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Saviveiklinė meninė kūryba—
svarbus dvasinės kultūros baras
Šių metų balandžio 19-ą LTSR valstybiniame akademinia
me dramos teatre Įvyko respublikinis pasitarimas saviveikli
nio meno tolesnio vystymo klausimais. Jame dalyvavo par
tijos miestų ir rajonų komitetų sekretoriai, vykdomųjų komi
tetų pirmininkų pavaduotojai, kultūros ir liaudies švietimo
skyrių vedėjai, komjaunimo miestų ir rajonų komitetų sekre
toriai, profsąjungų respublikinių komitetų, kai kurių ministe
rijų ir žinybų vadovai, Respublikinės dainų šventės vyriau
sieji meno vadovai.
Susirinkusiems pranešimą padarė 1TSR kultūros ministras
J. Bielinis. Apie aktualius liaudies kūrybos tolesnio ugdymo
uždavinius pasitarime kalbėjo Lietuvos Respublikinės Profe
sinių Sąjungų Tarybos pirmininkas L. Maksimovas, LTSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko pavaduotojas A. Cesnavičius.
Spausdiname LTSR kultūros ministro Jono Bielinio pra
nešimo santrauką ir kai kurių diskusijose kalbėjusių pareikš
tas mintis.

sinio gyvenimo srityse. Apie tai- kalbėjo ir TSKP CK Ge
neralinis sekretorius M. Gorbačiovas TSKP Centro Komiteto
1988 metų vasario plenume.
Mes tarsi pripratome prie susiformavusių meno savi
veiklos stereotipų, varžančių kūrybinę raidą. Dabar mums
reikia kritiškai įvertinti meno saviveiklos būklę, jos vaid
menį kultūrai ir ryžtingai šalinti stagnacijos metais susifor
mavusį formalizmą ir neprofesionalias koncepcijas.
Š. m. balandžio mėn. Maskvoje įvykusiame pasitarime
buvo aptarti įvairūs klausimai, susiję su Trečiuoju sąjunginiu
liaudies kūrybos festivaliu. Pasitarimo* dalyviai vieningai pri
ėjo išvadą,* kad dabar ypač svarbu visapusiai atskleisti vi
sus liaudies kūrybos rezervus, efektyviai panaudoti juos
socialistinės visuomenės dvasiniam atsinaujinimui. Liaudies
meninė kūryba — tai tautinės kultūros šaknys, jos dvasinės
jėgos šaltinis, tai unikalus reiškinys, teikiantis šiuolaikinei
kultūrai humanistinį imunitetą, padedantį jai pasipriešinti visa
niokojančiai masinei vartotojiškai pseudokultūrai.

1990 METŲ RESPUBLIKINE DAINŲ ŠVENTĖ IR TRECIASIS
SĄJUNGINIS LIAUDIES KŪRYBOS FESTIVALIS

DABARTINE TARYBŲ LIETUVOS
MENO SAVIVEIKLOS BŪKLE

Yra nutarta dėl Trečiojo sąjunginio liaudies kūrybos fes
tivalio ir 1990 metų respublikinės dainų šventės surengi
mo. Sudarytas šventės organizacinis komitetas, įvyko pir
masis jo posėdis, patvirtintas veiklos planas, paskirti vyriau
sieji šventės meno vadovai, slaptu balsavimu išrinkti dainų
dienos dirigentai.
_
Kadangi Respublikinė dainų šventė — kolektyvines kū
rybos rezultatas, todėl buvo stengiamasi į jos organizavimą
kuo plačiau įtraukti visuomenę, įsiklausyti jos nuomonės.
Atskirų šventės dienų repertuaro projektai buvo viešai ap
svarstyti, paskelbti spaudoje.
Busimoji dainų šventė — dešimtoji tarybiniais metais,
ir ji tarsi apibendrins mūsų meno saviveiklą. Todėl į jos
repertuarą, be naujai sukurtų kūrinių, įtraukiami geriausieji,
laiko išbandyti anksčiau sukurti šokiai, dainos, muzika.
Dainų šventės struktūra nesikeis: ją sudarys ansamblių
vakaras, dainų ir šokių dienos ir liaudies meno paroda.
Ruošiantis šventei vyks daug įvairių renginių, kurie pa
dės kelti kolektyvų meninį lygį, patikslinti repertuarą, geriau
jį surepetuoti.
Šiuo metu pagrindiniai ir atsakingiausi uždaviniai tenka
rajonų ir miestų organizacinėms komisijoms. Jos privalo ge
rai apgalvoti, kokie kolektyvai galės rengtis šventei, pa
galbon jiems paskirti geriausius rajono, miesto specialistus,
daugiau pasitelkti vaikų muzikos mokyklų mokytojus. Didelė
atsakomybė tenka rajonų, miestų vyriausiesiems žanrų va
dovams.
Visuose miestuose ir rajonuose taip pat vyks dainų
šventės. Šį kartą jokių reglamentavimų nebus. Rajono ir
miesto dainų šventės sėkmė priklausys tik nuo jų vadovų
sumanumo ir programos meninio lygio.
Nereikia nuošalyje palikti tų kolektyvų, kurie nesiruoš
Respublikinei dainų šventei. Jie sėkmingai gali dalyvauti
vietiniuose renginiuose, prasidėjęs Sąjunginis festivalis iškels
jiems savus reikalavimus.

Šiuo metu respublikos meno saviveikla stengiasi žengti
meninio tobulėjimo ir meistriškumo augimo keliu. Vis didėja
liaudies kolektyvų skaičius. Reikėtų pažymėti, kad pasku
tiniu metu tokių kolektyvų vardus vis dažniau iškovoja ra
jonų ir net kaimų saviveiklininkai. Didelių meninių laimėji
mų pasiekė kai kurie chorai, orkestrai, šokių kolektyvai,
dainų ir šokių ansambliai.
Atskirų žanrų pasiekimus ir problemas labai gerai iš
ryškino respublikiniai konkursai, ypač Respublikinė moks
leivių dainų šventė ir Tarptautinis Pabaltijo respublikų folk
loro festivalis „Baltica-87".
Tačiau turime pripažinti nemalonų faktą, kad meno
saviveiklos kolektyvų ir dalyvių skaičius vis mažėja.
Priežasčių gana daug, ir beveik visos jos mažai tyri
nėtos.
Viena iš ryškiausių yra ta, kad per paskutinįjį dešimt
metį gerokai išaugo visos visuomenės bendroji kultūra ir
todėl jos poreikių jau nebegali patenkinti vidutinio arba
žemo lygio meno saviveiklos kolektyvai.
Be to, žymiai pagerėjo daugelio žmonių buitinės sąlygos.
Svarbi ir ta aplinkybė, kad daugelis meno saviveiklos formų
paseno. Turėjo įtakos ir anksčiau paplitęs prirašinėjimas.
Mums būtina kur kas giliau tyrinėti darbo žmonių po
reikius, jautriau įsiklausyti į jų nuomonę. Praėjo tie laikai,
kai visuomenei per jėgą buvo primetamos įvairios laisva
laikio praleidimo formos.
Kokia atskirų meno saviveiklos žanrų padėtis ir su ko
kiais sunkumais jie susiduria?
Gilios chorų tradicijos, tačiau paskutiniu metu jų veik
la tarsi apmirė. Meniškai silpni yra kaimo chorai. Juose
maža jaunimo, labai trūksta vyrų. Chorvedžiai turėtų dau
giau stengtis sudominti choristus, atsižvelgdami į kolektyvų
pajėgumą ir pomėgius, ieškoti stilių įvairovės, parinkti ati
tinkamus kūrinius.
Rajonuose, o ypač kaime yra apleista choreografija. Dir
bama nepastoviai, trūksta dirbančiojo jaunimo. Vaikai nemo
komi šokti nei darželiuose, nei mokyklose, todėl neturi įgū
džių. Pramoginiams šokiams plisti trukdo kvalifikuotų vadovų
stoka. Iškyla daug kūrybinių problemų, nes per mažai ty
rinėjama liaudies šokio istorija, silpni teoriniai ir metodo
loginiai pagrindai. Kolektyvams vis dar sunku įsigyti tau
tinių, pramoginių, estradinių šokių kostiumų.

PERSITVARKYMO PROCESAS IR LIAUDIES KŪRYBA
Pasirengimas Respublikinei dainų šventei prasideda ypa
tingu laiku. Šalyje intensyviai vykstantis persitvarkymo ir
atsinaujinimo procesas ryškiai jaučiamas ir kultūros bei dva
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Saviveiklinė meninė kūryba—

