
Štai ir išėjo senieji metai – lyg jų
nebuvę. Jeigu reikėtų išvar-
dyti įsimintiniausius jų įvy-

kius, išskirtines dienas, veikiausiai
neretas susimąstytų – iš tiesų, o kas
gi praėjusiais metais nutiko, kas įsi-
rėžė į atmintį?.. Žinoma, šį bei tą at-
simintume, tačiau reikėtų ilgai gal-
voti. Tokia jau žmogaus atmintis –
trumpa…

Nutiko visko – ir gražių dalykų,
ir šiurpių. Nors praėjusieji buvo pa-
skelbti Gailestingumo metais, ta-
čiau matėme daug tiesiog begėdiško
negailestingumo ir paniekos gyvybei
– ir žmogiškajai, ir visai Viešpaties
sukurtai kūrinijai. O šalia – pasiau-
kojančios meilės, kantrybės ir ma-
lonės darbus. 

Galima būtų sakyti, kad tai pa-
saulio pusiausvyrą išlaikančios
svarstyklės, bet, kita vertus, ar ne per
daug garbės šiuo atveju suteikiama
pasauliui kaip centrui? Gal ir jis
pats tėra tik svarmuo, ir galbūt ne
pats svariausias. Centras – tai visai
kas kita. Tai amžinoji Karalystė,
Viešpatystė, Galia. Toji begalybė,
apie kurią rašo Simone Weil: „Blo-
gis beribis, bet jis nėra begalinis.
Tik begalybė riboja beribiškumą”. Užtat koks kraupus kartais mums beatrodytų pa-
saulis ir jame kerojantis blogis, vertėtų nepamiršti, kad blogį riboja begalybė. Toji,
kuriai nesvarbus laikas, kuriai paklūsta erdvės, kurios liepsnojantis branduolys – Mei-
lė. O blogiui reikia mūsų trapių gyvenimų laiko, kad įsitvirtintų savo apribotame šiukš-
čiame kevale, maitinamas neapykantos.

Dažnai prisimenu puikų Nobelio literatūros premijos laureatės Wislawos Szym-
borskos eilėraštį apie neapykantą, kuri, pasak poetės, tikrai nėra akla, ji labai žvit-
riai žiūri į ateitį. Taigi, į ateitį – laiko tarpsnį, kurio, galima sakyti, kaip ir nėra. Juk
ateitis niekada neateina. Mes visada gyvename dabartyje. Kiekviena dabarties akimirka
yra mūsų ateities akimirka, kai reikia spręsti ir veikti. Mes negalime mylėti ateitin –
mūsų meilės reikia šiandieną. Mes negalime jos nei rezervuoti, nei jos pasipildyti, nei
atidėti patogesnei akimirkai. Taip pat – rezervuoti gailestingumo: jo reikia čia pat. Nes
jeigu mūsų trapaus laiko neužpildys gailestingumo ir meilės darbai, į tuščią laiką įsi-
skverbs neapykanta.

Todėl ir Šventajam Tėvui užvėrus Gailestingumo metų duris, gailestingumo ir ki-
tąmet neturėtų pritrūkti. Juk jis neuždaromas už durų, neįdedamas į skrynią – jis sly-
pi mūsų širdyse ir Dievo malonėje.

Todėl ir visiems mieliems „Draugo” skaitytojams ir kitais metais norėčiau palinkėti
to paties – gailestingumo ir meilės. Atjautos ir supratimo. Nebijokime pasaulio, ku-
ris sunksta – kreipkime akis į Karalystę, kuri šviečia nakties tamsoje.

Renata Šerelytė
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Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2016
m. suteikė 10 000 euro
paramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultū-
 ros sklaida ir kultūros pa-
veldo išsaugojimas bei lie-
tuvybės puoselėjimas pa-
saulyje”

* * * 
Dėkoju už atsakymus, kurių
Bemiegis protas vytis nebespėja,
Už tai, kad naują vandenį geriu,
Už būsimas žoles. Už kantrų vėją
Virš jų. Už kapą svetimoj šaly.
Už svetimo akmens nebaisų svorį,
Už nebūtį. Už tai, kad Tu gali
Iš jos atkurti būtį. Jeigu nori.

Už juodą sferų muziką. Už tai,
Kad ši diena ją visą sutalpino,
Įpratę būti prieblandoj, daiktai
Atsikartoja šiapus vandenyno.
Trys laikrodžiai sustoja į kertes.
Tinklainė, nebijodama suklysti,
Atranda spyną, staltiesę, žvaigždes
Ten pat, kur jas atrasdavo vaikystėj.

Tomas Venclova
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atsargiai papučiu, ir dugnas
susidrumsčia, ir aprasoja
skaidrus paviršius, stebuklingas
sielos veidrodi

tamsiausiuos tavo užkaboriuos
yra tas kambarys, jaučiu
man uždraustas įeiti, beveik kad užmirštas
ar užrakintas? turbūt kad ne

ko aš taip ieškau, ko blaškausi
tavo sapnų labirintuos
tačiau niekaip neužeinu
nei ramios slėptuvės, nei tikrų namų, nei uždrausto
įeiti kambario

delnai staiga sudrėksta, negi būtų čia?
ko taip bijausi – peržengt slenkstį

praskleisti
užuolaidą, aksominę, auksiniais raštais

išsiūtą, kur tebesikartoja
ta pati scena, vis ta pati, vis ta pati
baisiausia, nesuprantama, jau užmiršta, iš tolimos
vaikystės, ne

negaliu

nenoriu

kambarys, man uždraustas įeiti, iš rankų išplėšta
skrynutė
ar kada žinosiu
kas ten slepiama, kokie lobiai, kokios paslaptys
kokia bedugnė

tamsusis mano sielos veidrodi

a a a

maža mergytė
apsigyvenus mano veidrody

nežinau net
kuo vardu

pernelyg rimta, šiek tiek išbalus
lyg po logos

kaip vaikas, augęs tarp suaugusių
nemokanti juoktis

arba gal būtų verkus
ilgai, kur užsislėpus

tavo žvilgsnis

negi mokėtum tik vieną tą žodį
sudie

a a a

žiūriu į tave, kai miegi
pintoj iš vytelių lovelėj, kur tiek jau
buvo vaikų išauginta

tai mano geriausios draugės
mažutė duktė

tavo alsavimas, šiltos
bangos, kvepiančios ramunėlėm ir pienu
užlieja visus namus

NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ • MĖNULIO TAKAS

persiduoda
man tavo sapnas
toks ramus, toks tylus

ar tik ne angelas
palenkęs galvą
prie tavęs - auksiniais perregimais
sparnais, sakytum, laumžirgis

a a a

bet žodžiai, atskiri žodžiai
gal net beprasmiai ar tau nežinomi

žodžiai kaip botago kirčiai

pokalbių nuotrupos, neįprasta
intonacija, šiek tiek pakeltas tonas
ar nusisukus delnu nubraukta
ašara
nusėda, sunkūs kaip švinas
sielos dugne

nesupranti, kas tai, negali pasiklausti

tikriausiai tai nuodas
tos drumzlės skaidriam vandeny

atrodytų, kad viskas pamiršta
bet ne! graužia

kaip lėta
nežinoma ir nepagydoma liga

a a a

prie lango apšarmojusio sėdėsi
rūpestingai daigstydama nėrinius prie užvalkalų
balto šilko gijom siuvinėdama
fantastiškas gėles

seniai seniai, jau spėjau ir pamiršt
kada, žąsis girdėjau mus paliekant

kaip tykiai sninga, vėl bus
baltieji mėnesiai atėję

tik adata, įdūrusi į pirštą
staiga primins kažką: o pumpurai
o besiskleidžiantys žiedai ant drobės

ką susapnuosi, sunkią galvą
padėjusi ant mano pagalvėlės

laukus apklojo minkštos duknos

kas miegos
baltuos lengvučiuos pataluos

kritęs kaip akmuo
Nukelta į 3 psl.

efoto.lt  nuotraukos
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N A U J O S  K N Y G O S  

Renata  Šerelytė

Günter Grass. Svogūno lupimas. Iš vokiečių kalbos ver-
tė Teodoras Četrauskas. – Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2016

Skandalinga knyga, kurioje autorius atskleidžia
„juodžiausią savo praeities dėmę”  – toks knygos
anon sas nori nenori sukelia  nevalingą skaitytojo su-
sidomėjimą. O gal  geriau sakyti – instinktyvų, jei-
gu tik  galima instinktyviu  pavadinti medijų  su-
formuotą godų, egoistišką ir paviršutinišką smalsu -
mą. 

Taigi šioje knygoje pats įdomiausias dalykas
autoriaus,  dar paauglio, tarnyba SS;  faktas
aiškus, tačiau kas slypi už jo?  Ar tik ins-

tinktyviai susidomėjęs skaitytojas nebus nuviltas?..
Juk ne veltui Grassas pasitelkia  tokią  aiškią me-
taforą  – svogūno lupimą. Atmintis lupama paleng -
va, luobas po kito, ji nėra pjaustoma, kapojama ar
traiškoma, suniokojant  svogūno galvutę. Pasak au-
toriaus,  pjaustomas svogūnas „ (...) verčia ašaro-
ti. Tiktai lupamas sako tiesą”. Taigi tas  svogūno
lupimas yra atsargus:  sluoksnis po sluoksnio,
kad nebūtų nulupta per daug, kad  po  sausai
šiugždančio  ateitų drėgnojo  eilė. Šiek tiek pa-
našu į  archeologo  ar restauratoriaus darbą,  kai
atidengiami  kultūriniai praeities sluoksniai.

Kita vertus,  Grassas, be svogūno, turi ir kitą
„pagalbinę” atminties įsivaizdavimo formą.
Tai inkapsulė  – gintaro gabalėlis, inkliuzas, ku-
riame sustingęs vabzdys,  „kuris ką tik dėjosi
erkė” (p. 55), kerpė,  pušies spyglys ir pan. Tai-
gi ir Grasso vaikystės bei jaunystės prisimini-
mai kažkuo panašūs į tokius  sustingusius ink-
liuzus, iš kurių nebeišvaduosi  savęs paties – vai-
ko, renkančio  gintarėlius Baltijos pakrantėje,
paauglio, įsimylėjusio juodakasę mergaitę, įsto-
jusio į jungfolką ir  sėkmingai  „išmušinėjančio”
skolas iš   motinos kolonijinių prekių krautu-
vėlei  įsiskolinusių klientų. Vėliau –  jaunuolio,
kiek pamišusio dėl karinių žygdarbių, karo be-
laisvio, „Burbacho kalio” darbininko, prikabi-
nėjančio vagonėlius šachtoje, akmentašio  Kor-
nefo, vėliau – Mogo akmentašių dirbtuvėse, kul-
tūrinio alkio kamuojamo meno studento  ir ga-
liausiai – pradedančio rašytojo, maniakiškai ieš-
kančio pirmojo savo sakinio, frazės, nuo kurios
prasidėtų  romano rašymas...  

