
„TRIJŲ ŠIMTMEČIŲ SANGRĄŽA: ŠILUTĖ IR ŠILUTIŠKIAI 

PERSKAITĖ  KRISTIJONĄ DONELAITĮ...“  

PROGRAMOS ŠILUTĖJE „KRISTIJONAS DONELAITIS: EPOCHOS IR DABARTIES LAIKO 

SĄSKAMBIAI“ ATASKAITA 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas, eseistas ir vertėjas 

Marcelijus Martinaitis viename iš savo straipsnių „Donelaitis ir jo šimtmečiai“ rašė: „Simboliška, 

kad lietuvių literatūra, jos pradžia kilo kieme, kiemuose, kuriuose dar kalbėta lietuviškai, ta kalba, 

kuria ir Lietuvoje dar mažai kas rašė, skaitė, giedojo“
1
. Akivaizdu, kad žinomą lietuvių literatūros 

kūrėją M. Martinaitį neramino dabarties lietuvių literatūros ir jos unikalių asmenybių menkas 

pažinimas. Šiuolaikiniame informaciniame triukšme, pasak poeto, veikiant konkurencijai, 

komercijai, reklamai, pramoginei konjunktūrai, vis kuklesnę vietą užima Kristijonas Donelaitis. 

Donelaitis ir jo kūrybinis palikimas. „Taip, žemė ta pati, medžiai tie patys, poemos tekstas vis tas 

pats, tik mes, žmonės, vis kitokie, tai ir turime perskaityti vis iš naujo“
2
.  

K. Donelaičiui, ryškiausiam lietuvių grožinės literatūros pradininkui ir pagrindėjui, ypatingą 

garsą atnešė jo literatūrinė kūryba lietuvių kalba: poemą „Metai“ 1977 m. UNESCO įrašė į Europos 

literatūros šedevrų sąrašą, klasiko rankraščiai ir laiškai jubiliejinių metų išvakarėse įrašyti į 

„Pasaulio atminties“ nacionalinio dokumentinio paveldo sąrašą, o Donelaičio metai įtraukti į 

UNESCO ir valstybių narių 2014 m. minimų sukakčių sąrašą. Viso to reikia ne Donelaičiui, to 

reikia mums patiems: kad pažintume savo kultūros ištakas, pajustume tautos savastį ir didumą, 

pasididžiavimą tuo, kas esame.  

Baigiantis donelaitiškiems metams tampa vis labiau akivaizdu, kad Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos specialistų sumanymas pakviesti prie donelaitikos jubiliejinių darbų 

programos (2014) prisijungti pamario kultūros, švietimo įstaigas, žiniasklaidą, nevyriausybinių 

organizacijų sektorių, Lietuvos kūrybines organizacijas (Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos 

ekslibrisininkų draugija) drauge naujai ir iškilmingai, kaip dera klasiko jubiliejiniais metais, 

antrinant M. Martinaičio žodžiams, iš naujo skaityti, atrasti Donelaitį, buvo sėkmingas. 

Bibliotekininkų parengtos ir intensyviai įgyvendinamos knygos, meno, liturgijos ir muzikos 

renginių programos „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“ ašimi tapo 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuotas projektas „Donelaitika: knyga, žodis, 

liturgija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“. Programa, vienintelė iš Lietuvos viešųjų 

bibliotekų, buvo įrašyta į Valstybinę Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 

programą, skelbiama Lietuvos žiniasklaidos priemonėse ir internetiniuose tinklalapiuose, tarp kurių 

– Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos tinklalapis (prieiga per internetą 

http://www.lituanistika.lt). 

 

 
 

Intensyvios šilutiškių programos renginiai nuolat kvietė pamario bendruomenės publiką 

susitikti, pažinti, mėgautis ir savaip „skaityti“ Donelaitį. Donelaitikos programa vienijo 99 

kūrybinių sumanymų įvairovę, 26 įvairius institucinius partnerius, iš kurių 5 kultūros institucijos, 14 

įvairaus profilio ugdymo įstaigų, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

biblioteka, nevyriausybinio sektoriaus organizacijos. Programą viešino ir su organizatoriais 
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partneriavo  9 žiniasklaidos leidiniai, geranoriškai talkinę įgyvendinant drastiškiausius programos 

autorių sumanymus. Priartinti Donelaičio kūrybinį palikimą prie kitakalbių, sudominti, pažinti, 

pamėgti ir atrasti „Metų“ grožį Bauskės (Latvija), Karaliaučiaus (dab. Kaliningradas, Rusija), 

Punsko (Lenkija) bendruomenių knygos gurmanams dalykiškai talkino šilutiškių bibliotekininkų 

partneriai šiose kaimyninėse valstybėse. Kolegos iš Bauskės centrinės bibliotekos (direktorė Baiba 

Tormane), Kaliningrado A. P. Gaidaro sritinės vaikų bibliotekos (direktorė Oksana Anatoljevna 

Vasiljeva), Punsko lietuvių kultūros namai (direktorė Asta Pečiulienė) atliko didžiulį publikos 

subūrimo į renginius ir programos viešinimo darbus. 

Renginių būta daug ir įvairių. Aprėpti juos visus, nepamirštant net mažiausio, gana sudėtinga. 

Ir tikrai liks šiame tekste nepaminėtų, neatvertų susitikimų, pokalbių, edukacijų... Tačiau kiekviena 

sangrąža į Donelaitį, kiekvienas renginys dalyvių sielose įžiebė kibirkštį, suliepsnosiantį didžiojo 

Donelaičio ieškotojo ugnimi. Priemonių programa jungė skirtingų formų ir žanrų renginius. 

