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Andrejaus Tarkovskio filme ,,Stalkeris”, kuris priklauso pasaulio kino klasikai, mane vi-
suomet žavėjo ir baugino atsiverianti Zona: nebyli, o kartu ir labai išraiškinga. Vėjo gū-
sio pagautos žolės, nuvilnijančios lyg banga, keistų, apleistų metalo konstrukcijų girgž-

desys, per tuščios žemės tyrus bėgantis juodas šuo. 
Mačiau vilnijančios žolės bangas ir Lietuvos pievose, ypač įspūdingos jos ten, kur kultūri-

nės augmenijos plotai virto laukiniais. Atšiaurus jų grožis byloja, kad tikrai egzistuoja Zona,
į kurią pats vargiai drįsi įeiti, tau reiks palydovo, o tas palydovas gali būti tau ir nesupranta-
mas, ir nepriimtinas, o galbūt – vertas pajuokos ar paniekos, kaip kad atsitiko Tarkovskio Stal-
keriui. 

Stalkerio figūra simboliška, jis įkūnija žmogų, turintį savo Zoną, savo pasaulį, kuris ap-
linkiniams gali pasirodyti nepriimtinas dėl daugelio priežasčių. Pragmatikui – neracionalus,
mokslininkui – nelogiškas, civilizacijos sugadintam žmogui – laukinis, žmogui, įpratusiam prie
kaukės – perdėm atviras ir žeidžiantis, o išpaikintam žiūrovų dėmesio ir plojimų – tuščia erd -

vė, kurioje sklinda tik jo paties varinis
skambesys.

Sakyti, kad Stalkeris įkūnija tik me-
nininko tipažą, veikiausiai būtų netiesa.
Juk vienas iš tų, kuriuos Stalkeris veda į
Zoną, yra rašytojas. Deja, jis neranda to,
ko ieško. Maža to, atsigręžia prie patį Stal-
kerį – savo vedlį, nusivylęs ir įžeistas. Ki-
tas – mokslininkas – netgi ruošiasi Zoną
su naikinti. Taigi Tarkovskio filmo perso-
nažai nėra antžmogiai, visi jie – pažei-
džia mi, įžeidžiami, ypač skaudžiai nu-
kenčia tas, kuris ruošiasi atverti paslap-
tingą savo pasaulį kitiems, ištroškusiems
egzotikos ir nuotykių.

Šis filmas liudija kelis amžinus ir tuo
pačiu – kelis labai aktualius, šiuolaikiš-
kus dalykus. Viena, kad nėra socialinės

žmonių grupės, kuri, nesvarbu, aukštesnė ar žemesnė už kitas savo turtine padėtimi, išsilavi-
nimu ir galimybėmis, turėtų absoliučios tiesos monopolį būtent kaip socialinė grupė (pavyz-
džiui, jeigu būtų nuspręsta, kad politikai ar menininkai visada yra teisūs).

Antra, jeigu tikrai pretenduoji į tiesą, tai turi pasiryžti būti Stalkeriu – vedi kitus į Zoną,
o jie iš tavęs juokiasi. Būti tokiu reikia didelės drąsos. Ypač žmogui iš tos socialinės grupės, kuri
a priori kažkodėl yra laikoma teisia (na, kad ir kai kurie menininkai, kurie, kaip buvo minėta
ankstesniuose vedamuosiuose, visada gina tiesą ir idealus, net nesusimąstydami, kodėl ir
kam). 

Zona yra ne kas kita, o tavo paties apsinuoginimas, širdies atvėrimas, kur visos svajonės
ir mintys, ir ne tik gražios ir kilnios – kaip ant delno. Tai iššūkis ir politikui, ir menininkui.
Netgi vienuoliui ar kunigui – juk daug yra puikių, gerų ar visai pakenčiamų dvasiškių, bet kiek
gi tarp jų yra stalkerių, tokių, kurie nepasiduoda saugiam ir patogiam socialinės grupės api-
brėžimui ir pretenduoja būti šventaisiais, bepročiais ir panašiai?.. (Gal čia ir kablelio po žodžio
,,šventaisiais” nereikia – anava kaip galingai smogia žodžių prasmė). 

Tiesą pasakius, nenustebčiau, jeigu Stalkeris daugeliui pasirodytų tiesiog asmuo, nuo ku-
rio geriau laikytis atokiau ir, jeigu galima, apsieiti su juo korektiškai ir paslaugiai, kaip apsi-
einama su mirtinai sergančiais ar nelabai stabilios psichikos asmenimis. Bet tas mūsų korek-
tiškumas ir užuojauta yra mūsų pačių ligos diagnozė. Mes turime savo tiesas ir laikome jas vi-
suotinėmis. O Zona yra skausmingo žmogiško kūrybiškumo epicentras, kuris tas tiesas nere-
tai paverčia niekais. Stalkeris tai žino. Būti Stalkeriu visuomenėje, kuri neabejoja savo priori-
tetais, ne tik sunku, bet kartais ir beprasmiška.

Marija Pempytė
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Šventieji bepročiai

* * *
Aš gyvenau menu – jame kartojos
harmonijos gyvybė įkvėptoji,
visatos formų deriniai… tarytum

iš sielos tvėriau ateitį, sudygo
po mano delnu samanotos knygos…
judėjau kaip dangus į žemės rytą.
Žiūrėjo žvaigždės į mane kas naktį,
aš – į mėnulio gintarinę žvakę,
kol tarė balsas: iš pasaulio tyro
tu nematai, kaip dvejinasi grožis,
o gėris – savo ateitį užgožęs, –
netrokšta meno – pilnaties vampyro.
Sutverk pasaulį iš audringo sapno,
įamžinki bepradį laiko tapsmą –
ir žmogų nugalėtą tu išaukštink
tylos žodžiu… pasaulis pakartojo
tave o lyg žydėjimą rytojui,
nes tavo sieloje lemtingai aušta – – – 
Aš gyvenau menu… paskui panūdo
bemiegė atmintis gyvybės grūdo –
ir išpažino paslaptį bepradę –
harmonijos gyvybė įkvėptoji
mane tarytum vaisių pakartojo
ant samanoto pažinimo medžio.

Gražina Cieškaitė

Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2013
metų IV ketvirčiui suteikė
12,950 Lt paramą šešta-
dieniniam „Draugo“ prie-
dui „Kultūra“, projektui
„Lietuvos kultūros sklaida
ir kultūros paveldo išsau-
gojimas bei lietuvybės
puoselėjimas pasaulyje“

Kadrai iš Andrejaus Tarkovskio filmo „Stalkeris”



Ar reikalingas tautai istorijos 
pažinimas ir idealizmas?

Lietuvos himno žodžiuose užsimenama: „...Iš
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia...”. Ta užuo-
mina tarsi parodo mums kelią per garbingą Lietu-
vos istoriją pasisemti mums Tėvynės meilės ir pa-
triotiškumo dvasios. Ta pakilimo dvasia yra labai
reikalinga, kad šiandienos krizėje galėtume ištverti
gyventi su meile ir kurti savo šeimos ir savo krašto
laimingą ateitį. Atgimimo pradžioje turėjome juk
Lietuvos viziją kaip „Šiaurės Atėnus”. Deja, šian-
dien turime daugiau pavojų ir išbandymų, nei idea-
lizmo. Viešojoje erdvėje tenka girdėti įvairius isto-
rinius iškraipymus, menkinančius Lietuvos isto-
riją ir sukeliančius abejones apie lietuvių kalbą,
LDK ištakas, jos valdovus. Iš tikrųjų nepažindami
savęs, savo tautos istorijos, jos žymių asmenybių,
kurios ją kūrė, galime likti akli ne tik savo, bet ir
kitų tautų istorijai. Mūsų abejingumas ir mūsų ,,to-
lerantiška” laikysena istorijos iškraipymų atžvilgiu
nesukuria aplinkybių tinkamai pažinti save, tei-
singai įvertinti istoriją ir ja pasinaudoti krašto la-
bui. Vienus tautiečius tai gali pastūmėti gėdos ar
baimės jausmo link, kad priklausai savo tautai, savo
kraštui, kitus ksenofobijos – kitų tautų baimės link. 

Taigi galima pastebėti tokią tendenciją, kad
mūsų ar ne mūsų pačių rankomis, sąmoningai ar
ne, bet formuojasi nepalanki atmosfera mūsų tautai
gyvuoti ir išlikti. Manau, tokia situacija turėtų ska-
tinti bendradarbiavimą su mūsų likimo broliais lat-
viais ir estais, kad kartu apgintume savo šalis ir jų es-
minį identitetą – gimtąsias kalbas nuo išnykimo.
Tuo tarpu mūsų kaimynai lenkai ir rusai, kaip vis di-
desnę įtaką pasauliui norinčios turėti valstybės, at-
rodo, mums kelia vis didesnes pretenzijas. Nežinau,
kaip yra iš tikrųjų, tačiau aišku, kad patriotizmo jie
neišmeta į istorijos šiukšlyną, retkarčiais jį net per-
vertina. Su prisitaikymu, pataikavimu, abejingumu,
baimėmis kaip ir su perlenkimais reikia kovoti. Ta-
čiau norėdami sėkmingai kovoti, pirmiausia turime
atsigręžti į Europos tikėjimo vertybes, į krikščio-
nybę – Kristaus tikėjimą, kuris ugdo meilę sau, tau-
tai ir kitiems, puoselėti garbingą mūsų tautos isto-
riją, kurios kryptį į Vakarus kadaise pasirinko gar-
bingas Lietuvos karalius Mindaugas. 

Tačiau šiandien, ugdant jaunąją kartą labai
svarbu suprasti, kad be katalikiškos pasaulėžiūros
ir krikščioniškų tradicijų skleidimosi nepajėgsime
nubrėžti aiškios ribos tautiniame ir patriotiniame
ugdyme tarp to, kur slypi žudantis nacionalizmas ar
šovinizmas, kurį privalome griežtai atmesti, ir kur
gaivinantis patriotizmas, kurį privalome nuosek-
liai puoselėti ir juo sėkmingai ugdyti gyvybingą ir
istorijoje išliekančią tautą. Pasiryžkime nemenkinti
savo kalbos, istorijos ir tautos, kuri yra viena iš
gražiausių gėlių Dievo sukurtame tautų gėlyne.