Ši frazė, beje, pacituojama kūrinio pabaigoje:
„Prisipažinsiu: aš esu laikomas gydymo ir prie-
žiūros įstaigoje” (p. 393). Žinoma,  reikia tik dė-
koti  kūrybiškai autoriaus atminčiai,  šnabždan -
čiai kiekviename nulupamo svogūno  lukšte, nes
Grasso kūriniai (ne tik garsieji romanai, bet  ir
eilėraščiai, pjesės, skulptūros ir piešiniai, netgi, sa-
kyčiau, jo grojimas kavinėje skalbimo lenta ir ant-
pirščiais) lydi mus nuo pirmojo  „Svogūno lupimo”
sakinio, tarsi viskas jau būtų  sukurta ir sugalvo-
ta tada, kai svogūnas tik mezgėsi, kai atmintis tik
formavosi. Rašytojo vaizduotė daugelį  gyvenimo
kely sutiktų  žmonių  transformavo ir pavertė kū-
rinių personažais, nuskriausdama prototipus,
kaip dažnai atsitinka  –  Grassas prisipažįsta, kad
Oskaras Maceratas, „Skardinio būgnelio” veikėjas,
Grasso antrasis „aš”,  kur kas įspūdingesnis, negu
jis, autorius...

Romanas sudarytas iš vienuolikos skyrių, ku-
rių kiekvienas savaip apibrėžia ir apibendrina  vie-
nokią ar kitokią atminties atkarpą (luobą). Šios at-
karpos prisodrintos  buities detalių, tradiciškai
kreipiančių  jaunuolį maišto link (ankšti vaikys-
tės namai ir bendra išvietė keturioms šeimoms),
taigi karinė tarnyba    atrodo  ne tik kaip būtinas
iniciacijos ritualas, bet ir kaip išsilaisvinimas iš
įkyrėjusios rutinos. Gausu  kultūrinių aliuzijų –
nuo vaikystėje renkamo „dailės” albumo, knygų,
kino teatro, muzikos, vis labiau besiformuojančio
meno alkio ir  sėkmingai  nuslopinto  mokyklinio
mokymosi poreikio, siejamo su muštru ir rutina.  

O tos tarnystės SS – ne tiek ir daug, ir  to sep-
tyniolikmečio, pakliuvusio į karo mėsmalę, tiesiog
gaila, nes juk matyti, kad tąja tarnyste jis visai ne-
sididžiuoja ir  jos neheroizuoja. Veikiau jau sar-
kastiškai ir be jokių iliuzijų žvelgia į savo patirtį.
Pavyzdžiui, į laikotarpį karo belaisvių stovykloje,
kai teko kęsti nuolatinį alkį – gal todėl užsirašė  ne
į  stovykloje vykstančius inžinerijos ar stenogra-
fijos, o  į virimo kursus. Įspūdingas šis skyrius
(„Prie stalo su svečiais”), kur virėjas iš Besarabi-
jos ant lentos  piešia kiaulę ir  išskirsto ją gabalais:
mentė,  šoninė, galva, kojos, paūdrė, kiekvienai
kūno daliai – atskiras receptas (man ypač įstrigo
šaltienos paruošimas). Truputį primena  Imres Ker-
teszo, Vengrijos žydo, irgi nobelisto,  išgyvenimus
koncentracijos stovykloje: buvo paskelbta, kad
karas baigėsi ir kaliniai išvaduoti, bet šie saldų žodį
„laisvė” įsisąmonino tik tada, kai   baigėsi džiugus
ermyderis ir jiems pagaliau išvirė sočios guliašo
sriubos.

Skyriuje  „Trečiasis alkis”  pasakojama, kaip
jaunasis Günteris, norėdamas pasiruošti stojimui
į Meno akademiją beigi užsidirbti, plušo akmen-
tašių,  gaminančių užsakymus kapinėms, dirbtu-
vėse. Šiek tiek primena  E. M. Remarko „Juodąjį

obeliską”  – tragikomiška abiejų veikėjų  situacija
nenuspėjamos  būties akivaizdoje. Štai, pavyz-
džiui, Günteris vargsta su ožka Genoveva, kurią  ak-
mentašių dirbtuvių savininko žmona kiekvienam
mokiniui laisvalaikiu liepia ganyti, ir ožka jį lyg
tyčia nutempia prie ligoninės, kurioje ne tik laks-
to dailios seselės, bet galbūt ir  kankinasi kokia nors
kitoje būtyje panirusi Izabelė. Günteriui  palikus
dirbtuves, ožka šoka po tramvajumi. Būtų juokinga,
jeigu nebūtų tragiška.

Kaip ir kiekvienas sąžiningas kūrinys, „Svo-
gūno lupimas” – liūdnai sarkastiškas, su geliančio
humoro kibirkštėlėmis, atviras ir savikritiškas, čia
nerasi  šiuolaikiniams  madingiems rašytojams bū-
dingo lengvabūdiškumo, kažkodėl vadinamo  „sa-
vitu stiliumi”. Grasso sakinys  – kaip kalto kaukš-
te  lėjimas akmenin. Todėl suprantama ir auto-
riaus meilė mechaninei rašymo mašinėlei „Lette-
ra”, šiais kompiuterių laikais atrodanti atavistinė.
Bet kai pagalvoji  – beldimas klavišais  nebūtinai
panašus į  grojimą pianinu, tai  primena ir  akmens
kalimą. Gal tik  toks tvirtas sakinys  ir gali įskel-
ti  atminties inkapsulę, kuri atrodo nepajudinama.
Kas žino...  

Literatūra ir menas, 2016.12.2

Atkelta iš 2 psl.
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sušalę, suvargę, pasiklydę
atskriskit čionai, atskriskit
į žvakių šviesą tamsoj
pasišildykit

tikriausiai alkanos
paragaukit
raudonų erškėtuogių, pasistiprinkit
uogų jau paskutinių

pasidžiaukit
kukliais žolynėliais
žaliom rūtom ir mirtom
šį vakarą, tokį žvarbų

mielos dūšelės, užmirštos ir apleistos

pasišildykit
širdžių šilumoj, žmonių
panašiai kaip ir jūs
varganų, nelaimingų

Mėnulio takas 

1
auksinėm nubarstyta dulkėm, tamsi
tam akimirkai sustingus pailsėt

tu niekaip nerandi, pro kur išskrist
galėtumei, aklinam siauram koridoriuj

gal tai sugrįžus
dūšelė, šita peteliškė?

ant laiptų, smėlio apneštų, benamės
beveik laukinės katės, virš galvos
kar ir kar (tik nežinai, ar čia tos pačios
būtų varnos, valgomos, kada jau
aprašytos)

šikšnosparnis
tarp užuolaidos klosčių, kietai įmigęs
galva žemyn
jau kelinta diena, kai kabo nejudėdamas

kokio pasaulio tu pasiuntinys?

2
buvai beužmieganti, tik jauti
yra kažkas kambary

taigi pelė
po stalu, šmirinėja sau

bet daugiau nesirodo

kas žingsnis
prisimeni juos: čia kalbėtasi
apie tą ir tą, vaikščiota
šitais takais, kai saujomis
krisdavo žvaigždės

šitiek kartų sakyta labanakt

mirusiųjų šešėliai
tebegyvena kartu su tavim

štai

švyti
mėnulio takas per vandenį

kartu su kraštovaizdžiu veidrody man už pečių

tačiau mano siela
vis tokia pat

Akmeninės atminties inkapsulės
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Gražina Mareckaitė

Griūvančio Gedimino kalno papėdėje,
Nacionalinio muziejaus patalpose eks-
ponuojama Raimondo Paknio fotog-
rafijų paroda „Išlikęs laikas. LDK mūrų
istorijos” simboliška paralele sugretina
reiškinius, kurie kelia mūsų Tautos, jos
egzistencijos, išlikimo, kultūros pavel-
do ir istorinės atminties bei dabarties
santykių problemas. 

Didžiulėse fotografijose (1,6x1,3
m) – šimtmečių architektūros
ženklai, fantastiškų formų ir si-

luetų griuvėsiai, kiekvienas savaip
iškalbingas, melancholiškas, tragiš-
kai liūdnas... Atsidūrus tarp šių įspū-
dingų foto kūrinių, netikėtai suskam-
bo kadaise iškaltos sentencijos „mi-
rusiomis” kalbomis: „Sit transit gloria
mundi” („Taip praeina pasaulio gar-
bė”), „Viskas, kas atsiranda, tas ir iš-
nyksta” („Omnia orta cadunt”), „Lai-
kas bėga” („Fugit hora”). Šias senas tie-
sas patvirtino nuotraukose įamžinti
vaizdai: bokštai, vienuolynų sienos, ap-
griuvę bažnyčių skliautai, prašmatnių
rūmų liekanos. Juk ne vienas naiki-
nantis cunamis praūžė per šias že-
mes: karai, okupacijos, revoliucijos...
Stebėjausi, kad tokio jaudulio, kaip šio-
je parodoje, nejutau tikrovėje – net

Pompėjoje ar antikos šventovių griu-
vėsiuose. 

Kurgi to jaudulio priežastis? Žiū-
rovas, atsidūręs tarp įspūdingų Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės griu-
vėsių, visa esybe pajaučia, ko yra ne-
tekęs: jis yra netekęs savo didingos is-
torijos ir likęs tiktai per amžius gro-
biamo ir trypiamo krašto čiabuviu,
galingųjų niekinamas, nepilnavertiš-
kumo kamuojamas „baudžiauninkų
palikuonis”... Todėl nebūk, lietuvi, juo-
kingas savo pretenzijomis į seniai iš-
nykusią praeities didybę, neieškok ten
atramos ir stiprybės, nebūk romantiš-
kas dūsautojas, žvelk į realybę, į ateitį!
Šitaip blaiviai, pasak parodos auto-
riaus, mąsto ir kalba ne vienas prie pi-
lies ar bažnyčios griuvėsių sutiktas
(gal ir ne visados blaivas?) vietos gy-
ventojas. 

