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Bene genialiausias žmo-
nijos ir Dievo bendras
kūrinys – kalba. O jei

dar atsižvelgsim, kad prie jos
kūrimo, neatlaikęs pagun-
dos, prikišo nagus ir velnias
(kas gi kitas galėjo sukurti
kad ir keiksmažodžius?) – tai
neabejotinai visuotinis kūri-
nys. Tūkstančius metų kurta
ir tobulinta, ir kuo senesnė –
tuo teikia daugiau informa-
cijos apie kalbantį žmogų, jo
etnosą, tautą, žmogaus kul-
tūrą ir t.t. Ji tam ir sukurta,
kad žmogų kuo geriau at-
skleistų, išviešintų, padėtų
žmonėms geriau suprasti
vienas kitą. Žmogus gali, jei
nori, nuslėpti faktus, bet kal-
bėdamas jis nepajėgs nuslėp-
ti savo charakterio, išsilavi-
nimo, socialinės padėties, pa-
žiūrų ir kitų žmogiškųjų sa-
vybių. Gali apsimesti, me-
luoti, bet kalba galingesnė –
demaskuoja kalbėtoją net
prieš jo valią, tam pasitelk-
dama netinkamai pavartotus
žodžius, alogizmus, ne vie-
toje atsirandančias pauzes,
netinkamas intonacijas ir t.t.
Kalba tarnauja tiesai. Ji su-
kurta jai atskleisti, o ne pa-
slėpti. Tai kalbos prigimtinė
teisė ir pareiga, kurią ji be išlygų vykdo, norim mes to ar ne.

Todėl jeigu gerai mokame kalbą ir išmanome jos niuansus – nesunku
bus perskaityti „užslėptą” informaciją tarp eilučių, pačiam kalbančiajam
to net nežinant ir nesitikint. Čia itin svarbus humanitarinis klausančiojo
arba, kitaip tariant, iššifruotojo išsilavinimas ir ypač – kalbinis išpru-
simas bei kalbinė klausa. Kitaip sakant, tik mokėk klausyti, ir kalba tau
visas paslaptis atskleis, kalbančiajam to net nenorint. Prieš kalbos ana-
litinę galybę nepakovosi savo niekingai menkomis žmogiškomis pastan-
gomis ir nutylėjimais. Yla vis tiek anksčiau ar vėliau išlįs iš maišo. Ypač
aiškiai politikai atsiskleidžia kalbėdami apie kultūrą, nes joje reflektuoja
kalbėtojų darbų prasmė ir esmė, tuštybė ar išmanymas – lyg veidrodyje jų
žmogiškasis „aš”. Kultūrinėje kalbų ir programų dalyje geriausiai pama-
tome, ar kalbėtojas ir jo partija turi naujų konkrečių idėjų, skirtų žmogui,
ar tik žada ,,ginti žmogų bei žmogiškumą” ir „remti kultūrą”, kaip komu-
nistų valdymo laikais.

Todėl kalbos išmanymas ir tobulas jos niuansų įvaldymas – geram
politikui neišvengiama būtinybė, nes tai – pagrindinis jo darbo ir raiškos
instrumentas. Be kalbos politikas – kaip stalius be rankų.

Deja, to negalėčiau pasakyti apie daugumą dabartinių mūsų politikų
– jų kalba apgailėtina. Bene ryškiausias pavyzdys – Viktoras Uspaski-
chas. Šio politiko viešas kalbėjimas – gyvas anekdotas. Nemokėdamas lie-
tuvių kalbos, jis dažnai pasako priešingai, nei norėtų, jau nekalbant apie
jo kalbų diplomatiškumą, iki kurio jam – mylių mylios. Mat šis politikas
toks savimyla ir tinginys, jog, tiek metų gyvendamas Lietuvoje, nepasi-
stengė (ar nenorėjo) išmokti gerai kalbėti valstybine kalba. Apie minėtus

jo bruožus byloja ir faktas,
kad jis be išlygų yra įsitiki-
nęs, jog būtų geriausias mi-
nistras pirmininkas. Vik-
torui Uspaskichui kalbant
Lietuvoje, mes, būdami tole-
rantiški kitataučiams, atlei-
džiame jam kalbinius nusi-
šnekėjimus, o žurnalistai jį
nuolatos pataiso, padėdami
teisingai išreikšti jo paties
norimą pasakyti mintį. Bet
jūs tik įsivaizduokit, kas
būtų, jam prakalbus lietu-
viškai, tarptautinėje erdvėje
atstovaujant Lietuvą, ir be
taisymo išvertus jo žo-
džius!.. O gal jis mano, kad
tarptautinių susitikimų me-
tu kalbės rusiškai, mat kitas
Europos kalbas ne kažin
kaip moka? O kur dar jo iš-
silavinimas ir aukštosios
mokyklos diplomo gavimo
istorija, aprašyta mūsų spau-
doje, jau nekalbant apie jo
vadovaujamai partijai iš-
keltą mokesčių vengimo by-
lą? Kur jo bėgimas nuo Lie-
tuvos teisėsaugos į Rusiją,
ieškant prieglobsčio? O kur
dar jo gėdinga kova euro-
parlamente dėl diplomati-
nės neliečiamybės, kuri ir
ten jam panaikinta? O kur

dar... Lieka vienintelė viltis – rinkėjų išmintingumas, kad jie neleis taip
apsijuokti Lietuvai.

Daugelio mūsų politikų kalbų banalumas atmušė norą jų klausytis,
bet prieš rinkimus pabūkime kantrūs. Prisiverskime paklausyti ir paban-
dykime išanalizuoti jų politines kalbas kalbiniu, psichologiniu, morali-
niu ir ideologiniu požiūriu, ir jos mums atskleis tikrąjį veidą. Jokios kau-
kės ar kalbas jiems rašančių pastangos nepadės – nes kalba ir ypač kal-
bėjimo būdas pats juos demaskuoja. Lietuvių kalba tokia turtinga ir iš-
mintinga, kad negali pakęsti melo. Ji tokį meluojantį kalbėtoją akivaiz-
džiai atskleidžia, jam net nejaučiant. Pažadukai, melagiai ir patys nesu-
prantantys to, ką sako – kaip ant delno.

Tik ar mes mokame klausytis ir tai, ką girdime – ne tiesiogiai, o
analitiškai – suprasti? Čia tai klausimas... Ir mūsų įvertinimas, ir ana-
litiniai gebėjimai bus paviešinti rinkimuose, nes tikrai išsirinksime val-
džią, kokios esame verti. Ar kalbos analizės išmanymas apsaugos mus
nuo talentingų manipuliatorių mumis ir mūsų jausmais (manau, viena
gabiausių tokių manipuliatorių – buvusi teisėja Neringa Venckienė)?
Negi esame verti tuščius pažadus žarstančių (pvz., V. Uspaskichas anks-
tesniuose rinkimuose neįvykdytų pažadų – viską sutvarkyti per 101 ar
1001 dieną) ir nemokančių net lietuviškai kalbėti? Gal vėl balsuosim kaip
visada – protestuodami, nes dėl savo asmeninių nesėkmių lengviausia ap-
kaltinti kitus?..

O gal esam tokie kalbiniai neišmanėliai, kad tik tokių „žynoce” ir
esam verti? Netikiu. Bet rinkimai parodys ir mus mums patiems.

Petras Mendeika
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Knygoje ,,The Amateur” demokratai ir respublikonai,
bal tieji ir juodieji, liudija apie asmenį, kuris yra ne savo
vie toje: pažadėjęs daug, kraštui pridarė tik daug skolų.

Jaučiu atsakomybę pasidalinti su lietuvių vi -
suo mene JAV ir Lietuvoje šiame JAV kraš te
labiausiai perkamos knygos turiniu (New

York Times skelbia, kad ši Edwardo Kleino knyga
jau kelias savaites yra labiausiai perkama knyga)
apie pirmą kadenciją bebaigiantį ir antrai kaden-
cijai kandidatuojantį JAV prezidentą Baracką
Oba mą. 

Autorius yra gerai žinomas rašytojas, bio gra -
fas, patyręs žurnalistas, parašęs keletą įdomių
kny  gų. Ši knyga nėra nei biografija, nei istorija.
Tai reportažas, daugiausia susidedąs iš liudijimo
tų (apie 200, žr. sąrašą p. 259-263), kurie artimai
pažįsta prezidentą Obamą, dirbo ar tebedirba su
juo. Be to, įpynęs plačią literatūrą (žr. są rašą ten
pat), autorius labai vykusiai panaudojo visą taip
kruopščiai surinktą medžiagą. Iš anksto teigiu,
kad šioje neilgoje knygos apžvalgoje daug kas
vertingo nebus paminėta, nors visi šioje apžvalgo-
je atrinkti dalykai yra labai reikšmingi.

Pavadintas mėgėju

Knygos pradžioje – pokalbis su 1993–2000 m.
šalies prezidentu buvusiu Billu Clintonu ir jo žmona
Hillary, kuri buvo pagrindinė Obamos varžovė
2008 m. į Baltuosius rūmus. Varžybas pralai mėju -
si, ji buvo Obamos pakviesta būti JAV valstybės
sekretore. Pokalbyje Clintonas primygtinai ragina
savo žmoną Hillary ir šiais metais Obamai oponuo -
ti demokratų pirminiuose rinkimuose, atren kant
kandidatą į prezidentus. Tačiau Hillary griežtai at -
sisako, sakydama, kad ji nori būti ištikima dabar-
tiniam priezidentui (tačiau gal ji nesitiki laimėti,
nes visa demokratų mašinerija užvesta Oba mos
naudai). Pokalbio gale Clintonas dabartinį pre zi-
dentą Obamą pavadina the ama teur, mėgėju.
Patyręs prezidentas savo pasekėją pa vadina tik
mė gėju (p. 12).

Pokalbis – pažodinis. Stebėjimas – detalus (ten
pat). Jei tai tebūtų prasimanymas, Clintonas jau

turėjo pakankamai laiko knygos autorių ap šaukti
prasimanytoju. Ir visi šios knygos egzemplio riai
jau būtų ne milijonų žmonių rankose, bet New Yor -
ko šiukšlių dėžėse ar konteineriuose (o pats auto-
rius – gal teisme). Bet yra kitaip. Tai ga baus žur-
nalisto, surinkusio tokią faktinę medžia gą, repor-
ta žas.

Kas stebina, tai, kad buvęs demokratų išrink-
tas prezidentas taip apibūdina dabartinį demo kra -
tų remiamą prezidentą, kandidatuojantį antrai ka -
dencijai.