R. Onalčlo nuotrauka

Nors kultūros namuose ir klubuose veikia šimtai teatro
būrelių, tačiau jų meninis lygis gana žemas. Be pėdsako
dingsta šimtai mokyklinio teatro režisierių, kuriuos rengia
Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai. Dramos ko
lektyvams ypač stinga repertuaro.
Beveik neauga ir nesiplečia simfoninės ir kamerinės mu
zikos kolektyvai, liaudies instrumentų orkestrai ir ansamb
liai. Dabar, kai tiek daug vaikų muzikos mokyklų, aukštes
niąsias muzikos mokyklas baigusių muzikantų, miestuose, di
desniuose rajonų centruose yra realios galimybės steigti sa
viveiklinius orkestrus.
Paskutiniu metu gerokai ūgtelėjo pučiamųjų orkestrai,
tačiau iki šiol dar yra rajonų, neturinčių aukštesnio lygio
kolektyvų.
Didėja susidomėjimas liaudies kūryba, plečiasi folkloro
ansamblių judėjimas, į jį aktyviai įsijungia jaunimas. Džiu
gina tai, kad nemažai kolektyvų ne tik populiarina liaudies
kūrybą, bet ir renka ją ekspedicijose. Nors toks sąjūdis ir
nuteikia optimistiškai, turime ir spręstinų problemų. Yra
kolektyvų, kurie į savo programas įtraukia neautentišką
folklorą, scenoje pasirodo su atsitiktiniais tautiniais drabu
žiais. Toliau plečiant folkloro ansamblių sąjūdį, būtina dau
giau remtis jau sukaupta medžiaga, žinoma, ir patiems rinkti
ir į programas įtraukti tikrąją liaudies kūrybą. Jei norime,
kad mūsų jaunimas dar plačiau, su pasigėrėjimu ir meile
dainuotų liaudies dainas, žaistų įvairius žaidimus, privalo
me visokeriopai remti ir skatinti šį sąjūdį. Tai viena iš pag
rindinių meno saviveiklos ugdymo ir plėtojimo krypčių.
Tvirtai į meno saviveiklą įėjo dainų ir šokių ansambliai,
beveik visur jų darbe jaučiamas pastovumas, kūrybiniai ieš
kojimai. Norėtųsi, kad, remdamiesi atskirų regionų folklo
ru, papročiais, ansamblių vadovai pateiktų tik tam kraštui
būdingą grojimo, dainavimo, šokimo manierą.
Ypač suaktyvėjo saviveiklinio roko ir popmuzikos gru
pių veiklą. Šį prieštaringą ir gana komplikuotą reiškinį pri
valome blaiviai ir savikritiškai vertinti.
Reikia drąsiai, prisipažinti — tai apleisto estetinio auklė
jimo rezultatas. Antra vertus, tai ištisą dvidešimtmetį truku
sios stagnacijos kūdikis. Jis pradėjo formuotis, kai ėmė veik
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ti nelegali materialinių vertybių devalvacija. Žavėjimasis ir
domėjimasis vien tik šio žanro muzika nuskurdina jaunuolių
dvasinį pasaulį, palaipsniui jiems tampa svetimos kultūros
vertybės.
Draudimai čia nieko nepadės, mums reikia patiems su
telktomis jėgomis pereiti į puolimą: sukurti tokius kūrinius,
organizuoti tokius renginius, kurie jaunimą sudomintų dau
giau nei rokas ir ugdytų humanišką požiūrį į dvasinį pa
saulį. Mes žūtbūt turime pasiekti, kad kiekvieno žmogaus
sieloje atsirastų tvirta užkarda banalumui, bedvasiškumui,
gobšumui ir kitoms negerovėms.
Mus labai jaudina, kad rengiant minėtų grupių koncer
tus, grubiai pažeidžiama koncertinės veiklos organizavimo
tvarka. Dabar popmuzikos koncertus, festivalius, šventes, mar
šus rengia įvairiausios organizacijos. Dėl to sutriko koncertų
koordinavimas, repertuaro kontrolė, susidarė sąlygos finan
siniams pažeidimams ir net nusikaltimams. Koncertų salėse
pradėjo skambėti nepriimtini kūriniai.
Išeitis viena — parengti visoms organizacijoms privalo
mus ,,Koncertinės veiklos Lietuvos TSR nuostatus", kuriuose
būtų aiškiai suformuluotos koncertų rengimo sąlygos. Mes
negalime leisti, kad dvasinį visuomenės gyvenimą formuotų
įvairūs vertelgos ir perėjūnai.
Meno saviveiklos raidą stabdo ir kūrinių stygius. Trūks
ta gerų masinių dainų, kūrinių pučiamųjų orkestrams, ne
turi ką vaidinti dramos, ypač kaime esantys rateliai, nepa
kanka ir sceninių šokių.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo — tarytum liaudies dailė res
publikoje plėtojasi normaliai. Tačiau jau seniai brendo, o
dabar ypač paaštrėjo liaudies dailės tradicijų perimamumo
ir jų tęstinumo problema. Paskutiniu metu smarkiai daugėja
žmonių, užsiimančių individualiais meno verslais, kuriasi
kooperatyvai. Vis labiau įsigali pseudomenas, masinis jo ti
ražavimas ir platinimas ne tik respublikoje, bet ir už jos ri
bų. Nuo praėjusių metų prie LTSR meno draugijos veikia
specializuota meno taryba, kuri tvirtina etalonus. Tačiau Fi
nansų ministerijai reikalaujant buvo panaikintas svarbiau
sias kontrolės kriterijus — etalonų fotografijos. Amatininkai
formaliai pasitvirtina pavyzdžius, o gamina, ką nori ir kiek
nori. Kičo plitimas ne tik gadina estetinį visuomenės skonį,
bet ir pakerta gyvybingą ryšį su tikruoju liaudies menu.
Kad išvengtume pseudomeno tolesnio plitimo, būtina
įvesti liaudies meno supratimo pagrindų dėstymą mokyklo
se, daugiau steigti liaudies dailės studijų, fakultatyvų, rate
lių, šio reiškinio esmę plačiau nušviesti per televiziją, radiją,
spaudą.
JAUNOSIOS KARTOS ESTETINIS AUKLĖJIMAS
Neigiami nūdienio kultūrinio gyvenimo reiškiniai rodo,
kad didžiausias mūsų rūpestis turėtų būti vaikų ir jaunimo
estetinis lavinimas. Daugelis jaunuolių, baigę mokyklas, ne
turi elementarių grožio supratimo pagrindų, negali suvokti
meno esmės, skurdus jų dvasinis pasaulis.
Dar yra daug bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose nėra
chorų, orkestrų, choreografijos, dramos būrelių. Kai ku
riose kaimo mokyklose net nebūna muzikos pamokų, nes
nėra kam dėstyti. Kam tuomet kalbėti apie meno saviveiklos
pamainą?
Daug ką vaikų ir suaugusiųjų estetiniam lavinimui gali
padaryti vaikų muzikos mokyklos. Daugelis jų tuos užda
vinius sėkmingai ir atlieka, tačiau dar yra mokyklų, kurios
labai retai dalyvauja rajono muzikiniame gyvenime. Mažai
turime vaikų dailės, beveik nėra vaikų choreografijos ir
teatro mokyklų.

svarbus dvasinės kultūros baras
UGDYTI MENO SAVIVEIKLOS KOLEKTYVO VADOVĄ
Sėkmingas meno saviveiklos darbas tiesiogiai priklauso
nuo vadovo, kuris privalo būti ne tik menininkas, specia
listas, bet ir pedagogas, geras organizatorius. Įkūrus Vals
tybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus, meno saviveik
los vadovų pasirengimas ypač pagerėjo, tačiau dar yra ra
jonų, kur nėra nė vieno žanro specialisto, turinčio aukštąjį
išsilavinimą. Dar dažnai pasitaiko, kad atvykęs į rajoną ar
kaimą, jaunasis specialistas ilgai nesuranda savęs, nes niekas
jo nepadrąsina, nepadeda spręsti įvairių organizacinių ir bui
tinių klausimų.
Jau seniai kalbama, kad Valstybinė konservatorija Vil
niuje ir jos fakultetai Klaipėdoje rengia nevienodos kvali
fikacijos specialistus. Vilniečiai chorvedžiai ir dirigentai kursą
išeina per penkerius, o klaipėdiečiai su papildomomis dis
ciplinomis turi tilpti į ketverius metus. Iki šiol nėra Klai
pėdos fakultetuose choreografijos specialybės neakivaizdinio
skyriaus, niekas neruošia meninių agitbrigadų, folkloro ko
lektyvų vadovų, reikėtų geriau būsimus vadovus supažindinti,
kas yra darbo su vaikais specifika. Kultūros specialistus ren
giančios mokyklos nenoriai atsižvelgia į mūsų prašymus ir
pageidavimus, nepalaiko gerų ryšių su kultūros įstaigų prak
tine veikla.
LIAUDIES KŪRYBOS ATEITIS — VISŲ RŪPESTIS
Meno saviveiklos sėkmę lemia nuolatinis ir kūrybingas
darbas. Būtina suaktyvinti žanrinių sekcijų, vyriausiųjų žanrų
meno vadovų darbą, geriau naudoti šefų konsultantų paramą.
Vykstant visuotiniam persitvarkymui ir su tuo iškilusiais
naujais reikalavimais Mokslinis metodinis kultūros centras
ir kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas privalo ieškoti
efektyvesnių, gilesnių darbo formų.
Ruošdamiesi Dainų šventei rimtos paramos laukiame iš
radijo, televizijos, respublikinių laikraščių ir žurnalų, vieti
nės spaudos.
Respublikinė dainų šventė — sudėtingas renginys. Tai
daugelio ministerijų, valstybinių komitetų, ūkiiiių žinybų, par
tinių ir visuomeninių organizacijų, kultūros darbuotojų, me
no saviveiklos vadovų ir saviveiklininkų darbo rezultatas. Ti
kime, kad bendromis pastangomis sėkmingai organizuosime
Trečiąjį liaudies kūrybos festivalį ir Tarybų Lietuvos jubiliejų
sutiksime gražia, prasminga Respublikine dainų švente.
Eidamas persitvarkymo ir dvasinio atsinaujinimo keliu
kiekvienas kultūros darbuotojas privalo būti morališkai tvir
tas, atkaklus, blaivaus proto, mokėti harmoningai suderinti
savyje pasitikėjimą savo jėgomis su amžinu nepasitenkinimu
pasiektais rezultatais.
PASISAKYM AI
Lietuvos Respublikinės Profesinių Sąjungų Tarybos sek
retorius R. Baltrušaitis pabrėžė, kad pereinančioms prie naujos
ūkininkavimo sistemos įmonėms, neturinčioms klubų, bus
sunku išlaikyti didelius kolektyvus, tačiau ir klubuose jau
pastebima tendencija orientuotis į mažus kolektyvus. To
liau plečiant meno saviveiklą didelius rezervus turi cechai,
fakultetai, skyriai. Iki šiol respublikoje vis neišspręsta rūbų
ir ypač avalynės saviveiklininkams gamybos problema. Gaila,
kad kultūros darbuotojai beveik užmiršo profesines šventes.
Iki šiol mes daugiausia rūpinomės repertuaro intemacionalumu. Bet Lietuvoje gyvena įvairių tautybių žmonės, ir jiems
ne visada sudaromos sąlygos liaudies kūryboje realizuoti sa
vo nacionalinį charakterį.
LLKJS Centro Komiteto sekretorius A. Kumža pasakė,
kad didesniuose miestuose sukurti jaunimo laisvalaikio or
ganizavimo centrai domisi ne vien pop muzika — netrukus