Kadaise buvę didingi mūrai, gar-
sios pavardės, platūs fundatorių už-
mojai... Girdėtos ir negirdėtos vietovės
tartum sujaukta istorijos ir architek-
tūros kortų kaladė – trauki po vieną ir
dėlioji miglotą visumą iš atsitiktinių
fragmentų: Smalėnai, Guliai, Ružanai,
Onuškis, Sialecas, Kniažyčiai... Roma-
nikos liekanos, barokas, vilnietiškas ba-
rokas, klasicizmas, gotikos mūro frag-
mentas. Sapiegos... Pacai... Šemetos...
Sanguškos... Komarai... Ką žinai? Ko ne-
žinai? Ką esi girdėjęs? Kieno vardas lyg

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Smalėnai, 2015. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų  bažnyčia Seliščia, 2015. Šv. Veronikos bažnyčia ir bernardinų vienuolynas

tolimas aidas atskamba iš atminties už-
ribių? Prie kiekvienos eksponuojamos
nuotraukos – glausta informacija apie
objektą: jo buvimo vieta, paskirtis, bu -
vę savininkai, architektūros stilius,
trumpa „žūties” istorija. Kiekvienas su-
naikintas pastatas patyrė beveik tuos
pačius kataklizmus – karus su švedais,

caro valdžios kerštą po XIX a. sukilimų,
rusinimą, du pasaulinius karus, ta-
čiau negrįžtamai juos pribaigė sovie-
tinė santvarka ir vietinė kolchozų val-
džia. 

R. Paknio fotopaveikslai – tai ne tik
romantiški atsidūsėjimai, bet ir efek-

Nukelta iš 5 psl.

Smalėnai, 2015. Kunigaikščių Sanguškų pilies likučiai

Ružanai, 2015.Sapiegų rūmų ansamblis  



knygoje „Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje” (Vil-
nius, 2002) pristatytus jaunus modernistus: Marianos
Veriovkinos ekspresionistinius-urbanistinius pa-
veikslus, pradedant nuo Šv. Onos bažnyčios (1914) ir
baigiant Vilniaus senamiesčio architektūra, išsilie-
jančia vertikaliai. Tokią architektūrą Lietuvoje labai
išpopuliarino Mstislavas Dobužinskis. Panašiai dir-
bo Paryžiaus dailininkai XX a. pradžioje – fovistai
(Henri Matisse), jų darbuose namai ir skelbimai už-
ima didelius aliejinių dažų plotus ant drobės. Po vie-
nerių metų perėjo į ekspresionizmą – šis stilius labai

tinka Gemai. Tik kažin kuris, nes jų
yra tiek daug. 

Panašiai buvo eksponuojami
Inos Šimėnaitės-Nenortienės dar-
bai („quilt”, arba skiautinių kūry-
ba), apie kurią esame rašę ne vieną
kartą. Skiautiniai JAV ir Lietuvoje
šiuo metu labai populiarūs, todėl visi
kūriniai dar prieš prasidedant pa-
rodai buvo išpirkti už nedidelę kai-
ną, gaila, kad neliko nieko kitai pa-
rodai. Nežinau, kiek įtakos šiuolai-
kinam skiautinių menui turėjo Pa-
namos indėnų „Kuna”, kuri per
šimtmečius gamino skiautinius, va-
dinamus „Molas” ir kiekvienuose
namuose yra nors vienas toks skiau-
tinys kaip graži dekoracija. Kiek
įtakos ji turėjo Inai, sunku pasaky-
ti, bet savo grožiu „Kuna” ir Inos dar-
bai yra panašūs. Tai spalvingų, bet
jau nebereikalingų skudurų pa-
naudojimas – sudėjus gabaliukus į
vieną vietą, gimsta geras naujas
kūrinys. Ypač gražūs Inos paukščiai,
saulė, laivai, gražūs ir darbų pava-
dinimai („Duona žydi”). q
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Stasys Goštautas

Stebėtina, kad lietuvės moterys užima lyderių po-
zicijas politikoje, ekonomikoje, mene ir poezijoje.
Kur jos buvo anksčiau? Viskam ateina laikas – atrodo,
kad visame pasaulyje moterys pradėjo užimti svar-
bias vietas ir darbuojasi ne ką blogiau už vyrus, ku-
rie šiandien jaučiasi nustumti į šalį. Gal ir gerai ta pro-
ga atsinaujinti. Pažvelkime, koks tapo „Draugas”, kurį
seniau redagavo vyrai, jie užėmė rašytojų ir leidė-
jų pareigas; šiandien viskas perėjo į
gabių moterų rankas, ir darbas vyks-
ta ne ką blogiau nei tuomet, kai laik-
raščiui vadovavo Kazys Bradūnas,
Bronius Kviklys ar kun. Juozas Pruns-
kis.

Gemos Duobaitės-Philips dar-
bai primena dailininko Rauol
Dufy paveikslus, tapytus

prieš šimtą metų; dailininkas labai
mėgo piešti keturių, penkių ar net še-
šių aukštų namus, tik spalvos per-
dėm nesiskyrė, vyravo balta. Jis ne-
maišė spalvų kaip Gema Duobaitė-
Philips, kur švyti visos vėliavų spal-
vos, išsiskiria juodi kaminai ir nu-
blukusios sienos – turbūt tokie buvo
Pietų Bostono namai. 

Gemos paroda vyko Bostone
prieš 6 metus (2010 birželio 6 d.), ir
nors buvo eksponuojama labai trum-
pai, paliko gerą įspūdį. Todėl žmonės
vėl noriai rinkosi sekmadienį, spalio
16 d., kad pamatytų nykstančią Pie-
tų Bostono architektūrą, nes iš bu-

Dviejų dailininkių paroda Bostone

tinga (daugeliui ir sensacinga) informacija, kar-
tais – architektūrinė dokumentacija, kurią per-
teikia daug keliavęs per buvusias LDK žemes au-
torius. Šiandien jau nebenaudojamais būdais
(plokštelinė kamera ir kt.) gamintos jo fotografi-
jos įtaigumu lenktyniauja su dailės kūriniais, jos
žadina  emocijas, visų pirma emocijas – tik po to
atei na suvokimas ir apmąstymai. 

Pirmas stipriausias įspūdis – tai neįprastai di-
delis darbų mastelis. Žiūrovas pasijaučia apsuptas
tų irstančių mūrų, kai pro skylėtus bažnyčių sto-
gus galima matyti dangų, grožėtis skliautų aukš-
tybėje išlikusiomis aptrupėjusiomis freskomis
arba matuoti akimis snieguotas lygumas. „Nepa-
likdamas pėdų” tartum dvasia jis gali žingsniuo-
ti per lygumas link horizonte šmėkšančių rūmų –
ir niekados jų nepasiekti. Ypatingai tapybiški
rau donų mūrų ir juos apkritusio sniego deriniai,
didžiulės baltos erdvės be jokių dabarties žymių ar
šiuolaikinio žmogaus buvimo pėdsakų. O ten,
kur pastatų likučius gožia laukinė vasaros gamta,

sienas apraizgiusi augalija baigia įkalinti pastatų lie-
kanas lyg džiunglės, palaidojusios inkų ar actekų
miestus. 

Autorius šią parodą pavadino „Išlikęs laikas”. Iš-
likęs? Akyse ilgai dar baltuoja sniegu užkloti laukai.

Jo atrastoje žemėje, žemėje be kontūrų, išnykusiame
laike, bekraštėje erdvėje dūlėja seniai žuvusių pastatų
raudoni mūrai. Užmarštis... Nebūtis... Tačiau ši pa-
roda yra galingas istorijos pliūpsnis į mūsų lėkštą
kasdienybę. q

Atkelta iš 4 psl.

Bendras  parodos vaizdas. K. Stoškaus nuotr. 

Ina Šimėnaitė-Nenortienė. Saulė
Gema Duobaitė-Philips. Be pavadinimo. 

Monotipija, aliejus ant stiklo, 2009

vusio margumyno ėmė populiarėti ir daugintis vie-
nos spalvos namai. Dailininkė mėgsta monotipijas
(aliejus ant stiklo), išspausdintas tik vieną kartą, ir,
be abejo, tokio kūrinio kaina yra kur kas didesnė.
Kadaise pirkėjai pasiskundė V. Petravičiui, kad jis
padaro per daug kopijų, tada Petravičius ėmė daryti
monotipijas ir, aišku, ėmė daug brangiau, nes tai
buvo originalai. Tačiau Gema labai nedaug prašė už
savo meną, ir žmonės per porą valandų beveik vis-
ką išpirko. 

Gemos stilius primena Laimos Laučkaitės

Gema Duobaitė-Philips. Be pavadinimo. Monotipija, aliejus ant stiklo, 2009

Ina Šimėnaitė-Nenortienė. Duona žydi



SIBIRO ISTORIJOS (6)
Perpetua Dumšienė

Pradžia 2016 m. lapkričio 19 d. „Kultūroje”

Antras laiškas rašytas iš Intos
1956 metų vasario 16 dieną. La-
bai skaudus laiškas, juk rašytas

Nepriklausomybės dieną, o tos dienos
negalima nei švęst, nei minėt. Labai
svarbios mintys šiame laiške kelia-
mos, jos aktualios ir mūsų laikais. 

Brangusis!
Senei turėjau parašyti tau laišką,

bet vis tai reikiamos nuotaikos nėra, tai
nėra kas rašyti, tai vėl lyg pagalvoji, kad
gal tu ištikrųjų ir nelabai lauki, nuo to-
kių kaip aš laiškų. Juk parašyt laiške,
kad sveikas gyvas, linkiu ir sudie tai
veik tas pats ką moterį sujaudint ir ne-
patenkint. Dar vėl rašyt tik, kad pas mus
labai šalta iki 60ľ šalčio, ir kad nušalau
galiuką nosies tai vis maža. Arba rašyti,
kad aš didžiausiam norui esant kasdien
leidžiuosi į šaktą anglies kraštui duoti.
Tai kad leidžiuos ir kad duodu kraštui
anglį tiesa, bet kad noriu ir dar labai,
reikia suabejoti. 

Apie mūsų gyvenimą galėjo duoti
puikesnį vaizdą, kad ir buvojęs pas
tave A. Nat. ( Antanas Natkevičius – P.
D. ). Žinoma, jis grįžęs man įrodinėjo,
kad mums šiaurės gyventojams tėviš-
kėlėje nėra kas veikti. To įrodymas jis
pats, tai yra jo grįžimas, ir parsidavi-
mas šaktos darbui, sudarant 3 m. su-
tartį. Ir aš šiandien, jau daugiau kaip po 10 metų gy-
venimo šiaurėje, prisimenu vaizdus iš tėviškėlės, pa-
vasarius ir vasaras, kartu su tavim praleistus, kurie
negrįžtamai išnyks bestingstančioj nuo laiko širdy. 