Kūrybiniai, pažintiniai ir šviečiamieji knygos renginiai, parodos, K. Donelaičio tekstų viešieji 

skaitymai, įvairaus pobūdžio konkursai, profesionalių menininkų donelaitikos programos 

pasitarnavo F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdomo neformalaus ugdymo plėtotei. 

Tad pradėkime ir įvertinkime donelaitiškų metų renginių kelionę Pamario žemėje... 

 

 

KRISTIJONO DONELAIČIO ASMENYBĖS IR KŪRYBOS PORTRETAS:  

SUSITIKIMAI, POKALBIAI... 

 

Vienas iš efektyvesnių ir publikos pamario krašte pamėgtų istorinės dokumentikos sklaidos 

būdų – keliaujančios parodos. Donelaičio epochą, jos istorinius ir kultūrinius niuansus, poeto veiklą 

ir kūrybą plačiai nušvietė viešojoje bibliotekoje eksponuota Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos parengta kilnojama stendinė ekspozicija „Kristijonas Donelaitis: 

metų ir raštų ratas“, iliustruota dokumentais net iš Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybės 

archyvo Berlyne. Lankytojams buvo suteikta puiki proga visapusiškai pažinti lietuvių grožinės 

literatūros pradininką K. Donelaitį, jo kūrybos aprėptį, klasiką formavusią bei įtakojusią aplinką. 

Donelaitiškų metų pradžioje viešojoje bibliotekoje buvo pristatytos ir pačių bibliotekininkų 

parengtos keliaujančios stendinės ikonografijos ir tekstų ekspozicijos „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ ir „Kristijono Donelaičio atminties keliu“ . Parodos 

visus metus lankė viešosios bibliotekos filialus, suteikdamos visuomenei galimybę pažinti 

įvairiakalbį Donelaitį ir jo įamžinimą. 

„Duok Dieve, kad tavo laikai būtų lengvesni už 

mano“
3
, – ateinančioms kartoms linkėjo klasikas savo 

užrašuose. K. Donelaitis nėra lengvas poetas. Jaunai 

asmenybei jį suprasti ne taip paprasta. Tik palaipsniui 

atsiveria jo žodis, reikšmė, platumas, gelmė. Ir priimi 

viską kitaip. Todėl donelaitikos programoje didžiulis 

dėmesys buvo skiriamas jaunimo artėjimui prie 

Donelaičio, poeto pasaulio ir žmogaus sampratai. 

Traksėdžių pagrindinėje mokykloje, pagal mokytojos 

Virginijos Baronienės planą, visą sausį ir vasarį vyko 

renginiai, skirti Donelaičio jubiliejui paminėti: 

literatūrinės-kūrybinės pamokos „Kristijonas 

Donelaitis – lietuvių literatūros pradininkas“, kurias papildė viešosios bibliotekos specialistų 

parengtos kilnojamosios parodos „Kristijonas Donelaitis. „Metų“ vertimai į Europos Sąjungos 

kalbas“ ir „Kristijono Donelaičio atminties keliu“. Grupė mokinių atliko kūrybinį darbą „Jau 

saulelė...“ ir rašė eiliuotus posmus, panaudodami gražiausius „Metų“ įvaizdžius, kiti rašė esė, 

remdamiesi klasiko gyvenimu ir kūryba. Mokinių žinios apie Donelaitį, jo kūrybą, aplinką  

įvertintos konkurse, kurio metu buvo skaitomos jaunuomenės sukurtos eilės, veikė „Metų“ 

iliustracijų paroda. Užsiėmimų metu buvo sukurta erdvė jaunimo polėkiams, mąstymui, saviraiškai, 

žinioms įtvirtinti. Aktyviausi dalyviai, geriausi kūrėjai apdovanoti diplomais, padėkomis. 

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla visus rajono pedagogus ir moksleivius svetingai 

kvietė į atvirą metodinės veiklos savaitę „Gyvenkime sveikai“ (pagal K. Donelaičio „Pavasario 
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linksmybes“). Projekto dėka mokiniai ne tik įgijo geresnius sveikos gyvensenos įgūdžius, bet ir 

nagrinėjo ką apie būrų maitinimąsi rašė Donelaitis. 

Įvairių ir svarių renginių organizavo kintiškiai. Vydūno kultūros centre kartu su Kintų 

vidurine mokykla jaunimas dalyvavo integruotoje pamokoje „Donelaitis – Vydūnas“. Pamoką vedė 

literatūros mokytoja Nijolė Sodonienė kartu su Vydūno draugijos narių grupe. Moksleiviai buvo 

paakinti lyginti dvi labai prieštaringas, skirtingų epochų kūrybines asmenybes, ieškoti tapatumų ir 

skirtumų, skaityti vydūniškuosius ir donelaitikos tekstus, bendrauti ir diskutuoti. 

 

       
 

Viešojoje bibliotekoje taip pat vyko eilė susitikimų su jaunaisiais Donelaičio skaitytojais. 