numatoma organizuoti klasikinės muzikos maršą. Jaunimas
vis daugiau klausosi lietuviškos pop muzikos, tačiau per
televiziją, radiją, estradose skamba ne geriausia. Kalbant
apie festivalį, reikėtų pasakyti, kad jo renginiai supanašėjo,
tapo .neįdomūs. Jaunimas nenoriai dalyvauja meno saviveik
loje, nes nori pabendrauti, o chorai, ansambliai nesudaro tam
sąlygų.
Šie metai parodė, kalbėjo LKP Šiaulių miesto komiteto
sekretorė L. Riškutė, kad mieste jaučiamas pop ir roko mu
zikos atoslūgis, o jų vietą užima klasika ir liaudies kūryba.
Visose srityse pagrįstai kritikuojama darbo užmokesčio ly
giava. Tuo tarpu kultūros darbuotojams atlyginama tik už
pareigas, neatsižvelgiant į konkretų darbo indėlį ir jo re
zultatus.
Kauno liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotojas Z. Kazakevičius kalbėjo, kad meno
saviveiklos kolektyvuose mažėja saviveiklininkų, vis solides
nis jų amžius. Prie to didele dalimi prisideda ir nepakan
kamas estetinis moksleivių auklėjimas bendrojo lavinimo,
profesinėse technikos ir specialiosiose vidurinėse mokyklose,
nepatenkinamas muzikos mokytojų profesinis pasiruošimas.
Daug buvo tikimasi iš kultūros ir sporto kompleksų. Tačiau
jie nepasiteisino. Dabar lengviau tik galima kooperuoti lė
šas.
Lietuvos TSR liaudies meno draugijos pirmininkas J. Kilšauskas pastebėjo, kad, šalia vertingų, gamyklų, ūkių te
ritorijose atsiranda ir prasto meninio lygio liaudies meistrų
darbų. Būtinai reiktų vietos kultūros skyriams kartu su ar
chitektais ryžtingiau kovoti su tokiais reiškiniais. Liaudies
meistrai seminaruose nemokamai sukuria reikšmingus meno
kūrinius, tačiau čia jie dirba per savo atostogas. Mes at
sakome už individualia veikla besiverčiančių gaminių me
ninę kokybę. Kontrolė būtų geresnė, jei etalonai būtų ant
spauduojami, prekybos komiso parduotuvės griežčiau kontro
liuotų priimamus dirbinius ir Finansų ministerija nekliudytų
mums griežtai kontroliuoti.
Jurbarko kultūros skyriaus vedėja L. Frėjienė pasakė,
kad Sąjunginio festivalio maršrutai turėtų nusitęsti per visą
šalį, o ne pasibaigti respublikoje. Gerinant kultūros dar
buotojų parengimą, būtina, kad į kultūros profilio specia
liąsias mokyklas būtų priimami moksleiviai, tik baigę vaikų
muzikos mokyklas. Vaikų muzikos mokyklos turėtų tapti
bazinėmis mokyklomis, rengiančiomis moksleivius kultūros
profilio mokykloms. Kaimo kultūros darbuotojams labai rei
kalinga sociologų parama.
Mokytojų tobulinimosi instituto visuomeninių mokslų
katedros vyr. dėstytoja L. Kastanauskaitė susirūpinusi kalbėjo
apie jaunimo kultūrą ir su ja susijusias problemas. Specia
listai, vertindami jaunimo meną, dažnai neturi tvirtos nuo
monės, o apsiriboja bendromis frazėmis ir visų priimtais tei
giniais. Atliekant sociologinius tyrinėjimus nėra gilesnės ana
lizės, nenagrinėjama mažųjų kultūros padalinių veikla. Laikas
pagalvoti ir apie kultūrinių tyrimų kompleksinę programą.
Apie naujas estetinio moksleivių auklėjimo formas pasa
kojo Mažeikių liaudies švietimo skyriaus vedėjas A. Navic
kas. Vaikų muzikos mokykloje atidaryti choreografijos, dailės
ir teatrinio meno skyriai, pionierių ir%moksleivių namuose iš
plėstas estetinio auklėjimo skyrius. Šios įstaigos yra ir kon
sultaciniai bei metodiniai centrai visoms rajono švietimo
įstaigoms. Sudaroma vieninga estetinio moksleivių auklėjimo
programa bendrojo lavinimo mokykloms. Aktyvinant moks
leivių koncertinę veiklą tikslinga būtų įsteigti respublikinę
vaikų filharmoniją.
Kupiškėnų senos folklorinio meno tradicijas — kalbėjo
Kupiškio rajoninių kultūros namų direktorė V. Samulionienė —
naujų folkloro kolektyvų susikuria ir dabar (tai būtų at
svara menkaverčiams instrumentiniams ansambliams), tačiau
nėra parengtų vadovų, kurie galėtų jiems vadovauti.
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M eninė agitbrigada:
vakar,
šiandien
ir rytoj
Meninių agitbrigadų istorija pra
dėta rašyti 1958 m. lapkričio 15—16 d.r
kai į Šiaulius, į pirmąją respublikinę
šventę, susirinko pirmieji šio nelengvo
meno entuziastai. Taigi jau trys de
šimtmečiai skiria mus nuo to rudens.
Laikas atsigręžti į nueitą kelią, įver
tinti pergales ir pralaimėjimus, nusi
teikti gilesnei, prasmingesnei veiklai.
Regis, tokią būseną ir išgyvena mūsų
agitbrigada — suvokia būtinybę pereiti
nuo paviršutiniško požiūrio, faktų kons
tatavimo, apkalbinėjimo, apdainavimo,
naivių moralinių pamokų prie gilesnio,
išmintingesnio ir tuo pačiu sunkes
nio — publicistinio estrados teatro su
vokimo.
Bet grįžkime prie meninės agitbrigados ištakų. Meninė agitbrigada, kaip
atskiras meno saviveiklos žanras, da
lyvavo Pirmojoje respublikinėje kaimo
meno saviveiklos apžiūroje 1959 m.
ir Respublikinės dainų šventės kon
kursuose 1960 m. Jų veikla ypač su
aktyvėjo 1961 m., įsteigus kasmetinius
„Tiesos“ laikraščio prizus. 1958 me
tais pirmosios apžiūros zoniniuose tu
ruose dalyvavo tik 43 meninės agit-

brigados, 1961 metais jų jau buvo
apie 500. Maždaug tiek jų buvo ir pas
kui visą laiką, tiek jų yra ir dabar.
Padauginkime penkis šimtus programų
iš trisdešimties m etų... Taip! Penkio
lika tūkstančių! Gal ne visos jos ta
po įvykiais, ne visų pakankamai geras
meninis lygis, bet jos buvo! Ir tapo
ne vien tik meninių agitbrigadų, bet
ir mūsų kultūros istorijos dalimi. Jei
šiandien žiūrovams sunku patekti į
rajoninę šventę (aš jau nekalbu apie
respublikinę), jei daugiau televizijos
žiūrovų stebi tik krepšinio superfina
lus nei meninių agitbrigadų koncer
tu s— manau, tai geriausias darbo įver
tinimas. Vadinasi, mes reikalingi, lau
kiami, mūsų triūsas turi prasmės.
Nežinau kito tokio meno saviveik
los žanro, kur taip virtų aistros, kur
už bendrą reikalą taip sirgtų kolekty
vai. Čia pat aidi ir laureatų juokas,
klegesys, čia pat ir vos suvaldomos
(o kartais ir nesuvaldomos) ašaros.
Bet pagarbos ir meilės verti visi. Visi,
kurie neabejingi, kurie, nusišluostę
(džiaugsmo ar skausmo) ašaras, sako:
viskas, tai mano paskutinė programa.
Daugiau nebegaliu. .. bet, praeina kiek
laiko, ir... pasirodo, kad iš tikrųjų
nebegali... Nebegali be kolektyvo, be
kūrybinio nerimo minučių, be to švie
saus atradimų džiaugsmo, be pajuti
mo, kad esi reikalingas, kad įprasmi
ni ne tik savo, bet ir kitų gyvenimą.
Tokių žmonių buvo ir yra daug.
Tai alytiškiai V. Kirlys, D. Dabriška,
buvęs kapsukietis R. Kaškauskas, vil
nietis LTSR nusipelnęs artistas R. Kar
velis,
telšietės
St.
Astrauskienė,
S. Šarkauskienė, J. Zukausikenė, plungietės L. Čejauskienė ir 2. Kurmienė, vilkaviškietė V. Leimantienė,
lazdijietė B. Vanagienė, pasvalietis
P. Vaičeliūnas, kretingiškis E. Radžius,

V VU teisės fakulteto lou grupė „Dviratis*4.
A. Gylio nuotrauka

jurbarkietis V. Partikas ir daugelis ki
tų.
Kad žanras tapo toks popu
liarus, kalti ne vien meno vadovai, te
levizija, spauda. Turbūt nė vienas kon
kursas, šventė neišsivertė be buvusio
ilgamečio Liaudies meno rūmų direk
toriaus S. Sverdiolo rūpesčio. Visados
pagelbėdavo,
patardavo
tuometinis
„Tiesos“ laikraščio redaktoriaus pava
duotojas H. Savickas .Ne tik šimtus
apžiūrų, bet ir seminarų, kūrybinių
stovyklų surengė Liaudies meno rūmų
teatro skyriuje dirbusios S. Surkevičienė, M. Vyskupaitienė, G. Grigėnienė. Iki šiol labai entuziastingai palaiko
menines agitbrigadas
Respublikinių
Profsąjungų saviveiklinės kūrybos namų
teatro skyriaus vedėja S. Varanauskaitė-Lukšienė. Šiandien norėtume prisi
minti ir ilgametį Respublikinių konkur
sų žiuri pirmininką, LTSR nusipelniusį
artistą A. Kernagį. Jo jau nebėra mū
sų tarpe, bet iki šiol prisimename, su
kokia pagarba ir atsakomybe jis žiū
rėjo kiekvieną kolektyvą, kiekvieną
programą, žinojo, kaip žeidžia net ma
žiausias neobjektyvumas, net menkiau
sias ne taip ištartas žodis. O tokie žmo
nės kaip V. Kirlys, jau vien todėl
brangūs, kad su jais mes galime paly
ginti save. Ir, deja, dažnai pasidaro
nejauku, kad tu nesi toks energingas,
išmoningas kaip jis, sulaukęs gražaus
amžiaus...
— Kas jums labiausiai nepatinka
šiandieninių meninių agitbrigadų veik
loje?— kartą paklausiau jo. Ir išgirdau
trumpą, kiek su širdgėla ir apmaudu
ištartą atsakymą.
— Kad nedirba.
Iš tikrųjų dažnai net liaudies ko
lektyvai per metus surezga vos vieną
programą, kartais ir nė vienos nesulipdo. Be nuolatinio darbo, be ieško
jimų, be reguliarios koncertinės veik
los nėra ir negali būti tikrai gero
kolektyvo, aukšto idėjinio meninio ly

