
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – skaitome, matome, 
girdime 

Projektas: literatūrinių renginių ciklas „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – 
skaitome, matome, girdime“. 
Terminas: 2013 m. balandžio – spalio mėn. 
Projektą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas. 
 
Projekto partneriai: 
1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius; 
2. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka. 
 
Tikslas – populiarinti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus ir jų kūrybą. 
 
Projekto renginiai: 

1. Gegužės 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje 
vyko tarpmiestinis protų mūšis „Nacionalinių premijų medžioklė: kas, kada ir už 
ką?“ tarp Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono jaunimo komandų. 6 komandos po 4-6 
moksleivius atsakinėjo į originalius klausimus, susijusius su Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatais, atstovaujančiais literatūros sritį. Nugalėtojai buvo apdovanoti 
vertingais prizais – knygyno čekiais knygoms. 

 
2. Gegužės 22 d. vyko renginys poetui Marcelijui Martinaičiui atminti. Girulių filiale – 

bendruomenės namuose (Šlaito g. 10 a., Giruliai) pristatyta M. Martinaičio ir V. Daujotytės 
knyga „Sugrįžęs iš gyvenimo“. Renginio svečiai: filologijos mokslų daktarė, profesorė 
Viktorija Daujotytė; literatūrologas dr. Marijus Šidlauskas,  poetas, eseistas ir literatūros 
kritikas dr. Rimantas Kmita. 

 
3. Liepos 3 d. vyko rašytojos Jurgos Ivanauskaitės atminimo vakaras, matėme ištraukas iš 

aktorės ir režisierės Birutės Mar (Agnės Marcinkevičiūtės) dokumentinio–biografinio filmo 
„Šokis dykumoje“, muzikinius intarpus atliko D. Dainytė-Uribė (skambantys dubenys), 
buvo atidaryta J. Ivanauskaitės fotografijų paroda „Tibetas - kita realybė“. 

 
4. Rugsėjo 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. 

Janonio g. 9) vyko poeto, eseisto Aido Marčėno kūrybos vakaras „... esu linkęs kasdien 
ką nors parašyti...“. Kūrėją kalbino žinoma filosofė, eseistė Jūratė Baranova. 
Spauda apie renginį: „Meilė ir mirtis - tikros poezijos ženklas“ / Ivona Žiemytė. – Iliustr. // 
Vakarų ekspresas. –  2013, rugs. 27 (Nr. 223), p. 9. 

 
5. Rugpjūčio 2 - 9 d. nuo 17 val. kvietėme žiūrėti Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureatų sukurtus filmus. Siekdami populiarinti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatus ir jų kūrybą kuo didesnei visuomenės daliai, filmų peržiūras 
organizavome Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale (Šlaito g. 
10a): 



 
 rugpjūčio 2 d. – Jausmai (rež. Almontas Grikevičius, Algirdas Dausa); 
 rugpjūčio 3 d. – Gražuolė (rež. Arūnas Žebriūnas); 
 rugpjūčio 6 d. – Prieš parskrendant į žemę (rež. Arūnas Matelis); 
 rugpjūčio 8 d. – Eurazijos aborigenas (rež. Šarūnas Bartas); 
 rugpjūčio 9 d. – Vienui vieni (rež. Jonas Vaitkus). 

 
 

Nacionalinių premijų medžioklė baigėsi Klaipėdos „Ąžuolyno“ 
gimnazisčių naudai 

Gegužės 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyrius vėl pakvietė 
jaunuosius skaitytojus susikauti protų mūšyje. Šį kartą moksleiviai išbandė savo jėgas ieškodami 
atsakymų į klausimus apie Nacionalinės literatūros premijos laureatus. 

