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Popietė pradėta pasakojimu apie 
40 metų trukusią lietuviškos spau-
dos ir raidyno draudimo politiką, 
apie žmones, kurie atliko ypatin-
gą vaidmenį Lietuvos istorijoje 
– knygnešius. Per visą draudimo 
laikotarpį knygnešiai buvo bau-
džiami kalėjimu, piniginėmis bau-
domis, naikintos ir degintos lietu-
viškos knygos, tačiau slaptų knygų 
gabentojų atkaklumas apgynė ir 
išsaugojo lietuvišką žodį.

Varėnos ir Valkininkų apylin-
kėse veikė nemažai knygnešių ir 
daraktorių. Valkininkų bažnyčios 
kunigas Silvestras Gimžauskas 
skatino ir pats aktyviai dalyvavo 
lietuviškos spaudos platinime. Is-
toriniuose šaltiniuose minima apie 
18 Valkininkų krašto knygnešių, 
tai Dargužių, Čižiūnų, Valkininkų, 
Vaitakarčmio, Puodžių kaimų gy-
ventojai, kurie nebijodami sunkios 
kelionės į Kauną, Tilžę, nešė lietu-
višką spaudą ir platino kaimuose.

Dabar mes jau galim skaityti ką 

Šių dienų knygnešiai
Kovo 16 dieną Naujųjų Valkininkų bibliotekos skaitytojai susirinko į popietę, 
skirtą Knygnešio dienai ir spaudos atgavimo 115 metų sukakčiai paminėti.

norim, kada norim ir kokia norim 
kalba, bet knygnešių yra ir šiuo 
metu. Tai bibliotekininkų pagalbi-
ninkai, žmonės, kurie neša knygas 
savo kaimynams, giminaičiams, 
senyvo amžiaus žmonėms, norin-
tiems skaityti, bet nepajėgiantiems 
ateiti į biblioteką. 

Ši popietė buvo skirta vietiniams 

knygnešiams pagerbti. Biblio-
tekininkė pasveikino juos su šia 
švente, padovanojo kiekvienam 
knygnešiui po krepšį ir palinkėjo 
stiprybės toliau tęsiant garbingą ir 
pagarbos vertą darbą.

Danutė Blažulionienė
naujųjų Valkininkų

bibliotekos bibliotekininkė

Didžiausia Lietuvos mėgėjų te-
atro šventė „Tegyvuoja teatras“ 
kovo 23 d. 13 val. teatro gerbėjus 
kviečia į Varėnos kultūros centrą. 
Iškilmingame renginyje, skirtame 
Tarptautinei teatro dienai pami-
nėti, ryškiausiems mėgėjų teatro 
kūrėjams bus išdalyta net dešimt 
„Tegyvuoja teatras“ statulėlių. 

„Tegyvuoja teatras“ apdovano-
jimai kasmet iš visų Lietuvos regi-
onų sukviečia kelis šimtus mėgėjų 
teatrų vadovų, režisierių, aktorių, 
teatro pedagogų. Ta proga visuo-
menei pristatomi kūrybiškiausi, 
ryškiausi mėgėjų teatro kūrėjai, 
jiems įteikiami diplomai, o laure-
atai pelno prestižinius apdovanoji-
mus – „Tegyvuoja teatras“ statu-
lėles. Pelnyti šią statulėlę mėgėjų 
teatro kūrėjui yra tas pats, kas pro-
fesionalaus teatro kūrėjui „Auksi-
nį scenos kryžių“. 

Į dešimt Lietuvos mėgėjų tea-
tro šventės „Tegyvuoja teatras“ 
nominacijų šiemet pretenduo-
ja net 75 nominantai.  Laureatai 
bus skelbiami šiose kategorijose: 
„Ryškiausias sezono debiutas“ 
,„Ryškiausia moters epizodinio 
vaidmens atlikėja“, „Ryškiausias 
vyro epizodinio vaidmens atlikė-
jas“, „Ryškiausia sezono aktorė“, 
„Ryškiausias sezono aktorius“, 
„Ryškiausias aktorių ansamblis“, 

Apdovanojimai mėgėjų 
teatro kūrėjams

Artėjant Teatro dienai, nusipelniusiems mėgėjų 
teatro kūrėjams bus įteikti Metų apdovanojimai

„Ryškiausia nacionalinės dra-
maturgijos interpretacija“, „Ryš-
kiausia užsienio dramaturgijos 
interpretacija“ ir „Ryškiausia sce-
nografija“.  

