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Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2015
m.suteikė 15 000 Eur pa-
ramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultū-
 ros sklaida ir kultūros pa-
veldo išsaugojimas bei lie-
tuvybės puoselėjimas pa-
saulyje”

Šio šeštadienio Kultūros turinys

Jau  kelios savaitės kaip svaigiai žydi liepos.
Tos, kurios arčiau gatvės – pražydo ir savo
rudomis žiedų dulkelėmis nubarstė  šali-

gatvius anksčiau nei tos, kurios žydi atokesnėse
vietose – parkų, miškų pakraščiuose, pievose. Ūks-
minguose šėšėliuose kai kurių pumpurai dar net
neišsiskleidę. O kadangi dabar virš Lietuvos su-
kasi vėsus ciklonas, atnešęs gaivų lietų ir pri-
plakęs prie žemės slogaus karščio  pakeltas dul-
kes, – šešėliuose skendintys liepų pumpurai iš-
siskleis  negreitai, neskubinami ir nevejami  be-
protiško ir beprasmiško pasaulio skubėjimo. 

Skubėjimo lyg į pažangą, lyg į šviesią ateitį,
o iš tiesų – lyg į niekur. Nes yra tik ši akimirka,
kai skleidžiasi  žiedas. Kai iš vėsaus apniukusio
dangaus šniokšteli liūtis. Kai, sukdamiesi  lyg ma-
žyčiai  vėjo sūkuriai, tamsioje lapijoje pasislepia
ir išnyksta mūsų nuojautos ir prisiminimai.
Lieka tik nuostaba: koks keistas, koks nesu-
prantamas šis pasaulis. Kas aš esu, ko  čia atėjau,
ar kas nors mane prisimins ir ar to reikia?..

Liepa – filotopinis medis. Namų, prisirišimo,
ištikimybės simbolis. Prisimenu liepą soviet-
mečiu  numelioruotame močiutės vienkiemyje –
ji lyg mitologinis islandų uosis Igdrasilas jungė
žemę, dangų ir požemius, tokia didžiulė ir tiesi,
jos viršūnė  šovė į debesis. Būdavo netgi  baugu
po ja stovėti – aš buvau tokia maža, o ji – tokia di-
delė. 

Štai ir dabar, kai pasaulis kraustosi iš proto, keliaudamas ir pramogaudamas, virš-
kindamas ir vartodamas pasaulio šalis kaip ir visa kita, kas įperkama ir kas parduoda-
ma,  vienkiemio liepa, kurios jau seniai  nebėra, kyla mano atminty kaip  kolona, jungianti
pasaulius, kurių neįmanoma nusipirkti; šviesi ir  galinga, tiesi kaip žvakė, šviečianti nuo
puraus žiedų geltonio.

Ji švietė net gūdžią naktį, kai mane, dar protauti nesugebantį vaiką, atvirą  visoms
nuojautoms ir pojūčiams, apnikdavo gilus ir nepaguodžiamas sielvartas, kad esu tokia
laikina, laikesnė už liepos žiedlapį, kad mirsiu, išnyksiu, kad manęs nebebus... Ir kai du-
sinanti baimė suspausdavo taip, kad atrodė, išeisiu iš  proto – šokdavau iš lovos ir, prisi-
spaudusi prie mažo klėties langelio, žiūrėdavau į mėlyną  mėnesieną, ieškodama  vilties.

Daržely tarp  žydinčių medučių  sausai barkšteldavo tuščias butelis, užmautas ant
kuolo – turbūt kurmio užkliudytas, tam juk ir buvo skirtas, baidyti tiems nelemtiems že-
mės knisliams, – mėnesienoje lyg  priešistorinis gyvūnas boluodavo šulinio svirtis, o tie-
siai prieš akis, sustingusi prie tako, juodavo didžioji liepa: jau be žiedų, be svaigaus jų kva-
po.

Bet aš mačiau ją lyg baltą žvakę – liepsnojančią.
Ir  nors  man juokingi žmonės, kurie eina į mišką kalbėtis su medžiais ar juos glos-

to, kaip norėčiau  šiandien apkabinti senelės liepą!.. Gal  pajusčiau, kaip jos rievėmis sklin-
da  šiluma, o gal užuosčiau senelės plaukų kvapą – muilo ir levandų, sumišusį su pries-
koniais, laikytais stalčiuje kartu su išeiginėmis skarelėmis. Ir išgirsčiau liepos šnabždesį,
jos lapų  iššlamėtus žodžius, kurie man pasakytų tai, ko nepasako protu ir sveika nuovoka
apdovanoti žmonės.

Mano liepa, mano amžinoji bendrakeleive, tai tave aš prisimenu, kaskart svaigiam
žiedų kvapui tvindant  senąjį miestą.

Renata Šerelytė

Mano liepa, mano atmintie

PIRMOJI IDILĖ 

Senas yra lietaus šniokštimas.
Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis,
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume,
senas yra mūsų šis kalbėjimas:
apie geltonus miežių, avižų laukus,
piemenų ugniakurus rudens šlapioj, vėjuotoj vienumoj,
apie bulviakasius,
ir apie vasaros sunkias tvankas,
baltą žiemų blizgesį, važių dindėjimą begaliniuose keliuos.
Ir apie sunkius rąstų vežimus, dirvonų akmenis,
apie raudonas molio krosnis ir laukų klintis;
o kai prie lempų, vakarais, rudens laukų pilkėjime –
apie rytojaus turgaus vežimus,
apie išskendusius, ištrinktus spalio vieškelius.
(...)
O, senas yra dobilų žydėjimas,
arklių prunkštimas vasaros naktim –
ir velenų, akėčių, plūgų čežesys,
malūnų girnų akmenų sunkus bildėjimas,
daržų ravėtojų skarelių baltas mirgesys, –
senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis,
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume
senas yra mūsų šis kalbėjimas.

Jonas  Mekas. 
Semeniškių idilės. Ištrauka



VIRGINIJA 
BABONAITĖ-PAPLAUSKIENĖ

Birželio 26 dieną Petrašiūnų kapinėse,
Rašytojų panteone, Kaune, netoli Stasio
Santvaro, Antano Gustaičio, Petro Babic-
ko, Kosto Ostrausko kapų amžino poilsio
atgulė išeivių žurnalistas, rašytojas, radi-
jo laidų vedėjas Bronys Raila (1909–1997)
ir jo žmona Daneta (1910–2010). Rašyto-
jo dukros Neringa ir Undinė atskraidino iš
Los Angeles urnas su tėvų palaikais bei pa-
sirūpino, kad būtų įvykdyta jų valia – at-
gulti amžino poilsio Tėvynėje. Mažojoje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
vyko atsisveikinimas su Broniu Raila ir jo
žmona Daneta; šv. Mišias aukojo mon-
sinjoras Vytautas Grigaravičius, kuris ir pa-
lydėjo procesiją į Petrašiūnų kapines. At-
sisveikinimo žodžius prie kapo tarė Kau-
no miesto vicemeras Simonas Kairys, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
Dainius Radzevičius ir Kauno skyriaus pir-
mininkas  Vidas Mačiulis. 

Tą pačią dieną Maironio lietuvių li-
teratūros muziejuje vyko atminimo
popietė, skirta Broniui ir Danetai

Railoms. Dalyvavo žurnalistas Domas
Šniukas, Vilniaus universiteto humanitarinių
mokslų daktaras, profesorius Aleksandras Kras-
novas, rašytojas Petras Palilionis, muziejaus di-
rektorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, Išeivių sky-
riaus vedėja dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė,
Nacionalinio dramos teatro direktorius, aktorius
Egidijus Stancikas, Valstybinis Vilniaus kvartetas
(Simonas Tankevičius (I smuikas), Artūras Šilalė
(II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas
Vasiliauskas (violončelė).

Muziejuje saugomas, tvarkomas, tyrinėjamas
B. Railos archyvinis rinkinys. Šių eilučių autorė pa-
rengė parodą Dialogas su lietuviais, kurioje per ar-
chyvalijas išryškintos B. Railos esminės gyvenimo
ir kūrybinės veiklos akimirkos. Parodoje lankyto-
jai pamatė visas rašytojo išleistas knygas, reda-
guotus žurnalus, originalius dokumentus, unikalias
nuotraukas, rankraščius, laiškus. Praskleistos ar-
chyvalijos suteikė galimybę prisiliesti prie rašyto-
jo gyvenimo, kuris driekėsi iš Lietuvos per Pran-
cūziją  ir Vokietiją į Jungtines Amerikos Valstijas. 

Vyresniosios kartos sąmonėje B. Railos vardas
siejamas su Keturių vėjų brolija, į kurią buvo įsto-
jęs, bei Trečio fronto žurnalu, kuriame bendradar-
biavo. Anuomet staiga įsiliepsnojęs jaunatviškas
maksimalizmas „pakeisti pasaulį” staiga ir išblėso.
Vėliau, jau gyvendamas Amerikoje, rašė: „Po šių
jaunatviškų radikalios nuotaikos ieškojimų ir klai-
džiojimų, daugelio skaudžių patyrimų ir nusivyli-
mų lioviausi tikėjęs marksistinės ideologijos pos-
tulatais ir nuo 1933 ėmiau kultūriškai reikštis tau-
tinės liberalinės krypties politiniuose, idėjiniuose
judėjimuose, o po karo ir rezistenciniuose sąjū-

Džiaugsmų ir skausmų giesmė
D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S 2015 LIEPOS 18 D.2

Neringa Railaitė (antra iš dešinės) su seserimi Undine ir jos dukromis  Gina ir Nida

dakcijos sekretorius, Lietuvos aido dieninės laidos ir
užsienio politikos redaktorius, Šiaulių Tėviškės sa-
vaitraščio teatro kritikas. Pasinėręs į anuometines
modernizmo apraiškas, B. Raila savitai debiutavo poe-
zijos knyga Barbaras rėkia (1930), tačiau tai buvo pir-
ma ir paskutinė jo poezijos knyga.

