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Šiuolaikinė Lietuvos
kultūros įstaigų veikla

Nuostata

Si nuostata buvo aptarta kūrybinėje laboratorijoje „Perspektyva" su Lietuvos mokslo ir
mokymo įstaigų atstovais, išnagrinėta ir priimta Lietuvos TSR kultūros darbuotojų tobulini
mosi instituto Laisvalaikio kultūros, Muzikos, Teatro ir Choreografijos katedrų išplėstiniame
posėdyje ir Lietuvos mokslinio metodinio kultūros centro darbuotojų susirinkime 1988 m.
gruodžio mėnesj.

Lietuvos TSR kultūros namų struktūra, veiklos pobūdis
ir išsidėstymas susiklostė tam tikru istoriniu laikotarpiu,
kuris nulėmė atitinkamus standartus. Pastarųjų metų gyven
tojų kultūrinių interesų bei poreikių tyrimų duomenimis,
apie 40% Lietuvos gyventojų nėra patenkinti kultūrinių ren
ginių pasiūla ir laisvalaikio bendravimo bei poilsio galimy
bėmis. M ėgėjų veiklos, meno saviveiklos, liaudies kūrybos po
reikis daug didesnis negu reali pasiūla. Stengdamiesi šį atotrūkį
sumažinti, kultūros namų darbuotojai, pramogininkai patiria
daug sunkumų, nes jų darbo apimtis neapibrėžta, materialinė
kultūros įstaigų bazė prasta, kadrų kvalifikacija žema. Tokia
padėtis iš dalies susidarė dėl to, kad kultūros namai ne v ie 
nerius metus buvo laikyti ne tautos kultūros atgaivinimo ir
puoselėjimo, kūrybos, bendravimo ir poilsio vieta, o ideolo
ginių įstaigų įrankiu formuojant tam tikrus stereotipus. Nuo
lat revizuojami ir komanduojami, kultūros darbuotojai nega
lėjo išlaikyti savarankiškumo, ir daugelis kultūros įstaigų
prarado ryšius su tautinės kultūros ištakomis, pradėjo neati
tikti tautos charakterio, gyvenimo būdo, atitrūko nuo aplin
kos ir vietos tradicijų. Tiesioginė didaktinė kultūros ideologizacija buvo teisinama valstybės kultūros politika, grin
džiama klubininkyste kaip auklėjimo teorija.
Ekspertų disputai įvairiais teoriniais ir praktiniais kultūros
namų veiklos klausimais leidžia suformuluoti tokią tezę: negali
būti savarankiškos, nuo viso kultūros proceso nepriklauso
mos kultūros namų darbo teorijos, nes kultūra nedaloma;
kultūros namai drauge su daugeliu kitų įstaigų turi formuoti
tautinės kultūros tęstinumo principus, puoselėti ir saugoti
tautos tradicijas, ugdyti istorinę atmintį, plėtoti laisvalaikio
kultūrą, lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių nacionalinių mažu
mų kūrybinius gebėjimus, sudaryti galimybes kultūringam
poilsiui.
Šiandien kultūros namai dėl savo problemiškos padėties
nėra populiarūs kultūros centrai vietos gyventojams, todėl
ypač aktualu, kad kultūros įstaigos nebūtų ir toliau naudo
jamos žinybinių ambicijų ir poreikių tenkinimui, pigios komer
cinės kultūros propagavimui, kad bendra kultūros politika
ir tautinė kultūra viena kitai neprieštarautų ir taptų kiekvienų
kultūros namų, kitų laisvalaikio, kultūros institucijų kūrybi
nės veiklos pagrindu. Visi kultūros renginiai ir akcijos turi
būti grindžiami tautos tradicijomis, lietuvių liaudies kultūra.
Kultūros namai privalo turėti gerą materialinę bazę, kvali
fikuotų kadrų ir tapti juridiškai savarankiška įstaiga.
Lietuvos TSR mokslinio metodinio kultūros centro ir
Lietuvos TSR kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto dar
buotojai, suvokdami kultūros namų veiklos problemiškumą ir
dabartinio laikotarpio svarbą, siūlo laikytis šių nuostatų:
— pripažinti, kad Lietuvos kultūros namai daugeliu at
vejų dirbo kampanijomis ir standartiškai, masiniai renginiai ir
klubinis darbas neatspindėjo lietuvių liaudies kultūros tradici
jų ir buvo grindžiami politizuota kultūra, dirbtinėmis jos fo r
momis, tuo ignoruojant tautinę kultūrą, menkinant kultūros
namų autoritetą ir kultūrininko prestižą;
— siekti, kad kultūros namai savo darbo turiniu atitik
tų šiandieninius gyventojų kultūrinius poreikius, pripažinti

laisvą, nevaržomą, nereglamentuotą kultūros namų ir kultūri
ninkų veiklą, atitinkančią tautinės kultūros įstaigų koncepciją
ir vietos kultūros tradicijas;
— kultūros namus (kultūros rūmus, miestų, kaimų, m o
kyklų ir kitų įstaigų ar organizacijų klubus) laikyti visoms
gyventojų grupėms prieinamais kultūros centrais, skirtais
bendrauti laisvalaikiu, ugdyti asmenybės dvasinę kultūrą,
tautinę savimonę bei ilsėtis.
Siekdami puoselėti liaudies kūrybą, meno saviveiklą, ug
dyti laisvalaikio kultūrą, siūlome susipažinti su „Pagrindi
nėmis Lietuvos kultūros namų darbo kryptimis" (priedas),
rekomenduojame rajonų ir miestų kultūros skyriams jas aptar
ti su kultūros darbuotojais ir pasirinkti tinkamas kultūrinės
veiklos formas pagal vietos gyventojų poreikius, kultūros
namų materialinę bazę ir kultūros darbuotojų išgales.
Savo ruožtu Lietuvos TSR mokslinis metodinis kultūros
centras ir Lietuvos TSR kultūros darbuotojų tobulinimosi
institutas įsipareigoja:
— įvairiomis metodikos formomis (konferencijos, semina
rai, pratybos, kūrybinės laboratorijos, dalykiniai susitikimai)
rekomenduoti kultūros darbuotojams aktualius ir priimtinus
darbo būdus, atsižvelgti į realias kultūros namų galimybes;
metodiniame leidinyje „Liaudies kultūra" nuolat nagrinėti
praktines kultūros namų problemas, išplėsti sociologinių ir
kultūrologinių tyrimų temas ir apimtis, sukaupti kuo dau
giau informacijos apie kultūrinius poreikius ir (kartu su k i
tomis šį darbą atliekančiomis žinybomis) apibendrinti ją;
— form uoti. visuomenės nuomonę dėl tautinės kultūros
būtinumo, estetinį skonį ugdyti remiantis pirmiausia liaudies
meno supratimu, palaikyti liaudies meno tradicijas kaip atsva
rą antimeniškai patentininkų ir kooperatyvų meno verslų
produkcijai;
— prašyti Lietuvos TSR liaudies švietimo ministeriją
iš esmės peržiūrėti LTSR valstybinės konservatorijos Klaipė
dos fakultetų ir kultūros mokyklų specialistų rengimo profesiogramas ir mokymo planus, pakoreguoti mokymo prog
ramas tautinės kultūros ir tautinio auklėjimo kryptimi;
— prašyti LTSR M A būsimo Kultūrologijos ir menotyros
mokslinio tyrimo instituto bazėje įsteigti liaudies kultūros
ir kultūros sociologijos sektorius;
— pasiūlyti Respublikos rajonų kultūros skyriams pa
keisti dabartinį kultūros namų pavadinimą nauju, atitinkan
čiu darbo turinį, veiklos profilį, vietos sąlygas ir kultūrininkų
galimybes (jaunimo klubas, kaimo seklyčia, svetainė, liaudies
kūrybos namai, folkloro centras ir kt.);
— rekomenduoti Respublikos kultūros namus apipavi
dalinti liaudies meno kūriniais, tautiniais simboliais, istorine
lietuvių tautos atributika;
— formuojant kultūros darbuotojų ir gyventojų naują
požiūrį į tautiškumą, neatsisakyti jau susiformavusių pažangių
kultūros darbo tradicijų.
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KRYPTYS
I. Liaudies kūryba
Lietuvių tautai ir konkrečioms vietovėms svarbių istorinių datų minė
jimas.
Kiekvienos konkrečios vietovės tradicijų ir papročių puoselėjimas, po
puliarinimas, saugojimas.
Liaudies apeigų ir ceremonialų atgaivinimas ir naudojimas dabartiniame
gyvenime.
Gimtinės, kaimo, tėviškės, kraštiečių dienų rengimas.
Liaudies kūrybos palikimo rinkimo ekspedicijų organizavimas.
Folkloro ir etnografinių ansamblių puoselėjimas.
Amatininkystės, vaikų meninio meistravimo tradicijų atgaivinimas.
Šeimos tradicijų propagavimas.
Lietuvių tautinio kostiumo atgaivinimas šventėse ir buityje.
Tautinės simbolikos, heraldikos, atributikos naudojimas renginiuose, in
terjeruose, scenografijoje.
Gimtosios kalbos propagavimas, tautosakos ir tarmių turtų panaudojimas
renginiuose.
Prasmingas istorijos ir kultūros paminklų, memorialų panaudojimas kul
tūriniame gyvenime.
Tautinių mažumų liaudies kultūros propagavimas.
II. Meno saviveikla
Dainų švenčių tautinių tradicijų atgaivinimas.
Savanoriškai susikūrusių meno saviveiklos kolektyvų kūrybos laisvėš
palaikymas, liaudiško repertuaro formavimas.
Visuotinio žmonių dainavimo, muzikavimo ir grojimo lietuvių liaudies
instrumentais tradicijų atgaivinimas.
Klojimo, vežimo, kiemo, aikštės teatrų ir liaudies vaidybos tradicijų at
gaivinimas ir puoselėjimas.
Saviveiklos mėgėjų klubų steigimas ir populiarinimas.
Vaikų kolektyvų-studijų kūrimas liaudies kolektyvuose.
Publicistinių teatrų, satyros ir humoro trupių, kamerinio muzikavimo
kolektyvų kūrimas ir populiarinimas.
Meno saviveiklos kolektyvų ryšių palaikymas su TSRS respublikomis ir
užsienio šalimis.
Autentiško muzikinio ir choreografinio folkloro naudojimas meno savi
veiklos kolektyvuose.
Meno saviveiklos kolektyvų savaveiksmiškumo ugdymas, konjunktūros ir
perdėto politizavimo vengimas formuojant repertuarą.
Visapusiškas buitinės choreografijos ugdymas ir puoselėjimas.
I I I . Laisvalaikio kultūra
Akcijų, skirtų istorinei tautos atminčiai, tradicijoms atgaivinti bei nūdienos
aktualijoms išryškinti, organizavimas.
Kaimo seklyčių, svetainių, folkloro centrų, jaunimo klubų, liaudies kū
rybos namų darbo turinio formavimas pagal vietovės tradicijas ir gyventojų
poreikius.
Savaveiksmių mėgėjų klubų plėtojimas.
Kultūros liaudies universitetų panaudojimas gilesniam tautos kultūros,
istorijos, liaudies palikimo studijavimui, tradicijų atgaivinimui.
Liaudies pramogavimo senųjų tradicijų (pvz., gegužinės) atgaivinimas ir
puoselėjimas.
Aktyvus dalyvavimas visuomeninių draugijų darbe, Kultūros fondo ir
Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje.
Kraštotyros kampelių ir visuomeninių muziejų steigimas kultūros įstai
gose.
Kartotekų, filmotekų, videotekų įrengimas, aktyvus liaudies palikimo bei
kasdieninės kultūros apraiškų fiksavimas ir taikymas praktikoje.
Vaikų klubų plėtojimas, vaikų ir paauglių kūrybinių interesų ir saviauk
los skatinimas.
Pasienio rajonų tautų bendravimo tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas.
Kultūrininkų veteranų memuarų rinkimas ir kaupimas.

PASTABA
I. Liaudies kūryba (etnokultūra) apima tautodailę, tradicijas, papročius,
-folklorą. Si tautos kultūros palikimo dalis turi būti analizuojama, puoselėja
ma, gaivinama ir platinama.
II. Meno saviveikla — tai šiuolaikinė laisvalaikio meno kūryba, suda
ranti galimybes laisvai gyventojų saviraiškai, ugdanti jų meninius įgūdžius ir
sugebėjimus, sudaranti aktyvaus dvasinio bendravimo sąlygas.
III. Laisvalaikio kultūra — tai kasdienės kultūros apraiškos mūsų g y ve
nime, funkcionuojančios negamybinės veiklos (laisvalaikio) sferoje (laisva
laikio bendravimas, savišvieta, pramogos, šventės, mėgėjų veikla) ir glaudžiai
susijusios su kultūros namų, kitų laisvalaikio kultūros institucijų darbu. Laisva
laikio kultūra — neatskiriama tautos kultūros dalis, grindžiama jos tradicijomis,
siejama su lietuvių kultūros kontekstu.
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Kalbos šventė—
Lietuva tokios šventės dar nebuvo regėjusi. Gimtosios
kalbos šventės! O gal jos gelbėjimo akcijos? Kas atsitiko?
Kodėl kalba, kuria kalbėjo Mindaugas ir Vytautas, Mažvydas ir
Maironis, atsidūrė pavojuje, kodėl ją reikia gelbėti? Nejau
šimtmečius gražintą ir puoselėtą, atlaikiusią rusų, vokiečių,
lenkų kalbų atakas, išsaugojusią neaprėpiamus tarmių ir šnek
telių lobius, sunaikinsime mes, XX a. vaikai? — klausia Šiaulių
pedagoginio instituto Lietuvių kalbos katedros vyresnysis dės
tytojas, filologijos mokslų kandidatas STASYS TUMĖNAS ir
pasakoja apie kalbos šventę Šiauliuose.

Į Lietuvos kultūros fondo pirmininko prof. Č. Kudabos
pasiūlymą Lietuvoje rengti kalbos šventes greičiausiai atsi
liepė šiauliečiai. Ypač daug pasidarbavo Šiaulių kultūros fondo
tarybos pirmininkas V. Vingras, tad jis ir tapo organizacinės
komisijos pirmininku. Simboliška, kad šiauliečiai šią kilnią
šventę surengė 1988 metais, Kalbos, Žodžio metais. Baigia
muosius jos akordus — teatralizuotą vakarą Saulės laikrodžio
aikštėje, pokalbį apie dabartinę kalbos situaciją, ištraukas iš
tarmių vakaronės daugelis skaitytojų matė per televiziją, skai
tė šventiškus reportažus laikraščiuose. Tačiau rugsėjo 30-oji
ir spalio 1-oji — tik šventės vainikas. Kalbos šventę šiaulie
čiai šventė visą rugsėjį!
Nežinau, ar galėjo koks nors laikraštis praeitą rudenį
konkuruoti su „Šiaulių naujienomis", kuris vien per rugsėjį
kalbos klausimais išspausdino 18 straipsnių. Rašė ne tik kalbi
ninkai. Pasirodė, kad kalbos „ligas" gydyti pasirengę teisinin
kas V. Birbilas, gydytojas A. Griganavičius, inžinierius A. Puklevičius, Pedagoginio instituto, vidurinių mokyklų lituanistai.
Profesorius V. Sirtautas, docentai J. Barauskaitė, K. Župerka,
G. Čepaitienė, J. Pabrėža, S. Valentas skaitė kalbos kultūros
paskaitas mokytojams, vaikų darželių auklėtojoms. Rugsėjo
pabaigoje Šiaulių mokyklose, vaikų darželiuose, įstaigose,
parduotuvėse, įmonėse vyko gimtosios kalbos savaitės, kal
bos švaros dienos. Į darbus buvo įsitraukę ir studentai litua
nistai, kurie rinko ir taisė parduotuvių, kitų įstaigų kalbos
klaidas. Šventės proga „Žinijos" draugija išleido doc. D. Mikulėnienės knygelę „Kalbėkime taisyklingai". Tai lyg mažieji
kalbos praktikos patarimai, skirti inžinieriams ir kitų spe
cialybių darbuotojams. Šiaulių pedagoginio instituto Lietuvių
kalbos katedra paskutiniąsias dvi rugsėjo savaites teikė konsul
tacijas telefonu, budėjo katedroje ir M okytojų namuose, tvar
kė lankytojų atsineštų raštų kalbą.
Žurnalistai suorganizavo žurnalistinį trečiadienį tema
„Gimtosios kalbos gyvybė ir garbė — visiems laikams", ku
riame dalyvavo mokytojai lituanistai, Pedagoginio instituto
kalbininkai. Kaip ugdyti pagarbą lietuvių kalbai, su kuo susijęs
jos mokymas, kokius jausmus žadinti, kad gimtąją kalbą lai
kytume vertybe? Šiame susitikime buvo išsakyta nemažai
vertingų minčių.
Profesorius V. Sirtautas pabrėžė, jog „kalba padeda žmo
gui įžengti į pasaulio, visuomeninės sąmonės, mąstymo pro
cesus. Tuo keliu jis eina skirdamas požymius, apibendrinda
mas, klasifikuodamas. Todėl kalba ir yra žmogaus mąstymo
veidrodis."
J. Janonio vidurinės mokyklos lituanistas V. Švickis:
„Iš kokių pasenusių, neįdomių vadovėlių mokosi mūsų moki
niai! Dirbdami aukštesnėse klasėse pastebime, kad mokiniai
tų klasių reikalavimams nepasiruošę. Toks yra „šimtaprocen
tinio pažangumo" rezultatas. Nesunku pastebėti, kad vaikai

kalbos gelbėjimo akcija
ti
greitai pakeičia kalbą pagal aplinką — vienaip kalba per lie
tuvių kalbos pamokas, kitaip — su draugais. Pirmiausia bū
tina ugdyti bendrąją kalbinę mokyklos aplinką
K. Didžiulio politechnikumo lituanistė C. Lapkuvienė:
„Į specialiąsias vidurines mokyklas ateinantys vaikai nemoka
skaityti, tai yra žodį sudėti jie moka, bet ko ieškoti knygoje,
kaip gerai ja naudotis, nesuvokia. Mokykla yra praradusi
paties mokymo esmę. Mokymasis turėtų teikti dvasinį kom
fortą. Per kalbos pamoką reikia ir dainą padainuoti, ir plokš
telės pasiklausyti, kad mokinys pats įsitikintų kalbos įvairove".
J. Janonio vidurinės mokyklos lituanistas J. Krivickas:
„Žiūrėdamas į gimtąjį miestą iš šalies, gali pagalvoti, kad
mes neturim ir niekada neturėjome nieko sava — tautinės ir
dvasinės kultūros, darbščių, savo kraštui pasiaukojusių žmo
nių. Paminklai buvo statomi tik revoliucijos, visuomenės
veikėjams. O tie, kurie išvaikščiojo Lietuvą skersai išilgai,
kiekvienos kaimo pirkios duris pravėrė, visus musų kalbos
turtus į daugiatomius žodynus surašė — ar jų darbą tik kitos
kartos įvertins?"
Šiaulių pedagoginio instituto Lietuvių kalbos katedros
vedėjas K. Župerka teigė, jog dabar kiekvienas lietuvis turėtų
savęs paklausti, ką jis šiandien padarė dėl gimtosios kalbos.
Reikia mokyti vaikus jausti žodžio spalvą. Kad kalba įgytų
gyvybės, reikia tautinės savimonės. Ne Džordanų, Džeiranų,
Andželų vardai tinka lietuvaitėms. . . Tautų draugystė — tušti
žodžiai, jei savo Tėvynėje negalima susikalbėti lietuviškai.
Dar vienas rugsėjo akcentas — Šiaulių parodų rūmuose
surengta kalbai skirta paroda. Tai buvo netikėta: per daug
buvome įpratę vieni kitus kviesti pasižiūrėti dviračių, gėlių
ar paukščių. Šios parodos eksponatai atkeliavo iš „Auš
ros" muziejaus, LTSR dailės muziejaus fondų, asmeninio
doc. V. Rimkaus archyvo. Joje bandyta atskleisti lietuvių kal

Teatralizuotas vakaras Saulės laikrodžio aikštėje.
Inžinierių namuose vyko rimtas pokalbis.

Z. Ripinskio nuotraukos

bos ir literatūros ryšius su vaizduojamąja daile. Eksponuoti
S. Prancuičio darbai „Maironis ir Dubysa", „Tautosakininkas
Matas Slančiauskas", drastiškos E. Juchnevičiaus graviūros,
G. Didelytės ofortai, dailininko A. Krištopaičio eskizai.
Iškelti lietuvių kultūros lobiai, iki šiol buvę neprieinami v i
suomenei,
įvairios senos knygos, kiti spaudiniai, medžiaga
apie knygnešius, slaptųjų lietuviškųjų mokyklų daraktorius.
Žymiausieji Respublikos pedagogai, kalbininkai, techninės
inteligentijos atstovai, kultūros darbuotojai buvo susirinkę
Inžinierių namuose pokalbiui prie apskritojo stalo „Dabartinė
kalbos situacija ir perspektyvos". Diskusiją pradėjęs V. Ving
ras, be kita ko, pabrėžė, kad švente galima laikyti laiką, kurį
šiandien gyvename,— tautinio atgimimo laiką. Kilniomis lai
kytinos žymios mūsų visuomenės dalies pastangos susigrą
žinti savo kalbą, svarbiausią nacionalinės savimonės kompo
nentą. Juk dar tik prieš metus žmogus, stojęs ginti gimtosios
kalbos teisių, galėjo būti apšauktas nacionalistu. Didžiųjų
gamyklų raštų kalba tapo rusų kalba. Jos leksika ir gramatinės
konstrukcijos persmelkė lietuvių kalbą ir deformavo jos pri
gimtį, dvasią.
Lietuvių kalbos situacija yra krizinė. O iš krizės per
dieną neišbrendama. Dešimtmečius mūsų kalbos sistema buvo

žlugdoma; dešimtmečių reikės jai atgaivinti. Kasdienybė — tai
darbas. Dažnas turės iš naujo išmokti savo kalbos. Kultūros
fondo ir miesto Vykdom ojo komiteto bendromis pastangomis
nuo 1988 m. lapkričio 1 d. įsteigiamas miesto kalbininko etatas.
Šias pareigas einantis žmogus turėtų būti miesto viešosios kal
bos kontrolierius, kartu ir konsultantas.
Pokalbio dalyvius ypač domino sąjunginio pavaldumo
įmonių atstovų pasisakymai. A r įmanoma pasiekti, kad kiek
vienoje įmonėje, įstaigoje žmogus bet kokiu reikalu galėtų
susikalbėti lietuviškai?
Televizorių gamyklos vyriausiojo inžinieriaus pavaduoto
jas, technikos mokslų kandidatas Z. Šukys konstatavo, kad
jų įmonėje kalbama lietuviškai, tačiau visi dokumentai, pro
tokolai, visa techninė dokumentacija rašoma rusų kalba. Inži
nieriai, darbuotojai ne tik nemoka lietuviškų terminų, bet
ir nejaučia poreikio jų išmokti.
Šiaulių miesto Liaudies teismo pirmininkas, Respublikos
nusipelnęs teisininkas V. Birbilas aptarė priežastis, dėl kurių
kalba suprastėjo, tapo valdiška, užteršta. Jo nuomone, buvome
įpratinti nematyti blogio priežasčių, skabėme tik piktžolių
viršūnes. Taip atsitiko su ekonomika, kultūra, nusikalstamumu,
kalba. Šiandien neužtenka vien žodžiais taisinėti kalbos klai
das — reikia pakelti tautos kalbos orumą, nacionalinį išdidumą
ir savarankiškumą.
Teisininkų kalba nėra izoliuota. Ji serga tomis pačiomis
ligomis kaip ir šnekamoji, raštų kalba. Nuosprendžiuose ir
sprendimuose mirgėte mirga pažodiniai vertimai iš rusų kalbos,
netaisyklingai vartojami pusdalyviai, padalyviai. Advokato
kalba turėtų būti kultūringos kalbos pavyzdys. Teisininkai
priklauso daugiausia kalbančiųjų ir rašančiųjų profesijai. Jų
parašyti dokumentai, pasakytos kalbos daro didelį poveikį
aplinkiniams. Teisės fakultete būtina atgaivinti kalbos kultū
ros kursą, dėstyti retoriką, reikia išleisti teisės terminų žo
dyną.
M okytojos Z. Subačienės manymu, mokytojus reikia skirs
tyti į kultūringus ir nekultūringus. Krinta į akis skurdus mūsų
vaikų žodynas. Patys esame kalti dėl skurdžios vaikų kalbos.
Štai yienas iš pastarojo meto reikalavimų — mokiniams per
pamoką parašyti kuo daugiau pažymių — primena ping-pongo
žaidimą:
— Jonuk, pasakyk, ar Lietuva — tarybinė respublika?
— Taip.
— Sėskis. . .
Mokiniams per pamokas neleidžiama kalbėti. Kol mokinys
negalės kuo daugiau kalbėti, tol jo neišmokysime reikšti savo
minčių. Antra problema — vaikai nemoka dėstyti minčių raštu.
Neberašomi dienoraščiai, laiškai. Visa tai pakeitė telefoniniai
pokalbiai.
M okytoja išreiškė tikėjimą, kad mūsų kalba atsities, jeigu
atsities mokytojai.
Pedagoginio instituto docentė J. Barauskaitė papasakojo
apie instituto dėstytojų ir studentų kiekvienais metais suren
giamas kovos su parduotuvių kalbos šiukšlėmis akcijas. Deja,
tos „invazijos" ne visada būna efektyvios. Kodėl taip yra? Pre
kybininkai neprieštaravo, kad jie tikrai nemoka lietuvių kal
bos, bet, anot jų, dėl objektyvių priežasčių: dešimtis metų po
karo prekybos sistemoje nebuvo specialistų lietuvių. Tautinio
atgimimo dienomis Šiaulių prekybininkai pasiryžę susitelkti,
organizuoti kalbininkų susitikimus su vedėjais, pardavėjomis,
kitais specialistais.
Emocingai į pokalbio dalyvius kreipėsi Šiaulių dramos
teatro vyriausiasis režisierius G. Padegimas, nurodydamas
keletą akis badančių kalbos šiukšlynų: „Sekdami Europos mies
tais, įrengėme pėsčiųjų gatves. Jose buriasi žmonės. Bet bai
siausia, kad tose gatvėse girdime nužmogintą kalbą. Tose pės
čiųjų gatvėse Kaune, Šiauliuose viešpatauja „montanos", tose
gatvėse kalbama mankurtiškai. O reikėtų, kad jose vyrautų tau
tinė simbolika, dažniau būtų girdimas kalbininko, pedagogo,
dėstytojo žodis, kad čia žmonės susiburtų pasiklausyti poe
zijos. . . Tos zonos turi būti atimtos iš kosmopolitinių mankurtų ir mūsų pastangomis atiduotos savai kultūrai".
Režisierius prieš kalbos sterilizavimą. Kalba, jo manymu,
turinti būti taisyklinga, bet labai turtinga. Negali advokatas,
mokytojas, režisierius, aktorius kalbėti vienoda kalba.
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Antrojoje pokalbio dalyje visas dėmesys buvo sutelktas
į šventės svečius: daug karčių ir teisingų minčių išsakė LTSR
M A Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktoriaus pava
duotojas, filologijos mokslų daktaras A. Vanagas, to paties
instituto kalbininkas V. Vitkauskas,
Vilniaus universiteto
Baltų filologijos katedros vedėjas profesorius Z. Zinkevičius,
filosofas K. Stoškus, pedagogikos mokslų kandidatė Z. Alaunienė, Vilniaus inžinerinio statybos instituto profesorius A. Rosinas, „M okslo" leidyklos atstovas Z. Pocius, poetas V. Ruba
vičius. Pastarojo pasisakymą norėčiau pacituoti: „Dažnai mes
užmirštame kalbos giluminį procesą. Nors jaučiame nutautė
jimo pavojų, bet bijome iš esmės įvardyti tą situaciją. Netu
rėkime iliuzijų, kad, rekomenduodami spręsti kalbos proble
mas pedagogų tarybos posėdžiuose, išspręsime savo egzisten
cijos problemas. Mano įsitikinimu, mes šioje žemėje gyvename
jau nelietuviškai. Mes neturime net savo nacionalinio švietimo
sistemos. Mes negalime auklėti savo vaikų tautinę prigimtį
atitinkančiomis formomis. Tos formos yra atvežtos, primestos,
unifikuotos. Jos neatspindi jokios tautinės dvasios, nes jos
neturi. Kas mus atvedė į šią situaciją? Akivaizdu, kad tai stali
ninės nacionalinės politikos rezultatas. Vienas iš sprendimo
būdų buvo fizinis sunaikinimas! Antrasis — subtilesnis — iš
vežti. Kai žmogus nėra suaugęs su žeme, negali jos vadinti savo
gimtine, jis nebegali kelti ir nacionalinio klausimo. Koks na
cionalinis klausimas gali būti keliamas Irkutske arba Karagan
doje? Žmonės tegali bandyti išlaikyti savo kalbą, papročius,
būti etnine bendrija. Šis procesas nesibaigė ir po penkiasde
šimtųjų metų, jis tik įgijo kitą formą.
Įvedus visuotinį švietimą, susiaurėjo lietuvių kalbos var
tojimo sfera — išnyko pasaulinės filosofijos leksikonas, nes
mąstyti pasaulinės filosofijos kategorijomis — reiškė būti įtar
tinu žmogumi. Tik dabar šiek tiek atsigauname. Pažiūrėkim,
kaip žmonės nušvinta, kai gali viešai pasakyti „Tauta, Lietu
va". . . Dar prieš penkerius metus žodis „Lietuva" be „TSR"
būdavo taisomas.
Drauge su religija išnyko beveik visa leksika, atspindinti
žmogaus dvasinį gyvenimą. Išnykus iš programų lotynų ir
graikų raštijai — klasikinei raštijai,— išnyko ir jo je sukauptas
visos civilizacijos patyrimas. Kiek langų iš karto į pasaulį
buvo užkalta, kiek sąsajų su visa civilizacija buvo nutraukta.
Aišku, ne visa visuomenė mokosi tokių dalykų, bet tai turi
būti humanitarinis branduolys, kuris tuos dalykus puoselėja. . .
Kalbininkai nėra išskirtinis socialinis mūsų visuomenės
sluoksnis. Iš esmės, jis nepasiūlė jokios kalbinės ideologijos
ir neveikė kaip tam tikra socialinė jėga, kuri galėtų reguliuoti
mūsų kalbinį ir kultūrinį gyvenimą. Man atrodo, kalbininkams
buvo atiduotas tam tikras mokslinių problemų laukas, ir jie
buvo išstumti iš nacionalinio kultūrinio gyvenimo. Štai mes tik
dabar Dievą pradedame rašyti didžiąja raide, o velnią rašėme
didžiąja visą laiką. . . Nei kalbininkai, nei kultūros veikėjai
tokių dalykų neapgynė. Ir tėvavardžius, savo esminį pavadi
nimą, atidavėme kitai formai. Ir vėl ne be kalbininkų pagalbos.
Mano galva, tokie dalykai palieka gilius pėdsakus.
Pagrindinis mūsų tikslas — apmąstyti tą situaciją ir ban
dyti sugrįžti į Lietuvą. O grįžti į ją galima tik per kalbą. Kal
bos padėties negalima pataisyti nesprendžiant esminių mūsų
būties klausimų".
Šventės dalyviai, svečiai lankėsi Šiaulių mokyklose, įmo
nėse, įstaigose, vaikų darželiuose, tačiau visiems garbingų
svečių neužteko. . . Nedidelės kalbos šventės vyko dešimtyse
miesto įstaigų iki paskutiniųjų iškilmingiausiųjų akordų rug
sėjo 30-ąją ir spalio 1-ąją — tarmių vakaronės, į kurią pa
kvietė Pedagoginis institutas, ir teatralizuotos šventės Saulės
laikrodžio aikštėje. Į šią aikštę suplūdę šiauliečiai, aplinkinių
rajonų gyventojai pasitempė, susikaupė, kai į juos kreipėsi
Mikalojaus Daukšos žodžiais šventę pradėjęs Lietuvos TSR
nusipelnęs artistas K. Tumkevičius: „Ne žemės derlumu, ne
drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių
tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir var
todamos savo kalbą. . ." O vakarui baigiantis, visi giedojo
„Lietuva brangi", „Lietuva, Tėvyne mūsų", tapatindami ją su
kalba, su atgimimu, su dvasingumu. Buvo dar 1988 metų rug
sėjis.
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Palikimo reikšmė dabartinei kultūrai
Šio pokalbio pradžią — filosofo Krescencijaus Stoškaus pasisakymą — spausdinome praeitame leidinyje. Po teorinių,
filosofinių apmąstymų apie kultūros palikimo svarbą ir reikšmę dabartinei kultūrai pokalbis pakrypo į konkretesnes sferas —
organizacinius, metodinius reikalus. Apskritojo stalo dalyviai vieningai išreiškė tokią mintį: reikėtų susitelkti, reikėtų bendromis
jėgomis kuo skubiausiai atgaivinti labiausiai apleistas liaudies kūrybos sritis. „Bendromis jėgomis“ — tai ne vien mokslo, moky
mo įstaigų jėgomis, tai ir kultūros darbuotojų, ir jų vadovaujamų saviveiklininkų, jų patalpose susibūrusių mėgėjų, paga
liau visos Lietuvos jėgomis. Įsiskaitykime į pasiūlymus, būkime bendraminčiai i r . .. bendražygiai.