LDK istorijos pradžia, LDK dominija, jos
geografija ir etnologija

Prisiminkime vieną iš didingiausių Lietuvos is-
torijos momentų – LDK. Kad geriau suprastume, kas
buvo LDK ir kuo ši valstybė siejasi su šiandienine
Lietuva, reikėtų panagrinėti šios valstybės struk-
tūrą, valdymą, geografiją bei etno-
logiją. Savo struktūroje LDK domi-
nija yra vadinama LDK valdovų tė-
vonija – žemės, nuo kurių buvo for-
muojama, kuriama, valdoma ir pri-
žiūrima visa didžiulė LDK valstybė,
tuomet didžiausia Europoje. Pradi-
nėje tos grandiozinės valstybės kū-
rimosi stadijoje jau nuo seno gyvavo
tas branduolys – tai Lietuva su lie-
tuvių gyvenama teritorija (jos etni-
nės žemės). Vėlesniuose LDK žemė-
lapiuose dominija geografiškai
buvo pavaizduoja ma kaip žemė, su-
sidedanti iš Nemuno žemupio – Že-
maitijos (lot. Samo gitia) ir Nemuno
aukštupio – Aukštaitijos (lot. Prop-
ria Lithuania). 

LDK gyvavimo pabaigoje didžiausiąją šalies
dalį užgrobus ir pasidalinus Rusijos carui, Rytinė
Aukštaitijos riba apytikriai sutapo su Lietuvos –
Len kijos II padalijimo riba, o dar vėliau – su Lietu-
vos – Rusijos 1920 m. Taikos sutartimi. Taigi ta riba
galėjo skirti tuometinę gyvenamą baltų ir slavų et-
ninę ribą. Tai patvirtina ir šiandien tose vietose
randami išlikę baltiški vietovių pavadinimai ir hid-
ronimai, duomenys apie gyventojų surašymą, lie-
tuviškai kalbančių kunigų paskyrimai ir kita ar-
chyvuose. Taigi LDK ir šiandieninė Lietuva istori-
jos požiūriu skirtingais laikotarpiais nėra svetimos
viena kitai valstybės, netgi priešingai: LDK gali
būti suprantama ir aiškinama kaip ankstesnė lie-
tuvių tautos valstybingumo ištaka ir išraiška Lie-
tuvos istorijoje, kurioje, be abejo, dalyvavo kitos ša-
lys, tokios kaip Rusija, Lenkija, Švedija, Austrija,
Vengrija ir kt., ir net kūrėsi ir susiformavo kitos
nau jos tautos, tokios kaip Latvija, „Alba Rusia” –
Baltarusija ir Ukraina – kaimyninės lietuvių tautos.
DLK dominija (tėvonija) buvo etninėse lietuvių gy-
venamose žemėse, vėliau LDK plėtėsi. Šiandien visu
LDK palikimu dalijamės su Baltarusija ir Ukraina.

Lietuvos ir LDK žemėlapiai

Lietuvos didingumas spinduliuoja iš jos žemė-
lapių. LDK valdomų žemių išsiplėtimas Vytauto Di-
džiojo laikais istorikų gali būti paaiškinamas kaip
Lietuvos valdovų didžios Tėvynės meilės ir taikos
siekimo pagal tų laikų supratimą pasekmė ar kaip
ženklas. LDK ir Vytauto didingumas, kuris mums
šiandien galėtų padėti ugdyti Tėvynės meilę ir pa-
triotiškumą, turi būti suprantamas labiau ne mate-
rialia, bet dvasine prasme, kaip Vytauto rūpinima-
sis savo Tėvynės dvasine gerove – krikštu, laisve,
kultūra, teisėtvarka, taika su kaimynais, vienuo-
lynų ir bažnyčių fundacija ir mecenavimu, išmin-
tinga vadovavimo politika ir pan. Čia svarbu ne že-
mių didumas, bet Tėvynės meilės didingumas.

Lenkijos ir LDK žemėlapyje, nubraižytame Eu-
ropoje apie 1700 m., LDK dalyje išskirta Žemaitija
(Samogitia – nuspalvinta raudonai), Aukštaitija
(Propria Lithuania – nuspalvinta baltai), Lietuvos
(LDK) valdomos žemės dabartinės Baltarusijos te-
ritorijoje (nuspalvinta raudonai). Antrame pateik-
tame Lietuvos žemėlapyje pavaizduotos Lietuvos

sienos, nubrėžtos pagal Lietuvos – Rusijos 1920 m.
Taikos sutartį.

Istoriniai pamąstymai apie Lietuvą ir lietu-
vių kalbą iki šių dienų

Šiandien Lietuvos situacija, kaip atrodo, nėra
labai optimistinė, nes po istorijos vingių jau esame
nedidelė ir gyventojų skaičiumi santykinai negausi
šalis. Kol šalis nebuvo nepriklausoma, galiojo to-
kia nerašyta taisyklė, kad ten, kur nelikdavo lietu-
vių kalbos, nelikdavo ir Lietuvos. Priminsime, kad
Lietuva dėl lietuviško rašto vėlavimo ilgai užsitęsus
pagonybės tamsumos laikotarpiui, karų, masinio
vietinių žmonių išmirimo per sumaištį ir marą, lie-
tuvių kalbos draudimo Rusijos caro priespaudos
metais, tarpukario Lenkijos okupacijos, 50 metų so-
vietizacijos, Lietuvos nepriklausomybės nebuvimo
ir dėl kitų nepalankių lietuvių kalbai išlikti veiks-
nių ir sąlygų buvo smarkiai nutautinta, gyventojai
pasidavę svetimų valstybių įtakai. 

Šiuos trūkumus šiandien paveldime, juos la-
biausiai pastebime Rytų Aukštaitijoje, kur yra
smarkiai sunykęs lietuvių kalbos vartojimas, nors
už Lietuvos – Baltarusijos sienos ir šiandien dar
yra likę gyvi, bet sparčiai nykstantys lietuvių kal-
bos plotai, tokie kaip Pelesos kraštas, Gervėčiai.
Šiose vietovėse gilią senovę primena Gedimino, Al-
girdo statytų pilių griuvėsiai Krėvoje, Gedimino pi-
lis Lydoje. Deja, šalia Gervėčių, Astrave, mums is-
toriniu požiūriu brangiose buvusiose lietuvių etni-
nėse žemėse norima statyti Baltarusijos atominę
elektrinę, kuri kelia įvairius pavojus, nes būtų sta-
toma Neries ir Nemuno upių aukštupyje (gali pa-
tekti į giluminius geriamus vandenis šalia upių) ir
seisminėje zonoje. Tokia realybė, tačiau ir savo vals-
tybės dabartinėse ribose iš naujo atraskime tai, ką
paveldėjome iš protėvių, kad galėtume vėl dvasiškai
pakilti. Pamąstykime dabar apie tai, kuo šiandien
galime prisidėti patys prie Lietuvos atstatymo ir
Jos gražinimo?

Mums reikia išlikti optimistais

Nepaisant visų buvusių ir esamų grėsmių Lie-
tuvai ir lietuvių kalbai, šiandien su Dievo pagalba tu-
rime daugiau nei tai, apie ką galbūt Vytautas tik

svajojo, trokšdamas būti Lietuvos
karaliumi. Tad turime Nepriklau-
somybę, demokratišką valstybę
lais voje Europoje, lietuvišką raštą
ir lietuvių valstybinę kalbą, savo at-
skirą Katalikų Bažnyčios provin-
ciją Lietuvoje su sostine Vilniumi
aukštaičiuose ir uostu Klaipėda že-
maičiuose, Lietuvos pilietybę, jun-
giančią įvairių tautybių Lietuvos
piliečius bendram darbui, Lietuvos
Konstituciją, visas veikiančias Lie-
tuvos valstybės institucijas – Prezi-
dentūrą, Seimą, Teismą, Vyriausy -
bę, Lietuvos gynybines pajėgas, esa -
me gynybinės sąjungos NATO na-
riai. Tai teikia viltį ir tikėjimą gra-
žia Lietuvos ateitimi.  �
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Petras Šidagis

Pamąstymai apie Lietuvą ir jos istoriją
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Šią savaitę, spalio 1-ąją, į Lietuvą grįžo
iškilaus kunigo, darbštaus ,,Kultūros” ben-
dradarbio ir buvusio redaktoriaus, sielova-
dininko ir menininko Kęstučio A. Trimako
palaikai. Po šv. Mišių Kauno Šv. Apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Kęs-
tučio A. Trimako urna su pelenais buvo per-
kelta į Kauno Kristaus Prisikėlimo bažny-
čios kolumbariumą. Palydėti jo susirinko
draugai, bičiuliai, giminaičiai ir kolegos, visi
kartu prisiminėme šį puikų žmogų. Ne vie -
ną sykį kunigą Kęstutį mums primins ir jo
eilėraščiai, kurių pluoštelį šia proga patei-
kia me.

VINIS

Užsimaniau rankioti vinis nuo tako,
kad kiti nesusižeistų...

Naktį vinį lengviau rasti,
kai pati delnan įsminga.
Ne taip skaudu,
ne taip baisu, kai nematai...
_ _ _ _ _ 

Paslaptingasai, Tu...
nematomas, negirdimas,
nepaliečiamas...
Tačiau rankiojant vinis
lengviau Tave atrasti – 
ieškantį visur
manęs ir kito,
einančių taku,
vinimis nuklotu...
naktį.

Juk ir Tu, kaip vinis,
į mus įsmingi.

DAIKTAI ŠALIA

Daiktus laikau šalia –
ranka pasiekiamus,
kad pasiimčiau su savim,
kai laikas bus išeiti.

Rankraštį neužbaigtą,
bet taip pamėgtą:
Prasėdėjau taip ilgai prie jo...
Ir drobę,
spalvintą vaivos rykšte,
akis užbūrusią.
Negaliu jų atitraukti, –
taip prilipdė...

Paimsiu drobę, tik pusiau
spalvom sutviskusią,
atlikęs viską jau. 