Pavadinimas prilimpa

Visa knyga parodo, kaip Obamai pritaikoma
mėgėjo prezidento sąvoka. Daugelis kitų apklaus -
tųjų yra radę jame kažką, kas tą apibūdinimą
smar   kiai priklijuoja dabartiniam prezidentui.

Knygos autorius išvardija šiuos Oba mos bruo -
žus: 1) intravertas; 2) santykiai su spauda – tik
šalti; 3) lengvai užsigaunantis (t.y. pažeidžiamas
nepalankios žmonių nuomonės apie jį, pvz., jo
neigiamybes iškėlusius Fox News, O’Reiley Factor
net grasino uždaryti); savęs besigailintis; 4) besi -

remiąs siauru, jam pasi -
šventusių asme nų būreliu;
5) vi suomenę skaldyti links -
tanti figūra; 6) galvojantis,
kad kiekvienas, kuris su juo
ne su tinka, yra prisiekęs jo
prie  šas, kuris nori jį sunaik-
inti (p. 233).

Obamą pažinojusieji ir
te bepažįstantys pastebi, kad
jis savo autobiografiją pra -
dė jo rašyti, turėdamas 30
me     tų, dar nieko ypatingo ne -
nu veikęs viešumoje (p. 3,
20). Iš to kilusi nuomonė, įsi-
tikinimas, kad Obama yra
,,me galomanijos apimtas”,
t.y. laikąs save didžiu ir todėl
turįs tik skinti sau kelią.
Taip jis pradėjo elgtis prieš
keliolika metų. 

Mokėsi retorikos

Obama ruošėsi viešu-
mai, labiausiai – mo kėsi vie -
šai kalbėti: pradžioje – pas
juodųjų aktyvistą Jac ką
Jack soną; paskui – pas Tri -
nity unitų bažnyčios pasto -
rių Jeremiah Wrightą. Ėmė
pa vyzdį iš jų, ypač iš pa staro-
jo: šį imitavo ir sekė. Jo gy ve -
nime tai buvo didžiau sia bi -
čiu lystė, prasidėjusi netru -

kus po 1990 metų. Liudytojų teigimu, Wrightas tu -
rėjo jam didesnę įtaką negu jo žmona Michellė. Jis
tie siog atstojo Obamai tėvą, ypač pa saulėžiūros,
kuri buvo marksistinė, atžvilgiu: juo dieji skriau -
džiami baltųjų, žydų, pačios Amerikos; jie turi išsi-
vaduoti iš visokeriopos vergovės. Viešos pasto -
riaus kalbos būdavo ne religiniai pamokslai, bet
politinės kalbos. Štai šaltinis, iš kur ir Obamos kal-
bose atsirado, anot knygos autoriaus, ,,marksis -
tinės ideologijos aidai” (p. 37). Vėliau, kai pla čiau
viešumon iš ki  lo pastoriaus kraštutinumai, kurie
nepatiko bal tiesiems, Obama, jau pretenduodamas
į prezidentus, per kitus pastoriui pasiūlė pi nigų ir
pats slapta susitikęs tą prašymą pakartojo. Nors
tai buvo labai didelė suma, bet pastoriui pasiū lytų
pinigų nepakako. Jis atsisakė (p. 51). Jam reikėjo
dukrą ir anūkę leisti į moks lus. Vie šomis kalbomis
jis daugiau uždirbdavo.

Senate: Dievo vietoje

Liudytojos Laurenos Andersons teigimu, iš -
rink tas senatoriumi Obama retai pasirodydavo Se -
nate, tik retkarčiais pasinaudodavo pultu viešai
kal bai pasakyti (p. 23). Jo paliktas pėdsakas yra
labai nei giamas. Tapęs Senate Sveikatos ir žmo-
gaus pa slau gų komiteto pirmininku, jis užkirto
kelią Gy vų kūdikių įstatymui, kuriuo buvo siūloma
ne leisti žu dyti kūdikių, likusių gyvais nepavy ku -
sių abortų me tu. Obama užkirto kelią balsuoti už
šį siū lymą, ir toliau valdžios tvarkomose ligoni -
nėse tokie kū di kiai būdavo bet kaip likviduojami:
jiems atimama gyvybė.

Knygoje įdėta tokia iliustracija – Dievas tiesia
savo ranką į mažutį gyvą kūdikį, bet Obama, laiky-
da mas rankoje plakatą ,,Gyvų gimusiųjų abortai”,
Dievui šaukia: ,,Tu ten – šalin rankas!” (p. 24).

Žavingas pažadėtojas

Knygos autorius teigia, kad daugelis jo ap -
klaus tųjų pripažino Obamą esant geru oratoriumi,
geru ar net puikiu įtikinėtoju. Change, change,
change! Daugelis tai norėjo girdėti ir daugeliui at -
ro dė, kad jis tai ir įvykdys. Todėl jis laimėjo demo -
kratų pirminius rinkimus prieš Hillary Clinton, o
2008 me tais buvo išrinktas prezidentu.

Tačiau viena yra būti geru kalbėtoju, žadėtoju,
ki ta – būti geru vykdytoju. Pažadų jis neįvykdė.
Sukeltų vilčių jis neįgyvendino. Ne tai, kad neno -
rėjo, bet nesugebėjo. Ketveri metai baigia praeiti.
Ir daug kas juo nusivylė. Ir visa tai įvyko dėl to,
kad jis nepajėgė būti tikru prezidentu, o tik, kaip jį
demokratų prezidentas Clin to nas pavadino, – mė -
gėju. 

Pats Obama savo nesėkmes suverčia res pub-
likonams arba kaltina nepalankias sąlygas, ap lin -
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Mėgėjas prezidento kėdėje
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kybes, bet jokiu būdu nepripažįsta savo kaltės. Jį
pa žįstantieji sako, kad jis nesugeba mokytis iš savo
klaidų.

Megalomanijos apimtas asmuo yra įsitikinęs
savo pranašumu prieš kitus. Todėl Obama yra
pasi rinkęs daug patarėjų, kurie vien pritaria jam.
Šta bo posėdžiuose jis dažnai dominuoja kaip vien-
intelis kalbėtojas: ,,Obama mėgo pats daugiausia
kal bėti. Visi kiti privalėjo tik klausytis ir pritarti,
net kariniais reikalais, pvz., kur ir kaip išdėstyti
lėktuvnešius…” (p. 198)

Netikęs būti vykdytoju

Kas trukdė prezidentui Obamai įvykdyti tai,
ką jis buvo žadėjęs, kai kandidatavo? Papras čiau -
siai jis neturėjo menkiausios patirties, kaip or ga-
nizuoti ir įgyvendinti projektus. Trumpai te buvo
universiteto dėstytoju, o 7 metus – atstovu Illino -
jaus Senate. Neturėjo nei organizavimo gabu mų,
nei patirties, pvz., nebuvo valstijos guberna to riu -
mi, netgi miesto burmistru.

Parinkau du pavydžius. Vienas – kaip Obama
leido savo pagrindiniams patarėjams kliudyti vie -
nas ki tam; antras – kaip jis užgniaužė bene dau-
giau sia pa tir ties turintį savo patarėją. 

Pirmas. Viso Obamos prezidentūros štabo va -
dovas Rahmas Emanuelis buvo pakviestas iš Čika -
gos. Jis tu rėjo prižiūrėti, kad viskas būtų sklan -
d žiai vykdoma. Nors štabas tiesiog priklausė pre -
zi den to nuožiūrai, bet į vidinius prezidentūros rei -
kalus, net turinčius tarptautinės reikšmės, kišosi
ne tik jo žmona Michellė, bet ir kiti, ypač kitos sri-
ties pa ta rėja Valerie Jarrett. Šios lengviau prieida-
vo prie Obamos, todėl, pajutęs, kad negali veiks -
mingai dirb ti, Emanuelis atsistatydino.

Antras. Niekas kitas iš Obamos štabo (ką kal -
bėti apie patį prezidentą!) neturėjo tiek patirties,
kiek jūrų pėstininkų generolas Jamesas L. Jonesas
Jr. Jis buvo pakviestas vadovauti Krašto saugumo
ta ry bai. Ramus, sistemingas, daug patirties turįs
ge nerolas buvo dažnai aplenkiamas. Jam nebuvo
le  ta netgi pačiam sudaryti savo štabą. Jis to net ne -
žinodavo, tačiau jo srities nutarimus pa darydavo
(vie toj jo) pats Obama arba Obamos pa vestas an -
traeilis pavaldinys. Tokio nesiskaitymo su juo ir
to kios netvarkos nepakęsdamas, generolas Jo ne -
sas at sistatydino po 18 mėnesių.

Toks knygoje aprašytas prezidento elgesys su
dviem labai svarbias pareigas einančiais vadovais
parodo didelę netvarką, vykusią ir, be abejo, te -
bevykstančią Baltuosiuose rūmuose. Internete
pasi rodė ištisas albumas nuotraukų, kuriose vaiz-
duojama, kaip elgiasi šiuolaikinis prezidentas Bal -
tuosiuose rūmuose: patogiai išsitiesęs sofoje, už -
dėjęs kojas ant žemo staliuko,  ant stalo ar ant
kitokio baldo, o visi jo patarėjai stovi, apsupę jį
pus   račiu, su rašikliais rankose.

Užsienio politika

Kadangi amerikiečiams karo su Iraku pasek-
mės jau buvo įgrisusios, Obama populistiškai pa -
ža  dėjo, kad jis atitrauks kariuomenę iš Irako ir už -
baigs Amerikos įsipareigojimus. Tai buvo tos vi -
suo tinės kaitos pažado dalis. Jis taip pat žadėjo
išspręsti Artimųjų Rytų – palestiniečių ir Izraelio

– konfliktą. Buvo apsisprendęs ,,atšalti” Izraelio at -
žvilgiu ir stipriai ,,sušilti” musulmonams. 

Vos išrinktas prezidentu, Obama 2009 m. lie -
pos mėnesį visiškai ignoravo Izraelį, bet aplankė
tris musulmonų kraštus: Turkiją, Pietų Arabiją ir
Egiptą. Egipto sostinėje Kaire pasakė programinę
kalbą – savo norą ,,ieškoti naujos pradžios tarp
JAV ir musulmonų visame pa -
sau lyje”. Kritikavo tik Izraelį ir
kolonistus europiečius, ne mu -
sul monus (pvz., kad arabų kraš-
tuose yra smarkiai diskrimi nuo -
jamos mote rys ir ne musulmo nų
religijos, ypač krikščionių), pasi -
rodė nesuvokiąs Izraelio istori-
jos (ši valstybė susikūrė vos
prieš keliasdešimt metų, o ne
prieš tris tūkstančius metų (p.
161-164)

Žinoma, toks Izraelio ignora -
vimas, istorijos iškreipimas ir ob -
 jektyvumo stoka buvo užgaulu
žy  dams tiek pačiame Izraelyje,
tiek JAV. Amerikos žydai, gausiai
finansiškai rėmę Obamą prezi-
den to rinkimuose, bu vo skaudžiai apvilti. 

