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skaitymo maratone skleistas žemaitiškas žodis
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Konfe-
rencijų salėje praėjusį penktadienį visą dieną skambėjo 
žemaitiškas žodis. Vyko Savivaldybės kalbos tvarkytojos 
ritos Kasparavičiūtės inicijuotas skaitymo maratonas 
„rēk žmuogou žmuogaus, rēk dūšē dūšės artėmuos...“, 
skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Žemaitijos metams 
paminėti. 

Skaitymo maratoną pirmieji pradėjo Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo gru-
pės vaikai. Jie skaitė lietuvių liaudies pasaką „Ožka ir ožiukai“.

„Na vėina sīki mon girdietė 
teka, kāp žmuonis (tarpė anū 
retkartēs i jaunesnė žemaitē) 
rokuodamis pamėslėj garsē, ka 
grubi esonti tarmie gimtuoji. 
Gal onksčiau pati irgi būčiau 
anim turavuojusi, bet dabā sa-
vie jauto, ka teisībė gatavā ki-
tuoki i ana praeitie kavuojēs. 
Pakaštavuokem: tarmie mūsa 
gimtuoji skani kāp kunkuolā 
babūnelės putruo, dā ana dėdlē 
atgajinga, kāp vondou diedis 
šulinie priš kelis šimtus metu 
atmėnonti onžuola. Na grubi 
mūsa tarmie, tiktā ropi – kāp 
rogėnė douna – į švieži kāp 
kon tik išarta žemė, pasiruošu-
si augintė nauji derlio tāp pat, 
kāp mūsa pruotiviu išmīlieta, 
išpurenta i iškeravuota ska-
ni, gaivi, ropi, švieži žemaičiu 
tarmie, atēnonti ligi mūsu par 
ilgiausius omžius i pagatava 
girdietėis i skumbietė naujuos 
kartuos....“, – tokiais žodžiais 
skaitymo maratoną pradėjo bi-
bliotekos Skaitytojų aptarnavi-
mo skyriaus vadovė, renginio 
vedėja Birutė Naujokaitienė.  

Skaitymo maratono dalyvius 
sveikinusi Savivaldybės mero 
pavaduotoja Danutė Skruibienė, 
prisipažinusi, jog gražiai žemai-
tiškai kalbėti nemoka, mat yra 

tauragiškė, pasidžiaugė, kad Že-
maitijos metams skirtų renginių 
ciklą kretingiškiai pradeda tokiu 
prasmingu renginiu jaukioje iš-
minties šventovėje. „Tikiuosi, 
kad šis skaitymo maratonas taps 
tradiciniu, bus organizuojamas 
kasmet, ir burs visus – ir mažus, 
ir didelius – savo kalbą mylin-
čius bendruomenės žmones“, – 
sakė D. Skruibienė.   

Renginio garbės viešnia, 
Kretingos muziejaus direk-
torė, Vyriausybės kultūros 
ir meno premijos laureatė, 
poetė Vida Kanapkienė, su-
sirinkusiuosius pasveikinusi 
žemaitiškai, akcentavo, kad 
būtent per kalbą išaukštinama 
Žemaitijos istorija, tradicijos, 
žmonės. Direktorės žodžiais, 
visi mylim savo Žemaitiją – 
jeigu nemylėtume, ar turėtu-
me tiek gražių posmų, dainų 
apie ją. Palinkėjusi kurti, nes 
kol bus kuriančių žmonių, tol 
Lietuva ir Žemaitija gyvuos, 
V. Kanapkienė perskaitė kele-
tą savo kūrybos eilėraščių.

Startą skaitymo maratonui 
davęs Savivaldybės administra-
cijos direktorius Virginijus Do-
markas sakė esąs įsitikinęs, kad 
tokie renginiai visus „užves“ dar 
labiau mylėti savo kalbą, gerb-

ti ją ir didžiuotis. Direktorius 
skaitymo maratone skaitė R. 
Rastausko „Savo trendo savas 
brendas“.

Po nuotaikingų melodijų, 
kurias dovanojo Salantų kul-
tūros centro renginių organi-
zatorius Irmantas Norkus ir 
klaipėdietis Mantas Nazaro-
vas, skaitymo maratoną pir-
mieji pradėjo Kretingos lop-
šelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
priešmokyklinio ugdymo gru-
pės vaikai. Jie skaitė lietuvių 
liaudies pasaką „Ožka ir ožiu-
kai“ su žemaitiškais eiliuotos 
tautosakos intarpais.          

Pagal iš anksto sudarytą pro-
gramą toliau rikiavosi ir skam-

bų meninį žodį skleidė kiti 
maratono dalyviai iš įvairių ra-
jono švietimo, kultūros įstaigų, 
Savivaldybės administracijos, 
Savivaldybės tarybos ir kt., dai-
navo Trečiojo amžiaus universi-
teto moterų vokalinis ansamblis 
„Svajonių aidai“, vadovaujamas 
Aloyzo Žilio.