O likimas mano ubagu išklydo, o apie tai ir ne-
papasakosi niekam tik amžinai žinau, kad kaži kas
prarasta. 

Bet gyvenimas Juozeli tai ne platoniška meilė. Tik
kiek keista, kad mes čia nieko dėti nei karo nepradė-
jom, nei kariaut nekariavom, ir, žinoma, jo net ir ne-
norėjom, o čia šiaurėje atrodo, kad kalčiausi esame.
Net kaltesni ir už vokiečių SS ir už gestapą. Juk visi
net ir vokiečių žydšaudžiai senei jau namie ir laisvėje
kombinuoja ką toliau šaudyti, o mes lietuviai nei
sveiks nei dėkui dar ir šiandien surištomis rankomis. 

Brangusis Tau labai dėkui už sporto žurnalus.
Čia mūsų kolonijoj ypač jaunimo tarpe buvo labai ir
labai mėgiamas. Labai dėkui ir už obuoliukus iš tė-
viškėlės kuriuos atvežė A. N. Žinoma tai vis ne tai ko
man labiausia, ar mums norėtūsi. Aš tave labai pra-
šyčiau, kad atsiųstum senų knygų ar žurnalų tik, ži-
noma, ne romanų. Pavyz. „židinys” ar „Vairas” čia
labai ir labai reikalingi ypač jaunesniųjų tarpe.
Jeigu tu netingėtum kada pasiekti Medeliškes tai kur
gal rastum vieną kitą seną mano žurnaliuką ar kny-
gelę. Žinoma, aplankytum Stasę irbendrai mūsų
jaunystės dienas prisimintum. Parašyk, kaip gyvena
ten tavo giminė. Kaip laikosi ten Ignas, mano au-
gintinė Elziukė, Motiejus ir t. t. Jeigu Petras B. dar
dirba fabrike tai jam nuoširdžiausi linkėjimai iš šiau-
rės. Kaip jo ten giminė laikosi? Ar tėvukai dar gyvi? 

Pasilieku sveikas. 
To pačio ir tau linkiu. 

Tavo Stasys
1956. II. 16 d. 

Inta

Trečias laiškas rašytas 1956. X. 18 d. – tai trum-
pas atvirlaiškis, kurio antroje pusėje – nuotaikinga
spalvinga gėlių puokštė. Jis adresuotas tiesiog į Tė-
tušio darbovietę, Marijampolės linų fabriką. 

Brangus Juozeli!
Atrodo, kad ne po ilgo pasimatysim. Nežinau ar

parvažiuosiu visam laikui ar tik pasižiūrėti. Pri-
klausys ar galėsiu gauti kokį nors darbą. Aš Tave pra-
šiau spaudos, dabar atrodo ji jau man nebereikalinga.
Sveikink pažįstamus ir pats būk sveikas. 

Bučiuoju 
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Stasys Šačkus ir Alfonsas Tamulynas. Sportas.info nuotr.

Ketvirtas laiškas rašytas jau iš Kauno. Tėtušio
draugas, žinodamas jo šachmatiškus strateginius su-
gebėjimus numatyti ir įgyvendinti sudėtingus su-
manymus, kreipiasi dėl žinių surinkimo apie Stasio
tėviškės išsaugojimo reikalus. Laiškas rašytas 1965
metais. Tai rodo pašto spaudas ir adresas. Miestas jau
vadinamas Kapsuku, o į Jaunimo gatvę mano tėvai
persikraustė tik 1964 metais. Šiame laiške minimas
J. Klimas gal galėtų būti internetiniame puslapyje
„Suvalkijos kovų aidai” aptiktas (įdėta ir fotografi-
ja) partizanas Jonas Klimas – Lazdynas. Bet, aišku,
tai tik mano spėjimas. Tikrint šios versijos neturė-
jau galimybių. Cituoju laišką: 

Būk pasveikintas stiprios dvasios žmogau!
Gerdamas kavą su J. Klimu atsiminėm vėl tave.

Abudu prisiminėm Tave ir priėjom vienodos nuomo-
nės. Klimas labai norėtų nuo Tavęs pašluostyti dulkes.
Aš vis teigiau, kad Tu juk gali dulkes apsišluostyti. 

Dabar mažas reikaliukas. Tik Tu, o ne kas kitas
iš patykučių ir neatidėliojant galėtum apie tai sužinoti.
Mat paskutiniu laiku apie mano tėviškę pradėjo do-
mėtis prokuratūros darbuotojai. Klausinėjo Stasę, vė-
liau Mariukę ir Povylaituką. Vis suko klausymų
ratą apie 1948m. Kas gyveno ir kas tarnavo ir iš kur
mane areštavo, ar aš ten gyvenau tuo laiku ir t. t. Cent-
rinės figūros, iš bobų kalbų, aš nesugaudau. Atrodo,
kad mano tėviškė, o ji dabar griaunama. Gal jiems pri-
reikė apiforminimo?! Gal jie neturi pagrindo jos
griauti? Ir t. t. Aš pats tuo nesuinteresuotas, bet Sta-
sei būtų geriau jeigu jis ten liktų gyventi. Jeigu taip
tai ką reikėtų toliau daryti!? Lauksiu greitos Tavo nuo-
monės ir atsakymo. 

Su pagarba
S Šačkus. 

Kaunas, 
Perg. Kr. 33-43 

Iš Tėtušio pasakojimų 
apie bičiulį Stasį Šačkų

Stasys Šačkus buvo kilęs iš Medeliškių kaimo,
Marijampolės apskrities. Buvo Tėtušio šeimos kai-
mynas ir bendramokslis, geras draugas, gimęs tais
pat 1907 metais kaip ir mano Tėtušis. Iš Tėtušio pa-
sakojimų žinau, kad buvo puikus sportininkas, bai-
gęs sporto mokslus Berlyne. Kiek suprantu, tai Sta-
sio Šačkaus autoritetas ir mano Tėtušį buvo labai gi-
liai paveikęs. Tėtušis ir pats sportavo – boksavosi, da-

lyvavo šachmatų turnyruose, iš pradžių ikikari-
niais laikais klube Kaune, o vėliau ir komandi-
niuose, tarp kitko, žaidė iki 94 metų amžiaus, tapo
šachmatų treneriu, ilgus metus pokario laiku tre-
niravo Marijampolės moksleivių komandą. Randu do-
kumentų, kad priklausė Kauno jachtklubui, rėmė
sporto organizacijas ir draugijas, lankydavosi futbolo,
krepšinio, jojimo varžybose. Netgi giminės susiti-
kimuose būtinai įtraukdavo į darbotvarkę ir sporto
varžytuves: žaisdavo ripką, traukdavo virvę, lenk-
tyniaudavo bėgdami apie ežeriuką, šokdavo trišuo-
lius. Tėtušis, jau 50 metų turėdamas dar nardydavo,
nuo Palangos tilto turėklų pasilypėjęs. Susirašinė-
damas su bičiuliais laiškuose yra rašęs, kad spor-
tuojantis žmogus yra daug tvirtesnės dvasios, geriau
atlieka savo pareigas. 

Žinoma, atėjo laikas, kai Tėtušis ėmė su manim
kalbėti daug rimtesniais klausimais. Tai atsitiko po
1990-ųjų metų, kai pradėjau rengti Tėtušio istorijas
spaudai. Tuomet jau dirbau leidykloje, buvau iš-
mokus dirbti su dokumentais, tvarkyti archyvą.
Marijampolėje tuo laikotarpiu buvo kuriamas Trem-
ties ir rezistencijos muziejus, reikėjo padėti Tėtušiui
atrasti muziejaus prašomus dokumentus, prasidėjo
kalbos apie Tauro apygardos partizanus. Va tuomet
Stasio Šačkaus pavardė jau buvo minima ir politi-
niame kontekste. Žinoma, tai nebuvo nuoseklūs po-
kalbiai. Tie pašnekesiai niekuomet nevykdavo taip
kaip skaitoma paskaita – viskas sklandžiai, viskas
iš eilės. Paprastai Tėtušis papasakodavo kokį ryškes -
nį epizodą, o aš jį užsirašydavau. Vėliau, jei nutar-
davau, kad norėčiau apie tai, kas buvo papasakota,
sužinoti daugiau arba parašyti spaudai, tai imdavau
klausinėti nuosekliai, pagal tam tikrą planą. Su-
planuotus mūsų archyvinius darbus į šalį atidėjau
gana ilgam laikui, kai atkurtoje Lietuvoje prasidė-
jo Sausio įvykiai, blokada, kiti labai svarbūs to
meto sukrėtimai. 

.................................

O dabar aš jaučiuosi tarsi būčiau tiltas, kuriuo
XX amžiaus garbingų žmonių dvasia turi ateiti ir su-
stiprinti mūsų vaikus, XXI amžiaus naujų įvykių sū-
kuriuose kartais taip neužtikrintai besijaučian-
čius. Tegul jie žino, kad praėjęs amžius jų tėvus ir se-
nelius bandė ir grūdino. Mano Tėtušis garbingai iš-
saugojo dokumentus, laiškus, nuotraukas. O aš pri-
valau visa tai pateikti visuomenei.         

Pabaiga
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Asmenybės
Babonaitė-Paplauskienė, Virginija.  Esa-

me likimo piligrimai (Faustui Kiršai-125).  –
2016.04.16, nr.  15. 

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija.  Iš-
ėję sugrįžti.  – 2016.03.05, Nr.  9. 

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija.
„Meilė yra širdies alėja” (Aldona Gustas). –
2016.06.25, Nr.  25. 

Babonaitė-Paplauskienė, Virginija.  Te-
būna vėl namuos ramu... (Paulius Jurkus).
– 2016.07.23, nr.  29. 

Cidzikaitė, Dalia.  Lietuviškas paveldas,
kuris ir džiugina, ir sveria (Indrė Čuplins-
kaitė).  – 2016.10.01, Nr.  35.

Mažrimienė, Vida.Šviesusis menininkas
pasaulio meno sūkuriuose (Antanas Mon-
čys). – 2016.11.12, Nr.  41.