1937 metais gavęs valstybinę stipendiją išvyko į
Prancūziją, į Paryžiaus universiteto Aukštųjų tarp-
tautinių mokslų institutą. Sėkmingai jį 1939 baigęs,
įgijo tarptautinės teisės ir politikos mokslų diplomą.
„Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą atvykęs studijų ir
žurnalistinės praktikos į Paryžių, savaime aišku, pir-
miausia ėmiau skaityti ano meto prancūzų oficiozą,
šiaip jau rimtą politinį dienraštį „Le temps”, – rašė
B. Raila. 1937–1939 buvo Lietuvos Aido specialus ko-
respondentas Paryžiuje ir Vakarų Europoje. Sovie-
tams okupavus Lietuvą, 1940 birželio 21 d. išvyko į Vo-
kietiją, 1942 m. sugrįžo atgal. Tačiau 1944 metais, at-
ūžus antrai sovietų okupacijai, buvo draugo perspė-
tas apie gresiantį išvežimą, tad su žmona ir dukromis
pasitraukė į Prancūziją. Vokietijoje Minties laikraš-
ty įvedė savotiškus vedamuosius, pavadintus Aki-
mirksnių kronikos (tą patį žurnalistinį žanrą plėtojo
ir Amerikoje – Dirvoje). 1948 m. išvyko į Jungtines
Amerikos valstijas, dirbo Brooklyne – buvo Vienybės
redaktorius, Nemuno žurnalo redakcinės kolegijos na-
rys; nuo 1949 persikėlė į Los Angeles. Daugiau nei pen-

džiuose. Nuo 1940 per li-
kusius dešimtmečius for-
maliai nebesijungiau į jo-
kius siauresnius vienos
ar kitos politinės parti-
jos rėmus.” 

Stipriausias ginklas

B. Raila gimė  1909
metais kovo 10 d. Plau-
čiškių kaime, Panevėžio
apskr., mokėsi Rozalimo
vidurinėje mokykloje, Pa-
nevėžio gimnazijoje. Jau
čia buvo apsisprendęs stu-
dijuoti Vytauto Didžiojo
universitete, humanitari-
niame fakultete. Nors šir-
dis linko į žurnalistiką, ta-
čiau tokių specializuotų
studijų anuomet Lietuvo-
je nebuvo, tad pasirinko
teatro meną, lietuvių,
rusų, anglų kalbą ir lite-
ratūrą. Universitete lankė
Teatro seminarą, Kauno konservatorijoje net kelerius
metus studijavo muziką ir dainavimą. Neatsisaky-
damas savo svajonės, savarankiškai studijavo, sėmėsi
žinių iš vokiečių, prancūzų, amerikiečių žurnalis-
tikos mokslo veikalų. B. Raila jautė rašyto žodžio ga-
lią, tikėdamas, kad tai pats stipriausias ginklas ko-
voje su tautos priešais. Jis buvo redaktorius, sekre-
torius, redkolegijos narys ar paprastas bendradarbis

įvairių pakraipų laik-
raščiuose ir žurnaluo-
se, bet daugiausia – li-
be ralinės ir tautinės
srovių spaudoje. Pir-
mieji žingsniai profe-
sinėje srityje žengti
1923 m., bendradar-
biaujant Lietuvos dien-
raštyje. Rupią  redak-
toriaus duoną valgė
Panevėžyje – 1926 me-
tais redaguojant Pa-
nevėžio balso laikraštį.
Vėliau bendradarbia-
vo Naujajame žodyje,
Dienoje, Studento,
Žaizdro ir Trečiojo
fronto redakcijose.
Buvo Mūsų krašto vyr.
redaktorius, Vairo re- Nukelta į 3 psl.

Bronys Raila                                    Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotraukos

Bronys ir Daneta  Railos su dukterimi Neringa



daug reikšmingesni negu visuomenės opinija ma-
nydavo ar paviršinė gyvenimo žaismo tikrovė ro-
dydavo”, – rašė B. Raila.  

Rašalo ašaros

Maironio lietuvių literatūros
muziejuje B. Railai skirtoje paro-
doje eksponuojamas didelis pluoš-
tas nuotraukų, praskleidžiantis ne-
žinomybės šydą, išryškinantis, su
kuo bendrauta ir kokioje veikloje
dalyvauta. Parodoje lankytojai pa-
matys B. Railos nuotraukas su
mokslo draugais Panevėžyje, meno
ir kultūros žmonėmis Lietuvoje.
Jo artimais draugais nuo Prancū-
zijos laikų tapo prancūzų kalboty-
rininkas prof. George Matore, se-
miotikas, filosofas dr. Algirdas Ju-
lius Greimas; bendravo su rašytoju
Česlovu Milošu. B. Raila dalyvau-
davo Santaros-Šviesos suvažiavi-
muose, skaitydamas pranešimus,
aktyviai leisdavosi į diskusijas.
Nuotraukose užfiksuotas su Tabor
Farmos savininku Juozu Bačiūnu,
Valdu ir Alma Adamkais, Antanu
Škėma, Mariumi Katiliškiu, Kostu
Ostrausku, Raimondu Mieželiu. 

B. Raila saugojo ir brangino
savo profesinius dokumentus. Tai
itin unikali archyvinė medžiaga:
pirmas Nepriklausomos Lietuvos

žurnalistų sąjungos pažymėjimas, išduotas 1935
metais, kiti  išduoti vėliau – Vokietijoje bei Ameri-
koje. 1993 metais įstojo į PEN klubą. Studijuodamas
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kerius metus buvo Anglijoje leidžiamo Santarvės, po-
litinio, rezistencinio ir kultūrinio žurnalo, redko-
legijos narys ir specialus atstovas Amerikoje. Gy-
venimas nebuvo lengvas – teko dirbti sunkų fizinį
darbą stambioje aliuminio pramonės, spausdinimo
technikos ir prekybos firmoje (Reinolds Metals
Company), tačiau kiekvieną laisvą valandėlę ir
atostogas skyrė lietuvybės puoselėjimui, visuome-
ninei ir kultūrinei veiklai, siekdamas Lietuvos Ne-
priklausomybės. 

B. Raila visą gyvenimą pasiaukojamai dirbo lie-
tuviško žodžio tarnystei: „Niekad nepavargau skir-
ti savo laiką ir darbą kultūros primato dėsniui ryš-
kinti ir sąmonėje ugdyti. Ir toliau tikiu, kad tai pats
kiečiausias pamatas ir stipriausias ginklas mūsų
tautai išlikti, savitumą išlaikyti, valstybinę nepri-
klausomybę ir laisvę atrungti”, – rašė 1990 metais
knygoje Egzodo biografijos. 

Dialogas su lietuviais

Lietuvos kultūriniame pasaulyje nerasime kito
tokio nenuilstančio veikėjo, kuris nuo pirmųjų iki
paskutiniųjų gyvenimo dienų nepaleido plunksnos
iš rankų, plačiai darbavosi spaudoje: rašė politinė-
mis, istorinėmis temomis, aptarinėjo kultūrinius,
literatūrinius įvykius, rašė knygų, teatrų pastaty-
mų, parodų recenzijas. Dar daugiau – atsidūręs Ame-
rikoje ne tik rašė, bet ir kalbėjo per radiją aktua-
liomis temomis: „Nuo 1975 metų pradžios regulia-

riai ruošiau ir kalbėjau į Lietuvą per Laisvės, vėliau
per Laisvosios Europos radijo siųstuvus glaustos ap-
imties (5–7 minutės) komentarus apie sovietinę
politiką Lietuvoje, jos kultūros skaudulius, rezis-
tencijos problemas ir kt.” Bendradarbiaudamas
įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose, rašydamas
atsiminimus, ruošdamas reportažus, interviu, kal-
bėdamas per radiją, savo darbus sudėjo į atskiras
knygas, kurių išėjo per dvidešimt: Tamsiausia prieš
aušrą (1960); Iš paskendusio pasaulio (1962); Laumių
juosta (1966); Versmės ir verpetai (1970); Dialogas su
lietuviais (1970); Paguoda I (1974); Paguoda II (1974);
Paguoda III (1975); Bastūno maištas (1977); Vaivos
rykštė (1980); Kitokios Lietuvos ilgesys (1973);  Raibos
agavos (1983); Tave mylėti tegalima iš tolo (1986);
Kryžkelės (1989); Kodėl antraip? (1991); Kuo alsavom
(1994); Rašalo ašaros(1995) ir kt. Kiekviena knyga sa-
vita, originali: tekstai parašyti paprastai ir įtiki-
namai, pulsuoja taikliomis įžvalgomis, šmaikščiu
žodžiu, perpinti lengva ironija. Jo tiesioginis  ad-
resatas – tautietis, esantis bet kuriame pasaulio kraš-
te, todėl virtuoziškai ir vedė „dialogą su lietu-
viais”. Skaitydamas jauti, kad tai patyrusio profe-
sionalo darbas. Išskirtinė knyga – Rašalo ašaros, ku-
rią paskyrė Lietuvos jaunimui, bandančiam ženg-
ti žurnalisto keliu. „Tai savotiška chrestomatija žur-
nalistams arba šios profesijos siekiantiems”. 1995
metais Vilniuje išleistoje knygoje jis dalijasi savo il-
gamete patirtimi. „Man vis rūpėjo priminti, kad
mūsų žurnalizmo politiniai, literatūriniai, dvasiniai,
idėjiniai veiksniai bei poveikis buvo labai žymūs lie-
tuvių tautos likimui ir valstybės gyvastingumui –

Prancūzijoje, buvo Lietuvos Aido specialus kores-
pondentas Paryžiuje ir Vakarų Europoje; dirbo Ang-
lijoje leidžiamame Britanijos Lietuvio laikraštyje. Itin
daug nuveikta bendradarbiaujant Dirvos laikrašty-
je. B. Raila buvo vienas iš steigėjų Lietuvių rezis-
tencinės santarvės žurnalo Santarvė, jos redakcijos
narys, 1953–1958 m. įgaliotinis JAV ir vienas kūry-
bingiausių to žurnalo bendradarbių politiniais ir kul-
tūriniais klausimais. Parodoje eksponuojami reti
Santarvės žurnalai. 

Nenuilstamai kovojo už Lietuvos laisvės atga-
vimą: „Įtempta ilgų dešimtmečių darbuotė ir ne
sykį skaudūs išgyvenimai buvo tarsi mano „ašaros”,
tradiciniu rašalu ar vėliau per rašomosios mašinė-
lės kaspiną ištekančios.” Parodoje lankytojai pamatys
B. Railos asmeninius daiktus: ištikimą draugę – ra-
šomąją mašinėlę, užrašų knygeles. Archyvinis pali-
kimas tampa neįkainojama kultūros vertybe. Ne vel-
tui buvo gyventa, kalbėta, rašyta, veikta „visais
frontais”. B. Raila rašė: „gal kiek intensyviau negu
kiti išgyvenau sąlyčio virpėjimus su Lietuva ir
mūsų tauta. Jie man atskardena daugiausia knygom,
įvairiais spaudos leidiniais ir kultūrinėm manifes-
tacijom nuo Baltijos jūros, Atlanto pakraščių... <...>
Retkarčiais įsisukdamas bangosna norom ar neno-
rom, stebiu ir seku tą lietuvišką gyvenimą savo už-
rašais, kaip kronikininkas, daugiausia per laikraš-
čius ir knygas. Tai mano malonumas ir silpnybė,
džiaugsmų ir skausmų giesmė”.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus dar-
buotojų bei lietuvių, esančių visuose pasaulio kon-
tinentuose vardu tariame nuoširdžiausius padėkos
žodžius žurnalisto rašytojo dukroms Neringai ir Un-
dinei, kuriuos rūpinosi savo tėvais bei jų archyviniu
palikimu. Po daugiau nei penkiasdešimt metų tru-
kusios kelionės  Bronys ir Daneta Railos dabar jau
ramiai ilsėsis savo Tėvynėje. 