JUOZAS MIKUTAVIČIUS, Mokslinio metodinio
kultūros
centro direktorius: Kartu su tauta esame pajutę atsakomybę už
praeities palikimo išsaugojimą. Žinodami, kad po savęs taip pat
kažką galime palikti, siekiame suvokti įstaigos vietą šiame pro
cese ir norime tvirtai pareikšti pasiryžimą grįžti prie kultūros
ištakų.
Daug padaryta klaidų kuriant vienadienes, bešaknes šven
tes (didžiavomės, suskaičiavę jų bene 150. . .), prarastas ryšys
su žmonėmis. Dabar numatyta labiau sukoncentruoti jėgas:
liaudies kūrybos palikimui studijuoti, kaupti ir propaguoti
bus reorganizuoti kai kurie skyriai, ketinama glaudžiau bend
radarbiauti su kai kuriomis žinybomis, būtina keisti Respub
likos liaudies tradicijų tarybos funkcijas.
. . .Šiandien, mano manymu, svarbiausia užfiksuoti, kas
dar žmonėse yra likę gyva, ir, kas sukaupta,— perduoti jau
nimui.
STASYS DAUNYS, etnografas: Besiplėtojančios civilizacijos
padarinys — suskaidytas žmogus, suskaidyta bendruomenė,
suskaidyta kultūra. O tai reiškia žmogaus, tautos ir žmoni
jos palaipsnį žlugimą. Viena iš to dramatiško, teisingiau, tra
giško reiškinio ypatybių — vientisos kūrybos stoka, jos suskai
dymas į materialiąją ir dvasinę. Suskaidyta kūryba išskiria
žmones, nutolina vieną nuo kito, kūryba tampa nebe kūryba,
o fikcija, priedanga savo netikusiai, antikultūrinei veiklai
pateisinti. Suskaidyta kūryba ardo žmogų kaip asmenybę,
kaip fenomenalią būtį.
Mūsų tikslas — kūrybinis žmogaus ar žmonių grupių v e i
kimas. Veikimas dabar. Bet kūryba — vientisa, kokią mes ma
tome paanalizavę tautos istoriją, kai žmogus, taip pat ir tau
ta, dar nebuvo suskaidyti. M aterialioji ir dvasinė kūryba — tai
viena. Todėl kūrybos, atkuriančios irstančios tautos kultūros
vientisumą, šaltiniu laikomas liaudies kūrybinis gyvenimas,
tūkstantmetės kūrybinės tradicijos. Iš jų mokomasi, jos restau
ruojamos, jos laikomos tautos kultūros augimo pagrindu.
Suvokime kūrybos vientisumą ir, jį propaguodami, žadin
kime tautos kūrybines jėgas, gelbėkime ją nuo tolesnio skai
dymosi, nuo pražūties. Tai liečia visas tautas — vientisa tautų
kūryba gimdo vientisą Žmonijos būtį. Lietuvių tautos kūrybos
vientisumo siekimas — tai, iš dalies, mūsų tautos kūrybinių ga
lių atpalaidavimas nuo skaidančių veiksnių. Būtent galių, ku
rios veikė tūkstantmečius, ir jų kūrybinis palikimas tebeveikia
mus šiandien, suvokiame tai, ar ne, norime to, ar nenorime.
Mes dar toli nenubėgome nuo vientisos pasaulėjautos, nuo
nesuskaldytos tautos kultūros. Palikimo rinkimas, studijavimas
turi vykti kryptingai, būtent šia linkme. Vientisos būties prin

cipų aiškinimas, teorijos plėtojimas ir praktinis jos realiza
vimas, kultūros vertybių kaupimas ir apvalymas nuo laiko
apnašų, didžiųjų tautos idealų kūrimas — tokia, mano supra
timu, turėtų būti liaudies kūrybos tyrinėtojų ir puoselėtojų
veiklos kryptis.
NORBERTAS VĖLIUS, filologijos mokslų kandidatas: Neaišku,
kaip šiuo pereinamuoju laikotarpiu susiformuos kultūros įstai
gos, kokia bus Mokslų Akademijos, kuri organizuoja kultūros
palikimo archyvo kaupimą, tyrinėjimą, numato jo 'vartojimo
būdus, sistema. Iki šiol liaudies kultūra rūpinosi ir M A Istori
jos bei Lietuvių kalbos ir literatūros institutai, ir Konservatori
ja, ir Universitetas. Tačiau Lietuvių kalbos ir literatūros institm
to Tautosakos skyriuje darbavosi tik 15 žmonių: jie rinko, kla
sifikavo tautosaką, rengė leidinius. Suprantama, daugelio tauto
sakos žanrų jie nespėjo užfiksuoti. Papročius kaupusiame
skyriuje dirbo vos keli moksliniai bendradarbiai, tad nenuos
tabu, kad tokios kultūros sritys kaip pedagogika, liaudies
filosofija — burtai, prietarai, tikėjimai, be kurių neįmanoma
pažinti žmogaus pasaulėjautos, beveik neliestos. Nedaug su
kaupta ir liaudies. muzikos, visiškai pamiršta choreografija.
Visomis išgalėmis reikia spartinti kalendorinių, šeimos, darbo
apeigų tyrinėjimą. Nesame nomadai, tokių Lietuvoje mažuma.
Paprastų žmonių atmintis, senoji tėvų kultūra dar gyva, todėl
nieko nelaukiant visiems bendrai reikia imtis darbo.
Toliau N. Vėlius kalbėjo apie tai, jo g estai, gruzinai, net
Stalino ir Brežnevo laikais geriau organizavę liaudies kūrybos
rinkimą ir saugojimą, išmoningiau propagavę liaudies verslus,
labiau negu mes išlaikė gyvą tradiciją. N. Vėlius akcentavo,
jog būtina įkurti Etnoinstitutą su atskiru padaliniu liaudies
pasaulėjautai tirti. Mokslinio metodinio kultūros centro už
davinys — plėsti teorinį ir metodinį akiratį (nebeapsiriboti,
kaip iki šiol, organizaciniu darbu), labiau orientuotis į visų
reikalingiausia — dainas, šokius, pasakas, vaikų folklorą;
stengtis išleisti papročių bibliografiją: kaip Kalėdas šventė
aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, kaip jie kėlė vestuves, kokios
buvo jų krikštynos. Jis siūlė paskelbti su tomis apeigomis
susijusį folklorą, teikti kvalifikuotą paramą folkloro ansamb
liams.
VACYS MILIUS, istorijos mokslų kandidatas, aptarė Istorijos
instituto tyrinėjimų perspektyvą, išreiškė apgailestavimą, kad
mažėja etnografų, kad vestuvių papročius „reguliuoja" mu
zikantai, nupigindami juos iki vulgarumo. Jis siūlė Kultūros
centrui imtis iniciatyvos atgaivinti „Liaudies kūrybos" leidybą.
KAZYS GRIGAS, filologijos mokslų daktaras: Mano manymu,
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Mokslinio metodinio kultūros centro funkcijos — fiksuoti fo l
klorą ir teikti kolektyvams metodinę paramą: kadangi geres
nieji folkloro ansambliai patys renka folklorą, būtina juos
orientuoti tinkama linkme, reikia ir patiems įsitraukti į šį kilnų
darbą. Nepamiršti folkloro kolektyvų repertuaro fiksavimo —
garso įrašų, filmų, videoįrašų. Siūlyčiau folklorą rinkti pagal
regionus.
R IM A N T A S BRAZIULIS, Šiaulių rajono kolūkio „Pirmyn11
kultūros namų meno vadovas: Esu toli nuo kultūros admi
nistravimo, todėl ir ateityje noriu būti savarankiškas, neprik
lausomas nuo Kultūros centro diktato.
Kalbėtojas siūlė neprimetinėti visiems tų pačių renginių,
neužgniaužti kultūrininkų iniciatyvos, kritiškai įvertino Kon
servatorijos choreografus, nesugebančius iš pateikėjo užrašyti
šokio, piktinosi, jog kai kas Kultūros centre ignoruoja tūks
tančių gyventojų švenčiamas Jonines, per spaudą brukama
Motinos diena, neturinti tradicijų. Praeitais metais, anot R. Braziulio, žmonėms siūlyta švęsti dvi panašias šventes — Motinos
dieną ir Kovo 8-ąją. (Dėl Motinos dienos kalbėtojas sulaukė
kritinių replikų iš salės: Lietuvoje ši diena pradėta švęsti
1929 metais.)
— Reikia atsisakyti diktato. Diskusijomis, turint aiškią
platformą, siūlyti naujoves. Labai reikia susirūpinti vestuvė
mis,— teigė R. Braziulis.
VE R O N IK A POVILIONIENĖ, liaudies dainininkė, kritikavo
įsigalėjusią tendenciją visus renginius tempti į sceną. „Net
užpyko Rumšiškių vidurinė mokykla, kai atsisakiau dalyvauti
Motinos dienoje. Ko bėgti iš namų, kur ir taip retai besusirenkame? Važinėdama po Lietuvą pastebiu, kaip nugyventa mo
kykla. Vaikai nieko nenori, mažai kuo domisi. Nereikia organi
zuoti, reikia mokyti šeimoje. Didelę įtaką turi televizija ir radi
jas — tai efektyviausia auklėjimo priemonė, tad tegul dažniau
laidose dalyvauja N. Vėlius, A. Vyšniauskaitė, K. Stoškus,
K. Grigas. . ."
ANGELĖ V YŠN IAU SKAITĖ, istorijos mokslų kandidatė: De
šimtmečius dirbome susiskaldę, nežinome, kas ką veikiame,
mažai rašome. Turėtume labiau koordinuotis, kad suspėtume
sulaikyti tai, kas nyksta. Nors archyvuose sukaupta nemažai,
bet gyvenime daug kas jau prarasta.
A. Vyšniauskaitė plačiai kalbėjo apie skurdžią materialinę
mokslo įstaigų bazę, apie menką tautosakos rinkėjų kvalifi
kaciją. A b ejojo gerb. K. Grigo siūlymu tautosaką rinkti regio
nais— juk kaimai ir, beje, patys žmonės num elioruoti...
perbėgę iš kaimo į kaimą. Etnografija — tai visas gyvenimas:
liaudies menas, žmonių psichologija, pedagogika, choreogra
fija. Kiekviena diena nusineša ne po vieną pateikėją. Iš kur
dabartinei kartai mokėti liaudies šokių, žaidimų, jeigu jų tėvai
nebemoka. Šiandien kultūros archyvo kaupimas jau problema,
tačiau ji nėra neišsprendžiama. Dabartinį rinkėją reikia aprū
pinti anketomis, kad jis mokėtų paklausti.
A. Vyšniauskaitė siūlė anketas rengti drauge, koordinuoti
jėgas, kvietė prisidėti Kraštotyros draugiją (ne tuo ji iki šiol
užsiiminėjo), į tautosakos rinkimą ragino įtraukti mokyklas.
Išreiškė nuomonę dėl Motinos dienos („Pagarba motinai ug
doma šeimoje, o ne scenoje"). Kalbėtoja kvietė įvairiomis
temomis skelbti medžiagos šaltinius ( ..... sudėję X VI, X V III,
X IX amž. medžiagą, pamatytume, kurie elementai gyvybin
giausi ir yra pasiekę mūsų laikus"), siūlė parengti leidinių
su trumpomis įžangomis bei komentarais ir paskelbti medžiagą
apie drabužius. „Prarajoje atsidūrusiai tautai turime visi padė
ti", -pasakė A. Vyšniauskaitė.
G R A Ž IN A KADŽYTĖ, Kraštotyros draugijos vyresnioji kon
sultantė, taip pat pritarė, jog būtina koordinuoti jėgas, siūlė su
daryti bendrą programą, kviestis į talką saviveiklininkus, mo
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kytojus, vietos gyventojus, sugebančius rinkti folklorą.
Ji papasakojo apie Rokiškio kultūros mokyklos sunkumus
pirmą kartą rengiant folkloro kolektyvų vadovų kursą, ra
gino prisidėti jiems teikiant metodinę paramą.
ROMUALDAS APANAVIČIUS, menotyros mokslų kandidatas:
Folklorinių ansamblių aktyvumu galime prieš pasaulį didžiuo
tis. Bėda, kad niekas iki šiol neruošia vadovų. Gaila, kad Klai
pėdos fakultetuose dirbantis šviesus žmogus Rimas Sliužinskas negali tinkamai pritaikyti savo sugebėjimų — folkloro va
dovų aukštoji mokykla neruošia. Idėja įsteigti muzikinės
folkloristikos katedrą iki šiol taip ir nerado šalininkų. Folklo
rui kaupti reikia aktyvo; neužtenka folklorą surinkti — reikia
mokėti ir parengti bei pateikti. Siūlau Mokslinio metodinio kul
tūros centro iniciatyva surengti mokslinę konferenciją liaudies
kultūros kaupimo ir išsaugojimo klausimais. A tėjo metas, kaip
ir kitose kultūringose tautose, sukurti visuomeninę tarybą.
Toliau kalbėtojas išdėstė susirūpinimą dėl liaudies muzikan
tų, kurie iki šiol atstumti, nežinomi. Masinė kultūra, kaip tas
buldozeris, sulygino visą Lietuvą. Neigiamą įtaką padarė ir te
levizija, ištisus dešimtmečius žiūrovą „džiuginusi" karo vaiz
dais, plieno lydimu, šaudymais. . .
VYTAUTAS MUSTEIKIS, Mokslinio metodinio kultūros cent
ro mokslinis bendradarbis: Visų žvilgsniai ir mintys nukrypo
į mus. Mums, kaip save gerbiantiems žmonėms, laikas turėti
savo folkloro centrą, savo institutą. Turime gerų specialis
tų, o jie visi išsibarstę ir štai, kaip ir šiandieną, ginčijasi, pa
miršdami, jo g visi yra iš to paties bendro katilo.
VYTAUTAS STANIKŪNAS, Lietuvos buities muziejaus direk
torius, siūlė nenuvertinti žodžio „šventė". Tiek vadinamoji
Žiemos šventė, tiek kiti panašūs renginiai ir reginiai, jo nuomo
ne, yra paprasčiausi teatralizuoti pasilinksminimai.
VYTAUTAS UMBRASAS, Lietuvos buities muziejaus direkto
riaus pavaduotojas mokslui: Pritariu minčiai sudaryti tarybą,—
tai būtų pirma pakopa geidžiamam institutui sukurti. Taryba
visų pirma turėtų parengti tautinės kultūros koncepciją. Ta
linkme norima dirbti ir muziejuje. Folkloras — ne tik dainos,
ne vien muzika. Tai tautinės kultūros visuma, kurioje, tarsi
terpėje, užaugtų visiškai kitoks, negu iki šiol, žmogus.
Trūksta folkloro kritikos — apsiribojama koncerto įver
tinimu: „Buvo gražu ir linksma".
ELENA MORKŪNIENĖ, istorijos mokslų kandidatė: Kas iš
spręs pastaraisiais metais tarp choreografų ir folkloristų paaštrėjusį konfliktą?
Choreografės nuomone, laikas institutams turėti choreo
grafo etatą, rūpintis liaudies šokių filmavimu.
GENOVAITĖ JUKNEVIČIENĖ, choreografė, Mokslinio meto
dinio kultūros centro vyr. mokslinė bendradarbė, paprašė
mokslininkus apibūdinti sceninį ir autentišką folklorinį šokį.
NORBERTAS VĖLIUS: Man atrodo, yra apdorotas, išvestas
į sceną šokis, ir yra liaudies, autentiškas. Patys choreografai
kalti viską pavadinę liaudies (ir J. Lingio, ir kitų autorių kū
rybą.) Apleista choreografijos teorija, neturime tautinio šokio,
žaidimo sampratos. Pvz., mums atrodo, kad ratelis — vėlyvas
dalykas, nes, esą, žodžiai vėlyvi. Tuo tarpu ratelio choreografi
ja liudija kitką — aptinkamos gilios tradicijos.
Choreografija gali būti autorinė, ir nemaišykime jos su
liaudies choreografija.
GENOVAITĖ JUKNEVIČIENĖ: Vadinasi, „Lietuvos" ansamb
lio šokamų šokių negalima laikyti tautiniais?
Balsai iš salės: Žinoma, ne.
Parengė DANUTĖ SKERSYTĖ

Dirbęs liaudies dailės baruose
pasaulį. Keturi likę vaikai glaudėsi kas kur, pas artimes
nius ir tolimesnius gimines, kiekvienas iš broliukų be
veik kasmet lankė vis kitą mokyklą, ir tik palaipsniui
šeima susibūrė Klaipėdos krašte, Lankupiuose tarp Prie
kulės ir Vilkyčių, kurie ir tapo jiems naująja tėviške.
Baigęs Priekulės vidurinę mokyklą, Aleksandras Budri
kas įstojo į Kauno politechnikos institutą studijuoti ar
chitektūros, tačiau, susidarius nepalankioms materiali
nėms sąlygoms, jam teko išeiti tarnauti į tarybinę armi
ją. Iš jos grįžęs, bandė stoti į Dailės institutą, o po nesėk
mės mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume ir įsi
gijo metalo meninio apdorojimo specialybę. Dar tebesi
mokydamas technikume, o vėliau dirbdamas Vilniuje,
meno dirbinių gamybos įmonėse, jis su žemaitišku užsis
pyrimu dar bent šešis kartus stojo į Dailės institutą.
Pagaliau, priimtas į neakivaizdinį dailės istorijos skyrių,
sėkmingai jį baigė.
Visa darbinė A. Budriko veikla susijusi su LTSR
vietinės pramonės ministerija, „Dovanos" susivienijimu
ir kitomis jos įstaigomis, todėl ir organizacinis bei
tiriamasis darbas natūraliai siejasi su liaudies menu, me
no verslais, dailiaisiais amatais. Ypač jis domėjosi or
namento, papuošalų, suvenyrų problemomis. Šios tema
tikos tyrinėjimus paskelbė keliose brošiūrose, parengė
keletą parodų katalogų, parašė apie 60
straipsnių.
A. Budrikas vadovavo liaudies meistrų metalistų ir
kalvių seminarams, priklausė daugeliui meno tarybų,
buvo renkamas į žiuri, skaitė pranešimus konferen
cijose.
A. Budrikas dėjo daug pastangų, kad gerėtų „Do
vanos" įmonių produkcijos meninė vertė, kad įvairūs
suvenyrai ir kitokie mieli mažmožiai būtų kuriami pagal
liaudies tradicijas. Šito siekiant, jam teko nugalėti ne
maža sunkumų, teko kovoti su inercija, tariamuoju
ekonomiškumu.

Praeitų metų gruodį staiga mirė LTSR vietinės pra
monės ministerijos Projektavimo, konstravimo ir tech
nologijos instituto vadovaujantis dailėtyrininkas A lek 
sandras Budrikas. Dar prieš dieną jis skaitė pranešimą
„Meno verslai ir tradicijos" Meno darbuotojų rūmuose
vykusioje konferencijoje „Dabartinės liaudies meno rai
dos problemos" — taigi pasitraukė iš gyvenimo akty
vaus darbo metu, palikdamas neužbaigtus sumanymus
ir planus.

Nelengvas buvo A. Bu d riko kelias į gyvenimą ir
mokslą. Gimė ir augo jis pačioje Žemaitijos širdyje,
Tverų valsčiaus (dabar — Plungės raj.) Pašeikio kai
me. Pirmieji pokario metai išblaškė šeimą po platųjį

Trumpomis laisvalaikio valandomis A. Budrikas
kurdavo papuošalus iš metalo ir gintaro, padėdavo savo
žmonai Elvyrai — liaudies meistrei, jų darbų pasirody
davo parodose, yra muziejuose. Pastaruoju metu jis
dažnokai atsiduodavo tapybai, guašu nutapė nuotaikin
gų Klaipėdos krašto peizažų.
Respublikos liaudies meistrai neteko gero vadovo,
patarėjo, bičiulio, o dailėtyrininkai — tauraus, sąžinin
go kolegos.
VYTENIS RIM KUS

&
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KOLEKTYVO VADOVO MOKYKLA. MENO SAVIVEIKLA

Reikalingi ir nereikalingi
saviveiklos kolektyvą, pasirenka kitokį veiklos būdą,— įsi
traukia į neformalių organizacijų veiklą ir kt.
Galbūt būtent dėl autoritarinio vadovavimo „iš viršaus",
pseudoideologinės kontrolės nemažai meno saviveiklos kolek
tyvų atsisakydavo kultūros namų ar kitos įstaigos prieglobsčio.
Pavyzdžiui, pastangos koreguoti jaunimo roko muzikos ansam
blių idėjinį lygį ir repertuarą (o tai tolygu šių ansamblių
plitimo ir augimo stabdymui) nepadarė jokio auklėjamojo
poveikio. Atsisakę kultūros namų prieglobsčio, jie tapdavo
nevaldomi, tačiau galbūt dėl to ir sugebėjo išreikšti save bei
savo protestą tokiai kultūros politikai. Tai juos dar labiau
Nepretenduodamas į išsamų visų problemų nagrinėjimą, būrė ir vienijo. Kultūros švietimo sfera nebuvo pasiruošusi
pažvelgsiu į meno saviveiklos kolektyvo socialinio psicholo masinės stiprios saviraiškos antplūdžiui,— juk autoritarinis
ginio klimato problematiką tik kai kurių bendrų, giluminių vadovavimas „iš viršaus'" remiasi tik draudimais, instrukcijo
prieštaravimų, atsispindinčių kiekvieno kolektyvo psichologi mis. Roko atžvilgiu jos tegalėjo atlikti žandaro vaidmenį.
nio klimato struktūroje ir darančių įtaką saviveiklininkų
judėjimui apskritai, plotmėje.
Ugdyti žmogaus dvasinį pasaulį įmanoma tiktai suteikiant
galimybę laisvai rinktis tiek asmeninius, tiek kolektyvinius
idealus, demokratizuojant meno saviveiklos kolektyvų veiklą.
Būtina apskritai pakeisti požiūrį į ideologinio poveikio formas.
Analizuojant, dabartinių metų meno saviveiklą, matyti,
kad ji susidūrė su dideliais sunkumais. Mažėja tradicinių
žanrų kolektyvų ir jų dalyvių skaičius, didėja saviveiklininkų
nepasitenkinimas saviraiškos galimybėmis. Pasireiškianti kri
zė — sena ir daugelio autorių tyrinėta problema. Mano nuo
mone, kai kurias šios krizės priežastis būtų galima atskleisti
nagrinėjant meno saviveiklos kolektyvo psichologiją, kurią
geriausiai apibūdina kolektyve vyraujanti nuotaika, bendras
dalyvių nusiteikimas, kitaip tariant,— socialinis psichologinis
klimatas.

Nagrinėdami meno saviveiklą kaip socialinį fenomeną ir
kaip pedagoginį procesą, socialinį psichologinį meno savi
veiklos kolektyvo klimatą galime apibūdinti kaip vyraujantį ir
santykinai pastovų nusiteikimą, kuris turėtų būti maksimaliai
panaudojamas tiek. kiekvieno dalyvio, tiek viso kolektyvo
dvasinio, kūrybinio potencialo saviraiškai laisvalaikiu. N orė
dami iš esmės suvokti meno saviveiklos kolektyvo socialinio
psichologinio klimato reikšmę, surasti būdus, kaip jį kryptin
gai formuoti, esame priversti kiek kitaip pažvelgti į bendruo
sius giluminius meno saviveiklos prieštaravimus ir problemas,
kurie vienaip ar kitaip atsispindi dalyvių nuotaikoje.
Vienas iš pagrindinių meno saviveiklos prieštaravimų, ma
no nuomone, kyla dėl to, kad, iš vienos pusės, ji suvokiama
kaip saviiniciatyvinė veikla, turinti dvasinę autonomiją, skirta
savo polinkių realizavimui meninių ir intelektinių vertybių
sistemoje; antra vertus, ji yra valdoma iš išorės, o tai priešta
rauja jos esmei ir prigimčiai. Kitaip šį prieštaravimą būtų
galima suformuluoti kaip prieštaravimą tarp valdymo ir savi
valdos.
Šis prieštaravimas dažnas visoje kultūrinio švietimo siste
moje, ypač jis išryškėja persitvarkymo ir visuomeninio g y 
venimo demokratizavimo laikotarpiu. Pasireikšti šis prieštara
vimas gali įvairiai,— kaip individualių ir kolektyvinių tikslų,
vadovo ir dalyvių nuomonių dėl repertuaro nesutapimas, kaip
sąmoningas arba nesąmoningas nepasitenkinimas dėl nepakan
kamos saviraiškos laisvės, kolektyvo veiklos ir kt. Šis priešta
ravimas, kurį sukelia noras įtvirtinti savarankiškumą, savano
riškumą, suteikia psichologiniam klimatui konfliktiškumo, ta
čiau ne visada pasireiškia atvirais susidūrimais (nors ir taip
pasitaiko); dažniausia jo išraiška — entuziazmo stoka, abejin
gumas veiklai ir pan., kol pagaliau potencialus dalyvių tekamumas tampa realus. Visa tai, žinoma, atsiliepia bendram
vyraujančiam masinio saviveiklinio judėjimo nusiteikimui.
Dėl autoritarinio („iš viršaus ") vadovavimo meno savi
veikla netenka savo esmės (atkreipkime dėmesį į žodžio
„saviveikla"' prasmę), varžomas ir ribojamas tiek dalyvių, tiek
vadovų kūrybiškumas, o tai menkina kolektyvo
dvasinę
atmosferą.