Vieną iš kovo pabaigos pusdienių į viešąją biblioteką skubėjo mažieji knygos draugai. Čia jie 

pristatė savo darbelių parodą „...mes vėl linksmi pavasarį švenčiam...“. Tai Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos (mokyt. Rasa Jankauskienė, Daiva Šarlauskienė, Daiva Balčytienė) ir Šilutės Pamario 

pagrindinės mokyklos (mokyt. Rasa Dulkienė, Dalia Savickienė, Violeta Lukošienė) auklėtinių 

bendras darbas minint K. Donelaičio metus. Bibliotekininkės paruošė smagių žaismingų viktorinų 

apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Dalyviams buvo pristatyta K. Donelaičio skaitykla su joje 

esančiais sukauptais virtualiais ir tradiciniais dokumentais, interneto skaitykla. Ištrauką iš „Metų“ 

vaikams skaitė K. Donelaičio poemos ištisinių skaitymų dalyvė (Knygų mugė′2014), Vaikų 

aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė. Sužinoję daug naujų dalykų, patyrę smagių įspūdžių ir 

emocijų, vaikai pažadėjo vėl aplankyti biblioteką, visada atvirą žinioms ir jų pageidaujantiems.  

Pavasariop, taip, kaip saulelė vėl atkopdama budina svietą, taip ir F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka pakvietė pažinti poetą atidarydama visus metus bibliotekoje veikiančią Kristijono 

Donelaičio skaityklą. Idėja surinkti visą donelaitikos tematiką vienoje bibliotekos erdvėje ir taip 

sudaryti sąlygas studijuoti K. Donelaičio kūrybinį palikimą pasiteisino. Skaitykloje su Donelaičio 

gerbėjais bendravo Klaipėdos universiteto docentė dr. Silva Pocytė, K. Donelaičio tekstus skaitė 

raiškiojo skaitymo konkurso „Sveiks, svieteli margs“ laureatas Dovydas Mažonas (Šilutės Vydūno 

gimnazija), surengtos donelaitikos vienos dienos parodos, kūrybos pristatymai. 

 

   
 

Vienas iš prasmingų šilutiškių susiėjimų skaitykloje vyko Napalio ir Laimutės Kitkauskų 

knygos rusų kalba ,,Kristijono Donelaičio memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo istorija“ pristatymo 

metu. L. Kitkauskienė susirinkusiems atskleidė ilgą ir nelengvą N. Kitkausko kūrybinį memorialo 

sukūrimo kelią bei sumanymo įgyvendinimo istoriją. Pristatyme dalyvavo ir leidinio redaktorius, 

poetas Borisas Bartfeldas, knygos vertėja, poetė, Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių 
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kultūros draugijos pirmininkė Rūta Leonova, K. Donelaičio kraštiečių klubo Kaliningrade 

pirmininkė Olga Dubovaja, Klaipėdos universiteto istorikė doc. dr. Silva Pocytė. 

K. Donelaičio asmenybės, kūrybos, XVIII a. poeto gyvenimo epochos kultūrinę, politinę ir 

dvasinę atmosferą nagrinėjo ir apžvelgė rugsėjo pradžioje viešojoje bibliotekoje įvykusios  

tarptautinės konferencijos „Senoji Baltijos valstybių knyga ir jos veikėjai“ dalyviai ir svečiai. 

Renginyje dalyvavo mokslininkai iš Klaipėdos universiteto – doc. dr. Silva Pocytė ir doc. dr. 

Arūnas Baublys, svečiai iš Latvijos Bauskės centrinės bibliotekos ir Bauskės kraštotyros muziejaus 

bei Kaliningrado srities A. P. Gaidaro vardo vaikų bibliotekos. Veikė svečių atvežtos ir parengtos 

dokumentų parodos, skirtos Baltijos valstybių knygų veikėjams. Konferencijos auditoriją sudarė 

didžiulis būrys jaunuomenės, neabejingos knyginiam paveldui, jo kūrėjams, pirmiausia, Donelaičio 

fenomenui. 

Šilutės muziejus, minėdamas K. Donelaičio metus, surengė ir vasario 16 d. atidarė parodą 

„Prisimenant Kristijoną Donelaitį“. Čia buvo eksponuojami muziejaus fonduose saugomi 

eksponatai, susiję su šia iškilia asmenybe: 1940 m. Kaune išleistas K. Donelaičio kūrinys „Metai“, 

kurį spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius (Brazaitis), o iliustravo medžio raižiniais menininkas 

Vytautas Kazimieras Jonynas, 1964 m. Čikagoje išleista K. Donelaičio 250-osioms metinėms skirta 

knyga „Kristijonas Donelaitis. Lietuviško realizmo pradininkas“, K. Donelaičio giminės atstovo 

Lutz Wenau (Vėnau) sukaupta ir 2006 m. muziejui perduota medžiaga apie K. Donelaičio pirmtakų 

gyvenimą. Taip pat buvo eksponuojami ir dailės kūriniai: 1999 m. dailininko B. Jarov sukurtas 

paveikslas „K. Donelaičio „Metai“ bei Franco Tetznerio piešinio „Tolminkiemio bažnyčia, 

klebonija ir našlių namas“ kopija, kurią aliejiniais dažais nutapė L. Wenau.  

Rajono kultūros įstaigos – Šilutės muziejus, Kintų Vydūno kultūros centras, Salos 

etnokultūros ir informacijos centras – aktyviai dalyvavo įgyvendinant Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus projektą „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta Kristijono Donelaičio metams paminėti“. 

Šilutiškiai turėjo galimybę stebėti ir lankyti projekto organizatorių ir partnerių parengtą kilnojamąją 

edukacinę parodą, kurioje buvo pristatoma XVIII a. Prūsija bei K. Donelaičio kūrybinis palikimas, 

žiūrėti ją lydintį filmą „K. Donelaitis, Tolminkiemis ir mes“. 