Atkelta iš 2 psl.

Parodos, skirtos Broniui Railai, fragmentas

B. Raila  su A. J. Greimu Santaros- Šviesos suvažiavimo Tabor Farmoje metu.

Iš kairės: Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, Alė Rūta, Pranas Visvydas, E. Arbas
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Tarptautinis meno simpoziumas stebino drąsiomis idėjomis
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 27 – liepos 1 dienomis Marijampolėje buvo
galima pamatyti būrelį menininkų iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, New Yorko miesto ir Londono Didžio-
joje Britanijoje. Čia vyko ne vieno miestiečio labai lauk-
tas antrasis tarptautinis meno simpoziumas „MA-
LONNY: MArijampolė – LONdonas – New York: idė-
jų migracija”. Jau praėjusiais metais pirmasis toks ren-
ginys sulaukė didžiulio susidomėjimo ir gerokai iš-
judino vasarą aprimusią Marijampolę.

Vos tik atvykę į Marijam-
polę, JAV dailininkai Ray
Bartkus, Vandana Ku-

mari Jain ir Michaelas Kevinas
Estabrookas ėmėsi darbų – jau
savaitgalį kartu su pagalbinin-
kais – vietos jaunimu ėmėsi kur-
ti paveikslus ant senamiesčio pa-
statų sienų. Jiems jau iš anksto
buvo atsiųstos nuotraukos tų sie-
nų, kurias turėjo papuošti daili-
ninkų darbai, jie buvo apgalvoję
kūrinių temas ir darbas tas ke-
lias dienas virte virė. 

Praėjusią vasarą originaliais
piešiniais pasipuošė Poezijos par-
ke esanti požeminė perėja, pa-
stato siena Vinco Kudirkos gat-
vėje bei senas pastatas netoli viešbučio. Pastarasis
R. Bartkaus paveiks las su muzikuojančiais vai-
duokliais po kurio laiko buvo nugremžtas nuo sienos
su visu tinku, nes pasta to savininkai numatę šį namą
remontuoti. Dailinin kas žinojo, kad tas jo darbas
buvo laikinas.

Šios idėjos iniciatorius R. Bartkus, žinomas
Lietuvoje kaip 50 litų banknoto autorius, idėją reng-
ti tokį simpoziumą su savo bičiuliais sugalvojo
prieš trejus metus atostogaudamas Jamaikoje. Jo
nuomone, Vilniuje, dideliuose miestuose vyksta
daug įvairių renginių, o iniciatyvų ne sostinėje
trūksta. Buvo pasirinkta Marijampolė, nes dailininką
čia pakvietė geras jo bičiulis, Kovo 11-osios akto sig-
nataras buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Al-
girdas Kumža, dabar dirbantis Marijampolės „Arvi”
bendrovėje.

R. Bartkus per 24 savo karjeros metus kūrė iliust-
racijas didžiausiems JAV leidiniams: „The New
York Times”, „The Wall Street Journal”, „Bill-
board”, „Time”, „Newsweek”, „Harper’s”, jis savo kū-
rinius demonstravo New Yorke, Vilniuje, Vroclave,
Vienoje, Ženevoje, Londone. Prieš dvejus metus su R.
Bartkaus kūryba pirmą kartą susipažino ir mari-
jampoliečiai, kai seniausio Lietuvoje cukraus fabriko
pastate vyko įspūdinga paroda.

Per tas simpoziumo dienas „Mercure” viešbutyje
buvo surengti trys susitikimai su menininkais. Pir-
mojo metu dailininkė iš New Yorko Vandana Kumari

Jain ekrane pademonstravo savo kūrybos pavyzdžius
ir savo originalumu gerokai nustebino susirinkusius.
Dailininkė pasakojo, jog ji dažniausiai kuria insta-
liacijas, animaciją, verslo bendrovių logotipus –
juos net siuvinėja karoliukais.

Vandana instaliacijoms naudoja kartoną, su-
daužytus automobilių stiklus ir net cukraus mišinį.
Dailininkės darbuose yra daug indiškų simbolių.
„Marijampolėje žmonės gražiai gyvena, tvarkin-
gai. Atrodo, jog čia gera gyventi. Man pasirodė, jog
visi žmonės vieni kitus pažįsta. Man tai išties pa-
tinka”, – kalbėjo Kinijoje, Indijoje ir kitose šalyse
įvairius meno darbus kurianti Vandana.

Marijampolei ji paliko įdomų
darbą ant baltų plytų sandėlio
sienos viename iš senamiesčio
skersgatvių. Dailininkė teigė, jog
dirbdama naudojo kalbą, suda-
rytą iš logotipų ir šūkių. „Centre
nupiešiau „Pepsi” logotipą ir no-
rėjau sukurti ką
nors priešinga, nes
kontrastai yra mūsų
gyvenimo druska.
Manau, praeiviams
bus apie ką pagalvo-
ti”, – aiškino ji.

Jos kolega iš
New Yorko M. K. Es-
tabrookas sakė, kad
Lietuvoje jis lankosi
pirmą kartą ir yra

sužavėtas čia esančia ramybe, lėtai
plaukiančiu gyvenimo ritmu, kuris su-
daro didžiulį kontrastą New Yorkui. Jis
taip pat pademonstravo savo įdomes-
nius darbus ekrane, papasakojo gausiai
susirinkusiems marijampoliečiams,
kad užsiima instaliacijomis, animacija,
mėgsta fantazuoti su įvairiomis figūromis, jam pa-
tinka mokslinė fantastika, o darbuose būna ir dva-
sinių, ir politinių kontekstų.

Marijampoliečius nustebino jo instaliacijos iš
kartono dėžių. „Jas surinkau šiukšlių konteine-
riuose. Mes labai daug visko vartojame, esame var-
totojų visuomenė, manau, tai kyla iš militarizmo. To-
dėl iš dėžių padariau armiją. Iš tų pačių medžiagų
padariau ir kitą instaliaciją – popiežius. Ši paroda
buvo demonstruojama katalikų bažnyčioje New
Yorke. Aš užaugau religingoje šeimoje, mano dar-
buose atsispindi katalikybės prasmės ieškojimas.
Beje, kartoninių popiežių parodą organizavo kuni-
gas. Jis šiek tiek baiminosi žmonių reakcijos, tačiau
vyriausiam šios bažnyčios kunigui idėja ir paroda
patiko. Žmonės suprato, jog tai ne katalikų bažnyčios
kritika”, – pasakojo M. K. Estabrookas.

Šio dailininko piešinys iš kelių dalių papuošė
miesto prekyvietės sieną. M. K. Estabrookas teigė,
jog jo piešiniai kalba apie sekimo apokalipsę, – ant
figūrų, atrodo, iš rankų nepaleidžiančių mobiliųjų
telefonų, galvų yra vaizdo kameros. 

„Dažnai matau, jog vienas šalia kito stovintys

žmonės vienas kitam siunčia trumpąsias žinutes vie-
toje to, kad pasikalbėtų. Tai, ką mes matome šiame
gyvenime, yra šešėliai ant urvo sienų”, – emocingai
kalbėjo dailininkas.

Daug darbo simpoziumo dienomis turėjo pats R.
Bartkus. Jis su savo pagalbininkų komanda neat-
pažįstamai pakeitė pastato ant senosios užtvankos
sienas, čia atsirado „apverstas” piešinys, kuris „tei-
singai” atsispindi šalia tekančios Šešupės vagoje.  

„Man buvo svarbu išnaudoti atspindį vandenyje.
Galvojau, kaip tai atrodys ramiame arba ribuliuo-
jančiame vandenyje. Darbas yra gyvas. Kviečiu vi-
sus, kurie praeis pro šią vietą, pasižiūrėti ir rytą, ir
vakare, – piešinys atrodys vis kitoks. Mano darbas
yra apie tekantį pasaulį”, – pristatė sienų tapybą R.
Bartkus.

Gerų žodžių Marijampolei bei jos gyventojams
negailėjo ir šviesos dizaineris iš New Yorko Kacpe-
ras Dolatowskis, šiame tarptautinio meno simpo-
ziume dalyvaujantis antrą kartą. Jo sukurti švies-

tuvai puošia garsiausias mados parduotuves bei res-
toranus Tokijuje, Dubajuje, New Yorke, Kopenhagoje.
K. Dolatowskis daugiau kaip 10 metų vadovavo
„Tiffany” juvelyrinių graviūrų skyriui.

„Idėja dėl J. Basanavičiaus aikštės kilo simpo-
ziumo metu praėjusiais metais, kai jauni architek-
tai konkursui pateikė labai įdomių projektų. Su švie-
sos dizaineriu Kacperu Dolatowskiu svarstėme,
kaip aikštei suteikti gyvybės, nes dabar jos yra ma-
žoka. Spalvos veikia žmogų ir jo emocijas. Projektas
dar nebaigtas. Manau, su Marijampolės architektais
mes jį tobulinsime ir įgyvendinsime”, – teigė R. Bart-
kus.

„Visą laiką dirbu su šviesa ir kasdien sužinau
ką nors nauja. 80 procentų mano klientų yra iš vers-
lo pasaulio. Man įdomus apšvietimo dizainas, kuris
netgi tampa tos vietos prekės ženklu. Visada svarbu,
kaip erdvėse, kuriose dirbu, jausis žmogus. Mano
kompanija ne tik projektuoja apšvietimą, bet ir ga-
mina šviestuvus. Per metus įgyvendiname 60 pro-
jektų visame pasaulyje”, - pasakojo K.Dolatowskis.

Nukelta į 8 psl.