gio programos. Dabar dažniausiai re
gime „šturmą". Pakylam „atakon" tik
likus savaitei ar net keliom dienom
iki apžiūros. O juk kai pradėjo V. Kir
lys, jokių apžiūrų dar nebuvo. Jie
kartu su kultūros namų dailininku
J. Žilinsku kūrė satyrinių miniatiūrų
spektaklius ir važinėjo su jais po mies
telius ir kaimus, nelaukdami nei lau
reatų diplomų, nei balų... Žinoma, kiti
laikaf — kiti reikalavimai. Norint pa
rengti tikrai gero lygio programą, da
bar reikia kur kas daugiau laiko, negu
tada. Ir vis dėlto per daug mūsų akyb
nukrypusios į konkursus. Laurų troš
kimas dažnam net atima savikritikos
jausmą — neturėdami nei patirties, nei
galimybių, dieną naktį mąsto ne apie
tai, kaip pasikalbėti su savo žiūro
vu, bet kaip visus priblokšti, užsidėti
laurų vainiką ir suspindėti televizorių
ekranuose. Pirmiesiems entuziastams
labiausiai rūpėjo žiūrovų dėmesys ir
dėkingumas. Karšti aplodismentai ir
kvietimai atvykti dar sykį — buvo
geriausi laurai, didžiausias įvertinimas.
Nesakau, kad dabar nėra tokių. Bet...
dažnas kolektyvas, nepatekęs bent jau
į regioninę šventę, išsiskirsto... Ko
dėl? Daug kas kaltina „konkursomaniją". Atseit, įpratinome kovoti tik dėl
vietų, tik dėl balų. Dalis tiesos yra.
Bet, manau, labiausiai čia kaltas pats
vadovas. Tiesa, dažnai prie kolektyvo
išsilakstymo prisideda ir to kolektyvo
vadovo vadovai. Atseit, nelaimėjot, tai
ir neaušinkit bumų, negaišinkit laiko
ir benzino. Tapsit laureatais, tada ir
vėl pasikalbėsim... Vėl bus ekskur
sijos, pinigai ir moralinis paskatinimas..
Kodėl apie tai kalbame? Ogi to
dėl, kad norime, jog švęstų visi, toje
šventėje dalyvaujantys, ne tik laurea
tai ar diplomantai...

Kad šiandieninė meninė agitbrigada jaudintų žiūrovą, ji privalo įvyk
dyti tris sąlygas: Turi būti: 1) geras
scenarijus, 2) tinkama režisūra, 3) įtai
gus atlikėjas. Jeigu nors vienas iš jų
silpnas, tai sunku tikėtis didesnės sėk
mės.
Matome, jog dažniausiai neįvyk
domos dvi sąlygos. O talentingų, pui
kiai jaučiančių žanro specifiką, akto
rių yra kiekviename kolektyve. O gal
anksčiau buvo meniškesnės programos?
Ne. Dabar jos kur kas išradingesnės
ir vientisesnės. Paprasčiausiai, dabar
meninei agitbrigadai (kaip ir visai sa
tyrai) yra sunkiau. Dar prieš keletą
metų užtekdavo kiek aštresnės frazelės,
nors menkiausio nepageidaujamos te
mos grybštelėjimo, ir publika pratrūk
davo ploti. O dabar, kai aštriai ne
tik kalbama, bet ir rašoma, rodoma«
mums lieka vienintelis kelias — siek
ti ne tik aktualumo, bet ir didelio
meistriškumo.
Taigi tradicinė agitbrigada turi
ieškoti kitų kelių ir neapsiriboti vien
tik faktų konstatavimu: viena greta
išžygiuoja į sceną, pamoralizuoja, pa
grūmoja niekadėjams ir tokia pat var
gana vorele išžygiuoja. Scenoje reikia
ne kalbėti, o veikti. Žodis turi pa
teikti ne tik faktą, bet tapti visą kenks
mingą reiškinį nusakančiu vaizdu, sim
boliu, metafora, satyra ir humoru de
maskuoti menkumo esmę žiūrovų aky
se. Kas šiuos tikslus ne tik suvoks,
bet ir sugebės įgyvendinti — tiems,
manau, žiūrovų stygiumi neteks skųs
tis. O norėtume, kad atsirastų ir PUB
LICISTINIAI ESTRADOS TEATRAI,
per metus paruošiantys ne penkioli
kos minučių programą, o pilnametražį
spektaklį, reguliariai repetuojantys,
gastroliuojantys.

Panevėžio raj. Šilagalio kultfiros namų meninė
agitbrigada.
A. Gylio nuotrauka

Kapsuko rajoninių kultūros namų meninė
agitbrigada.
R. VlikuClo nuotrauka

Tai kartu ir atsakymas į skepti
kų klausimą ar nepaseno meninė agit
brigada kaip žanras, ar ji reikalinga
mūsų laikais. Taip. Knygnešiai nerei
kalingi. Atsirado knygynai, bibliotekos,
skaityklos. Bet knyga reikalinga. Taip
pat negali išnykti satyra, humoras, pub
licistika. Ji reikalinga! Ir bus reika
linga tol, kol gyvens žmogus. Nes ir
po daugelio metų jis ras savy ir ap
link save netobulumo, sieks prasmės
ir harmonijos. Taigi ir mūsų meninę
agitbrigadą (kaip tą knygnešį) galima
pastatyti į garbingą istorijos vietą ir
paskelbti: „Meninė agitbrigada mirė!"
„Tegyvuoja publicistinis estrados teattas!" Perkrikštyti kitu vardu lengva.
Bet ar pateisinsim jį? Kol kas aišku
tik viena,— jei salėje sėdi nors vienas
žiūrovas ir jei parduotas nors vienas
bilietas,— meninis lygis privalomas. O
jei žiūrovo nėra — nėra ir teatro. Tai
gi žanro ateitis visų mūsų rankose.

Kybartų prekybos (rengimų gamyklos meninė agitbrigada.

