JAV
gimnazijose. – 2014.01.04, Nr.1.

Veličkaitė, Lidija. Paženklink mus Taika ir Laisve! –
2014.09.20, Nr.33.

Žemaitytė, Aldona. Gyvieji archyvai. „Juodojo bir-
želio” panorama. – 2014.06.28, Nr.26.

Žemaitytė, Aldona. Tikėjimas kaip pavasario gėlės
skleidimasis. – 2014.07.26, Nr.30.

Teatras

Aleksaitė, Irena. Henriko Ibseno pasaulis lietuvių te-
atro scenoje pagal Audronę Girdzijauskaitę. –
2014.06.14, Nr.24.

Biliūnaitė, Agnė. Barikados. – 2014.03.15, Nr.11.

Girdzijauskaitė, Audronė. Groteskiška „Eugenijaus
Onegino” kaukė. – 2014.01.25, Nr.4.

Girdzijauskaitė, Audronė. Torunėje – vėl teatro šven-
tė „Kontakt”. – 2014.06.21, Nr.25.

Pojūčių teatras: reali Karolinos Žernytės utopija.
K.Žernytę kalbina Valdonė Budreckaitė. –
2014.03.08, Nr.10.

Kita

Abromavičius, Stanislovas. Kelionė po nežinomas,
bet brangias vietas. – 2014.04,19, Nr.16.

Abromavičius, Stanislovas. Lietuviški simboliai Da-
nijoje. – 2014.06.21, Nr.25.

Atsargos majoras Albertas Daugirdas: „Lietuvoje be-
sigydantys ukrainiečiai yra tikri savo šalies patrio-
tai.” – 2014.10.25, Nr.38.

Adomėnas, Audra V. Lietuviškos Montessori mo-
kyklėlės „Žiburėlis” veikla. – 2014.05.17, Nr.20.

A.Ž.P. Pranas Žižmaras ir Vilniaus skautai. –
2014.11.15, Nr.41.

Dumšienė, Perpetua. Bijūnų dienos Kauno bota-
nikos sode. – 2014.07.05, Nr.27.

Knygos „Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai” pri-
statymas LNB. – 2014.04.19, Nr.16.

Kultūros kronika. – 2014.01.04, Nr.1. – 2014.01.11,
Nr.2. – 2014.01.18, Nr.3. – 2014.01.25, Nr.4. –
2014.02.01, Nr.5. – 2014.02.08, Nr.6. – 2014.02.15,
Nr.7. – 2014.02.22, Nr.8. – 2014.03.01, Nr.9. –
2014.03.08, Nr.10. – 2014.03.15, Nr.11. – 2014.03.22,
Nr.12. – 2014.03.29, Nr.13. – 2014.04.05, Nr.14. –
2014.04.12, Nr.15. – 2014.04.19, Nr.16. – 2014.04.26,
Nr.17. – 2014.05.03, Nr.18. – 2014.05.10, Nr.19. –
2014.05.17, Nr.20. – 2014.05.24, Nr.21. – 2014.05.31,
Nr.22. – 2014.06.07, Nr. 23. – 2014.06.14, Nr.24. –
2014.06.21, Nr.25. – 2014.06.28, Nr.26. – 2014.07.05,
Nr.27. – 2014.07.12, Nr.28.- 2014.07.19, Nr.29. –
2014.07.26, Nr.30. – 2014.09.06, Nr.31. – 2014.09.13,
Nr.32. – 2014.09.20, Nr.33. – 2014.09.27, Nr.34. –
2014.10.04, Nr.35. – 2014.10.11, Nr.36. – 2014.10.18,
Nr.37. – 2014.10.25, Nr.38. – 2014.11.01, Nr.39. –
2014.11. 08, Nr.40. – 2014.11.15, Nr.41. – 2014.11.22,
Nr.42. – 2014.12.06, Nr.43. – 2014.12.13, Nr.44. –
2014.12.20, Nr.45.

Mareckaitė, Gražina. Lietus Lietuvoj. – 2014.05.10,
Nr.19.

Naujųjų metų „Lituanus”. – 2014.01.04, Nr.1.

Perednienė. Laimutė. Iš darželio auklėtojos užrašų.
– 2014.03.08, Nr.10.

Perednienė, Laimutė. Katinėliai. – 2014.05.31,
Nr.22.

Perednienė, Laimutė. Mano senoliai. – 2014.05.24,
Nr.21.

Terleckas, Vladas. The tragic pages of lithuanian his-
tory. – 2014.07.19, Nr.29.

Urbonienė, Dainora. Viešnagė Vašingtone. –
2014.04.19, Nr.16.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Kvapnios, iš-
tvermingos, nepakartojamos istorinės rožės. –
2014.07.19, Nr.29.

Vaškevičius, Algis. Baigti rekonstruoti Užutrakio dva-
ro rūmai vilioja lankytojus. – 2014.03.01, Nr.9.

Vaškevičius, Algis. Buvusi  uždrausta sovietų kari-
nė zona Latvijoje traukia turistus. – 2014.09.13,
Nr.32.

Vaškevičius, Algis. Didžiausia Ispanijos sala turistams
svetinga ištisus metus. – 2014.11.15, Nr.41.

Vaškevičius, Algis. Didžiausias alyvų sodas Europoje
ir paslaptingas miškas vilioja lankytojus. –
2014.06.07, Nr.23.

Vaškevičius, Algis. Nuotraukos ir dokumentai pri-
mena istorinio miesto pavadinimo grąžinimą. –
2014.03.29, Nr.13.

Vaškevičius, Algis. Stalininis monstras Varšuvoje ir
stebina, ir šiurpina. – 2014.04.26, Nr.17.

Veličkaitė, Lidija. Toli nuo Tėvynės: išlikti lietuviais.
– 2014.10.18, Nr.37.

Žiūrovas. „Atžalyno” idealai nedingsta. – 2014.06.14,
Nr.24.
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