_ _ _ _ _ 

Palauk – sakai tu, – neskubėki!
Neskubu – sakau,
bet girdisi kažkur iš ten garsai
dar negirdėti...
Laikas atskuba patsai...
Tad guli jau šalia daiktai padėti:
rankraštis, drobė, teptukai ir dažai.

DALIJI MUMS BŪVĮ

Ar susėdame namuos
prie šeimynos stalo,
ar vaikščiojam smėlėtam pajūry,
kur bangos šniokščia...
Ar braidome po margą pievą,
klampinėjam kur po baltą,
minkštą, skaistų sniegą...
Ar miške ant samanų prigūžtam
pasismaguriaut atrastom uogom...
Ar klausomės žuvėdrų klyksmo,
ar bangų šniokštimo,
ar kaip upels dainuodamas čiurlena –
mes esame svečiai
Tavam pasauly, Dieve, –
Tavi svečiai,
kviesti iš nebūties
susėst prie Tavo stalo,
kur daliji mums būvį – ...
Mums, žmonėms, čia, žemėj,
zylėms ir upeliui,
ir dangaus žvaigždėms,
ir aukštiems kalnams,
ir beribei jūrai...
Taip, daliji mums būvį, tarsi duoną,
pasikvietęs čia prie savo stalo...

Kaip nedėkosim Tau... –
Kaip nesakysim „ačiū”?
Kiekviens savaip, kaip galim...

Ačiū Tau, Kūrėjau,
už vandenį ir duoną,
dangų, žemę,
už žiedus ir paukščius, – 
o už Tave labiausiai...
Širdį atiduosim
pasiklausę Tavo žodžių,
sakomų kas dieną,
pasikvietęs būt svečiais
savam pasauly,
užu savo stalo...
Ačiū Tau, Kūrėjau –
širdis mūsų sąla...

VIENIŠA

Ar nežinai, kodėl gėlė nuvyto
šį ankstyvą rytą?..
Ne, ne nuo sausros:
pakako jai rasos,
bet buvo vieniša...
Ar nematai,
kad šaltoj erdvėj viena palikus 
naktį ta žvaigždė pati nukrito
prie tavo kojų pasiguost?
Ji buvo vieniša...

Kodėl sustingęs Tavo veidas
vakare, kai saulė leidžias?
Ar nelauki tos žvaigždės?
Ar vėl ji kris?
_ _ _ _ _ _ 

Ar nesi tu vienišas?

KUNIGU BŪTI

Kunigystė – tai kryžius,
kurį mes, kireniečiai,
ant pečių užsidėjom...
Mūsų pečiai pajunta jo naštą,
kai tampa jis toks sunkus.

Kunigystė – draugystė,
kurion Jėzus pats
mus pakviest panorėjo,
kaip Joną priglaust 
prie krūtinės savos,
kad išgirstume širdį
Jo plakant žmonėms
ir meilę prabylant į mus.

Kunigystė – tai žvilgsnis
Tėvo – į mus,
o mūsų – į Tėvą,
kai keliame Ostiją,
geriame Taurę,
kai nuostabų mirksnį
priglausti pasijuntame
Jo tėviškam glėbyje.

Jono Kuprio nuotr.

Kęstutis A. Trimakas • EILĖRAŠČIAI 
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Venta Jankauskaitė-Mengana:

man svarbu daryti tai, 
kas teikia džiaugsmą

Venta Jankauskaitė-Mengana

Įkvėpta Renesanso paslaptingumo, tyrumo ir šviesos,
keramikė Venta Jankauskaitė-Mengana kuria
krosnyje degamų molio ir spalvų meną, žavintį ne

vieną klasikinės keramikos gerbėją. Ir tai nestebina,
nes sudėtinga majolikos technika atliktuose Ventos
darbuose meistriškai atgyja pačių didžiausių Italijos
Renesanso dailininkų šedevrai. Menininkę kalbina
Vaida V. Nairn.

Venta, kokie su kūryba ir menu susiję vaikystės pri-
siminimai gyviausi Tavo atmintyje?

Dar vaikas būdama, nuolat sukiodavausi po die-
duko (dzieduko) dirbtuves prie ,,varstoto”. Ten kar -
tu drožinėdavome, o jis dažnai kurdavo ir papuoša-
lus iš šiaudų. Nuo vaikystės mylėjau amatus – au-
dimą, nėrimą kabliuku, mezgimą, siuvinėjimą. Pati
savo atliktus darbelius dovanodavau draugams ir
pažįstamiems. Vėliau kartu su seserimi kanklėmis
grojau  liaudies dainų ir šokių ansamblyje ,,Ugne -
lė”, su kuriuo koncertuodavome net tik Lietuvo je,
bet ir įvairiuose festivaliuose užsienyje, taip garsin -
damos Lietuvos vardą pasaulyje.

Nors turėjai polinkį menams, tačiau trumpai studija-
vai teologiją – iš kur kilo susidomėjimas šia disciplina?

Sulaukus pilnametystės, pradėjau domėtis re-
ligijomis: krikščionybe, induizmu, islamu. Mano a.
a. mama suintrigavo mintimi, jog norint kalbėti
apie Dievą, reikėtų kartu su dvasininkais pasimoky -
ti teologijos. Iššūkį priėmiau ir iškeliavau į Kauną
studijuoti teologijos Vytauto Didžiojo universitete.
Studijas pradėjau, tačiau nebaigiau dėl asmeninių
priežasčių.

Ir tuomet Tavo kelias pakrypo keramikos link?
Susidomėjimas keramika kilo ne iš karto po te-

ologijos studijų. Studijuoti menus kiek vėliau buvau
paskatinta savo vyro, kuris, matydamas mane daž-
nai užsiimančią nėrimu, peltakiavimu ir siuvinė-
jimu, tikėjo, jog turiu kūrėjos pašaukimą. Roma -
no Raniero meno mokykla – netoli nuo mūsų namų,
tad tai buvo pirmoji meno mokykla, kurioje apsilan -
kiau ir toliau neieškojau. Šis vienas iš svarbiausių
keramikos centrų ne tik Italijoje, bet ir pasaulyje
man patiko savo siūlomomis studijomis, gana am-
bicinga ir talentinga studentų auditorija iš viso pa-
saulio ir galimybe mokytis iš puikių dėstytojų. Taip
pat Italijos valdžios pasiūlyta finansinė parama stu-
dijoms  buvo didžiulė paskata kibti į mokslus.

Majolikos stiliumi sukurti darbai pasižymi griežta me-
todologija ir reikalauja nepaprasto kruopštumo. Koks yra
ti piškas majolikos dirbinių kūrybinis procesas?

Prieš pradedant kurti, man reikia laiko, susi-
kaupimo ir įsigilinimo į kiekvieną kūrinį bei jo is-
toriją. Man svarbu pamatyti paveikslą savo akimis
– muziejuje ar bažnyčioje – ir tik tada imuosi repro -
dukavimo ir interpretacijos. Į reprodukavimą žiū-
riu ne kaip į aklą originalaus paveikslo perpiešimą,
bet daugiau kaip į jo interpretaciją, perkeliant ant

keramikos naujai būčiai. Norisi, kad žmonės mano
darbuose atpažintų ne vien  da Vinci  ar  Boticelli,
bet ir mano, kaip keramikės, savitą braižą. O jau
tech ninis procesas prasideda nuo molio išminkymo,
pagrindo žiedimo – lėkštės, ąsočio ar plokščio pa-
grindo (juos dažniausiai perku iš patyrusių žiedimo
meistrų). Tuomet paruošiama glazūra, paskui de-
koruojama metalų oksidais. Vėliau darbai degami
krosnyje labai aukštoje temperatūroje.  Majoli-
kos darbai yra atpažįstami iš ryškiomis spalvomis
ant balto pagrindo nutapytų piešinių.

Tavo darbuose vyrauja žymių Italijos renesanso daili-
ninkų darbų interpretacijos. Kurių autorių darbus daž-
niausiai pasirenki ir kodėl?

Autorius renkuosi pagal nuotaiką ar užsakovo
poreikį. Laikausi tradicinės nuomonės, kad tarp
klasikos mylėtojų Leonardo da Vinci, Rafaello, Boti -
celli,  Perugino ir  Pontormo  neturi sau lygių. Kai
no risi ko nors šviesesnio, lengvesnio – įkvėpimo ieš-
kau Rafaellio kūriniuose; kai paslaptingumo ir  ne-
žemiško grožio – Leonardo da Vinci kūryboje.

Kiek Tau svarbus sekimas dailės tradicija ir kiek – im-
pro vizacija?

Kiekviena „bottega” (ital. menininko, liaudies
meistro studija) ir mokykla turi savo dekorus, stan-
dartus, schemas, kurios nekinta ištisus amžius,  o
pie šiniai ir paruošiamieji piešiniai, taip vadina -
mi „spolvero”, yra saugomi. Smagu tradicija domė-
tis, ją išmokti ir žinoti, bet nemanau, kad tuo reikėtų
apsiriboti. Svarbu ieškoti savo stiliaus ir jį kurti ti-
kintis, kad ateityje galbūt bus galimybė jį perduoti
naujoms kartoms. Interpretacija man reiškia daug –
negalima žmogaus vaizduotės uždaryti į schemas.

Daugumoje Tavo darbų regima Re-
nesanso moteris. Kuo ji Tave žavi?

Renesanso moteris... Vien
jau pats žodis „renesansas”
– reiškiantis kažką atgiju-
sio, atsinaujinusio. Man
Renesanso  moteris –
visų pirma atgimusi
moteris. Kuo ji žavin -
ga? Vienur ji lai ko kū-
dikį ant ran kų, kitur
gėlę, dar kitur – net
ko vos kirvį. Joje mote-
riškumas dera su ge-
bėjimu būti stipria. Re-
nesanso moteris išaukš-
tinama kaip madona, už-
keliama ant sosto, yra ne-
pa prastai ori. Renesanso sti-
liaus pasirinkimas yra šioks toks
protestas – pasaulyje tiek daug  agre-
sijos, piktumo. Jo ir mene
nemažai – teko matyti pa-
ro dų, kuriose žmogaus kū-
nas yra visiškai išniekinamas. Man tai – nepriim-
tina, tiesiog pykina širdį. Mane labiau traukia kla-
sikinis, estetiškas menas bei žavi renesanso tyru-
mas, šventumas ir pagarbiai pavaizduota moteris.