R. Vlrkučlo nuotrauka

VACLOVAS VICIUS
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro teatro skyriaus vedėjas
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nukentėjo dėl ištęstumo. Kuršėniškiai (vad. L. Valskienė),
atvežę savitą ir įdomų darbelį — D. Biseto „Paršelio Ikaro"
inscenizaciją, patys pakišo sau koją: pasirinko žaidimo tai
sykles ir jų nesilaikė — perdozavo tekstą, pateko žodžio ne
laisvėn, ir spektaklis pabiro gabaliukais, prarasdamas vienti
sumą ir dinamiką. Nepasisekė šauniems Vainuto vaidinto
jams (vad. L. Gajauskaitė): kelionė ilga, vaikai maži, matyt,
pervargo, ir vaidinimas, žavėjęs zoniniame ture, šį kartą
gerokai prigeso ir tik reto talento Nijolė Linčiūtė,— kitos
Apžiūrai pasibaigus
tokios šioj apžiūroj nematėm — suvaidinusi Skruzdėlę Atsi
skyrėlę gelbėjo spektaklį.
Net ir keletu dešimtmečių dirbę kolegos negalėjo pri
Geriausieji miestų grupės moksleivių teatrai: Klaipėdos
siminti, kada gi vyko paskutinioji respublikinė vaikų dra pionierių namų (vad. E. Kristutienė), Klaipėdos 6-osios vi
mos kolektyvų apžiūra. Nors ir ne ,,Dainų dainelė", ir ne
durinės mokyklos (vad. D. Mažeivaitė), Kauno J. Jablonskio
„Baltijos gintarėliai", bet šių metų rajonų ir miestų ataskai vidurinės mokyklos (vad. L. Jackevičienė), Vilniaus 9-osios
tos rodo, kad jis tikrai populiarus: 681 kolektyvas kultūros
vidurinės mokyklos (vad. V. Tapinienė) ir 23-osios vidurinės
namuose, 79 — profsąjunginiuose klubuose, 657 mokyklose,
mokyklos (vad. Ž. Bandorienė) — ieškantys savo repertuaro,
25 — kitose žinybose. Taigi iš viso 1 442 būreliai, su 21273
savo veido teatrai ir tuo įdomūs žiūrovui. Įdomu viskas, kas
vaidintojais. Skaičiai netgi šiek tiek fantastiški.
siejasi su žmogumi, asmenybe, o teatras būtinai turi alsuoti,
Dabar jau aišku, kad apžiūroms nuostatai buvo griežti,
skleisti gyvybę. Kitaip nė būti negali, nes teatras — ne mūras,
bet teisingi. Griežti todėl, kad vietinėms vertinimo komisi ne vieta, jis žmoguje. Tai pasiekti sunku net profesionalams,
joms leido atrinkti į zoninį turą tik vieną vienintelį kolektyvą
bet įmanoma: puikiausias pavyzdys Vilniaus 9-osios vidurinės
(nepaisant žinybinės priklausomybės), o teisingai todėl — mokyklos teatro spektaklis „Patys apie save". Žanras taikliai
kad net ir to vieno kartais atrodė per daug. Vietinės
nusakytas išradingoje programėlėje: „atvirai žaidybinė, labai
vertinimo komisijos (ten, kur jos apskritai funkcionavo, nes
sąlygiška, įprastų, neįprastų, linksmų, liūdnų, absurdiškų pa
protokolų gavome vos 11) anaiptol nebuvo nei griežtos, nei
veikslėlių su žodžiais ir be žodžių kronika. Kronika remiasi
išrankios. Ypač nustebino teatrinių ambicijų turintis Kap
mokinių eilėraščiais, rašiniais, ištraukomis iš dienoraščių,
suko miestas, atsiuntęs itin prastą pionierių namų kolekty charakteristikomis, pastabomis pažymių knygelėse bei įvai
vą. Iš jų pavyzdingo ir laiku atsiųsto protokolo buvo aišku,
riuose lapeliuose. .. Čia nėra teisių ir neteisių, čia kiekvie
kad atsirinkta iš aštuonių pretendentų, todėl kilo klausimas,
nas savaip teisus ir kiekvienas kaltas... Spektaklyje — vie
kaipgi atrodė tie kiti septyni?
nas nieko nevaidinantis kolektyvinis herojus — mokiniai".
Koks gi mūsiškis vaikų teatras? Be abejo, įvairus. Gal Spektaklis gilus, skaudus,— joks rašytojas tokio neparašys,
būt E. Nekrošiaus įtaka dar ne tokia stipri, kaip V. Mazūro
nes tai tikros, sopios vaikų problemos, kurių tėveliai gal nė
saviveiklinėms lėlėms („Molinuko teatrui"), tačiau užuomaz nenujaučia.
gos jau apčiuopiamos. Pirmasis toks pasižvalgymas po ilgo
Apžvelgus visus matytus spektaklius, į akis krenta keletas
tylėjimo buvo naudingas ir vadovams, ir žiūrovams, ir, be paradoksalių dalykų: miestų kolektyvai nesudaro rimtos kon
abejo, vertinimo komisijoms. Svarbiausia — norėjome pama kurencijos provincijai, specialų teatrinį išsilavinimą turinčių
tyti, kas ir kaip dirba, kuo gyvena, kokie vargai. O prob vadovų režisuoti spektakliai nepranoksta vadinamųjų mė
lemų begalės: organizacinių, finansinių, kūrybinių. Daug išma gėjų. Lemia ne išsilavinimas (beje, du trečdaliai vadovų yra
nančių, reguliuojančių — maža padedančių. Dar ne taip seniai
baigę aukštuosius mokslus), o supratimas. Daug blogybių
dramos būrelis buvo kiekvienos mokyklos (ar net klasės) gar kyla dėl nepakankamos humanitarinės kultūros, dėl atsai
bės reikalas, o dabar darosi našta, nereikalingas balastas. O naus požiūrio į literatūrinį tekstą, jo semantiką. Šiaip ar taip
vadovai, kurie dirba, kitaip jų nepavadinsi — besiplėšantys
teatras — verbalinis menas, ir nesiskaitymas su žodžiu su
fanatikai — dirba iš idėjos, nes nedirbti negali. Retas gauna
grįžta bumerangu. Dažnas spektaklis kėlė įtarimą, kad vai
atlyginimą, o ir tie pinigai juokingai maži — 7—16 rublių.
dintojai pernelyg nekvaršina sau galvos, ar bus išgirsti ir tuo
Šiuos žmones palaikyti reikia, moraliai ir materialiai paremti,
labiau — suprasti. Tai ne vien sceninės (jeigu taip galima
nes tik jų dėka gyvuoja neprestižinis, neparadinis, ne dainų
pavadinti) kalbos dalykai, tai visų pirma — vaiko baimė ir
šventės žanras. Taigi sunkumų daug: ir kadrų trūksta, ir
susikaustymas. Bet ar verta tokį išsigandusį vaikelį tempti į
repertuaro nėra, ir požiūris netikęs. Tačiau kas dirba — viešą apžiūrą? Gal iš pradžių pakaktų namuose pavaidinti,
padaro.
su scena apsiprasti, kad nesijaustų tarsi spąstuose ir tik
Kai atrinktieji rajonų kolektyvai suvažiavo į Anykščius,
tada vežti svetur. Tai sena mūsų meno saviveiklos bėda,
o miestų — į Panevėžį, visus pagavo šventinis šurmulys. Daug kai troškimas pasirodyti nugali pedagoginę išmintį.
teatrų — visi skirtingi ir kiekvienas savaip įdomus. Kebliau
Ne blizgučiai daro teatrą. Atrodytų tokia paprasta tie
sia visus sugrupuoti, įvertinti. Iš tiesų, kaip sulyginti M. Mesa. Ir nors prieš metus per seminarą vadovų prašyte pra
terlinko „Žydrąją paukštę" ir E. Matulaitės .„Raganos mil šyta: netempkit rykų ir rakandų, neužgriozkit scenos — kur
tus", arba Nidos spektaklį, kurtą profesionalų „komandos",
tau — matėm visko: ir atlasų, ir geležų, ir ištisų baldų
kai scenografija, kostiumai, muzikinis apipavidalinimas pa komplektų. O toje buities imitacijoje tarpsta visos kitos imi
lytėti specialisto rankos, ir Vainuto kaimo kultūros namų,
tacijos: žodžio, judesio, veiksmo, bendravimo ir t. t. Aišku,
kai viskas vienų mėgėjų pasidaryta? Zoninių turų komisi kad imituoti daug lengviau negu kurti. Bet ar reikia to
jos, vadovaujamos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fa mokyti? Jeigu jau pačiam vaidinančiam nuobodu ir nyku
kultetų teatro pedagogikos katedros vedėjo docento J. Kemscenoje, ir jis stengiasi tik kuo greičiau pasprukti, tai ko
pino, nuostatams nevergavo, lygiavos nedarė — išrinko tik
tikėtis iš žiūrovo? Erdvės — štai ko labiausiai trūko —
verčiausius. Todėl suvažiavo stipriausieji. Anykščiuose pa erdvės žmogui, minčiai, jausmui. Retas spektaklis išvengė
skirtos net trys pirmosios vietos — Jonavos „Azoto" ga statiškumo, iliustratyvumo, rezultatyvumo, netgi patys ge
mybinio susivienijimo kultūros namų (vad. J. Zujevas), Ma
riausieji ne be nuodėmės.
žeikių 5-osios vidurinės mokyklos (vad. M. Januška) ir
mokyklinio teatro recepto, modelio ar apibrėžimo,
Nidos kultūros namų (vad. L. Lygnugarytė) kolektyvams. Jo yra Nėra
dvasinė situacija — augimas, kuris gali įveikti abi
navos ir Mažeikių vaikai parodė tos pačios autorės E. Matu pusį tik
nepasitikėjimą. Ne veidrodžio,— švyturio jiems reikia,
laitės pasakas: „Nepaprastas gimtadienis" ir „Raganos mil
tegul
tas švyturys būna vaikų teatras.
tai". Tačiau kokie du nepanašūs spektakliai. Mažeikiečių
vaidinimas liaudiškos dvasios, stilingas, malonus akiai ir au
AUDRONĖ SABALIAUSKIENĖ
siai, tačiau vis dėlto neišvengęs melodeklamacijos ir statiš
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
kumo. Tuo tarpu Jonavos kolektyvas nuoširdus, energingos
darbo su vaikais ir paaugliais
vaidybos ir veiksmingas. Sudėtingas, darnus Nidos spektaklis
metodikos skyriaus vyresnioji
(„Žydroji paukštė") išsiskyrė aukšta scenine kultūra, tačiau
mokslinė bendradarbė

šventinis vaikų
teatrų šurmulys
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Nauja ir sena—vienam tikslui
Respublikos kultūros įstaigose, meno saviveiklos
kolektyvuose dabar dirba didelis būrys specialistų, bai
gusių aukštąsias bei specialiąsias vidurines mokyklas ir
įgijusių jose tam tikrų žinių. Tačiau gyvenimas nestovi
vietoje. Kiekvieni metai, kiekviena savaitė, pagaliau
kiekviena diena atneša ką ¡nors naujo. Kai kurie daly
kai pasensta. Ši gyvenimo dialektika ypač akivaizdi
dabartiniu laikotarpiu, kada visose mūsų veiklos srityse
vyksta išties revoliuciniai pertvarkymai. Taigi nori to
ar ne, tenka kritiškai vertinti turimas žinias, ieškoti bū
dų, kaip jas atnaujinti, papildyti, o labai dažnai ir nau
jų pasisemti.
Šią misiją ir atlieka Lietuvos TSR kultūros darbuo
tojų tobulinimosi institutas. Per septynerius savo veik
los metus institutas sudarė galimybę beveik visiems res
publikos kultūrinio švietimo įstaigų darbuotojams, meno
saviveiklos kolektyvų vadovams papildyti savo žinias,
perimti geriausiai dirbančių kolegų patirtį.
Paskutiniu metu, be anksčiau taikytų mokymo for
mų, dirbama ir naujomis, netradicinėmis. Viena iš jų —
kūrybinės laboratorijos.
Liaudies teatrų režisierių kūrybinę laboratoriją pa
bandėme organizuoti per sesijas. Pirmąją sesiją nese
niai surengėme tuo metu, kai vyko „Kauno rampa“.
Antrosios sesijos užsiėmimai vyko Taline. Trečioji se
s ija — tai dviejų savaičių stacionarinis darbas institute.
Kaune liaudies teatrų režisieriai žiūrėdavo „Kaimo
rampos“ spektaklius ir juos aptardavo. Diskusijos, ku
riose dalyvaudavo ir instituto dėstytojai, dažnai išaug
davo į platesnio masto liaudies teatro problemų svars
tymą. Ypač naudingas buvo susitikimas su režisieriumi
G. Padegimu, kur jis išanalizavo savo pastatyto spek
taklio režisūrinį sumanymą, atskleidė kūrybinio proce
so dėsningumus ir netikėtus vingius. Vėliau, pažiūrėję
analizuotą pjesę, liaudies teatrų režisieriai ją aptarė ir
įvertino.
Taline vyko susitikimai su estų teatrų režisieriais,
buvo dalyvaujama spektaklių peržiūrose, rengiami jų
aptarimai. Mūsų režisieriai susipažino su repeticijų Ta
lino teatruose procesu.
Dirbant Vilniuje, buvo atsisakyta įprastų formų.
Liaudies teatrų režisieriai beveik kasdien po pusdienį
praleisdavo Vilniaus dramos teatruose: stebėdavo repe
ticijas, dirbdavo individualiai su režisieriais profesio
nalais.
Liaudies teatrų režisieriai šia laboratorija buvo pa
tenkinti ir pageidavo tokias mokymo formas taikyti ir
ateityje. Suprantama, tai padaryti nėra lengva, pagaliau
kainuoja nepigiai, tačiau ir rezultatas yra.
1987 metais choreografijos kplektyvų vadovus pasi
tobulinti pakvietėme per Respublikinę moksleivių dai
nų šventę ir tarptautinį folkloro festivalį „Baltica—87“.