Mesti iššūkį nelengvai temai pasiryžo „Ąžuolyno“ gimnazistės subūrusios komandą „Knygnešės“, 
Vydūno vidurinės mokyklos komanda „Ad astra“, Gargždų moksleivių komanda „Išmanieji“ ir 
jungtinė jaunimo bibliotekos skaitytojų komanda „Android“. Jau žaidimo pradžioje tapo aišku, jog 
pagrindinė kova vyks tarp dviejų ir praėjusiame protų mūšyje dalyvavusių „Ąžuolyno“ gimnazijos 
ir Vydūno vid. m-klos komandų. Po atkaklios kovos, nugalėjo „Knygnešių“ komanda, o antroje 
vietoje ir vėl liko „Ad astra“. Jei būtų tekę rinkti linksmiausią ir originaliausią komandą, tai tiek 
svečiai iš Gargždų, tiek bibliotekos skaitytojų komanda būtų buvę lygiaverčiai varžovai. Jų sukurta 
linksma ir draugiška atmosfera mūšį pavertė smagiu žaidimu ir visus užkrėtė savo gera nuotaika. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis, o nugalėtojų komanda laimėjo „Pegaso“ 
knygyno 50 Litų vertės dovanų čekius. Na, o geriausias paskatinimas ir toliau rengti panašius 
žaidimus,  buvo moksleivių klausimas: o kada vyks kitas mūšis? 

Protų mūšis organizuotas pagal projektą „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – 
skaitome, matome, girdime“. Projektą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas. 

 
 

         
 

       
 

Daugiau akimirkų iš renginių www.facebook.com/kmsvb. 



Marcelijus Martinaitis: „Gražu būti žmogumi ankstyvą vasaros rytą.“ 
 
Gražią gegužės 22-osios popietę, Lietuvą drebinant poezijos pavasariui, Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale-bendruomenės namuose įvyko trijų poetų ir vieno 
ne susitikimas su klaipėdiečiais. 
Tarsi savaime čia, šiame gražiame pajūrio kampelyje, kur tiesiog „gražu būti žmogumi ankstyvą 
vasaros rytą“, susitiko trys poetai: profesorė Viktorija Daujotytė, literatūrologas, eseistas, poetas 
Rimantas Kmita, Lietuvos Šekspyras, šviesios atminties poetas Marcelijus Martinaitis (kas sakė, 
kad mirusieji nesikalba su gyvaisiais?) ir ne poetas, bet literatūrologas Marijus Šidlauskas 
pasikalbėti apie 2013 m. leidykloje „Alma Littera“ išleistą knygą „Sugrįžęs iš gyvenimo“. 

- Tiems, kas nežinojo, primenu, kad Viktorija Daujotytė yra ne tik profesorė, ne tik akademikė ir 
habilituota humanitarinių mokslų daktarė, bet ir poetė, pripažinta poetų kalvėje. Ir dar - drąsiai , 
nebijodamas to žodžio, galiu pasakyti, kad tai pati fenomenaliausia Lietuvos moteris, nes tikrai 
nežinia, ar dar kada nors tokia gims, - pristatydamas viešnią kalbėjo KU Humanitarinių mokslų 
fakulteto docentas Marijus Šidlauskas. 
Dviejų Lietuvos nacionalinės premijos laureatų - poeto Marcelijaus Martinaičio ir habilituotos 
humanitarinių mokslų daktarės, profesorės Viktorijos Daujotytės knyga „Sugrįžęs iš gyvenimo“ - 
prasitęsęs pokalbis apie mums visiems labai svarbius dalykus. Knygos įžangoje prof. Viktorija 
Daujotytė sako: „Dviejų knyga. Bet jos centras yra Marcelijus Martinaitis. Dėl jo ta knyga“. 
Profesorė, kalbindama poetą, ieško kažko „...kas išreikštų visą Martinaitį, atvertų jo tapatybę..“, o jo 
atsakymuose randame „...gilią tautiškumo šaknį, įaugusią sąmonėje tarp klausimo ir nuostabos, 
gramatikoje – tarp klaustuko ir šauktuko: „Iš kur gali imtis /Lietuvos panašumas į Lietuvą?...“ 

Pokalbis kažkaip savaime, kaip ir viskas Lietuvos Kukučio gyvenime prasidėdavo ir baigdavosi 
tarsi savaime, prasidėjo 1981 metais ir tęsėsi iki pat 2013 balandžio penktosios. 