M. K. Estabrooko kūrinio fragmentas prie Marijampolės turgavietės Vandanos Kumari Jain darbas Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Taip atrodytų  paplūdimys centrinėje J. Basanavičiaus aikštėje Marijam-
polėje

Savo įžvalgomis dalijasi Ina Bartkus. 
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ALDONA RUSECKAITĖ

Neseniai šventėme giminaitės
devyniasdešimties metų su-
kaktį. Susirinkome, laukiame

ir matome: ateina ji prie stalo, lydima
dukterų, apsitaisiusi gražiais seno-
viškais tautiniais drabužiais, su gin-
taro karoliais, veide šypsena. Visus
svečius užliejo šiluma, akys lipte pri-
lipo prie tokio prašmatnaus pasipuo-
šimo ir atrodė, jog negalėtų būti nieko
gražiau nei tinkamiau. Jos dvide-
šimtpenkiametės vaikaitės – žavios,
stilingos, jau išsimokslinusios, be galo
mylinčios močiutę ir per tą šventę
gal šimtą kartų su ja įsiamžinusios,
tautinių drabužių neturi, nežinau, ar
kada turės, ar dėvės, ar joms bus pro-
gų, noro? Nebent kada, neduok, Dieve,
būtų emigrantės, tada iš tolo viskas
tampa svarbiau, tada Lietuva Tėvynė
brangesnė, net įdomesnė. Tada norisi
išsiskirti, pasirodyti, išlaikyti tautiš-
kumą. 

Tiek jau to – tegul jubiliatės vai-
kaitės nedėvi tautinių drabužių, bet gy-
vena Lietuvoje, jos čia reikalingos, o
gal kada ir tautinius įsigis...  Per šven-
tę jubiliatė dar ir pajuokavo, kad šįmet
Lietuvoje paskelbti Etnografinių re-
gionų metai, tad juos reikia pagerbti.
Kaip gražu, kaip gražu tautiniai dra-
bužiai – dešimtis kartų kartojo per tą
pobūvį moderniai apsitaisiusios po-
nios bei panelės ir prisipažino, jog jų
spintose tokių grožybių nesą. Neran-
da progų apsirengti. Vyrai šaipysis,
kartu neis. Brangu įsigyti. Žodžiu,
daugybė priežasčių.  Bet tos priežastys
tikriausiai yra daug gilesnės...

Išties 2015-ji Lietuvoje yra pa-
skelbti Etnografinių regionų metais,
savo vaidmenį čia atlieka ir muziejai.
Per visus šalies regionus – Dzūkiją, Su-
valkiją, Aukštaitiją, Žemaitiją ir Ma-
žąją Lietuvą – nusidriekia Muziejų
kelias su turinio pavadinimu „Liaudies
meno grožis.” Lietuvos muziejai pasi-

Glaustis prie istorinių šaknų          

rodo visuomenei, ką turi originalaus,
unikalaus, išskirtinio, kuo gali pasi-
didžiuoti ir pasidžiaugti. Svarbiausia
į šį Kelią, į šią akciją įtraukti ben-
druomenes, tų regionų gyventojus,
kad patys dalyvautų, rodytų, pasako-
tų. Bendras visuomenės ir muzieji-
ninkų renginys gali būti labai turi-
ningas, įsimintinas ir džiugus. Tuo įsi-
tikinau pati dalyvaudama ir įsijung-
dama į Muziejų kelio „stotelę” Prienų
rajone Šilavoto Davatkyne (Prienų
krašto muziejaus padalinyje), savo
gimtinėje. 

Birželio 20 dieną kelios praleistos
valandos šioje nuostabioje, miškų ap-
suptoje vietovėje, kur ant kalnelio pa-
lypėjus  matyti Šilavoto bažnyčios
bokštai, buvo išties ilgam įsiminti-
nos, gražios iki graudulio, nukėlusios
į tėvų, net senelių jaunystę,  į jų gy-
venimus.

Muziejus – Šilavoto Davatkynas –
jau savaime yra sakrali vieta, kurioje
visą šimtą metų (1895–1995) vienuo-
lišką gyvenimą buvo pasirinkusios
giliai tikinčios moterys. Susiskirs-
čiusios po nedideles trobeles, jos čia at-
liko daugybę darbų ir pareigų. Kasdien
lankė bažnyčią, ten viską tvarkė, ruo-
šė vaikus Pirmajai komunijai, darak-
toriavo, turėjo bibliotekėlę, buvo au-

dėjos, siuvėjos, mezgėjos, ligonių slau-
gytojos. Pačios užsidirbdavo duoną.
Aplinkiniai gyventojai jas mylėjo, su-
prato, tas pavadinimas – Davatkynas –
buvo tariamas be jokios pašaipos, at-
virkščiai – su pagarba. Po paskutinio-
sios davatkėlės mirties, kurią dar
mano karta pamena kaip savo tikybos
mokytoją,  namelius atsiėmė giminai-
čiai – Danguolė Dabrišiūtė – Lincevi-
čienė ir jos vyras Kostas. Jie galėjo vis-
ką panaudoti savo reikmėms arba par-
duoti – pirkėjų būtų netrūkę, tačiau
Danguolė norėjo įamžinti savo giminės
moterų atminimą. 

Taip ir pasisuko ratas – Davatky-
nas „teko” Lietuvai, lankytojų vasa-
romis čia netrūksta... Bet šį kartą
apie Muziejų kelio renginį, pavadintą
„Šilavoto margi raštai”. Kiek tą dieną
čia pamatyta liaudies meno grožio!
Tačiau svarbiausia buvo tai, kad mu-
ziejaus vadovė D. Lincevičienė pa-
kvietė aplinkinių kaimų moteris su-
nešti audinius, skareles, rankšluos-
čius, dar kitą kaimo tekstilę ir čia pat
ant stalų, suolų, pinučių tvoros eks-
ponuoti, pasirodyti, užsirašyti savo
šeimos pavardę. Traukė ištraukė mo-
terys iš savo skrynių, stalčių, lentynų
visokių grožybių, akys raibo nuo au-
dinių spalvų ir įvairovės.  Tą dieną lan-
kytojų į Davatkyną prigužėjo būriai, jie
„lankė” lauko parodą, aikčiojo, jog ir
jų namuose dar visko esą. Tačiau be pa-
rodos, vyko ir daugiau įdomių dalykų. 

Vėlgi reikia trumpai priminti is-
toriją ir pasigirti, kuo didžiuojasi Ši-
lavotas, mažas Suval-
kijos bažnytkaimis.
Bačnyčia pastatyta
1902 m., parapijos įkū-
rėjas ir bažnyčios sta-
tytojas buvo garsus
kunigas Antanas Ra-
dušis, Jono Basanavi-
čiaus gimnazijos ben-
dramokslis, knygne-
šys, tautosakos rin-
kėjas, be galo šviesus
ir išsilavinęs žmogus.
Ir štai XX amžiaus
pradžioje pasaulyje at-
siranda įdomi techni-
ka – fonografai, kai į
vaško volelius galima
įrašyti liaudies dai-
nas. J. Basanavičius
su savo bičiuliu, lat-
vių kilmės profeso-
riumi iš Peterburgo
Eduardu Volteriu at-
rieda į Suvalkijos už-
kampį į Šilavotą pas
pažįstamą kleboną A.
Radušį, ir čia bažny-
čios moterų choras
įdainuoja net 28 dai-

nas bei keletą giesmių. Taip Berlyno fo-
nogramų archyve išsaugomos kelios
Šilavoto moterų dainos, kurių kom-
paktinę plokštelę 2007 m. išleido Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos insti-
tutas.  

Tad per renginį dr. Algirdas Kos-
tas Aleksynas, kilęs iš Šilavoto para-
pijos, Ingavangio kaimo, dirbantis šia-
me institute Vilniuje, tyrinėjęs liaudies
dainas, supažindino klausytojus su
dainų istorija ir leido tų dainų pa-
klausyti. Atskambėjo per šimtmečio
ūžesį Ant tėvelio dvaro bijūno krūme-
lis ir Lakštingalėle, liūdna paukštele,
kodėl negiedi kiaurą dienelę... O po to
sustojo dainuoti Prienų kultūros cent-
ro folkloro ansamblis „Gija” – moterys
su suvalkietiškais tautiniais drabu-
žiais traukė regiono dainas, kai kurios
iš jų užrašytos kunigo A. Radušio.
Buvo ir tiesioginės praktikos, norin-
tieji galėjo pasižiūrėti, kaip davatkėlių
staklėmis audė šeimininko Kosto
mama, solidaus amžiaus audėja Ma-
rijona Lincevičienė, o kitoje kiemelio
vietoje juostas austi mokė  Prienų mu-
ziejininkės. 

Teorinių žinių irgi netrūko. Šei-
mininkų dukra, taip pat muziejininkė
Viktorija Lincevičiūtė papasakojo apie
senuosius lietuvių audinių raštus, o
mama Danguolė priminė liaudiškus
siūlų ir audinių dažymo būdus. O kas
gi Lietuvoje nemėgsta medžio droži-
nių? Ne tik šaukštų ar dubenėlių, bet
ir rūpintojėlių, angelų, šventųjų skulp-
tūrėlių. Juoba, kad prie Šilavoto Da-

Kapsiškas
močiutei Agotai

Kas keliuku ė tas jau nuvė
Bet mum�s da vejas močiutės Agotos daina
Lakštingalėle, liūdna paukštele, 
kodė negiedi kiaurą dienelę... 
Močiutės daina prieš šimtą metų su viršum
Kap ji buvo da tik devyniolikos
Lakštingalėlė, liūdna paukštelė...
Indainuota in navatną vaško voliuką
Saugota Berlyno arkyve kap brangiausias daiktas
Ji i mane vejasi ta daina apkabina pravyrkdo
Ašaros ritasi į mažiukus uzarėlių upeliukus
An tėvelio dvaro su Yngavangio daininykėmis
Agota Ruseckutė plonu skaidriu balsiuku
Per siaubingą šimtmečio ūžesį
Katro negali inveikti nei mokslai nei teknika
Kap aš giedosiu kiaurą dienelę,
Piemens išdraskė mano lizdelį
Tep mano dienos ė i nuvė
Tep i gyvenimas jau nusigrįžo

Nei aš tę buvau, nei tę lekiojau...
Tik Pūlkim an kelių Šilavoto bažnyčioj
Per šimtmečio ūžesį iš vaško voliukų...