Kaip manai, ar Tavo menas gali būti priskiriamas re-
liginiam menui?

Esu sulaukusi komentarų, kad mano darbuose
juntami „netikėtai religiniai motyvai”. Man iš tiesų
savo darbuose nuo pat pradžių buvo svarbiau ati-
dengti ne žmogaus kūną,  o sielą bei kurti meną, nu-
kreipiantį žmones Dievo link, tyrų ir tikrų dalykų
pusėn. Ir tai susiję ne tik su paveikslais, bet ir su ki-
tais kūriniais – pavyzdžiui, lėkštėmis, iš kurių ga-
lima arba valgyti, arba naudoti jas kaip namų puo-
šybos ornamentą. Tarkime, sriubos dubenėlyje ga-
lima rasti ir pranciškonišką  kryžių, taip vadina -
mą „TAU”. Tai tarsi lengvas sakralumo prisilietimas
kasdienybėje.

Kokia Tavo studija?
Už mano studijos langų matyti žalumos jūra už-

lietos  Umbrijos  kalvos ir girdėti didžiulės katinų
šei mynos miauksėjimas. O pačioje studijoje yra ne-
mažai chaoso ir gėlių... Svarbu, kad būtų gėlių – le-
vandų, rožių...

Paminėjai Umbriją – ar Italija tapo Tavo namais, ar
glau dūs Tavo saitai su Lietuva?

Per 12 gyvenimo metų Italijoje būta visko – ir
momentų, ypač iš pradžių, kai jaučiausi čia svetim-

šalė, ir tikrai kaip namie. Bet ir grįžusi į Lietuvą,
kartais jaučiuosi nesuprasta, nes perėmiau italams
būdingą energingą kūno kalbą. Lietuvius tai daž-
nai gąsdina. Tačiau kaip ten bebūtų, Lietuva man
bu vo ir yra svarbi. Gana dažnai į ją nuvykstu – ap-
lankau šeimą, draugus, pakeliauju po šalį. Taip pat
bandau prisidėti ir prie kultūrinių bei socialinių
projektų. Pavyzdžiui, mano pieštą A.Vienuolio, ku-
rio kūryba ir gyvenimo istorija man yra artima,
portretą galima pamatyti   Literatų gatvės sienoje
Vil niuje. Taip pat su vyru esame prisidėję  prie pro-
jekto ,,Vaikų svajonės”, skirto socialiai remtinų šei -
mų vaikams.

Ar Tau svarbu būti žinomai savoje šalyje?
Buvau surengusi savo darbų parodą 2009 metais

Vilniuje. Tai buvo susitikimo su daugeliu man
brangių žmonių šventė.  Ką tik buvau

pa tyrusi didelę automobilio ava-
riją, tad dėmesys mano kūrybai

bei palankūs atsiliepimai ne
tik iš draugų, bet ir meno

žmonių man labai daug
reiškė. O ar man svarbu
būti įžymia? Tiek, kiek to
reikia žmonėms. Man
svarbiau daryti tai, kas
teikia džiaugsmą.

Kaip Tavo kūryba pri-
ima ma Italijoje? 

Italijoje žmonės yra
gana išlepinti estetinio gro-

 žio – muziejų, bazilikų, pi-
lių. Juos sunku nustebinti. Ta-

čiau turiu pasidžiaugti, jog mano
darbai čia yra priimami gana šiltai.

Vienas pavyzdys – mano prisidėjimas
prie  Ceselli  koplytėlės re-
konstrukcijos projekto. Vie  ti-
niams žmonėms ši koplytėlė

yra labai svarbi savo turtinga istorija, susijusia su
stebuklingais pagijimais. Vienas žmogus šią koply-
tėlę atstatė, kitas nudažė, o aš paaukojau savo kurtą
paveikslą – buvo graži bendruomenės iniciatyva,
apvainikuota iškilmingomis  šv. Mišiomis. Vieti-
nis žurnalas ,,Spoletonline” šį įvykį aprašė kaip la-
bai svarbų, o aš buvau pristatyta kaip ,,maestra”.
Šis įvertinimas buvo tiek malonus, kiek netikėtas,
nes Italijoje tokie garbingi titulai suteikiami žmo-
nėms, sulaukusiems garbingo amžiaus ir tikrai
daug pasiekusiems. O man gi dar reikia augti, to-
bulėti.

Venta, ką kuri šiuo metu?
Šiuo metu baiginėju penkių lėkščių, dekoruotų

tik mėlyna, kobalto spalva, seriją, pavadintą  „In
blu”. Ši spalva yra viena sudėtingiausių, nes ko-
baltas gamtoje randamas šviesiai violetinės spal-
vos, o degant krosnyje keičia spalvą. Mėlyna spalva
man asocijuojasi su dangumi, ežeru, upe, jūra ir
veikia ra minančiai.

Ar planuoji pristatyti savo naujausius darbus ir tėvy-
nainiams?

Būtų didelis džiaugsmas pasidalinti savo nau-
jausia kūryba ir su lietuviais. Ir nors konkrečių
planų šiuo metu neturiu, tačiau viliuosi, kad turė-
siu galimybę tai padaryti netolimoje ateityje.

Ačiū už pokalbį.

Madonna Litta, Leonardo da Vinci

La vita e fine e di loda la sera 
(Diena pašlovina vakarą)



dai) – taip patys save vadino iš Pabal-
tijo atvykę Italijos ir Ispanijos užka-
riautojai, išleistos keturios laidos ir
sėkmingai parduotos Venesueloje ir
Ispanijoje. Entuziastai gerbėjai šį vei-
kalą nuskenavo ir įdėjo į internetą is-
panų, o vėliau ir anglų kalbomis.

Tačiau Lietuvoje ne tik kad nie-
kas nepasidomėjo savo protėvių isto-
rija, bet atvirkščiai, daug kas iš Jūra-
tės pasišaipė, netgi labai garbingi
žmonės. Autorei tai buvo labai skau -
du, juo labiau kad keli jos darbai buvo
priimti į Andų universiteto (vieno se-
niausių Pietų Amerikoje) Humanita-
rinio fakulteto biblioteką. Ji sulaukė
aukšto lygio specialistų, daugiausia
iš Pietų Amerikos, teigiamų atsilie-
pimų. Jos darbais domėjosi Šiaurės
Amerikos akademikai. 2004 m. sava-
norių Larisos ir Aleksandro Jankūnų
iniciatyva Vydūno fondas Čikagoje iš-
leido Jūratės Statkutės de Rosales
anglišką knygos vertimą ,,Goths and
Balts” (Gotai ir Baltai). Ispanijoje, Va-
lensijos universiteto kultūrinių leidi-
nių serijoje ,,La Torre del Virrey”
buvo spausdinami jos straipsniai apie
gudų kalbą ir į Ispaniją atvykusių
baltų kultūrą. 2009 m. populiarus Ve-
nesuelos TV kanalas ,,Globovision”
skyrė trijų valandų programą pokal-
biui su J. Statkute de Rosales.

2011 m. ,,Versmės” leidykla, ne-
lauk dama, kol bus parašyta visa kny -
ga, išleido ,,Europos šaknys ir mes,
lietuviai” I dalį – šešis skyrius (išleis-
tos keturios laidos), o šiais metais
(2013) papildomai II dalį – 7–12 sky-
rius. Autorė ruošiasi užbaigti kitais
metais paskutinę, trečiąją dalį. Ji
džiaugiasi, kad praėjus porai metų
nuo knygos pirmosios dalies išleidimo
tai, kas iš pradžių atrodė, kad to Lie-
tuvoje negali būti, įgijo pripažinimą.
Garbūs Lietuvos mokslo žmonės –
Klaipėdos universiteto rektorius Vla-
das Žulkus, Lietuvos edukologijos uni-
versiteto rektorius Algirdas Gaižutis,
to paties universiteto Istorijos fakul-
teto dekanas Eugenijus Jovaiša, Lie-
tuvos mokslų akademijos narys eme-
ritas Romualdas Grigas įvertino tai,
ką Vakaruose, nors ir nedidelis, bet

svarus akademikų būrys jau aptari-
nėjo kaip rimtą įnašą į Europos isto-
riją. 2011 m. birželio 15 d. Lietuvos
edukologijos universitetas suteikė Jū-
ratei Statkutei de Rosales garbės dak-
taro vardą. 

,,Taip R. Grigo, E. Jovaišos, A.
Gaižučio, A. Žulkaus ir kitų pastan-
gomis, taip pat įrėmus petį ir iš toli-
mosios Venesuelos, tris šimtus metų
svetimųjų statyta ir tvirtinta neatpa-
žįstamai iškraipytos istorijos užtvan -
ka buvo pralaužta. Ir išlaisvinta tik-
rosios baltų istorijos tėkmės srovė
ėmė veržtis visa jėga,” – rašo Jūratė
Stat kutė de Rosales.

Iki šių dienų išliko tik dvi baltų
kalbos – lietuvių ir latvių. Ilgą laiką
gal vota, kad žodis ,,Scandia” (tariama
Skandija) išvertus reiškia Skandina-
viją. Tačiau net pavarčius lietuvių
kalbų žodyną, žodžio ,,Scandia” reikš -
mė – ,,skandenė”, ,,skandynė”, ,,sken-
dena”. Salą, kurią istorikas Jordanas
va dino Scandia, dabar lietuviai vadi -
na Neringa. 

,,Okeane yra didelė sala, vadina -
ma Skancia, apie kurią Pompėjus Me -
la sako, kad ji yra Kodano įlankoje,
vingiuotais kraštais, tęsiasi į ilgį ir į
save užsibaigia. Ir, kad ji driekiasi į ry-
tus nuo Instulos upės, kuri išteka iš
Sarmatijos kalnų, ir ten, kur matosi
Skancia trimis šakomis įteka į Šiau-
rės okeaną ir skiria Skitiją nuo Ger-
ma nijos,” – rašo Toledo arkivyskupas
Chimenesas de Rada, ,,Historija Go-
tica” autorius. 