Kultūros sfera — tai savaiminės raidos sistema. Čia negali
ma nei komanduoti, nei įgyvendinti tikslines programas. Ir tai
gerai. Svarbu ne tikslinės programos, svarbu sudaryti so
cialines ir ekonomines sąlygas kultūros saviraidai. Ir netrukdy
ti. Todėl ir meno saviveiklos klimatui gerinti reikia ne idė
jinio-politinio „preso", o socialinių sąlygų, reikia demokrati
jos. Tačiau kol kas senoji mąstymo psichologija, sustingimo;
laikotarpio inercija, giliai įsišaknijusios žmonių sąmonėje
nuostatos ir normos stabdo šį procesą. Šių” stabdžių svirtys,
labiausiai besireiškiančios biurokratiniame kultūros valdymo
mechanizme (kaip tendencija „iš viršaus į apačią"), dar kelia
baimę ne vienam tikrai talentingam kultūrinio švietimo dar
buotojui, meno saviveiklos vadovui ar eiliniam meno savi
veiklos dalyviui. Antra vertus, neužtenka vien tik sugriauti
biurokratinį mechanizmą, būtina atgauti eilinio dalyvio pasi
tikėjimą, suteikti jam viltį, tikėjimą, pažadinti jo kūrybinį
aktyvumą.
Kitą giluminį prieštaravimą sukelia dvilypė meno savi
veiklos prigimtis: priklausomybė ir laisvalaikio sferai (orien
tacija į poilsį), ir meninės kultūros sferai (meno kūrybos orien
tacija). Dviguba priklausomybė praktinėje veikloje sunkiai
derinama ir gimdo nemažai konfliktų. Šis prieštaravimas pa
sireiškia kaip pedagoginių, socialinių, psichologinių veiklos
aspektų, numatančių atidų dėmesingumą kiekvienam dalyviui,
jo bendravimo poreikio tenkinimą, nesutapimas su meninės
kūrybos dėsniais, kurie dažnai būna negailestingi mėgėjams.
Kitais žodžiais, tai skirtumas tarp „mėgėjiško" ir "profesio
nalaus" požiūrio į meninę veiklą ir jos rezultatus.
Šis prieštaravimas sukelia didelių sunkumų meno saviveik
los kolektyvui bandant išvengti konfliktų ir derinti pedago
ginio proceso efektyvumą su meninės kūrybos produktyvumu.
Reikalas tas, jo g meno saviveiklos kolektyvas, kaip pedago
ginė sistema, negali kaip nors kitaip savęs realizuoti, tik pro
duktyvia menine kūrybine veikla, turinčia visuomeninę reikš
mę ir pripažinimą.
Konkrečiai šis prieštaravimas meno saviveiklos kolekty
ve pasireiškia kaip jo dalyvių meninių ir poilsio orientacijų,
tap pat požiūrių į veiklą, jos kryptingumą ir rezultatus, nesu
tapimai. Čia išryškėja ir vadovo pozicijos kolektyvo atžvilgiu
profesionalumas (pozicijos profesionalumas — tai ne tiek va

dovo meninis meistriškumas, kiek jo pasiruošimas dirbti bū
Gal todėl vis dažniau pastebima, jog dalyviai, palikę meno tent su saviveiklininkais). Kito kelio čia nėra,— tik vadovo
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prieštaravimai
prisiderinimas prie kolektyvo ir įsijautimas į dalyvių porei
kius bei interesus.
Iš patirties matyti, kad vis tik daugelis vadovų orientuojasi
tik į meninės kūrybos rezultatyvumą ir nepakankamai dėmesio
skiria dalyvio savijautai, asmenybei. Tai netolimos praeities
palikimas. Tokius vadovus formavo priverstinės peržiūrų,
konkursų kampanijos, kuriuose meninis rezultatas, geras žiuri
įvertinimas tapdavo vieninteliu veiklos vertinimo rodikliu.
Suprantama, yra ir kitų priežasčių. Kai kurie kolektyvai są
moningai pasirinko „filharmoninį" funkcionavimo būdą, tuo
pačiu pripažindami ir profesionalius savo veiklos vertinimo
kriterijus.
Jokiu būdu neneigčiau tokių kolektyvų funkcionavimo
tikslingumo, tačiau ir jų, kaip matyti iš stebėjimų, dalyviai
dažnai kelia tokį klausimą: „Kodėl ir kam mes reikalingi?"
O jei saviveiklininkai nejaučia savo veiklos reikalingumo
ir svarbos, dingsta tokie vidiniai veiklos stimulai kaip sie
kimas tobulėti, susidomėjimas meniniu ir mokomuoju darbu,
repeticijomis. Įtemptai kūrybinei veiklai, kuria realizuojami
tiek socialiniai psichologiniai, tiek ir specialūs meniniai da
lyvių poreikiai, būtinas ir išorinis prasmingumas — pasirody
mai, pripažinimas ir įvertinimas.
Dar vienas prieštaravimas kyla dėl to, kad pats kolek
tyvas savo meninę kūrybą vertina vienaip, o aplinkiniai —
kitaip. Šis prieštaravimas išreiškia ir mėgėjų, ir profesionalų
kūrybinę dramą, kuri susijusi su nepakankamu jų kūrybos
pripažinimo ir įvertinimo laipsniu. Tai psichologinės įtampos,
vidinių konfliktų šaltinis, gimdantis arba tarpusavio konkuren
ciją, arba abejingumą ir nusivylimą, nepasitikėjimą savo su
gebėjimais ir pan.
Kartais ir pernelyg aukštas mėgėjų įvertinimas, paten
kintas garbės troškimas gali užgožti siektus tikslus. Nusira
minimas, pasitenkinimas rezultatais — dažniausiai laimėtų
konkursų, apžiūrų pasekmė. Nepasitenkinimą ir nusiminimą
apžiūros sukelia tiems kolektyvams, kuriems nepavyksta iško
voti aukšto įvertinimo. Pagaliau ir vieni, ir kiti netenka noro
toliau tobulėti.
Tai reiškia, jo g meno saviveiklos kolektyvo gyvybiškumo
pagrindas — visuomeniškai reikšmingi tikslai, kurie nuolat
palaikytų jo egzistavimo prasmingumą ir bendrą pastovų
dalyvių nusiteikimą. Toks atsidavimas, tikėjimas būtinas ir
viso meno saviveiklos judėjimo gyvybiškumui palaikyti. Šiuo
metu mūsų tautos dvasinis praregėjimas sudaro palankią si
tuaciją ir meno saviveiklos raidai: reikia suteikti jai gilią
prasmę, susieti su tikėjimu tautos kultūros nepakartojamumu,
pagarba ir begaliniu atsidavimu jai. Toks tikėjimas būtinas,
kadangi saviveiklininkai juk buriasi ne materialinių, o dvasi
nių vertybių trokšdami. Tai nepaprastai svarbi žmogaus dva
sinės saviraiškos sąlyga.
Meno saviveiklos kolektyvo vadovo profesionalumą žy
mia dalimi nulemia jo sugebėjimas „atsispindėti" dvasiniame
kultūriniame savo krašto, miesto, įstaigos gyvenime. Tiktai
turtingas vidinis ir išorinis meno saviveiklos kolektyvo g y 
venimas, skatinamas visuomeninio pripažinimo, sukuria pla
čią dirvą dalyvių socialinei kultūrinei saviraiškai.
Visi minėti objektyvūs prieštaravimai, atsispindintys me
no saviveiklos kolektyvo socialiniame psichologiniame kli
mate, pedagoginiu požiūriu negali būti kvalifikuojami tik
kaip žlugdantys, kaip Damoklo kardas, pakeltas virš meno
saviveiklos šaknų. Atvirkščiai, prieštaravimai yra judėjimo
šaltinis. Tačiau nereikia manyti, jog jie savaiminės raidos
metu patys savaime išsisprendžia. Be atidžios psichologinės
pedagoginės korekcijos, tam tikro reguliavimo, palikti savi
eigai, jie gali deformuoti meno saviveiklos judėjimą apskri
tai, sužlugdyti kai kurių kolektyvų veiklą, neigiamai atsiliepti

dalyvio asmenybei. Iš kuklaus, nesavanaudžio meno m ylėtojo
jis gali pavirsti netobulos meninės produkcijos spekuliantu,
tapti žemų, menkaverčių vertybių gynėju ir šalininku, neigti
tikrąsias kultūros vertybes, kurių pats pasiekti nesugebėjo
ar nepanorėjo.
Šių prieštaravimų rezultatas ir yra meno saviveiklos ko
lektyvo klimato būklė, o jų pedagoginės psichologinės prob
lemos neatskiriamai susijusios su palankaus socialinio psicho
loginio klimato formavimu.
Nė vienas iš aukščiau minėtų prieštaravimų nėra fatališ
kas ir neišsprendžiamas. Prieštaravimai ir jų gimdomi konf
liktai, kaip minėjome,— būtina augimo sąlyga.
Tačiau vadovas privalo suvokti visų prieštaravimų esmę,
o svarbiausia ne tiek atsižvelgti į juos praktiniame darbe, kiek
aktyviai pedagogiškai reguliuoti. Kaip tai padaryti, receptų
nėra. Tai jau kiekvieno vadovo pedagoginio meistriškumo,
kūrybos sfera, kuriai įtakos turi, suprantama, situacija, veik 
los sąlygos.
PR AN AS ČEPULIS
Leningrado valstybinio N. Krupskajos
kultūros instituto aspirantas

A. Tarvydo nuotrauka
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SPAUDŽIAME RANKĄ VETERANAMS

Mokytoja, vadovė, kūrėja
Papasakoti apie Danutę Radvilavičienę, Plungės nusipel
niusio šokių ansamblio „Suvartukas " meno vadovę ir baletmeisterę bei jos darbo metodus nelengva. Pirma — Vadovė
atkakliai teigia, kad myli savo darbą ir tiek, kad neturinti ką
pasiūlyti ar parodyti kitiems. Antra — Lietuvoje nėra specia
lios choreografo-pedagogo darbo metodikos, kuria galima
būtų vadovautis mokant šokti vaikus ar jaunimą, taigi nėra
su kuo palyginti ir individualių darbo metodų. Trečia — ar
galima, pažiūrėjus vieną kitą repeticiją, apibendrinti trijų de
šimtmečių darbą ir pateikti spcialistams kaip pavyzdį? Na,
o svarbiausia turbūt tai, kad Danutė — iškili asmenybė, netgi
ne liepa, o ąžuolu Plungėje vadinama, giliai įleidusi šaknis
į Žemaitijos žemę ir semianti iš jos stiprumo visiems savo dar
bams.
„Mano mama buvo meniškos sielos. Gražiai pasakodavo,
rašydavo eilėraščius. Vakarais, kai ji verpdavo, abi dainuo
davome. Mamą aš labai mylėjau. Vasarą pririnkusi saujelę
žemuogių nešdavau jai, o paskui — tėčiui. Ir vis jo klausdavau:
„Tėti, ar leisi mokytis?"
Išleido mokytis į Alsėdžius. Gyvenau- pas vargonininką.
Kartu su jo dukra eidavome dainuoti pas kunigą, nes jis mokėjo
labai daug liaudies dainų. Dainuodavome ne kažkam, o pačios
sau. Šokti pradėjau Telšių gimnazijoje,— rengėme klasės vaka
rą, šokome „baletą". Plungėje šokau pas mokytoją Dragūnaitę.
Ji dažnai prašydavo pagelbėti — kitus šokėjus pamokyti. Ir
mokydavau, nors mane pačią šokti statydavo į galą arba visai
neleisdavo. Aš tik sėdėdavau repeticijose ir žiūrėdavau, kaip
kiti šoka. . . ir vis tiek sėdėdavau. . . Baigusi vidurinę, išva
žiavau dirbti į Kontaučius. Subūriau mokytojų, kolūkiečių
kolektyvus ir pradėjau jiems vadovauti. Mes tada vaidino
me „Pelenę", „Žaldokynę", dainavom, šokom. Aš net diri
guodavau. Visų menų mokiau ir mokinius. Buvau į chorų
vadovų kursus pasiųsta. Su Kontaučių choru net į apžiūras
važiuodavom’e ir tapdavome rajono laureatais. Kontaučiuose
dirbau aštuonerius metus. Tuo metu Plungės kultūros namuose
šokių kolektyvas tai susiburdavo, tai vėl iširdavo. Todėl di
rektorė vis šnekino, kad parvažiuočiau jam vadovauti. 1957 m.
važinėjau į Plungę iš Kontaučių. Surinkau aštuonias poras.
Tame kolektyve šoko ir Skaistė Idzelevičienė, Klaipėdos fakul
tetų vyr. dėstytoja, „Žuvėdros" baletmeisterė. 1958-aisiais grį
žau gyventi \ Plungę. Dirbau kultūros namuose ir 1-Ojoje
vidurinėje mokykloje. Po metų perėjau į aštuonmetę (dabar
3-oji vid. m-la). Ten pradėjau mokyti šokti įvairaus amžiaus
mokinius. Nuosekliai dirbdami, kiekvienoje apžiūroje nugalė
davome varžovus, o 1975 m. respublikinės dainų šventės kon
kurse laureatais tapo visi mano šokėjai: spaliukai, pionieriai,
jaunuoliai ir abiturientai. Laureatams atėjus šokti į kultūros
namus, sustiprėjo ir „Suvartukas", šį vardą gavęs 1967-aisiais.
Mes į ansamblį nemokančių šokti nepriimame. Visi vaikai
būna parengti mokyklose, dabar— „Žirginėlyje", ar dar kur
nors šokę".
Danutė visą gyvenimą mokė šokti vaikus, nuo mažiausių
iki didžiausių. Subrendę jie ateidavo į pavyzdinį kolektyvą
„Suvartuką". Ieškodama įdomesnio repertuaro, pati pradėjo
kurti. Augo „Suvartukas"— kartu su juo ir Danutės pripažini
mas. Pradėta kukliausiu — „Meno saviveiklos žymūno" ženkle
liu, vėliau — švietimo, kultūros žymūno vardai, LTSR nusipel
niusios kultūros-švietimo darbuotojos vardas. 1985 metais
Danutei paskiriama LTSR valstybinė premija.
Didelio kelio pradžia buvo 1950-ieji, kai Danutė su Plungės
1-osios vidurinės mokyklos kolektyvu atvyko į Dainų šventę
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kaip šokėja. Vėliau ji — kolektyvų vadovė* švenčių baletmeis
terė. 1969 metais į Respublikinę moksleivių dainų šventę Danu
tė vyksta su savo kūrybos kraitele. Šioje šventėje jaunuoliai
šoko jos „Darbščias rankas" ir „Kauškutį", 1975 metais —
„Riestainiuką", 1977-aisiais — „Tris liepsneles", 1985-aisiais —
„Jaunuolių polką" ir „Trepsį". O visame D. Radvilavičienės
kūrybos bagaže — per 17 šokių.
„Liaudies šokį lyg ir pažįstu,— mąsto D. Radvilavičienė.—
Kartą apžiūroje Telšiuose parodžiau šokių pynę. Įvertino gerai.
Atvažiavom e į respublikinę apžiūrą — labai sukritikavo. Nors
tie šokiai buvo ne mano sukurti — liaudies, bet tada viską
kritikuodavo, nepatiko, kad padaryta siuita. N egi dabar geriau,
negi gerai, kad visi kopijuojame „Lietuvą"? Idėja sukurti šokį
gimsta įvairiai. Bet greit „padaryti" nemoku. Aš metų metus
nešiojuosi savo sumanymą. O dėl „Kauškučio" kalta M ari
ja Vaitulevičiūtė. Kartą važiavome drauge vienu traukiniu.
Besikalbant ji mane įtikino, kad „Suvartukui" reikia savo šo
kio, tokio, kokio niekas neturi. Ji nuvažiavo toliau, o aš,
išlipusi Plungėje, pradėjau galvoti. . . Po kiek laiko su P. Škimeliu pradėjom muziką kurti. . . Taip ir atsirado „Kauškutis".
Dabar labai reikia šokių vaikams. Mąstau apie tai. Bandau
prisiminti vaikiškus žaidimus, ratelius. Ir iš jaunų choreografų
reikalauju, kad kiekvienai repeticijai ką nors naujo sugalvotų.
Juk kiekviena repeticija — kūryba.
Jūs, dirbdama metodiniame centre, turbūt pastebėjote, kad
mokytojai, neturintys choreografinio išsilavinimo, dažnai pa
siekia geresnių rezultatų už specialistus. Ogi todėl, kad cho
reografai neturi mokymo metodikos. M okytojai naudojasi se
niai pedagogikos pagrįstais mokymo metodais ir geriau orien-

Iš albumo. Pirmasis D. Radvilavičienės šokių kolektyvas. 1957-ieji.
Pirmoje eilėje (ketvirta iš kairės) — Skaistė Idzelevičienė, vėliau tapusi žinoma
Lietuvoje baletmeistere.
Nuotrauka atminčiai. „Suvartukas" prieš kelionę į Vengriją. 1987-ieji.

tuojasi, kokiais veiklos būdais siekti tikslo".
Šiaulių pedagoginiame institute įgytos žinios D. Radvilavi
čienei padėjo surasti savo mokymo formas ir metodiką. „Pir
miausia,- teigia Vadovė,— atsistojusi prieš kolektyvą, priva
lai valdyti jį. O norint tai padaryti, reikia turėti dvasinės jėgos.
Pasinaudoti savo dvasine jėga — beveik fizinis darbas. Reikia
priversti visus dirbti. Jeigu ne visi paklus arba šoks ne iš visų
jėgų, ne taip, kaip galėtų, rezultatų nebus. Antra — aš visada
kritiškai vertinu savo repeticijas. Apskritai visada būnu nepa
tenkinta savo darbu, net ir tapus kolektyvui laureatu. A r
nepasitenkinimas savimi, savo darbu nebuvo man tas mažas
raktelis į save? Ir dar. . . Vis prisimenu žurnalisto E. Bunko
priekaištą: „Vadove, Jūs norite, kad viską, ką mes turime,
atiduotume tik „Suvartukui". O mes juk norime ir į kiną nueiti,
ir knygą paskaityti. . ." Jis teisus. Bet man dabar jau per vėlu
viską pradėti iš naujo.
Mane labai seniai slegia tai, kad meninio lygio siekimas,
orientavimasis į aukštą šokio techniką atima iš žmonių daug
laiko, ir nelieka jo paprastam, nuoširdžiam bendravimui. Prieš
koncertus jo vis trūksta ir trūksta. Kartais per savaitę būna
net keli koncertai. Nelieka jokio entuziazmo, žmonės pavargs
ta. Vienintelis paskatinimas — kelionės. Tai — magiška jėga.
Ačiū Dievui — nebebus kasmetinių konkursų, nes tai tikrai
ne galutinis mūsų tikslas.

D A N U TE R A D V IL A V IČ IE N E

j . Juknevičiaus nuotrauka

Dabar jau prakalbome apie nacionalumą ir šokio dvasingu
mą,. Aš tai jaučiau jau seniai ir ne kartą esu sakiusi, jog
darome nusikaltimą lietuviškam šokiui. Reikia mažiau virtuo
ziškų sukinių, reikia mažiau merginas visaip vartyti bei kilnoti
virš galvos, o daugiau lietuviško paprastumo. Tik ta linkme ir
turėtume eiti. Dažnai šokėjams primenu, kad svarbu ne vien
kojas išmokti kilnoti, svarbiau būti Žmonėmis, pajusti judesio
ir muzikos harmoniją. Nors to laiko tiek maža, mes ne vien
repeticijomis ir koncertais gyvi. Ansamblyje per daugelį metų
susiformavo vidinio gyvenimo tradicijos: sveikiname šokėjus
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vestuvių proga, gimus vaikučiui, abiturientų pasveikinti būti susiorientuosime. Deja. . . Pradėjusi mokyti šokti šešiamečius
nai nueiname į jų mokyklas, išlydime savuosius studentus ir pipiriukus, pasimečiau. Ką darau, viskas jiems sudėtinga.
Mokytoja, pamačiusi mane vargstančią, paaiškino: „Kad visus
busimuosius karius.
pastebėtum, sustatyk vaikus salėje šachmatų tvarka ir pradėk
Naujų narių krikštynas rengiame pirmąją repeticiją po nuo paprasčiausių elementų — pėdukės tempimo, paprastojo
Naujųjų Metų. Kartais padedu, siūlau, kartais iniciatyvą palie žingsnio, ritminių pratimų, liauno bėgamojo ir t. t. Jokiu būdu
ku jiems vieniems, manydama, kad taip bus įdomiau — daugiau nešokdink vaikų per salės įstrižainę". Keliomis pastabomis
jumoro ir improvizacijos. O dabar, šiuo metu, man norėtųsi, „įstatė į vėžes", ir, atrodo, taip lengva ir paprasta".
kad kolektyvo šventėse būtų ne tik pokštų, bet ir rimties, ir
Žana Kurmienė, buvusi šokėja, dabar „Suvartuko" ir
išminties. Juk daug ką apmąstome. . ."
meninės agitbrigados „Lazda" vadovė: „Mano universitetas —
M okytojos mokykla. Man, kaip vyresnei už kitus šokėjai,
patikėdavo vesti trenažo pamokas. Paskui pakvietė dirbti
kartu. Viena turbūt negalėčiau tokiam kolektyvui vadovauti.
Juk ne kiekvienam gerai išeina solo padainuoti, bet duetas
būna gražus. Todėl su M okytoja nesiskiriame nuo 1975 metų.
Per tą laiką daug jaunų žmonių buvo atėję,— padirbo ir išėjo.
Gal jie pabijojo sunkaus fizinio darbo ir atsakomybės, gal
nenorėjo likti D. Radvilavičienės šešėlyje? . . Man šalia M ok y
tojos dirbti garbė. Aš vertinu jos nuoseklumą ir reiklumą.
Niekada nevarinėja žmonių repeticijose be tikslo, turi planą.
Ir man einant į repeticijas gražiai sakydavo: „Gerai pagalvok,
ką darysi, repetuok po gabaliuką, po dalelytę, niekada „nezu
Statydama šokį, aš prieš mėnesį ar anksčiau pradedu mo link" viso šokio".
kyti šokio elementų, junginių, posmų. Niekada nestatau viso
Pastaruoju metu vis dažniau nerimauju,— M okytoją reikia
šokio iš karto. Kol šokis neparengtas, nevaikau šokėjų nuo
pradžios ligi pabaigos. Labai svarbu surepetuoti šokio judesius patausoti. Ji, kaip prityrusi pedagogė, galėtų daugiau patarti
taip, kad jie būtų ryškūs, rasti šokio dominantę. Juk šokis — jaunimui, o dabar — eikvoja jėgas organizaciniams dalykams".
reginys. Žiūrovas turi matyti, kas yra gražu".
Rūta Černeckienė, buvusi „Suvartuko" dainininkė, dabar

Apie savo darbo metodiką D. Radvilavičienė pasakoja
taip: „Jei ateitų į mano pamokas specialistai, tai sukritikuotų,
nes trenažo nepavadinsi nei klasikiniu, nei charakteriniu. Viską
darau, kad šokėjai greičiau ištiesintų nugarą ir kojas. Jauni
specialistai per daug mėgaujasi sudėtingais junginiais. Šokėjai
jų nepajėgia atlikti. Juk kiekvienas šokio žingsnis susideda iš
daugybės elementų. Nuo jų ir reikia pradėti. Palyginsiu su
dailyraščiu. Pirmiausia reikia išmokyti parašyti brūkšnelį, lan
kelį, rutulėlį, o tada — raidę, žodį ir t. t. Taip ir šokyje —
pirmiausia reikia išmokyti atlikti visas detales (žengimo, šo
kio), o paskui mokyti junginio ar posmo, repetuoti patį šokį.

Per nepaprastai sunkius, įtempto, fanatiško darbo kupi
nus tris dešimtmečius išauginusi ir subrandinusi garsų kolek
tyvą „Suvartuką", M okytoja vis dažniau susimąsto: „Jei jau
nystėje būčiau daugiau galvojusi, tai gal mažesnėmis pastan
gomis, mažiau atidavusi jėgų, būčiau galėjusi pasiekti tą patį ".
O juk ir dabar yra jaunų vadovų, beatodairiškai eikvojančių save, norinčių, tačiau nežinančių, kaip įdomiai, gerai
ir metodiškai dirbant per trumpiausią laiką pasiekti gerų
rezultatų.

vokalinės grupės vadovė, ilgametė šokėjų koncertmeisterė:
„D. Radvilavičienės kūrybingumas slypi paprastume. Jokių
„mandrysčių". Ji rodo mažai, viską pasako žodžiais. Labai
vertinu drausmę. Ką pasakė, tą padarė. Nemėgstu tų vadovų,
kurie „nemato", kaip šoka vaikai. Tie bėga, makaliojasi, o iš
jų neišreikalaujama atlikti užduotį gerai.
Vadovės jausmų pasaulis — nuostabus. Ir režisuodama ji
suranda emocionaliai žavių momentų".

Ilona Baltikauskaitė, buvusi „Suvartuko" šokėja, dabar jau
viena iš šio kolektyvo vadovių, mokosi LTSR valstybinės
konservatorijas Klaipėdos fakultetuose choreografijos: „Pra
dėjau šokti vėlai, tik šeštoje klasėje. Nelabai sekėsi, bet
Vadovė nepasakė „nelankyk". Šokau visose amžiaus grupėse,
kol patekau į „Suvartuką . Teko šokti ir pas kitus vadovus,
bet labiausiai patikdavo M okytojos repeticijose. Ji mokėjo
išreikalauti. Kartais ir apibardavo. Nors būdavom pavargę,
bet vis tiek šypsodavomės, nes žinojome, kad po repeticijos pri
eis, mus apkabins, paglostys. Ji mus visus labai mylėjo. O jos
meilė darbui tiesiog pakerėdavo. Kai pasirinkau choreografiją,
mama ironizavo: „Tu manai, kad dirbsi taip, kaip Radvilavičie
nė?" Dabar aš iš Vadovės mokausi ir noriu dirbti, kaip ji.
M okytojos repeticijos neįkyrios. Pavyzdžiui, paėmusi trumpu
tę 2-ų, 4-ų taktų šokio frazę, repetuoja tol, kol „sudeda visus
taškus" ir šypsena veide atsiranda. Vadovė mėgsta šokėjus
suskaidyti į mažas grupeles, atskirai repetuoti su mergaitėmis,
su vaikinais.

Ilgai kalbėjausi su Danutės Radvilavičienės mokinėmis.
Nepraleidau progos nepašnekinusi ir „Suvartuko" senbuvių —
Arūno ir Birutės Vyburių, ir rajono kultūros skyriaus vedėjos
Danutės Malakauskienės. Tie pasakojimai tokie geri, kad sunku
jų atsisakyti, tas pat, kas iš dainos žodį išmesti. . . Tačiau visko
juk nesuminėsi. Vis dėlto apibendrinimui — D. Malakauskie
nės žodžiai: „Salia D. Radvilavičienės auga ne tik choreografai,
bet ir kiti kultūros darbuotojai. Ji tarsi mūsų ąžuolas. Danutės
indėlis į rajono kultūrą ne tik „Suvartukas", bet ir šokio,
meninio lavinimo prestižas. Plungėje choreografija nuo D. Rad
vilavičienės neatskiriama. Viskas susieta su jos vardu. Dabar
pradėjome kurti šokio studijas darželiuose. Tai choreografijos
tradicijų tąsa. Į tą darbą vis aktyviau įsijungia jaunos chore
ografės, Vadovės mokinės. Tačiau per keletą pastarųjų metų
pastebėjau, kad, rengiant specialistus, ignoruojamas vienas
dalykas. Reiktų, kad jie būtų mokomi įsižiūrėti į vyresniųjų
darbą. Kad jie mokomi pasitikėti savimi — gal ir gerai, bet
perimti vyresniųjų vadovų patirtį — būtina. Man atrodo, kad
kai kurie jaunieji labiausiai nori tuoj pat sublizgėti. Bet jie
nežino, kiek metų reikia paplušėti, kad būtų subrandintas
kolektyvas".

Fakultetuose kolegos pavydi, kad turiu iš ko mokytis. Ten
mūsų taip nemoko. Pradėjusi dirbti, aš nemokėjau repetuoti.
Dabar stebiu Vadovės repeticijas ir iš karto planuoju, kaip
pritaikyti jos metodus savo užsiėmimuose. Jau šį tą perpratau".
Laima Vaicekauskaitė, choreografė, „Žirginėlių" vadovė:
„Mus Klaipėdos fakultetuose rengia kaip atlikėjus ir mažai
aiškina, kaip reikia pradėti mokyti visai nemokantį šokti
žmogų. Savo repeticijose plūkiuosi, plūkiuosi, o nematau svar
biausių taisytinų momentų, ir gana.

Besikalbėdama su choreografais, pasiūliau įrašyti į video
juostą ne tik „Suvartuko" koncertines programas, D. Radvi
lavičienės šokius, bet ir trenažą bei repeticijas. Tai būtų gera
metodinė ir vaizdinė pamoka jauniesiems specialistams. Mano
pašnekovės pritarė, bet tvirtino, kad nei knygos, nei video ne
padės praktiniam choreografų darbui tiek, kiek gyvas veteranų
vadovaujamų repeticijų stebėjimas. Todėl paprašiau Danutės
leisti choreografams atvykti pasižiūrėti „Suvartuko" repeticijų.
Vadovė neprieštaravo.