Knygoje minima Oba mos doktrina. Tai ilgiau-
sias Obamos užsienio politikos dokumentas (p. 191,
202, 204, 222–223).

Ligi Obamos ,,kaitos” Amerikos politikos nus-
prendėjai jautė, kad šis kraštas yra specifinis. Jam
rūpi visame pasaulyje atsitinkantys reikšmingi į vy -
 kiai, nes jie anksčiau ar vėliau turės įtakos ir pa čiai
Amerikai. Dėl to Amerika dalyvavo tiek Pir ma -
 jame, tiek Antrajame pasauliniame kare. Žemė yra
viena planeta. Kas vyksta vienoje pusėje, at si lieps
kitoje (tai matome vykstant pasaulio ekono mikoje,
politikoje, pvz., arabų pavasaris).

Obama skelbėsi atsisakęs tokios ,,policinės”
po  li tikos. Sakė, kad jis atsiklaus kitų kraštų, veiks
pagal susitarimą su kitais kraštais. Bet tai nėra
naujie na: jau prezidentas Bushas visada stengėsi
remtis NATO kooperavimu tiek Irako, tiek Afga -
nistano konfliktų atveju. Autorius rašo, kad pats
Obama kar tais laikėsi, kartais nesilaikė savo Dok -
trinos. Kad ir arabų pavasario revoliucijoms siau -
čiant Af ri kos šiaurėje ir Artimuosiuose Rytuo se.
Res  publikonai kritikavo Obamos delsimą Liba ne,
Egip  te, o ypač Sirijos atžvilgiu, padėtis čia su dė tin -
gesnė, nes Sirijos diktatorių rėmė ir tebe remia
Rusija. Daug lengviau pačiam Obamai buvo lanks -
tytis prieš Pietų Arabijos šeichą.

Bet iš viso to lankstymosi Obama nedaug pel -
nė. Šiuo metu viešose apklausose musulmonai yra
nepalankesni Amerikos politikai, negu prezidento
George’o W. Busho metu.

Krašto vidaus reikalai

Daug kas suprato, kad pagrindinis Amerikos
piliečių rūpestis buvo ir tebėra krašto ekonomika
ir nedarbas. Tačiau išrinktas prezidentu, Obama
daugiau rūpinosi žmonių sveikatos apdrauda, vadi -
nama Obamacare. Šis reikalas nebuvo žmonių dau-
 gumos prioritetu. Dauguma nebuvo už tai, ką pre -
zidentas pasiūlė. Obamacare šiaip taip praėjo, bet
sukėlė rimtų klausimų dėl jos finansinio pa grin do. 

Jos dalis – mandatas – susilaukė ypatingų kliū -
čių. Knygos autorius rašo: ,,Mandatas, reikalaująs

religinėms institucijoms eiti prieš savo tikėjimą
bei sąžinę… ir siūlyti kontracepciją, buvo konsti-
tuciškai klaidingas, neteisingas ir politiškai
kvailas. Betgi tai Obamos nesustabdė. Jis paskel-
bė, kad jis eina priekin su tuo mandatu, taip
pataikaudamas demokratų bazei ir pridėdamas
dar vieną pergalę savo kryžiaus ka rui pakreipti

Ameriką į kairę” (p. 130).
Obamos valdžia rėmė Ame -

rikos bankus, kad jie nesubankru-
tuotų (labai kontroversiškas ban -
dy mas), o taip pat skatino Kongre -
są skirti didelę sumą remti taip
vadinamus shovel-ready projects,
t.y. suplanuotus, tik reika lau jan -
čius pasamdyti darbininkus. Pa -
sky rus pinigų, buvo išaiš kin ta,
kad tokių projektų Ameri koje nė -
ra. Nepaisant to, Obama Kon  gre -
so prašė dar daugiau pini gų – tai
viena iš didesnių nesąmonių
Ame rikos ekonomikai pagerinti
(p.75).

Mėgėjo prezidento klaidos

Knygoje suminimos šios svarbios nepatyrusio
ir gal kiek pasimetusio prezidento klaidos (p.
256–258).

1. Obamos valdžia JAV krašto skolą padidino
daugiau ir greičiau negu bet koks kitas JAV prezi-
dentas visoje Amerikos istorijoje – beveik 5 trili-
jonais dol.

2. Vien dėl Obamos prastumto sveikatos drau -
dimo įstatymo valdžiai susidaro vienas trilijonas
dolerių išlaidų. O tai pareikalaus pakelti mo kes -
čius 4.5 proc.

3. Dėl visų šių finansinių JAV bėdų JAV prara-
do savo trigubo-A kreditą, t.y. smarkiai smuko
pasi tikėjimas Amerika.

4. Viena iš didžiausių Obamos rėmėjų yra
Jono Corzine’o finansinė kompanija MF Global.
Didysis teismas tiria jos bankrutavimo aplinkybes
ir gali mą piktnaudžiavimą jos klientų pinigais bei
klien tų pinigų išeikvojimą. Ši bendrovė buvo vie -
na iš di džiausių finansinių šaltinių Obamos per-
rinki mui pasiekti.

5. Obamos oficialioji laikysena nelegalios imi-
gracijos atžvilgiu yra nederamai nepastovi, ir jau
kurį laiką vietoj nelegaliai imigravusių deportavi-
mo siūloma visuotinė amnestija. 

6. Obamos valdžia keičia savo nuomonę krašto
ap lin kos, ypač oro švaros, reguliavimo atžvilgiu:
pirmiau kėlė oro švaros reikalavimus verslo ne -
nau dai, pa skui juos visai sumažino dėl to, kad lai -
mė tų fi nan sinę verslininkų paramą perrinkimui.

Neištesėti pažadai

Obama, kandidatuodamas į prezidentus, daug
žadėjo, bet neištesėjo. Jis žadėjo, kad jo valdžia ma -
žins mokesčius, bet jo sprendimai lėmė, kad mo -
kesčiai gerokai didinami. Jis žadėjo riboti JAV sko-
las, o vis dėlto savo sprendimais jis kraštą įvėlė į
skolas – didžiausias, kurios bet kada istorijoje bu -
vo. Jis žadėjo siekti JAV energetinės nepriklau-
somybės, labiau remiantis krašto ištekliais, bet
pasielgė priešingai: atmetė Keystone’o naftos li ni ją
savame krašte. Jis žadėjo pačius amerikiečius su -

vienyti, o išėjo priešingai – juos suskaldė (net ir
pačius demokratus). 

Kai kurie vėlesni jo pažadai tepasirodė vien
akių dūmimas. Pavyzdžiui, kai išleido mandatą,
reikalaujantį, kad krikščioniškos ins ti tucijos
savo darbuotojams parūpintų abortų prepara-
tus, kontracepcijos piliules ir sterilizaciją, o
krikš čioniškos bendruomenės tam smarkiai
pasipriešino, teigdamos, kad toks mandatas
pažeidžia Amerikos konstitucija pagrįstas reli -
gijos ir sąžinės teises, Obama pažadėjo nieko
nepa keičiančias, o tik akis mulkinančias ,,ako-
modacijas”.

Taip kandidatas į prezidentus žadėjo
change, change… Kaitą Amerika ir gavo: padidė -
ju sias skolas, išaugusius mokesčius, finansinį
nuosmukį ir tarptautinio vardo praradimą.

Tai – mėgėjo prezidento veiklos vaisiai. To -
kia pagrįsta išvada užbaigiama knyga The Ama -
teur. �

Edward Klein. The Amateur. Barack Obama in the White
House. Regnery Publishing, Inc. Washington, DC. 2012.

Atkelta iš 2 psl.
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Pas mus vis dar paplitusi nuomonė, kad Lie tu -
vos kaimas – prasigėręs ir degraduojantis,
kad žmonės ten, neturėdami darbo, perka tik

„bambalius” (pigiausias stiprus alus, supilstytas į
dviejų litrų plastikinius butelius) ir juos tuštin da -
mi pakrūmiuos stumia laiką. Kad kultūrnamiai
už daryti ir kad kultūros pasisemti girtas jaunimė -
lis renkasi tik šeštadieniais į šokius, dabar vadina -
mus diskotekomis. O tie, kurie nori dirbti ir užsi -
dirb ti – seniai emigravo į anglijas, airijas ar ame -
rikas.

Bet taip nėra. Ir tie, kurie susidarė ir toliau
eksploatuoja tokią nuomonę apie Lietuvos kaimą,
matyt, arba seniai jame buvo, arba net ir būdami
sustoda vo tik prie krautuvės, apie kurią dar vis
trinasi vie nas kitas nespėjęs numirti tinginys
girtuoklė lis, mūsų švelniai su gailesčiu „alkašė -
liu” vadi na mas. Nes didžioji dauguma tokių seniai
išmirė nuo to „bambalinio” alaus ar pilstuko, kau -
ko liniu va di namo skiesto spirito. 

Gimė ir jau užaugo nauja kaimo jaunimo kar -
ta, kuri nesiruošia nei degraduoti, nei mirti, nei
emi gruoti. Bet viskas, matyt, priklauso ne tik nuo
jų, bet labiausiai – nuo jų tėvų ir se -
ne lių, kurie per politinius virsmus ir
privatizacijas išsaugojo tikrą lietu -
viš   ką doro ir norinčio spręsti savo li -
ki mą lietuvio mentalitetą. Jie tai da -
rė ne siekdami kam nors įrodinėti, o
gyventi ir džiaugtis gyvenimu, di -
džiuo tis savimi bei savo gimtine, kur -
ti laimę čia ir dabar. 

Kas tuo netiki – būtinai nuvykite
į Naisius, kaimą Šiaulių rajone, ne to -
li Kryžių kalno, ir į ten rengiamą fes -
ti valį „Naisių vasara” ir savo aki mis
bei ausimis įsitikinsite, kaip įsitiki -
nau ir aš, buvęs, pabrėžiu – bu vęs,
anks čiau minėtos nuomonės apie
Lietuvos kaimą ir jo ateitį turė to jas...