„Seimui 2019 metus paskelbus 
Žemaitijos metais, kilo mintis 
organizuoti tokią skaitymo die-
ną, kurios metu mylimus Že-
maitijos regiono autorius arba 
tarmiškus tekstus galėtų skaityti 
visi – ir jauni, ir seni, – „Švytu-
riui“ sakė skaitymo maratono 
sumanytoja R. Kasparavičiūtė. 
– Lietuvių kalbos dienoms skir-

tų renginių cikle norėjosi naujos 
formos, o kalba, tarmė, tekstai, 
manau, gali jungti žmones, su-
teikti progą laiką leisti kartu. 
Skaitantis žmogus man asme-
niškai – pats gražiausias, todėl ir 
nusprendžiau imtis su knyga ir 
kalba susijusios iniciatyvos. Be 
to, gebėjimas tarmiškai skaityti 
man siejasi su žmogaus ir me-
džio paralele, kad žmogus turi 
šaknis. Žino, iš kur jis ir kas jis, 
ir drąsiai tuo didžiuojasi. Džiau-
giuosi, kad skaitymo maratone 
sulaukėme daugiau nei 100 da-
lyvių, tikiu, kad kitąmet visko 
bus dar daugiau – ir skaitančių-
jų, ir žiūrovų, kurių šiemet tru-
putį trūko“.     

Visą kovą Žiemos sode – pasakos vaikams 
Irma ANTANAITYTĖ

Nuo šiol sekmadieniais Kretingos muziejaus Žiemos sode skambės pasakos ir vaikų balsai, mat visą kovo mėnesį čia vyks rytmečiai su pasa-
ka. Praėjusį savaitgalį prasidėjęs renginių ciklas, kaip juokavo režisierius, teatro „Atžalynas“ krikštatėvis, menininkas Algimantas Verbutas, 
bus puiki proga pakelti tėvelius nuo sofų ir pasidaryti iškylą su vaikais augalų apsuptyje.

režisierius, teatro „Atžalynas“ krikštatėvis, menininkas Algimantas Verbutas 
pasakas vaikams skaitys pasitelkdamas profesionalų kurtas teatrines lėles.

A. Verbutas pasakas vai-
kams skaitys pasitelkdamas 
profesionalų kurtas teatrines 
lėles. „Jas man padarė Biršto-
ne gyvenantis dailininkas, lė-
lininkas Rimantas Jacunskas. 
Lėlės puikios, pritaikytos tik 
teatrui. Lietuvos lėlių teatro 
legenda, „kietas“ scenografas 
Vitalijus Mazūras irgi žadėjo 
pagaminti lėlę“, – džiaugėsi A. 
Verbutas. Pirmiausia jis atėju-
sius vaikus su lėlėmis supažin-
dina, leidžia pažaisti, prisijau-
kinti, ir tik tada ima skaityti 
pasaką. „Renkuosi autorines, 
trumpas, linksmas, išminties 
turinčias pasakas. Gal kada ir 
lietuvių liaudies paskaitysiu“, – 
sakė A. Verbutas. 

Į skaitymo procesą jis ketina 

įtraukti ir tėvelius – kai ku-
rie iš jų jau sutiko. „Albertas 
Einšteinas yra pasakęs: jeigu 
norite, kad vaikai būtų pro-
tingi, skaitykite jiems pasa-
kas. Jeigu norite, kad būtų dar 
protingesni – skaitykite dar 
daugiau pasakų. Palaikau šią 
A. Einšteino mintį“, – kalbėjo 
A. Verbutas. Anot jo, nepa-
tingėję sekmadienį ateiti į ry-
tmetį su pasaka galės pasibūti 
pačioje gražiausioje, teigiamai 
nuteikiančioje Kretingos vie-
toje, išvysti žydinčius augalus: 
„Pilnas sodas buvo vaikų!“ – 
prisiminė praėjusį sekmadienį 
A. Verbutas. Jo teigimu, kovas 
yra pats tinkamiausias laikas 
teatralizuotam pasakų skaity-
mui, juk šį mėnesį švenčiama 

ir Tarptautinė teatro diena. 
„Balandį pasakas skaitysiu jau 
savam sode anūkams“, – juo-
kėsi A. Verbutas.

Rytmečiai su pasaka vyks 
kiekvieną kovo sekmadienį 
12 val. Žiemos sode. Vaikams 
renginys nemokamas, tėve-
liams – 1,50 eur. Paskutinįjį 
kovo sekmadienį (31 dieną) 
A. Verbutas ketina skaityti 
vaikų sukurtas pasakas: jas 
galima atnešti į Kretingos 
muziejų, palikti budinčiajam 
arba įduoti renginio metu. 
„Jei vaikai negali – tėveliai 
tegu užrašo. Muziejus dalins 
prizus. Jeigu sulauksiu daug 
pasakų, skaitysiu kad ir iki 
vakaro“, – patikino A. Verbu-
tas.