Fakultetuose darbo su vaikais metodikos beveik nedėsto.
Tik dėstytoja J. Čapaitė savo iniciatyva keletą užsiėmimų šiai
temai paskyrė. Dėstytojams matyt atrodo, kad, jei patys labai
gražiai judesius atliksime, tai ir kaip mokyti kitus lengvai

GENOVAITĖ JUKNEVIČIENĖ
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Choreografijos
sektoriaus vedėja

Bepigu Danutės auklėtinėms, mokinėms. Jos iš M okytojos
perėmė daug ką. Tai supratau iš pasakojimų.
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Pamaina, profesionalumas
Esu pirmosios pokario saviveiklininkų kartos atstovas,
ir artėja metas rimtai pagalvoti apie išsiskyrimą su scena.
Taigi suprantama, kodėl kartais klausiu savęs: ar prasmingai
atiduota dainai tiek daug laisvalaikio valandų? Beveik ke
turiasdešimt metų be pertraukos dainavau įvairiuose choruose
(vaikų, moksleivių, Valstybinio universiteto akademiniame,
vyrų chore „Varpas"). Tam pomėgiui atiduotų valandų jokiu
būdu negaila. Esu tvirtai įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus,
turintis šiokių tokių meninių sugebėjimų, tačiau nenorintis jų
ugdyti, ne tik labai nuskriaudžia, nuskurdina save, bet lieka
skolingas ir visuomenei.
Choras, jo aplinka sudarė galimybes meninei saviraiškai,
leido praplėsti bendrąsias ir specialiąsias muzikos žinias,
bendraujant su įvairiausiais dirigentais išeiti gerą dainavimo
mokyklą. Kai koncertuojant regi skaidrėjančius klausytojų v e i
dus ar net džiaugsmo ir jaudulio ašaras, išgyveni didžiulį
dvasinį pasitenkinimą. Žodžiais to neišsakysi — tai reikia pa
čiam pajusti. Ne mažiau reikšmingos (ypač dainuojant pajė
giuose choruose) buvo ir koncertinės išvykos bei jų įspūdžiai.
Ilgam išliks atmintyje koncertai daugelyje sąjunginių respub
likų, visose Europos socialistinėse šalyse, Kuboje, ne vienoje
kapitalistinėje Vakarų Europos valstybėje. Dainuojant garbin
gose Varšuvos ar Bratislavos filharmonijų, Areco ar Turo,
Maskvos Didžiojo teatro ar Kremliaus suvažiavimų rūmų sce
nose visa esybe teko pajusti savo pomėgio prasmingumą. Kuo
daugiau patirti tokių pergyvenimų nuoširdžiai linkėčiau ir da
bar dainuojantiems, ir po mūsų ateisiantiems.
Užsiminęs apie pamainą, negaliu abejingai nutylėti to, kad
daugelis Respublikos saviveiklinių suaugusiųjų (išskyrus, ži
noma, studentų ir vieną kitą neakademinį) chorų gerokai
nusenę. Būtų galima guostis, kad tai natūralu, nes, statistikos
duomenimis, apie 20 % Respublikos gyventojų yra sulaukę
pensijinio amžiaus, bet nuo to chorams ne geriau. Prieš akis
kiti faktai: oficialiais duomenimis, muzikos mokyklose 1986 m.
vien choro dirigavimo specialybės mokėsi apie 2300 vaikų,
lankė chorus bei grojo orkestruose apie 16500 moksleivių.
Respublikinėje 1987 m. moksleivių dainų šventėje dalyvavo
16000 įvairaus amžiaus moksleivių dainininkų. Skaičiai įspūdin
gi, todėl dėl pamainos lyg ir nebūtų pagrindo būkštauti, bet, de
ja. . . Kodėl tik labai nedidelė dalis to dainuojančio jaunimėlio
ateina į suaugusiųjų chorus savo brandos ankstyvojoje stadijo
je? Nesugebėčiau visapusiškai atsakyti į šį labai sudėtingą
klausimą.
Vis dėlto, manyčiau, kalčiausios yra vaikų estetinio lavi
nimo mokyklose spragos. Per mažai vaikams iš mažens die
giamas grožio supratimas, meninės saviraiškos poreikis. Todėl
chorų (ir kitų meno saviveiklos žanrų) repeticijas, koncertus
moksleiviai laiko tik papildomu, ne itin maloniu darbo krūviu.
O negavus meno įspūdžių, supratimo, poreikių vaikystėje, sun
ku tikėtis, kad jie atsirastų vėliau.
Tačiau yra ir gerų moksleiviškų chorų, puikių pedagogų,
turbūt ir į vaikų muzikos mokyklas vaikai ne vien tėvų v er
čiami eina. Tai kur gi dingsta šie dainininkai, kodėl tik dalis jų
lanko aukštųjų ar kitų mokyklų suaugusiųjų kolektyvus? Į
tai atsakyti dabar turbūt nepajėgs niekas, čia matyt negalėsi
me apsieiti be sociologų ir mokslininkų pagalbos. Tačiau vienu

dalyku neabejoju — kartu su švietimo sistemos pertvarkymu
būtina ir moksleivių muzikinio lavinimo esminė reforma.
Negaliu suprasti, kodėl Lietuvoje nepabandyta pritaikyti Esti
jos patyrimo diegiant bendrojo lavinimo mokyklose sustip
rintą muzikinį lavinimą. Jei neklystu, maždaug prieš 10 metų
„Literatūroje ir mene" buvo išspausdintas išsamus muzikos
specialisto straipsnis apie tai, kad minėtas eksperimentas
Estijoje visiškai pasiteisino, gal net ir pranoko drąsius lū
kesčius. Vaikai, besimokantys sustiprinto muzikos kurso, įg y 
davo vertingų abstraktaus mąstymo įgūdžių, veikiai pagerėjo ir
tiksliųjų mokslų reikalai. Be to, vaikų muzikinių sugebėjimų
ugdymas labai teigiamai paveikė jų charakterius — beveik
išnyko chuliganizmas, nusikalstamumas, vaikai pasidarė jau
tresni. Nežinau, koks tolesnis šio eksperimento likimas, bet
matyt jis nemažai prisidėjo prie aukštos chorinės kultūros
Estijoje. Juk triskart mažiau už Lietuvą gyventojų turinčioje
Estijoje tiek pat kartų daugiau aukštos klasės chorų. Lietuvoje
šiuo metu, manyčiau, yra tik vienas saviveiklinis (pagal statu
są) choras — „Cantemus", galintis tinkamai reprezentuoti Res
publiką bet kokio rango tarptautiniame konkurse ar fes
tivalyje.
Praeitų metų tarptautiniai chorų konkursai Debrecene ir
Taline išryškino vieną, mano įsitikinimu, esminį reiškinį —
saviveiklinių chorų profesionalėj imą (žinias apie minėtus kon
kursus esu gavęs iš „Cantemus" choro vadovo ir dainininkų).
Dauguma tuose konkursuose dalyvavusių chorų dainininkų turi
specialųjį muzikinį išsilavinimą, gali solfedžiuoti. Todėl aišku,
kad tokie chorai demonstruoja gerą profesinį lygį, atlieka
itin sudėtingus kūrinius.
„Kultūros baruose" „Ąžuoliuko" choro meno vadovas
V. Miškinis prieš keletą metų yra rašęs, jo g mes rengiame ne
būsimus profesionalus, o saviveiklos chorų dainininkus ir mu
zikos mėgėjus. Visa tai tiesa, tokią pat misiją matyt atlieka ir
kiti Respublikos chorai-studijos („Liepaitės", „Vyturėlis", „Gin
tarėlis" ir kt.), bet tenka apgailestauti, kad ligšiol iš jų neišaugo
aukštos klasės moterų ir vyrų kolektyvų, duodančių toną ir
kryptį kitų chorų veiklai. (Prie „Liepaičių" ir „Ąžuoliuko"
veikiančių merginų ir jaunuolių chorų grupių negalima laikyti
savarankiškais chorais, be to, juose dainuoja tik nedidelė
buvusių vaikų choristų dalis). Nematyti žymių vaikų chorų
auklėtinių ir kituose suaugusiųjų kolektyvuose.
Iš chorinio gyvenim o negalima išbraukti grynai mėgėjų
(be specialiojo muzikinio pasiruošimo) chorų. Dalis jų yra pa
siekę tikrai gerų meninių rezultatų. Tačiau laikmečio ten
dencija — visų saviveiklos chorų profesionalėj imas. Todėl, kol
išspręsime vaikų muzikinio mokymo, jų įtraukimo į suaugusių
jų chorus problemas, būtinas dabartinių choro dainininkų nuo
seklus muzikinis mokymas ir lavinimas. Tada išsipildytų ir ži
nomo dirigento J. Aleksos svajonė, kurią jis atskleidė prieš
1985 m. respublikinę dainų šventę: kad Vingio parko estradoje
sustojęs daugiatūkstantinis choras kada nors būtų pajėgus dai
nuoti ir L. Bethoveno IX simfonijos finalą. . .
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KULTŪRA IR TRADICIJOS
Baigdamas norėčiau paliesti dar vieną labai svarbią chorų
veiklos sritį — koncertavimą. Kiekvienas kolektyvas siekia pa
rodyti savo darbo rezultatus. Natūralu, kad choristai nenori
apsiriboti tik savo įstaiga, gamykla, rajonu. Savoje Respubliko
je tai padaryti įmanoma, tačiau už jos ribų išvykti, net ir
pajėgiems kolektyvams, yra be galo sunku. Ypač keblu or
ganizuoti koncertus kitose Tarybų Sąjungos respublikose. Cho
rų taryboms ar vadovams išsirūpinti sales, nakvynę yra per
daug sudėtinga, o tokios įstaigos ar žmogaus, kuris galėtų šiuo
reikalu pasirūpinti, nėra. Tuo užsiimti galėtų prie Mokslinio
metodinio kultūros centro ar kitos įstaigos įsteigtas padalinys.
Ir dar vienas klausimas: kodėl mes, choristai saviveikli
ninkai ir vadovai, ištisus dešimtmečius nesam girdėję apie
Europoje (tuo labiau pasaulyje) vykstančius chorų konkursus
ar festivalius. Nejau šiais viešumo ir demokratijos laikais tokia
informacija mums kaip ir iki šiol bus neprieinama? O gal
galima sužinoti, kas, kada ir kokiuose tarptautiniuose chorų
renginiuose atstovaudavo Tarybų Sąjungai pagal planą? Kiek
man žinoma, per visą pokario laikotarpį keletas Lietuvos
chorų yra tapę tarptautinių konkursų laureatais, tačiau pateko
į juos privačios iniciatyvos dėka. . .
Paliečiau tik kai kurias saviveiklinių chorų problemas. Gal
kiti dainininkai ar chorvedžiai jas vertina kitaip? Nereikėtų
palikti be atgarsio racionalių minčių ir pasiūlymų. Juk visi
trokštame, kad mūsų Lietuva ir toliau būtų dainų šalimi.
MYKOLAS USONIS
„L* K." prierašas: Per pastaruosius metus meno saviveiklos
baruose susikaupė daug problemų. Dešimtmečius

eidama

griežtai nurodytu keliu, ji prarado savo kūrybiškumą, supanasėjo. Ne visuomet buvo paisoma saviveiklininkų norų, ne v i
suomet atsižvelgiama į jų nuomonę. Dabar, kai persitvarkymo
ir atsinaujinimo vėjai palietė visas mūsų veiklos sritis, naujos
galimybės atsiveria ir meno saviveiklai. Dėl jos ateities, veik 
los krypčių ir darbo stiliaus gali būti įvairių nuomonių,
samprotavimų, minčių.
„Liaudies kultūros" redakcija kreipiasi į visus saviveikli
ninkus, kviesdama pasisakyti apie mūsų meno saviveiklą,
jos tikslus ir perspektyvas. Ko jūs tikitės iš dalyvavimo
kolektyve, ką turėtumėte suteikti žiūrovui? Būtų įdomu suži
noti Jūsų nuomonę apie meniškumą ir meistriškumą, masinius
renginius, koncertinę veiklą, repertuarą, kaip įsivaizduojate
kolektyvo vidinį gyvenimą, kultūros skyriaus ir respublikinių
įstaigų vaidmenį.
Tikimės, kad Jūsų samprotavimai ir pasiūlymai padės me
no saviveiklos kolektyvams pasirinkti tinkamesnį kelią.
Laukiame Jūsų laiškų!
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Rasa, Kupoles,
Sveikiname etnografę ANGELĘ V Y Š N IA U S K A IT Ę
70-ųjų gimimo metinių proga. Linkime geros sveikatos
ir vaisingo darbo. Lietuvos mokslininkai, paskyrę savo
jėgas ir protus lietuvių istorijai, etnografijai, prosenių
tradicijoms ir papročiams nagrinėti — atspirtis atsigrę
žus iems į tautinės kultūros ištakas, parama ją atkuriantiems.

$
Viena gražiausių, tyriausių ir paslaptingiausių vasaros
švenčių, dar šiek tiek,— ir būtų nugrimzdusi į nežinią. Tačiau
atgijo liaudies daina, gaivinamas žodis, autentiška muzika,
instrumentai... Ir jaunimas suvokė didįjį, gilųjį poreikį — są
lyčio su gamta ir liaudies dvasia šventė turi tapti jų gyvenimo
dalimi, jų sąmoningo tautinės kultūros pasirinkimo išraiška.
Kol kas šie entuziastai — dažniausiai folkloriniai ansamb
liai, studentai, inteligentai, švenčiantys savo sielų ryšio su juos
išauginusia žeme šventę. Kada ji grįš į kaimo gyvenimo tėkmę,
kada į gražiausią apylinkės kampelį kupoles suneš jo šeiminin
kai? Prisiminti, kaip gražiai jie švęsdavo Rasą, Kupoles, Joni
nes, paprašėme mūsų leidinio viešnią ANGELĘ VYŠNIAUS
KAITĘ.
„LIAUDIES KULTŪRA": Joninės — viena iš dvasingiausių į
mūsų gyvenimą sugrįžusių vasaros švenčių. Kokia jų atsiradi
mo istorija?
ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ: Mūsų geografinėje platumoje va
saros solsticijos arba saulėgrąžos aukščiausias taškas — birže
lio 22-oji — astronomiškai sutampa su augmenijos branda.
Istoriniai X IV — X V II a. šaltiniai mini mūsų protėvius šventus
vasaros brandos šventę, žinomą Rasos, Kupolių, Joninių vardu.
Šventės vardas matyt keitėsi, jos turiniui keičiantis. X V I—
X V II a. ji buvo švenčiama nuo gegužės pabaigos iki pat
birželio pabaigos ar bent trečiąją birželio mėnesio dekadą.
Tik praeito amžiaus pabaigoje apsistota ties birželio 24 d. Ši
šventė — tai džiūgavimas dėl gamtos gyvastingumo, augmeni
jos suvešėjimo. Tai primena žmogaus jaunystę.
„L. k.": Pagrindinis Joninių dalyvis ir yra jaunimas, o kur
jaunimas — ten linksmybės. Kokie būdingiausi šventės bruo
žai?
A. V.: Jaunimas rinkdavosi gamtoje, ant kalnelių, pamiškėse,
kūrendavo laužus. Ant aukštų karčių iškeldavo beržo tošių ar
smalos statinę, derva persisunkusią medinašių ratų stebulę —
kuo didesnius laukų plotus apšvies apeigų ugnis, tuo gausesnį
derlių jie subrandins. Lauže simboliškai sukūrendavo pluoš
telį piktžolių — kad jos išnyktų iš pasėlių. Jaunimas eidavo
aplink laužą ratelius, dainuodavo, šokdavo ir poromis per jį
šokinėdavo. Tikėjo taip apsivalysią nuo ligų ir kerų. Be
dainų, šokių, žaidimų, prie apeigų laužo ar degančios stebulės
prasimanydavo įvairiausių pokštų, išdaigų. Vyrai eidavo ristynių, kopdavo aukštu stulpu. Jo viršūnėje laukdavo vertingas
daiktas — kepurė, peilis, pypkė. Ne tiek svarbu atpildas, kiek
noras pademonstruoti savo vyriškumą prieš merginas, ypač
prieš nusižiūrėtąją.

Joninės
Šventės išvakarėse reikėjo susitvarkyti namuose ir aplink
juos. Radę ne vietoje paliktas akėčias, vaikinai, žiūrėk, ant
stogo užkels, merginų pievoje balinamas drobes aukščiausio
medžio viršūnėje pakabins. Visi stengėsi taip susitvarkyti,
kad išdaigoms nebūtų kliauties. Kad raganos ar žiniuonės
karvėms pieno neatimtų, piemenėliai šventės išvakarėse dar
prieš saulės laidą pargindavo gyvulius namo. Tvarto duris
apkaišydavo šermukšnio šakomis, įkišdavo į plyšius dilgėlių.
Dusetiškiai dar duris užremdavo akėčiomis, o prie slenksčio
padėdavo medines klumpes ir veidrodį. Ragana, save pama
čiusi, turėjo pasibaisėti, o bėgdama per klumpes, kojas
išsisukti. Rytojaus dieną išgindavo tik nukritus rasai.
Tarp kitų papročių buvo pievos žolynų — kupolių — rin
kimas vaistažolėms ir būrimams; kupoliavimas, maudymasis
ir voliojimasis rasoje; supimasis; „Jonų kaišymas", t. y.
varduvininkų sveikinimas, ir paparčio žiedo ieškojimas. Su
rinktąją žolynų puokštę kupoliautojai džiūgaudami iškeldavo
ant karties prie vartų, pro kuriuos veždavo kluonan javus.
Po rugiapjūtės dalį puokštės padėdavo javų šalinėn, kad pelės
varpų nekapotų, dalį panaudodavo kaip vaistažoles.
A r suves likimas su mylimuoju berneliu?— pranašavo sa
vo ir jam skirto vainikėlio plukdymas upėje, ežere ar bent šuli
nyje, kūdroje. Jei vainikėliai suplaukdavo greton — gera lem
tis. Nuo vainikėlių, dar pritvirtinus prie jų uždegtas žvakutes,
šventės vakarą vandenys žiburiuote žiburiuodavo.
„L. k.": Kaip jūs minėjote, šventė vadinta (ir tebevadinama)
Rasos vardu. Kas lėmė tokį jos pavadinimą?
A . V.: Mat Joninių ryto rasa — grožio ir sveikatos šaltinis.
Liaudis tikėjo sakraline rasos galia: „reikia tik kaip kamuoliui
riedėti atsigulus pievoje ", ir „būsi kaip piene mazgotas" —
nebeliks šlakų, inkštirų, veidą bj auroj ančių spuogų. „Kaip iš
pieno plaukus ",— aukščiausia grožio samprata. Tokio grožio
troško tiek merginos, tiek vaikinai. Rasa — taip pat slėpiningos
gausos šaltinis. Kaimo žiniuonės, vilkdamos rankšluostį rasai
surinkti, prieš saulėtekį slapčia išbraidydavo pievas. Paskui
rankšluostį milžtuvėn išgręždavo, savo karvėms sugirdydavo,
kad daugiau pieno duotų. Seni valstiečiai, apžergę medžio
šaką, „apjodavo" rugių lauką, rasas nubraukydami — būsiąs
didesnis javų derlius. . . Matyt senajame šių papročių klode
vyravo rasa, todėl ir šventė vadinta Rasos švente. Vėles
niame — žolynai — Kupolės, o dar vėlesniame,— be visų kitų
apeigų, ir varduvininkų „kaišymas"— vainikavimas, daugiau
sia paplitęs šiaurės ir vidurio Lietuvoje. „Kaišyt o j ai" apvai
nikuodavo varduvininko trobos, klėtelės, netgfi daržinės, kur
jis miegodavo, duris, jam pačiam aprišdavo juostą ar rankš
luostį. Varduvininkas atsidėkodavo sveikintojams saldainiais,
o merginas pašokindavo.
„L. k.": Žymint ilgiausią metų dieną ir trumpiausią naktį,
įrengiamos sūpuoklės, ieškoma paparčio žiedo. . . Kokių siū
lytumėte laimei surasti receptų, kokia gilesnė šio papročio
mintis?
A . V.: Supimasis sūpuoklėse — neatskiriamas jaunimo vasaros
susibūrimų atributas. Tai ir pasilinksminimas, ir šaunumo
demonstravimas. M inėtieji papročiai liudija taurų abiejų lyčių
jaunimo bendravimą. Artėja vidurnaktis. Šventės kulminacija,
ilgėjančios nakties grėsmė. Tai tamsiųjų gamtos jėgų šėlsmo
metas. Tačiau kartu lemta išsipildyti ir pasiekusio brandą žmo

gaus troškimui pažinti, žinoti, visa galėti. Tereikia surasti
stebuklingąjį paparčio žiedą, kuris žydi trumpą akimirksnį.
Žiedas „pasirodo tik geriems žmonėms ir tik vienąsyk gyven i
me". Liaudies sakmėse paparčio žiedas dažnai įkrenta į ne
turtingo, skriaudžiamo žmogaus vyžą. Jis pamato, „kur pinigai
užkasti, kokie gyvuliai seksis, supranta paukščių ir gyvulių
kalbą, supranta, ką medžiai ošia, ką bitelės zvimbia". Bet grįžta
namo, vyžas nusiauna, lieka, koks buvęs. Paparčio žiedas —
aukščiausios žmogaus svajonės — išminties, meilės, laimės
pilnatvės įkūnijimas. Kuo didesnis gėris, tuo sunkiau jis
pasiekiamas.
Liaudis sukūrė nemažai „receptų" paparčio žiedui surasti,
o radus — išsaugoti. Reikia nueiti į miško papartyną taip toli,
kad nesigirdėtų šuns lojimo, gaidžio giedojimo, pasitiesti šil
kinę skarelę (geriausia juodą) ar drobulę, apibrėžti aplink save
kiek ranka pasieks šermukšnio lazda (peiliu, šventinta kreida
ar grabnyčia — žvake) vieną, tris ar devynis ratus. Paskui,
užsidegus žvakę, klūpėti rato viduryje, nesidairyti, nieko ne
bijoti, nors ir labiausiai gąsdinamam, ir laukti. Už apsibrėžto
rato susirinks baisybių baisybės: arkliai, šunes be galvų, dun
dės ratai be arklių, rodos, jau jau ims ir užgrius. Pabaisos gal
net aštuonis ratus jau bus peržengusios, bet paskutiniojo nebesuspės. Papartis pražys, šmėklos pradings. Žiedelį reikia nuskint ir, įsipjovus delną, kairės rankos nykštį ar dešinės sma
gurį, bevardį ar mažąjį pirštelį (tuo klausimu Lietuvoje
nuomonių įvairovė!), jį pakišti po oda ir užgydyti. Tada nė
velnias nebeatims!
Stebuklingasis paparčio žiedas gamtos slėpinius atveria
ne būriui, o tik vienam drąsiam žmogui. Vieninteliame tauto
sakos apraše iš Suvalkijos teigiama, jo g paparčio ieškoti
„galima eiti ne daugiau kaip trise", bet tai gal vėlesnių laikų
išmintis. A r nebus čia gamtinės pasaulėjautos įvaizdžiais už
koduota šeimos gyvenimo, į kurį veržiasi brandos sulaukęs
jaunimas, paslaptis? Tada galėtume daryti išvadą, jog iš
tolimos istorinės praeities mūsų dienas pasiekusi ilgiausios
dienos — trumpiausios nakties šventė, kokiu vardu ją šiandien
vadintume, giliausia prasme per savęs nuskaistinimą rasa,
ritualine ugnimi, išmėginimą vienumos kovoje su pikto grės
me, yra skirta jaunimo sakraliniam šeimos sukūrimo veiksmui.
Rasa, Kupolės yra tradicinė meilės slėpinio laukiančio ir jam
besiruošiančio jaunimo šventė.
„L. K.“ : Ir paskutinis klausimas: nejaugi meilės laukia ir jos
jėga tiki vien miesto jaunimas? Kaip Jums atrodo, kodėl
birželio 24-osios pavakare miestiečiai traukia kas link Aukš
tadvario, kas Marcinkonių, Kernavės pusėn, ir ten, prie laužo,
iki ryto žaidžia, dainuoja, buria. . . Joninių naktį dažniausiai
linksminasi vieni atvykėliai, be vietos jaunimo. Kodėl taip
atsitiko, kad kaimo žmonės be laiko paseno ir nebemoka
(ir nebenori!) kaip kadaise, arba kaip šiandien dauguma
folklorinių ansamblių dalyvių, šiaip gražaus didžiųjų miestų
jaunimo, būti jauni?
A. V.: Turbūt tai atsitiko dėl kelių priežasčių. Visų pirma
viskas — buitis, papročiai, dorovė — kaime šiandien sugriauta.
Jokios svajonės, jokio polėkio jaunas kaimo žmogus nebeturi.
Jis — tipiškas miesčionis. Nemažai „padėjo" ir televizija. Be to,
jaunimas nebeturi laiko, matyt ir praeities tradicijų poreikio.
Liūdna, bet taip yra.
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Naktis, kuriat
ALGIRDO K A IR IO ir KLAUDIJAUS DRISKIAUS nuotraukos

veria paslaptį

Rambynas— musų istorija
Apie legendom apipintą Lietuvos kalną: kokios buvo Vydūno laikų Joninės; laikas pakeitė šventės turinį ir
formą; šventei reikia šventos vietos dabarties ir praeities ryšiui sutvirtinti, kad jaustume dvasios atgimimą.
Tad kokia turėtų būti šventė ant Rambyno?
Taip pradėjome prisiminimų popietę, kurioje dalyvavo: šilutiškiai [PETRAS JAKŠTASl (kraštotyrininkas> ir
ANTANAS MAŽEIKA (kultūros skyriaus vedėjas), mokslininkai — VACYS BAGDONAVIČIUS, VACYS MILIUS,
ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ, archeologas VOLDEMARAS ŠIMĖNAS.

P. JAKŠTAS: Ilgainiui kalnagūbryje atsiradęs Rambynas matyt
niekada nebuvo aukštas, o 1936 m. jis dar sumažėjo, su di
džiausiu triukšmu nušliaužęs į Nemuną.
A. M AŽEIKA: Rambynas — turbūt vienintelis Lietuvoje kal
nas, turįs tokią turtingą, legendom apipintą istorinę praeitį.
Jis glaudžiai susijęs su nacionaline kultūra: jo, taip pat
Mažosios Lietuvos istorija — tai drauge ir Dainų šventės
istorija. Ant Rambyno nuo seno vykdavo dainų šventės:
čia trumpiausią naktį, birželio pabaigoje, susirinkdavo Klaipė
dos, Tilžės, Giedotojų draugijos, Pagėgių apskrities, kiti chorai.
P. JAKŠTAS: 1895 m. Tilžėje įsteigta „Birutės" lietuvių jaunimo
draugija ėmėsi iniciatyvos organizuoti Rambyno šventę. Ir
šiandien prisimenu, kaip plaukėme į Rambyną iš Klaipėdos
laivu, per naktį, Tilžėje įsėdo Vydūnas su savo choru („Birutė"
iš pradžių savo choro neturėjo, kviesdavosi Vydūno chorą).
Laivą sutiko su sveikinimo plakatu.
A. VYŠNIAUSKAITĖ: Dar mokinė būdama, 1933 m. pirmą kar
tą dalyvavau Rambyno šventėje. Mačiau, kaip Martynas Jan
kus uždegė aukurą, jo dukra vaišino svečius riestainiais, buvo
plukdomi vainikėliai su žvakutėmis, degė laužai, šokom, dai
navom, ėjom ratelius. Visam amžiui įstrigo atmintin.
A. M AŽEIKA: Į šventą Rambyno kalną visi žygiuodavo su
nepaprastai gražiomis vėliavomis, ant kurių būdavo draugijų
užrašai (pvz., „Santarvė"). Įspūdingai vykdavo pasirašymo į
amžinąją Rambyno knygą ceremonialas.
V. BAGDONAVIČIUS: Kalbas sakydavo Martynas Jankus,
Vydūnas, šventės dalyviai sodindavo medelius.
A. M AŽEIKA: Gaila, kad šį unikalų reiškinį ilgokai buvome
primiršę. Tiesa, pokario metais keletą kartų ant Rambyno
vyko Joninės — buvo švenčiama pagal tradiciją, dvi dienas, o
nuo 1961 m. šventės turnų ir lom ią kažkas pakeitė. Reikia
pripažinti, kad, rengdami tarybinio jaunimo internacionalinę
šventę, kasmet patirdavome nepasitenkinimą ir nesėkmę. Šven
tė įgavo kosmopolitinį pobūdį.

10 vai.— raganų „deginimas" ir margų ugnių šaudymas, 11 vai.
Vydūno veikalų vaidinimai. Naktį sutikdavo svečius iš Klaipė
dos, Kaimo, o kitą dieną — tilžiškių ekskursiją. Įdomu, kad ren
gėjai afišoje primindavo, jo g pasilieka teisę keisti programą.
Čia pat būdavo informuojama, kad visus pageidaujančius
dalyvauti šventėje atveš ir parveš autobusai. (Vargu ar šiandien
mes tokią paslaugą galėtume pasiūlyti. Matyt labiau apie
žmogų buvo galvojama.).
P. JAKŠTAS: Vydūnas turėjo ir artistų. Veikalo pavadinimą
pamiršau, tik atmenu, kaip iš krūmų landžiojo žalios, pilkos ir
kitokios „šmėklos". . . Vaidindavo eiliuotai, patetiškai, dažnai
vaidinimą papildydavo „laigymai" (šokių Vydūnas nepripaži
no)— tai šokinėjimas, trepsėjimas dainuojant. Teatras, kaip ir
pats Vydūnas, buvo savotiškas (Tumas Vaižgantas paskaitose
Vydūno vaidinimus yra pavadinęs statiškais). Suprantama,
šandieniniai spektakliai jam nepatiktų.
Keičiasi laikai, keičiasi ir žmonės.
V. BAGDONAVIČIUS: Panašios šventės vykdavo Tilžėje:
pirmoji dalis — lauke, antroji — patalpoje. Vaidinimai po atvi
ru dangumi darė didžiulį įspūdį. (Neatsitiktinai Vilniaus uni
versiteto kiemo teatras, „Pasaulio gaisrą" suvaidinęs pagal
Vydūno pavyzdį, turėjo didžiulį pasisekimą).
Suprantu šilutiškius, ilgus metus dėjusius pastangas ant
Rambyno švęsti draugystės šventę ir patyrusius nesėkmę.
Šventė buvo be šaknų. Šventei reikia šventos vietos.
Įdomu, kas ano scenarijaus, pagal kurį pastarąjį dešimt
metį buvo rengiama šventė, konkurso nugalėtojas?
A. VYŠNIAUSKAITĖ: Nesuprantama, kam šiandien mums rei
kalingi perkūnsargiai: internacionalinė, tarybinio jaunimo. . .
Kodėl jaunimas skirstomas į tarybinį ir netarybinį?
A. M AŽEIKA: Kokia ši šventė turėtų būti šiandien? Be
abejonės, liaudiška: su folkloro ansambliais, su chorais (juk
būtent čia chorų šaknys!), su vaidinimais. . .

A. VYŠNIAUSKAITĖ: Visų pirma Rambyno šventę būtina
atgaivinti remiantis jos tradicijomis. Kaip vadinti? Dabar
vadinama trejopai: Rasa, Kupolės, Joninės. Rasa - - dviejų
V. MILIUS: Atmenu, 1956 m., kai kažkas sakė ilgą standartinę elementų — rasos ir ugnies susidūrimas. Turima duomenų,
kalbą, niekas nesiklausė, gėrė degtinę. O kaip po Joninių kad jau X V I a. visoje baltų teritorijoje ši diena buvo minima.
Dzūkijoje, Saločiuose, panemuniais ir vėliau švęsta, bet neil
atrodė kalnas! . .
gai. Matyt katalikų dvasininkai labiau kovojo su papročiais
A. M AŽEIKA: Ilgainiui supratę, kad būtina ieškoti šventės nei pastoriai.
Latviai Lyguo paskelbė nedarbo diena, nes ir dainoj pata
šaknų, pradėjome domėtis Rambyno istorija. Mažosios Lietu
vos 1932 metų jaunimo spaudoje radome gausybę įdomios riama, kad per šią šventę nevalia miegoti: kuri Lyguo naktį
medžiagos: čia išspausdintos programos, skelbimai, šventės miegos, ta gaus seną vyrą, tos linai neužderės. . .
Turinys turi atitikti tradicijas. Nepradėti šventės, kaip
eiga. Pavyzdžiui, vienoje programoje nurodoma, kad pirmąją
dieną 9 vai. vakaro, turbūt šeštadienį, vykdavo koncertas, visų kitų, nuo jomarko, nesuvienodinti. O tiems, kurie truk
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do plėtoti tradiciją, paaiškinti esmę, priminti, kad šiai šventei
svarbiausia yra liaudiškumas ir nacionalumas.
Į šventę kviečiami sovetskiečiai. . . Įsidėmėtina: Sovets
k a s— ne M ažoji Lietuva. Kodėl aukurą, kaip nurodyta sce
narijuje, turi uždegti Kaliningrado srities atstovas, arba, kaip
buvo įprasta vadinti, „vyresnysis brolis "? Sovetsko atstovas
su Mažąja Lietuva neturi nieko bendra. Aukurą turi uždegti
tik šeimininkas (galima su svečių palyda), nes šventė vyksta
Vydūno krašte.
V. BAGDO NAVIČIUS: Reikėtų šiandien panaudoti tų laikų
autentiškus etnografinius elementus: ugnį deginti, stebulę
nuleisti, vainikus plukdyti. Kuriant scenarijų, Rambyną rei
kėtų suvokti kaip Mažosios Lietuvos atminimą, Tilžę ir Ram
byną prisiminti kaip nacionalinio atgimimo vietą.
Būtinai į programą reiktų įtraukti dainų iš ano meto re
pertuaro; yra išlikusios programos, 1904 m. ir 1909 m. rinkinių
su gaidomis, žodžiais, laigymų aprašymais. Būtų galima suvai
dinti nedidelį veikaliuką, kasmet to paties nekartojant, pvz.:
iš „Amžinosios ugnies", „Probočių šešėlių". Į programą, be
saviveiklininkų, reikėtų įtraukti profesionalus. Tegu ši šventė
būna ne tik žilos senovės, bet ir visų Vydūno bendražygių
plejados atminimas. Ji gali vadintis jaunimo švente (tai pras
minga, nes, atsiradus „Birutės" sąjūdžiui, panašios draugijos
ėmė kurtis visose apylinkėse ir bažnytkaimiuose, pasivadindamos, pvz., „Katyčių vainikas", ..... beržas", ......liepa" ir kt.)
Vėliau grupės susijungė į „Santarą" (1912 m.).
A . V YŠN IAU SK A ITĖ : Siūlyčiau organizuoti įvairias varžybas,
žaidimus, tepasirodo saviveiklininkai, tegu ir chorai padai
nuoja, bet tegu žaidžia, pynę suka, lai žemaičiai vyrai ripką
daužo. Galima įrengti supynęs. Bus ir linksma, ir savita. Dainų
šventės pasidarė nuobodžios, todėl bent šičia išlaikykime
savitą charakterį. Reikia susipažinti su liaudies palikimu.
Daug medžiagos galima rasti N. Vėliaus mitologinėse sak
mėse „Sužeistas vėjas", siūlau susipažinti su M A Istorijos
institute esančia tikėjimų kartoteka: kiek ten burtų, praktiškų,
magiškų. Juk .šiandien tarybinė etnografija itin susidomėjo
burtais ir prietarais, kurie rodo liaudies išmintį.