Atvykus į „Naisių vasaros” fes ti -
valį, pirmiausia nustebino didelė
gau sybė lengvųjų automobilių ir
auto busų, renginio organizatorių
tvar    kingai sustatytų lauko aikštelėse
prie įvažiavimo į kaimą, ir daugybė
žmonių, suvažiavusių iš visos Lie tu -
vos. Juos skaičiuoti reikėjo ne de šim -
timis ar šim tais, bet jau tūkstančiais. Išsipuošusių
ir net pasi da binusių puikiais senovės lietuvių kos -
tiumais bu  vo didelė gausybė, pasklidusi festivalio
erdvė se.

Naisiai – lygumų apsuptyje esantis kaimas. Ja -
me nėra tvorų nuo gatvės pusės, gražūs, tvarkingi
namai, pievutės, stadionas, sporto salė, lauko es -
tra  da, tvenkinys, šalia kurio – paplūdimio tinkli -
nio aikštelės, sutvarkyti takeliai per kuriamą par -
ką link senovės Baltų dievų panteono – medinių
skulp tūrų kalno. Ant kurio apsirėdę žyniai ir vai -
dilutės kiekvienam atėjusiam negailėjo patarimo
ir pasakojo apie didingą Lietuvos praeitį ir jos tra -
di cijas. Jie „dalijo” patriotizmą, tautinę savigarbą
kaip vaistažoles, kurstė šventą aukuro ugnelę.
Tvar kingai nušienautose aikštelėse vyko riterių
kovų inscenizacijos su tikrais ginklais ir šarvais,
skambėjo lietuviškos dainos, sukosi rateliai, griežė
smuikai, skambėjo kanklės ir cimbolai, o gražiai
išasfaltuotose kaimo gatvėse vyko krepšinio tur -

ny rai įvairioms amžiaus grupėms. Modernioje
sporto salėje – šaškių varžybos, o norintieji pasi -
žvalgyti po apylinkes nemokamai kilo dideliu oro
balionu. Kaimo stadione būrėsi bėgimo entuziastai
ir lietuviško ritinio varžybų dalyviai. Specialiai
ren giniui didelėje pievoje suimprovizuotame hipo -
drome rungėsi raiteliai, įveikdami kliūtis, varžėsi
galiūnai. Tolėliau – naujausios žemės ūkio techni -
kos paroda ir lietuviškų ekologiškų produktų, liau -
dies meistrų darbų turgus. Lauko estradoje kon -
cer  tavo mūsų estrados žvaigždės ir kylančios
žvaigž   dutės, skambėjo dainuojamoji poezija, liau -
dies dainos, muzikantai grojo ir džiazą. Rinkis ką
no ri ir mėgsti.

Ir tokioje gausybėje žmonių – nė vieno girto!
Teisybės dėlei, kaip įtarus žmogus, susekiau porą
šiek tiek paslapčia „įkalusių” – bet ir tie jautėsi
nejaukiai, tarsi gėdydamiesi tokios savo silpnybės,
slankiojo pakampėmis, mat bijojo būti aplinkinių
pasmerkti ir iš renginio išvyti.

Sužinojau, kad organizato -
rių credo – galime linksmintis ir
be alkoholio, kad jis šventėje ne -
to leruojamas ir šventės dieno -
mis nepardavinėjamas nei gau -
sy bėje atvykusių kioskelių, nei
par duotuvėse, kurių kaime ne -
ma  žai. Tai didelis šventės įkvė -
pė jo, kurio šventės dienomis bu -
vo pilna visur, Ramūno Karbaus -
kio ir, žinoma, visų šventės orga -
nizatorių nuopelnas. Ramūnas
pasakė: „Vaikai neturi matyti iš -
gėrusių savo tėvų” ir šventa. O
vaikų buvo pilna visur, jie lakstė
būriais nuo vieno renginio prie
kito, jiems juk viskas įdomu. Įdo -
mu, nes galima ne tik stebėti, bet
ir dalyvauti patiems, varžytis,
dai  nuoti, šokti drauge su vaikų
etnografiniais ansambliais, šauk -
 ti ir ploti, o ir žaidimo aikštelių,
skirtų tik jiems, buvo ne viena, ir
konkursas ne vienas, tik jiems

organizuotas. Jau tėsi – tai dėl jų visi taip stengiasi.
Renginių – gausybė, bet organizatorių jie buvo

taip sėkmingai surikiuoti, kad, norint visur suspė -
ti, teko būtinai nepamiršti renginio programėlės
ar ba atidžiai klausytis ir vykdyti, ką sako talen tin -
gas ir žymus Šiaulių dramos teatro aktorius, „Nai -
sių vasaros” teleserialo žvaigždė bei šio renginio
ve dėjas Sigitas Jakubauskas, pasirėdęs žiemgalių
etniniu kostiumu. Visa Lietuva žino – Sigitas hu -
mo ro kišenėj neieško, nebūtų kilęs iš Dzūkijos, to -
dėl gera nuotaika ir smagi renginio gaida – ga ran -
tuota.

Valstiečių liaudininkų ir žaliųjų partijos pir -
mininko, šio kaimo sūnaus Ramūno Karbauskio
pastangomis Naisiai tapo žinomiausiu dabartinės
laisvos Lietuvos kaimu. Ir ne tik jo mecenuojamo
serialo dėka, bet ir dėl mano jau išvardytų ini cia -
tyvų, kurias perima daugelis mūsų šalies gyven -
vie čių gyventojų, atvykstančių į ne pirmi metai
Nai siuose vykstantį festivalį pasisemti patirties ir
pasimokyti.

Tačiau nepasakyčiau visos tiesos, jei nepami -
nėčiau Ramūno Tėvo Česlovo Karbauskio indėlio.
Tai jis, tuometis kolūkio pirmininkas, buvo poeto
Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus, kuris taip pat kilęs
iš Naisių, premijos steigėjas. Jis jau anuomet su -
pra to, kad tik ugdant savo kraštiečių meilę Lie -
tuvai ir jos kultūrai bei papročiams galima išlikti.
Tai gražus kartų tęstinumo pavyzdys, įveikęs oku -
pa cijos ir laisvės iššūkių atneštus sunkumus, kai
eklektinės kultūros negandos iš Rytų ir Vakarų ty -
kojo už kiekvieno kampo. Istoriniuose virsmuose
išsaugotas vertybių tęstinumas – meilės Tėvynei

Nukelta į 8 psl.

VILTINGA NAISIŲ VASARA
PETRAS UOLA

Scena iš spektaklio „Mėlynbarzdžio vaikai“. Iš kairės: Gerda Vilimaitė (Motina), Birutė Kaktytė (Senelė), Tomas
Montvila (Brolis). Ant jų kelių – Vaida Kavaliauskaitė (Sesuo).             Nuotraukos iš Naisių vasaros teatro archyvo

„Mėlynbarzdžio vaikai”. Iš dešinės: Orinta Jazdauskaitė (Sonia), Mėlynbarzdis (Arūnas
Jokubauskas), Valdas Vaitiškis (Tėvas).

Naisių vasara 2012. Kairėje – lauko estrada. Povilo Mendeikos nuotr.
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Mes ateinam iš savo vaikystės – sakrali fra -
zė, kurią kartoja viso pasaulio meninin -
kai. Visi žino „vaikystės žemės” traukos

dėsnį, bet, paskendę kasdienybės rutinoje, dažnai
jį užmiršta, kaip ir tai, kad esam mirtingi kūnu,
bet ne siela. Jautriausiai „vaikystės žemės” sin -
dro  mą išgyvena tie menininkai, kurie iš savo
vaikystės atsineša šviesos ir gėrio kibirkštis. Dai -
li ninkės Vijos Tarabildienės vaikystės žemė – Do -
mantų kaimas už Kuplės upelio, tekančio pro gar -
sųjį Jurgaičių piliakalnį, kuris jau keleto kartų
atmintyje įsitvirtinęs kaip stebuklingas Kryžių
kalnas, daugelio piligrimų (tarp jų ir didžiojo pi -
ligrimo, popiežiaus Jono Pauliaus II) traukos vie -
ta. Mergaitė Vija, savo vaikystės vasaras leisda ma
pas močiutę Domantuose, juto, anot jos, „kažkokią
kalno paslaptį”. O paaugusi intuityviai suvokė
„ne apčiuopiamą ryšį su senai siais baltų pro tė -
viais”. Ir tik 2011 metais archeo logai čia, ša lia
Jur gaičių piliakalnio-Kryžių kal no, atkasė I–XIV
amžių žiemgalių gyvenvietę. 

Protėvių žemės šauksmas stipriausiai pra si -
mušė Vijos Tarabildienės kūryboje gana vėlai, aš -
tun tajame-devintajame praėjusio amžiaus de šimt -
mečiuose, kai ji ėmėsi akvarelės, bene sunkiau siai
dailininkams įveikiamos meno rūšies dėl atlikimo
technikos subtilumo, taigi ir sudėtingumo. Iki ak -
varelės brandos savo kūriniuose ji nuėjo tradicinį
dailininko profesionalo kelią: vidurinėje mokyk -
loje labai mėgo piešti, svajodama apie tapybos
studijas, nes labai mėgo spalvas; Kauno meno mo -
kykloje, deja, teko mokytis skulptūros, Vilniaus
dai lės institute pateko ne į molbertinės tapybos, o
į freskos-mozaikos specialybę. 

Kaune lieti akvareles ją skatino mokytojas –
tapytojas ir akvarelininkas Algirdas Lukšas. Čia ji
susipažino ir savo gyvenimą ilgiems dešimtme -
čiams susiejo su garsios dailininkų Tarabildų šei -
mos atstovu Rimtu Tarabilda, vėliau tapusiu pui -
kiu grafiku. O anuomet abu jaunuoliai traukdavo į
M. K. Čiurlionio dailės muziejų, liaudies meno
sky rių, kur piešdavo medžio skulptūrėles, žavė da -
vosi liaudiškų audinių spalvų subtiliais deriniais.
Tai Rimtas „sukonstravo” vardą Vija (iš Violetos ir
Valerijos), o Vija Tarabildų giminėje grindė savo
kelius į pašaukimo tobulinimą. 