Parodos fragmentas Aldonos Ruseckaitės nuotraukos Demonstruojamos gražiosios močiučių skarelės

Danguolė Lincevičienė

Šilavoto davatkyno ekspozicija. 



karta. Anuometinės Lietuvos švietimo
sistema (jos galima tik pavydėti, apie
ją pasvajoti) moksleiviją ir studentiją
ruošė būti valstybės piliečiais ir  savo
krašto patriotais. Kai dabartinė mo-
kykla yra taip nusilpusi, jog mokslei-
viai negauna mąstymo pagrindų, Ja-
kavonio pamokos valstybiškumui ir
tautiškumui  nusiteikusiems moks-
leiviams yra lyg tyro oro gurkšnis. 

Devyniasdešimtmetis partizanas
Tigras vaizdžia, švaria ir vaizdinga lie-
tuvių kalba jiems pasakoja apie tą
metą, kai dvidešimtmečiai nedvejoda-
mi rinkosi mišką ir mirtį vardan Tė-
vynės. Tik ne vergiją. Rinkosi kančias
gulaginėse kamerose, bet ne tarnystę
okupantui. Rinkosi tremtį, bet ne iš-
davystę.  Anuomet buvo parengta jau-
nų  idealistų karta, o šiandien,  jau ket-
virtį amžiaus laisve gyvenančioje  Lie-
tuvoje taip pamažu bręsta idealizmo
žiedai. Kas atsitiko? Paklausime tėvų,
mokytojų, auklėtojų. Jie tik pagūž-
čios pečiais, bet nežinos, ką atsakyti.
Net Švietimo ir mokslo ministerijos
darbuotojai tyli arba išvedžioja neįti-
kinamas teorijas. Tarsi visus juos būtų
ištikęs visuotinis sutrikimas... O gal
anemija?

O praėjusį šeštadienį, liepos 11
d., į Kasčiūnų vienkiemį susirinko
per šimtą žmonių. Didžiausias nuo-
pelnas dėl tos pagerbimo šventės ten-
ka partizano Tigro dukrai Angelei Ja-
kavonytei, kuri plušo iš visos širdies
pasitikdama tėvo gimtadienį. Plušo ir
jos sesuo Birutė, ir dukra Miglė. Kad
tik svečiams būtų miela, gražu, sotu ir
skanu... Į Kasčiūnų vienkiemį susi-
rinko tie, kurie tikriausiai eitų savo
pranokėjų pėdomis. Taip noriu tikėti,
kad eitų Greta Kučinskaitė, simpatiš-
ka studentė, besiruošianti magistri-
niam darbui apie A. Ramanauską-Va-
nagą. Eitų būrys J. Vitkaus-Kazimie-
raičio vaikaičių, sugužėjusių į Kas-
čiūnus lietingą ir drauge saulėtą liepos
11-tosios šeštadienį. Ir kariai iš Di-
džiosios kunigaikštienės Birutės ulo-

nų bataliono su savo vadu majoru Ber-
notu priešakyje. Ir Alytaus šauliai... 

Manau, patrauktų ir „Dzūkų pul-
kucis”, kurį sudaro Jakavonio-Tigro
gerbėjai – pulkininkas Arūnas Duda-
vičius  (jo senelis buvo prieškario Lie-
tuvos policininkas Merkinėje),  Alytaus
miesto švietimo skyriaus vedėjas, pro-
paguojantis laisvės kovų istorinę svar-
bą, Vytuolis Valūnas, Merkinės se-
niūnas Gintautas Tebėra, taip pat kraš-
totyrininkas Gintaras Lučinskas, mi-
nėtoji studentė Greta, taip pat šių ei-
lučių autorė... Prie jų dvasinių nusi-
teikimų ir pasiryžimų dar priskirčiau
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro direktorę Birutę
Burauskaitę, partizaninių dainų kū-
rėją ir atlikėją Albertą Antanavičių...

Negalima pamiršti ir šventėje da-
lyvavusių oficialiųjų asmenų. Ar jie
eitų partizanų pasaulėžiūrinių tradi-
cijų keliais? Teatsako jų sąžinė ir įsi-
tikinimai. Pagal rangus ir pareigybes
kalbėjo ir sveikino Krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas, dviejų rajonų
(Varėnos ir Alytaus) merai Algis Ka-
šėta ir Vytautas Grigaravičius, du sei-
mūnai Vidas Mikalauskas ir Julius Sa-
batauskas, Liutauras Kazlavickas ir
Gediminas Jakavonis.  Visi tilpo erd-
viame Kasčiūnų vienkiemio kieme...

Jaudinantis reginys buvo gimi-
nių ir kaimynų sveikinimai ir gėlių
puokštės, suklotos prie lyg karaliai
krėsluose sėdinčių Juozo ir Zosės Ja-
kavonių kojų. Vaikaičių pasisakymai...
Karių salvės, nudundėjusios palei Mer-
kio vandenis ir pasiekusios kito kran-
to pušynus. Stalai, nukrauti vasaros gė-
rybėmis... Visko neišvardysi. Tik švy-
tėjo dangus virš Kasčiūnų, kur ant
Merkio, mįslingai varančio savo tam-
sius verpetuotus vandenis, kranto  glū-
di istorijos paminklas – partizanų bun-
keris, keletą vasarų ir žiemų glaudęs
laisvės kovotojų vadus. Kur kvepia
pelynais ir žydinčiomis pušimis... Čia
tą liepos vidudienį buvo gera visiems.
Kad vasara... Kad angelai nepagailėjo
mažo  deimantuko iš dangiškojo vai-
niko, skirto milžinams, galvas už Tė-
vynę padėjusiems..
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ALDONA 
ŽEMAITYTĖ-PETRAUSKIENĖ

Šių metų liepos 11-toji Kasčiūnų vien-
kiemyje, Merkinės seniūnijoje, buvo ku-
pina įvykių ir įspūdžių. Jau nuo prieš pie-
čių čia rinkosi įvairių rangų ir profesijų,
įvairaus amžiaus bei socialinių sluoks-
nių žmonės, kad pagerbtų seno parti-
zano, vieno iš nedaugelio, dar vaikš-
tančių gimtąja mums Dievo duota
žeme, Juozo Jakavonio-Tigro 90-metį.
Sulaukti tokio amžiaus po kankinimų
pokario NKVD rūsiuose, kalinimo Lu-
kiškėse, marinimo šalčiu, badu ir ver-
gišku darbu Gulago lageriuose  galėjo
tik tvirtos dvasios ir stipraus kūno žmo-
gus. 

Juozas Jakavonis jau yra tapęs
gyva legenda. Jo vienkiemį Kas-
čiūnuose vasaromis, o ir žiemą

kone kasdien lanko patriotiškai auk-
lėjamas jaunimas, kino operatoriai ir
fotografai iš Lietuvos ir kitų šalių,
kurie fiksuoja Pasipriešinimo sovietų
okupacijai pokario Lietuvoje faktus.
Kovų ir gulaginių kalėjimų bičiulį ap-
lanko buvę bendražygiai bei jų pali-
kuonys, smalsuoliai iš Lietuvos ir už-
sienio, įvairiuose leidiniuose paskaitę
tekstus apie Jakavonį, be to,  įsigiję jo
prisiminimų knygą „Šalia mirties”,
taip pat pamatę filmuotą medžiagą už-
sienio dokumentiniuose filmuose.

Kaip šis senas žmogus ištveria
tokį smalsumo ir savotiškos šlovės
slėgį, – vis pamanau, kaskart išvydu-
si panašius vaizdus įvairių patriotinių
švenčių ir Juozo Jakavonio gimtadie-
nių metu. Kur kas už jį jaunesni bu-
vusieji laisvės kovų dalyviai skun-
džiasi šlubuojančia sveikata, blėstan-
čia atmintimi. O Jakavonis visada,
vasarą ar žiemą, yra žvalus, unikalus
pasakotojas. Rodos, kad jo talpi faktais,
įvykiais ir žmonėmis atmintis nieka-
da nepasens. Jo akys, nors ir suvar-
gintos gyvenimo negandų ir jį ištiku-
sių smūgių, linksmai žiburiuoja ir
dega smalsumu: o kas gi tas naujas lan-
kytojas beatvykstąs...

Jam nepabosta vesti savo svečius
prie bunkerio-partizanų vadavietės,
kuri buvo įrengta jo tėvų namuose už
tvarto, ant aukšto ir vaizdingo Merkio
kranto. Tai buvo 1945 –1946 metais, kai
Juozukas Jakavonis buvo dar tik dvi-

dešimtmetis jaunuolis, bet jau spit-
rus Pietų Lietuvos partizanų vadų
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Adol-
fo Ramanausko-Vanago ryšininkas.
Vadai čia slapstėsi ir dirbo vasaro-
mis ir žiemomis. Čia buvo rengiami
strateginiai puolimai prieš enkave-
distus ir vietinius stribus, leidžiamas
partizanų laikraštėlis „Laisvės var-
pas”. Juozas čia išmoko saugoti parti-
zanus nuo stribų ir NKVD antpuolių ir
net dalyvauti... kovose. 

Jau kažkelintąjį kartą stovint prie
bunkerio ir lyg kokios sakmės klau-
santis apie praeities dvasios milžinus,
galvoje atskamba kunigo ir poeto Mai-
ronio žodžiai iš eilėraščio „Oi neverk,
matušėle”. Žodžiai apie angelus, dan-
guje pinančius deimantų vainiką ko-
votojams už Lietuvos laisvę. Ir ateina
mintis, kad šis senasis karys Juozas Ja-
kavonis-Tigras, jaunystėje paaukojęs
save už tautos laisvę, yra lyg mažas dei-
mantas tame angelų vainike. Juk ir
jam grėsė nuolatinė mirtis, vėliau įga-
vusi nuožmių kankinimų NKVD būs-
tinėse ir Lukiškėse pavidalą, šalčio,
bado, vergiško darbo nenutrūkstamą
šėlsmą Tolimųjų Rytų kasyklose ir ki-
tuose Sibiro lageriuose.  Vėliau – trem-
tis prie Mongolijos sienos, antroji
„tremtis” , jau grįžus į Lietuvą, kai
gimtajame kaime jam nebuvo nei dar-
bo, nei vietos.  Tai tik gilino sielvartą
ir didino atskirtį nuo kitų tėvynainių,
nuo kaimynų, išmokusių prisitaikyti
prie režimo. 