KULTŪROS NAMAI MIESTE IR KAIME

G yvenim o
ritmu
Stačiais granito laiptais, per Santuokų rūmų parką, pro
Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatų sodintą ąžuolų
giraitę iš įvairių sostinės rajonų į Respublikinius profsąjungų
kultūros rūmus eina žmonės. Eina būriais ir pavieniui, be at
vangos, kiekvieną dieną, nuo ryto ligi vakaro. Čia pamatysi
penkiamečių pyplių, klegančio jaunimo, vidutinio amžiaus
vyrų ir moterų, garbių senelių: 70-yje meno saviveiklos ko
lektyvų ir 20-yje mėgėjų klubų, veikiančių rūmuose, laisva
laikio valandas leidžia daugiau kaip 7 tūkstančiai žmonių.
Nors dunksantys ant Tauro kalno rūmai įspūdingų gabaritų,
bet priimti tokį kiekį žmonių ir suteikti jiems bent minimalias
sąlygas mėgstamam užsiėmimui nėra paprasta. Gelbsti kolek
tyvų vadovų ir rūmų administracijos kruopščiai sudaryti patal
pų užimtumo grafikai, kurių griežtai laikomasi, o tai ir užtikrina
ne tik skirtingų žanrų,, bet ir įvairių charakterių taikią koeg
zistenciją bei kūrybišką bendravimą.
Rūmuose dirbantys aukštos kvalifikacijos vadovai per
ilgus kruopštaus darbo metu£ brandino kolektyvus, o kartu
augo ir patys. Šiandien ne tik Respublikoje, bet ir už jos ribų
meniniais pasiekimais žinomas Lietuvos TSR nusipelnęs ko
lektyvas mergaičių ir merginų choras „Liepaitės", jaunimo
pramoginių šokių liaudies kolektyvas „Vijūnas", vaikų pramo
ginių šokių liaudies kolektyvas „Vijūnėlis", klasikinio šokio
liaudies kolektyvas „Liepsnelė", jaunimo tautinių šokių liau
dies kolektyvas „Vaiva", lenkų dainų ir šokių liaudies ansamb-

V. M ILIUS: Rambyno šventė turėtų būti regioninė (nors vieti
nių gyventojų mažaii belikę), jokiu būdu ne respublikinė. Svečių
reikėtų, bet nusipelniusių krašto pagarbos. Tai galėtų būti
proga susiburti kraštiečiams. Reikėtų su Vydūno draugija
: kooperuotis.
Ką valgyti, kuo vaišinti? Dabar visur visi tik valgo (net
Varduvos atlaiduos kepamas šašlikas). Paraginti prekybinin
kus netingėti, o jei ne — kviestis į talką Klaipėdos, Šilutės
kooperatininkus,— jie ir senovinių valgių pagamintų.
V. ŠIMĖNAS: Reikėtų tą vietą patausoti, svarbiausia nemindyti
Rambyno kalno. Čia dabar rengiamos sportininkų, moksleivių,
profesinių technikos mokyklų šventės ir varžybos, kolūkiečių
sąskrydžiai.
V. BAGDONAVIČIUS: Apsaugoti gamtos paminklą, sutvirtinti
dabarties ir praeities ryšį, be abejo, pasiryžę kraštotyrininkai,
vydūniečiai, visi, kurie neabejingi krašto kultūrai.
A . M A Ž E IK A : Kultūrinis Mažosios Lietuvos palikimas yra
apverktinoje būklėje: sunaikintas Hermano Zudermano kapas
ir paminklas, taip pat Hugo Šojaus atminimas.
Esame turtingi eksponatų ir visą dėmesį dabar sukoncen
truosime muziejui sutvarkyti.
Galvojama ir apie Vydūno palaikų perkėlimą į Lietuvą;
kur ir kaip — visuomenė patars.
V. BAGDONAVIČIUS: Siūlyčiau Rambyno šventėse prisiminti
visus Mažosios Lietuvos korifėjus paeiliui: Vydūną, M arty
ną Jankų, Vilių Kalvaitį, kad jaustume dvasios atgimimą. Bū
kime kūrybingi.

Parengė DANUTĖ SKERSYTĖ

Iš Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų gyvenimo.
A. Tarvydo nuotraukos
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lis „Vilija", keturi liaudies teatrai. . . Sąrašą derėtų dar ilgai
tęsti, bet gal nesupyks daugtaškiu šį sykį pažymėti kolektyvai,
nes juk viską išvardyti nėra šio rašinio tikslas.
Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų kolektyvai daug
koncertuoja, dalyvauja Respublikos reprezentaciniuose rengi
niuose, išvyksta į įvairius Tarybų Sąjungos miestus ir į už
sienį. Jiems plojo Maskva, Leningradas, BAM-o statytojai,
Tiumenės naftininkai, Lenkijos, abiejų Vokietijų, Vengrijos,
Čekoslovakijos, tolimosios Indijos žmonės. . .
Namie ir išvykose pelnyta aukštų apdovanojimų, iško
vota prizų, sulaukta žiūrovų dėkingumo, o svarbiausia — pa
tirta įsimintinų įspūdžių, praturtėta dvasiškai.
Ne vien dalyvius, bet ir žiūrovus džiugina vaizduojamojo
meno studijos „Paletė" darbai, ne sykį eksponuoti Parodų
rūmuose, Pilies skersgatvyje ir kitur. Kiekvienais metais „Pa
letė" vidutiniškai surengia po 15 parodų. Sėkmingai darbuo
jasi ir vaikų dailės studija „Akvarelė".
Augte suaugo su kolektyvais jų ilgamečiai vadovai —
nusipelnę artistai L. Palinauskaitė ir P. Vailionis, D. ir V. Kamaičiai, L. Motiejūnaitė, V. Karalienė, R. Bičiūnas ir N. Va
leikienė, M. Chersonskis ir kiti. Tai šių žmonių dėka Respub
likinių profsąjungų kultūros rūmų kolektyvai daugeliui vilnie
čių tapo antraisiais namais, į kuriuos jie ateina pakeisti savo
tėvų arba kartu su jais, o neretai atsiveda ir savo vaikus.
Šeimų kartų kaita šių rūmų meno kolektyvuose — dažnas
reiškinys, ypač būdingas studijoms — „Vijūnui" ir „Liepai
tėms". Kai kurie buvę kolektyvų auklėtiniai ilgainiui tampa
vadovais. Tai D. Marcišauskienė, O. Koliakinas, R. Malinaus
kaitė, G. Storpirštis. Profesionalių menininkų gretos tolydžio
pasipildo žmonėmis, kurie pirmąjį sąlytį su menu patyrė šių
rūmų kolektyvuose. Čia į didįjį meną kelialapius gavo ne v ie 
nas dramos artistas, balerina, vokalistas.
Tarp vilniečių Profsąjungų kultūros rūmai pelnė autori
tetą už kokybišką mokomąjį darbą. Čia veikiančiuose kur
suose galima išmokti anglų, lietuvių, esperanto ir kt. kalbų, siū
ti, modeliuoti ir kitokių naudingų darbų. Einama į rūmus peda
goginių, psichologinių ir juridinių konsultacijų, kurias teikia
specialistai, susibūrę į kooperatyvus. O štai tarptautininkų klu
bas „Gaublys", vadovaujamas doc. Vyt. Kazlausko, suvienijo
ne vien sostinėje gyvenančius lektorius tarptautininkus. Į šio
klubo užsiėmimus atvykstama iš įvairių Respublikos vietų.
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Apie kiekvieną Respublikiniuose profsąjungų kultūros
rūmuose veikiantį kolektyvą būtų galima, o ir reikia parašyti
studiją, kurioje atsispindėtų jų ieškojimai ir atradimai, svai
gaus pakilimo ]r sėkmės viršūnės, stagnacijos ramybė ir re
organizacijų nerimas, abejonės ir. . . nuolatinis teigimas: esu.
Tai būtų 90 tomų (tiek rūmuose yra įvairių kolektyvų) tikro,
pilnakraujo gyvenimo aprašymų, įdomių ne tik mūsų amžinin
kams, bet ir ateities kartoms, kurios, be abejonės, labiau nei
mes domėsis savo protėvių pomėgiais, sugebėjimais, užsiė
mimais.
Antrąją rūmų veiklos dalį būtų galima pavadinti taip:
rūmai — miesto visuomenei. Juk Respublikiniai profsąjun
gų kultūros rūmai — didžiausia sostinės klubinė įstaiga, turinti
tūkstančio vietų žiūrovų salę ir dar kelias sales, kuriose to ly
džio vyksta visuomenei skirti labai įvairaus turinio ir formos
susitikimai, disputai, vakaronės, diferencijuoti, įvairaus am
žiaus žmonėms, šokių vakarai, profesionalų ir saviveiklininkų
koncertai bei spektakliai. Čia stengiamasi pateisinti visuome
nės lūkesčius, atsakyti į aktualius klausimus.
Dinamiškame ir permainingame nūdienos gyvenime, kai
didelė dalis visuomenės itin domisi tautiškumo šaknimis,
istorija, protėvių menu ir papročiais, Profsąjungų kultūros
rūmuose įsikūręs etnografinis ansamblis rengia vakarones,
kuriose kartu su ansambliečiais liaudies dainas dainuoja, ra
telius eina miesto jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės. Gruo
džio pabaigoje bendromis jėgomis surengta vakaronė su kalė
diniais papročiais ir patiekalais.
Reorganizavo savo struktūrą ir pakeitė veiklos pobūdį
lietuvių liaudies teatras. Dabar tai teatras-studija, pasivadinęs
„Ąžuolu". Jo vadovai S. ir R. Rimeikiai repertuarą formuoja
nacionalinės dramaturgijos pagrindu. Į kolektyvo pastatytą
J. Montvilos dramą „Pūtė vėjas ąžuolą", trečią mėnesį vaidina
mą Profsąjungų kultūros rūmų scenoje bei kitose miesto sa- ^
lėse, žiūrovai vis dar plūsta: traukia dramos siužetas, prasmin
ga dailininkės V. Martinkėnaitės scenografija, nuoširdi aktorių
vaidyba. Visas spektaklis persmelktas tragiška lietuvių tautos
istorija, kiekvienam tautiečiui giliai suprantama, išjausta, v ie 
nintele ir nepakartojama.
Ypač populiarūs teatro-studijos „Ieškojimas" spektakliai,
į kuriuos bilietai išparduodami per 1,5 valandos. Tai visiškai
naujas reiškinys, nauja klubinės veiklos rūšis. „Ieškojimas"

gimė 1988 metų pavasarį ir veikia „Gaublio" klubo vadovo,
docento Vyt. Kazlausko iniciatyva. Čia visada pasirenkama
aktuali, visuomenę jaudinanti tema, kurią gvildenti kviečiami
geriausi specialistai, visuomenėje žinomi ir gerbiami žmonės.
Šiaipjau teatre įprasto teatrališkumo nė su žiburiu nerasi, arba
tiksliau pasakius, jo čia tiek, kiek ir realiame gyvenime. T ie
sa, kartais čia naudojamasi simboliais: pavyzdžiui, spektaklyje
„Visų brangiausia" degančių žvakučių liepsna simbolizavo
moters kurstomą šeimos židinį, meilę ir viltį. Visuose „Ieško
jim o" spektakliuose dalyviais tampa ne tik į sceną pakilę
kviestieji asmenys, bet ir visa salė. Salėje pastatytais mikro
fonais pasinaudoti gali kiekvienas, norintis kalbama tema ką
nors pasakyti, padeklamuoti ar padainuoti. Čia įsižiebia karštos
diskusijos apie tautos istoriją, asmenybių vaidmenį jos vin
giuose, tragišką jų lemtį. Dažniausiai pokalbis virsta rauda
apie savo bejėgiškumą, asmenines skriaudas, nerealizuotas ga
limybes. . . Kalbama be diplomatijos, atvirai, neretai tiek atsiskleidžiama, kad griežtesnio auklėjimo žmonėms oda pašiurps
ta nuo tokio neįprasto dvasinio apsinuoginimo tūkstančio
žiūrovų akivaizdoje. Klausi savęs: kas tai? Vieša išpažintis,
visuotinis apsivalymas? Kai atmosfera įkaista tiek, kad, atrodo,
viskas tuojau sprogs, suskamba Irenos Bražėnaitės užvesta
daina. Netrukus į ją įsilieja vis daugiau balsų, dainuoja visa
salė. Dažnai čia skamba Maironis, lietuvių liaudies arba trem
tinių dainos. Beje, ką dainuoti, neretai pasiūlo salė. Daina
nuramina, vėl tęsiama diskusija arba sielos rauda, priklausomai
nuo pasirinktos vakaro temos. „Ieškojim o" repertuare keletas
spektaklių: „Tarybinė Arm ija ir jos k a ria i"— apie buvusio
kario Artūro Sakalausko likimą, „Stalinizmas Lietuvoje", „Pa
saulis vaikų akimis", „Lietuva 1918— 1919 metais. Lietuva
1940 metais", „Vydūnas", „Harė Krišna" ir kt. Planuojamas
Lietuvos Laisvės Lygos disputas su „Gaublio" klubu. Nors
vakarų temos kartojasi, bet vienodų spektaklių nebūna. Kiek
vienas jų unikalus ir nepakartojamas, nes scenarijai nerašomi,
o dalyvių mintys ir žodžiai nereguliuojami. Viskas priklauso
nuo jų erudicijos, pasirengimo pokalbiui, nuo emocijų skalės.
Spektakliai tęsiasi 3,5— 4 valandas, visada perpildytoje salėje.
Mintimis ir jausmais „Ieškojim o" spektakliuose dalijosi
istorikai V. Pšibilskis, L. Tarakevičius. V Koncevičius, L. Trus
ka, Lietuvos Laisvės Lygos lyderis A. Terleckas, dvasiškiai,
rašytoja V. Jasukaitytė, kino aktorė N. Oželytė, žurnalistas

tarptautininkas Č. Juršėnas ir daug kitų įvairių specialybių,
skirtingų įsitikinimų ir pažiūrų žmonių, gerai jaučiančių v i
suomeninio gyvenimo ritmą, ieškančių ir skatinančių ieškoti
būdų įsišaknijusiam blogiui pašalinti, visuomenei patobulinti.
Publicistinio teatro „Ieškojimas" atsiradimas iš esmės pakeitė
Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų veiklą. Tai Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio minčių ir idėjų akumuliatorius. Niekas
nežino, kaip ilgai tęsis jo triumfas, bet šiandien jo spektak
liai pergalingai konkuruoja su mieste vykstančiais profesinio
meno renginiais, įdomiomis televizijos laidomis. Norėtųsi,
kad ši patirtis būtų kelrodžiu visoms Respublikos klubinėms
įstaigoms siekiant spartesnio persitvarkymo.
Kai Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų direktoriaus
A lgirdo Petrošiaus paklausiau, kas lemia veiklos kryptį, jis
atsakė:
— Gyvenimas. Stengiamės jį gerai pažinti. Skaitome laik
raščius, žiūrime televizijos laidas, išplėstomis akimis stebime
įvykius. O rūmuose dirba 16 kūrybinių darbuotojų, taigi yra
su kuo pasitarti, yra kam dirbti. Dažnai pas mus lankosi Res
publikinės Profesinių Sąjungų Tarybos sekretorius Ro
mas Baltrušaitis bei kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Danutė Žabaitė. Jaučiame nuolatinę jų globą ir geranorišką
pritarimą. į rūmų meno kolektyvų veiklą jaukumo ir harmo
nijos įnešė naujoji meno vadovė, Lietuvos TSR nusipelniusi
kultūros švietimo darbuotoja Gražina Grigėnienė. Taigi dirba
me sutelktomis jėgomis. Na, o darbo rezultatais retai būname
patenkinti: ne visi renginiai pakankamai aukšto lygio, nere
tai ir gerame renginyje praslysta broko, turime kolektyvų,
nepasiekiančių pastebimesnių rezultatų. Taigi nemaža taisytino,
tobulintino. O visos veiklos tikslas — pataikyti į gyvenimo
ritmą, būti reikalingiems.
TERESĖ NAUSUTYTĖ
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Kaip mes dirbame,
ką mes mąstome
Ne viską gyvenime galima matuoti
tonomis, hektarais, rubliais. Be gamybi
nių rodiklių, yra ir dvasiniai, o kaip
juos apskaičiuosi? Sakoma, žmogus ne
vien duona sotus. Kolūkiečiui reikia
net tik gerų darbo sąlygų, jaukios bui
ties, bet ir gerai pailsėti, turiningai
praleisti laisvalaikį, nesvarbu, kad jo
nedaug, ypač per darbymečius.
Nuo senų senovės Meškuičių gy
ventojai mėgsta dainą ir šokį. 1952 me
tais, tvirtindamas ekonominius pagrin
dus, tuometinis kolūkio
pirmininkas
A . Gerdaitis galvojo ir apie žmogų, jo
reikmes, kultūrą. Jis kartu su savo
žmona Kazimiera, ilgamete moterų ta
rybos pirmininke, jau tada sukūrė dainų
ir šokiiį ansamblį, kuriame kartu su tė
veliais šoko ir jų dukra, aštuntokė M iglutė. Šiandien ji — apylinkės vyriau
sioji gydytoja, TSRS nusipelniusi g y 
dytoja, apylinkės moterų tarybos pir
mininkė. 1954 metais ansamblis koncer
tavo Maskvoje, žemės ūkio pasiekimų
parodoje. Senieji meškuitiečiai, šio an
samblio dalyviai, prisimena, kiek pra
kaito išliejo, ne mažiau kaip per rugia
pjūtę. Pirmasis garsas, pirmasis entuzi
azmas neišblėso dešimtmečių tėkmėje.
Šiandien kultūros namuose repetuoja
senimo tautinių šokiu kolektyvas, daly
vavęs visose respublikinėse dainų šven
tėse, kaimo kapela, vyrų ir moterų
vokaliniai ansambliai. Tačiau darbas su
saviveiklininkais yra tik nedidelė kaimo
kultūros namų veiklos dalis.
Kasmet švenčiamos Pirmosios va
gos, Piemenėlių šventės, kasmet nuo
taikingai į laukus palydimi kombaini
ninkai. Tarp šienapjūtės ir rugiapjūtės,
vidurvasary,— dainų ir sporto šventė,
po rugiapjūtės, rudenėjant,— Tvarkdaraičio ir Derliaus šventės. A r sunku
organizuoti? Kai dirbi ne vienas, kai
jauti kolūkio valdybos, profsąjungos
bei kitų visuomeninių organizacijų pa
ramą, kai visiems šitų renginių rei
kia — nesunku.
Pirmąjį sodybų tvarkymo konkur
są surengėme 1973 metais. Tada ir gimė
teatralizuota Tvarkdaraičio šventė. Ke
turiolika metų Tvarkdaraičiu buvo „ro
žių karalius" mokytojas E. Krūminas. Jo
palyda — muzikantai, vaikai, apsirengę
gėlių, drugelių, velniukų ir raganaičių
kostiumais,— dalindavo šluotas, kauptuves, kastuvus bei kitas dovanas ap
sileidėliams. 1987 metais į Meškuičius
atkeliavo Didysis Gintaro prizas, bu
vome ’ pripažinti gražiausia ir tvarkin
giausia Lietuvos gyvenviete.
Kai žemę sukausto gruodas, vėl
šokam, dainuojam. Prieš dešimtį metų
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ėmėme svarstyti, kodėl šokiai baigiasi
vestuviniu valsu? O kam per dvide
šimt, trisdešimt, keturiasdešimt? A rgi
jie nenori pašokti? Nuo tada, dažniau
siai paskutinį mėnesio šeštadienį, orga
nizuojame sutuoktinių vakarones, į ku
rias pasikviečiame svečių — gydytojų,
teisininkų, aktorių. Jaunoms poroms —
tai gera tarpusavio bendravimo mokyk
la, vyresniems — jaunystės prisimi
nimas.
Galvojom, ar prigis, nenusibos šei
mų sporto varžybos, kurias žiemą ren
giame sporto salėje. Bet ne. Jau keletą
metų šiose ir linksmose, ir rimtose var
žybose dalyvauja dešimtys šeimų. Rei
kia daug suvenyrų, reikia ir muzikos,
ir žaidimų, be abejo, ir organizacinio
darbo; Tačiau jaučiame, kad šis ren
ginys patinka žmonėms, tad dirbame
netausodami savęs.
Nesutelpam į kultūros namus senų
jų metų palydėti, todėl jau daugelį metų
Senelis Šaltis, Snieguolė ir muzikantai
su dovanomis apsilanko darbo vietose:
fermose, mechaninėse dirbtuvėse, k i
tuose gamybiniuose kolektyvuose. Kiek
džiaugsmo, kai į vieną būrį susirenka
visos melžėjos ar mechanizatoriai,—
žmonės visada laukia tokių malonių
suėjimų. Po to vėl į darbą, tik su ge
resne nuotaika, pakilimu.
Minint kolektyvo narių 50 ar 60
metų sukaktuves, mes, kultūros akty
vistai, kartu su administracijos ir prof
sąjungos atstovais einame į darbo vietą
pagerbti jubiliatų, įteikti gėlių, dovanų.
Didelio populiarumo susilaukė Žie
mos palydos. Jose žiūrovų beveik nėra,
visi tampame dalyviais. Šiai šventei
ruošiasi kiekvienas darbo kolektyvas.
Miestelio gatvėmis nusidriekia karna
valo eisena, išdaigaujama parko aikšte
lėje, užkuriamas laužas, žaidžiami žai
dimai, veikia atrakcionai. Laimėtojų ir
pralaimėjusiųjų nebūna, apdovanojami
medaliais ir suvenyrais visi, aktyviai
dalyvavę karnavalinėje eisenoje, spor
to varžybose, atrakcionuose.
Didelio masiškumo susilaukė M eš
kuičių gyvenvietės gatvių šventės. Jas
rengėme pirmą kartą. Naujiena. Bend
ras vaikų, tėvų, mamų ir senelių žaidi
mas. Dirbu kultūros namuose jau dešim
tį metų, tariaus visus pažįstanti, o, pasi
rodo,— ne. Po tų švenčių įsitikinau, kad
kultūros namų etnografinį ansamblį ga
lima papildyti dar bent
dvidešimčia
žmonių. Kaimo kapelos „susibūrė" kiek
vienoje gatvėje, gimė Meškuičių him
nas. O kiek juoko sukėlė madų de
monstravimas, kai moteriškas madas
demonstravo vyrai.

Improvizacijos, muzika, dainos,
nebijant kritikos ir priekaištų už ne
pakankamai aukštą meninį lygį,— sau
ir saviems. Lyg ir visiems suprantama
kaimo kultūros namų darbo prasmė,
tačiau dešimtmečius viskas buvo daro
ma atvirkščiai. Planų planai, komandos,
apžiūros, konkursai, įvairios tikrintojų
komisijos, ir kultūros namų darbuoto
jams nelikdavo laiko masiniams rengi
niams surengti, o meno saviveiklinin
kams tas parodomasis „turiningas lais
valaikis" tapdavo sunkiu darbu, naš
ta.
Mano nuomone, nereikia skaičiuoti
balų už kiekvieną surengtą koncertą,
paskaitą ar teminį vakarą. Jeigu ma
siniuose renginiuose dalyvauja daugu
ma žmonių, jei žmonės išmoko vienas
su kitu bendrauti, kultūringai elgtis
darbe, buityje, jei renginiai laukiami,
o žmonės į juos niekieno neraginami
būriais traukia, vadinasi, kultūros dar
buotojas dirba gerai. Juk ne kiekvieną
žmogų, kuris dainuoja ar groja, pasta
tysi scenoje. O savo draugų, kaimynų
būryje, vakaronėje, niekieno nevaržo
mas, nekritikuojamas, jis atsiskleidžia
ir parodo ne tik savo sugebėjimus, bet
ir dvasios turtingumą. Aš ne prieš sa
viveiklą, ne, bet man nusibodo įvairiau
si konkursai, apžiūros ir balai. Juk daž
nai į konkursus ir apžiūras atvežami
samdyti muzikantai ar šokėjai, su ku
riais tenka varžytis mūsų saviveikli
ninkams, ir kaip skaudu kolektyvo va
dovui ir saviveiklininkams matyti tokią
neteisybę.
Artėja Respublikinė dainų šventė.
Jau prieš metus išdalytas repertuaras
dainininkams, šokėjams. Ir vėl neri
maujame, ar nebus kaip buvę: visi repe
tuosime dainų šventės repertuarą, dve
jus, trejus metus dirbsime, o atvykusi
komisija atsirinks, kiek jai reikės, v i
siems kitiems — ačiū.
— Kad tik nebebūtų kaip buvę,—
dažnai tylomis ir garsiai svajoja dauge
lis patyrusių kaimo kultūros darbuoto
juDrauge su jais ir aš bijau nuobodžios
ir beprasmės kultūrinės veiklos, unifikacijos, reglamentuotų nurodymų.
Kaimo kultūros darbuotojo darbo
centneriais neišmatuosi, tačiau jo re
zultatai akivaizdūs. Iš g rąžėj o kolūkie
čių sodybos, žemdirbys išmoko gražiai
ilsėtis. Tačiau ieškoti nepaliaujame: su
kolegėmis kultūros darbuotojomis, mo
terų taryboje, kurios esu narė, su ūkio
ir apylinkės administracija ieškome ke
lių į tautinės sąmonės gelmes, stengia
mės kultūrinei veiklai suteikti vis giles
nį turinį, aiškią perspektyvą. Siekiame,
kad tarp darbų ir kasdienybės kaimo
žmogus atsitiestų, pajustų savo vertę
ir gyvenimo prasmę.
BRONĖ ZELBIENĖ
Šiaulių rajono Meškuičių kultūros
namų direktorė

SOCIOLOGINIAI TYRIM AI— MINČIAI IR VEIKSMUI

Kultūra ir blaivybė
2. Ekspertų nuomonė
Štai jau keleri metai šalyje vykdoma antialkoholinė politi
ka. Taigi kyla labai natūralus klausimas — kas iš tikrųjų pasi
keitė alkoholinių gėrimų vartojim o srityje.
Atlikdami tyrimą, orientavomės ne į objektyvių duome
nų analizę, bet į subjektyvių nuomonių apibendrinimą, kadan
gi jos dažnai parodo objektyvių duomenų realų turinį ir ver
tinimo kontekstą. Ieškant būdų blaivybės nuostatoms formuoti,
tai yra labai svarbu.
Ekspertų apklausos panaudojimą mūsų tyrimui nulėmė
tai, kad būtent specialistai realizuoja antialkoholinę politiką
ir yra kompetentingiausi vertinti įvykusius poslinkius, anti
alkoholinės kovos problemas bei jos efektyvumą.
Svarbu ir tai, kad ekspertas yra sąmoningai alkoholio
vartojim o problemą refleksuojantis profesionalas, o ne ma
sinės sąmonės „nešėjas". Šis ekspertų apklausos ypatumas
nulėmė gautos informacijos interpretavimą. Reikšminga yra
ne tik apibendrinta nuomonė, bet ir kiekvienas akcentas,
kiekvienas naujas niuansas, todėl pasistengsiu atskleisti ne
tik vyraujantį požiūrį, bet ir kiek įmanoma atspindėti pavienių
ekspertų nuomonę.
Parenkant ekspertus, buvo siekiama: 1) kad jie atstovautų
kuo įvairesnėms visuomeninio gyvenimo sritims; 2) gauses
nio atstovavimo institucinės kultūros sferai ir gydytojų nar
kologų profesijai. Taigi mūsų apklausos ekspertai buvo rajonų
kultūros skyrių vedėjai, kultūros namų direktoriai, bibliote
kininkai bei kiti kultūros darbuotojai, taip pat medikai narko
logai, blaivybės draugijų pirmininkai bei nariai, vidaus reika
lų skyrių darbuotojai, partiniai bei tarybiniai darbuotojai,
ūkių vadovai, mokslininkai, dėstytojai, pedagogai.
AR GERIAME M AŽIAU?