Baigusi sienų tapybą (freską-mozaiką), kuri
tuo metu buvo populiarinama, nes buvo prasi dė -
jusi architektūros ir dailės sintezės era (beje, gana
ideologizuotas menas ne tik Sovietų sąjungoje),
Vija sėkmingai darbavosi šioje srityje, net ją pa -
milo („Institute studijavau freską ir buvau labai
įsimylėjusi šią monumentaliosios tapybos sritį. Kai
nebeturėjau galimybės kurti freskų, atradau ak -
varelę. Baltas grublėtas popieriaus lapas man pri -
mena balto tinko sieną, ant kurios tapoma alfres -
co”,– ši dailininkės Vijos mintis, kurią, kaip jos pa -
rodų motto pasigavo rašantieji kritikai ir žur na -
listai, tikriausiai yra padiktuota nuoširdaus jaus -
mo). Tai gi ji per kelis dešimtmečius sukūrė daug

darbų darželiuose, mokyklose, ligoninių vaikų
skyriuose. Jai iki šiol skauda širdį, kad 1976 metais
freskos-sgrafito technika sukurtas kompozicijas
„Miš kas. Žvėrys” ir „Miškas. Paukščiai” (abi po
250x500 cm) Vilniaus miesto ligoninėje, kuri buvo

Subačiaus gatvėje, baigia su -
nai kinti šiam menui nedė kin -
gas laikas, neaiškaus plauko
pri  vatizatoriai ir... alkoholi -
kai, pasidarę tuose pastatuo -
se išgėrimų buveinę. „Kiemas
atviras, langai išdaužyti, du -
rų nėra. Prieš pusmetį fres -
kos dar nebuvo sunaikintos.
Bet tai laikina, nes ten lan -
kosi asocialūs asmenys,” – ap -
gai lestauja freskų autorė Vija
Tarabildienė. Čia nieko negel -
bės autorės apgailestavimas –
taip yra su meno paveldo „ap -
sauga” mūsų sostinėje, ku rios
senamiestis UNESCO pri    pa -
žintas pasaulio paveldo objek -
tas. Tai tiesiog nusi kaltimas,
už kurį atsakomybę tu rėtų
sau prisiimti ir mūsų vals ty -
bės paveldo saugininkai, ir
Vil  niaus savivaldybės val di -

nin kai. 
„Nieko ideologizuoto nesu sukūrusi”, – atsako

į klausimą, ar pavykdavo išvengti užsakovų rei ka -
lavimų ir kūriniui suteikti savo individualybės žy -
mių. Tačiau prisimena epizodą, kai patyrė buvusio
Dailės kombinato vyriausiojo dailininko spaudi -
mą, kad vaikų darželyje nutapytų freską pavadi -
nimu Leninas su vaikučiais.

„Maniau, kad užsakovas juokauja, nes jau bu -
vo 8-tas dešimtmetis. Kai vietoj ‘Lenino’ nutapiau
‘Pasaką’, užsakymas buvo anuliuotas, o aš likau be
honoraro...”

Šiais metais, kovo–balandžio ir birželio–liepos
mėnesiais, Vija Tarabildienė Vilniuje Nacionalinės
UNESCO komisijos galerijoje ir Druskininkuose V.
K. Jonyno galerijoje surengė akvarelės parodas
„Tapatybės mozaika. Fragmentai”. Tai įžanga į ju -
biliejinę jos parodą, kuri metų gale bus eks po -
nuojama Vilniaus rotušėje. Akvarelei ji atsidėjo,
kaip jau pati minėjo, baigusi sienų tapybos kūry bi -
nį etapą. Vis dėlto akvarelė, o ne sienų tapyba, yra
stip rioji dailininkės kūrybinio gyvenimo pusė.
Vijos Tarabildienės akvarelės stebina ir net pri -
bloškia atlikimo meistriškumu, dailininkės pa trio -
tiniu idealizmu, kurio taip maža mūsų laikais, gi -
lumine minties branda ir žavėjimusi mūsų protė -

Nukelta į 6 psl.
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vių istorijos pėdsakais, kuriuos pavyksta aptikti
mitologijoje, senosios Lietuvos valstybės istori jo -
je, gamtos ir senųjų baltų (prūsų, žemaičių, kur -
šių, lietuvių aukštaičių, latvių) sugyvenimo san -
tar  vėje. 

Tai nėra klasikinė akvarelė, kai vandeninis
da  žas liejamas ant popieriaus, išgaunant efektą
skaidriais jo nutekėjimais per baltą lakštą. Tai jau
valinga menininkės ranka, kai į klasikinę ak va relę
jungiama daugelis kitų dailės rūšių elementų: ne
tik spalva, linija, bet ir tapybos potėpis, grafikiniai
šrifto fragmentai. Visa tai galima vadinti autorine,
labai individualizuota atlikimo technika. Štai ką
apie Vijos Tarabildienės kūrybą sako dr. Vaida
Ščiglienė leidinyje „Baltų menas”: „Dide lis este ti -
nio poveikio krūvis Vijos Tarabildienės kū ry boje
ski riamas spalvai ir linijai. Jos skverbiasi į darbo
struktūrą, neleisdamos akvarelei spontaniškai lie -
tis ir nutekėti. Viename kūrinyje – ir smulkios, kone
gra fiškos linijos, subtilūs simbolių išraižymai ir
drą sūs tapybiški potėpiai, ir skambios, intensyvios
spalvos. Visuma įgauna nepakartojamo žaismo, jė -
gos, emocinio stiprumo.”  Jai antrina ir atidžiai į
Vi jos kūrybą įsigilinusi mūsų menotyros grandė
Ni jo lė Tumėnienė, aptardama tą atmosferą,
kurioje augo, brendo, sėmėsi kūrybinių impulsų
daili nin kų (apskritai – menininkų, rašytojų)
karta, jau iš trūkusi iš socialistinio realizmo
primestų kanonų ir besiveržianti pažinti savo
tautos ir valstybės šaknis. „Vijos Tarabildienės
pasaulėjauta brendo tais laikais, kai lietuviams
buvo labai svarbu iš saugoti tautinę savastį.
Dailininkė buvo viena iš tų, kurie gilinosi į baltų
praeitį, ypatingą dėmesį skir dama archeologijos
teikiamoms žinioms apie senąją baltiškąją kultūrą.
Ji visą gyvenimą ieško pastovių archetipinių
vertybių, priešingai nūdienos meno chaosui. Vija
pergyvena dėl Vilniaus architektūros pa veldo
nykimo, gilinasi į etninės kultūros išsau gojimo
problemas, į mitologiją. Ir ją itin jaudina kūryba tų
menininkų, kurie mylėjo lietuvių tauto saką,
liaudies meną, senąjį Vilnių ir apskritai Lie tuvos
istoriją.” 

Tie menininkai, kuriems savo akvareles skyrė
Vija Tarabildienė savo parodoje „Tapatybės mozai -
ka. Fragmentai” (teko ją pamatyti Druskinin kuo -
se), tai 1988 metais Amerikoje sutiktas dailininkas
Viktoras Petravičius ir mūsų Vilnių poetine šviesa
apgaubusi Judita Vaičiūnaitė. Ypač sudėtingai
ornamentuotas Juditai Vaičiūnaitei skirtas ciklas
„Juditos laiškai Vilniui”. Štai ,,Laiškas, skirtas Vil -
niaus madonai” (2004 m. akvarelė), primena mo nu -
mentą, kuriame įrėžtas Visų Šventųjų bažnyčios
siluetas, prie jo šono glaudžiasi tamsiaveidė Ma do -
na. Kelių spalvų šriftas – Juditos eilėraščio nuo -
trupos, vingiuoja per visą lakštą. Arba „Angelas” –
iš aukso, bronzos, mėlio tonų „iškarpyta” kampuo -
ta sparnuotos būtybės figūra... 

Vijos Tarabildienės gyvenime itin turtingas
pir masis XXI amžiaus dešimtmetis, susijęs su
serija paveikslų „Baltų ratas”, tęsiamas pava di -
nimu „Tapatybės mozaika”. Tapatybės paieškos
įtrau kia į kūrybinius ieškojimus vis daugiau
menininkų. Štai ir Vijos darbų sąraše yra ciklas
„Laiš kai senajai Nidai” (2004), kur turtingoje įvai -
riais Neringos ženklais-simboliais išraižytoje tri -
sluoksnėje akvarelėje ornamentiškai žaidžia bal -
tos negatyvo raidės gelsvuose saulės, kopų,
melsvuose dangaus ir jūros spalviniuose tonuose.
Kitas ciklas – mitologiniai akmenys, aptikti Šiau -
rės Rytų Lietuvoje, kuriuos autorė vadina šven -
taisiais, nes jie tarnavo Perkūno vandeniui kaupti
arba kaip aukurai. Dailininkės santykis su jais
labai organiškas, nes, kaip ji sakė, kalbėdama apie
vaikystę, akmenys tada buvo jos nebylieji draugai.
V. Tarabildienės skylėtieji akmenys, atlikti sgra -
fito, pastelės, akvarelės technikomis, šviečia šli -
fuotų brangakmenių spalviniu turtingumu. Ak va -
relinių spalvų ir tapybinių potėpių žaismui tar -
nauja ir faktūrinis grublėtas lakšto paviršius,
pade dantis išgauti optiškai iškilius meninius
objektus. O iš ankstyvojo ciklo „Nykimas. Mažajai
Lietuvai” (1996–1997 metai) galima matyti gal ne -
drąsų menininkės bandymą pagauti esminius ny -
ki mo momentus – daug balto lapo paviršiaus ir mi -
nimalios architektūros detalės – langas su mūro
ap vadu, durys su metalo kaliniais. Senosios prūsų

kultūros liekanos...
Ypatinga energija išsiskiria neeilinio dydžio

akvarelė „Žalgirio mūšiui 600. Vytauto vyčiai”
(2010 m.) Balta linija išpieštų žirgų veržlus skrydis
per dangų, atrodo taip, tarsi ore prieš raitelius
sklęstų mintis – nugalėti bet kuria kaina... Pir ma -
me paveikslo plane plaukia masyvūs vėliavų ant -
galiai. Žirgams už nugaros pasilieka ruda gardinė
pi lis, paženklinta sukepusio kraujo spalva...

Būtų galima daug rašyti apie „Baltų rato”
ciklus – Ritualinį (2000-tieji), Saulės vežėčias (2001-
ieji), Prūsijai atminti (2002-tieji), Rudens lygiadienį
(2011-tieji), apie griežtas piramidines jų kompo zi -
cijas, apie ženklus-simbolius – svastikas, senų ka -
la vijų likučius, smeigtukų, segių, apeiginių fi gū -
rėlių archeologinius radinius, kuriuos perskaityti
gali tik tam pasirengęs žiūrovas. Bet tai yra ar -
cheo loginių radinių kalba mums – apie mūsų pro -
tėvius. Labai aiški, materializuota, iškilusi iš po
žemių kal ba. Reikia pamatyti visą paveikslų seriją,
ko ir lauksime jubiliejinėje parodoje. 