Didelius renginius kolektyvų vadovai stebėdavo ir
anksčiau, tačiau šį kartą vien žiūrėjimu neapsiribojome.
Kiekvienam kursų dalyviui buvo sudarytos galimybės
padirbėti vyriausiųjų baletmeisterių, asistentų padėjė
jais, t. y. dalyvauti kūrybiniame procese. Visi dalyvavo
ir generalinėse repeticijose, ir šventėse, taigi galėjo
įvertinti galutinius darbo rezultatus. Šventėms pasibai
gus, vyko karštos diskusijos, aptarimai. Reikėtų pažy
mėti tai, kad kvalifikaciją kėlę vadovai dirbo stebimi
reiklių pedagogų žvilgsnio. Tokia mokymo forma yra
be galo sunki, rizikinga, reikalaujanti tiek iš instituto
pedagogų, tiek iš švenčių organizatorių daug takto, pas
tangų, išradingumo. Antra vertus, jei norime, kad atei
tyje mūsų šventės būtų įdomesnės ir geresnės, turime
ugdyti pamainą.
Kita, šiaip jau laiko patikrinta, bet mūsų anksčiau
netaikyta mokymo forma — stažuotės kultūros įstaigose:
š. m. vasario mėnesį šeši rajoninių kultūros namų di
rektoriai stažavosi Radviliškyje ir Anykščiuose, du —
Respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose.
Ar naudingos buvo šios stažuotės? Štai keli atsilie
pimai.
V. Jurcikaitė, Biržų rajoninių kultūros namų direk
torė: „Stažuotė Radviliškyje man, tik pradėjusiai dirbti
kultūros namų direktore, buvo labai naudinga. Jau vien
tai, kad buvome labai draugiškai priimti, nuteikė mus
optimistiškai. Buvome supažindinti su kultūros namų
direktoriaus funkcijomis, darbo planavimu, paskirsty
mu, organizacine ir ūkine veikla. Buvo ko pasimokyti,
nes darbo patirtimi su mumis dalijosi „seni vilkai“. Aš
jau susidariau veiklos planą ir, grįžusi į namus, sten
giuosi pasinaudoti viskuo, ką sužinojau ir pamačiau
keldama kvalifikaciją institute, stažuodamasi Radviliš
kyje, lankydamasi Baltarusijos TSR.“
A. Makaveckaitė, Trakų rajoninių kultūros namų
direktorė: „Kalbu visos mūsų grupės, kuri stažavosi
Anykščiuose, vardu. Tokios stažuotės būtinos. Jos nau
dingos. Gali savo rankomis „pačiupinėti“ kultūros na
mų direktoriaus darbo kasdienybę, jo problemas. Stažavomės pagal iš anksto sudarytą darbo planą, kryp
tingai, kad kuo daugiau pasisemtume žinių apie atskiras
rajoninių kultūros namų veiklos sritis, suvoktume cen
tralizuotos kultūros įstaigų sistemos esmę. Buvome
supažindinti su kultūros namų finansine veikla, nagri
nėjome atskirų skyrių darbą, ryšius su kitomis rajono
įstaigomis ir organizacijomis.
Anykščių rajoninių kultūros namų direktoriaus
V. Budavičiaus atskleista darbo patirtis, jo sugebėjimas
išsaugoti darbuotojų kūrybiškumą, palaikyti darbingą
psichologinį klimatą kolektyve, rūpinimąsi darbuotojų
kvalifikacijos kėlimu mums buvo ypač naudingas. Sta
žuotė kai kuriais atvejais reikalingesnė negu paskaitos“.
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J. Subinas, Vilniaus m. N. Vilnios kultūros namų
direktorius: „Mes, miestų kultūros namų direktoriai,
stažavomės Respublikiniuose profsąjungų kultūros rū
muose. Gilinomės į darbo organizavimo, finansinius
klausimus, domėjomės naujovėmis. Dirbome daug ir
kūrybiškai. Dėkingi esame kultūros namų direktoriui
A. Petrošiui".
Taigi vien iš pasisakymų galime spręsti, kad sta
žuotė — efektyvi mokymo forma, todėl, nekreipdami
dėmesio į visus organizavimo sunkumus, stengsimės
jas rengti ir ateityje. (Juk minėtų kultūros įstaigų, ku
riose buvo surengtos stažuotės, vadovai dirbo ir savo
kasdieninį darbą).
Ieškodami naujų, neužmirštame ir senų, laiko pati
krintų mokymo formų. Jau trečias dešimtmetis respub
likos choreografijos kolektyvų vadovai kiekvienų metų
vidurvasarį susirenka į tradicines stovyklas pajūryje.
Tačiau ne į poilsio, o į darbo ir poilsio stovyklas. Dar
ir dabar dažnam tenka aiškinti, kodėl vidurvasarį ir
kodėl pajūryje? Atsakymas paprastas — vasarą daugelis
meno saviveiklos kolektyvų atostogauja, todėl vado
vams nereikia nutraukti repeticijų, o pajūryje įsikūrusi
Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fa
kultetų choreografijos katedra turi specialias patalpas,
čia dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai, kurie, kaip
ir fakultetų vadovai, nuoširdžiai padeda kelti respubli
kos choreografų kvalifikaciją. Poilsis ir darbas šiose
stovyklose derinami taip: nuo ankstyvo ryto iki prieš
piečių ir nuo pavakario iki vėlaus vakaro — užsiėmi
mai, o vidurdienį— prie jūros.
Šiame straipsnyje panagrinėjome tik kai kurias
kultūros namų darbuotojų ir meno saviveiklos kolek
tyvų vadovų tobulinimosi formas. Suprantama, jų yra
daugiau ir kiekviena iš jų turi savo pliusų ir minusų.
Vis dėlto kaip mes bedirbtume, formos bus neefek
tyvios, jei pats kultūros darbuotojas nenorės daugiau
sužinoti ir išmokti. Antra vertus, bet kuri kvalifikacijos
kėlimo sistema, taip pat ir kultūros darbuotojų, bus
netikslinga, jeigu gautos žinios nebus pritaikytos su
grįžus namo.
Trečia, visos formos yra tik dalinės, epizodinės.
Kultūros darbuotojas mūsų institute kvalifikaciją kelti
gali kartą arba du kartus per penkerius metus, vadina
si, su didžiulėmis pertraukomis, be to, pagal glaustą
vieno mėnesio programą.
TSKP Centro Komitetas ir TSRS Ministrų Taryba
š. m. vasario mėnesį priėmė nutarimą „Pertvarkyti
liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir specialistų
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sistemą", ku
ris įpareigoja sukurti nepertraukiamo mokymo sistemą,
numato konkrečius būdus šiam uždaviniui įgyvendinti.
Taigi visiems mums iškelti nauji uždaviniai, kuriuos
spręsime bendromis pastangomis.

KAZIMIERAS ANTANAITIS
LTSR kultūros darbuotojų
tobulinimosi instituto direktorius
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Išmokyti
dainuoti
galima
kiekvieną
Choro vadovo profesija jvairiašakė. Jis ir organizatorius,
ir pedagogas, ir chormeisteris, ir dirigentas. Bene svarbiau
sias chormeisterio veiklos baras — darbas su vokalu. Tačiau
dažnai saviveiklinių chorų vadovai tai pamiršta ir dainininkų
balso formavimui beveik neskiria dėmesio. Apie žmogaus
balso prigimtį, galimybes jį lavinti mintimis dalijasi Lietu
vos TSR nusipelnęs meno veikėjas, Valstybinio operos ir ba
leto teatro vyriausiasis chormeisteris Anicetas Arminas.

Žmogau balsas — gražiausias ir jautriausias muzikos inst
rumentas. Kiekvienas balsas — savitas. Kaip sunku rasti it
du vandens lašai panašius žmones, taip nėra ir vienodo
tembro balsų. Jei, pavyzdžiui, garsą „do" dainuos trys sop
ranai, garso aukštis bus tas pats, bet tembras skirsis. Nuos
tabi žmogaus balso savybė yra ta, kad net ir visai nelavintas
balsas, gali turėti nenusakomo žavesio, ko niekada negalės
pasiekti bemokslis instrumentalistas. Taigi nesunku suvokti,
kokia prasminga orkestro dirigentų dažnai vartojama frazė:
„smuikai, dainuokite!.."
Nepaprastas žmogaus balso jautrumas ir plastika, plati
dinaminė ir ypač emocinė skalė teikia didžiulių galimybių
išreiškiant pačius giliausius, intymiausius išgyvenimus, kontrastingiausias nuotaikas. Balso įtaigos galimybes dar padidina
glaudus sąlytis su prasmingu žodžiu. Įtaigesni ir emocingesni
chorai sutelkti iš „aksominio", puikaus, turtingo tembro
balsų. Ne be pagrindo apie dainininkus sakome: kokie sod
rūs bosai, skaidrūs tenorai ir pan. Arba priešingai: bespal
viai altai, suspausti sopranai... Žodžiu, kuo turtingesnių
tembrų balsai, tuo patrauklesnis, įdomesnis choras.
Ne tik pavieniai asmenys, net tautos turi tik joms bū
dingą balsų atspalvį, specifiką. Vengrų, ypač austrų ir vo
kiečių dainavimui būdingas non vibrato, gal net kiek nosinis
garsas. Toks balso charakteris leidžia lengviau pasiekti gerą
ansamblio kolektyvinio dainavimo intonaciją, nors klausytis
ne taip įdomu, nes pasigendama pilnumo, obertonų. Rumu
nai, bulgarai, italai dainuoja priešinga maniera: garsas sod
rus, tembrai įvairūs. Rusų balsams būdingas gilus, dažnai
gerklinis, atviras ir skardus skambesys. Monotoniški, lygūs,
nestiprūs, „plonyčiai", tarytum fleitos yra Rytų Azijos tautų
balsai.
Pabaltijo tautas greičiau galėtume priskirti prie bulgarų,
italų, nors ne vieną latvių chorvedį teko girdėti sielvartaujant
neva dėl tam tikro prikimimo.
Visame pasaulyje įsigalėjo itališkoji dainavimo mokykla.
Jos šalininkai visi, kas nori dainuoti tobulai, klasikine ma
niera.