 

SVEČIUOSE PAS KRISTIJONĄ DONELAITĮ: LYGIADIENIO SKAITYMAI 

 

K. Donelaičio posmai šįmet skambėjo ir tarptautinėse erdvėse, ir tėvynės žemėje. Jais 

mėgavosi ir jaunas, ir brandesnio amžiaus skaitytojas. Tradiciškai Šilutės rajono F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje šįmet vyko baigiamasis rajono mokinių meninio skaitymo konkurso renginys. 

Šį kartą jis pavadintas K. Donelaičio garbei – „Sveiks, svieteli margs!“, skirtas didžiojo lietuvių 

rašytojo, klasiko jubiliejui ir atminimui. Renginio metu ne kartą susirinkusieji išgirdo poemos 

„Metai“ ištraukas iš „Pavasario linksmybių“, „Rudens gėrybių“, taip pat – Slunkiaus monologą, 

kuriame užsimenama apie laukiančius darbus, besibaigiantį saldų žiemos miegą... Nugalėtojai pelnė 

organizatorių prizus, o dalyviai turėjo retą galimybę geriau pažinti K. Donelaičio kūrybinį palikimą, 

lavinti aktorinius gebėjimus ir kalbos raišką. Donelaičio skaitymus pratęsė Šilutės Pamario 

pagrindinė mokykla, sukvietusi rajono pradinių klasių mokinius į literatūrinį vidudienį „Kristijono 

Donelaičio žvilgsniu“. Į jį susirinko gausus būrys pradinukų iš aštuonių mokyklų. Mokiniai pristatė 

paruoštus etiudus, literatūrines muzikines kompozicijas, inscenizacijas pagal K. Donelaičio kūrybą.  

 

  
 

Vienas iš programos akcentų – pavasario lygiadienio skaitymai „Jau saulelė vėl...“. Jų metu 

viešojoje bibliotekoje vyko atvira lietuvių literatūros pamoka „Man įdomus Kristijonas Donelaitis 



arba dvidešimt keturi skirtingi „Jau saulelė vėl...“ sakymai iš gimnazistų lūpų“. Poema „Metai“ – 

sudėtingas ir mįslingas kūrinys. Jis turi gilią ir daugialypę prasmę, gali būti įvairiais raktais 

rakinamas, įvairiais būdais perskaitomas, suvokiamas ir interpretuojamas. Šįkart tai bandė daryti  

Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistai. Kartu su mokytoja Jolita Ežerinske jie skaitė pasirinktus 

tekstus iš poemos „Metai“, išsakė savo mintis apie tai, kuo jiems įdomus Donelaitis. Originaliai ir 

įspūdingai pristatyta pavasario tema nešė gerą žinią tiems, kurie nepakankamai žino donelaitikos 

erdvės naujienas. Pamokose dalyvavo ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokiniai su 

mokytojomis. Renginys užpildė kultūrinę miesto erdvę, publika žavėjosi originaliais jaunimo 

skaitiniais, o tai žadino gimnazijų jaunuomenės savigarbos ir kūrybinio prado jausmus. 

Puikia donelaitikos renginių erdve tapo Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai, kasmet 

rengiami Lietuvoje, taip pat ir Šilutės krašte, pavasarį.  

 

  
 

Jų metu viešojoje bibliotekoje ir dvidešimt dviejuose filialuose surengti šviesos skaitymai 

„Jau saulelė vėl...“ pagal poemą „Metai“. Į tekstų skaitymą viešojoje bibliotekoje įsijungė per 60 

šilutiškių: bibliotekos socialiniai partneriai, skaitytojai, senjorai, vaikai, finansiniai rėmėjai, 

žiniasklaidos atstovai, moksleiviai, vietos aktoriai. Renginys turėjo įspūdingus atgarsius spaudoje, 

telkė bendruomenę donelaitiškai vienybei, bendrystei, pagarbai vienas kitam. 

Puikiai pavyko donelaitikos dvasios įkvėptas renginys Rusnės saloje. Čia į literatūrinius 

rudens skaitymus „Donelaičio atlasas“ kartu su Lietuvios rašytojų sąjunga kvietė viešosios 

bibliotekos Rusnės filialas. Vaikščiodami K. Donelaičio gatve, atvykę rašytojai Viktoras 

Rudžianskas, Ričardas Šileika, Eugenijus Ališanka ir Giedrė Kazlauskaitė sutiktiems praeiviams 

dalijo duonos riekelę – dalelę savęs, savo šilumos ir meilės. Tardami  „Knygą nešu – duoną nešu“ 

svečiai knygą godojo kaip duoną, maitinančią sielą, protą ir asmenybę. Vėliau atvykusieji 

bibliotekos kiemelyje prisijungė prie susirinkusių rusniškių, skaitė Donelaičio bei šiuolaikinės 

poezijos autorių kūrybą, tarmiškus tekstus. Literatūrinis arbatvakaris neprailgo nei rusniškiams, nei 

svečiams.  

 

SVEČIUOSE PAS KRISTIJONĄ DONELAITĮ: MENINĖS IMPROVIZACIJOS 

 

Pažinti, atrasti, tyrinėti K. Donelaičio tekstus ir juos interpretuoti yra ne vienas būdas. 

Kiekvienas pasirenka sau priimtiniausią, maloniausią. Vienas iš jų – savo mintims išreikšti 

pasitelkti tam tikrą meno formą. Donelaičio vardas šįmet kaip niekada gausiai buvo sutinkamas tiek 

tarp profesionalių, tiek tarp pradedančių menininkų, tiek tarp meno mėgėjų. Netrūko jų ir Pamaryje.  