Mikelaitis, Gediminas. Juozo Girniaus
mąstymo veikmė. – 2016.07.16, Nr.  28. –
2016.07.23, Nr.  29.

Mikelaitis, Gediminas. Legendinis Jur-
gis Baltrušaitis – laiškininkas. – 2016.04.02,
Nr.  13.

Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Knygne-
šys iš Toronto (Ginutis Martynas Procuta).
– 2016. 09.17, Nr. 33. – 2016.09.24, Nr. 34. –
2016.10.01, Nr. 35. – 2016.10.08, Nr. 36. –
2016.10.15, Nr. 37.

Petraitytė, Astrida. Prūsų Lietuvoje li-
tuanistikos dirvonus plėšęs vokietis (Gotf-
rydas Ostermejeris). – 2016.04.30, Nr. 17.

Ruseckaitė, Aldona. Liudo Dovydėno su-
kaktis ir naujienos. – 2016.02.20, Nr. 7.

Tautos ugdytojui Stasiui Šalkauskiui –
130. Parengė Gediminas Mikelaitis. –
2016.06.04, Nr. 22.

Varanius, Vytautas. Nesibaigianti ke-
lionė namo. Juozui Apučiui – 80. – 2016.09.10,
Nr. 32.

Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Meile
spindinčios akys (Juozas Jakavonis-Tig-
ras). – 2016.07.30, Nr. 30.

Žemaitytė, Aldona. Nakties tamsoj, vil-
ties šviesoj (Viktorija Lapėnienė). –
2016.06.11, Nr. 23.

Žemaitytė, Aldona. „Sonata”, nuausta iš
čiurlioniškų spindulių (Ilona Zalanskienė).
– 2016.10.15, Nr. 37.

Dailė
Goštautas, Stasys. Dar viena paroda: De-

besio rinkinys. – 2016.01.23, Nr. 3.
Goštautas, Stasys. Dviejų dailininkių pa-

roda Bostone. – 2016.12.31, Nr. 47.
Goštautas, Stasys. Kolekcijų rinkėjai. –

2016.03.26, Nr. 12.
Jurgio Mikševičiaus katalogas išleistas

Australijoje. – 2016.09.03, Nr. 31.
Korsakaitė, Ingrida. Paroda „Viktoras

Petravičius (1906-1989). Kūrybos koordina-
tės”.  – 2016.05.28, Nr. 21.

Remienė, Marija. Vilniuje išleista dai-
lininko Prano Domšaičio kūrinių kolekciją
pristatanti knyga. – 2016.04.16, Nr. 15.

Škiudaitė, Viktorija Audronė. Miko Ši-
leikio galerija Zarasuose. – 2016.03.05, Nr. 9.

Tolimųjų erdvių menas Lietuvoje. Pa-
rengė Renata Šerelytė.  – 2016.06.18, Nr. 24.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Ma-
riaus Kavolio kosmosas Lietuvoje ir pasau-
lyje. – 2016.11.19, Nr. 42.

Veličkaitė, Lidija. Dailininkės Birutės
Stančikaitės paroda „Šviesa tamsoje” Na-
cionalinėje dailės galerijoje. – 2016.03.26,
Nr. 12.

Veličkaitė, Lidija. Jubiliejine muzika
pulsuojančių paveikslų paroda. – 2016.02.13.
Nr. 6.

Viktoro Petravičiaus grafika suspindė-
jo Vilniuje. Parengė G. M. – 2016. 05.21, Nr. 20.

Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Kos-
moso šaukiniai ir kryžmių spindesys. –
2016.10.22, Nr. 38.

Žemaitytė, Aldona. Paveikslų šviesa
virš Marijampolės. – 2016.05.28, Nr. 21.

Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Sta-
nislovo Kuzmos triumfo valanda. – 2016.06.11,
Nr.  23.

Esė
Mendeika, Petras. Lietuvių kalba –

grėsmės ir viltis. – 2016.05.28, Nr. 21.
Šarakauskaitė, Diana. Reikalingumas.

– 2016.01.16, Nr. 2.
Šerelytė, Renata. Apginkime viduram-

žius. – 2016.01.23, Nr. 3.
Šerelytė, Renata. Bado riba. – 2016.06.25,

Nr. 25.
Šerelytė, Renata. Balsas, skirtas dabar-

čiai. – 2016.10.08, Nr. 36.
Šerelytė, Renata.Beždžionės metai: bū-

kime žmonės. – 2016.01.09, Nr. 1.
Šerelytė. Renata. Dangiškasis žiedas. –

2016.01.16, Nr. 2.
Šerelytė, Renata. Dangiškosios buveinės.

– 2016.04.16, Nr. 15.
Šerelytė, Renata. Gyventi, skaityti, ste-

bėtis. – 2016.03.05, Nr. 9.
Šerelytė, Renata. Gyvybės liepsnelė

tamsos gelmėje. – 2016.11.05, Nr. 40.
Šerelytė, Renata. Juodojo Mėnulio prog-

nozės. – 2016.10.22, Nr. 38.
Šerelytė, Renata. Kaip gali pakisti lais-

vė. – 2016.03.12, Nr. 10.
Šerelytė, Renata. Kalbos tapyba. –

2016.04.30, Nr. 17.
Šerelytė, Renata. Kiekvienas – savo lai-

mės kalvis. – 2016.04.09, Nr. 14.
Šerelytė, Renata.Klausimai likimo gel-

mėje. – 2016.04.23, Nr. 16.
Šerelytė, Renata. Laikinas laikas. –

2016.07.30, Nr. 30.
Šerelytė, Renata. Laisvė, patriotizmas ir

„dzenbudizmas”. – 2016. 02.27, Nr. 8.
Šerelytė, Renata. Madingi rinkimai. –

2016.12.03, Nr. 43.
Šerelytė, Renata. Mano knygų kamba-

rys. – 2016.07.09, Nr. 27.
Šerelytė, Renata. Mąstantis žmogus

nėra gražus. – 2016.02.06, Nr. 5.
Šerelytė, Renata. Motina, Tėvynė, kalba.

– 2016.05.07, Nr. 18.
Šerelytė, Renata. Mūsų gyvybės medis.

– 2016.07.16, Nr. 28.
Šerelytė, Renata. Neatidėkime gailes-

tingumo. – 2016.12.31, Nr. 47.
Šerelytė, Renata. Nenoriu būti papras-

tas žmogus.  – 2016.06.18, Nr. 24.
Šerelytė, Renata. Nepriklausomybės

diena. – 2016.07.02, Nr.  26.
Šerelytė, Renata. Nes vaikų – dangaus

karalystė. – 2016.07.23, Nr. 29.
Šerelytė, Renata. Nešvari politika ir

švarus inteligentas. – 2016.11.12, Nr. 41.
Šerelytė, Renata.Orai ir rinkimai. –

2016.10.01, Nr. 35.
Šerelytė, Renata. Pagiriamasis žodis

skeptikui. – 2016. 09.17, Nr. 33.
Šerelytė, Renata. Paprastas kelias. –

2016.09.24, Nr. 34.
Šerelytė, Renata. Pilkoji poeto žvaigždė.

– 2016.05.14, Nr. 19.
Šerelytė, Renata. Pragmatiškos verty-

bės. – 201.05.21, Nr. 20.
Šerelytė, Renata. Prisikėlimo ilgesys. –

2016.03.26, Nr. 12.
Šerelytė, Renata. Prisiminimai iš miti-

nio pasaulio. – 2016.02.20, Nr. 7.
Šerelytė, Renata. Rinkimai baigėsi, te-

gyvuoja rinkimai. – 2016.10.15, Nr.  37.
Šerelytė, Renata. Saulėlydis čia kitoks.

– 2016.09.10, Nr. 32.02.13,
Šerelytė, Renata. Slėpinio laukimas. –

2016.12.17, Nr. 45.
Šerelytė, Renata. Šviesos pažadas. –

2016. 11.19, Nr. 42.
Šerelytė, Renata. Tas kartokas rudens

skonis... – 2016.09.03, Nr. 31.
Šerelytė, Renata. Tėvo diena: žemė ir

dangus. – 2016.06.04, Nr. 22.
Šerelytė, Renata. Tiesa, kuri nesuteikia

ramybės. – 2016.06.11, Nr. 23.
Šerelytė, Renata. Vasario 16-oji šian-

dien. – 2016.02.13, Nr. 6.
Šerelytė, Renata. Veržlioji miesto dvasia.

– 2016.10.29, Nr. 39.
Šerelytė, Renata. Žmogaus kalbos pra-

džia ir jos viršūnė. – 2016.12.10, Nr. 44.
Šerelytė, Renata. Žvaigždės virš tamsaus

vandens. – 2016.03.19, Nr. 22.
Šerelytė, Renata. Žvelkime atidžiau. –

2016.04.02, Nr. 13.
Visvydas, Pranas. Dovanotas „Laffy

Taffy” vakaras. – 2016.02.20, nr. 7.
Visvydas, Pranas. Sielos kūrimas savyje.

– 2016. 01.16, Nr. 2.
Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Kalė-

dų šviesa. – 2016.12.24, Nr. 46.
Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Koks

mūsų veidas? – 2016.01.30, Nr. 4.

Etnografija
Balašaitis, Antanas. Etnografiniai kai-

mai prie Baluošo. – 2016.03.19,Nr. 11. –
2016.03.26, Nr. 12.

Balašaitis, Antanas. Europoje su pa-
veldo kraičiu. – 2016.01.23,Nr. 3.

Lincevičiūtė, Viktorija. Šilavoto „Da-
vatkynas” ir skulptūrų takelis. – 2016.05.07,
Nr. 18.

Fotografija
Mareckaitė, Gražina. Sit transit gloria

mundi. – 2016.12.31, Nr. 47.
Petraitytė, Astrida. Juozo Budraičio

anų laikų Paryžius. – 2016.10.15, Nr. 37.
Petraitytė, Astrida. Istorinis – doku-

mentinis liudijimas iš prieškario. –
2016.04.09, Nr. 14.

Vaškevičius, Algis. Baltijos šalių fotog-
rafijos sostinė Kaunas vėl nustebino rengi-
nių  įvairove  ir atmintimi. – 2016.10.08, Nr.
36.

Vaškevičius, Algis. Po Lietuvą keliauja
fotoparoda apie popiežiaus apsilankymą
Šventojoje žemėje. – 2016.04.30, Nr. 17.

In memoriam
Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. „Sa-

vąja poezija galiu sugrįžti tėvynėn...” (Juli-
ja Švabaitė-Gylienė). – 2016.07.30, Nr. 30.

Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Jo gel-
mė – Lietuva.Vytauto Antano Dambravos at-
minimui. – 2016.02.13, Nr. 6.

Istorija
Abromavičius, Stanislovas. Sibire su

Smetonos anūke. – 2016.01.30, Nr. 4. –
2016.02.06, Nr. 5. – 2016.02.13, Nr. 6.

Abromavičius, Stanislovas. Susipažin-
kime: seserys Gustaitytės iš Suvalkijos. –
2016.01.16, Nr. 2. – 2016.01.23, Nr. 3.

Balašaitis, Antanas. Neužmirštinos
tremtinių istorijos. – 2016.09.24, Nr. 34.

Bandzevičiūtė-Žukauskienė, Deiman-
tė. Lietuviai Pietų Amerikoje: trumpa isto-
rinė ir kultūrologinė apžvalga. – 2016.05.28,
Nr. 21. – 2016.06.04, Nr. 22. 

Dumšienė, Perpetua. Ar paveldimas pi-
lietiškumo genas. – 2016.07.16, Nr. 28. –
2016.09.03, Nr. 31. – 2016.09.10, Nr. 32. –
2016.09.17, Nr. 33. – 2016.09.24, Nr. 34.

Dumšienė, Perpetua. Sibiro istorijos. –
2016.11.19, Nr. 42. – 2016.12.03, Nr. 43. –
2016.12.10, Nr. 44. – 2016. 12.17, Nr.  45. –
2016.12.24, Nr.  46. – 2016.12.31, Nr. 47.

Kairevičius – Kairys, Jonas. Senolė
skaitė Bibliją. – 2016.01.23, Nr. 3.

Škiudienė, Rita. „Ir stok už garbę Lie-
tuvos”.1925–1939 m.Lietuvos sporto prizų
rinkinys. – 2016.05.28, Nr. 21. – 2016.06.04, Nr.
22. – 2016.06.11, Nr. 23. – 2016.06.18, Nr. 24. –
2016.06.25, Nr. 25. – 2016.07.02, Nr. 26. –
2016.07.09, Nr. 27.

Škiudienė, Rita. Pirmieji prasmingo
bendravimo ženklai tarp Nepriklausomos
Lietuvos Respublikos ir Mažosios Lietuvos
1920 – 1921 m. – 2016.12,17, Nr. 45.

Timukienė, Loreta. Nupinsim margą šo-
kių pynę. Šiaurės Amerikos lietuvių tauti-
nių šokių švenčių istorija. – 2016.07.09, Nr.  27.
– 2016.07.16, Nr. 28. – 2016.07.23, Nr. 29. –
2016.07.30, Nr. 30.

Knygos
Balašaitis, Antanas. Knygos apie trau-

kinius į Europą ir Sibirą. – 2016.10.08, Nr. 36.
Butkuvienė, Anelė. Paminklas Simno ir

jo apylinkių pradinėms mokykloms. –
2016.06.18, Nr. 24.

Goštautas, Stasys. Čiurlionis ir Ser-
vantes. – 2016.01.16, Nr. 2.

Ignatavičius, Eugenijus. Gyvybėmis at-
rėmę prievartą. – 2016.02.06, Nr. 5.

Kriaučiūnas, Romualdas. Aloyzas Ba-
ronas išpranašavo Lietuvos nepriklauso-
mybę. – 2016.10.29, Nr. 39.

Kriaučiūnas, Romualdas. Juoda avelė iš
„Panerių lopšinės”. – 2016.03.26, Nr. 12.

Kriaučiūnas, Romualdas. Po keturias-
dešimties metų delsimo – nauja knyga. –
2016.09.10, Nr. 32.

Petraitytė, Astrida. Ambasadorius pa-
gerbtas, bet... – 2016.12.31, Nr. 47.

Petraitytė, Astrida. Makabriškas para-
lelinis pasaulis. – 2016.01.09, Nr. 1.

Petraitytė, Astrida. Pasakojimas apie

Vilniaus kino teatrus. – 2016.02.27,Nr. 8.
Petraitytė, Astrida.,,Wilhelm Gustloff”

ir istorinės atminties kontroversijos. –
2016.04.23, Nr. 16.

Šerelytė, Renata. Naujos knygos. –
2016.02.27, Nr. 8. – 2016.04.02, Nr. 13. –
2016.04.09, Nr. 14. – 2016.05.07, Nr. 18. –
2016.05.14, Nr.  19. - 2016.06.18, Nr.  24. –
2016.09.17, Nr. 33. – 2016.09.24, Nr. 34. –
2016.11.12, Nr. 41. – 2016.11.19, Nr. 42. – 2016.
12.24, Nr. 46. – 2016.12.31, Nr. 47.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Pir-
moji pasaulyje mokslinė pelkėtyros studija
– jau lietuviškai. – 2016.04.02, Nr. 13.

Vaškevičius, Algis. Knygoje apie skulp-
torių Bernardą Bučą – ypatingos šeimos is-
torija. – 2016.05.28, Nr. 21.

Vaškevičius, Algis. Prisiminimų kny-
goje – ir nutylėti faktai apie nepamirštamąją
Galiną Dauguvietytę. – 2016.12.10, Nr. 44.

Vaškevičius, Algis. „Sofija” – išmintin-
ga knyga apie išskirtinę moterį Sofiją Ky-
mantaitę-Čiurlionienę. – 2016.04.16, Nr. 15.

Žemaitaitis, Algirdas Mikas. Kelionė
Mažosios Lietuvos panemuniais ir pama-
riais. – 2016.05.21, Nr. 20.

Žemaitaitis, Algirdas Mikas. Kelionė
per Šiaurės Skalvą. – 2016.03.26, Nr. 12.

Žemaitaitis, Algirdas Mikas. Pirmieji
Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. –
2016.03.19, Nr. 11.

Žemaitytė- Petrauskienė. Aldona. Kry-
žiai laikų kaitoje. – 2016.11.05, Nr. 40.

Žemaitytė, Aldona. Paminklas gimtajam
kaimui. – 2016.09.03, Nr. 31.

Kinas
Škiudaitė, Audronė Viktorija. Doku-

mentinį filmą „Ilgesys” apie Alę Rūtą pa-
žiūrėjus. – 2016. 12.03, Nr. 43.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Neį-
vardytas Užupio angelas. Zenonui Šteiniui
atminti. – 2016.12.10, Nr. 44.

Literatūra 
Bandzevičiūtė, Deimantė. Karo patirtys

Petro Babicko lyrikoje. – 2016.09.10, Nr. 32.
Ivanauskienė, Jūratė. Poeto Fausto Kir-

šos ir kitų rašytojų kūrybos ženklai Ber-
nardo Brazdžionio rinkinyje. – 2016.02.13, Nr.
6. – 2016.02.20, Nr. 7.

Literatūrinį gyvenimą JAV prisiminus.
– 2016.07.30, Nr. 30.

Ruseckaitė, Aldona. Jei Maironis pa-
reitų į savo namus. – 2016.10.29, Nr. 39.

Ruseckaitė, Aldona. Siuntinys iš Aust-
ralijos į V.Mykolaičio-Putino archyvą. –
2016.02.06, Nr. 5.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Seniau-
sias Vilniaus universiteto bibliotekos do-
kumentas – išeivijos lietuvio dovana. –
2016.04.02, Nr. 13.

Škiudaitė, Audronė Viktorija. Vilniaus
universiteto bibliotekos unikumai masina
studijuojančius iš visos Europos. – 2016.04.09,
Nr.  14.

Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Savi-
to, atsakingo ir prasmingo žodžio meistrė. –
2016.01.30, Nr. 4.

Menas
Babonaitė-Paplauskienė, Virginija. Pra-

kalbinti sielą. – 2016.07.02, Nr. 26.
Goštautas, Stasys. Chromatinė fantazi-

ja: Čiurlionio pasaulis. – 2016.05.21, Nr. 20.
Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Bib-

liografinė retenybė – Vilniaus galerijoje
„Kunstkamera”. – 2016.11.05, Nr. 40.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Kas
esi tu, Vilmantai Marcinkevičiau? –
2016.04.23, Nr. 16.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. „X
– kritinė riba”. – 2016.06.18, Nr. 24.

Vaškevičius, Algis. Iš naujo atrandamas
prieškario Kauno dizainas ir stebina, ir ke-
lia pasigėrėjimą. – 2016.05.21, Nr. 20.

Vaškevičius, Algis. M.Žilinsko galerijoje
Kaune – lietuvių išeivijos dailės kūriniai. –
2016.05.14, Nr. 19.

Vaškevičius, Algis. Vilniečiui dailinin-
kui atsivėrė Niujorko galerijų durys. –
2016.02.20, Nr. 7.

Mokslas
Grigas, Jonas. Lietuvai reikia daugiau

visaverčių žmonių. – 2016.03.12, Nr. 10.
Marcelionienė, Elena. Ar šiandien rei-

kalingas vadovėlis? Koks jis turėtų būti? –
2016.11.12, Nr. 40.

Nukelta į 8 psl.
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Muzika
Gelžinienė, Audronė. Kompozitorė Kris-

tina Vasiliauskaitė: „Pasaulį turime kurti
kartu su Dievu”. – 2016.04.23, Nr. 16. –
2016.04.30, Nr. 17.

Petraitytė, Astrida. Mozarto smuikas
Lietuvoje! – 2016.10.29, Nr. 39.

White shadows/ Balti šešėliai. –
2016.07.16, Nr. 28.

Poezija
Aistis, Jonas. – 2016.12.17, Nr. 44.
Ališauskas, Arnas. – 2016.04.16, Nr. 15.
Andriuškevičius, Alfonsas. – 2016.05.28,

Nr. 21.
Babickas, Petras. – 2016.09.10, Nr. 32.
Bleizgys, Gintaras. – 2016.09.24, Nr. 34.
Bradūnas, Kazys. – 2016.03.26, Nr. 12. –

2016.0.21, Nr. 20.
Brazdžionis, Bernardas. – 2016.01.09,

Nr. 1. – 2916.11.05, Nr. 40.
Braziūnas, Vladas. – 2016.01.09, Nr.  1. –

2016.04.02, Nr. 13.
Butkutė, Ilzė. – 2016.05.28, Nr. 21.
Cieškaitė, Gražina. – 2016.04.16, Nr. 15.
Černiauskaitė, Laura Sintija. –

2016.04.23, Nr. 16.
Čigriejus, Algis Henrikas. – 2016.02.13,

Nr. 6.
Degutytė, Janina. – 2016.07.30, Nr. 30.
Geda, Sigitas. – 2016.02.27, Nr. 8. –

2016.04.30, Nr. 17. – 2016. 12.10,Nr. 44.
Godunavičienė, Jadvyga. – 2016.06.25, Nr.