AR TIKRAI NEBEGERIAMA DARBE?
„Taip, rizika išgerti darbe didelė — paprastai niekas nelie
ka nenubaustas už tokį nusižengimą",— nurodė 38% ekspertų.
„Geriama ir dabar, bet pasisaugant"— 56%. 6% buvo kitos
nuomonės.
Kad rizika darbe išgerti didelė — paprastai niekas nelieka
nenubaustas, pažymėjo 28% kultūros darbuotojų, 29% me
dikų ir 49% kitų sričių darbuotojų; kad geriama ir dabar, bet
pasisaugant — atitinkamai 72% , 71% , 50% . Šiuo klausimu
kultūros darbuotojų nuomonė sutampa su medikų nuomone,
ir ji, beje, pesimistiškesnė nei kitų sričių darbuotojų.
Taigi dauguma ekspertų pripažįsta, kad šio antialkoho
linės kovos baro laimėjimai kuklūs, problema tebeegzistuoja,
maža to, atsiskleidžia vis nauji jos aspektai.
Taip, „darbovietėse išgertuvių žymiai sumažėjo", „geria
ma, bet žymiai mažiau", „darbo vietose neliko viešų, plataus
užmojo išgėrimų", tačiau „dabar negeriama tik viešai kabine
tuose", „žmonės gana išradingai išmoko saugotis". Slapti iš
gėrimai darbe suburia „savųjų" ratą, tad jų nesivaržoma, ne
bijoma. Maža to, jie vienas kitą užtaria, palaiko, neišsiduoda
ir neišduoda kitų. Tokių santykių atmosferoje oficialiai iš
tribūnų deklaruojama viena tiesa,— kovojama su alkoholio
vartotojais, „atrandami" teigiami poslinkiai, sakoma, kad darbe
nebūna drausmės pažeidimų arba jie reti („dar pasitaiko v ie 
nas kitas"), o tarp „savų jų "— išgeriama. N etgi daugiau —
„dabar bijoma pasakyti, kad darbe dar geriama, nes tai kriti
kuojama".
Akcentuotina tai, kad, ekspertų teigimu, darbo kolekty
vų nariams ne visada keliami vienodi reikalavimai, nepaisant
užimamų pareigų, ne visada vienodai reaguojama į jų nusižen
gimus, susijusius su alkoholio vartojimu. „Rizikinga išgerti
pavaldiniams, o ne viršininkams", „vadovai mažai baudžia
mi, je i baudžiami, tai tik darbininkai". Ekspertų atsakymuose
atsiranda gaidelė: „darbo vietose pamažu grįžtama prie to,
kas buvo anksčiau" (taip komentuoja situaciją darbo kolek
tyvuose kultūros dariauoto j ai).

Ekspertų nuomone, žymiai rečiau alkoholiniai gėrimai
vartojami darbo vietose ir gatvėse. Kad darbo vietose dabar
žmonės geria mažiau, nurodė 98% atsakiusiųjų, išgeria tiek
pat — 2% ; gatvėse: išgeria mažiau — 96,5% , išgeria tiek pat —
35% . Skeptiškiau vertinami alkoholio vartojim o restoranuose,
alaus baruose ir kt. pasikeitimai: kad čia dabar žmonės iš
geria mažiau, atsakė 73% ekspertų, išgeria tiek pat — 21% , KOKS V A ID M U O TENKA VADOVUI, VIRŠININKUI?
išgeria daugiau — 6% . Panašiai įvertintas ir išgėrimas bendra
bučiuose: kad juose žmonės geria mažiau, nurodė 74% , tiek
Ekspertų nuomone, vadovai turėtų jausti didelę atsakomy
p a t— 16%, daugiau— 10% . Taigi konstatuojama, jo g resto bę už girtavimą, su jų požiūriu į alkoholinių gėrimų vartojimą
ranuose, alaus baruose bei bendrabučiuose alkoholio varto siejama antialkoholinės kovos sėkmė. „Visi vadovaujantys
jimas netgi padidėjęs.
darbuotojai turi pirmieji pasmerkti išgeriančiuosius ir tuos, ku
Ekspertai teigia, jog pradėta dažniau svaigalus vartoti rie juos vaišina", „vadovas turi būti kelrodžiu orientuojant į
namuose ir kitose vietose. Namuose dabar žmonės išgeria sveiką ir blaivų gyvenim o būdą". 58% ekspertų teigia, kad ge
daugiau — taip pareiškė 49% ekspertų, išgeria tiek pat — ras vadovas turėtų būti blaivininkas. Kultūros darbuotojai dar
18% , išgeria mažiau — 33% ; kitose vietose atitinkamai: 48% , kategoriškesni vadovų atžvilgiu: 66% vadovo autoritetą sieja
24% ,28% . Kitos vietos — tai lindynės, garažai, rūsiai, pa su jo blaivybės nuostatomis (palyginkime: kad vadovas turi
kampės, krūmai, t. y. „įslaptintos, užmaskuotos vietos, žodžiu, būti blaivininkas, nurodė 55% medikų ir 56% kitų sričių dar
pogrindis". Taigi namai, slaptos vietos tapo bene patogiausio buotojų).
mis ir pagrindinėmis išgėrimų vietomis.
40% ekspertų mano, jog tas faktas, kad dabar yra nema
Kultūros darbuotojų nuomonė skiriasi nuo medikų v e r žai viršininkų, kurie dėl karjeros bijo atsisėsti prie vieno stalo
tinimų ir yra artimesnė kitų sričių darbuotojų nuomonei. Pa su pavaldiniu net nedarbo vietoje, yra perlenkimas. Šios
lyginkime: kad dabar žmonės mažiau išgeria restoranuose, nuomonės yra 34% kultūros darbuotojų, 45% medikų, 40% ki
alaus baruose ir pan., nurodė 85% kultūros darbuotojų, 74%
tų sričių darbuotojų („nedarbo vietoje už vieno stalo tinka sė
medikų, 69% kitų sričių darbuotojų; bendrabučiuose — atitin
dėti visiems kartu").
’
kamai 70% , 61% , 80% ; kad dabar žmonės daugiau išgeria
namuose, atsakė 45% kultūros darbuotojų, 57% medikų, 47%
kitų sričių specialistų.
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KOKIAS M INTIS SUKELIA EILES PRIE ALKOHOLIO?

AR IŠSIVERSIME BE „ALKOHOLINIŲ RUBLIŲ"?

Vertindami pastaruoju metu susidariusias eiles prie svai
ginamųjų gėrimų, 3% ekspertų nurodė, kad eilės — normalu,
natūralu. Šios nuomonės yra 3% kultūros darbuotojų, 24% me
dikų, kitų sričių darbuotojai taip nemano. 13% ekspertų teigia,
kad eilės prie alkoholio sumažina geriančiųjų gretas. Taip
teigia 10% kultūros darbuotojų, 9% medikų, 15% kitų sričių
darbuotojų. 71% ekspertų yra tos nuomonės, kad reikėjo
taip viską sutvarkyti, kad nebūtų eilių (pagal minėtas grupes
atitinkamai: 74% , 64% , 72% ).
Matyti, jog dauguma yra tos nuomonės, kad eilės rodo
prastą, netinkamą girtavimo problemos sprendimo būdą, efekto
negauta.
Ekspertai teigia, kad šiuo metu tebeegzistuoja gyventojų
poreikis alkoholiniams gėrimams („postūmis yra, poslinkio
neįvyko"). Tebėra gajus tradicinis jo vartojimas („padoriems
žmonėms sudarė problemą gauti butelį"), išlieka svarbios
pragmatinės alkoholio funkcijos („kartais reikia būtiniems
reikalams, ypač kaime"). „Visuomenė nepersitvarkė gyventi
blaiviai, ir pardavimo apribojimas tėra dirbtinė priemonė —
eilės netapo veiksmingu barjeru alkoholio vartojimui sumažin
ti". „Eilėse gaištamas laikas, problema neišspręsta". „Eilės
prie gėrimų daro gėdą ne tik perkantiems, bet ir tiems, kurie
jas dirbtinai sudaro, o be degtinės dar gyventi neišmokome",—
pastebi ekspertai.
Eilės ne tik nesustabdė gėrimo, jos paskatino kitką —
suaktyvėjo perpardavinėtojų veikla.

Egzistuoja nuomonė, kad alkoholis, tiksliau, pajamos už
alkoholinių gėrimų pardavimą yra reikalingos visuomenei,
netgi susiformavo sąvoka „alkoholiniai rubliai", iškilo klausi
mas, ar bus be jų išsiversta.
Ką gi apie alkoholinius rublius, finansinių sunkumų, jų
netekus, įveikimą mano mūsų ekspertai? Kad finansinius sun
kumus pavyks įveikti be alkoholinių rublių, nurodė 55% , nepa
vyks — 31% , 24% ekspertų abejoja, ar pavyks, arba sakosi
negalį į šį klausimą atsakyti.
Matyti — ekspertai pripažįsta tokią problemą, ir, beje,
yra nemažai netikinčių, kad ją galima greitai išspręsti.
Šį klausimą interpretuodami, ekspertai teigia, kad „alko
holinė prekyba — ekonominė narkomanija", dirbtinis ekono
mikos skatinimo būdas, kuris turėtų būti nepriimtinas socia
listinei visuomenei. Daug vilčių dedama į šalyje pradėtą per
sitvarkymą: visuomeninio gyvenimo demokratizavimą, eko
nomikos pertvarkymą didinant ekonominį suinteresuotumą,
ekonominių paskatų efektyvumą. Akcentuojama, kad mūsų
visuomenei turėtų būti svarbiau išauginti blaivią, kultūringą
žmonių kartą (formuluojama net taip: „dėl blaivaus žmogaus,
sveiko proto išsaugojimo galima ir prasčiau verstis").

KĄ REIŠKIA NAM INĖS DEGTINĖS PAPLITIMAS?
Sį reiškinį, ekspertų nuomone, sąlygoja nepagrįstas an
tialkoholinės kovos būdo pasirinkimas. „Manyti įveiksiant
girtavimą vien mažinant alkoholinių gėrimų pardavimą yra
nerealu, tai sukėlė naminės varym ą"....... Nesant valstybinės
spiritinių gėrimų realizacijos, tradicinis alkoholio vartojimas
tampa naminės degtinės gaminimo stimuliatoriumi" \— pabrė
žia F. Šeregi. „Naminės gamintojų pagausėjo dėl to, kad deg
tinės nepakanka parduotuvėse",— pastebi ir mūsų ekspertai.
Pusė ekspertų nurodė, kad naminės degtinės gaminimas
paplito todėl, kad su jos gamintojais nepakankamai k ovo
jama, 13% — kad naminė degtinė yra pigesnė ir sveikesnė
(„valstybinė degtinė labai brangi", „kadangi naminė degtinė
yra pigesnė, dėl to ir geriama"). Kita priežastis — „žmonės
neturi laiko stovėti eilėse prie degtinės, jie turi, jie priversti
pirkti naminę", ir, žinoma, dalis nesąžiningų žmonių siekia
tokiu būdu lengvai pasipelnyti, „bizniauja".
Šiuo metu, ekspertų nuomone, svarbiausia kovoti su „deg
tindariais." Deja, jie pripažįsta, kad ši kova yra labai sudėtinga.
Degtinė gaminama ir pardavinėjama socialinių institutų ne
kontroliuojamoje, privačioje sferoje, tad — „procesas išvis
nežinomas ir ne reguliuojamas". Kitas dalykas — instancijos,
įgaliotos kovoti su naminės degtinės gamintojais ir pardavi
nėtojais, ne visuomet imasi veiksmingų priemonių, dažnai
dedasi nežinančios, nematančios („kodėl visi žino, kur pre
kiaujama degtine, tik milicijos pareigūnai — ne!"), kartais
tas nepastebėjimas yra sąmoningas, todėl, kad, „neretai patys
milicijos darbuotojai perka naminę degtinę", „VRS patys var
toja degtinę". Kita vertus, ekspertai pripažįsta, jog „perdaug
įrodymų reikalauja, kad degtindarį būtų galima nubausti",
ir vieniems vidaus reikalų skyriaus darbuotojams yra sunku
kovoti su šia negerove. Trečia, ekspertai teigia, kad visuome
nės parama šiame antialkoholinės kovos bare yra per maža,
„nepakankamai dirba įvairios visuomeninės organizacijos",
reikia suaktyvinti ne vien vidaus reikalų skyrių, bet ir pačios
visuomenės veiklą.
Pabrėždami būtinumą aktyvinti kovą su naminės degtinės
gamintojais, ekspertai pripažįsta, kad šiuo metu taikomos
bausmės „per švelnios" („per vieną vakarą naminės degtinės
gamintojas gauna kelis kartus daugiau nei sumokėta bauda"),
net siūloma „už naminės degtinės gamybą konfiskuoti turtą".
'LIIeperH <t>. npHMHHbi h couHajibHue nocjieACTBHH nbHHCTBa//CouHOJioTHMecKHe HccjieaoBaHHH. —1986. — JS
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AR ŽMONĖS M A Ž IA U GERTŲ, JEI BUTŲ D A U G IA U IR
ĮVAIRESNIŲ PREKIŲ?
Ekspertams buvo pasiūlyta pasisakyti dėl teiginio: „Kad
žmonės mažiau svaigintųsi, reikėtų jiems pasiūlyti daugiau
įvairių prekių, kad jie galėtų investuoti savo pinigus. A r ga
lima teigti, kad tas uždavinys realizuojamas?" 23% atsakiu
siųjų į šį klausimą ekspertų nurodė, kad ši idėja beprasmiška,
77% — kad, jų nuomone, tikrai taip reikėtų daryti, bet kol kas
tų prekių nėra.
Kad, siekiant sumažinti alkoholio vartojimą, reiktų už
tikrinti prekių įvairovę, pažymi santykinai didesnė kultūros
darbuotojų dalis (palyginkime: 83% kultūros darbuotojų,
73% medikų, 76% — kitų sričių darbuotojų).
Komentuodami savo atsakymus, ekspertai pažymi, kad
prekių įvairovė „truputį sumažintų alkoholio vartojimą", bet
veiksminga ji taptų tik „kartu su kitomis priemonėmis", kad
kol kas reikšmingų prekių ir paslaugų pasiūlos poslinkių
nėra.
AR G A L IM A IŠGERTI PER ŠVENTES?
Mūsų atlikta ekspertų apklausa taip pat buvo siekiama
išsiaiškinti požiūrį į alkoholio vartojimą per šventes. Apklaus
tiesiems buvo siūloma pasirinkti poziciją: laikytis saikingo
išgėrimo su nuo senų laikų besitęsiančiomis tradicijomis ar
atsisakyti tų ritualų ir būti absoliučios blaivybės šalininkais.
55% visų apklaustųjų linkę manyti, kad per šventes galima
suvartoti nedidelį kiekį svaigalų („šventė ir taurė vyno visai
suderinami"), kad tai netgi neišvengiamas reikšmingų švenčių
atributas, be svaigalų neišsiversi švenčiant šeimos ir liaudies
šventes, pažymint sporto pergales ir kuklesnius gyvenimo pa
siekimus. Be to, dalis ekspertų pažymi, kad truputis svaigalų —
veiksminga psichologinės įtampos mažinimo per šventes prie
monė.
42% apklaustųjų linkę visiškai nevartoti svaigalų per
šventes ir nusiteikę keisti senuosius ritualus. Kiti pastebi, kad
„keisti tradicijas ir ritualus galima, tačiau tai bus labai ilgas, su
dėtingas ir ne visada sėkmingas procesas".
KAIP G A LIM A IŠGYVENDINTI GIRTAVIMĄ?
„Aš esu „sauso įstatymo" šalininkas",— nurodė 6% eks
pertų. Už tokį girtavimo išgyvendinimą pasisakė 4,5% medikų,
9% kitų sričių darbuotojų. Nė vienas kultūros darbuotojas
nėra „sauso įstatymo šalininkas. Taigi galima teigti, kad
absoliučios blaivybės įgyvendinimas šiuo metu nėra realus.
„Manau, kad girtavimas — žemo visuomenės kultūros ly 
gio rodiklis. Visa priklauso nuo kultūringumo kėlimo",—

šios nuomonės yra 50% ekspertų. Kultūros darbuotojai kur kas
skeptiškiau vertina kultūringumo poveikį girtavimui,— g ir
tavimo išgyvendinimą su kultūringumo kilimu sieja tik 35% ;
medikai ir kitų sričių darbuotojai šiam būdui linkę suteikti
didesnės reikšmės (atitinkamai 54% ir 55% ). Paminėtina tai,
kad nė vienas kultūros darbuotojas nekomentavo savo pozicij os.
30% eskpertų nurodė, kad visa problema — tai išmokyti
žmones gerti saikingai ir kultūringai. Būtent šią mintį daugiau
sia akcentuoja kultūros darbuotojai. (Palyginkime: kultūros
darbuotojų — 49% , medikų — 23% , kitų sričių darbuotojų —
24% ).
Kitos nuomonės apie girtavimo išgyvendinimo budus kon
centruojasi bendrosios kultūros augimo plotmėje. Jos sieja
mos su dorovinės atmosferos gerinimu („daugiau atidumo
žmogui"), bendravimo kultūros lygio kėlimu („išmokyti bend
ravimo", „sudaryti galimybę save realizuoti", „išmokyti savi
raiškos"), nealkoholinių vaišių propagavimu. Daug reikšmės
teikiama dvasinių idealų formavimui. Akcentuojama, kad gir
tavimo išgyvendinimas reikalauja „didelio darbo nesivaikant
vienadienių rezultatų, siekiant įvykdyti šiuo metu įvykdo
mus uždavinius". Girtavimo išgyvendinimo problemą reikia
sieti su „visų socialinių problemų sprendimu". Tik komplek
siškai sprendžiant alkoholio vartojim o problemas, šiame proce
se aktyviai dalyvaujant visiems visuomenės nariams, galima
tikėtis sėkmės, teigia ekspertai („visi turi kovoti prieš išgėri
mus").
AR KULTŪRINĖ VEIKLA A TITR AUK IA ŽMONES N U O GĖ
RIMO?
Anketoje paprašėme ekspertus pakomentuoti savo požiūrį
į institucinės kultūros poveikį alkoholinių gėrimų vartojimui
bei galimybes tą poveikį daryti. Klausimas buvo suformu
luotas taip: „Teigiama, kad kinas, teatras, koncertai, klubai
atitraukia žmogų nuo dažno taurelės kilnojimo. A r tos įstai
gos, Jūsų nuomone, tikrai padeda atsitraukti nuo taurelės?"
38% ekspertų yra tos nuomonės, kad tikrai taip, jų veikla jau
pristabdo gėrimą, 31% nurodė, kad tos priemonės vargu ar
gali atitraukti žmogų nuo taurelės, 2,5% ,— kad viskas bemaž
liko po senovei.
Ketvirtadalis ekspertų teigia, kad kultūros įstaigų dar
bas pas mus iš esmės nepasikeitė. Turint galvoje, kad pasi
keisti yra daug kam \ institucinės kultūros poveikis galėtų
būti didesnis.
Ekspertų nuomone, kultūrinė veikla galėtų tapti alter
natyva alkoholio vartojimui tuomet, jei renginių, klubų ir kt.
būtų daugiau ir įvairių, je i žmogui reiktų susimąstyti dėl to,
ką į ką keisti, jei būtų gaila praleisti laiką prie butelio. O šiuo
metu „į geresnį koncertą, spektaklį, net į gerą kino filmą ne
pateksi", „labai jau nedidelis pramogų pasirinkimas", „priei
nami tik nelabai populiarūs (paskaitos ir pan.), prasti ir neį
domūs renginiai". Formuluojama ir taip: kultūriniai rengi
niai „be abejo, padėtų atitraukti nuo taureles, jeigu jų būtų
daugiau ir tikrų, o ne popierinių".
Ekspertai akcentuoja ir tokį dalyką: prasta kai kurių kul
tūros įstaigų materialinė bazė, ypač kaimo vietovėse, o „prasti
klubai ir kitos patalpos" nepatraukia žmonių.
Institucinės kultūros poveikio alkoholinių gėrimų var
tojim o tradicijoms didinimas, teigia ekspertai, žymia dalimi
priklauso nuo kultūros darbuotojų pastangų pakitusiomis v i
suomeninio gyvenimo sąlygomis įvairinti savo veiklos turinį,
ieškoti naujesnių, netrafaretinių veiklos organizavimo formų,
todėl „tos įstaigos turi iš pagrindų pertvarkyti savo darbą".
Strategija galėtų.būti tokia: orientuotis į „kultūros židinių"
pavertimą „bendravimo židiniais". Įvairių, įdomių ir turiningų
bendravimo modelių sukūrimas darytų įtaką bealkoholinio
bendravimo tradicijų formavimuisi ir plėtotei. Šiam reikalui
pasitarnautų mėgėjų klubai, tačiau „jų tiek mažai!", „per mažai
pas mus tų klubų, neturi kur susirinkti nei studentai, nei ką
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tik institutus baigę žmonės, o ką jau kalbėti apie smarkiai
žilstelėjusius žmones".
Klubų per mažai, o, be to, ir „klubų (ne klubo narių) tra
dicijų dar neturime". Jei klubams nebus suteiktas „visagalių"
statusas, jei nebus imtasi jų veiklos prasmingumo sieti su
formaliais rodikliais (kiek jų, kiek narių ir pan., nes jų turėtų
būti „dš tikro daug, ir įvairių"), bendravimas juose gali tapti
veiksminga alternatyva alkoholiui.
Taigi padidėja nuolat atnaujinamos informacijos apie
įvairių socialinių demografinių, profesinių ir kt. grupių kultū
rinius poreikius ir interesus, jų patenkinimą bei kitimo tenden
cijas poreikis.
Pagaliau dar vienas niuansas — labai svarbu, kad kultū
ros įstaigose dirbtų atsidavę žmonės, dirbtų kūrybiškai, noriai,
būtų „mėgstantys šį darbą vadovai".
Taigi, apibendrinant ekspertų apklausos duomenis, galima
daryti šias išvadas:
Ekspertų nuomone, alkoholinių gėrimų vartojimo proble
ma dar neišspręsta (postūmis buvo, poslinkio neįvyko), nors
jau matyti vienas kitas teigiamas momentas: sumažėjo išgė
rimų darbe, mažiau girtų žmonių gatvėse.
Antialkoholinės programos numatytos priemonės girtavi
mui įveikti nebuvo interiorizuotos toje grandyje, kurios paskir
tis — jas įgyvendinti. Dauguma ekspertų nepritaria tokiam
reikalo tvarkymo būdui, kai apribojamos alkoholinių gėrimų
pardavimo vietos ir dėl to atsiranda tokie socialiniai reiški
niai kaip eilės, naminės degtinės gaminimas ir pardavimas.
Ekspertų nuomone, administracinis poveikis nėra efektyvus:
net darbo kolektyvuose neretai išgeriama slaptai, atsirado
slaptos išgėrimų vietos ir kt.
Ekspertai yra tos nuomonės, kad visuomenė („v is i") ne
pakankamai įsijungė į antialkoholinę kovą. Atsakomybė už
tai, kad dar girtaujama, kad gaminama naminė degtinė ir kt.
„užkraunama" vidaus reikalų skyrių darbuotojams, viršinin
kams, iš kultūros darbuotojų laukiama, kad jie atitrauktų
žmones nuo gėrimo. Platieji visuomenės sluoksniai nepakan
kamai aktyvus.
Viešoji nuomonė, ekspertų teigimu, toleruoja tradicinį
alkoholio vartojimą („saikingai ir kultūringai"), ir šiuo metu
tikslinga siekti išgyvendinti kraštutines jo formas. Šampanas
(„šampano taurė"), kol dar neišmokome bendrauti be alkoholio,
yra reikalingas, ir jo vartojimas nesmerktinas.
Ekspertai yra tos nuomonės, kad visuomenė („visi) ne
su visomis socialinėmis problemomis. Reikia užtikrinti prekių
ir paslaugų įvairovę, sukurti poilsio ir „pramogų industriją",
sudaryti sąlygas įvairiapusei saviraiškai, savirealizacijai ir
kt.
Girtavimo išgyvendinimą ekspertai sieja su bendros kul
tūros kilimu, institucinei kultūrai skiriamas šiek tiek kuklesnis
vaidmuo. Beje, ir patys kultūros darbuotojai mažiau vertina
jos galimybes daryti įtaką alkoholinių gėrimų vartojimui.
Institucinės kultūros poveikio alkoholio vartojimui di
dinimas, ekspertų nuomone, priklauso nuo kultūros įstaigų
veiklos krypčių, darbo stiliaus kitimo. Tikslinga, jų nuomone,
kultūros darbuotojų pastangas nukreipti naujų bendravimo
modelių, formų kūrimui, bealkoholinio bendravimo tradici
jų formavimui, klubų (ne klubo narių!) tradicijų ugdymui.
DANUTĖ TUREIKYTĖ
filosofijos mokslų kandidatė, LTSR
Mokslų Akademijos Filosofijos,
sociologijos ir teisės instituto
Socialistinio gyvenimo būdo problemų skyriaus
mokslinė bendradarbė
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PAS DRAUGUS

Estija: susigrąžinti savitumą
Kol kas iš visų sąjunginių respubli
kų toliausiai persitvarkymo keliu nu
žengusi Estija mus domina ir kasdienio
kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Kita
vertus, ne itin pažįstame estų praeities
kultūrą, liaudies papročius, šeimos
šventes, vestuvių, vardynų ir kitokias
apeigas. Nors jos bendrų iki šiol galio
jančių ritualų buvo smarkiai suniveliuo
tos, bet vis tiek išsaugojo nemaža sa
vitumo. Tuo įsitikinau drauge su Lie
tuvos kultūrininkais viešėdamas Taline
ir kitose Estijos vietovėse. Labai gerai,
kad visur mus lydėjo šeimininkai —
vietiniai kultūros darbuotojai. Be jų,
patys vieni, matyt nebūtume pastebėję
daugelio ne visada ryškiai į akis krin
tančių to savitumo niuansų.
Remiantis ilgaamžėmis liaudies tra
dicijomis, Estijoje organizuojama gana
daug ir įvairių renginių. Jie paprastai
atspindi iš seno gyvuojantį žmonių pa
pratimą šokti, dainuoti ar groti. Kar
tais ištisos šeimų dinastijos tęsia kaž
kada giminėje pradėtas bendro muzika
vimo ar kitokias meno saviveiklos tra
dicijas. Ne taip seniai Lietuvoje su

Pirmą kartą
Pagaliau ir mūsų liaudies teatrai
pravėrė duris į Vakarų Europą — už
megzti kūrybiniai ryšiai su studentais
iš Austrijos. Insbruko universiteto te
atras 1988 metų pavasarį lankėsi Vilniu
je, o spalio pabaigoje Vilniaus universi
teto kiemo teatras jau žavėjosi nepakar
tojamo grožio Alpėmis, o labiausiai —
šeimininkų nuoširdumu ir vaišingumu.
Vos atvykę, atsidūrėme draugų ir bičiu
lių glėbiuose, po to — jų mašinose, ir
štai sėdime jau nuosavuose ar išsinuomuotuose butuose. Taip kartu su šei
mininkais ir gyvenome.
Jau pirmąjį vakarą buvome nuga
benti į studentų kavinę „Utopija". Gal
tiksliau ne į kavinę, o į studentų kultū
ros ir poilsio centrą. Tai buvusi gamyk
lėlė, kurioje įsikūrė studentai.. Pirmame
ir antrame aukšte jie įrengė kavinę, o
rūsyje — teatrą. Tiesa, čia irgi veikia
baras, o žiūrovai sėdi prie staliukų. A p 
linka tikrai studentiška ir demokratiška.
Kad čia buvusi gamykla, išduoda išlikę
gremėzdiški keltuvai, metaliniai per
dengimai. Nudažyti ryškiomis spalvo
mis, jie tapo egzotiškais interjero ele
mentais. Čia pat žaliuoja ir palmės. Tai
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rengtas šeimų saviveiklinės kūrybos
konkursas „Graži mūsų šeimynėlė" bu
vo specialiai skirtas giminės saviveik
los tradicijoms skatinti ir plėtoti. T o 
kio ar panašaus vien šeimų kultūrinio
renginio visos respublikos mastu estai
kol kas nėra mėginę organizuoti. Č io
nykščiams folkloro specialistams, liau
dies meno plėtotojams mūsų patirtis
rengiant šį konkursą, matėm, buvo
įdomi ir gal net pamokanti. Noriai
apie tai pasakojom šeimininkams, o
patys įdėmiai klausėm, ką apie savo
masinius folkloro kolektyvų susibūri
mus porino jie. Pasiklausyti ir pasi
žiūrėti per kelias viešnagės dienas Esti
jo je buvo ko.
Įdomus jų, man taip atrodė, konkursas-apžiūra „Gimtojo krašto kultū
ra", kurio tikslas — puoselėti liaudies
istorinės atminties ir kultūros perima
mumą. Konkurso uždavinys yra padėti
ugdyti vietinį kultūrinės veiklos akty
vą, išradingiau bendradarbiaujant klu
bams, muziejams, bibliotekoms ir ki
toms kultūros įstaigoms, taip pat palai
kyti ryšius su Estijos Senosios kultūros

ne tik tos utopiškos ateities simbolis,
bet ir parodymas, ką gali studentiškas
entuziazmas ir tikro šeimininko jaus
mas. Beje, šioje kavinėje visiška stu
dentų savivalda. Žinoma, mus stebino
ir tai, kad bare pilna įvairiausių gėrimų,
o nė vieno įkaušusio, kad prie vieno
stiklo alaus ar sauso vyno mokama
bendrauti visą vakarą. Nėra čia ir tradi
cinių darbo valandų. Jei renginys (spek
taklis, koncertas, susitikimas) pavykęs
(o jie čia vyksta mažne kiekvieną va
karą), jei žmonėms po to yra apie ką
pasikalbėti, jei norima pasiginčyti, pa
galiau pašokti ir pabendrauti, kodėl
nepabūti ilgiau? Mūsų studentai tik dū
savo ir apgailestavo, kad Vilniuje nieko
panašaus nėra. O aš galiu pridurti, kad
ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose.
Kavinių yra, bet ar jos studentų, ar
tikrai jie ten šeimininkai? Manau, kad
nebūtina laukti, kol bankrutuos kokia
nors ūkiskaitinė gamyklėlė, ir, kaip aus
trai, galėsime ją „okupuoti". Yra ir kitų
kelių. Tik vėl ta baimė, nepasitikėjimas.
Taip, nuogąstauti yra ko: trūksta mums
ir savarankiškumo, ir atsakomybės, ir
bendravimo kultūros. Bet juk, norint
išmokti plaukti, reikia plaukti. Nejaugi
tokia „Utopija" mums ir toliau liks
utopija?
Mūsų studentai rodė R. Venckaus
„Hamleto sąvoką". Žinoma, prieš aus
triškąją premjerą jaudinomės visi —

apsaugos draugijos klubais, kraštotyros
būreliais, su pavieniais mėgėjais, padėti
visuomenei plačiai ir įvairiapusiškai su
sipažinti su jų surinktomis kultūros ver
tybėmis, perteikti jų žinias, pastebėti
objektus ir akcijas, kurioms reikia Esti
jos kultūros fondo paramos, nustatyti
geriausius sumanymus ir renginius
krašto kultūrai saugoti, skelbti per ap
žiūrą gautą informaciją, publikuoti ge
riausių renginių scenarijus, kitą meto
dinę medžiagą.
Konkurse gali dalyvauti mėgėjų
kolektyvai, klubinės įstaigos, pavieniai
asmenys, žodžiu,— visi, kas parengia
savo programą respublikinei žiuri. A p 
žiūroje renginių formos neribojamos.
Jai galima siūlyti kraštotyros dienas,
įvairius sąskrydžius, vakarus, parodas,
koncertus ir kt. Prieš demonstruodami
renginį žiuri, organizatoriai turi pateik
ti jo scenarijų ar programą, o jei nori —
ir papildomos medžiagos.
Si apžiūra, pradėta 1988 metų ge
gužės mėn., tęsis iki 1989 metų liepos
1 dienos. Ją koordinuoja miestų ir ra
jonų kultūros skyriai.