Integruotos pamokos – puiki žinių perdavimo jaunuomenei priemonė, kai estetika, žodis, 

teatro elementai per jaunimo saviraišką perteikia kiekvieno pamokos dalyvio individualų 

donelaitikos suvokimą. Vienas iš pirmųjų donelaitikos renginių viešojoje bibliotekoje buvo Šilutės 

Vydūno gimnazijos gimnazistų metų pradžioje surengta atviroji pamoka – improvizuota K. 

Donelaičio būrų vestuvių puota „Būrų čėsnis“. Vadovaujami mokytojos Sandros Tamašauskienės, 

tautiniais drabužiais pasipuošę jaunieji aktoriai puikiai inscenizavo „Rudens gėrybių“ dalį, priminė 

Mažosios Lietuvos vestuvių tradicijas, šmaikščius posakius, vestuvinių apeigų dainas, vaišino 

susirinkusius kulinarinio paveldo maisto produktais.  

 



   
 

„Vestuvininkai“ ilgai nesiskirstė, nagrinėjo literatūros klasiko žodžio turiningumą ir šiltai 

dėkojo gimnazistams už originalumą ir naują žvilgsnį į K. Donelaitį. Donelaitis nėra nuobodus 

pamokslautojas, o, priešingai, gali ir pralinksminti, teikti didelį estetinį malonumą. Tam, kad taip 

atsitiktų, nereikia bijoti naujų interpretacijų ir leisti jauniems žmonėms patiems ieškoti raktų į 

„Metų“ pasaulį. O tai sėkmingai pavyko gimnazistams. 

 

   
 

Integruotos lietuvių literatūros ir meno pamokos vyko ir eilėje rajono švietimo įstaigų. 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos bibliotekoje įvyko renginių ciklas, skirtas Donelaičio gimimo 

metinėms. Parengtas stendas ir paroda „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…“. 

Vienuoliktos klasės mokiniams organizuota integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka. 

Mokiniai turėjo galimybę sužinoti daugiau apie K. Donelaitį, perskaityti visiems gerai žinomą jo 

kūrinį „Metai“ ir labiausiai patikusią ištrauką iliustruoti. Piešinyje atskleisti poemos ištraukos temą 

padėjo dailės mokytoja – ji pateikė pavyzdžių, kaip originaliau pavaizduoti pasirinktą tekstą. 

Integruotoje pamokoje sukurti mokinių kūrybiniai darbai buvo pristatyti gimnazijos bibliotekoje 

eksponuotoje parodoje „Donelaitį skaitau, Donelaitį piešiu“. 

Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje, vėliau F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, pristatyta 

ir atidaryta integruota lietuvių kalbos, matematikos, technologijų, dailės paroda „K. Donelaitis: 

metų laikų ir poemos ratu“, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Vadovaujami 

mokyklos pedagogų Nijolės Kungelienės, Rymantės Tylaitės, Astos Memytės, Jurgitos Balčytienės, 

Ingos Maurienės mokiniai savo darbeliuose pateikė savojo Donelaičio versijas, drąsiai 

eksperimentavo, improvizavo, išlaisvino savo mintis ir jausmus. 

Šilutės gimnazijų ir bendrojo lavinimo mokyklų jaunuomenei įsimintinu tapo F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos surengtas konkursas „Donelaitika: kompiuterinės grafikos interpretacijos“, 

subūręs draugėn kompiuterių fanus ir paskatinęs naujai interpretuoti K. Donelaičio gyvenimą ir 

kūrybą jaunimo pamėgtomis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis.  

 

                        



Vadovaujami mokytojų Alvydo Ežerinskio (Šilutės pirmoji gimnazija), Tatjanos Balvočienės 

(Šilutės Vydūno gimnazija) ir Ričardo Čaikio (Šilutės Pamario pagrindinė mokykla), jaunieji 

kūrėjai įprasmino Donelaitį atvirukuose, knygų skirtukuose, kt. meno darbuose. Darbus kūrę per 

pusšimtis jaunųjų autorių turėjo galimybę netradiciškai, pasitelkdami informacines technologijas, 

perteikti „Metuose“ užfiksuotą veikėjų gyvenseną, pajusti kalbos, gamtos ir kasdienybės grožį. 

Konkurso darbų paroda apkeliavo visas rajono seniūnijas ir pasiekė Kaliningrado sritį – ji buvo 

pristatyta ir eksponuojama Kaliningrado srities A. P. Gaidaro vardo vaikų bibliotekoje.  

Su Donelaičiu, jo kūryba bandoma supažindinti net ikimokyklinio amžiaus vaikus, suteikiant 

jiems laisvę svajoti, mąstyti, interpretuoti. Mažųjų šilutiškių meniniam ugdymui ir K. Donelaičio 

kūrybos pažinimui pasitarnavo vaikų piešinių parodos „Mes vėl švenčiame pavasarį“ pristatymas F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Geriausių piešinių autoriai apdovanoti knygomis, paroda 

eksponuota pamario krašto seniūnijose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Mažųjų pažintis su K. 