Pirmoji dviejų iškiliausių Lietuvos kultūros žmonių epistoliarinio žanro knygelė „Prilenktas prie 
savo gyvenimo“ išėjo tik 1989 metais, nes anksčiau ji išeiti tiesiog negalėjo. Ne apie viską juodu iki 
tol galėjo kalbėti viešai. Daug kas liko nepasakyta, nutylėta ir abu jautė, kad dar yra apie ką kalbėti, 
o neišsakyti žodžiai vis dar skauda. Dėl to atsirado tęsinys - „Sugrįžęs iš gyvenimo“. Tai jautri 
knyga, joje daug klausimų ir dar daugiau atsakymų. 

Viktorija Daujotytė klausia poeto: „Kaip tu galvoji, kas su mumis vyksta, kas su mumis, lietuviais 
įvyks, juk blogas tonas jau yra ir minėti Lietuvių tautą?“ ir poeto atsakymas: „Lietuva tirpinama, 
nuolat tirpsta, blogiausiai, kad daugeliui tai patinka, ypač dabar.“ Tai tik vienas svarbus klausimas 
iš naujosios knygos ir tik vienas skaudus atsakymas, o jų daug... 

O kas rišo tuos žmonės, susitikusius tarsi savaime tą gražų pavasario vakarą Giruliuose? Pasirodo, 
Marijus Šidlauskas ir Rimantas Kmita yra profesorės V. Daujotytės mokytiniai (mokiniai). 

- Rimantas Kmita į profesorės rankas pakliuvo jau gerokai mano apgadintas, - juokavo M. 
Šidlauskas. - Bet profesorė stropiai ištaisė klaidas ir Rimantas rekordiškai greitai parašė ir 
apsigynė disertaciją. 
Marcelijus Martinaitis tuo metu irgi dėstė Vilniaus universitete ir labai aktyviai dalyvavo Lietuvos 
visuomeniniame gyvenime, net 1989m. kaip Sąjūdžio narys buvo išrinktas SSRS liaudies deputatu. 
Todėl amžinai su savimi nešiodavosi didžiulį šūsnį popierių ir dar didesnį portfelį. Marijui ir 
Rimantui ne kartą yra tekusi garbė nešti tą vertingą nešulį. 



Jaunas poetas, eseistas, literatūrologas Rimantas Kmita ne tik nešiojo M. Martinaičio portfelį, ne tik 
buvo uolus profesorės V. Daujotytės studentas, bet ir parašė puikią lietuvių poezijos modernėjimo 
istoriją „Ištrūkimas iš fabriko“ (2009m.), kurioje greta kitų maždaug vienos kartos poetų: Sigito 
Gedos, Vytauto Bložės, Vlado Šimkaus, Juditos Vaičiūnaitės, Jono Juškaičio, Tomo Venclovos, 
kaip centrinė figūra dalyvavo ir Marcelijus Martinaitis. 

Taigi, šie kultūriškai ir visaip kitaip artimi žmonės gražų pavasario vakarą susirinko 
pasišnekučiuoti, rodos, visai ne apie poeziją, o apie labai paprastus dalykus, kuriu Marcelijaus 
Martinaičio kūryboje netrūksta, tačiau vis tiek viskas, kas buvo pasakyta, savaime virsdavo poezija. 
Turbūt dėl to, kad už lango gegužė, kad žydėjimas veda iš proto ir kad taip „gražu būti žmogumi“. 

Ir dar gražiau, kai Marcelijaus Martinaičio pagerbti susirinko tiek jaunų ir nepadoriai talentingų 
žmonių – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros II kurso vaidybos studentai, 
profesoriaus Valentino Masalskio vadovaujama Klaipėdos jaunimo teatro trupė. Kūrinius iš M. 
Martinaičio knygos „Kukučio baladės“ jauniems aktoriams padėjo parengti scenos kalbos dėstytoja 
Erika Mažulienė. 