vokalo mokyklos. Eksperimentas įrodė, kad net labai kuklius
Praeito šimtmečio pabaigoje, lietuviškiems chorams tik
kuriantis, apie vieną lietuvių chorų pasirodymą Rytų Prū balsus turinčius žmones galima išmokyti gražiai dainuoti bei
canto. Tą pabrėžė autoritetinga vokalo pedagogų, muzikų
sijos vokiečių spauda nepagarbiai atsiliepė: tarsi tai buvo
ne dainavimas, o „žąsų gagenimas“, ir dabar pakanka pa komisija.
buvoti laidotuvėse (kur pagal seną paprotį giedamos religi
Gali kilti klausimas: ar gali choras dainuoti tobulu uni
nės giesmės), vestuvėse, kad įsitikintume, jog žmonės ne sonu, jeigu jame yra daug, nors ir nuostabių, tačiau skir
moka reguliuoti savo balso. Neretai dar dainuoja negražiai.
tingo tembro balsų? Siekdami tobulo unisono, susidurtume
Galima suprasti ir būti atlaidiems minėtam Rytų Prūsijos
su neįveikiamais sunkumais. Chorvedys privalo įsisąmoninti,
lietuvių chorui. Nebuvo tuomet kam ir kada balsus la
jog iš labai balsingų dainininkų, juo labiau solistų, bepras
vinti. Užtat neturėtume leisti to dabar, kai masiškai rengiami
miška siekti tokio unisono, kokį turi, pavyzdžiui, Didžiojo
chorvedžiai, kai vis didesnis grožio poreikis. Ir vis dėlto
teatro solistų smuikininkų ansamblis. Perdėtos pastangos iš
dar ir dabar vienam kitam chore galima išgirsti kimius,
tikrųjų suprastintų žmogaus balsus, prarastume nepakartoja
švokščiančius, gerklinius, suspaustus, bespalvius, atvirai rė
mas jų savybes, o maksimalų rezultatą vargiai pasiektume.
kiančius ir kitokius ydingus balsus.
Kas nori iš balsų padaryti, tarkime, vargonų vamzdį, tegul
pasirenka atitinkamo tembro, be obertonų, t. y. prastus bal
Kokius turime balsus, kaip juos ugdyti ir tobulinti?
sus, jie gali būti visai kuklūs, bespalviai ir pan.) ir tegul
Vieno žmogaus taisyklingi veido bruožai, jis gražus, ki
ieško kamerinio skambesio. Bet skambių, gražių, kad ir labai
tas — priešingai. Taip ir balsai. Vieno — stiprus, galingas,
skirtingo tembro (bet ne ydingų) balsų unisonas bus nepaly
kito — vidutinio stiprumo, bet gražus. Iš vaikystės linkusiam
ginti pranašesnis, nes nebus iki įkyrumo unifikuotas ir šva
kūprintis, patariama daryti specialią mankštą. Norėdamos
rus, priešingai — liks spalvos, turtingi obertonai, veržli
būti lieknos, moterys privalo laikytis dietos, sportuoti. Va
vibracija, „žydėjimas". Išmanantis darbą chormeisteris sutvar
dinasi, yra priemonių padaryti įtaką net fiziologijai, nors
kys unisoną, neapvogęs balsų individualybės, neištrynęs tik jam
pakeisti iš esmės jos negalime. Taigi ir balsą,— jeigu jis
būdingo savitumo. Net priešingai. Specialistas suras, kaip iš
mažas, silpnas,— galima sustiprinti, jei kimus — paskaidrinryškinti ir tobulinti kiekvieną balsą, nenusižengiant būtinoms
ti, jei nėra aukštesnių garsų — diapazoną galima išplėsti. Iš
gero skambėjimo choro normoms. Drąsiai galime tvirtinti, kad
šiurkštaus padaryti švelnesnį, net kiek gražesnį. Būti bal
„solisto" kategorijos balsų geras chorvedys ne tik nesupras
singam, reikštų iš prigimties turėti tai, ką kitas tik besimo
tina, o priešingai — tobulina,
kydamas (žinoma, iš dalies) galėtų įgyti.
Įžymus praėjusio šimtmečio rusų dainininkas, Peterburgo
Neretai išgirsi—„neturiu balso". Ką gi reiškia „neturiu
balso?" Paprasčiausiai — netiesa. Balsą turi visi, nes ki Marijos (dab. S. Kirovo) teatro solistas J. Melnikovas (1832—
taip negalėtų kalbėti. Reikėtų klausti: koks mano balsas?
1906) kovojo prieš solistų-pedagogų negatyvų požiūrį į cho
Stiprus, nestiprus, gražus, negražus? Nebūtina net dainuoti,
rą. J. Melnikovas buvo šventai įsitikinęs, kad toks samprota
kad apytikriai galėtume jį charakterizuoti. Pakanka kalbos.
vimas (turima omenyje žala) apie dainavimą chore esąs ne
Žiūrėk, vieno kalbą vos girdi: neaiškūs, neskambūs žo sąmonė. Protingas dainininkas mėgėjas, artistas visada noriai
džiai. Kito kalba aiški, skiemenys rišlūs, melodingi. Mūsų
pasakymas „neturiu balso" turi būti tapatinamas su sąvoka dainuos chore nerizikuodamas susigadinti balsą arba sumen
kinti autoritetą. Pats J. Melnikovas jaunystėje buvo aktyvus
„nemoku dainuoti". Tai jau tiesa.
choristas.
Beveik kiekvienas tariamas „bebalsis", jei jis turi muzi
Pasaulio garsenybė — švedų dainininkas tenoras N. Ge
kinę klausą ir nėra chroniškai užkimęs, gali išmokti kultū
ringai dainuoti, t. y. gražiai vesti legato, ką italai vadina
da atsimena, kaip jis dėkingas chorvedžiui E. Eriksonui (tai
bei canto. Apie žmogų sakome, jog jis turi balsą, kai šis vienas ir dabar ryškiausių švedų chorvedžių). Jo vadovau
išsiskiria iš kitų. Tačiau balsas nebūtinai turi būti stiprus,
tai — sąlyginis dalykas, užtenka malonesnio nei kitų temb jamame chore jis išmokęs dainuoti.
Prieiname prie išvados, kad negali būti skirtingų požiū
ro.
Apie žmogaus balsą, jo ugdymą bei lavinimą, kaip voka rių į dainavimą (solinis, ansamblinis). Skirtinga gali būti
listai sako — apie balso „pastatymą", parašyta daug knygų
tik darbo su vokalu metodika. Su vienu reikės dirbti vienaip,
ir straipsnių. Bet ta literatūra skirta individualiam mokymui.
su grupe ar dideliu kolektyvu — kitaip. Tačiau ir vienu, ir
O chorvedybos vadovėliuose, mokymo priemonėse paprastai
kitu
atveju mokyti dainuoti turi vokalistas arba geras vo
tenkinamasi balso anatomijos, jos sandaros gvildenimu ar
kalo žinovas.
tik bendromis pastabomis apie jį.
Ar galima nors elementariai tobulinti choristo (tiesiog
Apskritai vokalo pedagogikoje buvo ir yra nemaža nuo
monių skirtumų ir požiūrių į balso formavimą. Teko pažinoti piliečio) balsą? Kaip jį lavinti ne individualiu, bet grupiniu
bent keletą vokalo pedagogų, kurie „balsą statė" skirtingai.
būdu? Kaip pasiekti garso kultūros, pasinaudojus geriausio
Neturiu tikslo gvildenti vokalo mokyklų specifikos, įų
mis vokalinės pedagogikos tradicijomis ir pasiekimais, per
pliusų ir minusų. Tai atskiras klausimas. Norėčiau tik ak trumpiausią laiką ir nedėkingomis (kolektyvinio darbo) sąlygo
centuoti teisingos ir vieningos vokalinės mokyklos bei darbo
mis? Taip, galima! Bet reikia bent dviejų dalykų. Pirma,
metodo svarbą, padedančių ugdyti gerą dainininką. O geram
vokalistui nesvarbu, kur, kiek ir ką dainuoti: operos sce besimokantysis turi fanatiškai norėti išmokti teisingai dai
noje arijas ar saviveiklos chore liaudies dainą. Svarbu — nuoti. Antra, chorvedžio žinios apie vokalą turi būti gilios
kaip dainuoti.
ir teisingos.
Išsklaidyti miglą, išjudinti vokalo pedagogiką iš stagNe kartą teko įsitikinti, kad dažnas chorvedys šią sritį
nacijos, suvienyti požiūrius, nurodyti klystkelius seniai pa
rūpo LTSR valstybinės konservatorijos vokalinio dainavimo suvokia miglotai ir paviršutiniškai. Į balso formavimo rei
kalus labai dažnai žiūrima kaip į antraeilį dalyką, jo reikš
katedros vedėjui prof. V. Daunorui. Prieš porą metų jo
mė laikoma formalia. Pasitaiko, kad pats chorvedys iš esmės
iniciatyva, Lietuvos TSR kultūros ministerijai pritarus, prie
LTSR kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto buvo suor nesupranta, ką aiškinąs. Taigi, jeigu norime gero rezultato,
ganizuota eksperimentinė vokalo studija. Pasitelkus 20 anks reikia kad ir chorvedys, ir dainininkas gerai įsisąmonintų,
čiau dainuoti nesimokiusių choro artistų, buvo stengiamasi
ko siekia. Choro vadovo (šiuo atveju vokalo pedagogo)
įrodyti, kad blogai dainuojama todėl, jog nežinoma garso pareiga choristui įteigti, argumentuotai paaiškinti, o dainuo
sudarymo mechanizmo principų, kad pedagogai vokalo pas jančiam patikėti tuo ir prasmingai dirbti.
laptis turi suprasti ne vienaip ar kitaip, bet tik taip, kaip
Kaip chormeisteris konkrečiai turėtų lavinti savo cho
ristų balsus — atskira tema.
šiandien reikalauja geriausias pasaulines tradicijas turinčios
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Su daina į ketvirtą
dešimtmetį

Vilniaus

statybininkų

kultūros

rūmų

nusipelnęs

Jau patsai rašinio pavadinimas sa
ko, jog turinys bus „jubiliejinis", su
daugybe gražių žodžių, pagyrimų. Gal
ir taip. Todėl, kad noriu pasidalyti ke
liomis mintimis apie LTSR nusipelniusį
kolektyvą, moterų chorą „Eglė", ap
žvelgti jo praeitį. Gal vieną kitą kas
dienio darbo „paslaptį" išduosiu.
Chorinės muzikos puoselėtojai su
nerimu stebi, kaip tuštėja žiūrovų sa
lės, kaip vis mažiau gerbėjų atsiliepia
į afišų kvietimus. Maža žiūrovų pro
fesionalių chorų koncertuose, dar ma
žiau — saviveiklinių chorų pasirody
muose. Net chorų sukaktims skirtuose
koncertuose, kai išsiuntinėjami ir as
meniškai įteikiami kvietimai, ne vi
sada atsilyginama chorams bei jų va
dovams už didelį meninį bei organiza
cinį darbą žiūrovų dėmesiu.
Todėl itin džiugu, kad Kovo 8-ąją
į Meno darbuotojų rūmų Baltąją salę
nesutilpo visi, net ir pasiryžę stovėti.
Tą dieną vyko „Eglės" choro koncer
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moterų

choras

„Eglė"

tas, skirtas kolektyvo trisdešimtmečiui,
bei vadovo, respublikos nusipelniusio
artisto Jono Kavaliausko penkiasdešimt
mečiui ir kūrybinės veiklos trisdešimt
mečiui pažymėti.
Suskambo pirmieji dainos akor
dai. ..
Dažnai visų chorų darbo pradžia
panaši: į įstaigą ar klubą pakviečiamas
chorvedys (kartais jis ateina ir pats,
įtikina „aukščiau stovinčius", jog bū
tina įkurti chorą), ima organizuoti dai
nininkus, toliau — pirmieji pasirody
mai, džiaugsmai ir nusivylimai.
„Eglės" choro kelią galima suskirs
tyti į du laikotarpius: 12 ir 8 metų.
Iš pradžių tai buvo Lengvosios pra
monės ministerijos pavyzdinis choras
„Aidas", kuriam vadovavo J. Vanagas.
Tačiau po dvylikos metų, turėdamas
savo siekių, būrys dainininkių išėjo
iš choro ir nutarė organizuoti atskirą
kolektyvą.
Buvo aptartos kelios vadovų kan