Donelaičiu pratęsta viešosios bibliotekos miesto filiale kartu su miesto ugdymo įstaigų žiūrovais, 

kuriems surengta netradicinė pamokėlė „Kristijono Donelaičio pažinimas“ (Šilutės Žibų pradinė 

mokykla, darželis-mokykla „Žibutė“). Mokytoja Rita Kriščiūnienė papasakojo apie poeto gyvenimą 

ir kūrybą, supažindino su bibliotekoje veikiančia knygų ekspozicija ir pakvietė pažiūrėti Žibų 

pradinės mokyklos mokinių lėlių teatro studijos vaidinimą-miniatiūrą pagal K. Donelaičio 

pasakėčią „Lapės ir gandro čėsnis“. Nelengvą pasakėčios tekstą skaitė tautiniais drabužiais 

pasipuošusi Agnė Jankauskytė.  

Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“ (vad. Giedrė Pocienė) parengė ir F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusio vakaro „Dedikacijos Donelaičiui“ metu atliko naują 

edukacinę programą „Lietuvininkų metų darbai ir čėsnis“. Jos metu lietuvininkų krašto dainoriai 

kartu su lietuvininkų šnektos puoselėtoja Vaida Galinskiene apdainavo „Metų“ 4 ciklus, deklamavo 

poemos ištraukas, mėgdžiojo gamtos garsus bei pristatė unikalų ir vienintelį Lietuvoje šilutiškių 

tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių sukurtą originalų „Metų“ (2014) kalendorių 

„Kalendorius‘2014“. Kalendoriaus turinys – dvylikoje medinių rėmelių, simbolizuojančių metų 

mėnesius, sudėti „Metų“ tekstų ištraukomis papuošti margučiai, simbolizuojantys kiekvieną 

mėnesio dieną. Renginio metu veikė šio originalaus kūrinio paroda. 

 

  
 

Svarbi programos dalis – profesionalaus meno darbų eksponavimas, pristatymas ir sklaida toli 

nuo sostinės gyvenančioje pamario krašto bendruomenėje. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

pristatyta tarptautinė Lietuvos dailininkų sąjungos paroda „Šimtmečio portretas“. Parodoje 

eksponuoti viduriniosios ir jaunesniosios kartos lietuvių dailininkų tapybos darbai K. Donelaičio ir 

jo poemos „Metai“ tema. Lankytojai turėjo retą progą susipažinti, kaip profesionalūs dailininkai 

traktuoja mene Donelaičio temą, jo epochą, kūrybą, aplinką, mėgautis išskirtinėmis peizažų, 

portreto, architektūros paveldo gamomis ir vizualiai perteikta informacija. 

Ypatinga sėkmė lydėjo Lietuvos dailininkų sąjungos projekto „Skulptoriai skaito Donelaitį“ 

parodos atidarymą ir eksponavimą F. Bajoraičio viešosios bibliotekos parodų galerijoje „Pastogėlė“. 

Atidaryme dalyvavo skulptorė ir parodos kuratorė prof. Dalia Matulaitė, darbų autoriai – skulptoriai 

Arvydas Ališanka, Mindaugas Junčys ir jauna skulptorė Aušra Jasiukevičiūtė. Vakaro atmosferą 

kūrė ir donelaitiškus tekstus skaitė aktoriai Sigutis Jačėnas ir Aleksandras Šimanskis. Skambėjo 

fragmentai iš Justino Marcinkevičiaus poemos „Donelaitis“, susirinkusieji klausėsi Algytės 

Merkelienės instrumentinės muzikos garsų. Įspūdinga, kad parodą aplankė per 1000 lankytojų. 

 



      
 

Rugsėjo mėnesį Šilutės visuomenę džiugino puiki dailininko Šarūno Leonavičiaus iliustracijų 

K. Donelaičio poemai „Metai“ paroda. Lankytojai žavėjosi XXI amžiaus menininko, Donelaičio 

būrams būdingą aplinką pateikusio per savo jausmų prizmę, siužetinėmis kompozicijomis. Parodos 

autorius atidarymo metu sulaukė daug klausimų apie įspūdingus kūrinius ir Donelaičio herojų 

įvaizdžio kūrimą. Vakaro metu buvo pristatytas ir naujas Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos 

„artseria“ leidinys – K. Donelaičio poema „Metai“ su Š. Leonavičiaus iliustracijomis. Apie 

dailininko kūrinius knygai ir jos gimimą išsamiai papasakojo leidyklos direktorė Danutė Zovienė. 

 

  
 

K. Donelaičio žemės fotorefleksijų paroda šilutiškius nudžiugino garsi žurnalistė ir fotografė 

Lilija Valatkienė, pristačiusi viešojoje bibliotekoje savo darbų parodą „Mažoji Lietuva: laiko 

ženklai“, kurią paskyrė šio krašto emocinėms laiko permainoms. Drobėse įspausti laiko ženklai 

aktualizuoja Mažosios Lietuvos paveldo savitumą ir unikalumą. Autorės darbai žavėjo ir tuos, kurie 

lankė parodą, atiduodami pagarbą kraštietės talentui, ir tuos, kurie neabejingi Mažosios Lietuvos 

praeičiai, jos išlikusiems vaizdams. Pristatydama parodą fotografė prisipažino: „Mažoji Lietuva 

man – pati didžiausia. Ji davė mums kalbą, raštą, pirmąsias knygas“. 

Ne mažiau įspūdinga donelaitikos fiesta tapo 2014 m. jubiliejinės Pasaulio lietuvių dainų 

šventės „Čia – mano namai“ dalyvių, mėgėjiškų teatrų (Kupiškio r. Skapiškio kultūros namų teatro 

„Stebulė“, Tauragės kultūros centro liaudies teatro, Akmenės kultūros namų teatro ir Varėnos r. 