Tuo metu Vyslos upė vadinosi Ins-
tula, o žodis ,,Scandia” senuose Ispa-
nijos raštuose dažnai rašomas ,,Scan-
cia” (Skancia).

Dabar grįžkime į renginį, organi-
zuotą ,,Versmės” leidyklos, vykusį
2013 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos naciona-
li niame muziejuje. Renginio progra -
mą sudarė garbės daktarės Jūratės
Stat kutės de Rosales knygos ,,Europos
šaknys ir mes, lietuviai” su papildoma
II-ąja dalimi sutiktuvės ir dokumenti-
nio filmo ,,Jūratė Statkutė de Rosales.
Pasišventusi senajai protėvių istori-
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,,Viskas prasidėjo Venesueloje, at-
sitiktinai. Mišrioje šeimoje su vaikais
visada kalbėjau lietuviškai. 

‘Mama, kodėl, kai tėtis tau kalba
ispaniškai, tu supranti, o kai aš taip
kalbu, tu sakai, kad nesupranti?’

Aiškindavau, kad kiekviena ma -
ma su savo vaikais turi kalbėtis savo
gimtąja kalba. Jų buvo penki bernio-
kai – Luisas, Jonas, Šarūnas, Rimas ir
Saulius. Ispanų ir lietuvių kalbų san-
darą namuose vaikai išsprendė su-
jungdami panašumus, kas dažnai ma -
ne prajuokindavo, kol pastebėjau, kad
kai kurių panašumų nebuvo galima
paaiškinti bendrais indoeuropiečių
kalbų duomenimis”, – rašo savo kny-
go je „Europos šaknys ir mes, lietu-
viai” baltų istorijos tyrinėtoja Jūratė
Statkutė de Rosales.

Pradėjusi surašinėti tokius vaikų
,,radinius”, J. Statkutė de Rosales iš
susidariusio sąrašo galėjo sudaryti ke-
letą pastovių taisyklių, kurias ji iš-
dėstė knygoje ,,Goths and Balts” (Go-
tai ir baltai), skyriuje ,,Transplanting
a language” (Persodinant kalbą).

Vėliau, kreipdamasi į Šiaurės
Amerikoje gyvenusį šeimos draugą is-
toriką Česlovą Gedgaudą, klausė, ar
jis rado panašių žodžių, kaip ir jinai.
Istorikas tuomet ruošė knygą ,,Mūsų
praeities beieškant”. Jo manymu, Is-
panijos valstybę sukūrę vizigotai buvo
baltai. 

Karakaso mieste buvo savotiška
biblioteka ,,La Biblioteka Arcaya”, ku-
rios savininkas – advokatas, politikas,
intelektualas, buvęs ministras paliko
savo įpėdiniams turtingą retų knygų
kolekciją. Tai buvo 1960 metai, kai Jū-
ratė Statkutė lankė šią Arkajos bib-
lioteką, kurioje tvarkėsi mirusio sa-
vininko duktė, prityrusi biblioteki-
ninkė. Ji ir atrinkdavo knygas, kurios,
jos manymu, turėjo dominti būsimą
knygos autorę. O tos knygos tikrai
buvo bibliografinės retenybės. Pirmo -
sios knygos, kurias autorė paėmė, bu -
vo ,,Seni iberų paminklų įrašai” ir
,,Atstatyta karaliaus Alfonso X kroni -
ka”. Pastarojoje, parašytoje senąja is-
panų kalba, aprašyta iš Pabaltijo kilu -
sios gudų tautos istorija, prasidėjusi

pusantro tūkstančio metų prieš Kris -
tų. 

1971 m. kopijuoti tekstus buvo
gana brangu, tačiau šeimai leidus, vis
dėlto pavyko padaryti kronikos pus-
lapių faksimiles. Kai pradėjo versti
tos kronikos tekstus, iš pradžių buvo
sunku suprasti, kad kalbama apie mil-
žinišką valstybę, jos istoriją ir kultū -
rą.

1975 m. autorė važiavo į Californi -
ją, kad plačiau pasikalbėtų su istoriku
Česlovu Gedgaudu, 1972 m. išleidusiu
knygą ,,Mūsų praeities beieškant”, ir
ten gyvenančia pasaulinio garso ar-
cheologe Marija Gimbutiene. Norėjusi
sukauptą medžiagą atiduoti profesio-
nalams, tačiau M. Gimbutienė buvo
įsigilinusi į Senosios Europos temą, o
Č. Gedgaudas nemokėjo ispanų kal-
bos, o juo labiau viduramžių senosios.
Teko viską vežtis atgal į namus, versti
į lietuvių kalbą ir tikėtis, kad Lietu-
voje kažkas perims šį darbą. Autorė
norėjo, kad pirma knyga, kurioje su-
rinkta medžiaga pasinaudotų Lietu-
vos universitetai ar tos srities tyrinė-
tojai, būtų 1985 m. Čikagoje išleista
„Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasa-
lyje”, susidedanti iš dviejų dalių. Kita
ispaniškai parašyta ,,Los Godos” (Gu-

Pasišventusi senajai protėvių 
istorijai ir Lietuvai
Lidija Veličkaitė

Iš k.: Stasys Petkus, „Baltic Causus” (Baltijos valstybių rėmėjų grupė) steigėja JAV Angelė Nelsienė, garbės daktarė Jūratė Statkutė

de Rosales, Lidija Veličkaitė, Angelė Bražinskienė.                                                                      Žilvino Petkaus nuotraukos

J. Statkutė de Rosales ir Stasys Petkus Nukelta į 8 psl.



Dvejų metų sunkaus darbo ir daugiau kaip
100 tūkstančių litų prireikė žmonėms, kurie
zanavykų krašte, Sintautų miestelyje netoli

Šakių ryžosi įamžinti garsiausio čia gimusio ir ele-
gantiškuoju vadinto poeto Prano Vaičaičio (1876–
1901) atminimą. Rugsėjo 21-ąją, poeto mirties dieną,
Sintautų centrą papuošė įspūdingas kauniečio
skulptoriaus Juozo Šlivinsko sukurtas paminklas
poetui.

Idėja pastatyti paminklą žymiajam poetui, ant-
ruoju Lietuvos himnu vadinamo eilėraščio „Yra ša-
lis...” autoriui P. Vaičaičiui, sulaukusiam vos 25-
erių metų ir mirusiam nuo džiovos, sklandė jau se-
niai, nuo 1936 metų. Paminklo statybos iniciatyvą
tada palaikė profesorius Eduardas Volteris. Buvo
įkurtas iniciatorių komitetas, kuriam vadovavo Sin-
tautų šaulių būrio vadas Eduardas Počvaitis. Jis ir
poeto brolis kunigas Juozas Vaičaitis susirašinėjo
su garsiu skulptoriumi Vincu Grybu, aptardami pa-
minklo idėjos klausimus.

Iki mūsų dienų išliko 1937 metų sausio mėnesį
rašytas E. Počvaičio laiškas skulptoriui V. Grybui.
Kiti komiteto nariai sintautiškiai kunigas Klemen-
sas Pusdešris, Sintautų mokyklos direktorius An-
tanas Černevičius ėmėsi lėšų rinkimo. Jau 1937 m.
pradžioje paminklo statybai buvo surinkta 3 000 li -
tų, tarp aukotojų buvo ir Respublikos Prezidentas
An tanas Smetona. Tačiau okupacijos nutraukė vi-
sus taurius sumanymus.

Prieš kelerius metus antrasis bandymas su-
burti iniciatyvinę grupę paminklo statybai atkur-
toje Nepriklausomoje Lietuvoje taip pat nebuvo sėk-
mingas. Tačiau prasmingai idėjai vis tik buvo lemta
išsipildyti. Pernai kovo mėnesį buvo įregistruota
asociacija ,,Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fon-
das”. Ši organizacija surengė paminklo idėjos kon-
kursą, subūrė visus galinčius prisidėti prie pa-
minklo sukūrimo ir įgyvendino daug metų puose-
lėtą sumanymą.

Asociacijai vadovavo į šią veiklą pasinėręs ži-
nomas bibliofilas ir kolekcininkas, knygyno savi-
ninkas Vidmantas Staniulis, kilęs iš Sintautų vals-
čiaus. Būtent jis įdėjo daugiausia pastangų, subūrė
bendraminčius, surado pinigų paminklui pastatyti. 

„Per tuos dvejus metus kasdien teko dirbti po
aštuonias valandas, kartais ir daugiau. Buvo labai
sunku, kartais net pasigailėdavau, kad užsikroviau
tokią naštą kartu su bendraminčiais. Bet norėjau
atiduoti skolą savo gimtajam kraštui, norėjau įam-
žinti garsiausią Sintautų žmogų Praną Vaičaitį”, –
pasakojo V. Staniulis.

Jis neslėpė – kai prašė aukų paminklui, var-
gingiau gyvenantys žmonės, pensininkai aukojo
kiek galėjo, o kai buvo kreiptasi į turtingus versli-
ninkus, retas kuris iš jų atvėrė piniginę.

Iškilmės Sintautuose prasidėjo poeto kapo lan-
kymu vietos kapinaitėse. Čia esantis jo kapas pa-
skendo gėlėse, buvo uždegtos žvakės. Ant poeto pa-
minklinio akmens šono galima perskaityti vieno jo
eilėraščio eiles „Vai lėkite dainos...”. Po to visi rin-
kosi į šventąsias Mišias bažnyčioje, kurias aukojo ir
apie P. Vaičaitį kalbėjo Vilkaviškio vyskupas eme-
ritas Juozas Žemaitis.

Paminklas iškilo pačiame miestelio centre, ša-
lia senosios mokyklos, kurią pastatė garsus švietė-
jas Antanas Tatarė, o joje mokėsi ir pats P. Vaičaitis,
ir dar keliolika šio krašto šviesuolių. Šis pastatas
neseniai buvo gražiai suremontuotas, panaudojus
Europos Sąjungos paramą, jo viduje įrengtos pa-
rodų salės. Dabar čia veikia paroda apie šio krašto
kūrėjus – P. Vaičaitį, jo sužadėtinę tragiško likimo
Juliją Pranaitytę, Kazį Banaitį, taip pat rašytoją
Petronėlę Orintaitę ir kitus.