Šiuo metu tegaliu paklausti dailininkės: Kas
vis dėlto Jumyse formavo senosios Lietuvos istorijos
(mitologijos, etnografijos etc.) pažinimo troškimą –
tėvų pažiūros ir biblioteka (jei tokia namuose buvo),
intuityvus suvokimas, kad sovietinė Lietuva negy -
vuos amžinai? Kodėl tik Atgimimo pradžioje (drau -
ge su akvarele) atsirado padidintas dėmesys baltų
(prūsų, žemaičių, kuršių, aukštaičių) temai? Kokie
vidiniai impulsai skatina kurti šia individualia
(auto rine) technika akvarelę, kuri turinio prasme
yra net pranašesnė už klasikinę?

Štai ką ji man atsakė: „Visada turėjau viltį,
kad atgims Lietuva. Senosios Lietuvos istorijos pa -
ži nimo troškimą formavo taip pat ir mano tėvų
pažiūros. Anksti išmokau skaityti ir daug perskai -
čiau – iš tėvelio bibliotekos prieškaryje leistas kny -
gas, kurias jis persivežė į Domantų kaimą. Bet vie -
nos naktinės kratos metu jas išsivežė stribai...

Domėtis istorija, mitologija, etnografija skati -
no ir Rimtas. Jaunystėje daug keliavom po Lie tu -
vą, dalyvavom etnografinėse ekspedicijose. Kūriau
darbus šiomis temomis ir anksčiau. Ką tik baigusi
institutą, nutapiau triptiką „Praeities aidai: Ąžuo -
las, Piliakalnis, Architektūra”, (1968). Bet... jaunų -
jų dailininkų parodoje jie nebuvo eksponuoti.
Trum  pai pakabėjo tik kavinėje „Šaltinėlis”. 

Akvarelės technika, matyt, labai tinka mano
charakteriui. Daug dirbant, natūraliai atsirado ir
ta individuali autorinė akvarelė, nes pradėjau nuo
klasikinės. O jos pasimokyti buvo iš ko, nes labai
gerų akvarelininkų buvo tarp lietuvių ir latvių. Iki
šiol atsimenu Kaune, M. K. Čiurlionio muziejuje,
eks ponuotą latvių akvarelininko Kurto Fridich -
sono parodą. Mane labai sužavėjo jo darbų tech -
ninė ir plastinė išraiška...”

Ir dar vienas klausimas: Kiek daug ir kokiais
būdais Jūs pasisėmėt kūrybai impulsų, patekusi į

Tarabildų šeimos ratą? Ar garsių menininkų
dinastija labai veikė Jūsų individualybę, ar buvote
savimi, nepaisant fantastiškai pavykusios Jūsų ir
Rim to Tarabildos sąjungos – asmeninės ir kūry -
binės? 

„Iš vaikystės knygų jau pažinau dailininkę
Domicelę Tarabildienę ir labai žavėjausi jos ilius -
tra cijomis. Rimtas apie savo mamą yra pasakęs: ji
– ta balta obelis, kuri nemetė šešėlio, o tik švietė savo
žmogiškumu, gerumu... Ji labai skatino kurti. Šei -
ma buvo darbšti ir dvasinga. Domicelė man buvo ir
draugė, ne tik Rimto mama. Menininko individua -
ly  bė susiformuoja ne iš karto, o tik daug dirbant.
Manęs negąsdino, kad patekau į garsių menininkų
šeimą. Dvasinga aplinka savaime suteikė impulsų
kūrybai...”

Jubiliejinei parodai (Vija yra gimusi 1942 m.)
dailininkė tikisi užbaigti darbą, kuris siejasi su jos
vaikystės žeme. Kūryba yra jos gyvenimo būdas, o
jos motto: bet kokiomis aplinkybėmis išlikti žmo -
gumi...

Šiek tiek žinių iš dailininkės kūrybinės
biografijos 

Skaitytojui įdomesnės personalinės parodos

1988 – Čiurlionio galerija, Čikaga, JAV (akvarelė,
tapyba, grafika)

1993 – „Arkos”, galerija, Vilnius

1994 – Mulheim/Ruhr, Rhein Ruhr Zentrum,
Vokietija (akvarelė ir grafika)

1996 – Žemaičių dailės muziejus, Plungė

2001 – Lietuvos dailės muziejaus ir Žemaičių
kultūros fondo parodų salė, Vilnius

2012 – „Tapatybės mozaika. Fragmentai”, Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos galerija, Vilnius;
V.K. Jonyno galerija, Druskininkai.

Įvertinimai

1997 – LDS premija – parodoje „Lietuvos peizažas”

1998 – Diplomas – Lietuvos nepriklausomybės 80-
mečiui skirtoje dailės parodoje, Kauno paveikslų
galerijoje

2001 – Diplomas ir LDS prizas – Tarptautinėje
Baltijos akvarelės trienalėje

2005 – III-oji Teofilio Petraičio premija –
Vilniaus dailės muziejaus ir Čiurlionio gale -
rijos (Čikaga) konkurse „Lietuvos kelias”

Darbų yra Lietuvos dailės muziejuje, Žemaičių
dailės muziejuje, Vilniaus dailės akademijos mu -
ziejuje, Paryžiaus Nacionalinio universiteto biblio -
tekoje ir privačiose kolekcijose JAV, Vokie tijoje,
Lenkijoje, Italijoje, Norvegijoje, Švedijoje, PAR,
Kanadoje. �
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Antrasis tarptautinis Jaunimo muzi -
kos festi valis-konkursas „Su muzi -
ka per Europą” Lie tuva–Italija 2012

vyko gegužės 30 – birželio 4 dienomis. Džiu -
gu, kad jaunimas iš visos Lie tuvos su va -
žiavo parodyti savo sugebėjimų, pa si sem ti
patirties ir toliau siekti geresnių re zul tatų.
Šiais metais konkurse varžėsi taip pat
jaunieji ta len tai iš Italijos ir Kalinin grado.
Pagaliau ir paties festivalio-kon kurso tiks -
las suaktyvinti ir tęsti kul tūrinį-švietėjišką
Lietuvos ir Italijos bendra dar bia vimą tarp
mu zikos ir meno mokyklų, gim  na zijų, kon -
ser vatorijų, aukš   tųjų mo kyklų. 

Viena iš festivalio da lių – meistriškumo
kursai studentams ir mokiniams, kuriuos
vedė iš Italijos at vykę profesorius Andreas
Co enas (pianistams) ir pro fe sorius Luigis
Tufa no (fleitininkams). Profesorius Coenas
yra baigęs mu zikologijos specialybę La Sa -
pienza Universitete (Roma), apgynęs di ser -
 ta ciją apie Domenico Cimarosa ilgai ap -
leistus ir ne paskelbtus klaviatūros dar bus,
įgijęs klavesi ni ninko diplomą Karališka ja -
me mu zi kos koledže Lon done. Coenas nuo 1986 me -
tų dir bo Italijos transliuotojo (RAI-Radio tele vi -
sione Italiana), Vati kano transliuotojo (Radio Vati -
cana) ir televizijos Stream TV muzikos kon sul tan -
tu; jis moko se no vi nio fortepijono specialy bės Šv.
Ceci lijos konser vatorijoje Romoje ir klave sino
specia ly bės L‘Aquila A. Casella konserva to rijoje ir
yra pir masis var go ni ninkas Švento Gia co mo Au -
gusto bazilikoje Ro mo je. Šiuo metu jis priklauso
leidinio ,,Muzio Cle menti Opera Omnia” moks li -
niam ko mi tetui, Ad Parnassum (XVIII ir XIX
amžiaus ins tru men tinės muzikos žurnalas) pa -
tariamajai tarybai ir leidžia pirmąjį B. Marcello
„Es tro peotico-armonico”. Jo kursų tikslas – supa -
žin dinti su isto riškai pagrįsta baroko muzi kos atli -
ki mo praktika klavišiniams ins trumen tams.

Profesorius Tufano šiuolaikinės fleitos stu di -
jas baigė Romos S. Cecilia konservatorijoje, o senų -
jų fleitų – traverso Veronos F.E.Dell‘Abaco kon   ser -
vatorijoje. Tufano dėsto šiuolaikinę flei  tą ir tra ver -
są L’Aquila A. Casella konservato ri jo je, kur taip
pat yra atsakingas už ryšius su visuo mene ir meni -
nę veiklą. Jis taip pat dėsto „Garso komunikaciją
ir muzikos didaktiką” L‘Aquila vals ty biniame uni -
ver sitete, Edukologijos fakultete. Kaip atlikėjas
grojo didžiuosiuose Italijos teat ruo se kartu su
pasaulinio garso atlikėjais L. Buz zan ca, A. Fo, E.
Nazzariu ir kt. Aktyviai atsisklei džia mokslinėje
veikloje, tyrinėdamas ankstyvo sios mu zikos isto ri -
nius šaltinius, ir dažnai yra kvie čia mas atlikti pla -
tų repertuarą tam pritai ky tais ins tru mentais nuo
renesanso, baroko iki šiuolaikinės muzikos. Jo
kur  sų tikslas – supa žin dinti moks lei vius ir stu den -
tus su XVIII a. pirmos pusės fleitų re pertuarais.
Tam tikslui jis atsivežė visą komplektą fleitų nuo
renesansinės traversos iki šiuolaikinės flei tos. 

Meistriškumo kursuose dalyvavo Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentai,
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Na cio -
nalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vil niaus
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos,
Vil niaus Karoliniškių muzikos mokyklos mo ki -
niai.

Pirmą kartą Lietuvoje profesorė Bianca Lucia
Iorio iš Italijos vedė paskaitą-seminarą „Muzikos
terapija be sienų”. Profesorė yra baigusi L‘Aquila
Alfredo Casella konservatoriją, fortepijono specia -
lybę. Aktyviai koncertuoja ir veda paskaitas–kon -
cer tus visų lygių mokyklose. Pati organizuoja ir
lan ko didaktikos ir muzikos kursus Italijoje ir už -
sie nyje. Taip pat studijavo specialųjį muzikos tera -
pijos ketverių metų kursą Asyžiaus–Cittadelle uni -
versitete Pro Civitate Christiana. 

Festivalį-konkursą ir meistriškumo kursus
organizavo VšĮ Musica Vitale ir Vilniaus Juozo Tal -
lat-Kelpšos konservatorija. Antrus metus ren gi nį
glo boja Lietuvos Res publikos ambasada Itali jo je ir
Italijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Ren ginio
partneriai – Lietu vos muzikos ir teatro aka de mija,
Italų kultūros institutas. Pagrindinės fes ti valio kon -
kurso organizatorės – mokytoja eksper tė Nijolė

Karaškaitė ir pianistė klavesinininkė, VšĮ Musica
Vitale įkūrėja Nijolė Dorotėja Be niu šy tė. 