ir kūrėjai, ir sirgaliai. A r bus suprastas
šis netradicinės formos kūrinys? A r įsi
trauks žiūrovas į gana daugiažodę „re
peticiją su komplikacijomis", ar atsi
skleis idėjos, dėl kurių pastatytas spek
taklis? Kaip įveikti kalbinį barjerą? Juo
lab, kad žiūrovai sėdės prie staliukų ar
tiesiog prie baro, nusiteikę pramogai ir
poilsiui. R. Venckus, būdamas spektak
lio autoriumi ir režisieriumi, žengė gana
rizikingą žingsnį — nutarė vaidinti tri
mis kalbomis: lietuviškai, o pagrindines
scenas ir svarbiausius monologus — v o 
kiškai bei angliškai. Toks eksperimen
tas kainavo daug nervų, bet atsipirko su
kaupu: nuo pat pirmosios minutės tarp
atlikėjų ir publikos užsimezgė nuošir
dus ryšys. Žiūrovai kiekvieną epizodą
ar net atskirą frazę palydėdavo p loji
mais. Šitaip jie reiškė ne tik susižavėji
mą, bet ir nuoširdų suinteresuotumą
spektaklio sėkme, dėkojo už pastangas
būti suprastiems. Prie spektaklio sėk
mės prisidėjo ir netradicinė aplinka,
idealiai atitinkanti spektaklio eksperi
mentinę dvasią. Režisieriaus R. Venc
kaus dėka „vaidino" ir į rūsį besilei
džiantys laiptai, ir salėje esantys staliu
kai, ir baras. Į spektaklį buvo pakviesti
Tarybų Sąjungos konsulato Austrijoje
darbuotojai, A1TA (Tarptautinės mėgė
jų teatrų asociacijos) atsakinga sekreto
rė I. Turin, spaudos ir televizijos žur
nalistai. Bet bene labiausiai mus įkvėpė

1988 m. birželio mėnesį Taline vyko
tradicinės „Senamiesčio dienos", tapu
sios ne tik saviveiklinių ir profesinių
kolektyvų gausiu ir gražiu susibūrimu
sostinės gatvėse bei aikštėse, bet ir
visų miesto gyventojų švente.
Buvo šilta, giedra vasaros diena. Į
Talino senamiesčio reprezentacinį cent
rą — Rotušės aikštę — iš visų aplinki
nių gatvių ir gatvelių suplaukė minios
smalsuolių. O kiek tų iškilmių daly
vių — tautiniais drabužiais pasidabinu
sių jaunuolių, pagyvenusių žmonių! Ro
tušės aikštė nemaža, tačiau jiems išsi
tekti ten buvo sunku. Šventės dalyvius
ir žiūrovus pasveikino miesto valdžios
atstovai, kalbas pasakė nusipelnę kul
tūros veikėjai. Jų žodžiai nebuvo fo r
malūs, sausi, o nuoširdūs, emocingi,
pakilūs. Todėl ir griaudėjo plojimai,
nustelbdami dūdų orkestro trenkiamus
maršus, todėl ir aidėjo pritarimo šūks
niai. Tokį entuziazmą Lietuvoje teko
matyti kiek vėliau per Sąjūdžio mitin
gus sostinės Gedimino aikštėje ir Vingio
parke. Šis grandiozinis daugiadienis
renginys Taline iš dalies priminė Spau
dos dieną Vilniuje, iš dalies tarptau
tinį folkloro festivalį „Baltica". Žinoma,
tik išoriškai. Čia vyravo tautiškumo
dvasia. Čia liaudies šokiai, žaidimai,
dainos buvo atliekami be perdėto re
žisavimo. Su bendrąja tautos kultūros
dvasia nedisonavo nė šiuolaikinės es
trados ritmai. Renginys atrodė estiškas
nuo pradžios iki galo. Buvo matyti,
jo g kaip tik tas nevaržomas tautiškumas
visiems kėlė ūpą, skatino dalyvių ir

žiūrovų entuziazmą.
Manyčiau, kai ko iš estų galėtume
pasimokyti. Žinoma, nekopijuodami
renginių organizavimo stiliaus ar atski
rų elementų. Atvirkščiai, turėtume siek
ti savų renginių lietuviškumo, atspin
dėti visų Lietuvos regionų ir vietovių —
žemaičių, vidurio ir rytų aukštaičių,
varėniškių, leipalingiškių ir vilniškių,
dzūkų, suvalkiečių, Mažosios Lietu
vos — kultūros, folkloro ir kalbos savi
tumus, leisti visa galia reikštis tarmėms.
Kitaip sakant, „Senamiesčio dienos" Ta
line — grynai estiškas renginys, o mū
siškės, pavyzdžiui, Dainų šventės turėtų
būti lietuviškos. O jeigu, savajam tau
tiškumui nepakenkdami, jas paįvairin
tume Lietuvoje gyvenančių tautinių
mažumų taip pat grynai tautiškų kolek
tyvų pasirodymu, būtų matyt dar gerau. Galbūt ir Dainų šventės programą
reikėtų sudaryti, remiantis įvairių re
gionų kultūros darbuotojų ir pačių da
lyvių pasiūlymais, ne taip, kaip dabar —
visa iš anksto suplanuojama respubliki
nėse įstaigose ir „nuleidžiama". Reikėtų
vietos improvizacijai ir siurprizams. Sa
kysim, ką sugalvos, nesitardami iš anks
to su „centru", iš vienur ar kitur atvykę
dalyviai.
Dar vienas estų tautinės kultūros
bruožas man atsiskleidė bevaikštant po
Talino kapines, senesnes ir visai nau
jas, taip sakant, šiuolaikines. Patraukė
dėmesį akmens ir iš kitų medžiagų pa
daryti antkapiai: nedidukės,
kuklios
stačiakampės plokštelės, kurių viršuti
nė dalis dažnai yra lanko pavidalo. Pa

našių teko regėti Am erikoje. Ten dides
ni antkapiai tiesiog draudžiami. Tokio
stiliaus antkapius įprasta statyti ir Va
karų Europoje, ypač tose šalyse, kuriose
vyrauja ne katalikų, o protestantų tikė
jimas. Tai, žinoma, didžia dalimi lėmė ir
estų kapinių paminklų dydį bei formas.
Regis, toks racionalus stilius plinta ir
iš seno katalikiškuose kraštuose; ko
gero, ši tendencija perspektyvi, galbūt
kada nors ji įsigalės ir pas mus. Bet
kol kas tokių kuklių antkapių Lietuvos
kapinėse dar nedaug.
Kapines su nedideliais antkapiais
lengviau tvarkyti, patogiau rūpintis ir
atskirais kapais. Pavyzdžiui, Taline tiek
seni, medžių ūksmėje skendintys, tiek
neseni, gaivios žalumos dar neapgaubti
kapai atrodo bemaž vienodai tvarkin
gai ir kelia greičiau ne liūdesį, o jaukų
ramumą. Taip yra todėl, kad aplink juos
želia mažytės vejos, kad jose gražiai
sutvarkyti takeliai, o visos kapinės lyg
parkas suskirstytas patogiomis alėjo
mis. Tada tie paprasti, kuklūs ir vienas
į kitą panašūs akmens antkapiai kelia
ne monotonijos, o malonaus tvarkin
gumo įspūdį, kurį dar labiau pabrėžia
sumanus reljefo nelygumų panaudoji
mas.
Kapinių būklė atspindi tautos bend
rosios kultūros lygį, yra svarbi jos su
dėtinė dalis. Ši kultūra Estijoje yra
aukšta ir gana savita.

ir įpareigojo prie įėjimo į teatrą kabė
jusi Lietuvos tautinė vėliava. Jos spal
vas prieš porą dienų mūsų viešnagei
skirtoje televizijos laidoje jau buvo
regėjusi visa Austrija. Toje laidoje mes
buvome pristatyti kaip „naujai atgims
tančios tautos pasiuntiniai".
Po spektaklio atsisveikinome lietu
vių liaudies daina. Žinoma, vienos ne
užteko. Žiūrovai plojo, reikalaudami
dar vienos, O po to — dar. Ir dar. . .
Mes buvome laimingi, dovanodami jas
šios nuostabios žemės nuostabiems
žmonėms, tuo nors ir kukliai, bet liu
d ydam i— yra tokia Lietuva! Ir mums,
ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, v i
sam tautos atgimimui žiūrovai linkėjo
sėkmės, reiškė viltį, kad ateityje galė
sime bendrauti dažniau ir lengviau. Be
je, buvom didžiai ir maloniai nustebę,
kiek daug dėmesio Lietuvai Sąjūdžio
suvažiavimo metu skyrė jų laikraščiai,
radijas ir televizija. Iš tikrųjų jautėmės
kaip namie, pirmuose puslapiuose regė
dami Lietuvos vardą, stebėdami repor
tažus iš Vilniaus sporto rūmų ar Kated
ros aikštės.
Kaip viena diena prabėgo savaitė
tarp žavingųjų Alpių ir nuostabių bi
čiulių. A tėjo atsisveikinimo minutė. Pa
šalinis žmogus tąkart Insbruko stoties
perone galėjo pamanyti, kad išsiskiria
ne draugai, bet artimi giminės. Trauki
nys vis dėlto pajudėjo. . . Mums mojan

čios ir gera linkinčios rankos vis tolo ir
tolo. Belieka tikėti, kad kiekvienas iš
siskyrimas — tai naujo susitikimo pra
džia. Tokį norą pareiškė Insbruko uni
versiteto teatro režisierius Fabijanas
Kamecas (Fabijan Kametz). Su tokia
viltim i naują sezoną pradėjo ir Vilniaus

universiteto kiemo teatro režisierius Ri
mantas Venckus.

V Y TA U TA S LEŠČINSKAS

VACYS V IČ IU S
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Teatro
sektoriaus vedėjas
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APMĄSTYMAMS

„Etnogenezė ir
Žemės biosfera"

Levas Gumiliovas.

Mokslininko genialumas matyt tuo ir pasireiškia, kad jis nagrinėja pasirinktus klausimus
nepriklausomai nuo konjunktūros. Kitaip neturėtume ko atsiversti, kuo remtis dabar,kai na
cionalinis klausimas atgavo savo reikšmingumą ir svarbą. Levas Gumiliovas, rusų poetų Anos
Achmatovos ir Nikolajaus Gumiliovo sūnus,— žymus tarybinis etnografas ir istorikas, istori
jos mokslų daktaras, Leningrado universiteto dėstytojas. Jo filosofinis traktatas „Etnogenezė
ir Žemės biosfera" 1978 metais Leningrado universiteto mokslinės tarybos sprendimu buvo
atspausdintas vienu egzemplioriumi ir deponuotas Visasąjunginiame mokslinės ir techninės
informacijos institute (VINITI). Per tą laiką ne vienas tūkstantis šio veikalo kopijų iškeliavo j
įvairiausius šalies kampelius, ir štai šiais metais planuojama išleisti knygą. O kol kas patei
kiame Estijos TSR leidžiamo žurnalo „Raduga" 1988 m. I-ame numeryje publikuotas šio veika
lo ištraukas, kurias parengė Ch. Mikelsaras, tikėdamasis, jog kiekviena traktato
tezė suteiks skaitytojui savarankiškos informacijos, o gal paskatins susipažinti su visu veika
lu. O mes dar pridursime, jog atsigręžus į tautos kultūrą, ne pro šalį susimąstyti, kas yra tauta.

Viena neabejotina,— be etnoso nėra nė vieno žmogaus žemėje.
Kiekvienas žmogus, paklaustas: „Kas tu esi?"— nė akimirką
nesusimąstydamas atsakys: „rusas", „prancūzas", „persas",
„masajas" ir 1.1.
(. . .) etnosas — specifinė Homo sapiens rūšies egzistavimo fo r
ma.
Žmogaus priklausomybė nuo jį supančios aplinkos, tiks
liau, nuo geografinės aplinkos, niekada nebuvo ginčijama
(. . .). (. . .) tam, kad nugalėtum, reikia stipraus užnugario,
klestinčio ūkio, taigi optimalių gamtinių sąlygų.

•

Plačiąja žodžio reikšme pavadinimas „socialinė kategorija"
gali būti taikomas pastoviems institutams, pavyzdžiui, valsty
bei, bažnyčios organizacijai (. . .). Bet kiekvienas išmanantis
istoriją žino, kad panašios kategorijos su etnosų ribomis su
tampa tik labai retai (. . .).

•

(. . .) yra daug dvikalbių ir trikalbių etnosų ir, atvirkščiai,
skirtingų etnosų, kalbančių viena kalba. Pavyzdžiui, prancūzai
kalba keturiomis kalbomis: prancūzų, keltų, baskų ir provansiečių (...). Kita vertus, meksikiečiai, Peru gyventojai, argentiniečiai kalba ispaniškai (...).

•

Kita vertus, tikėjimas kartais suvienija grupę žmonių, kuri
tampa etnosu: pavyzdžiui, sikai Šiaurės vakarų Indijoje arba
turkai osmanai (...). Vadinasi, ir tikėjimas nėra bendras
etninio diagnozavimo požymis.
Sikai tapo etnosu religijos pagrindu, mongolai — giminystės,
šveicarai — dėl sėkmingo karo su austrų feodalais, sulydžiusio
šalies, kurioje kalbama keturiomis kalbomis, gyventojus. Etnosai susiformuoja įvairiais būdais, ir mūsų uždavinys apčiuopti
bendrą dėsningumą.

•

(. . .) etnosai visad susiję su gamtinėmis sąlygomis (...). (. . .)
Pavyzdžiui, landšaftas lemia etninio kolektyvo galimybes jam
atsiradus, o atsiradęs etnosas keičia landšaftą pagal savo
reikalavimus. (. . .) O vėliau įprantama prie susikūrusios aplin
kos, kuri palikuonims tampa brangi ir artima.

•

Šiaurės Amerikos indėnai ir Džungarijos klajokliai iki X V III a.
galėjo išgyventi Valstijų arba Kinijos valdžioje, atsisakydami
savo savitumo, bet ir vieni, ir kiti verčiau pasirinko nelygią
kovą be vilties nugalėti.

•
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Tai, kad „siekimas užgrobti teritoriją, didinti kultūringumą ir
gyventojų skaičių yra kiekvieno etnoso judėjimo pagrindas" —
neteisinga (. . .).

•
(. . . )
•

etnosas ne „būklė" (...), o procesas.

(. . .) tautų maišymasis (. . .)— visada yra skausmingas, ilgas ir
labai variabilus procesas tuo požiūriu, kad metizacijos rezul
tatai dažnai būna nelaukti ir visada — nevaldomi.
Vardai apgaulingi. ( . . . ) Dažnai keletas skirtingų etnosų būna
vadinami tuo pačiu vardu, ir, atvirkščiai, vienas etnosas gali
būti vadinamas įvairiai. (. . .) žodis „totorius" kaip žodžio
„mongolas " sinonimas (. . .).

•

(. . .) Elgesio stereotipų skirtingumas (. . .) yra svarbiausias
etninio atskirumo /individualumo/ principas (. . .)— amerikie
čių atsiskyrimas nuo anglų (...), sentikių nuo didžiarusių.
•
Etninių kontaktų variantai: a) koegzistavimas, kai etnosai
nesusimaišo ir nemėgdžioja vienas kito, perimdarni vien tech
nines naujoves; b) asimiliavimas, tai yra vienas etnosas praryja
kitą, šis visai užmiršta savo kilmę ir senąsias tradicijas;
c) metizavimasis, kai išsaugomos ir sujungiamos ankstesnių
etnosų tradicijos ir protėvių atmintis; šios variacijos paprastai
būna netvarios ir egzistuoja tik jas papildant naujais meti
sais; d) susiliejimas, kai užmirštamos abiejų pradinių kompo
nentų tradicijos ir be jau esančių dviejų ankstesnių, arba
vietoj jų, atsiranda trečias, naujas etnosas. Tai, iš esmės,
pagrindinis etnogenezės variantas. Kažkodėl jis matomas re
čiau negu visi kiti.

•

(. . .) Kongo aukštupiuose bantai ir pigmėjai gyvena sudary
dami simbiozę. Be pigmėjų pagalbos negrai negali vaikščioti
po mišką (...), o pigmėjams reikia peilių, indų ir kitų apyvokos
reikmenų. Šių dviejų etnosų nepanašumas laiduoja jų gerovę,
juo pagrįsta jų draugystė.
(. . .) asimiliavimas dažniausiai vykdomas ne tiek kruvinais,
kiek užgauliais metodais. Asimiliacijos objektui tėra viena
alternatyva: netekti sąžinės arba gyvybės. Nuo pražūties
išsigelbėti galima tik atsisakius visko, kas brangu ir įprasta,
tam, kad virstum antros rūšies žmogumi tarp nugalėtojų.
Šie taip pat mažai teišlošia, nes įgyja veidmainiškus ir paprastai
nepilnaverčius gentainius, nes kontroliuoti galima lik išorines
nukariauto etnoso elgesio apraiškas, o ne jo nuotaikas (pa

vyzdžiui: anglai — airiai, ispanai — Simono Bolivaro partiza
nai, kinai — durganai, didžiarusiai — kazokai).

•

(. . .) metizacija matoma gan dažnai, bet egzogaminių santuokų
palikuonys arba žūsta, sulaukę trečios— ketvirtos kartos, arba
suskyla į tėvo ir motinos linijas. Pavyzdžiui, turkai X V I a.
manė, kad užtenka ištarti formulę, rodančią, kad išpažįsti
islamą, ir paklusti sultonui, kad taptum tikru turku. Ir turtingą
Turkiją užplūdo imigrantų srautas. (. . .) Kai kurie (. . .) buvo
energingi ir naudinti žmonės, (. . .), bet dauguma buvo padug
nės, ieškojusios šiltos vietelės ir įsigydavusios sinekūras (...).
Kitataučių antplūdis žalojo elgesio stereotipą, o tai turėjo įta
kos vizirių parsidavėliškumui, teisėjų paperkamumui, kariuo
menės kovinio pajėgumo sumažėjimui ir ekonomikos žlugimui.
X IX a. pradžioje Turkija virto „ligoniu".

•

Endogamija kaip barjeras inkorporacijai atlieka etnosą stabili
zuojantį vaidmenį. (. . .) Norint išsaugoti etnines tradicijas,
reikalinga endogamija. (. . .) Egzogaminė šeima perduoda vai
kui du vienas kitą slopinančius elgesio stereotipus.

•

Apie etnoso ryšį su landšaftu: chunai, užėmę Chvangchė slėnį,
ten ganė galvijus, kinai dirbo žemę ir kasė kanalus, o iš jų
atsiradę mišrūnai, nebūdami įpratę nei dirbti žemės, nei auginti
galvijų, grobikiškai apiplėšdavo kaimynus ir pavaldinius, ir
dėl to ėmė dirvonuoti žemės. Landšafto būklė — jautrus et
ninio klimato barometras.
Kiekvienas etnosas turi savo vidinę struktūrą ir savo nepakar
tojamą elgesio stereotipą. Etnoso struktūra — griežtai nusta
tyta santykių norma ( . . . ) suvokiama to etnoso kiekvieną
atskirą epochą kaip vienintelis galimas bendrabūvio būdas,
todėl etnoso nariams jos nėra sunkios. „Svetimo" etnoso elge
sio norma visada kelia nuostabą ir yra nesuprantama.
Etninio elgesio stereotipo poveikis labai stiprus todėl, kad
etnoso nariai suvokia savo stereotipą kaip vienintelį, kurio
turi laikytis žmogus, turįs teisę būti gerbiamas, o visus
kitus — kaip „absurdiškus". ( . . . ) Etnosas — individų kolekty
vas, išskiriantis save iš visų kitų kolektyvų. Nėra nė vieno
realaus požymio etnosui apibrėžti, kuris tiktų visiems mums
žinomiems atvejams: kalba, kilmė, papročiai, materialinė kul
tūra, ideologija kartais būna lemiamais (determinuojančiais)
momentais, kartais — ne. Iškelti už skliaustų galima tik v ie 
ną — kiekvieno individo prisipažinimą: „Mes esame štai tokie,
o visi kiti — kiti".
Etnosas ir keturi laiko pojūčiai.
Paseizmas. ( . . . ) Kiekvienas aktyvus etninės visumos kū
rėjas suvokia save kaip protėvių linijos tęsėją. (. . .) Tokio
laiko suvokimo rezultatas yra herojų, savanoriškai atidavusių
gyvybę už tėvynę, žygdarbiai (trys šimtai spartiečių). Tokios
charakterio sandaros žmonėms būdinga yra tai, kad jie neturi
asmeninio suinteresuotumo. Jie tarsi būtų m ylėję savo reikalą
labiau už save. Bet tai ne altruizmas: jų meilės objektas buvo
juose pačiuose, nors ir ne vien juose. Jie laikė save ne vien
didžiųjų tradicijų paveldėtojais, bet jųjų dalele. Tokio cha
rakterio žmonių būna visose epochose, bet pradinėse etnogenijos stadijose jų kiek daugiau nei kitose epochose.
Aktualizmas. Šios sandaros žmonės pamiršta praeitį ir
nenori žinoti ateities. Jie nori gyventi dabar ir sau. Jie
narsūs, energingi, talentingi, bet tai, ką jie daro, daro tik
dėl savęs. Jie taip pat atlieka žygdarbius, bet atlieka juos dėl
savo godumo, siekia aukštos padėties, kad mėgautųsi savo
valdžia (Napoleonas). (. . .) Jų laiko suvokimas toks pat reiš
kinys, kaip ir tas, kuris buvo aprašytas aukščiau ir priklauso
ne nuo jų noro, o nuo aukštosios nervinės veiklos ypatybių.
Jie negalėtų būti kitokie, jei šito net ir norėtų. Žinomos
sentencijos: „Nors diena, bet mano" ir „Po mūsų — nors ir
tvanas"— ne cinizmas, o nuoširdumas, ir šitokio charakterio
žmonių buvimas etnose neartina jo išnykimo, o tik sustabdo
jo augimą, tai kartais būna netgi tikslinga.
Futurizmas. Ignoruojama ne tik praeitis, bet ir dabartis
ateities labui. Futuristinis laiko suvokimas (. . .) dėsningas,

kaip ir kiti du, bet daro etninei bendrijai tokį pražūtingą
poveikį, kad arba žūsta visas etnosas, arba žūsta „svajotojai",
arba jie paskelbia savo svajonę įgyvendinta ir tampa aktualistais, tai yra ima gyventi kaip visi. Futuristinė pasaulėjauta
pavojinga aplinkiniams tik kai ji būna grynų formų ir smarkiai
koncentruota. (. . .) šitokio tipo žmonių buvimas sukelia etninės
dezintegracijos procesą.
(. . .) yra laiko kategorijos vertinimo sistema, atitinkanti
statišką etnoso būklę. Ji — tai (. . .) laiko ignoravimas. (. . .)
Šie žmonės (. . .) gyvena visose stadijose, bet esant kitoms
kategorijoms, jie mažai matomi. Bet kai triumfuojant „futu
rizmui" (. . .), visi jų priešininkai išnyksta, iš plyšių išlenda
nesunaikinamos vidutinybės, ir istorinis laikas sustoja (. . .).
Paseizmas, aktualizmas ir futurizmas rodo tris etninės di
namikos stadijas (. . .).
Etnoso ir valstybės arba gentinės sąjungos ( . . . ) sutapimas
nėra būtinas, nors ir atrodo natūralus. Prisiminkime didžiąsias
senovės imperijas, jungusias skirtingiausius etnosus, arba v i
durinių amžių feodalinių etnosų susiskaldymą. Matyt, derinių
neįtikėtinumas toks pat natūralus, kaip ir sutapimas. Abiejų
tipų sistemos dinamiškos, tai yra atsiranda ir išnyksta istori
niame laike.
Struktūra — būtina etnoso savybė — visada yra daugiau ar
mažiau sudėtinga, bet kaip tik sudėtingumas laiduoja etnosui
stabilumą.
Visos gyvos sistemos (tarp jų ir etnosas) priešinasi su
naikinimui (. . .).

•

( . . . ) subetninių darinių (junginių, struktūrų) paskirtis —
palaikyti etninę vienovę, iš vidaus neantagonistiškai konku
ruojant ( . . . ) Etninės sistemos supaprastėjimas— jos smuki
mo požymis.

•

(. . .). tradicijos nebuvimo nepasiekė nė vienas etnosas,
nes tada jis paprasčiausiai nustotų egzistuoti, ištirpdamas tarp
kaimynų. Tai (. . .) niekada nebūna paties etninio kolektyvo
tikslingų pastangų vaisius (. . .) etnosai kartais verčiau pasiren
ka pražūtį nei nepriimtiną jiems egzistavimą. (. . .) Kaip tik ši
teisė mirti skiria etnosą (. . .) nuo vienos ar kitos gyvulių
populiacijos.
(. . .) etnogenetinis procesas gali būti nutrauktas bet kurio
je fazėje (. . .), tačiau lengviau yra nutraukti prasidedančią
etnogenezę, kol etnosas dar neįgijo jėgų, ir besibaigiančią,
kai jėgos jau išeikvotos. Be to, technikos ir kultūros lygis
čia didesnės reikšmės neturi (. . .).
(. . .) etninis fenomenas materialus, jis egzistuoja už mūsų
sąmonės ir nuo jos nepriklausomai.

•

(. . . ) egzistuoja įvairus etninio suderinamumo laipsniai.
Vienais atvejais inkorporacija yra lengva, kitais — sunki, dar
kitais — neįmanoma.
Norint tapti iš tikro „savu", reikia įsijungti į procesą,
t. y. paveldėti etnoso tradiciją ir idealus, o tai yra galima tik
kūdikystėje ir tik tuo atveju, kai inkorporuojamasis nežino
tikrųjų savo tėvų.
(. . .) etnoso atsiradimas — retas dalykas. Iš kur atsiranda
jėgos, sukuriančios etnosus?
( . . . ) net kai nėra katastrofų, vienus etnosus pakeičia kiti.
Visai suprantama, kad tie, kurie ramiai gyveno esant nusistovė
jusiai tvarkai, visai nenori varžyti savęs ar užleisti savo vietą
kitiems, svetimiems, nesuprantamiems ir jiems nemaloniems
žmonėms. Pasipriešinimas naujam atsiranda kaip natūrali sa
vigynos reakcija ir visada būna smarkus,— dažniausiai tai būna
naikinantis karas. Norint nugalėti arba mažiausiai bent jau ap
siginti, reikia, kad etnose atsirastų altruistinė etika,— kolekty
vo interesai būtų keliami aukščiau už asmeninius (. . . ) „ Altruis-
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IŠ

LIAUDIES KŪRYBOS PALIKIMO

Šokėjai pakartoja 1— 2 takto judesius: eilės
sugrįžta į savo vietas.
5— 8 taktas

Duja

Šokėjai dar kartą pakartoja 1— 4 takto jude
sius. Kiekvieną sykį merginos pasikeisdamos šoka
pro vaikinų priekį.
2. Porų išsiskyrimas (8 tkt.)

Grojama antroji muzikos dalis.
1— 8 taktas

Šokėjai, pradėdami išorine koja, šoka 16 šo
ninių žingsnių: vaikinai grandinėle vienas paskui
kitą šoka išvirkščiu ratu prieš saulę, o merginų
grandinėlė — išvirkščiu ratu pasauliui (2 pieš.).
Per 8 taktus grandinėlės apsuka visą ratą, ir visi
sugrįžta į savo vietas.
3. Rankų supimas (8 tkt.)

Grojama pirmoji muzikos dalis.
1 taktas

Šokama gyvai, linksmai, gana greitu tempu.
Muzika dviejų dalių po 8 taktus. Metras
2/4.
Šokio eiga

Keturios, šešios ar daugiau porų sustoja pora
už poros. Merginos abiem rankomis prilaiko sijo
ną, o vyrų abi rankos — už nugaros. Kadangi šo
kėjų poros nesusikabinusios, reikia stengtis, kad
merginų ir vyrų eilės lygiuotų.
1.

Eilių pasikeitimai (8 tkt.)

Grojama pirmoji muzikos dalis.
1 taktas

Dviem šoniniais žingsniais eilės pasikeičia.
Merginos šoka pro vaikinų priekį. Visi pradeda
vidine koja (1 pieš.).
2 taktas

Visi vietoje sutrepsi („ viens-ir-du").

Šokėjai stovi vienas priešais kitą, susikabinę
poroje abiem ištiestomis rankomis (3 pieš.). Stovė
dami vietoje supa rankas:
„viens". — energingai moja sukabintomis ran
komis pagal merginą dešinėn;
„du"— moja sukabintomis rankomis į priešingą pusę.
2 taktas

Nepaleisdami rankų, smagiai pasišokinėdami
ir mušdami kulnimis į grindis, vietoje sutrepsi.

3— 4 taktas

3— 4 taktas

Šokėjai pakartoja 1— 2 takto judesius.
5— 8 taktas

Kartojami 1— 4 takto judesiai.
4. Porų išsiskyrimas (8 tkt.)

Grojama antroji muzikos dalis.
Šokėjai šoka 2-oje figūroje aprašytus judesius.
Sukabintas rankas paleidžia porai
išsiskiriant
(2 pieš.).
Toliau šokis kartojamas nuo pradžios. Šokama,
kol atsibosta.
Užrašė Juozas Lingys 1947 metais Plungės
rajone, Alsėdžiuose, iš A . Mažeikaitės, g. 1892 m.
Šokis aprašytas taip, kaip jį šoka V V U fo l
klorinis ansamblis „Ratilio".