Skulptorius J. Šlivinskas poeto atminimui su-
kūrė knygos formos paminklą. Jis skirtas ne tik P.
Vaičaičiui, bet ir pačiam spausdintam žodžiui bei
knygai, taip pat visiems iš zanavykų krašto kilu-
siems šviesuoliams.

Paminklą pašventino vyskupas emeritas J. Že-
maitis, o juostelę perkirpo V. Staniulis ir Šakių ra-
jono meras Juozas Bertašius, palaikęs paminklo
statybos idėją ir vienas pirmųjų paaukojęs 500 litų.
Prie paminklo skambėjo eilės, buvo apdovanoti tra-
dicinių P. Vaičaičio skaitymų laureatai ir dalyviai,
dainavo vietos meno kolektyvai. 

Kartu surengtas ir monografijos „Sintautai”
antrojo tomo, ką tik išleisto „Versmės” leidykloje,
pristatymas. Šis leidinys – dar vienas paminklas
Sintautų krašto žmonėms. Leidėjai per dvejus me-
tus sugebėjo parengti ir išspausdinti 3 000 puslapių
veikalą, kurį rašė apie 100 autorių, pateikusių dau-
giau kaip 100 straipsnių. Leidinyje paminėta maž-
daug 11 tūkstančių žmonių, vienaip ar kitaip susi-
jusių su Sintautais.

Viena iš monografijos sudarytojų Vida Girinin -
kienė dėkojo vietos žmonėms, kurie noriai dalijosi
savo turima medžiaga, nuotraukomis, norėdami,
kad Sintautų žmonės ir jų darbai nenugrimztų į už-
marštį. Pasak jos, medžiagos buvo tiek daug, kad
būtų galima išleisti ir dar vieną šios solidžios mo-
nografijos tomą. 

Prie paminklo kalbėjo ir P. Vaičaičio giminaitė
– jo brolio Jono sūnaus Juozo dukra Rūta Vaičai-
tytė. Ji kartu su motina jau 15 metų prižiūri P. Vai-
čaičio gimtinę (apie tai praėjusiais metais buvo ra-
šoma „Drauge”). R. Vaičaitytė padėkojo visiems už
tai, kad pastatytas paminklas, kad puoselėjamas
poeto atminimas ir kvietė dažniau apsilankyti jo
tėviškėje, skaityti jo eilėraščius, kurių jau nebeliko
Lietuvos mokyklų programose.

Per labai trumpą savo gyvenimą P. Vaičaitis su-
spėjo parašyti 98 eilėraščius. Jam gyvam esant kū-
ryba nebuvo išspausdinta – pirmasis jo poezijos rin-
kinys buvo išleistas jau po poeto mirties 1903 metais
ne Lietuvoje, o Amerikoje, Plymouto mieste Pennsyl -
vanijos valstijoje slapyvardžiu Sekupasaka. Šiuo
leidimu pasirūpino rašytojas Jonas Mačys-Kėkštas
ir P. Vaičaičio sužadėtinė Julija Pranaitytė.

J. Pranaitytė po mylimojo mirties prie jo kapo
prisiekė daugiau niekada netekėti ir pažadą ištesė -
jo. 1903 metais ji atvyko į Jungtines Amerikos Vals-
tijas ir perėmė „Žvaigždės” redagavimą, tapo ne tik
leidėja, bet ir redagavo straipsnius, rašė pati, išlei -
do per 30 knygų. 1909 metais ji su „Žvaigžde” persi-
kėlė į Philadelphiją, nemažai keliavo. 1914 metais, iš-
lei dusi knygą „Iš kelionių po Europą ir Aziją”, tapo
pir mąja Lietuvos keliautoja – rašytoja. 

Gyvenimo pabaigoje moteris atsidūrė visiškame
skurde ir 1944 m. sausio 29 dieną mirė Philadelphijoje
vieniša ir niekam nereikalinga. Neatsiradus lėšų,
Julija buvo palaidota vargšo kape, o jos garsusis ar-
chyvas išvežtas į Philadelphijos sąvartyną.

Didelis būrys vietos žmonių ir svečių iš įvairių
Lietuvos vietų dar ilgai stoviniavo prie naujojo pa-
minklo, džiaugėsi įspūdinga knyga „Sintautai”, dė-
kojo žmonėms, kuriems svarbu įamžinti savo pro-
tėvių darbus ir kilnias jų idėjas. �
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Sintautuose – paminklas poetui Pranui Vaičaičiui ir pačiam miesteliui

Algis Vaškevičius

Naujasis paminklas papuošė Sintautų miestelį

V. Staniulis šiuo paminklu sakosi grąžinęs skolą gimta-
jam kraštui

Paminklą šventina vyskupas emeritas J. Žemaitis. A. Vaškevičiaus nuotraukos



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 S2013 SPALIO 5 D. 7

Iš Traupio miestelio (dabar – Anykščių rajonas)
kilęs, o jau pusę amžiaus Kaune gyvenantis ar-
chitektas restauratorius Jonas Lukšė gali papa-

sakoti ne tik apie savo dabartinę pagyrimo vertą
veiklą, bet apie ir sunkų šeimos likimą. 1948 metų
gegužės 22-ąją į Buriatiją buvo ištremta Lukšių šei -
ma: jis, tėveliai Juozapas ir Elena, sesuo Vanda,
bro lis Vilhelmas. 1949 metais tremtyje mirė tėvelis,
jie ten vargo dar iki 1957 metų. Motina su trimis vai-
kais kentė badą, dirbo pagalbiniame ūkyje, ir jei ne
reti siuntiniai iš Lietuvos, niekas namo nebūtų su-
grįžęs.

„Dažnai keliauju atminties upėmis: Nevėžiu,
Čelutaika, Kete, Berzina, Sunže, paskui Nerimi ir
Nemunu. Iš Lietuvos į Lietuvą, – sako Jonas. – Nuo
dvylikos Buriatijoje pradėjau dirbti pabėgių ga-
mykloje, tačiau džiaugiausi, kad galiu padėti šei-
mai. Mat buvau vyriausias iš vaikų...”

Kai sugrįžo į Lietuvą, buvo jau šešiolikos su
rusiškos mokyklos keturių klasių baigimo pažy-
mėjimu: bemokslis, iškankintas, galėjo dirbti pjūk-
lininku, autokrautuvo vairuotoju, medienos ma-
tuotoju. Tad dirbo miške, o 1958-ųjų pavasarį, pra-
džiūvus žemei, išėjo į Alūkėnų laukus kasti melio-
racijos griovių.

1945 metais, per vardines, iš krikšto tėvų Elenos
ir Alfonso Skaržinskų gavo piešimo sąsiuvinį ir dė-
žutę spalvotų pieštukų, tada vaiko gyvenimas ir
buvo nulemtas. Visada svajojo gražiai piešti, net
tremtyje. Žinoma, svajonę greitai teko užmiršti. Gal
ne užmiršti, o atidėti tolimesniam laikui. Tad 1964
metais atvažiavęs gyventi į Kauną ir pavėluotai,
jau būdamas 24-erių, pradėjo savo svajonę įgyven-
dinti. Lankė rusišką vakarinę mokyklą, po jos baigė
Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, vėliau
– ir Dailės institutą. Taip tapo architektu, pamink-
losaugininku, domėjosi kraštotyra, meno istorija.
Nuo 1978 metų savo veiklą susiejo su paveldo ap-
sauga, paminklosauga. Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio
veikloje. Sukaupė savo darbų archyvą, yra Kauno is-
torinių vietų žinovas, ypač pilies, tvirtovių ir fortų,
domėjosi bažnyčiomis, paminklais, kryžiais. 

Nuo pat Atgimimo laikų su kolegomis ėmėsi
įžymių Lietuvos žmonių įamžinimo: Kaune projek-
tavo ir tvirtino paminklines lentas, tarp jų istorikui,
religijos filosofui Levui Karsavinui, astronomui ir
geologui Juozui Dalinkevičiui, publicistui Ignui
Skrupskeliui, diplomatams Juozui Urbšiui, Broniui
Kaziui Balučiui, archeologei Marijai Alseikaitei-
Gimbutienei, pirmajam Lietuvos banko valdytojui
Vladui Jurgaičiui, dailininkui Kaziui Šimoniui,
Kauno radijo stoties viršininkui Alfonsui Jurskiui,
Nepriklausomybės akto signatarams Saliamonui
Banaičiui, Steponui Kairiui, rašytojams Antanui
Kriščiukaičiui-Aišbei, Aleksandrui Dambrauskui,
Baliui Sruogai ir Vandai Daugirdaitei-Sruogienei,
kunigui Antanui Šmulkščiui-Paparoniui, kompozi-
toriui Juozui Indrai. 

Savo gimtinėje surinko duomenis apie beveik
400 tremtinių, 270 partizanų, 40 ryšininkų, 120 poli-
tinių kalinių, apie 30 žuvusių ar dingusių be žinios
taikių Traupio apylinkių gyventojų. Argi viską iš-
vardinsi?

Tyrinėdamas Kauno miesto kultūros paveldą,
iš pradžių norėjo apsiriboti Aleksotu, manydamas,
kad galės aprėpti šio miesto rajono visumą. Tada
priėjo nuomonės, kad per piešinius bus įtaigesnis
negu apie juos rašydamas ar fotografuodamas. Ap-
rėpė daugmaž viską, visų pirma oficialius kultū-
ros paveldo objektus, turinčius valstybės apsaugos
statusą, tačiau pamatė, kad yra ir daugiau statinių,
galinčių pretenduoti į kultūros paminklo statusą,
nes yra vertingi statinių architektūrine, Aleksoto
savitumo prasme. Į akiratį pateko ir keletas kitų
paminklų. Tad 2012 metais Vygaudo Molio, Ričardo
Kvedaravičiaus, Rolando Dovydaičio ir vietos ben-
druomenės centro pagalba išleido chrestomatinį
leidinį, į kurį tilpo daugiau nei šimtas Aleksoto kul-
tūros paveldo objektų.