Pripažinimas ir šlovė atėjo  su
Lietuvos atgimimu, laisvės atgavimu.
Buvo atstatytas bunkeris-partizanų
vadavietė, tapęs atvira istorijos pa-
moka gamtoje, įspūdingoje aplinkoje.
Pamoka  jaunimui, nieko neišmanan-
čiam apie partizaninį karą, bet gei-
džiančiam pažinti savo istoriją ir ją įsi-
minti – kad tokia, kokia buvo okupa-
cijos metais, daugiau nepasikartotų.
Bunkeris ir Kasčiūnų vienkiemis tapo
atgaiva išlikusiems  partizaninio karo
dalyviams, čia jie randa savo bendra-
mintį, pranokstantį juos savo atmin-
timi, veiklumu ir išmintimi. Devy-
niasdešimtmetis partizanas Juozas
Jakavonis-Tigras moksleiviams pasa-
koja apie tą metą, kai ir jis buvo jaunas,
kai jo draugai  aštuoniolikmečiai visa
klase išeidavo į mišką, o dvidešimt-
mečiai studentai imdavosi vadovauti
partizanų grupelėms ar net būriams.
Tai buvo subrendusi ne kūnu, o dvasia

Mažas deimantas iš angelų vainiko

Graži Jakavonių šeimyna. Pirm. eil.  – Juozas ir Zosė Jakavoniai. Antr. eil. iš k.: vaikaitis Jus-
tas, dukros Birutė ir Angelė, vaikaitė Miglė.                                    Rimanto Kvaraciejaus nuotr.

Glaustis prie istorinių šaknų          
Atkelta iš 5 psl.

Tad žymi liaudies meistrė, medžio
drožėja Rimantė Butkuvė pasakojo
apie lietuviško medžio paslaptis, pa-
rodė tik ką išdrožtą Šv. Onos skulptū-
rėlę, o meistrės Angelas, išdrožtas  jau
prieš keletą metų, yra įkeltas į Davat-
kyno kiemelio pušį, pernai prie jo
kojų kažkoks paukštelis perėjosi savo
mažylius... 

Šilavoto Davatkyne vyksta gan
daug įvairių renginių: jau dešimtį
metų organizuojami profesionalių dai-
lininkų savaitiniai plenerai, juos pra-
dėjo garsus dailininkas Alfonsas Vil-
pišauskas, prieš metus jis estafetę per-
davė šeimininkų sūnui Petrui Lince-
vičiui, kuris šįmet  Lietuvos dailės aka-
demijoje įgijo tapytojo magistro laips-
nį. Kiekvienais metais čia užsuka ir
Poezijos pavasario svečiai, ypač ma-
loniai nustemba užsieniečiai, papuolę
į tokią unikalią, devynioliktojo šimt-
mečio reliktais paženklintą vietą. Per
visus renginius šviesiai nuteikia tai,
kad čia visada būna daug jaunų žmo-
nių, moksleivių, vaikų, tėvai atsiveža
netgi kūdikius. Jaunimas teikia viltį,
kad vis tik Lietuvos istorija bus ger-
biama ir saugojama. 

Tad ir per Muziejų kelio renginį į

programą įsijungė Šilavoto pagrindi-
nės mokyklos mergaitės, labai grakš-
čiai ir pagarbiai demonstravusios mu-
ziejuje sukauptų skarelių rinkinį bei
senuosius davatkėlių rankinukus.  Be
abejo, prie Davatkyno veiklos daug
prisideda mokytojos lituanistės Vir-
ginija Maščinskienė, Danutė Dainienė,
jos palaiko Danguolės Lincevičienės
iniciatyvas, kurių muziejaus vadovė
niekada nestokoja. 2014 metais Šilavoto
Davatkynas įsteigė premiją mokslei-
viui, kuris parašys geriausią rašinį
apie savo krašto istoriją: kaimo, gimi-
nės, šeimos, bažnyčios – ištyrinės, at-
ras, aprašys. Mokinukai rimtai kibo į
šį konkursą, jau aprašė Šilavoto šuli-
nius, kaimyninę nugriautą Blindžia-
kupsčio bažnyčią, senelių gyvenimus,
kaimų įvykius. Per Muziejų kelio ren-
ginį buvo apdovanti šiųmečiai nuga-
lėtojai. 

Šilavoto Davatkyno Muziejų kelio
renginys paliko turiningą ir prasmin-
gą ženklą  Etnografinių regionų me-
tuose.

Turėkime viltį, jog tos mokinukės,
kurios demonstravo davatkėlių ska-
reles ir rankinukus, švęsdamos svar-
bius gyvenimo jubiliejus, pasipuoš
savo regiono tautiniais drabužiais ir
niekada nepamirš istorinių šaknų.
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Lietuva šventiniais drabužiais

JAV, Kanadoje ir Australijoje. Pagarbiai minimas
ALT’as, VLIK’as, PLB, JAV LB.  Negailima gražių žo-
džių  ,,Veidu į Lietuvą” grupės – ,,Santaros-Šviesos” –
pastangoms  bendradarbiaujant su Tėvyne, ypač nuo
1987 m., kai tas bendradarbiavimas išaugo.  Minima
Lietuvos Vyčių organizacija  kaip seniausia lietu-
viška organizacija, veikianti nuo 1913 m., daug pri-
sidėjusi prie paramos lietuviškai politinei veiklai.  Aš
visą laiką maniau, kad seniausios ir tebegyvuojan-
čios organizacijos titulą turi ateitininkų organiza-
cija, įsteigta  1911 metais. 

Įdomus taip vadinamų ,,trečiabangių”   aptari-
mas. ,,Šios kartos emigrantai nuo pirmųjų dviejų ski-
riasi žemu susiorganizavimo lygiu  ir visuomeninio
gyvenimo tuštumu, nepalyginamai menkesne kul-
tūrine veikla, skurdžia spaudos leidyba” (72 psl.) Šia-
me vienuolikos puslapių ilgumo straipsnyje su-
kaupta tikrai daug ir įdomios informacijos, vertos
padėties žinovų peržiūros ir įvertinimo.  Man, kaip
eiliniam tų įvykių liudininkui, atrodo, kad čia de-
ramai išryškintas išeivijos vaidmuo siekiant Ne-
priklausomybės ir ją atgavus. Rašinyje minimi ,,Lit-
huanian Hotline”, ,,Mercy Lift”, A.P.P.L.E.  ir kitų
grupių atlikti darbai. Nepastebėjau ,,Saulutės” ir  or-
ganizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”  gražių pastan-
gų. Minimas  išeivijos įnašas  atkuriant Vytauto Di-
džiojo universitetą. Taikliai pastebima, kad kai
1992–1993 m. į valdžią grįžo buvusios komunistų par-
tijos nariai, išeivija išgyveno nusivylimą ir jos en-
tuziazmas gerokai sumenko.

Kastytis Antanaitis aštuonių puslapių straips-
nyje pristato Lietuvos laisvės sąjūdį ir disidentų veik-
lą.  Čia skaitome apie Lietuvos laisvės lygą,  pogrin -
džio spaudos leidybą ir kt. Deramai išryškinama
,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos” įtaka, tapusi
disidentinės spaudos simboliu. Minimi Stalino lai-
kai, bet neminima pokarinė partizanų kova su oku-
 pantu.  Tiesa,  Literatūros apžvalgoje  paminėta Juo-
zo Daumanto knyga ,,Partizanai” (221 psl.).

Kituose  aštuoniuose puslapiuose Alvydas Me-
dalinskas  pristato Sąjūdį. Jis pats buvo Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, da-
bar – universiteto dėstytojas. Akademiškai oriai jis
aptaria Sąjūdžio gimimą, ištakas, Sąjūdžio inicia-
tyvinę grupę bei  jos santykius su LKP vadovybe.
Taip pat rašoma apie Sąjūdžio įtaką visoje Lietuvo-
je, jo žiniasklaidą ir tarptautinę veiklą.  Pabaigoje –
pora puslapių apie Respublikos Nepriklausomybės
atkūrimą, Akto faksimilė ir Akto signatarų sąrašas.

Trečioje knygos dalyje aprašomi Lietuvos pasie -
kimai.  Čia pristatoma, kaip vystėsi  įvairios vals-
tybės gyvenimo sritys, kokius iššūkius per tą laiką
teko įveikti ir kokią pažangą teko padaryti.  Visos šios
apžvalgos – tai svarbiausių per 25-erius Nepriklau-
somybės metus atliktų darbų apibendrinimas. Ren-
kant informaciją bendradarbiauta su valstybės ins-
titucijomis, su daugeliu asociacijų ir organizacijų.
Rengiant verslo apžvalgas konsultuotasi su ilgiausiai

rinkoje besidarbuojančiais  didžiausių šalies verslo
įmonių  vadovais. ,,Norėjome, kad šiame Lietuvos pa-
siekimų leidinyje būtų papasakotos sėkmės istorijos
tų įmonių, kurios ilgai dirba šalies ir tarptautinėse
rinkose, kurių indėlis į Lietuvos ekonomiką yra ypač
didelis ir svarbus” (99 psl.). Buvo bendradarbiauta
su  verslininkų organizacijomis. Vien šis paskutinis
aptariamos knygos skyrius, apimąs  daugiau nei 600
puslapių, galėtų būti atskira knyga. Žinant, kad abie-
jų ,,Asmenybių” tomų atspausdinta tik 3 000 egz., ne-
reiktų stebėtis, jeigu šio leidinio  atskiros dalys būtų
perspausdinamos ir platinamos.  Būtų tikrai gaila,
jeigu šios, kaip jau minėjau,  aukso kasyklos dau-
gumai suinteresuotojų liktų neprieinamos.

Šioje knygos dalyje rašiniai išdėstyti enciklo-
pedine tvarka, pagal abėcėlę.  Pradedama  nuo Ap-
linkos ir baigiama Žiniasklaida. Tarp  jų – Energe-
tika, Finansai, Krašto gynyba ir saugumas, Kultūra,
Pilietinė visuomenė, Savivalda, Socialinė apsauga,
Sportas, Sveikatos apsauga, Švietimas ir mokslas,
Teisėsauga, Transportas ir ryšiai, Užsienio politika,
Verslas, Viešasis saugumas ir Žemės ūkis.  Kiekviena
sritis svarbi ir įdomiai aprašyta. Nepagailėta ir nuo-
traukų,  dauguma jų - spalvotos. Užuot tik paminė-
jus nuotraukos autorių ar šaltinį,  prie nuotraukų pa-
teikiami platesni aprašymai. Aprašomą  dalyką pa-
įvairina pridėtos diagramos ir statistinių duomenų
lentelės. Sunku pasakyti, kokio tikslumo yra  pa-
teikiama informacija, bet man didelį įspūdį  daro tos
informacijos išdėstymas, jos aptarimas ir pristaty-
mas.  