Renginį inicijavo projektas „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – skaitome, matome, 
girdime“, kurį remia Lietuvos kultūros rėmimo fondas. 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos  

Meno skyriaus vedėja Birutė Skaisgirienė 

 

         
 

 
Daugiau akimirkų iš renginių www.facebook.com/kmsvb. 

 

Jurgos Ivanauskaitės atminimui „...džiaukimės, kad buvo“ 
 
Labai apmaudu, kad vaikydamiesi skaitymo madų, snobiškai ieškome tik pačiomis skambiausiomis 
premijomis įvertintų pasaulinės literatūros autorių. Tai, žinoma, yra sveikintina, nes tirpstant 
skaitančiai visuomenei reikėtų džiaugtis, kad dar yra skaitančių. Vis tik nederėtų mums, lietuviams, 
pamiršti, kad ir savo mažoje teritorijoje, bet iškilia kultūriniu paveldu šalyje turime tokių autorių, 
kurių vardą galime tarti su neslepiamu pasididžiavimu. Ir tokių – ne vienas. 



Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, rengdama projektą „Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatai: skaitome, matome, girdime“, turėjo vienintelį tikslą – priminti 
mums patiems mūsų nacionalinę literatūrą. 

Birželį kartu su profesore Viktorija Daujotyte ir KU docentu Marijumi Jonaičiu bei Rimantu Kmita 
jaukiai šnekučiavomės apie Marcelijų Martinaitį, o liepos trečiąją savo skaitytojus pakvietėme į 
neeilinį susitikimą su Jurga Ivanauskaite. Jurgos, kaip Marcelijaus, nebuvo su mumis tuos vakarus, 
ir vis tik jų buvimą jautėme. Ypač Jurgos, kuri mąsliai stebėjo viso vakaro eigą iš nuotraukos ant 
medinio molberto, jaukiai įsitaisiusi šalia savo parašytų knygų. 
Neužtektų dešimties vakarų ciklo, kad apžvelgtumėme literatūrinį ir kultūrinį rašytojos, menininkės, 
keliautojos Jurgos Ivanauskaitės palikimą, nes per savo neilgą gyvenimą ji nuveikė tiek, tarsi jos 
paroje būta ne kiekvienam mirtingajam skirtas valandų skaičius, bet šimteriopai daugiau. Autorės 
paliktos dvidešimt trys knygos, septyniolika jų išverstos į įvairias pasaulio kalbas: vokiečių, anglų, 
rusų, švedų, latvių, estų, kroatų, čekų. Iškalbingi, į tradicinės lietuviškosios tapybos rėmus niekaip 
netelpantys Jurgos grafikos ir tapybos darbai, pagal Jurgos parašytą scenarijų Algimanto Puipos 
sukurtas kino filmas „Miegančių drugelių tvirtovė“ ir Nacionaliniame dramos teatre Gyčio 
Padegimo pastatytas spektaklis pagal Jurgos pjesę „Nežaiskite su mėnuliu“. Tai tik kūryba, o kur 
dar kita Jurgos gyvenimo pusė - aktyvi visuomeninė veikla ir ypač aktyvus jos dalyvavimas kovoje 
už Tibeto laisvę. Kodėl Tibetas? Jurgai visada labai svarbi buvo tiek vidinė, tiek išorinė laisvė, ji 
nepripažino jokių apynasrių, suvaržymų, maištingai jos, vandenio sielai, kaip oro reikėjo laisvės. Ne 
banaliąja prasme, ne laisvės elgtis kažkaip nedorai, nepriimtinai, netelpant į etnines mūsų 
tautiškumo normas, kuo ji buvo apkaltinta po romano „Ragana ir lietus pasirodymo“, bet laisvės 
reikšti savo mintis, laisvės pačiai rinktis kelią, kuriuo nori eiti. 
Ji yra išskirtinė figūra, pavergianti savo drąsa būti kitokia, būti nesuprasta, ilgai nepripažinta ne tik 