25.
Erlickas, Juozas. – 2016.01.30, Nr. 4. –

2016.10.08, Nr. 36.
Jasponytė, Jurgita. – 2016.03.12, Nr. 10.

– 2016.06.25, Nr. 25.
Jaronienė, Marija Jūratė. – 2016.01.09,

Nr. 1.
Juškaitis, Jonas. – 2016.04.23, Nr. 16.
Jonauskas, Stasys. – 2016.11.05, Nr. 40.
Jonynas, Antanas A. – 2016.10.08, Nr. 36.
Kajokas, Donaldas. – 2016.01.23, Nr. 3.
Kalinauskas, Jonas. – 2016.04.09, Nr. 14.
Kaziliūnaitė, Aušra. – 2016.01.16, Nr. 2.
Kazlauskaitė, Giedrė. – 2016.10.22, Nr. 38.
Krivickas, Bronius. – 2016.07.30, Nr. 30.
Kruk, Halyna. – 2016.06.18, Nr. 24.
Kukulas, Valdemaras. – 2016.12.03, Nr. 43.
Liegutė, Emilija. – 2016.07.09, Nr. 27.
Lorca, Federico Garcia. – 2016.06.11,

Nr.  23.
Maironis. – 2016.01.16, Nr. 2. – 2016.02.13,

Nr. 6.
Marčėnas, Aidas. – 2016.02.20, Nr. 7. –

2016.03.12, Nr. 10.- 2016.07.02, Nr. 26.
Martinaitis, Marcelijus. – 2016.02.27,

Nr. 8. – 2016.03.05, Nr. 9. – 2016.05.07, Nr. 18. –
2016.06.04, Nr. 22. – 2016.06.18, Nr. 24.

Mikuta, Algimantas. – 2016.10.01, Nr. 35.
– 2016.10.22, Nr. 38. – 2016.10.15, Nr. 37.

Miliauskaitė, Nijolė. – 2016.12.31, Nr. 47.
Nagys, Henrikas. – 2016.12.17, Nr. 44.
Nyka-Niliūnas, Alfonsas. – 2016.05.21, Nr.

20. – 2016.07.16, Nr. 28.
Palčinskaitė, Violeta. – 2016.12.31, Nr. 47.
Pūkelevičiūtė, Birutė. – 2016.03.26, Nr. 12.
Radauskas, Henrikas. – 2016.01.09, Nr. 1.

– 2016.01.30, Nr. 4. – 2016.02.06, Nr. 5. –
2016.05.21, Nr. 20. – 2016.10.08, Nr. 36. –
2016.10.29, Nr. 39.

Skučaitė, Ramutė. – 2016.05.14, Nr. 19.
Strielkūnas, Jonas. – 2016.09.17, Nr. 33.

– 2016.09.24, Nr. 34.- 2016.10.15, Nr. 37.
Suckever, Avrom. – 2016.04.30, Nr. 17. –

2016.12.10, Nr. 44.
Sutema, Liūnė. – 2016.09.17, Nr. 33.
Šarakauskaitė, Diana. – 2016.02.06, Nr. 5.
Šatkus, Arūnas. – 2016.05.07, Nr. 18.
Šerelytė, Renata. – 2016.03.19, Nr. 11. –

2016.07.23, Nr. 29. – 2016.09.03, Nr. 31.
Šimkus, Vladas. – 2016.04.02, Nr. 13.
Šimkutė, Lidija. – 2016.07.16, Nr. 28.
Vaičiūnaitė, Judita. – 2016.01.23, Nr. 3. –

2016.09.10, Nr. 32. – 2016.11.19, Nr. 42.
Venclova, Tomas. – 2016.12.31, Nr. 47.
Verba, Algirdas. – 2016.05.14, Nr. 19.
Visvydas, Pranas. – 2016.01.30, Nr. 4.

Pokalbiai
Dr. Dovilė Budrytė: ,,Reikia bent šiek

tiek panirti į Adomo 2 gyvenimą”. Kalbina

Dalia Cidzikaitė. – 2016.01.09, Nr. 1.
Dr.  Viktorija Skrupskelytė: „Gyvenimas

apsisprendus „už”. Kalbina Dalia Cidzikai-
tė. – 2016.02.06, Nr. 5.

Egipto atspindžiai ir Lietuvos realy-
bės. A. Žemaitytės pokalbis su Lietuvos na-
cionalinės UNESCO komisijos generaline
sekretore Asta Junevičiene. – 2016.03.12,
Nr. 10.

Irena Katilienė: „Rankraščiai mane pa-
vergė”. Kalbina A.V. Škiudaitė. – 2016.04.30,
Nr. 17.

Jonas Arčikauskas – laisvas paukštis.
Teatrologės A. Girdzijauskaitės pokalbis
su dailininku. – 2016.10.22, Nr. 38.

Jubiliejiniai „Migruojantys paukščiai”
šiais metais nutūpė Panevėžyje. Simona
Minns kalbina Lidiją Šimkutę. – 2016.09.24,
Nr. 34.

Jubiliejinius Gailestingumo metus pra-
dedant. Jūratės Kuodytės interviu su LVK
pirmininku arkivyskupu Gintaru Grušu. –
2016.01.16, Nr. 2.

„Kaunas Jazz” tėvas Jonas Jučas – fes-
tivalis buvo ir yra savotiška laisvės išraiš-
ka. – 2016.05.07, Nr. 18.

Naujos leidyklos „Pica Pica Press” pla-
nuose – trys knygos kasmet. Dalia Cidzikaitė
kalbina Elizabeth Novickas. – 2016.03.05,
Nr. 9.

„Paklydę paukščiai” – visos dipukų
kartos metafora. Birutę Putriūtę kalbina Da-
lia Cidzikaitė. – 2016.04.30, Nr. 17.

Renata ir Kamanė tarp mėlynuojančių
žibučių. r. Kriaučiūno pokalbis su Renata Še-
relyte. – 2016.05.02, Nr. 18.

Vaškevičius, Algis. Kristijono Donelai-
čio muziejus Tolminkiemyje: dideli atei-
ties planai. – 2016.01.16, Nr. 2.

Proza 
Aleksa, Gasparas. Šventojo Akiplėšos

medžioklė. – 2016.11.19, Nr. 42.
Aleksijevič, Svetlana. Černobylio mal-

da. – 2016.06.18,Nr. 24.
Ališanka, Eugenijus.Empedoklio ba-

tas. – 2016.12.10, Nr. 44.
Aputis, Juozas. Arklio akyse. –

2016.09.10, Nr. 32.
Bleizgys, Gintaras. Amžinoji kartotė

ir išgąsdinti kiškiai, nubėgę. – 2016.09.24, Nr.
34.

Chesterton, Gilbert Keith. Rutulys ir
kryžius. – 2016.02.27, Nr. 8.

Čiurlionis, Konstantinas Mikalojus. Iš
dienoraščių. – 2016.05.21, Nr. 20.

Daugirdas, Romas. Rūke įšalusios dul-
kės. – 2016.09.17, Nr. 33.

Granauskas, Romualdas. Žodžio pa-
glostymas. – 2016.05.28, Nr. 21.

Grinkevičiūtė, Dalia. Lietuviai prie
Laptevų jūros. – 2016.06.11, Nr. 23.

Kalinauskaitė, Danutė. Nekalčiausia
archeologija. – 2016.12.24, Nr. 46.

Kalinauskaitė, Danutė. Post. – 2016.04.09,
Nr. 14.

Katiliūtė, Rasa. Gimnazistė. - 2016.10.08,
Nr. 36. – 2016.10.15, Nr. 37. – 2016.10.22, Nr. 38.
– 2016.10.29, Nr. 39. – 2016.11.05, Nr. 40.

Lewis, Clive Staples. Artimo meilė. –
2016.12.17, Nr. 45.

Morkūnas, Vidas. Visų mūsų kaimynė.
– 2016.10.08, Nr. 36.

Mukka, Timo K.Balandis ir aguona. –
2016.05.14, Nr. 19.

Navakas, Kęstutis. Vyno kopija. –
2016.12.17, Nr. 45.

Palčinskaitė, Violeta. Atminties babi-
lonai, arba aš vejuos vasarą. – 2016.12.03, Nr.
43.

Radvilavičiūtė, Giedra. Apie esė... skai-
tiniai. – 2016.02.20, Nr. 7.

Sajauskas, Justinas. Visada šalia. –
2016.11.05, Nr. 40. – 2016.11.12, Nr. 41. –
2016.11.19, Nr. 42. – 2016.12.03, Nr. 43.

Sasnauskas, Julius. Apsėdimas. –
2016.06.11, Nr. 23.

Šlepikas, Alvydas. Lapė. – 2016.03.19, Nr.
11.

Šlepikas, Alvydas. Violončelė. –
2016.06.25, Nr. 25.

Szymborska, Wislawa. Autorės žodis. –
2016.09.03, Nr. 31.

Urbonaitė, Paula. Kaimynas. –
2016.07.09,Nr. 27.

Tamošaitis, Regimantas. Mea culpa. –

2016.05.07, Nr. 18.
Vilimaitė, Bitė. Dvi novelės. – 2016.10.01,

Nr. 35.
Visvydas, Pranas. Nuo Ilmenio iki Ku-

lautuvos. – 2016.11.05, Nr. 40. – 2016.11.12, Nr.
41.

Žilinskaitė, Vytautė. Humoreska apie
nieką. – 2016.01.30, Nr. 4.

Žilinskaitė, Vytautė. Kodėl aš neberašau
humoreskų? – 2016.12.10, Nr. 44.

Religija
Kuodytė, Jūratė. Kas yra Rūpintojėlis?

– 2016.01.30, Nr. 4.
Kuodytė, Jūratė. Pirmoji pasaulyje pal.

Mykolo Sopočkos bažnyčia. – 2016.02.27, Nr.
8.

Kuodytė, Jūratė. Vilniaus gidai – į pa-
galbą unitų bažnyčiai. – 2016.03.26, Nr. 12.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Lie-
tuvos tikėjimo ir meno niša JAV. – 2016.12.03,
Nr. 43.

Renginiai
Bačiulienė, Rasa. „Dar niekas nenu-

skurdo dalindamsis su kitais.” – 2016.12.24,
Nr. 46.