Marcinkonių mėgėjų teatro) sukurta ir bibliotekos Vasaros kiemelyje atlikta programa „Dyvų 

dyvai“. Penkių skirtingų etnografinių regionų (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir 

Mažosios Lietuvos) teatralai džiugino šilutiškių, donelaitikos mėgėjų, sielas žaismingais „Metų“ 

skaitymais su nemaža doze teatrinio meno akcentų. Mažosios Lietuvos regionui atstovavo ir 

pagrindine jungtimi tarp kolektyvų buvo Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“, 

vadovaujamas Giedrės Pocienės. Donelaitišką aplinką atvykusiems svečiams ir bibliotekos 

lankytojams kūrė veikiančios parodos: Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda „Donelaitis“ bei 

bibliotekininkų parengtos keliaujančios parodos „Kristijono Donelaičio atminties keliu“ ir 

„Donelaitika: kompiuterinės grafikos interpretacijos“. Šis renginys deramai pripažintas šilutiškių 

donelaitikos programos kulminacija. 

Įspūdingumu ir išradingumu pasižymėjo ir tradicinė klojimo teatrų šventė „Nendrynų 

raganėlė“, kurią organizuoja Salos etnokultūros ir informacijos centras. Kaip ir dera, šiemet 

šventiniai spektakliai interpretavo K. Donelaičio „Metus“. „Pavasario linksmybės“ kleketavo su 

Kupiškio r. Skapiškio kultūros namų teatro „Stebulė“ (rež. Vita Vadoklytė) linksmaisiais aktoriais. 

„Vasaros darbai“ atgimė kartu su Jonavos savivaldybės teatru (rež. Jonas Andriulevičius). Į būriškas 

vestuves kvietė ir „Rudens gėrybes“ interpretavo Tauragės kultūros centro liaudies teatro aktoriai 



(rež. Algima Juščiuvienė), o linksmai nuo „kalnelių“ čiuožti ragino ir „Žiemos rūpesčiais“ dalijosi 

Palangos kultūros centro „Grubusis teatras“ (rež. Virginijus Milinis). Šventės metu jaunieji salos 

menininkai surengė „Metų“ interpretacijų parodą. Ant Atmatos upės kranto smagus ir turiningas 

laikas Donelaičio būrų žemėje neprailgo ne tik žiūrovams, bet ir patiems aktoriams. 

Kintų Vydūno kultūros centras, prisidėdamas prie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

vykdomo projekto „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta Kristijono Donelaičio metams paminėti“, 

surengė mokinių piešinių konkursą „Sveiks, svieteli margs“, kviečiantį interpretuoti K. Donelaičio 

tekstus vaizdais. Nors organizatoriai nerimavo ir truputį abejojo, ar šių dienų moksleiviai turės noro 

kūrybines mintis nukelti į XVIII amžių, tačiau konkursas sulaukė didelio susidomėjimo. Vertinimo 

komisijai pateikti 44 įvairia technika atlikti piešiniai iš Šilutės, Klaipėdos ir Neringos savivaldybių 

mokyklų. Geriausi moksleivių piešiniai, kuriuose atsispindi K. Donelaičio kūrinio „Metai“ tema, 

tapo atvirukais, įprasminančiais ir saugojančiais Donelaičio atmintį. 

Išskirtiniu akcentu pamario krašto kultūriniame gyvenime tapo Kintų Vydūno kultūros centre 

organizuota 12-oji tarptautinė menininkų kūrybinė stovykla – emalio meno laboratorija  „Pamario 

ženklai – 2014“. Šiemet dailininkų kūrybai buvo siūloma tema, atspindi vieną iš svarbiausių metų 

aktualijų – „SAGA Kristijonui Donelaičiui“.  

 

  
 

Emalio laboratorijos dalyviai skaitė K. Donelaitį, vėliau keliavo ir lankė Mažosios Lietuvos 

evangelikų liuteronų bažnyčias, išklausė pasakojimų ir prisiminimų apie jų atsiradimą, tikėjimo 

tradicijas. Savo įspūdžius įprasmino kūriniuose, bandydami perteikti K. Donelaičio gyvenimo 

tarpsnį Prūsų Lietuvoje. Simpoziumo dalyvių sukurti darbai, papuošę Kintų Vydūno kultūros centro 

emalio meno galerijos prieangį, bus eksponuojami metus, vėliau keliaus į galeriją ir papildys 

išskirtinę emalio kūrinių kolekciją Vydūno kultūros centre. Kintiškiai edukacijas rengia ir kitose 

seniūnijoje: šįmet emalio meno edukacinės programos „Metų laikų ženklai emalio miniatiūrose“ 

pagal K. Donelaičio poemą „Metai“ surengtos Saugų seniūnijos bendruomenių grupėms. 

 

(NE)ŽINOMAS DONELAITIS: KULTŪRINĖS VARIACIJOS PAS BIČIULIUS... 

IŠVAŽIUOJAMIEJI RENGINIAI 

 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos knygininkai, įgyvendindami Valstybinės 

programos finansuotą tarptautinį projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų 

kultūriniuose perskaitymuose“, projekto dalį „Pas bičiulius…“ vykdė išvykoje į Kaliningradą (buv. 

