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Baigėsi Lietuvos vaikų ir moks-
leivių – liaudies kūrybos atlikėjų 
– konkurso „Tramtatulis“ nacio-
nalinis ratas. Šiemet geriausiais 
paskelbti net 49 diplomantai ir 37 
laureatai – talentingi mažieji pa-
sakotojai, spalvingai ir meniškai 
perteikę tarmiškus tekstus, muzi-
kantai, puikiai grojantys tradici-
nę muziką, jaunieji dainininkai, 
įtaigiai ir brandžiai atlikę liaudies 
dainas.

Tarp pripažintų geriausių jau-
niausių liaudies dainų atlikėjų 
– Saulė Miškinytė iš Varėnos, o 
vienas iš meistriškiausių instru-
mentinės muzikos atlikėjų pa-
skelbtas ir lamzdelininkas Myko-

Tarp „Tramtatulio“
nominantų – ir varėniškiai

Varėnos viešojoje bibliotekoje 
lankėsi „Keistuolių teatro“ akto-
rius Dalius Skamarakas su nauja 
teatralizuotų skaitymų programa 
„Girios televizorius“ vaikų poeto 
Anzelmo Matučio poezijos moty-
vais. Pasiklausyti aktoriaus susi-
rinko didelis būrys jaunųjų knygos 
bičiulių.

Aktorius ir bardas Dalius Ska-
marakas papasakojo, kad iš labai 
gerų eilėraščių galima sukurti 
labai gražių dainų. Vienu tokiu 
kūriniu „Bėkit vidgiriu tarp uo-
sių – televizorių Jums duosiu“ 
(žodžiai A. Matučio) pakvietė 
vaikus į „Girios televizijos“ laidų 
peržiūras. Pirmąją laidą – „Žinios 
įdomiai“ iliustravo eilėraščiais 
„Šypsenėlė“, „Gandro meškerė“, 
„Tuoj ir rytoj“, „Vilko blynas“, 
rubrikoje „Kur ieškoti paguodos“ 
skambėjo eilės apie mylimus tėve-
lius ir senelius, pamėgtus žaislus. 
Rubrikoje „Reklama“ mažieji ren-
ginio dalyviai galėjo paišdykauti, 
patriukšmauti ir susikaupti „Kul-
tūros minutei“. Pastarąją laidą 
vedė Anzelmo Matučio kūrybinio 
palikimo puoselėtoja, ilgametė 
bičiulė Birutė Švagždienė. Ji, pri-
statydama knygą „Dvylikos svečių 
lauktuvės“, pasveikino vaikus ba-
landžio 16-ajai dienai skirtu eilė-
raščiu „Eigulių sėja“, kurio herojai 
teigia: „miškų vaikus mes sėjam“ 
(tai reiškia – sodinam medžius); 
paaiškino, kad Malinuko ežerė-
lis yra A. Matučio televizorius, 

Ką transliuoja „Girios televizija“?
įjungtas ir žiemą, ir vasarą, 
dieną ir naktį; pasakoda-
ma apie knygą „Milžinų 
šaukštas“, linkėjo visiems 
užaugti dideliais; o raidžių 
mokytis kvietė iš knygos 
„Girios abėcėlė“, priminė, 
kad gražiausia A. Matučio 
knyga „Margaspalvė genio 
kalvė“ pelnė tarptautinį 
įvertinimą – H. K. Ander-
seno diplomą; supažindino 
su knygos „Drevinukas“ 
blogiukais Šlamštiniu (gi-
rios teršėju), Bumbuliū-
nu (žvėrelių šaudytoju), 
Kapočium (medžių kirtė-
ju) ir vaško žmogeliuku 
Drevinuku, nugalėjusiu 
girios pabaisas; išmokė 
vaikus deklamuoti eilėraštį 
„Grok, žiogeli, smuikeliu“. 
Laidą „Miško kriminalai“ 
vėl vedė D. Skamarakas ir 
čia labai tiko eilėraštis apie godų 
meškeriotoją. Antroji „Reklama“ 
pavirto A. Matučio literatūrinių 
mįslių viktorina. Už teisingus at-
sakymus vaikams įteikti prizai. 
„Sporto naujienose“ skambėjo 
„Kiškių mankšta“, mankštinosi 
ir mažieji, ir suaugę renginio da-
lyviai. „Orų“ skiltyje skambėjo 
eilėraščiai apie vis dar nuolat mus 
kamuojančias šalnas ir vėjukus.