Tad, kaip supratote, laisvalaikiu Jonas tapo ir
piešia paveikslus. Viena menininko darbų krypčių
– maldos namai. Jo piešiniuose vyrauja katalikiškos

Stanislovas Abromavičius

Kryžiai ir bažnyčios Jono Lukšės piešinuose

Jono Lukšės piešinys. A. Stulginskio universiteto skveras,
Kaunas. Paminklai tremtiniams į Rytus ir į Vakarus. Au-
to rius Leonas Reveltas

krypties pastatai, bet esama ir kitokių – islamo, ju-
daizmo, krišnaizmo, stačiatikių, budizmo krypčių.
Prieš porą metų surengė paties nupieštų visų
Kauno šventovių piešinių parodą. Parodoje buvo
eksponuoti 78 tušu atlikti darbai. Kaip parodoje
sakė Kauno kunigų seminarijos rektorius mons.
Aurelijus Žukauskas, nepaisant pasirinkto tikė-
jimo, visi esame vieno Tėvo vaikai ir Jam esame
dėkingi už visa, ką patiriame gera ir prasminga.
Tada rektorius paragino visus vienytis tikėjime,
geruose darbuose, meilėje ir viltyje. Parodoje de-
monstruojami darbai kaip tik bylojo ir tikėjimų
gausą, ir jų bendrystę. Pats Jonas prasitarė, kad
taip atrodo kultūros paveldo ir architektūros pa-
statai jo matomoje erdvėje. Nuostabą kelia darbų
atlikimo preciziškumas: ryški kiekviena detalė,
smulkiausi architektūriniai niuansai, viskas
tikslu, išraiškinga, meniška. 

Nesunku suprasti, kiek reikia kantrybės
vaikš čioti po Kauną, rasti visus maldos namus ir
perkelti į popieriaus lakštus. Deja, šiandien visų
jau ir rasti negalima: A. Juozapavičiaus prospekte
Šančiuose buvusios bažnyčios vietoje stovi kry-
žius, vietoj nugriautos Aušros Vartų bažnyčios –
gyvenamasis namas. Reikėjo raustis archyvuose...
30 buvusių maldos namų vis dar nenaudojami pa-
gal paskirtį: viename įrengtas sandėlis, kitame vei-
kia autoserviso dirbtuvės, kai kurie tampa griu-
vėsiais. Dar trūksta dešimties Kauno sakralinių
pastatų. Tada, tikėkimės, galėsime vartyti puikią

Jono Lukšės sakralinių statinių piešinių knygą. 
Šiuo metu, išėjęs į užtarnauta poilsį, Jonas

Lukšė daug jėgų atiduoda knygų leidybai. Štai dar
2007 metais su Vladimiru Orlovu parengė ir išleido
atlasą „Kauno tvirtovė”, o 2011 metais sudarė ir
iliustravo Lietuvos partizaninės kovos, tremties,
tautinio atgimimo paminklų fotoalbumą ,,Atmintis
atgijusi paminkluose”, kurią išleido Politinių ka-
linių ir tremtinių sąjunga. Šiais metais parengė ir
išleido XXVII knygos mėgėjų draugijos leidinį al-
bumą ,,Kryždirbystė: kūriniai ir mediniai pa-
minklai, piešiniai”.

Lietuva garsėja kryždirbyste, šis kultūrinio
paveldo menas 2001 metais įrašytas į UNESCO
Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų
sąrašą. Todėl su jauduliu imame į rankas dar
spaustuvės dažais kvepiančią architekto Jono Luk-
šės piešinių knygą. Ši dovana – visų pirma Kauno
inteligentų nuopelnas, nes išleistas paaukotomis
lėšomis.

Anot autoriaus, dievdirbystė yra įaugusi šak-
nimis į lietuvio protą ir jausmus. Pastatyti kryžiai
ir koplytėlės buvo laikomos šventomis relikvijo-
mis, dar visai neseniai praeinantis pro juos žmo-
gus nusiimdavo kepurę ir persižegnodavo. Juos
puošė lauko gėlėmis, o kryždirbiai buvo bendruo-
menės gerbiami. Žūties vietose kryžiai pradėti sta-
tyti po 1861 metų sukilimo jo aukoms. Caro val-
džia draudė statyti, kryžius griovė, niokojo, tačiau
nugriauto vietoje iškildavo nauji. Žinoma, kūri-
niai seno, kartais neatlaikę metų naštos ir patys
griūdavo. Sako, 1932 metais apie 40 procentų, sta-
tytų anais laikais, buvo sunykę. Okupacijos lai-
kais juos griovė ne tik atvykėliai iš Rusijos, bet ir
savieji ateistai, todėl iki Atgimimo nedaug buvo iš-

likusių. Okupacijos saulėlydyje, jau 1988 metais, at-
ėjo kryžių ir koplytėlių, stogastulpių ir medinių
skulptūrų statybų bumas. Atsirasdavo net Kryžių
kalneliai, nekalbant jau apie didingiausią Kryžių
kalną. Kaune masiškai pradėti statyti VI forte, vie-
toje čia stovėjusio „išvaduotojų” tanko, kilo kapi-
nėse, bažnyčių šventoriuose, partizanų žuvimo,
žmonių trėmimo vietose. 

Ši knyga yra ypatinga, nes išleisti šios rūšies
paminklų nuotraukų albumai tėra tik esamo vaizdo
užfiksavimas, o savo piešiniuose Jonas Lukšė juos
atkūrė autentiškus su įdomiomis detalėmis. Po pie-
šiniais nurodyti darbų autoriai, žuvusiųjų pavar-
dės. Verčia susimąstyti koplytėlių ansamblis Vil-
niuje, A. Stulginskio universiteto skvere, skirtas
Lie tuvos tremtiniams-mokslininkams, ištremtiems
į Rytus ir Vakarus. Kitų kryžių autoriai – Lietuvoje
žinomi žmonės: R. Akulauskas, R. Kaunelis, T.
Dambrauskas, P. Krušinskas, L. Juozonis, A. Tere-
sius, A. Sakalauskas, V. Lelešius, A. Staugaitis, E.
Morkūnas, V. Šeškevičius, P. Kariūnas, V. Markevi-
čius.

Menotyros daktarė Jolanta Zabulytė, pristaty-
dama knygą, sako, kad nors manoma, jog piešinys
netenka savosios vertės, tačiau Jono Lukšės darbai
tai paneigia. Kruopštus realistinis piešinys pertei-
kia ne tik kūrinio detales, bet ir esamą aplinką – pie-
šiniuose įprasminti ne tik patys objektai, bet ir
miesto erdvės: Kryžių kalnelis Baršausko gatvėje,
Nepriklausomybės aikštė, privatūs kiemai, kapi-
nės. Yra kryžių, skirtų žinomiems Lietuvos žmo-
nėms: V. Kudirkai, J. Pabrėžai, B. Brazdžioniui ir jo
žmonai, R. Kalantai, kraštotyrininkei J. Pikelytei-
Umbracevičienei, taip pat didiesiems Lietuvos ku-
nigaikščiams, šv. Kazimierui ir kitiems. �

Jonas Lukšė (centre) žygyje Didžiosios Kovos apygardos partizanų takais Žasliuose, 2013.  Dariaus Juodžio nuotr.



jai ir Lietuvai” premjera. Filmo autorius ir re-
žisie rius Stasys Petkus išleistame diske (sce-
narijaus autorė – Snieguolė Dovydavičienė)
ra šo: ,,Šis filmas – apie tyrinėtoją, išdrįsusią
nuplėš ti apgavysčių šydą nuo seniai palaido-
tos ir pamirštos baltų proistorės ir savo dar-
bais įrodyti, kad lietuviai yra didi tauta, o bal -
tų gentys kadaise darė didelę įtaką Europos is-
torijos raidai.” 

Kaip kalbėjo renginio vedėjas ats. plk.
Arūnas Dudavičius, šio muziejaus direktorė
Birutė Kulnytė maloniai sutiko, kad šis ren-
ginys vyktų gražioje Vilniaus vietoje, esan-
čioje Gedimino kalno papėdėje, gražioje Lietu -
vos nacionalinio muziejaus salėje. Renginyje
dalyvavo gerbiama viešnia iš Venesuelos –
garbės daktarė Jūratė Statkutė de Rosales,
mi nėto dokumentinio filmo apie Jūratę Stat-
kutę de Rosales autorius ir režisierius Stasys
Petkus, ,,Versmės” leidyklos vadovas Petras
Jonušas, prof. Romualdas Grigas, prof. Euge-
nijus Jovaiša ir nesutilpę į muziejaus salę vil-
niečiai ir iš kitų miestų atvykę svečiai.

Pakvietęs įžanginiam žodžiui dokumen-
tinio filmo autorių ir režisierių Stasį Petkų,
ats. plk. A. Dudavičius paminėjo, kad režisie-
rius nuo 1984 m. yra Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos operatorius, daugelio do-
kumentinių filmų (sporto tematika) autorius
ir kūrėjas (2012 m. – dokumentinis filmas apie
atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pirmąjį
olimpinį čempioną, disko metiką Romą Ubar -
tą, 2013 m. – apie pirmąjį Lietuvos istorijoje iš-
kovojusį sidabro medalį individualioje sporto
šakoje Antaną Mikėną ir daugelis kitų). S.
Petkus yra Lietuvos sporto žurnalistų fede-
racijos viceprezidentas, 2011 m. Romos Grin-
bergienės premijos laureatas (kaip geriausias
metų sporto žurnalistas, TV operatorius).