Įdomi įvairių verslo ir kitų įmonių pavadinimų
įvairovė. Paminėsiu keletą  įmantriai skambančių
pavadinimų: Santaros slėnis, Saulėtekio slėnis, Slė-
nis Nemunas, Jūrinis slėnis, Traidenis, Drolita, Ser-
fas, Mida, Lesto, Fedga, Linava, Arvi, Aurika, Bio-
techpharma, Hoda, Garlita, Lietpak, Lifosa, Maxima
LT, Margūnas, Norvelita, Precizika, Ruvera ir Swet-
rak. Iš paminėtų man girdėta tik Maxima. 

Pasigedau įdomiai aprašytų įvairių verslų au-
torių pavardžių.  Atskirai aprašytos dvi politinės par-
tijos – Tėvynės sąjunga/Lietuvos krikščionys de-
mokratai ir Lietuvos socialdemokratų partija. Kur
nubyrėjo  kitos partijos? Knygos pabaigoje labai pa-
sigedau pavardžių ir vietovių vardyno. Tiesiog  ste-
bėtina, kad jo nebuvo.

Berašant šiuos  įspūdžius apie knygą, apėmė
jausmas, kad ,,Asmenybių” dvitomiui tinka Jono Bi-
liūno ,,Liūdnos pasakos”  veikėjos ištarmė. Juoza-
pota, išvydusi ant dirvonėlio žmones, tyliai prakal-
bėjo: ,,Kiek ponų,  kokie jie visi gražūs”.  Tie žmonės
buvo miesto gyventojai, susirinkę miške pailsėti ir
papramogauti, – dailūs kaip iš pasakos. ,,Gražios, rū-
bais pasipuošusios moterys mirgėjo tarp medžių kaip
sužydę žolynai daržely. Į jas žiūrint, regėjos, kad nėra
pasauly vargų ir ašarų, nelaimės ir bado. O jeigu ir
yra, tai ne čia, bet ten toli už miško, iš kur aidas ne-
ateina”.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. 1
dalis. Redakcinė kolegija: Vida Dauderienė, Vesta Jo-
zonienė, Arnas Jozonis. VšĮ Leidybos idėjų centras,
Kaunas, 2015, 720 psl. 

Tai pirmasis dvitomės knygos, skirtos Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir
Lietuvą kuriančių asmenybių atminimui

įamžinti, tomas. Antrasis tomas buvo pristatytas
anksčiau (,,Draugas”, 2015.06.13).  Šalia redakcinės
kolegijos  minima vienuolika pavardžių, patarimais
daug padėjusių rengiant knygą.  Tarp jų   matome
plačiai žinomas Amerikos lietuves Vidą Bandis, Gin-
tę Damušis ir Angelę Nelsienę.  Toliau  išvardinti
34 įvairių apžvalgų autoriai. Informacinės pagalbos
sulaukta iš  LR Seimo, Prezidento spaudos tarnybos,
vyriausybės, ministerijų, įstaigų, savivaldybių  va-
dovų ir darbuotojų. Talkos gauta iš Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signatarų klubo, kūrybinių ir
verslo sąjungų, archyvų, fotografų. 

Knygos santraukoje rašoma, kad tai – encik-
lopedinio  pobūdžio leidinys. Pirmoje jo dalyje pa-
teikiamos 37 pastarųjų 25-erių metų valstybės, vi-
suomenės, kultūros ir ūkio raidos bei pasiekimų ap-
žvalgos, svarbiausios datos, reikšmingų verslo or-
ganizacijų pažanga ir pasiekimai. Čia pristatomi
svarbiausi įvairių institucijų darbai ir tuo laiko-
tarpiu vadovavę asmenys. 

Dviejų puslapių knygos pratarmėje labai aiš-
kiai aptarta knygos paskirtis ir jos turinys. Tapusi
laisva, Lietuva sugrįžo į pasaulio žemėlapį. Ji du kar-
tus išlaikė brandos egzaminą tapdama pilnateise Eu-
ropos Sąjungos ir NATO nare. ,,Pasaulis atsivertė:
galime gyventi bet kurioje šalyje, laisvai reikšti savo
mintis, kurti verslą, dirbti ir mokytis Tėvynėje ar
už jos ribų. Prieš 25-erius metus to neįsivaizdavo-
me… Pasiekėme labai daug” (4 psl.). Buvo ir nusi-
vylusių, svajojusių ne apie tokią Lietuvą. ,,Kuo dau-
giau  žmonių supras, kad kiekvienas mūsų yra Lie-
tuva, kad kiekvienas ją kuriame, tuo greičiau ženg-
sime į priekį ir tuo greičiau suvoksime, kad jau da-
bar galime džiaugtis savo pažanga ir laimėjimais”
(5 psl.). O džiaugtis tikrai yra kuo!

Knyga pradedama  prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės nuotrauka ir žodžiu. Po jos eina  Vytautas
Landsbergis, Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Pre-
zidentai Valdas Adamkus ir Algirdas Brazauskas.
Tik po jų pateikiamas knygos turinys. Toliau  eina
svarbiausios datos, apimančios 1990–2015 metus.
Kiekvieni metai apibūdinami tam tikrais  svarbiais
įvykiais.  Nors taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, tačiau
nieko  nepriskiriama 1995, 2005, 2008, 2010, 2011 ir
2012 metams.  Tai šešeri  metai, kur tarsi  nieko svar-
besnio neatsitiko. Nejaugi?

Knyga sudaryta iš trijų pagrindinių skyrių:
valstybės valdžios (užima 44 puslapius), kelio į Ne-
priklausomybę (užima 26 puslapius) ir Lietuvos pa-
siekimų   (užima 619 puslapius).  Tai tikrai kruopš -
čiai surinktos informacijos  aukso kasykla.  Pirmoje
dalyje aptarti V–XI Seimai, atlikti darbai, jų vado-
vai ir nariai.  Dviejuose puslapiuose suglausta in-
formacija apie Prezidento instituciją ir jos funkci-
jas. Pridėtos trys prezidentų nuotraukos. Be nuo-
traukos paminėtas Prezidentas Rolandas Paksas, Sei-
mo sprendimu pašalintas iš pareigų ir   laikinai Pre-
zidento pareigas ėjęs Artūras Paulauskas.  Mano
nuostabai, per 25-erius metus turėta šešiolika vy-
riausybių. Aštuoni puslapiai skirti teismams aptarti.
Skyrius baigiamas Lietuvos naryste Europos Są-
jungoje. Daug informacijos ir nuotraukų.

Antrasis skyrius aptaria kelią į Nepriklau-
somybę.  Šio skyriaus įvade rašoma, kad didelę įta-
ką turėjo lietuvių išeivija, disidentai ir bendromis
pastangomis gimęs Lietuvos Sąjūdis. Tai pateikta tri-
jose apžvalgose. Ketvirtoje skaitome apie Nepri-
klausomybės atkūrimą, paskelbimą ir  Nepriklau-
somybės  akto signatarus.  Man ypač įdomu buvo pa-
matyti, kas rašoma apie išeivijos lietuvius. Per
daugelį metų išeivijoje susidarė įvaizdis, kad išei-
vijos lietuvių įnašas  atkuriant Nepriklausomybę
buvo sumenkintas. Arūno Antanaičio apžvalginis
straipsnis tą įvaizdį tarsi apverčia aukštyn kojomis.
Čia išryškinamos išeivijos laisvės bylų pastangos
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Liepos 10 d.
Nacionalinėje
dailės galeri-
joje (Konstitu-
cijos pr. 22, Vil-
niuje) atidary-
ta paroda „Pa-
saulis pagal
Fluxus”. Tai iš-
skirtinė gali-
mybė susipa-
žinti su Fluxus
judėjimo loby-
nu, kuris nuo
2007 m. yra Vil-
niaus miesto
n u o s a v y b ė ,
įkurdinta Jono
Meko vizualiųjų menų centre. Vilniaus Fluxus kolekcija verta
ypatingo dėmesio dėl savo dydžio (apie 2 600 objektų), kilmės
− J. Mekas didelę dalį eksponatų gavo tiesiai iš Jurgio Mačiū-
no − ir sudėties. Joje yra daug garsių Fluxus kūrinių originalų
bei jų eskizų, maketų, kuriuos sukūrė J. Mačiūnas ir kiti žymūs
menininkai – Yoko Ono, Nam June Paikas, George’as Brech-
tas, Benas Vautier ir kt.

Tarptautinis menų
festivalis „Druski-
ninkų vasara su M.
K. Čiurlioniu” liepos 5
dieną atvėrė naujojo
sezono duris Druski-
ninkuose. Net tris
mėnesius trunkanti
kultūros šventė kvies
druskininkiečius ir
gausius kurorto sve-
čius bei poilsiautojus
klausytis Čiurlionio,
jo amžininkų, taip pat
šiuolaikinių autorių muzikos, pateiks įvairiaspalvę kitų renginių
paletę. Festivalio programoje – per 40 įvairių renginių: žinomų
muzikos atlikėjų rečitaliai, sakralinės muzikos valandos kiekvieną
sekmadienio vakarą Druskininkų bažnyčioje, „Čiurlionio kelio”
koncertai Senosios Varėnos, Perlojos, Liškiavos bažnyčiose. Gau-
su festivalio programoje muzikinių, literatūrinių, tautinės mu-
zikos popiečių. Liepos pabaigoje vyks M. K. Čiurlionio studijų sa-
vaitė ir jos metu rengiama konferencija „M. K. Čiurlionis ir pa-
saulis”, kurioje dalyvaus ir pranešimus skaitys meno istorikai,
muzikologai, dailėtyrininkai iš Lietuvos, Italijos, Kanados, Len-
kijos.

Kultūros kronika

Arlyje (Prancūzija) vykusiame fotografijos festivalyje „Les Ren-
contres de’Arles” liepos 8 d. Lietuvos fotomenininkų sąjungos
Kauno skyriaus kartu su Lietuvos dailės muziejumi išleista Vito
Luckaus monografija „Vitas Luckus. Kūryba/biografija” pa-
skelbta geriausia metų istorinės fotografijos knyga. Knygą su-
darė Margarita Matulytė ir Tatjana Luckienė-Aldag. Tai pirmas
kartas, kai šiame seniausiame ir didžiausiame fotografijos fes-
tivalyje buvo nominuotos net dvi lietuviškos fotografijos kny-
gos (autorinės knygos apdovanojimui buvo nominuota „No-
Routine Books” publikuota Gyčio Skudžinsko knyga „Albumas”)
ir vienintelės knygos iš Baltijos regiono. Apdovanojimų iškilmės
vyko antikiniame teatre, stebint keliatūkstantinei miniai. Atsi-
imdami apdovanojimą Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kau-
no skyriaus vadovas Gintaras Česonis ir naujai įsteigto Vito Luc-
kaus fotografijos centro vadovė Ieva Meilutė-Svinkūnienė pa-
sidžiaugė, kad pagaliau tampa matomos ir mažosios šalys, ir vi-
liasi, kad šis knygos įvertinimas bus tik pradžia, pasauliui at-
randant Vito Luckaus kūrybą.