Ypač svari nominacija „Už nuo-
pelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“. 
Šiemet šios nominacijos laureatas 
–  Trakų Karališkojo teatro įkūrė-
jas ir ilgametis vadovas režisierius 
Vytautas Mikalauskas. Šiuo metu 
V. Mikalauskas vadovauja Vil-
niaus Senjorų teatrui. 

Nominacijas kūrėjams teiks ša-
lyje žinomi teatrinio meno puose-
lėtojai, kultūros atstovai, miestų 
bei rajonų merai. 

Tradiciškai šventės metu tei-
kiami ir Kazimieros Kymantaitės 
vardo apdovanojimai, kuriuos už 
nacionalinės dramaturgijos puose-
lėjimą įsteigė visuomeninė organi-
zacija „Kultūros eksperimentai“. 

Lietuvos mėgėjų teatro šven-
tė „Tegyvuoja teatras“ rengiama 
kasmet nuo 2006 m. Geriausiems 
mėgėjų teatro kūrėjams jau įteikti 
622 Lietuvos nacionalinio kultū-
ros centro ir Lietuvos mėgėjų te-
atro sąjungos diplomai ir 145 „Te-
gyvuoja teatras“ statulėlės.   

lietuvos nacionalinio
 kultūros centro informacija

živilė PuiDokaitienė

Švelnumas, šviesumas, minkš-
tumas, ramybė, svajonės, namai, 
pievos, vaikystė, laikas sau, mei-
lė, ilgi vakarai, žolelių arbata ir 
senelių dovanotas medus, šeima, 
draugai, artumas, pasimatymai, 
saulė, šienas, šiltas vėjas, vanduo 
ir raudonas dangus... Tai mūzos, 
tai kvėpavimas ir didi jėga“, – 
taip kalba jaunoji menininkė iš 
Utenos.

Edita Bikelienė studijavo Vil-
niaus Dailės akademijoje, teksti-
lės katedroje. Dirbo Utenos Adol-
fo Šapokos gimnazijoje dailės ir 
technologijų mokytoja. Nuo pat 
vaikystės keliauja su muzika, ta-
pyba, siūlu ir adata.

E. Bikelienė prisipažino, jog 
nors šiuo metu gyvenanti ir ku-
rianti Norvegijoje, tačiau vos 
pasitaikius progai ir galimybėms 
– grįžtanti į gimtinę ne tik pasi-
matyti su čia likusiais artimai-
siais, bet ir dalyvauti įvairiose 
parodose. Galimybę savo darbus 
parodyti varėniškiams atvėrė 
sena pažintis su Varėnos kultūros 

Kiekviename paveiksle – maži pasaulėliai
Praėjusį penktadienį Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje buvo
atidaryta Editos Bikelienės-Bagvilionytės tekstilinių paveikslų paroda

„Su(si)tikimas)

centro direktore Jurgita Žukiene. 
Moterys juokavo, kad jų pažin-
tis užsimezgė daugiau nei prieš 
dešimtmetį, tačiau nors nesimatė 
labai daug metų, tačiau dabar su-
sitikus, atrodo, kad tų išsiskyrimo 
metų kaip ir nebūta: „Gera, kai 

Varėnos viešojoje bibliotekoje 
veikia spaudinių paroda, skirta po-
eto Broniaus Mackevičiaus 90-os-
ioms gimimo metinėms paminėti

Bronius Mackevičius gimė 1929 
m. kovo 20 d. Paąžuolės kaime, 
Varėnos rajone. 1942-1949 m. 
mokėsi Vilniaus gimnazijoje. 
1947-1949 m. dirbo literatūriniu 
darbuotoju „Komjaunimo tie-
sos“ laikraštyje, 1953-1956 m. 
– „Švyturio“ redakcijoje: iš pra-
džių literatūros darbuotoju, vėliau 
– skyriaus vedėju. Nuo 1956 m. – 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos narys. 
1960 m. baigė Maskvos M. Gorkio 
literatūros instituto aukštuosius li-
teratūros kursus. 1961-1964 m. 
vadovavo „Pergalės“ žurnalo (da-
bar „Metai“) redakcijos skyriui.

