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Rugsėjo 8 d. Valkininkų kultū-
ros centre įvyko Vytauto Liudo 
Dailidkos (g. 1937) tapybos darbų 
parodos „Mano tėvynė Lietuva. 
Dzūkija – bočių žemė“ atidarymas. 
V. Dailidka - pedagogas, dailinin-
kas, poetas, vertėjas, sąjūdininkas, 
aktyvus lietuviškosios kultūros 
puoselėtojas, kraštotyrinių leidinių 
autorius ir rengėjas. Ekspozicijoje 
pristatoma plati autoriaus kūrybos 
retrospektyva – apie 50 įvairių lai-
kotarpių tapybos darbų, sukurtų 
nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio iki 
pat mūsų dienų. Renginį tautinė-
mis dainomis pradėjo Valkininkų 
kultūros centro folkloro kolek-
tyvas „Santaka“ (vadovė Aldona 
Japertienė). Parodą pristatė meno-
tyrininkė Kristina Stančienė. Svei-
kinimo žodžius tarė Benjaminas 
Kondratas knygų serijos „Kūrėjų 
pėdsakais“ autorius, Valkininkų 
seniūnas Antanas Juknevičius, 
Vilniaus Vytautų klubo preziden-
tas Vytautas Rizgelis, Valkininkų 
kultūros centro direktorė Jolanta 
Molienė. 

V. Dailidka – neeilinė asmeny-
bė. Nepaisant garbingo amžiaus, 
ilgametis pedagogas, dailininkas 
žavi optimizmu, džiugesiu, tvir-
ta valia, puikia atmintimi, gražia 
iškalba, humoru, prikaustančiu 
žiūrovų dėmesį. Jo biografija, pa-
tirties bei prisiminimų klodai at-
veria svarbius ir sudėtingus mūsų 
šalies istorijos tarpsnius. Gimęs 
dabartinės Baltarusijos teritorijoje, 
šviesioje ir inteligentiškoje moky-
tojo Vinco Dailidkos šeimoje, bū-
simasis dailininkas ir pedagogas 
užaugo priešiškai lietuvybei nusi-
teikusioje aplinkoje. Įkvėptas šei-
mos pavyzdžio, V. Dailidka visą 
savo gyvenimą pašventė Lietuvos 
istorijos, lietuvių kalbos ir tradici-
jų puoselėjimui ir pedagoginiam 
darbui Vilnijos krašte, Eišiškių 
miestelyje. Baigęs dailės peda-
gogikos studijas tuometiniame 
LTSR valstybiniame dailės insti-
tute, autorius jau žinojo savo mi-
siją – rūpintis lietuviškų mokyklų 
steigimu Vilnijoje. Būtent šiam 
atkakliam žmogui turėtume būti 
dėkingi, kad 1992 m. buvo atkurta 
lietuviška Eišiškių vidurinė moky-
kla - praėjus lygiai 50 metų po jos 
uždarymo. Mokyklai, pakrikštytai 
garbingu Stanislovo Rapolionio, 
vieno lietuviškosios raštijos pradi-
ninkų, vardu, V. Daildika vadova-
vo iki 2002 m.  

Parodoje eksponuojami darbai 
atveria ir ilgą bei sudėtingą dai-
lininko, mokytojo gyvenimo ke-
lią, nukelia žiūrovą į slėpiningus 

Vytautas Dailidka: mokytojas ir
dailininkas

Lietuvos senovės laikus, atspindi 
ir naujausius autoriaus patirties 
įspūdžius. Tarsi įvadas į parodą 
ant molbertų parimo trys skirtingų 
laikmečių V. Dailidkos autopor-
tretai, kur matome dailininką ir 
dar visai jauną, ir jau atpažįstamų 
bruožų, mąsliai žvelgiantį į žiūro-
vą. Įvairiose peizažų serijose V. 
Dailidka įamžino Vilnijos krašto 
bei Dzūkijos piliakalnius, archa-
jines piliavietes, vešlios gamtos 
vaizdus. Dailininko paveiksluose 
mirguliuoja praeities legendas, pa-
davimus slepiantys ežerų vande-
nys, sraunios Pietų Lietuvos upės, 
atgimsta senoviniai pagoniški ri-
tualai, žolėmis apaugę tvirtovių 
akmenys ir sienų liekanos. Tačiau 
gyvam dailininko būdui, neramiai, 
smalsiai prigimčiai neužtenka 
vien praeities vizijų – jis kuria ir 
simbolinio turinio kompozicijas, 
kur ypatingą vaidmenį suteikia 
šviesai, tapatindamas ją su dva-
singumu, pakylėta žmogaus sielos 
būsena.