Žymūs atlikėjai iš Italijos prof. Coenas ir prof.
Tufano festivalio–konkurso atidarymo proga ge -
gužės 31 d. koncertavo Taikomosios dailės mu  zie -
juje. Prof. Coenas grojo senoviniu kla ve sinu, kurį
koncerto proga paskolino Vilniaus uni  versitetas.
Tai rankų darbo instrumentas, pa ga   min tas Pra -
hoje. Festivalio-konkurso organi zatorė klavesi -
ninin kė N. D. Beniušytė, studi juo da ma Pra hos
HAMU akademijoje, klavesino kla sėje, tu rėjo pro -
gą stebėti šio klavesino gamybą. Prof. Lui gi Tufano
grojo senovine barokine fleita – tra ver su, pa ga -
mintu R. Tutzo (G. A. Rottenburgho ko pi ja). Se no -
sios muzikos meistrai iš Italijos atliko G. F. Hen -
delio, G. P. Telemano, J. S. Bacho kūrinius flei  tai ir
klavesinui. 

Pirmosios festivalio-konkurso dienos per klau -
sos vyko Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos kon ser  va to -
rijoje. Jos direktorė Doleroza Pilikauskienė pa -
svei  kino konkurso vertinimo komisiją, daly vius,
ypač pačius mylimiausius mažuosius atli kė jus,
taip pat jų mokytojus, tėvelius ir visus susi rin ku -
sius. Palinkėjo atlikėjams drąsos, sėkmės ir skam -
bių muzikos garsų.

Festivalio-konkurso įkūrėja ir organizatorė N.
D. Beniušytė pasidžiaugė praėjusių metų kon kurso
sėkme, pabrėždama, kad šiais metais atvyko dar
daugiau gerai pasiruošusių atlikėjų, ypač ma žų jų,
ir palinkėjo, kad jiems būtų graži šventė. Pristatė
festivalio-konkurso vertinimo komisiją, kuri buvo
pasiruošusi dirbti visas tris konkurso dienas: ko -
misijos pirmininkas – LMTA prof. Pet ras Kunca,
Europos kamerinės muzikos dėstytojų aso ciacijos
(ECMTA) valdybos narys; nariai: LMTA prof. Va -
len tinas Gelgotas, Lietuvos Nacio nalinės filhar mo -
nijos Simfoninio orkestro solo flei tistas; prof. An -
drea Coenas; prof. Luigis Tufano; LMTA Kameri -
nio ansamblio katedros vedėja, pia nistė prof. Dalia
Balsytė; LMTA Dainavimo kated ros docentė, voka -
linio ansamblio Inmezzo vado vė Aušra Stasiū nai -
tė-Čepulkauskienė; jaunosios kar   tos pianistas
Aidas Puodžiukas; pianistė kla ve si nininkė Nijolė
Dorotėja Beniušytė. Trys die nos, pilnos muzikos ir
teigiamų emocijų, iš ver ti nimo komisijos narių pa -
reikalavo didelės atsa ko mybės ir atidumo, nes rei -
kėjo pastebėti ir įvertinti pa čius geriausius.

Birželio 4 dieną LMTA Didžiojoje salėje įvyko
fes tivalio-konkurso uždarymas, laureatų, diplo -
man  tų apdovanojimas ir laureatų koncertas. Di -
džioji salė vos sutalpino atvykusius jaunuosius
mu    zi   kantus, jų mokytojus, tėvelius ir gimines.
Ren    ginio organizatorė Nijolė Karaškaitė pristatė
gar bės komitetą: Lietuvos Respublikos amba sa do -
rių Italijoje J. E. Petrą Zapolską, Italijos Res pub -
likos ambasadorių Lietuvoje J.E. Renato Marią
Ric  cį, Italijos Respublikos ambasadoriaus pirmąją
sekretorę Laurą Ranalli, LMTA rektorių prof.
Zbig nevą Ibelhauptą ir Vilniaus Juozo Tallat -Kelp -
šos konservatorijos direktorę Dolerozą Pilikaus -
kienę.

Festivalio vertinimo komisijos pirmininkas

prof. Kunca pasidžiaugė turėjęs nepaprastai pui -
kius žiuri komisijos padėjėjus. Profesorius sa kė,
kad kartais komisijai buvo nelengva apsi spręs ti,
visi dalyviai pasirodė labai gerai. Komisija spren -
dė kruopščiai, elegantiškai ir lengvai, nes ji yra la -
bai profesionali. Pirmininkas padėkojo vi siems ko -
mi sijos nariams, kurie taip gerano riš kai skyrė sa -
vo laiką ir įdėmiai klausėsi kiekvieno dalyvio. Ko -
misijos nariams buvo ko ir patiems pa simokyti iš
koncertuojančių vaikų, nes jie kitaip gir di pasaulį
nei suaugusieji. Padėkojo visiems tė vams, kurie
leidžia vaikus mokytis muzikos. Gro dami kame ri -
niuose ansambliuose, vaikai iš moks ta vienas kito
klausytis, girdėti ir pritarti – pasiek ti bendrą har -
moniją. Jis net palygino tai su vals ty biniu požiū -
riu, kad savo valstybėje turėtume gir dėti vienas ki -
tą. Džiugu, kad mes turime talen ti gų vaikų ir juos
šiandieną išgirsime.

Profesorius Tufano, pasisveikinęs lietu viš kai,
pajuokavo, kad tik tiek išmokęs, atsiprašė ir toliau
kalbėjo itališkai. Padėkojo organizatoriams už
sumanymą ruošti tokius renginius, ar ti nan čius dvi
šalis, taip pat padėkojo Italijos ambasadai, su tei -
kusiai unikalią progą ne tik koncertuoti Lie tuvoje,
dalintis profesinėmis žiniomis, bet ir megzti nau -
jus tarptautinius švietėjiškus ry šius su Lietuva.
Profesorius, dirbdamas vertinimo ko mi sijoje, nie -
ka da negalvoja apie nugalėtojus – tie siog įdėmiai
visus išklauso. Jis patarė nu siraminti tiems jau -
nuo liams, kurie nelaimėjo pirmų vietų, neprarasti
vilties ir toliau sėkmingai dirbti, džiau gėsi visais,
nors ir nieko nelaimėjusiais, atlikėjais. Profesorius
sveikino tėvelius ir mo kytojus, dėkojo, kad jie
padeda vaikams tobulėti.

Renginio organizatorė N. D. Beniušytė pasi -
džiaugė, matydama pilnutėlę LMTA Didžiąją salę,
padėkojo renginio globėjams, be kurių šis renginys
neįvyktų, organizatoriams, partneriams, donato -
riams, rėmėjams – Lietuvos užsienio reikalų mi -
nis   terijai, Almos Adamkienės ir Sauliaus Karoso
labdaros ir paramos fondams. 

Po to ėjo nekantriai lauktos apdovanojimų
iškilmės. N. D. Beniušytė ir konkurso vertinimo
ko mi sijos pirmininkas prof. Kunca apdovanojo
dip lo mantus, o trečių, antrų ir pirmų vietų laurea -
tams įteikė diplomus, medalius ir daiktinius pri -
zus. Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo
var dinė stipendija skirta pirmos vietos laureatei
dainininkei Ilonai Pliavgo (LMTA, doc. Jolanta
Čiu rilaitė). Almos Adamkienės labdaros ir para -
mos fondo vardinė stipendija skirta Grand Prix
laureatui pianistui Mangirdui Janušaičiui (Kauno
J. Naujalio muzikos gimnazija, mokytoja Rymantė
Šerkšnytė). Renginį vainikavo įspūdingas laureatų
koncertas.

Jaunieji muzikantai, mokytojai, vertinimo ko -
misijos nariai, tėveliai labai džiaugėsi įvykusiu
fes ti valiu-konkursu, nuoširdžiai dėkojo organi za -
to riams ir laukia rudenį įvyksiančio tęsinio – tarp -
tau  tinio festivalio, kuris vyks Lietuvoje ir Ita lijoje. 

�
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LIDIJA VELIČKAITĖ

Jaunųjų muzikos talentų spindesys Vilniuje

Festivalio-konkurso uždarymas LMTA Didžiojoje salėje. Arvydo Karaškos nuotr.



Kai homo sapiens nulipo – o gal nukrito – nuo
ša kos, jis iškart pradėjo šokti, nes kitaip
dar nemokėjo atskleisti savo jausmų. Tai

bu vo laikotarpis prieš urvų piešinius ir sienų tapy-
bą – anksčiau, nei atsirado dievukai, iškalti iš ak -
mens ar iš medžio, anksčiau, nei ėmėme dainuoti
dai nas ir vaidinti dramas su dialogais. Prieš visa
tai buvo šokis. Graikai seniai žinojo, kad šokiu vis -
ką galima pasakyti be žodžių, kartais pa lydėti ju -
de sį muzika arba daina. Šokdami jie papasakodavo

savo iš gyve ni mus, savo pra -
eitį, išreikšdavo meilę, skaus -
mą, jausmus, vis ką, kas yra
žmo giška. Kol žmo nija nemo -

kė jo rašyti ir pasa ko ti, ji šokdama pasakydavo vis -
ką, ką norėdavo pasakyti. Ir tokiu būdu daug
kasdieninių nuotykių buvo išsaugota iki tol, kol
atėjo Homeras jų ap dai nuoti ir užrašyti – mūsų
nuostabai ir susižavė ji mui.

Homero kūryba mini, kaip Tesėjas, mušęs Mi -
notaurą – pusiau jautį, pusiau žmogų, grįžo gyvas
iš Kretos Ariadnės auksinio siūlo kamuo liuko
dėka. Galėjo išeiti iš labirinto ir išvaduoti jau nus
atėniečius nuo baisios mirties. Grįžęs į Atė nus,
pasitelkęs šokį, Tesėjas papasakojo, kaip jis tai
padarė.

Lietuvių šokiai – turbūt seniausia meno for -
ma, išsaugota iš kartos į kartą ir prosenių per duo -

ta vaikams ir anūkams, kurie ma -
giš ko ritualo metu tampa lietu -
viais, išmoksta kalbą, dainas, susi -
pažįsta su papročiais ir mitologija.
Kas nėra buvęs šokių šventėje, ne -
ži no, ką praranda. Baltų šokių
šven   tė tapo ketverių metų tradi ci -
ja, sukviesdama daugiau lietu viu -
kų negu bet koks kitas įvykis. Tai
dar vienas išeivijos kūrinys, kurį
gavome iš Lietuvos ir atiduo dame
Lietuvai – ir mes visi, ir mū sų pro -
se niai bei vaikaičiai. 