Stasys Petkus prisipažino, kad pažįsta Jū-
ratę Statkutę de Rosales ne taip ir seniai, gal
kokie treji metai, bet jaučiasi taip, lyg pažintų
ją visą gyvenimą. Filmas buvo kuriamas
dviem etapais. Pirmasis filmavimas vyko Lie-
tuvoje 2010 m., kai Jūratė čia lankėsi ir prista -
tinėjo savo pirmąją knygą ,,Didžiosios apga-
vystės”. Su šia knyga apkeliauta visa Lietuva,
režisieriui išliko nepakartojami vaizdai su
pilnomis salėmis žmonių. Ta pirmoji vieta,
kur vyko knygos pristatymas, buvo Vilniuje,
Mokslų akademijoje. Režisierius apgailestau -
ja, kad šiais metais nepavyko surengti rengi-
nio toje pat vietoje. Tačiau džiaugiasi, kad bū-
tent šiandien, jo gimimo dieną – jo sukurto fil -
mo premjera. Apie Jūratę jis galėtų kalbėti iš-
tisas valandas, tačiau tai padarys dokumen ti-
nis filmas.

Idėja sukurti filmą buvo spontaniška. Iš
pradžių norėta apsiriboti tik televizijos lai-
domis, bet pamačius, kad tų laidų per maža,
teko imtis kito etapo ir važiuoti į Venesuelą.
Ten filmavimas vyko visur: Jūratės na-
muose, darbe, mieste. Šalis, į kurią atvyko re-
žisierius, pasak jo – viena iš nuostabiausių
pasaulyje. Jis buvo perspėtas, kad joje visko
gali atsitikti – gali būti sunaikinta jo filma-
vimo technika, su juo pačiu gali kas nutikti.
Bet, sužinojus, kad visą laiką gyvens pas Jū-
ratę, kažkaip ta baimė išnyko. Buvo vienas
momentas, kai ilgokai užtrukę ,,Zetos” re-
dakcijoje (didžiausias šalies politikos, eko-
nomikos ir kultūros opozicinis savaitinis žur-
nalas), Jūratės darbo vietoje, jie grįžo gana
vėlai. Jūratės vyras Luisas, įpratęs, kad žmo -
na grįžta visada laiku, nekantravo ir laukė
jos. Paprastai ją pasitikdamas jis atida ro var-
tus. Vartai Venesueloje – tikrai vartai, ne to-
kie, kaip Lietuvoje, jų aukštis siekia 6–8 met-
rus. Tad taip vėlai sugrįžus teko įsikabinti
Jūratei į parankę, kad jos vyras, turėdamas
kišenėje pistoletą, nesupainiotų jo su kokiu
nors vagimi.

Didelę nuostabą režisieriui Venesueloje

padarė Jūratės autoritetas, žmonių požiūris į
ją kaip į vaikščiojančią žvaigždę. Ją visi visur
pažįsta, visi gerbia, ji gavusi aukščiausius
krašto apdovanojimus. Režisierius negali su-
prasti, kodėl lietuvė, gyvenanti taip toli ir da-
ranti tokius iškilius darbus, labiau mylima
svetimoje šalyje negu Lietuvoje. Jis klausia,
gal kas gali į tai atsakyti. Pačiame filme jis
taip pat negali to paaiškinti. Visur jaučiama
tvirta Jūratės ranka, ypač jos darbe Venesue-
los žurnalo ,,Zeta” redakcijoje. Nuo 1983 m. ji
dirbo redaktoriaus pavaduotoja, nuo 1985 m.
ir iki šiol – vyriausioji redaktorė. Pati Jūratė
sako: ,,Aš esu griežta, daug reikalaujanti iš
kitų.” Dar vienas pastebėjimas nustebino re-
žisierių – vairavimas. Karakase 4 mln. gyven -
tojų, niekas nesilaiko eismo taisyklių, tiesiog
jos neegzistuoja. Todėl jis Jūratės vairavimą,
kol jie nuvažiavo iki jos darbo, filmavo bent
pusantros valandos. Jūratė net suabejojo, ar
tai bus filmas apie jos vairavimą, ar apie jos
veiklą. 

Renginyje dalyvavo Jūratės Statkutės de
Rosales vyras Luisas, jos du sūnūs su žmono-
mis ir vaikais. Jūratės sūnus Luisas yra fil-
mavęs Sausio 13-osios įvykius Vilniuje ir apie
juos sukūręs prancūzų filmą ,,Paroles – LI-
TUANIE” („Žodis – Lietuva”), jo dar nematy-
tus kadrus Stasys Petkus panaudojo savo
filme apie Jūratę.

Po dokumentinio filmo ,,Jūratė Statkutė
de Rosales. Pasišventusi senajai protėvių is-
torijai ir Lietuvai” demonstravimo kalbėjęs
,,Versmės” leidyklos vadovas Petras Jonušas
pabrėžė, kad ta žavinga, energinga moteris,
kurią šiandien susirinkome pagerbti, yra ta
pati 15 metų mergaitė, kuri 1944 m. išvyko iš
Lie tuvos ir sugrįžo į ją po daugelio metų, bū-
dama maždaug 60-ties metų amžiaus. Per tą
laikotarpį daug išgyventa, dirbta, siekta. Ir to
didelio atkaklumo, vidinės energijos ir vidi-
nio teisingumo dėka pasiekti įspūdingi re-
zultatai. 

P. Jonušas klausia, kas vienija abu auto-
rius – filmo autorių ir režisierių Stasį Petkų
ir knygos autorę Jūratę Statkutę de Rosales.
O vienija vienas bendras bruožas. Kažkada
gerb. Jūratė atsitiktinai paėmė į rankas
knygą ir, ją atsivertusi, pamatė dalykus, apie
kuriuos negalėjo nutylėti. Taip jai liepė jos
sąžinė – išsiaiškinti ir visiems kitiems pa-
aiškinti tuos dalykus, kurie buvo aptikti toli
nuo Lietuvos, privačioje niekam nežinomoje
kolekcijoje. Autorė buvo sąžininga, teisinga
ir drąsi, todėl šiandien mes ir turime jos pa-
rašytas knygas. Na, o Stasys Petkus elgėsi
panašiai. Pamatęs Jūratę ir jos darbų bei
veiklos apimtį, negalėjo mums apie ją nepa-
pasakoti. Taigi šiandien turime dviejų sąži-
ningų ir drąsių žmonių šventę. Ir taip su-
tapo, kad švenčiame ir jų gimtadienius. Šian-
dien turime ir trečią autorių – prof. Romual -
dą Grigą. Ir vėl sutapimas, kad šiandien pa-
sirodė jo knyga ,,Lietuvių tautos išlikimo
dra ma”,  kuri  turi bendrų  paralelių su  Jū-
ra  tės  Statkutės de Rosales darbais. �

Atkelta iš 5 psl.
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Kultūros kronika

2013 09 11 – 2013 10 05 Šv.
Jono gatvės galerijoje
vyko devintoji Baltijos
medalių trienalė. Joje da-
lyvavo Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Rusijos, Lenkijos
dailininkai ir svečio teisė-
mis – Japonijos medali-
ninkas Masaharu Kakit-
subo. Skulptoriai, tapy-
tojai, grafikai, juvelyrai,
keramikai buvo pasi-
skirstę į dvi grupes: tę-
siančius tradicijas ir ieš-
kančius modernių formų,
plastikos, vaizdinių, spal-
vinių sprendimų. Ekspo-
zicija atskleidžia kiekvie-
nos šalies požiūrį į meda-
lio meno estetiką, tema-

tikos pobūdį ir svarbą. Lietuvos medalininkai akcentuoja Kristi-
jono Donelaičio asmenį ir jo kūrybą, o „Lietuvos monetų ka-
lykla”, „Alpera” – tiražinio medalio galimybes ir išskirtinumą.

2013 10 10 – 2013 10 13 Vilniuje vyko tarptautinis filmų festivalis
„Vilniaus kino šortai”. Tai vienintelis tarptautinis profesionalus
trumpametražių filmų festivalis Lietuvoje, pristatantis naujau-
sius trumpus filmus iš viso pasaulio. Per aštuonerius festivalio gy-
vavimo metus „Vilniaus kino šortai” jau spėjo tapti platforma, rep-
rezentuojančia ne tik Europos, bet viso pasaulio naujosios kartos
kinematografininkų trumpametražius filmus. Tradiciškai siekiama
išlaikyti aukštą festivalyje dalyvaujančių filmų meninę kartelę,
tad iš daugiau nei 600 filmų paraiškų į konkursinę programą pa-
tenka tik apie 10 proc. filmų. „Vilniaus kino šortai” kasmet žiūro-
vams pristato dešimtį konkursinės programos seansų, kuriuose
rodoma daugiau nei 60 stipriausių per paskutinius dvejus metus
sukurtų darbų iš viso pasaulio. Šiuos filmus įvertina ir geriausiąjį
išrenka tarptautinė žiuri komisija. Taip pat didelis dėmesys ski-
riamas ir lietuvių kino kūrėjų darbams, nes kasmet žiūrovai turi ga-
limybę pamatyti specialiąją premjerinę lietuviškų trumpametra-
žių filmų programą.

2013 09 28 Vilniuje, „Lėlės” teatre, įvyko Ernsto Teodoro Ama-
dėjaus Hoffmano pasakos „Spragtukas pelių karalius” spek-
taklio premjera (režisierius – Vitalijus Mazūras). Lėlių teatre ši pa-
saka yra tapusi kone chrestomatine kūrėjams medžiaga. Tai lėmė
ne tik pasakos vaizdingumas, vaikų ir tėvų santykių problematika,
bet ir kūrinyje tiesiogiai plėtojami lėlių teatro motyvai – atgyjan-
čių žaislų ir lėlių įvaizdžiai. E. T. A. Hoffmano pasaka talpina dau-
gelį aktualių temų. Autorius teigia vaiko teisę gyventi savo vaiz-
duotės pasaulyje, vaizduoja neribotos vaikiškos fantazijos grožį,
vaikiško žaidimo prasmę, gilinasi į mergaičių ir berniukų psicho-
logijos niuansus, galiausiai – plėtoja amžinos kovos tarp gėrio ir
blogio temą. Režisierių pasakoje ypač domina sapno motyvas, to-
dėl nenuostabu, kad pagrindinis spektaklio veiksmas vyksta...
lovoje. Pastaroji transformuojasi į vis kitas formas ir nukelia žiū-
rovą į skirtingas erdves, vieną nuo kitos skiriamas tiek realybės,
tiek fantazijos, tiek sapno barikadų. 

Pasišventusi senajai protėvių 
istorijai ir Lietuvai

J. Statkutė de Rosales 