Karaliaučius) – A. P. Gaidaro sritinėje vaikų bibliotekoje. Gausiai susirinkusiai publikai šilutiškiai 

išeksponavo ir pristatė pavasarį Šilutėje vykusio jaunimo 

konkurso „Donelaitika: kompiuterinės grafikos 

interpretacijos“ baigiamųjų darbų parodą. Moderniai 

įrengtame Kaliningrado centralizuotos bibliotekų 

sistemos 4-ajame filiale atidaryta stendinė-

fotodokumentinė ekspozicija lietuvių kalba „Kristijonas 

Donelaitis: „Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“, 

kuri vėliau padovanota kolegoms – Kaliningrado 

bibliotekininkams. Ekspozicija jos lankytojus supažindino 

su Lietuvoje ir kitose šalyse paskelbtais „Metų“ ar 

poemos dalių vertimų leidimais Europos Sąjungos kalbomis: anglų, čekų, estų, ispanų, italų, latvių, 

lenkų, švedų, vengrų ir vokiečių.  

 

http://www.pamarys.eu/wp-content/uploads/2014/08/emal.61.RA.jpg


Šilutiškių bibliotekininkų paroda filialo lankytojams bus pakartotinai pristatyta Kaliningrado 

rusakalbei jaunuomenei skirtame K. Donelaičio jubiliejinio minėjimo renginyje „Visi skaitome 

Donelaitį“. Ekspozicijų atidarymuose dalyvavusi Kaliningrado lietuvių L. Rėzos draugijos 

pirmininkė Nida Lukoševičienė pasidžiaugė, kad šilutiškiai bibliotekininkai „yra ištikimi lietuviško 

žodžio skleidėjai šiapus Nemuno“, kur dešimtmečiais gyvena įvairių likimų atvesti lietuviai. 

Vakarop į salę rinkosi Kaliningrado knygininkai, literatūrinių dienų svečiai, rašytojai, atvykę iš 

Maskvos, Kaliningrado kultūros fondo tarybos nariai, bibliotekos skaitytojai. Renginio vedėjas ir 

šilutiškių bibliotekininkų projekto bičiulis Marijus Budraitis kartu su Kaliningrado rašytojų 

sąjungos nariu Borisu Bartfeldu lietuvių-rusų kalbomis skaitė „Metų“ ištraukas.  

 

  
 

      
Aktorinį skaitymą keitė Šilutės rajono vaikų meno mokyklos mokytojų Žydrės Adomaitienės 

ir Liudos Kašėtienės fortepijonu atliekama subtilioji klasika ir dainuojamoji poezija. Vėliau 

Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade atašė Romanas Senapėdis apie renginį pasakė 

„Įspūdinga!“.  

Rudeniop donelaitikos keliai šilutiškius bibliotekininkus nuvedė pas bičiulius į Latviją, 

Bauskės centrinę biblioteką. Aktoriniai „Metų“ skaitymai lietuvių-latvių kalbomis, literatūrologų 

pašnekesiai ir diskusijos „Donelaitis, kaip fenomenas“ atskleidė Baltijos kraštų kultūrinį tapatumą ir 

išskirtinumą, literatūros vertės ir prasmės vienovę.  

 

    
 

Latvių kalba nuskambėjęs K. Donelaičio poetinis žodis žavėjo ir latvius, ir pačius lietuvius. 

Bauskės bendruomenei šilutiškiai pristatė ir stendinę parodą „Pasaulinės reikšmės kūrėjas 

Kristijonas Donelaitis“. 



                                   
 

Bibliotekininkus ir Punsko (Lenkija) lietuvius sieja kad ir ne tokia tolima, bet labai brandi 

bičiulystė. Jau 2013 m., artėjant Donelaičio jubiliejui, Punsko lietuvių kultūros namuose kartu su 

kolegomis punskiečiais buvo atidaryta šilutiškių parengta literatūrinė ikonografinė ekspozicija 

„Kristijonas Donelaitis: laikmečio ir dabarties liudytojas“. Šį kartą Punsko gimnazistams pristatyta 

kita bibliotekininkų parengta keliaujanti knygų, straipsnių, ikonografijos paroda „Iš lietuvių 

klasikos lobyno: Kristijonas Donelaitis“.  

 

                            
 

Ekspoziciją virtualiai pristatę F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistai susirinkusią 

jaunuomenę, mokytojus ir pavienius punskiečius kvietė įsiklausyti į Alekso Churgino, Antano 

Marcinkevičiaus, Kazio Bradūno kūrybą, įprasminančią K. Donelaičio vardą. Pasitelkus virtualų 

gidą publikai pristatyti donelaitikos tematika kuriančių skulptorių Alfrido Pajuodžio, Marijos ir 

Martyno Purvinų ir daugelio kitų autorių sukurti paminklai, literatūros klasiko vardu pavadintos 

aikštės, skverai, gatvės. Programą tęsė gimnazistų ir šio projekto bičiulio Marijaus Budraičio 

„Metų“ aktoriniai skaitymai. Skaitomi Donelaičio tekstai vakaro dalyvius suvienijo į vieną tautą ir 

kultūrą, keliančią pasididžiavimą savo kilme – lietuvybe. 

 

                          
 

Donelaičio 300-ųjų gimimo metų paminėjimu neturi ir negali baigtis Donelaičio vardo 

minėjimas. Visada galime ir turime mintyti apie tai, kas mums yra K. Donelaitis, bandyti atsakyti į 

tai, nepamiršti savo šaknų, suvokti savo kultūros didybę ir galią, pajusti jos gyvą ryšį su praėjusiais 

amžiais. 

 

Projekto vadovė - Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

direktorė Dalia Užpelkienė 

 