Cidzikaitė, Dalia. Baltimorės šokių
šventė suburs ir lietuvių poezijos gerbėjus.
– 2016.05.21, Nr. 20.

Juodvalkė, Eglė. Alyvų ir rugiagėlių žy-
dėjimas Lietuvoje. – 2016.07.02, Nr. 26.

Petraitytė, Astrida.Gyvoji Lietuvos pro-
vincija. – 2016.09.17, Nr. 33.

Petraitytė, Astrida. Jubiliejinis Tho-
mo Manno festivalis. – 2016.07.30, Nr. 30.

Petraitytė, Astrida. Keturios dienos,
įsukusios lyg karuselė. – 2016.03.12, Nr. 10. –
2016.03.19, Nr. 11.

Petraitytė, Astrida. Kultūrinis marato-
nas pirmą gegužės savaitę. – 2016.05.14, Nr.
19.

Petraitytė, Astrida. Kultūros gegužinė
tęsias. – 2016.06.04, Nr. 22.

Petraitytė, Astrida. Margos ir intensy-
vios Europos paveldo dienos. – 2016.10.01, Nr.
35.

Petraitytė, Astrida. Šiemetė Santara
Alantoje. – 2016.07.09, Nr. 27.

Sipienė, Kazimiera. Jis buvo reikalinga
šviesa visems. – 2016.02.06, Nr. 5.

Sipienė, Kazimiera. Ne vien tik polo-
nezas. – 2016..01.23, Nr. 3.

Sipienė, Kazimiera. Visuomet gyvas ir
veiklus. – 2016.03.19, Nr. 11.

Šerelytė, Renata. Novelės apvainikavi-
mas. – 2016.07.02, Nr. 26.

Šilas, Algis. Ar tai buvo tik sapnas? (XV
šokių šventė Baltimorėje). – 2016.10.29,Nr. 39.

Vasiliauskaitė-Rožukienė, Laimutė. Esė
apie pasaulio tautų teisuolę Oną Šimaitę. –
2016.10.22, Nr. 38.

Vaškevičius, Algis. Amerikos meni-
ninkai vėl įnešė gaivių vėjų Marijampolėje.
– 2016.07.16, Nr. 28.

Vaškevičius, Algis. Birštonas įamžino
prie jo išgarsinimo prisidėjusio rašytojo
Juozo Tumo-Vaižganto atminimą. –
2016.06.25, Nr. 25.

Vaškevičius, Algis. Dalios Tamulevi-
čiūtės profesionalių teatrų festivalis pa-
kvietė į Varėną. – 2016.10.15, Nr. 37.

Vaškevičius, Algis. Karaliaučiuje ir
Gardine – dėmesys Lietuvai ir lietuvių kal-
bai. – 2016.04.02, Nr. 13.

Vaškevičius, Algis. Lietuvos operos le-
gendos Kipro Petrausko ir jo brolio muziko
Miko namai atviri visiems. – 2016.01.30, Nr.
4.

Vaškevičius, Algis. Maironio lietuvių li-
teratūros muziejaus 80-mečiui – dvylika
įspūdingų parodų. – 2016.02.13, Nr. 6.

Vaškevičius, Algis. Marijampolė bran-
gina rašytojo V.Mykolaičio-Putino atminimą.
- 2016.03.05, Nr. 9.

Vaškevičius, Algis. Minint Lietuvos ra-
dijo 90 – metį – įspūdinga istorinė paroda.
2016. – 07.02, Nr. 26.

Vaškevičius, Algis. Minint „Lituani-
kos” skrydžio metines – paroda apie pa-
minklus lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui.
– 2016.07.30, Nr. 30.

Vaškevičius, Algis. Paminėtos rašytojo,
diplomato Jurgio Savickio 125-osios gimimo
metinės. – 2016.01.09, Nr. 1.

Vaškevičius, Algis. Rašytojų sąjungoje
iškilmingai paminėta Mažosios Lietuvos
diena. – 2016.12.17, Nr. 45.

Vaškevičius, Algis. Savanorių inicia-
tyvos gaivina architektūrinį Kauną. –
2016.10.22, Nr. 38.

Vaškevičius, Algis. Seinuose paminėtos
„Šaltinio” spaustuvės 110-osios metinės. –
2016.11.19, Nr. 42.

Vaškevičius, Algis. Šokio festivalis
„Aura” - šiuolaikinio šokio pradininkei Lie-
tuvoje Danutei Nasvytytei. – 2016.10.29, Nr.
39.

Vaškevičius, Algis. Tolminkiemyje –
lietuvių poezijos eilutės ir tautiškas šokis.
– 2016.06.11, Nr. 23.

Veličkaitė, Lidija. Paskutinės Lietuvos
okupacijos aukos 25-osios žūties metinės. –
2016.09.17, Nr. 33.

Vilniaus knygų mugė: personažas ieško
autoriaus. – 2016.03.05, Nr. 9.

Teatras
Bilinskienė, Konstancija. Teatro vkarai

senajame Vilniuje. – 2016.03.05, Nr. 9.
Mareckaitė, Gražina. Modernaus mito

kūrėjas (Jonas Jurašas ir Aušra Marija
Sluckaitė). – 2016.07.16, Nr. 28.

Šerelytė, Renata. Kaltinamasis – eilė-
raštis. – 2016.02.27, Nr. 8.

Kita
„Draugo” redakcija. Gerb. laikraščio

leidėjai! – 2016.06.11, Nr. 23.
Goštautas, Stasys. Žalia ir laisva Lie-

tuva. – 2016.09.17, Nr. 33.
Jonušas, Eduardas. Vaizdai ir mintys. –

2016.03.12, Nr. 10.
Jurgis Jankus – ir vaikų rašytojas. At-

viras laiškas prof.Gražinai Slavėnienei. –
2016.09.03, Nr. 31.

Kriaučiūnas, Romualdas.Ar grįžta tik
tie, kuriems nepasisekė? – 2016.01.30, Nr. 4.

Kriaučiūnas, Romualdas. Ar sulauksi-
me „Mūsiškių II”? – 2016.12.10, Nr. 44.

Kriaučiūnas, Romualdas. Ką girdėjau,
mačiau ir atsimenu iš litvakų tragedijos Lie-
tuvoje. – 2016.04.30, Nr. 17.

Kriaučiūnas, Romualdas. Knygų re-
cenzijos ir komentarai. – 2016.09.03, Nr. 31.

Kultūros kronika. – 2016.01.09, Nr. 1. –
2016.01.16, Nr. 2. – 2016.01.23, Nr. 3. – 2016.01.30,
Nr. 4. – 2016.02.06, Nr. 5. – 2016.02,13, Nr. 6. –
2016.02.20, Nr. 7. – 2016.02.27, Nr. 8. – 2016.03.05,
Nr. 9. – 2016.03.12, Nr. 10. – 2016.03.19, Nr. 11.
– 2016.03.26, Nr. 12. – 2016.04.02, Nr. 13. –
2016.04.09, Nr. 14. – 2016.04.16, Nr. 15. –
2016.04.23, Nr. 16. – 2016.04.30, Nr. 17. –
2016.05.07, Nr. 18. – 2016.05.14. Nr. 19. –
2016.05.21, Nr. 20. - 2016.05.28, Nr. 21. –
2016.06.04, Nr. 22. – 2016.06.11, Nr.  23. –
2016.06.18, Nr. 24. – 2016. 07.02, Nr. 26. –
2016.07.09, Nr. 27 – 2016.07.16, Nr. 28. –
2016.09.03, Nr. 31. – 2016.09.10, Nr. 32. –
2016.09.17, Nr. 33. – 2016.09.24, Nr. 34. –
2016.10.01, Nr. 35. – 2016.10.08, Nr. 36. –
2016.10.15, Nr. 37. – 2016.10.22, Nr. 38. – 2016.
10.29, Nr. 39. – 2016.11.05, Nr. 40. – 2016.11.19,
Nr. 41. – 2016.12.03, Nr. 43. – 2016.12.10, Nr. 44.
– 2016.12.17, Nr. 45.

Mano vaikystės šv. Velykos. Papasako-
jo Rūta Morkūnienė. – 2016.03.26, Nr. 12.

Mašanauskienė, Miglė. „Amerikos” bal-
sas kalba į Lietuvą. – 2016.02.27, Nr. 8.

Mendeika, Petras. Auga talentingi pa-
triotai. – 2016.04.16, Nr. 15.

Mendeikaitė, Ieva Marija. # Switch!
Pozityvioji Lietuva. – 2016.10.01, Nr. 35.

Pasakos – nepasakos. Atviras laiškas
gerb.p. Leonui Peleckiui-Kaktavičiui. –
2016.07.23, Nr. 29.

Paskelbti Metų knygų penketukai. –
2016.10.15, Nr. 37.

Vaškevičius, Algis. Kernavėje atidary-
tas viduramžių miestelis. – 2016.09.03, Nr. 31.

Vaškevičius, Algis. Iš Los Angeles į
Kauną – aplankyti protėvių žemės ir pri-
statyti originalaus meno. – 2016.04.23, Nr. 16.

Vaškevičius, Algis. Metalo skulptūros iš
Amerikos džiugina ir jaunavedžius. –
2016.12.03, Nr. 43.

Vaškevičius, Algis. Rumšiškėse lanky-
tojus pakvietė iš atskirų rąstų atstatytas
Aristavėlės dvaras. – 2016.11.12, Nr. 41.

Vaškevičius, Algis. Sūduvos krašto per-
las – Paežerių dvaras po rekonstrukcijos vėl
atvėrė duris. – 2016.06.04, Nr. 22.

Vaškevičius, Algis. Vinco Krėvės-Mic-
kevičiaus gimtieji namai saugo jo atminimą.
– 2016.04.09, Nr. 14.

Vaškevičius, Algis.Vokiečių menininkas
žuvusiųjų atminimą įamžina šaligatvio ply-
telėmis. – 2016.09.10, Nr. 32.

Vaškevičius, Algis. Žemaitkiemio dva-
ras – ramybės ir grožio oazė meniškos sielos
žmonėms. – 2016.07.23, Nr. 29.

Žemaitytė, Aldona. Komentaras apie
komentarą. – 2016.05.21, Nr. 20.

Žemaitytė, Aldona. Tolimų metų aidas.
Vasario 16-oji Čikagoje (1919 m.). – 2016.02.20,
Nr. 7.

Parengė Renata Šerelytė

2016 m.  „Kultūros”  
turinių rodyklė