Pirmoji Bostono šokių šventė
(ir XIV JAV) sutraukė apie 2000 šo -
kėjų ir apie 6000 žiūrovų. Skam ba
gal kiek paradoksaliai, bet visgi
įdo mu, kad mus daugiau jungia šo -
kiai, negu dailė, muzika, poezija ar
bendruomenės veikla. Šokiai ir,
aiš  ku, dainos – tai nuostabus deri -

nys. Regis, prieš dešimtį metų Vilniuje ir vyko Dai -
nų ir šokių šventė, kur šokis ir daina buvo kartu.
Tada tikrai užmiršti politikus, teisėjus, valdžios
biurokratiją ir jautiesi laimingas, būdamas tik
lietuvis.

Gal simboliškai, bet visai realiai antroje šven -
tės dalyje įvyko tikras susižiedavimas – Čikagos
,,Grandies” šokėjas Paulius pasiūlė savo ranką Los
Angeles LB ,,Spindulio” šokėjai Alexandrai. Bet
vei kiausiai ne viena šventės porelė sumanė tapti
lie tuviška šeima ir pagausinti naujų šokėjų būrį.
Tai irgi šokių šventės išdava. Argi tai ne puiku? 

Ir visgi sunku suprasti, kur dingo Lietuvos
val džios atstovai? Seimo pirmininkės Irenos Degu -
tienės sveikinimas buvo puikus, bet – internete.
Manyčiau, esu skaitęs geresnių. Buvo praleista
pui  ki proga susipažinti su Lietuvos jaunimu. Kur
buvo tautos prezidentė, ministras pirmininkas,
užsienio reikalų ministras? Nežinau, kam mums
reikėjo aštuoniolikos – ar kiek jų ten buvo – garbės
konsulų? Vargu ar kokią naudą suteikė 60 minučių
kalbos, pristatant nežinia kieno parašytus Ameri -
kos viceprezidento ir kitų asmenų sveikinimus,
kurių dauguma jau buvo paskelbti programoje.
Rengėjai iš patirties turėjo suprasti, kad ne tie
surašyti žodžiai yra svarbūs, bet paties žmogaus
pasirodymas ir šypsena. Gerai, kad nors ambasa -
do rius Žygimantas Pavilionis suskubo asmeniškai
pasveikinti. 

Visą valandą užtruko kalbos, užuot leidus jau -
nimui šokti. Juk mes atėjom šokti, ne klausyti pa -
skaitų. Jeigu čia šokių šventė, tai šokim ir dainuo -
kim. Užteko tik pažvelgti į tūkstantinę minią: visi
šoko su džiaugsmu ir šypsena, su entuziazmu ir
meile, nuo mažiukų iki senų jautėsi laimingi, bū -
da mi lietuviais. Nereikėjo jokių pompastiškų
kalbų, ,,kalbėjo” pati šventės sėkmė. Būtų užtekę
tik padėkoti visiems šventės organizatoriams ir
auko tojams. �
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Šokių mitologija 

įro dymas, kurio pagrindinis tikslas yra pratur tin -
ti tautos paveldą ir perduoti jį ateinančioms kar -
toms.

Tačiau labiausiai mane į Nai sius atvykti
traukė teatrų spektakliai. Kaip ir pridera tėvų
pali ki mo puoselėtojams, per dvi festivalio dienas
čia pa ro dyti net penki spektakliai. Pirmasis,  žino -
ma, vai kams. Tai „Pasaka apie Dievo vaikelį” (pje -
sės autorius ir režisierius Vytautas V. Lands ber -
gis), antrasis – režisierės Eglės Grigalaitytės reži -
suotas veikalas apie kunigaikščio Algirdo per galę
prieš mongolų Aukso ordą prie Mėlynųjų van denų.
Jis sukurtas pagal Ugnės Kazanavičiūtės kū rinį ir
skirtas paminėti šio mūšio, išgelbėjusio Euro pą,
650-ąsias metines. Dar pamatėme ir stu den tišką
muzikinį Naisių vasaros teatro trupės spektaklį
„Ty kus vakars”, besiremiantį Šiaulių uni versiteto
lietuvių kalbos studentų sukurtu scenarijumi apie
dabarties jaunimo godas (rež. Regina Stepona vi -
čiūtė). Gilus, išmintingas, kupi nas tikrų išgyve ni -
mų bei talentingų sceninių prie monių buvo ir jau -
nos teatro trupės iš Vilniaus ko le gijos spektaklis
„Lietuviška istorija” (vadovė – žymi mūsų šalies
ak torė, Auksinio scenos kryžiaus laureatė Eglė Ga -
brė naitė, režisierius – Ramūnas Cicėnas, sukūręs
ne vieną įsimintiną vaidmenį Vil  niaus Mažajame
teatre).

Tačiau didžiausia Naisių vasaros teatrinės da -
lies kulminacija tapo prieš dvejus metus režisierės
Reginos Steponavičiūtės drauge su Šiaulių univer -
sitetą baigusių jaunųjų aktorių kursu inicijuoto ir
Ramūno Karbauskio mecenatystės dėka įkurto
Nai  sių vasaros teatro premjera pagal Renatos Še -
re lytės romaną „Mėlynbarzdžio vaikai”. Spek tak -
lis paliudijo, kad Lietuvoje gimė dar vienas išties
savitas ir profesionalus kolektyvas ir kad ta len tin -
gų bei iniciatyvių žmo nių dėka tik rą  aukštąjį me -
ną galima kurti ne tik didžiuosiuose mies tuose, bet
ir kaime. Juk taip buvo įkurtas ir le gen dinis Juozo
Miltinio teatras Panevėžyje, kuris, iš da barties žiū -
rint, tuomet tebuvo provincijos mies telis be jokios
pramonės ir gausybės gyventojų. Žinoma, Mil ti nis
buvo išskir tinė Lietuvos teatrinio gy ve nimo as -

menybė, bet ką mes žinom,
gal šie jauni ir ta len tingi žmo -
nės ateityje taps ne mažiau
garsūs, nei J. Miltinio iš ug dy -

ti Stasys Petro naitis, Bronius Bab -
kaus kas, Donatas Banionis, Dalia
Me lėnaitė ir kiti. O taip manyti ir ti -
kėtis leidžia įsimin tini ir talentingai
sukurti jaunųjų pro fesionalių akto -
rių vaidmenys spektaklyje „Mėlyn -
barz džio vaikai”. Bene visi spektak -
lio personažai – ryškūs aktoriniai
darbai, pradedant Senele (Birutė
Kak    tytė) ir Tėvu (Valdas Vaitiškis),
Mė lynbarzdžiu (Arūnas Jo ku baus -
kas) ir partsekretoriumi Bibikovu
(Re migijus Pe lenis), ir, tęsiant įspū -
din gą girliandą, – Seseria (Vai da Ka -
valiaus kai tė), Daktare (Orinta Jazdaus kaitė), de -
gra duojančia Elyte (Elida Dubinskytė – Ši mai tė),
Motina (Ger da Vilimaitė), „Govorilka” (Pau lius
Budrys), kaimy nais ir aktyvistais, ku riuos vaidina
visi tru pės aktoriai. Tačiau bene ryškiau siai ir
įtaigiausiai sukurtas Brolio (Tomas Mon tvila)
vaidmuo, kupi nas talentingų aktorinės iš raiš  kos
priemonių ir dramatinės gelmės, su vo ki mų ir
pras mių labirin tų, skatinančių vis prisi min ti ir iš
naujo apmąstyti šį aktorinį darbą. Manau, kad šis
vaidmuo galėtų realiai pretenduoti į akto riams
profesionalams tei kiamų Auksinių scenos kryžių
apdovanojimą de biu to kategorijoje.

Nemažai, sukuriant šį teatrinį įvykį, prisidėjo
šalyje ir už jos ribų žinomi scenos asai – daili nin -
kas Galius Kličius, sukūręs neperkrautą, bet labai
tikslią spektaklio scenografiją, leidžiančią ne sun -
kiai pritaikyti pastatymą įvairiose erdvėse, mat
Naisių teatras – gastroliuojantis kolektyvas, ro -
dan   tis savo spektaklius nemokamai visoje šalyje.
Spektaklio judesio režisierė – plačiai žinoma sce -
nos plastikos specialistė Vesta Grabštaitė, dau ge -
lyje spektaklio scenų prisidėjusi, sukuriant išraiš -
kingą ne tik masinių, bet ir individualių vaid  menų
plastinį sprendimą.

Bet didžiausia šio neeilinio teat ri nio įvykio
Lietuvoje kaltininkė, žinoma dramos teatro re ži -
sierė ir Naisių teatro įkūrėja, pastačiusi ne vieną
pui kų spektaklį Šiaulių dramos teatre – Regina
Ste ponavičiūtė. Tai jos režisūrinio talento ir li te -

ratūrinio įžvalgumo bei meilės lietuvių litera tūrai
dėka Naisių festivalio ir, tikiuosi, visos Lietuvos
teatro gerbėjai turėjo ir turės galimybę pasinerti į
talentingo ir jau pelniusio tarptautinį pripažinimą
bei premijas Renatos Šerelytės ro ma no „Mėlyn -
barz džio vaikai” gelmes, kuriose įam žinti tragiški
Lie tuvos grįžimo į laisvę laikotarpio žmonių
likimai ir godos.

Vis dėlto kaip besižavėčiau šiuo talentingu sce -
nos meno kūriniu, teisybės dėlei reikia pasakyti,
kad jame dar reikėtų kai ką patobulinti, kaip ir
kiek viename naujame teatriniame darbe, ypač jo
muzikinio apipavidalinimo srityje. Tai, manau,
atei  tyje šis gabus kolektyvas ir padarys. Belieka
palinkėti jiems tolesnių, ne mažiau sėkmingų
spek  taklių ir rėmėjų pagalbos kilniame lietuvių
teat ri nio gyvenimo ir plėtros kelyje.

Savo įspūdžius norėčiau užbaigti citata iš Nai -
sių vasaros festivalio puoselėtojo Ramūno Kar -
baus  kio, subūrusio nemažą būrį ir kitų rėmėjų, žo -
džių, pasakytų pasibaigus šiam įspūdingam ren -
giniui: „Esame dideliame kelyje į tautos sąmo nė -
jimą, kelyje, kuris galbūt sunkiai įveikiamas, bet
kito kelio nėra. ‘Naisių vasaros’ serialas, Naisių
va  saros teatras, Naisių muziejai, festivalis, šventės
yra mūsų įrankiai, valant kelią į tikslą. Lietuva ga -
li ir turi būti kultūros Meka Europoje. Tam ne rei kia
milžiniškų pinigų, tiesiog tikėjimo ir realių pa -
stangų visur, kur esame ir tiek kiek pajėgiame.” Ne -
gi šiam viltingam siekiui galėtume nepritarti? �
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