Parengė EUGENIJA VENSKAUSKAITĖ

kūrimas. Naują stereotipą sukuria žmonės. Sąmoningai ar ne
sąmoningai veikia šie novatoriai? Kaip jiems pavyksta sulaužy
ti tradicijos inerciją, netgi ne gentainiuose, bet savyje pačiuose,
nes jie patys yra ankstesniojo etnoso kūnas ir kraujas?
tai" gina etnosą kaip visumą, „egoistai" reprodukuoja jį pali
kuonyse. Bet natūrali atranka mažina „altruistų" skaičių, o tai
daro etninį kolektyvą bejėgį (. . .). O „egoistų" palikuonys g y 
vena toliau, bet jau kitų etnosų sudėtyje, prisimindami „altruis
tus" ne kaip savo gynėjus ir didvyrius, o kaip sunkiai sugyve
namus užsispyrėlius, sunkaus charakterio žmones.

•

(. . .) kiekvienas etnosas atsirado iš dviejų ar daugiau et
ninių substratų derinio, tai yra iš etnosų, buvusių iki jo (. . .)
Anglai — sudėtingas etnosas, atsiradęs iš anglų, saksų, keltų
moterų, kurių vyrai žuvo mūšiuose, danų, norvegų ir vakarų
prancūzų iš Anžu ir Puatu. Analogiškas vaizdas Japonijoje,
Ispanijoje, tokie yra ir didžiarusiai, ir senovės kiniečiai (. . .)
(. . .) didžiausią pavojų ir etnosams, ir gamtai kelia kaimy Bet tai juk prieštarauja ankstesniems aprašymams, rodantiems,
nai, raidos procese nepraradę sugebėjimo adaptuotis ir todėl kokie yra pražūtingi padariniai, kai susimaišo tolimi viens
plečiantys savo arealą.
kitam etnosai. Ir pirmas, ir antras pastebėjimas yra teisingi!
A r gali būti teisinga išvada, kuri sau iš vidaus prieštarauja? Tik
Valstybė uždeda savo antspaudą gretutinių etnosų tarpu (. . .) jei mes neatsižvelgėme į (. . .) kokį nors faktorių x.
savio sąveikai,— šie dažnai turi gyventi viename regione,
turi taikytis su koegzistavimo faktu, bet negali vieni kitais įPfaktorius (. . .) tai požymis, sukeliantis ir stimuliuojantis etno
nesibjaurėti (. . .). Tokia yra Belgija, kur valonai ir flamandai genezės procesus. (. . . ) 1. Naujo elgesio stereotipo išgalvoti
yra tarsi vieno komunalinio buto gyventojai; taip pat jaučiasi negalima. 2. Kadangi naujas elgesio stereotipas atsiranda kaip
anglai ir prancūzai Kanadoj.
nesąmoningos žmonių veiklos rezultatas, tai beprasmiška
klausti, geresnis jis ar blogesnis. Nėra mato, kuriuo butų
Kiekvienas žmogus turi kaip nors elgtis, ir kaip tik jo elgesio
galima sulyginti. Jis paprasčiausiai kitas.
būdas lemia jo etninę priklausomybę. Naujo etnoso atsiradimas
Naujas etnosas atsiranda susiklosčius ypatingoms aplin
yra naujo elgesio stereotipo — skirtingo nuo ankstesnio — su kybėms. Kokioms? Štai į ką reikia atsakyti!
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PRAKTINIAI PATARIMAI

Kai veiksmas vyksta scenoje

Praeituose leidiniuose susipažinote
su mūsų pavyzdžiais, kaip apipavidalin
ti sceną folkloro ansamblio pasirody
mui, minėjimui, kamerinės muzikos
koncertui. Šį kartą pabandykite įsivaiz
duoti, jog ruošiamės lengvosios muzi
kos koncertui arba žymaus visuomenės
veikėjo minėjimui.
Koncertui vėl gali būti panaudoti
skydai, tik šį kartą įvairesnių, ne tokių
griežtų formų, pagyvinti ažūrinėmis de
talėmis. Skydus dėstome laisvai, nebūti
nai simetriškai, skaidome scenos erdvę
(vienus pastatome arčiau avanscenos,
kitus toliau, sustatorne pusračiu ar kaip
nors kitaip, palikdami didesnius, mažes
nius tarpus). Ažūrinės detalės sustiprina
apšvietimo efektą: norint ryškaus ap
švietimo, ant prožektorių uždedami spal
voti filtrai; ažūrą uždengus spalvotais
filtrais, šviesai krentant iš scenos gilu
mos, gaunamas vitražo efektas.
Primename, kad scena — tai erdvė,
o komponavimo erdvėje pagrindiniai
principai yra šie: centrinė kompozicija
(scenos centre dominuoja pagrindinis
dekoracijų elementas); centrinės kom
pozicijos atmaina: kompozicijos pagrin
das — simetriškas detalių išdėstymas
perspektyvos
principu;
vadinamoji
plokščia kompozicija, kai elementai er
dvės neskaido, o pakartoja scenos gilu
minės sienos liniją arba sustatomi šir
mos principu; chaotiška kompozicija,
kai scenos apipavidalinimo elementai
išdėstomi labai įvairiai, tačiau ir tas
įvairumas turi būti pagrįstas tam tikra
sistema — sumanymu.
Skydų forma gali būti kuo įvai
riausia: rėmų viršūnės lygios, arba nu
kirstos kampu; kiaurymės nevienodo
dydžio, į jas įstatyti ažūriniai trikam
piai, jos paliekamos tuščios. Trikampiai

padaromi atskirai ir įstatomi.
Scenos fonas taip pat gali būti įvai
rus: skydas kontrastuojančios spalvos,
tos pačios spalvos ar atspalvio ir kt.
ALEKSANDRA JACOVSKYTĖ
Autorės piešiniai
ir brėžiniai

*

Kompozicija simetriška, į perspekty
vą, nuo centro — į scenos gilumą (gali
būti ir atvirkščiai). Skydai stačiakampiai,
vienodi.
Kompozicija laisva. Skydai (nukirsto
mis viršūnėmis) sustatyti viena linija su
tarpais ir be j ų. Prie skydų prikaltos siauros
lentelės.
Kompozicija laisva. Skydai nevienodi,
pastatyti skirtingu atstumu nuo avans
cenos.

Iškilmingas kultūros veikėjo, istorinės
datos minėjimas. Kompozicija asimetriška,
scenos gilumoje kabo portretas, pakabinta
užuolaida gali jį vos uždengti. Ant pos
tamento — vaza su gėlėmis, šakomis, gali
būti gėlių vazonas.

Kompozicijos elementai panašūs, bet
kompozicija simetriška. Iš abiejų portreto
pusių pakabintos vadinamosios prancūziš
kos užuolaidos. Jos gali būti paprastos,
drapiruotos, geriausiai iš parnušalinio šil
ko.

1. Skydo konstrukcija uždengta medžiaga (fanera
arba kartonu). Palikta viela trikampiui.
2 . Skydo konstrukcija.
3. Skydai nukirstomis viršūnėmis.
Trikampiai
skirtingų dydžių. Prie šonų prikaltos lentelės.

4. Skydo pavyzdys.

Koncertinio apipavidalinimo
džiai.

pavyz
5. Atskirai gaminamas trikampis.
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Mokslinio
metodinio kultūros
centro bibliotekoje
MMKC L E ID IN IA I
Kūriniai liaudies instrumentų orkestrui / Sudary

toja R. Kibildienė.— V.: LTSR kultūros m-ja,
LTSR MMKC, 1988. — 80 p.
Rinkinyje — A. Lapinsko „Oi,
tai dyvai",
„Vyšnių sodely'', „Prie upelio".
Milius V. Lietuvių liaudies papročiai: Bibliogra
finė rodyklė. /LTSR kultūros m-ja, LTSR MM KC.—
K.: Šviesa, 1988.— 5b p.
Poilsio vakarų programų scenarijai / Parengė
A. Paulavičiūtė.— V.: LTSR MMKC, 1988.— 52 p.
Leidinyje spausdinami šeši scenarijai: jaunes
niojo amžiaus vaikams, jaunimui ir poilsio vakarų
kaime.
Kūrybiškai pritaikę siūlomus scenarijus, klubininkai paįvairins kultūros namų rengiamas pra
mogas.
Respublikinio konkurso „Pora už poros— 87" ap
žvalga / Sudarė L. Kisielienė.— V.: LTSR MMKC,
1988.— 62 p.
Apžvalgos autoriai tikisi, kad detali konkurso
respublikinio turo analizė padės dar kartą grįžti
prie nueito kelio ir susimąstyti apie ateitį.
Vaikų ir jaunimo užimtumas užmokyklinėje veik 
loje, klube: Mokslinio-praktinio seminaro prane
šimų rinkinys (1987, gruodžio 1— 2 d.; Vilnius) /
Sudarė S. Einikytė.— V.: LTSR MMKC, 1988.—
72 p.
Šiuo pranešimų rinkiniu bandyta užfiksuoti
svarbiausias seminare pasisakiusiųjų mintis, ku.rįos paskatintų plačiau pasvarstyti, kaip
rasti
optimalų estetinio auklėjimo problemų sprendimą.
G AU TA IS SĄJUNG INIO LIAUDIES KŪRYBOS
IR KULTŪRINIO ŠVIETIM O DARBO MOKSLI
N IO METODINIO CENTRO
AApeca nepe^OBoro onuTa no nponaraH/te HaynHOTexHHMecKHX 3HaHHii h pa3BHTHK> caMOAeflTejibHoro
TexHtmecKoro TBopnecTBa: (CnpaB04H0-HH<į)0pMauhohhmh MaTepnaji). — M.: BHMLJ HT h KFIP,
1988. — 16 c.

Informacinėje medžiagoje aprašomas įdomes
nių saviveiklinės techninės kūrybos klubų bei
būrelių darbas.
H3 oribiTa paūoTbi yųpejKaeHHH KyjibTypw YKpaHHbi
A3ep6aAA>«aHa no opraHH3auHH HayqHO-rexHHMecKOH nponaraHAbi h pa3BHTHio caMoaeHTejibHoro
TexHHMecKoro TBOpnecTBa: (HmįjopMauHOHHO-MeTOAHqecKHH MaTepnaJi). — M.: BHMU, HT h KHP,
1988.— 19 c.
h

Ukrainos kultūrinio švietimo įstaigos moksli
nei techninei propagandai skiria daug dėmesio.
Tam naudojamos kuo įvairiausios klubinio darbo
formos.
Azerbaidžane mokslo ir technikos pažangos
propaganda bei saviveiklinės techninės kūrybos
plėtojimas labai savitas.
ripHMepHafi KJiaccH(})HKaunH nanpaBJieHHH n bhaob
caMOACHTęjibHoro TexHHMecKoro TBopqecTBa: (H hctpyKTHBHo-MeTOAHnecKHH MaTepnaji).— M.: BHMU
HT h KŪP, 1988. — 20 c.
TeaTpajibtiaH caMOAeflTejibHoerb b CCCP b xo/ie

11 BcecoK>3Horo <į)ecTHBajiH Hapo/tHoro TBopnecTBa:
(HH(į)opMauHOHHO-MeTOAHMecKHH MaTepwaji). — M.:
BHMU HT h KŪP, 1988. — 34 c.
II sąjunginio liaudies kūrybos festivalio me
tu vyko ne vienas įdomus renginys. Tai Sąjunginė
literatūros, mėgėjų teatrų bei agitbrigadų dekada,
Užkaukazės respublikų liaudies teatrų šventė. Be
to, šios informacinės medžiagos autoriai mus su
pažindina su tradiciniu, 65 kartus vykusiu mėgėjų
teatrų festivaliu Slovakijoje.

32

INFO RM ACIJA VADOVAUJANTIEMS
DARBUOTOJAMS
njtaTHbie ycjiyrH b KyjibTypHO-npocBeTHTeJibHbix
yqpe>KAeHHHX /Bepe3HH B. H. — M.: Toc. 6-Ka
CCCP, 1988.— 11 c . — (Ky^ibTypa h HCKyccTBO b
CCCP. Cep.; KyJibTypHO-npocBeTHTejibHaa paboTa.
CaMOAenTeAbHoe TBopųecTBo:
3i<cnpeec HH(į)opM.
1988. Buri. 2).
Ekspresinformacijos numeris parengtas išana
lizavus literatūrą bei nepublikuotus šaltinius (pa
žymos, pasitarimų medžiaga) apie mokamas pa
slaugas kultūrinio švietimo įstaigose, t. p. remian
tis Sąjunginio kultūros darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo instituto klausytojų apklausa bei interviu.
SĄJUNG INIŲ LEIDYKLŲ LE ID IN IA I
Mexm6oBCKasi P. R. HrpaeM mk>3hkji. — M.: C ob .
P occhh, 1988. — 96 c. — (B-m<a «B noMomb \yjxom.
caMOAeHTejibnocTH»; JSTe 2 3 ).

Nauji kūriniai
repertuarui
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
repertuaro redakcinė kolegija įsigijo naujų kūri
nių meno saviveiklos kolektyvams. Norinčius su
jais susipažinti prašome kreiptis į teatro, muzikos
ir choreografijos sektorius.
ORIGINALŪS DRAMOS K Ū R IN IA I IR VERTI
M AI
Marcinkevičius J. Medinis varpas: Daugiaveiks
mė eiliuota drama.— Kūrinys skirtas lietuvių poe
to, istoriko ir kalbininko Dionizo Poškos atmi
nimui.
Saja. K. Blusų marintojai: Vienaveiksmė dramadialogas.
Bagdanavičienė I. ir Pajedaitė M . Lino gyveni
mas: Pažintinės vakaronės scenarijus.
Pavlovskis V. Berniukas Žirniukas: Dviejų dalių
pasaka.— Vertimas iš latvių kalbos.
Korostyliovas V. Aukso širdis: Dviejų dalių pasa
ka.— Vertimas iš rusų kalbos.
Figeiredas G. Lapė ir vynuogės: Trijų veiksmų
pjesė.— Vertimas iš rusų kalbos.

K Ū R IN IA I CHORAMS
Mišriam chorui
Andrejevas J. Sveikas gyvas, vytury/ V. Mačiui-

kos žodž.
Bražinskas A . Nakties ramybė/ V. Bložės
Juozapaitis J. Ryto varpas/ V. Baltrėno
Klova A . Vakaro debesys/ VI. Braziūno
Urbaitis M. Pro nakties sidabrą/ J. Juškaičio

žodž.
žodž.
žodž.
žodž.

Moterų chorui
Baltramiejūnaitė J. Čiūčia liūlia žiogą/ L. Gutaus

ko žodž.
Bartulis V. Kryžių Lietuva/ K. Borutos žodž.
Latėnas F. Namas/ J. Strielkūno žodž.
Tamulionis J. Tėvynė/ V. Baltrėno žodž.
Virkšas Z. Tu man viena/ M. Martinaičio žodž.
Zigaitis R. Tave ištarsiu/ St. Žlibino žodž.
Vyrų chorui
Budrevičius V. Mes ateinam/ A. Slavicko žodž.
Kaveckas K. Simonas Daukantas/ V. Giedros žodž.
Kutavičius B. Nebeužtvenksi upės bėgimo/ M ai

ronio žodž.
Mažulis R. Iš kurgi tai žinot galėčiau aš/ G. A igi

žodž.— Vertė S. Geda.
K Ū R IN IA I T A U T IN IŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAMS
Kaltanėniškė: T. Raišuotienės choreogr., A. Pral-

gausko aranž. liaudies muz.
Nuo Vilniaus miesto: V. Usovo choreogr., A. Bal

čiūno muz.
Sena polka: V. Usovo choreogr. liaudies muz.

KRONIKA

Norint neatsilikti
nuo gyveninio
Atrodo, jau praėjo tie laikai, kai,
skatinami vaikytis socialistinio lenk
tyniavimo balų, rajonai ir miestai sku
botai, nepasiruošę rengdavo įvairiau
sius konkursus, festivalius, ne ką do
minusius žiūrovus, vargindavusius
atlikėjus. Nepasakysi, kad iš tų laikų
neišliko gerų, natūraliai į mūsų kultū
rą įsiliejusių švenčių. Prie tokių, be
abejonės, reikėtų priskirti ir praeitų
metų lapkričio 28 — gruodžio 4 die
nomis Vilniuje surengtą chorų festiva
lį „Dainuoju Lietuvą". Prieš keletą
metų jį rengti ėmėsi Vidaus reikalų
ministerija, jos Kultūros ir sporto rū
mai, liaudies vyrų choras „Sakalas".
Nedažnai į vieną vietą susirenka be
veik visi geriausi Lietuvos chorai ir,
nevaržomi konkursinės įtampos, lais
vai bendrauja, patys pasirodo ir į
kitus pasižiūri. Paskutiniajame festi
valyje dainavo „Liepaičių” mergaičių,
„Ąžuoliuko" berniukų ir jaunuolių,
„Eglės" moterų, „Varpo" vyrų chorai,
šiais metais prestižiniuose tarptauti
niuose konkursuose šlovę pelnęs miš
rus choras „Cantemus", kiti geriausie
ji Vilniaus, Klaipėdos,
Panevėžio,
Kapsuko chorai. Iš viso jų buvo suva
žiavę per 20.
Festivalio organizatoriai parengė
įvairią ir turiningą programą. Buvo
surengti chorų autoriniai koncertai,
atskirų kolektyvų susitikimai su V i
daus reikalų ministerijos padaliniais, į
ją natūraliai įsiliejo Respublikos
chorvedžių konferencija, naujausių
kūrinių chorams konkursas, disputas
apie chorų repertuarą.
Festivalio nuostatai atlikėjų ne
varžė privalomuoju repertuaru, todėl
kiekvienas choras turėjo progos pa
rodyti charakteringą, tik jam būdingą
programą. Tačiau jautėsi tam tikra
bendra kryptis — buvo atliekami ku
rio nors vieno autoriaus arba nauji,
anksčiau koncertų salėse dar neskam
bėję kūriniai. Žiūrovai pirmą kartą
išgirdo mergaičių choro „Liepaitės"
atliekamą G. Vanagaitės lietuvių liau
dies dainų siuitą (ji įtraukta į 1990
metų respublikinės dainų šventės v a i
kų chorų repertuarą), „Ąžuoliukas"
padainavo geriausius berniukų cho
rams skirtų dainų kūrybinio konkurso
kūrinius, „Cantemus" atliko J. Nau
jalio motetus, Vilniaus J. Tallat-Kelp
šos aukštesniosios muzikos mokyklos
choras dainavo J. Tallat-Kelpšos kū
rinius, Vilniaus M. K. Čiurlionio v i
durinės meno mokyklos vaikų cho
ras— V. Kudirkos
harmonizuotas
liaudies dainas. Žiūrovų dėmesį pa
traukė Lietuvoje gana reti lengvosios
muzikos chorai — Panevėžio kultūros
ir poilsio parko ir Vilniaus J. Kalco
vadovaujamas kolektyvas. Gaila, ta
čiau jie priversti dainuoti tik užsienio
autorių kūrinius, nes kol kas mūsų
kompozitoriai tokios muzikos nerašo.
Visiems chorvedžiams ir daini
ninkams įsiminė žinomo dainų kūrėjo
Viktoro Budrevičiaus autorinis kon
certas, skirtas kompozitoriaus 60osioms gimimo metinėms. TSRS liau
dies artistė N. Ambrazaitytė, LTSR

nusipelnęs artistas D. Sadauskas, LTSR
nusipelnę chorai „Eglė", „Varpas" ir
liaudies choras „Aidas" atliko žino
miausias šio kompozitoriaus origina
liąsias, harmonizuotas ir išplėtotas
lietuvių liaudies dainas.
Festivalio programoje buvo ir
Lietuvos TSR kultūros ministerijos
naujausių kūrinių chorams konkursas.
Pateiktas dainas demonstravo chorai,
jų klausėsi chorvedžiai. įvykusioje
kompozitorių ir chorvedžių diskusijo
je buvo pasikeista nuomonėmis dėl
chorų repertuaro kūrimo, ryšio su ko
lektyvais, kūrybinių konkursų rengi
mo tvarkos, naujų kūrinių operaty
vesnio paskleidimo galimybių.
Baigiamojoje festivalio šventėje
dalyvavo net 14 kolektyvų. Skirtin
gas ir įvairus repertuaras, savita at
likimo maniera leido susidaryti nuo
monę apie mūsų mėgėjiškų chorų būk
lę, jų laimėjimus ir trūkumus. Chorų
festivalis „Dainuoju Lietuvą"— bene
didžiausias, turtingiausias
renginių
chorų forumas Lietuvoje, todėl gaila
ir kartu nesuprantama, kad, nežiūrint
geros reklamos, kai kurie koncertai
vyko pustuštėje salėje. Galbūt chori
nio meno sustingimas, menkaverčių
renginių gausumas atbaidė žiūrovus?
Apie tai ir daugelį kitų aktualių chori
nio meno problemų kalbėjo Respubli
kos chorvedžiai festivalio metu vyku
sioje konferencijoje „Lietuvos chorų
perspektyvos .
Visiems žinoma, kad
m ėgėjiš
kiems chorams, kaip ir visai meno
saviveiklai, dabar sudėtingas laiko
tarpis. Mažėja dainininkų, į chorus
beveik neįsijungia jaunimas, tuštėja
koncertų salės. Kalbėjusiųjų nuomo
ne, dėl visko kalčiausias nepakanka
mas vaikų ir jaunuolių muzikinis la vi
nimas. Reikėtų pakelti vaikų muzikos
mokyklų chorų lygį, muzikinio rašto,
muzikos pagrindų vaikus pradėti mo
kyti jau pradinėse mokyklos klasėse,
reikia kiekvienoje m okykloje turėti
pastoviai veikiantį chorą, stengtis
atidaryti chorinio lavinimo profilio
vidurines mokyklas. Ir
žinoma,
reikia parengti daugiau kvalifikuotų
mokytojų.
Lietuva laukia tautinių mokyklų,
o mes turime sukurti tautinio daina
vimo koncepciją. Reikia išsivaduoti iš
dvasinio sustingimo, atgaivinti tauti
nes tradicijas, kiekvienas turi save
pašvęsti tautinės kultūros ugdymui.
Vadovaujančioms įstaigoms
būtina
pakeisti savo vienpusišką požiūrį į
meno saviveiklą, gana ją laikyti tik
laisvalaikio praleidimo forma — to
kia buvo konferencijos dalyvių nuo
monė.
Visi sutiko, kad pribrendo laikas
įkurti Lietuvos chorvedžių sąjungą,
kuri suvienytų visų žinybų pastangas,
galimybes ir spręstų įvairias chorų
veiklos problemas.
Konferencijoje
buvo
išrinkta
chorvedžių taryba, kuriai pavesta pa
baigti rengti chorvedžių sąjungos įs
tatų ir veiklos programos projektus
ir pateikti svarstyti steigiamajam
Lietuvos chorvedžių sąjungos suva
žiavimui.

Nemažiau problemų susikaupė ir
choreografijos srityje. Pastaraisiais
metais vyravęs sustingimas, pasyvu
mas palietė ir šį meno saviveiklos
žanrą. Todėl buvo apie ką pakalbėti

Lietuvos choreografams, kai jie pra
eitų metų 20— 21 dienomis susirinko
Vilniuje į Meno darbuotojų rūmus
aptarti savų reikalų.
Pasitarime kalbėję choreografai
labai pasigedo tautinės choreografi
jos teorijos darbų, choreologų, kurie
galėtų kvalifikuotai vertinti dabarti
nę padėtį ir prognozuoti choreogra
fijos ateitį. Dėl to tiksliai nenustaty
tos sceninio šokio raidos kryptys, sto
kojama folkloro pažinimo, kompozi
cijos žinių, pasitaiko, kad pasikliau
jant tik intuicija kuriamos dirbtinės,
mūsų kraštui nebūdingos kompozici
jos, jaučiamas vis didesnis sceninio
šokio atotrūkis nuo autentiško liau
diško šokio.
Būtinu dalyku choreografai laikė
choreografijos specialistų
rengimo
programos peržiūrėjimą, nes daugelis
mokymo elementų neatitinka dabar
tinių reikalavimų. Vadovaujantis na
cionalinės mokyklos koncepcija, rei
kia sukurti ir naują choreogralijos
programą. Daug dėmesio pasitarime
buvo skiriama vaikų estetinio lavini
mo gerinimo klausimams. Pasisakiu
siųjų nuomone, bendrojo
lavinimo
mokyklose dėstant humanitarinius ir
meno dalykus šokis dabar neužima
deramos vietos.
Pasitarimo dalyviai kalbėjo, kad
jų darbui labai trukdo žinybiškurnas,
nevienodo sunkumo užduotys, o kar
tais — ir nerealūs reikalavimai. Buvo
atkreiptas dėmesys į tai, kad kolekty
vo vadovas yra ne tik kūrėjas, repe
titorius. Jis priverstas būti ir admi
nistratorius, jis turi spręsti visus ūki
nius ir tiekimo reikalus, amžinai varg
ti dėl naujų sceninių kostiumų. Sunki
choreografų materialinė padėtis, nes
jų darbas vertinamas kur kas men
kiau. negu kitų sričių specialistų.
Per pasitarimą buvo iškelta daug
problemų, pasiūlymų, pretenzijų.Nors
kai kam ir trūko objektyvumo, ne visi
vertinimai ir pretenzijos buvo pagrįs
ti, tačiau reikia džiaugtis pakilusiu
choreografų aktyvumu, susirūpinimu
choreografijos ateitimi, noru bendrai
spręsti visus reikalus. Pasitarimo da
lyviai vieningai priėjo išvadą, kad da
lį šių problemų galėtų padėti išspręsti
įkurta Lietuvos choreografų draugija.
Buvo išrinkta organizacinė taryba,
kuriai pavesta parengti draugijos įsta
tus, veiklos kryptis. Visa tai bus pa
teikta svarstyti Respublikos.choreog
rafų suvažiavimui.
Per pasitarimą įvyk o susitikimas
su folkloro specialistėmis ir puose
lėtojomis muzikologe Zita Kelmickaite ir folkloro ansamblių vadove A l 
dona Ragevičiene. Jos papasakojo
apie lietuvių šokamojo folkloro bruo
žus, ypatybes, įvairių gamtos ciklų
švenčių šokius ir žaidimus, jų kilmę
ir paskirtį. Gaila, kad šis susitikimas
choreografams neatrodė labai reika
lingas, nors tiesioginis choreografų
ir folkloro specialistų dialogas jau
seniai pribrendęs.
Didelio susidomėjimo susilaukė
po pasitarimo demonstruotas vid eofil
mas apie Kanadoje vykusią Lietuvos
išeivijos šokių šventę. Natūralu, kad
mus domina išeivijos kultūrinė veik
la, nes apie ją iki šiol ne ką ir žinojo-

V A ID O T A S K AR TO NAS

Liaudies dailė
šiandien
1988 m. gruodžio 15 d. Vilniuje,
LTSR meno darbuotojų rūmuose, įv y 
ko respublikinis pasitarimas-konferencija „Dabartinės liaudies meno
raidos problemos", kurią organizavo
LTSR kultūros ministerija, LTSR dai
lininkų sąjunga, LTSR mokslinis me
todinis kultūros centras, LTSR liau
dies meno draugija, j ją buvo pa
kviesti liaudies dailės specialistai,
dailininkai — rajonų šefai konsultan
tai, rajonų kultūros skyrių vedėjai
ir metodininkai, liaudies meistrai,
studijų vadovai, muziejininkai
ir
kt.— tie, kurie vienaip ar kitaip da
lyvauja dabartiniame liaudies dailės
procese ir nuo kurių nemažai pri
klauso to proceso kryptis bei tauto
dailės tradicijų likimas. Pranešimus
skaitė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio
instituto docentas, menotyros kandi
datas V. Rimkus („Liaudies menas da
bartinėje kultūroje"), LKP CK Kultū
ros skyriaus sektoriaus vedėjas, me
notyrininkas A . Vaidila („Verslų ir
liaudies dailės santykiai persitvarky
mo sąlygom is"), M M K C vyresnioji
mokslinė
bendradarbė,
menotyros
kandidatė A . Počiulpaitė („Tautodai
lės tradicijos šiandien"), skulptorius
A . Kynas („Liaudies monumentalistikos problemos"), LTSR vietinės pra
monės ministerijos
Projektavimokonstravimo ir technologijos instituto
vedantysis menotyrininkas {a . Bud ri
bą«] („Meno verslai ir tradicijos"),
Liaudies meno draugijos Meno vers
lų skyriaus
vedėjas,
dailininkas
2. Bautrėnas („Meno tarybų veik la"),
Plungės rajono kultūros skyriaus ve
dėja D. Malakauskienė („Liaudies dai
lė rajone“), Kauno M . K. Čiurlionio
dailės muziejaus vyresnioji mokslinė
bendradarbė A . Kargaudienė („M uzie
jus ir dabartinė liaudies dailė"), V a 
rėnos rajono 20-osios profesinės tech
nikos mokyklos dėstytojas, liaudies
meistras A . Juškevičius („Liaudies
meistras, tradicijos, gyvenimas"). |
diskusijas įsijungė dailininkai, meno
tyrininkai, liaudies meistrai.
Ir pranešimuose, ir diskusijose
daugiausia dėmesio buvo pagrindi
niam rūpesčiui — kaip dabartinėmis
sąlygomis (Informacijos antplūdis,
beveidė patentininkų ir kai kurių ko
operatyvų produkcija, menkas visuo
menės estetinis išprusimas, nutrūkęs
tiesioginis, natūralus tradicijų perda
vimas, ribotos muziejų galimybės po
puliarinti palikimą, mokymo bazės
neturėjimas, dabartinės liaudies dai
lės prestižo, palyginti su kitomis ne
profesionalioj o meno kryptimis, prob
lema, periodinės specialios spaudos
neturėjimas ir kt.) meistrų kūryboje
pratęsti būdingiausius mūsų tautodai
lės bruožus bei specifiką, kaip išsau
goti dabartinės mūsų meninės kūrybos
nacionalinį savitumą.
Pasitarime buvo svarstyti rezoliu
cijų visais aktualiausiais klausimais
projektai, kalbėta apie respublikinės
tautodailės tarybos sukūrimo būtinu
mą ir kt. Šio pasitarimo medžiaga
ir priimti, dokumentai bus paskelbti
atskiru leidiniu.
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