Varėnos vaikų lopšelio – darže-
lio „Žilvitis“ auklėtinių „Gandriu-
kų“ grupės vaikai, vadovaujami 

Balandžio 19 d. Varėnos Jadvy-
gos Čiurlionytės menų mokyklos 
jaunieji akordeonistai dalyvavo II 
respublikiniame jaunųjų akorde-
onistų konkurse „Aš ir akordeo-
nas“. Konkursą organizavo Aly-
taus muzikos mokykla, dalyvavo 
akordeonistai iš Kauno, Prienų, 
Lazdijų, Alytaus, Varėnos, Elek-
trėnų, kitų miestų muzikos ir meno 
mokyklų. Savo amžiaus grupėse 

Varėnos akordeonistų 
laimėjimai

mokyklai atstovavo l.e. direktorės 
pareigas Renatos Bakulienės ruoš-
ti mokiniai: Aistis Tamulevičius 
– I vieta, Eventas Valentukevičius 
– II vieta, Viltė Beržanskaitė – III 
vieta. R. Bakulienė buvo pakvies-
ta vertinti kitų kategorijų dalyvių 
pasirodymus.

Varėnos J. Čiurlionytės menų 
m-klos inf.

Krivilių biblioteka ir kultūros cen-
tras turime labai gražią tradiciją kie-
kvienais metais pasikviesti savo krašto 
darbštuolius: literatus ir tautodailinin-
kus. Pas mus į svečius atvyko literatės, 
Irena Malmygienė ir Lidija Cichockie-
nė. Taip pat tautodailininkė Natalija 
Stepanova ir darbų iš medžio meistras 
Vytautas Česnys. 

Krivilių folkloro ansamblis sudai-
navo liaudies dainų ,o bibliotekininkė 
Zita Varanavičienė, Ina Matijoškienė 
ir Virginija Černiauskienė paskaitė 
eilių ir pakvietė mūsų renginio vieš-
nias, Varėnos literatų klubo „Jievaras“ 
bei Alytaus apskrities literatų klubo 
„Tėkmė“ nares Ireną Malmygienę ir 
Lidiją Cichockienę pasidalinti savo 
kūrybinėmis mintimis.

Irena ir Lidija paskaitė eilių apie pa-
vasarį, mamą, meilę. Benjamino Kon-
drato knygoje ,, Kūrėjų pėdsakais“ 
Varėnos ir Šalčios krašte įrašytos ir jų 
biografijos.

Irenos eilės įdėtos ir į Utenoje iš-
leistą poezijos knygą ,,Prisimink 
mane“, kurią padovanojo bibliotekos 
skaitytojams. Irena gyvena ir kuria 
Dubičiuose, dirba savo svajonių dar-
bą – mokytoja. Pirmieji parašyti ei-
lėraščiai vaikystėje, paskatinti moky-
tojos, pasiekė to meto spaudą, vėliau 
buvo primiršti. Meilė gamtai, žmogui, 
poezijai, įgimtas jautrumas neleido 
užmiršti kūrybos. Kaip sako pati Ire-
na, „Mano eilėraščiai – mano širdies 
kalba. Kalba vienatvė, širdgėla, susi-
žavėjimas ir nusivylimas, skausmas ir 
džiaugsmas...“ Ji džiaugiasi, kad jos 
eiles skaito ir mokiniai.