Atkelta iš 5 psl.

Jo pasiūlyta idėja – reikia sukurti foną,
padėti pastatams išryškėti, įrėminti juos
šviesa. Dizaineris pabrėžė, jog šiam projektui
nereikia didelių investicijų ir pademonstravo
vizualizacijas, kaip atrodytų viešbutis „Mer-
cure”, šalia jo esanti parduotuvė, savivaldy-
bės pastatas, įgyvendinus projektą.

Jaunųjų marijampoliečių simpatijas iš
karto užsitarnavo ir simpoziume dalyvavęs ar-
chitektas iš Londono Paulas Anthony Camp-
bellas, viešėjęs Sūduvos sostinėje ir praėju-
siais metais.  Architektą žavi tai, jog Lietuva
susijusi su sanskritu. 

Šįkart vienas geriausių Didžiosios Bri-
tanijos kraštovaizdžio ir miesto planavimo
specialistų, kuris šešerius metus dirbo Lon-
dono mero miesto plėtros komandoje ir va-
dovavo įspūdingiems projektams, o Londone
yra vertinamas dėl profesionalaus sugebėji-
mo derinti transportą, gamtovaizdį ir archi-
tektūrą su gyventojų interesais, pasiūlė idė-
jų, kurios be didelių investicijų iš pagrindų at-
gaivintų centrinę Marijampolės J. Basanavi-
čiaus aikštę.

P. A. Campbello teigimu, tereikia vieno
sunkvežimio smėlio, trupučio fantazijos ir
miesto aikštėje bus linksma kaip Miamio
paplūdimyje. Architektas savo idėją pavadino
„Miami-jampole beach”, nes praėjusiais me-
tais, kai jis lankėsi Marijampolėje, išgirdo, jog
jaunieji marijampoliečiai savo miestą vadina
Majamiu.

P. Campbellas vaizdžiai pademonstravo,
kaip nykokas erdves Londone architektai at-
gaivino laikinais projektais: akmenuotos
aikštės dalį padengė dirbtine žole, ant kurios
prasidėjo įvairi veikla.

„Norėtųsi, jog J. Basanavičiaus aikštės
erdve naudotųsi kuo daugiau žmonių. Kilo
mintis apie vadinamąjį grindinio paplūdimį.
Dalį aikštės pakraščio galima apjuosti tvora,
kad žmonės jaustųsi saugūs. Čia būtų smėlis,
žolė, nedidelis baseinas, galima užsiimti joga,
organizuoti madų demonstravimą, sportuoti
ir visa tai  reikia daryti su džiaugsmu, o ne
rimtais veidais. Į šią veiklą įsijungtų ben-
druomenė, jaunimas. Žmonės didžiuotųsi da-
lyvaudami. Tokia veikla sukelia pilietišką pa-
sididžiavimą. 

Tokie kad ir kelioms savaitėms įgyven-
dinti ekstremalūs variantai paskatintų žmo-
nių susidomėjimą. Projektai „Pagyvinkime
savo miestą” vyksta visame pasaulyje. Kūry-
bingi žmonės viską stumia į priekį. Mažesni
miestai turi galvoti, kaip pritraukti žmo-
nių”, – kalbėjo architektas.

Simpoziume dalyvavo ir „Public School”
mados namų New Yorke gamybos direktorė,
Philadelphijos Drexelio universiteto Mados fa-
kulteto profesorė Ina Bartkus. Ji New Yorko
mados versle dirba per 20 metų. Karjerą kū-
rėja pradėjo Alberto Makali mados namuose,
vėliau dirbo „Rag and Bone” bei „Haute Hip-
pie” gamybos viceprezidente, o šiuo metu ku-
ria savo drabužių liniją pasaulio keliautojams.

I. Bartkus sakė, jog specialiai susitikimui
Marijampolėje ruošė vaizdinę medžiagą, – va-
žiavo į tris skirtingus New Yorko miesto ra-
jonus ir fotografavo pastatus, žmones, bū-
dingas detales. Netoli Centrinio parko Upper
East Side esančiame rajone gyvena daug tur-
tingų žmonių, jame didžiausios nekilnojamo
turto kainos, čia aplinka ypatingai tvarkinga
ir prižiūrima. I. Bartkus užfiksuotose kad-
ruose matyti, jog žmonės šiame rajone savo iš-
vaizdai skiria didelį dėmesį, jie išsiskiria
puikiu skoniu ir konservatyvia prabanga,
puikiai pasipuošusios net močiutės.

„Gretimame, vos už 20 minučių kelio
East Village Manhattane iš karto pasijunti, lyg
būtumei kitame mieste. Šiame rajone atmos-
fera daug laisvesnė, ne tokia konservatyvi. Pa-
vyzdžiui, į lauką tu gali išeiti su pižama ir nie-
ko nenustebinsi. Aprangai skiriamas mažas

dėmesys. Merginos neieško madingų rūbų ir
puikiai jaučiasi”, – pasakojo I. Bartkus.

Trečiasis jos pavyzdys – Williamsburg ra-
jonas Brooklyne, kuriame gyvena neturtingi
žydai. „Čia senoviškos parduotuvės, daug si-
nagogų. Šio rajono gyventojų rūbai yra labai
paprasti. Daug dėmesio skiriama plaukams,
kurių negalima rodyti aplinkiniams, būtina
galvą dengti dirbtiniais. Šio rajono moterys
niekada nemūvi kelnių. Net ir mažos mer-
gaitės privalo vilkėti sukneles ar segėti sijo-
nėlius. Vyrų mados čia nesikeičia bene 300
metų, jiems nereikia sukti galvos, ar vasara,
ar žiema – visada tas pats juodas surdutas”,
– pasakojo I. Bartkus.

Ji pabrėžė, jog mada yra gyvenimo būdas,
galima rasti daug žmonių, kurie dėl to atsi-
sako labai daug ko ir  pasišvenčia sekti madą.
Tačiau, I. Bartkus nuomone, 99 proc. Niujor-
ko gyventojų neseka mada. „Jei gerai jautie-
si, jei drabužis tau patinka, tai, vadinasi, esi
madingas”, – sakė I. Bartkus.

Su marijampoliečiais taip pat susitiko ma-
dos dizainerė iš Vilniaus Julija Janus. „Ma-
nau, jog geriau turėti vieną, bet labai gerą
rūbą. Geriau jį nešioti kelerius metus, nei iš-
mesti po mėnesio.  Aš kuriu ne elitinę madą.
Audiniai labai kokybiški, gaminti Europoje.
Mano kurtuose drabužiuose nėra užtrauktu-
kų iš Kinijos. Siekiu, kad rūbas prarastų fut-
liaro funkciją, kad tarp rūbo ir kūno atsiras-
tų vietos ir sielai”, – kalbėjo ji.

Susitikimuose nemažo dėmesio susilau-
kė ir keturių kino apdovanojimų „Sidabrinės
gervės” laimėtoja, geriausia šių metų Lietu-
vos kino režisierė Giedrė Žickytė. Prieš kelis
mėnesius ji dalyvavo tradiciniame forume Ma-
rijampolėje ir nusprendė kino archyvuose su-
rasti filmuotos medžiagos iš anų laikų Sūdu-
vos sostinės gyvenimo. Taip gimė G. Žickytės
performansas „Gyvenimo ekspresas Kapsu-
kas – Marijampolė”.

Filme režisierė priminė, kad Marijam-
polė, ko gero, vienintelis miestas Lietuvoje, ku-
ris buvo pakeitęs pavadinimą – 34 metams
buvo virtęs Kapsuku ir vėl atgavęs senąjį var-
dą. G. Žickytė archyvuose aptiko unikalių kad-
rų apie kolūkiečius, apie jų darbą ir buitį, apie
tai, kaip miesto gyventojų referendumas dėl
miesto vardo – tada už Kapsuką pasisakė 23
proc. suvalkiečių, už Marijampolę – 76 pro-
centai. G. Žickytės performansą žiūrėję vy-
resnio amžiaus marijampoliečiai sakė,  jog per
kelių dešimtmečių atstumą žiūrint į sovietų
okupacijos laikų gyvenimą tik dar labiau
sustiprėja džiaugsmas  dėl šių dienų laisvės. 

Įdomių minčių simpoziumo dalyviams
pateikė turizmo ir viešbučių verslo ekspertas
Linas Pučinskas, šiuo metu dirbantis Šiaurės
Korėjoje. Jis teigė, kad turizmas pasaulyje
auga, nepaisant karų ir mirtinų virusų –
kelionių lyderiai yra vokiečiai, po jų eina ame-
rikiečiai ir kinai.

„Per dieną į Lietuvą atvyksta 6 tūkstan-
čiai turistų, tiek, kiek Šiaurės Korėjoje jų būna
per metus. Tačiau mes ne į tokius skaičius tu-
rėtume lygiuotis”,  – pasakojo jis ir prog noza-
vo, jog Marijampolės regiono dėl sėkmingos
geografinės padėties laukia gera perspektyva.

Simpoziumo siela vadintas R. Bartkus
kantriai visas dienas į susitikimus ėjusiems
marijampoliečiams sakė: „Man atrodo, jog
žmonės kartais galvoja: ‘O ko tu čia atvažiuoji
iš didelio miesto? Ko tu mokai?’. Aš savęs klau-
siu, ar turėčiau važiuoti, ar ne? Noriu, nes
mane nugali žingeidumas, noras bendrauti.
Taip, kai kurios drąsios idėjos prigyja tik po
kelerių metų, o šie menininkai yra pasauly-
je vertinami profesionalai. Man svarbiausia
– keistis idėjomis ir priimti kito žmogaus nuo-
monę”, – kalbėjo jis.

Tris dienas vykusio meno simpoziumo
dalyviai išsiskirstė sutarę, jog Sūduvos sos-
tinėje rinksis ir kitais metais, nes reikės įgy-
vendinti  aptartas  idėjas  bei  projektus, pa-
sidalinti  nauja  patirtimi,  kurią  būtų gali-
ma pritaikyti Marijampolėje. Paskata yra ir
tai, kad  tokie  renginiai  visuomet sulaukia
didelio marijampoliečių dėmesio ir palaiky-
mo.

Meno simpoziumas