Pirmoji B. Mackevičiaus poe-
zijos knyga „Rikiuotėje“ dienos 
šviesą išvydo 1952 metais. Iš viso 
poetas išleido dvylika eilėraščių 
knygų suaugusiems, tris rinkinius 
vaikams. Be to, daug poeto eilė-
raščių išspausdinta rinkiniuose ir 
periodiniuose leidiniuose. Pasku-
tinė – „Šnara nendrėse vėjas“ – 
2009 metais. Šiuose eilėraščiuose 
daug skausmingų apmąstymų apie 
nelengvą savo kartos kelią, elegiš-
kų minčių apie dramatišką šiuolai-
kinio žmogaus situaciją prieštarin-
gose epochos situacijose. Nemaža 
eilėraščių skirta žymiems lietuvių 
poetams, ryški knygoje ir amžinoji 
meilės tema.

Bronius Mackevičius apdova-
notas „Tiesos“, „Švyturio“, „Mo-
ters“, „Jaunimo gretų“ redakcijų 
premijomis, Vidaus reikalų mi-

Poetui Broniui
Mackevičiui – 90

nisterijos premija. Nemažai jo ei-
lėraščių tapo dainomis. Už dainų 
tekstus   1979 m. jam buvo paskir-
ta Stasio Šimkaus premija.

B. Mackevičius ne vieną dešim-
tmetį gyveno Švenčionių rajone. 
Ilgam buvo įsikūręs Kretuonių 
kaime, o paskutiniu metu – Mur-
mų kaime. Poetas dažnai lankyda-
vosi pas varėniškius. Kiekvienas 
susitikimas su poetu Broniumi 
Mackevičiumi buvo kupinas nuo-
širdumo ir atvirumo. Apie poeto 
apsilankymus Varėnoje byloja 
straipsniai rajono laikraščiuose: 
„Sugrįžimas į tėviškę“( // Raudo-
noji vėliava, 1979, kovo 17), „Po-
eto balsas gimtinėje“ ( Raudonoji 
vėliava, 1980, gruod. 25), „Gimti-
nei pašaukus“ (Raudonoji vėliava, 
1982, vas. 27) ir kt. Paskutinį kartą 
Varėnoje poetas lankėsi 2009 me-
tais kovo 28 dieną, po daugiau nei 
20 metų pertraukos, Varėnos vie-
šosios bibliotekos suorganizuota-
me poeto kūrybos vakare.

Bronius Mackevičius mirė 2013 
m. gegužės 10 dieną. Liko kūryba, 
nuotraukose sustabdytos kasdieni-
nio gyvenimo ir švenčių akimirkos

Parodoje – B. Mackevičiaus 
poezijos knygos (dauguma jų su 
poeto įrašais ir autografais), litera-
tūra apie B. Mackevičių bei nuo-
traukos.

Parengė laimutė
CiBulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos 
Bibliografijos, informacijos ir 

kraštotyros skyriaus bibliografė

Edita Bikelienė-Bagvilionytė

Parodos autorė Edita Bikelienė-Bagvilionytė (viduryje) kartu su svečiais

nepamirštam vieni kitų, kad 
prisimenam“. Labiausiai E. Bi-
kelienė dėkojo tiek J. Žukienei, 
tiek kitiems kultūros centro 
darbuotojams už nuoširdumą, 
už šiltą, paprastą bendravimą, 
kurio visiems taip trūksta.

Edita yra sakiusi, kad kie-
kviename paveiksle yra sudėta 
tarsi maža pasaka, maži pa-
saulėliai su savo gyventojais, 
su savo mintimis, su savo oru. 
„Man jie gyvi ir kvėpuojantys. 
Jie pulsuojantys. Jie stiprūs. 
Būna labai įdomu girdėti kitų 
žmonių pasakojimus, maty-
mus, jausmus. Dėl šios prie-
žasties nėra ir pavadinimų. 
Tai kiekvieno individualus pa-
saulis, o ir mano pasaulis pa-
veiksle išlieka nepažeistas, ne-
iškreiptas – su savo meile, su 

savo energija ir stebuklais. Myliu 
juos ir myliu laiką, kai esu pa-
skendusi jų kūrime“, – apie savo 
kūrybą kalba autorė.

Parodos atidarymo metu skam-
bėjo gitaristų Eriko ir Pauliaus 
atliekama muzika.