Lidija, kaip pati sako, buvo ir liko 
nepataisoma romantikė. Rašyti pradė-
jo mokykloje, turėjo nuostabią moky-
toją, kuri pirmoji įžvelgė joje esančią 
kūrybos gyslelę ir visaip skatino rašy-
ti. Nors dirba darbus, nesusijusius su 
kūryba, bet širdžiai mielas žodis, pasi-

auklėtojų Renės Karsokienės ir 
Danutės Petrulevičienės, muzikos 
mokytojo Nerijaus Bakulos atliko 
literatūros ir muzikos kompozici-
ją. Skambėjo A. Matučio eilės ir 
dainelės „Repeticija“, „Džerška 
lėkštės“ poeto žodžiais.

Renginį rėmė Lietuvos kultūros 
taryba

Daiva Armonienė,
Varėnos viešosios bibliotekos 

metodininkė

Kūrybos vakaras ,,Vienintelėj akimirkoj 
viskas“

pila eilėmis ir leidžia patikėti, kad gali 
rašyti ne tik sau, bet ir mintimis pasi-
dalinti su tais, kas mėgsta poetinį žodį.

Padėkojome literatėms už dalyvavi-
mą ir palinkėjome, kad kūryba sugultų 
į knygą, o eilės paliestų visų širdis.

Skaiva Matijoškaitė pasakaitė ei-
liuotą A. Matučio pasaką ,,Drevinu-
kas“.

Poeto drevinukas atgyja eilėse, o 
meistro – darbuose. Valkininkuo-
se gyvenančių Natalijos ir Vytauto 
darbai pasiekė ir mus. Natalija daug 
metų priklauso tautodailininkų sąjun-
gai, bet darbus, kuriuos atvežė mums, 
pradėjo kurti prieš aštuonerius metus, 
atsikrausčiusi gyventi iš Vilniaus į 
Valkininkus. Taškas prie taško, potė-
pis prie potėpio ir lakios vaizduotės 
bei kruopštumo dėka gimė nuostabūs 
darbai: dekoruotos lėkštės, buteliai, 
taurės, dėžutės, užrašų knygutės... Tai 
tik maža dalis jos darbų. Didelio su-
sidomėjimo sulaukė kiaušiniai, kurie 
meistrės rankose tapo meno kūriniais. 
Puošnūs ir trapūs lyg voratinklio gijos. 
Pasiekti rezultato jai padeda įgimtas 
optimizmas, per gyvenimą ji eina su 
devizu: aš viską galiu.

Vytautas iš medžio darbus kuria tik 

ketvirti metai, bet pažvelgus į jo dar-
bus, nepasakytum, nes darbų daug ir 
visi jie padaryti su išmone ir meile. 
Labiausiai meistras mėgsta dirbti prie 
gamtos pradėto kūrinio, kuo įdomes-
nis kelmas, šaka, tuo gražesnis darbas 
gimsta. Šaukštų, šaukštelių, lėkštučių 
ir dubenėlių, mentelių ir skrynelių, 
kur vieną atidarius, pakvimpa medžio 
sakais, kita turi savo kvapą. Vytautas 
iš kelionių parsiveža ne suvenyrų, bet 
medžio gabaliukų, kurių pas mus ne-
rasi: geltono citrinmedžio, raudono 
maumedžio ir šokoladinio migdolo. 
Mielai dalyviams aiškino, rodė, pasa-
kojo apie darbus.

Pasisėmėme gerosios kūrybinės 
energijos ir mes, kad pamatytume 
pasaulį gražesnį, geresnį. Atgimstant 
gamtai, keiskimės ir mes, kad dar la-
biau mylėtume, geriau suprastume 
vieni kitus, lengviau prisipažintume 
klydę ir taisytumės. Išgyvenkime šį 
džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime 
ne tik Velykų rytą, bet ir kasdien vis 
iš naujo, kad patirtume mums suteiktą 
gyvenimo pilnatvę.

Virginija ČerniAuskienė
krivilių kultūros centro direktorė 

Liaudies dainų atlikėja Saulė 
Miškinytė 

Lamzdelininkas Mykolas Ba-
kula 

las Bakula iš Varėnos.
indrė ŽiDonytė