rašytojų, bet ir lietuvių budistų tarpe. Gyvenime siekė tik maksimumo – jei pažinti budizmą, tai tik 
Tibete, jei susitikti su dvasiniu vadovu, tai tik su Dalai Lama, jei būti įvertintai, tai tik Nacionaline 
premija. Apmaudu, kad kartu su Nacionaline premija Jurga gavo ir kitką – skaudžią likimo dovaną, 
bet, kaip sakė filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis: “ Neliūdėkime, kad išėjo, džiaukimės, kad 
buvo“. Ji vis dar yra su mumis – Jurga - Durga – kovingoji hinduizmo deivė, savarankiškos moters, 
teigiančios save archetipas. Jurga mėgo šį vardą, jos ugniniai plaukai išties priminė deivę Durgą. 
Tokį vardą ji gavo kelionėse į Indiją. 
Taigi, tą liepos pradžios pavakarę kalbėjome apie Jurgą ir Tibetą – be galo svarbią jos gyvenimo 
pusę. 
Specialiai ta proga į Klaipėdą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos atkeliavo 
Jurgos Ivanauskaitės fotografijų paroda „Tibetas – kita realybė“, pirmą kartą demonstruota 1999 
metais Baltijos knygų mugėje Vilniuje. Specialiai ta proga išskirtinai tik mums, klaipėdiečiams, 
negalėdama dalyvauti dukros atminimo vakare, Jurgos mama Ingrida Korsakaitė parašė labai šiltą 
laišką, kuriame išsamiai atskleidė Jurgos kelionių į Rytus ir Tibeto link žemėlapius ir tuo pačiu 
pristatė jos parodą. Laiške rašoma, kad lankydamasi Tibete, Jurga „...stengėsi fotografuoti tai, kas 
jai asmeniškai simbolizuoja ribą tarp dviejų tikrovių – kasdienės ir magiškosios. Ji siekė įminti tą 
slaptąją erdvės ir laiko sankirtą, kurioje staiga gali prasidėti pasaulius ir žmogų perkeičiantis 
vyksmas. Žavėdamasi Jurga fotografavo budistų šventyklų ir vienuolynų architektūrą, spalvingus jų 
interjerus ir nemažiau spalvingus žmones – vienuolius, piligrimus, vaikus. Fotografavo rūstų Tibeto 
gamtovaizdį ir šventojo kalno Kailašo viršūnę. Siekdami nušvitimo, apie šį kalną piligrimai turi 
apeiti 108 ratus“. 
Jurga visą vakarą buvo su mumis. Muzikos ir garso terapeutei Dianai Dainytei - Uribei virpinant 
tibetietiškus varinius dubenis, regis girdėjome, kaip skimbčioja ne tik dubenys, bet ir Jurgos 
masyvūs sidabriniai  auskarai. Ji vis dar svajingai šypsojosi ir kartu su mumis visais žiūrėjo filmą 
apie save – režisierės Agnės Marcinkevičiūtės „Šokį dykumoje“. 



Retą renginį įmanoma ištverti ilgiau kaip dvi valandas, o mes kartu su Jurga buvome gerokai ilgiau. 
Skirtis nesinorėjo ir pasibaigus filmui. Bet mes juk ir nesiskiriame... Ji lieka gyventi savo knygose, 
savo drobėse, ekranuose. Kiekvienas prisilietimas prie jos kūrybos – naujas ir jaudinantis 
susitikimas, vėl ir vėl. 
Pabaigsiu tekstą vėl Arvydo Juozaičio žodžiais: „Džiaukimės, kad buvo“. 

Renginys organizuotas pagal projektą „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – skaitome, 
matome, girdime“. Projektą iš dalies finansuoja LR Kultūros rėmimo fondas. 
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Daugiau akimirkų iš renginių www.facebook.com/kmsvb. 

 
Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt. 
 