Ekspozicijoje matome ir didelį, 
originalų zodiako ženklų ciklą, ku-
riame V. Dailidka savitai interpre-
tuoja populiarius simbolius, tarsi 
ragindamas gamtos ir žmogaus 
gyvenime šalia kasdienybės paste-
bėti ir mistinius, racionaliu protu 
nepaaiškinamus reiškinius, prana-
šiškus ženklus, galbūt lemiančius 
mūsų likimus. Keli natiurmortai 
su gėlėmis, šeimos narių portretai 
atskleidžia kitą - jautrią, mąslią 
dailininko ir mokytojo prigimties 
pusę.

Kadangi bendrauti su V. Dai-
lidka nepaprastai įdomu ir smagu, 
parodos autorius vedė ekskursiją 
po parodą – pristatydamas žiū-
rovams kūrinių temas, sukūrimo 
aplinkybes, paveiksluose įkūnytas 
istorijas. Tokie susitikimai su me-
nininkais, skirti besidominčiai pu-
blikai, pastaruoju metu rengiami 
įvairiose meno institucijose – nuo 
didžiųjų dailės centrų, muziejų, 

iki nedidelių, kamerinių galerijų. 
Šis sumanymas puikiai pasiteisi-
no – V. Dailidka pateikė daugybę 
įdomių pasakojimų, prisiminimų, 
legendų, dar negirdėtų vietovar-
džių, Pietų Lietuvos regiono pra-
eities fragmentų. Liko sužavėti ir 
tie žiūrovai, kurie, kaip patys sakė, 
teturi menką supratimą apie meni-
nę kūrybą. Juk galimybė išgirsti 
gyvą menininko žodį yra unikali ir 
nepakartojama – tokiu būdu kūry-
bos laukas priartėja, tampa labiau 
suprantamas, artimas ir įdomus. 

Paradoksalu, tačiau ir parodos 
autorius, ir Eišiškių apylinkėse 
gyvenanti jo mokinė Danutė Žu-
kovskienė, taip pat neseniai pri-
stačiusi savo meninę kūrybą Val-
kininkų kultūros centre, liudijo, 
kad mūsų dienomis būti lietuviu 
čia nėra lengva – labiausiai dėl 
vietos valdžios požiūrio, sėjančio 
įtarumą, priešiškumą tarp dviejų 
greta gyvenančių tautų. Tai didelė 
ir svarbi tema apmąstymams – ne 
tik mūsų valdžios atstovams, bet ir 
kiekvienam iš mūsų – ką reikėtų 
daryti, kad dvi tokios artimos tau-
tos, kartu patyrusios šitiek sunkių 
išbandymų, drauge kovojusios 
prieš carinę priespaudą, ir istori-
niu, ir geografiniu požiūriu taip 
pat be galo glaudžiai „suaugusios“ 
tarpusavyje, puoselėtų gražų ir 
draugišką bendrabūvį, pamiršda-
mos nesantaikas ir konfliktus. Ma-
tyt ne veltui V. Dailidka ne kartą 
sakė susirinkusiems į parodos ati-
darymą – „Aš ne dailininkas, aš 
mokytojas“, tarsi pabrėždamas, 
kaip svarbu šiame regione puose-
lėti švietimą, kultūrines ir dvasines 
vertybes, nes tik jos gali atnešti 
ramybę, santarvę ir darną visiems 
Vilnijos krašto žmonėms. 

Paroda Valkininkų kultūros 
centre veiks iki lapkričio 4 d. 

Kristina Stančienė

Živilė PuiDoKaitienė

Parodoje eksponuojama apie 50 
fotografijų, su nuostabiai įamžin-
tomis gyvenimo akimirkomis. Tai 
ne vienerius metus kurtas ciklas, 
kuriame autoriaus žvilgsnis stab-
teli ties kiemo aplinka, daiktais, jų 
faktūra, augalija ir pan.

Parodos autorius teigė, kad foto-
grafuoti viename kieme iš vienos 
pusės yra ir privalumas, o iš kitos 
pusės – tam tikras suvaržymas: 
„Ką geriausiai pažįsti? Save arba 
savo kiemą. Tame kieme gali at-
rasti labai įdomių dalykų, ypač, 
kai stebi nuo ryto iki vakaro, žie-
mą ir vasarą, įvairiais rakursais. 
Tai teikia didelį džiaugsmą foto-
grafuojant, o kartu ir didelį įsipa-
reigojimą, kartais net ir nusivyli-
mą, jeigu kartais nepavyksta tai, 
ką suplanuoji”. J. Vaicekausko tei-
gimu, visi poetai, fotografuojantys 
ir nefotografuojantys žino, kad 
gražiausia ir žavingiausia akimir-
ka yra labai trumpalaikė, čia yra, 
o čia jau nėra. „Mano kiemas yra 
privalumas ir nereikia važiuoti į 
jokius kurortus, maljorkas, įdomy-
bių galima rasti ir savame kieme, 
savoj eparapijoje, savam rajone”, 
- įsitikinęs parodos autorius.

Varėnos rajono meras Algis 
Kašėta dėkojo J. Vaicekauskui už 
tokią sielai artimą parodą, už tas 
užfiksuotas akimirkas ir teigė, kad 
Varėnai labai pasisekė, jog turi 
tokį metraštininką.

Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio re-
zervato direkcijos Biologinės įvai-
rovės skyriaus vedėjas Mindaugas 

Varėniškiai pažvelgė į 
vieno kiemo fotografijas
Šiandien Varėnos kino ir parodų salėje buvo atida-
ryta kraštiečio Julijaus Vaicekausko paroda „Vie-
no kiemo fotografija”, kurioje atsiveria galimybė į 
paprastus ir, atrodo, tokius įprastus butinius daly-
kus pažvelgti kitu kampu, pamatyti to paprastumo 

žavesį

Lapelė atskleidė, kad metai duoda 
ne tik sidabrą plaukuose, bet me-
tai suteikia ir privalumų: „Mes jau 
ne taip skubame, tad galime daug 
ką pastebėti, nes lėčiau vaikšto-
me. Galim ilgiau pagalvoti, o dar 
turime ir gyvenimišką patirtį, tad 
galim ir įvertinti”.

Julijus Vaicekauskas važinė-
damas po Lietuvą sukūrė ne tik 
mūsų krašto vaizdų, bet fiksavo ir 
įvykius, miesto šventes, vaikų bei 
suaugusiųjų portretus. Jo sutik-
tas žmogus tarsi artimas autoriui, 
rodos, tarp jų neįsiterpia fotoapa-
ratas, žvilgsnis dažniausiai tiesus, 
atviras, o emocija nesuvaidinta.

Muzikinius kūrinius atliko 
vokalinis ansamblis „Rūta“, 

kuriam vadovauja Daiva
Selevičienė.

Paroda veiks iki spalio 2 d.

Rugsėjo 21–23 dienomis įvairiuose 
Lietuvos miestuose bei miesteliuose 
vyks kasmetinės Europos paveldo die-
nos, kurių idėja šiais metais – „Pažink 
ir pramogauk“. Jų metu bus tęsiamos 
galimybių paieškos pakviesti priva-
čius ar valstybinius kultūros paveldo 
objektų valdytojus atverti savo duris, 
dalintis pažinimo džiaugsmu bei ver-
tybių supratimu. Varėnos rajone Eu-
ropos paveldo diena bus minima kitą 
penktadienį, rugsėjo 20 d. Ji prasidės 
10 val. ekskursija po Marcinkonių 
kaimą. Ekskursija prasidės nuo pas-
kaitos apie Marcinkonių bažnyčią, 
vėliau tęsis Dzūkijos nacionalinio 
parko lankytojų centre ir etnografinė-
je sodyboje-muziejuje, kur paskaitas 
ves parko specialistai. Taip pat bus 
aplankytas Marcinkonių geležinkelio 
stoties kompleksas, šalia bažnyčios 
esantis kryžius, Lietuvos partizanų ka-
pas bei kiti kultūros paveldo objektai.

Europos paveldo dienų renginį or-
ganizuoja Varėnos rajono savivaldy-
bės administracija kartu su Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių valsty-
binio gamtinio rezervato direkcija.

Daugiau informacijos gali suteikti 

Marcinkonių kaime bus 
minima Europos paveldo 

diena
Varėnos rajono savivaldybės admi-
nistracijos Kultūros ir sporto skyriaus 
vyr. specialistas Saulius Korocejus, 
tel. Nr. (8 310) 32 014.

Norintys vykti iš Varėnos miesto 
turi registruotis el. p. saulius.koroce-
jus@varena.lt iki rugsėjo 16 d., auto-
busas išvyks rugsėjo 20 d. 9.30 val. iš 
Varėnos savivaldybės vidinio kiemo.

Idėja pradėti rengti Europos pavel-
do dienas gimė Prancūzijoje 1984 m. 
Jų iniciatorius tuometinis Prancūzijos 
kultūros ministras Jackas Langas. Per 
kelerius metus šis renginys išplito Va-
karų Europoje ir tapo toks populiarus, 
kad nuo 1991 m., Europos Tarybai ini-
cijavus ir parėmus Europos Sąjungai, 
Europos paveldo dienas imta rengti 
visoje Europoje.

Rūta aVeRKienė,
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos
Bendrojo skyriaus vyr.

specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, 

el. paštas ruta.averkiene@varena.
lt .