didatūros. Visų žvilgsniai krypo į Vil
niaus valstybinio pedagoginio instituto
Muzikos katedros choro dirigavimo
dėstytoją, nusipelniusio vyrų choro
„Varpas" chormeisterį Joną Kavaliaus
ką.
1970 m. spalį įvyko pirmoji repe
ticija su naujuoju vadovu, o choro
globėju tapo LTSR statybos ministe
rija.
1971 m. vasarį Vilniaus statybi
ninkų kultūros rūmų moterų chorui
suteiktas respublikos liaudies choro
„Eglė" vardas. Po mėnesio, kovo 8-ąją,
„Eglė" pirmą kartą pakvietė klausy
tojus į Vilniaus paveikslų galeriją. Šią
dieną choras pagrįstai laiko savo var
dadieniu ir naujuoju gimtadieniu.
Tęsiasi šventinis koncertas
Baltojoje salėje. Darniai liejasi choro
balsai, juvelyriškai išdailinti koncerto
programos kūriniai...
Susimąstai: kas ta jėga, ilgus me
tus jungianti pačių įvairiausių profe

sijų, skirtingo išsilavinimo ir amžiaus
moteris? Ar trumpos koncertų minu
tės kompensuoja skubėjimą iš darbo į
repeticijas (dirba 2—3 kartus per sa
vaitę), vakare pro langą besidairančias,
mamos laukiančias vaiko akutes, kar
tais gal ir griežtesnį šeimos galvos
žvilgsnį?
Bendraudami su saviveiklininkais
girdime: „Negaliu gyventi be dainavi
mo11 arba „Daina — mano gyvenimas".
O, žiūrėk, jei kartais tokio „negalinčio"
vadovas nepaima į kelionę ar koncer
t ą — ir sudie, chore.
Pasikalbėjęs su „eglaitėmis", tokių
garsių frazių neišgirsi, o neišvažiavu
sios kelionėn nepasitenkinimo nerodo
ir, toliau lanko repeticijas. Ir kiekvie
nai choristei „Eglė" yra ne vien po
mėgis dainuoti, bet neatskiriama gy
venimo dalis. Sunku būtų surasti ko
lektyvą, kuris savo vardą brangintų
labiau nei „Eglė". Branginamas ne vien
darbu, bet ir nuoširdžiais santykiais,
pagarba vienos kitai, mokėjimu būti
greta nelaimėje ir džiaugsme. Ir todėl
dažna dainininkė su pasididžiavimu iš
tars: „Eglėje" aš ne vien dainuoju: su
ja gyvenu".
Tada ir pajunti didelę jungiančią
jėgą.
Koncertas įpusėjo. Po atlikto kūri
nio, kaip visad santūrus, pasitempęs,
scenoje beveik nesišypsantis, publikai
nusilenkia Jonas Kavaliauskas...
Dirigentas. Vienam šis žodis nusa
ko profesiją, kitam pasilieka tik įrašas
aukštojo mokslo diplome. „Eglėje" šis
žodis turi savo reikšmę, net ir kalbant
tariamas didžiosiomis raidėmis — mūsų
DIRIGENTAS...
Žodis, reiškiantis kantrų kasdieninį
darbą ir nemigo naktis, sceninį jaudulį,
žmogiško atvirumo, o kartais ir silpnu
mo minutes, didžiulę pagarbą kiekvie
nai dainininkei ir nepaprastą atsidavimą
bendram reikalui.
Senokai pažįstu Joną. Keletą metų
teko dirbti jo „Eglėje". Kuo jis impo
nuoja kaip saviveiklinio choro vado
vas?
Pirmiausia, labai rimtu, profesiona
liu požiūriu į darbą, tikslo žinojimu.
Kiekviena jo repeticija iki mažiausių
smulkmenų suplanuota, aišku, ko joje
siekiama. Nepamenu, kad bent viena jų
būtų „tuščia".
Neteko matyti J. Kavaliausko pasi
metusio ar nusivylusio, nors priežasčių
tam ne viena dešimtis buvo. Niekad
neteko girdėti, kad jis kuo nors kal
tintų chorą. Kiekvieną nesėkmę jis pri
siima vien sau.
Jubiliejinis koncertas artėja į pa
baigą. .. O būta jų nemaža, būtų įvai
rių. Kaip byloja choro metraštis, jau
beveik įžengta į ketvirtąjį šimtą.
Yra dar chorų, kurie savo darbą
organizuoja „nuo progos iki progos",
aktyviai dirbdami tik pakilimo laiko
tarpiu — prieš konkursą, išvyką ir pan.

„Eglė"— vienas iš pastoviausiai
koncertuojančių respublikos saviveikli
nių chorų. Dažnas svečias rajonų kultū
ros namuose, įvairiose Vilniaus salėse,
mielai dalyvauja Dainų švenčių bei cho
rų sąskrydžių repertuaro perklausose.
Aktyvi koncertinė veikla neleidžia už
migti ant laurų, palaiko gerą choro for
mą. Pasak J. Kavaliausko, „mes visada
galime koncertuoti, nors rytoj.. ."
Gausus choro repertuaras. Padainuonuota per 300 įvairiausių epochų ir
stilių, charakterių ir nuotaikų kūrinių.
Vien jubiliejinio koncerto metu skam
bėjo septyniomis kalbomis atliekami
kūriniai.
Kita vertus, „Eglės" repertuaras
beveik „savas". Daug lietuvių kompo
zitorių paskyrė kūrinius šiam chorui,
daug kūrinių gimė autoriams bendra
darbiaujant su kolektyvu. Neišdyla iš
choro atminties V. Barkausko „Nu
silenk savo žemei" bei P. Dikčiaus
„Moters paveikslai“ oratorijų atliki
mai, o autorių pasiryžimas rašyti di
delį kūrinį saviveikliniam chorui —
didžiausias kolektyvo meistriškumo pri
pažinimas.
O kiek kompozitorių „Eglė" su
grąžino" moterų chorams. Prisiminkim —
apie 1970 metus Lietuvoje jutome di
delį vyrų chorų pakilimą: „Varpo" per
galės tarptautiniame konkurse Italijoje,
galingai griaudžiantis „Perkūnas", pla
čiai išskleidęs dainos sparnus „Saka
las". Į juos ir krypo kompozitorių
žvilgsniai, tačiau spartus „Eglės" me
ninis augimas greitai atkreipė kūrėjų

dėmesį, o tuo sėkmingai pasinaudojo
ir kiti moterų chorai.
Tarp chorvedžių dar vyrauja toks
principas: „Prašyk ko nori, tik ne kū
rinių partitūrų..." J. Kavaliauskas vi
suomet pasidalins. Mat per aštuonio
lika metų „Eglės" choras nė karto net
repetuoti nebuvo pradėjęs kūrinio, esan
čio kito choro repertuare, todėl kiek
vieno „savo" kūrinio atlikimas būdavo
savita premjera, o po premjeros argi
gaila...?
Baigėsi jubiliejinis „Eglės" choro
koncertas. Nuoširdūs padėkos aplodis
mentai, pavasario gėlės, suvenyrai...
Staiga prisiminiau choro suvenyrų
ir apdovanojimų muziejėlį. Turtingas —
per paskutinius aštuoniolika metų da
lyvauta įvairiausiuose konkursuose, ap
žiūrose ir nė karto nenusileista žemiau,
negu į pirmą vietą (!).
Su koncertais apkeliauta bemaž vi
sa šalis, dainuota kone visose sąjun
ginių respublikų sostinėse. „Eglei" plo
jo VDR, Lenkijos, Čekoslovakijos, Bul
garijos, Vengrijos, Rumunijos klausy
tojai, temperamentingi tolimosios Kubos
gyventojai. Ir kur „Eglės" moterys ne
dainuotų, visur jaučia širdžių artumą,
visur skamba žodžiai: Eglė, Vilnius,
Lietuva.
Gyvuok, įžengusi į ketvirtą dešimt
metį, skambėk dainomis, garsink mū
sų Lietuvą, miela „Egle"!

„Eglė“ koncertuoja Meno darbuotojų Baltojoje salėje.

RAIMONDAS KATINAS
LTSR nusipelniusio valstybinio
televizijos ir radijo komiteto
mišraus choro chormeisteris

A. Stasyčio nuotraukos
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riškumas, vis daugiau žmonių galėjo atskleisti savo sugebė
jimus, ir 1976 metais už ilgametį darbą, kūrybinius ieškoji
mus, dailės propagavimą ir estetinį auklėjimą pirmai studijai
Lietuvoje buvo suteiktas liaudies studijos vardas.
Kai 1982 metais studijai pradėjo vadovauti dailininkė
Jolanta Dovydaitytė, ją lankė 20 žmonių, šiandien į užsi
ėmimus ateina 45. Tarp jų šeši liaudies meistrai.
Ne kartą teko lankytis „Vaivorykštės" dailės studijoje.
Praveri jos duris ir iš karto pamatai kūrybinio darbo nuo
taiką — skirtingo amžiaus žmonės palinkę prie piešimo lentų
ir tapo. .. Ir tyla, kuri pasitinka kiekvieną įėjusį, byloja tik
apie tai, kad žmonės susikaupę ir atsidavę rimtam kūrybin
gam darbui. Malonu tada matyti pražilusius ir jaunus žmo
nes, kurie skiria savo laisvalaikį mėgstamam užsiėmimui.

Seniausioji
dailės
studija
Pačiame Kauno centre įsikūrusiuose Profsąjungų kultūros
rūmuose jau keturiasdešimt antrus metus veikia seniausioji
Lietuvos dailės studija „Vaivorykštė".
Ilgas ir turiningas jos kelias. Dar 1946 metais, kai tik
pradėjo gyti neseniai pasibaigusio karo žaizdos, Lietuvos TSR
nusipelnęs meno veikėjas Jonas Buračas subūrė pirmuosius
dailės mėgėjus. Per keturis dešimtmečius keitėsi vadovai
(studijai vadovavo A. Žmuidzinavičius, E. Survila, V. Lukš
tas, A. Bulaka ir kiti), dalyviai, tačiau niekada nenutrūko kū
rybinis darbas, turininga veikla. Augo studijos narių meist

Kauno
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profsąjungų

kultūros

rūmų

liaudies

dailės

studija

„Vaivorykštė".

Nors vyriausiosios narės Sofijos Tomanienės pase įra
šyti 1909-ieji, o jauniausiojo Roberto Jonavičiaus 1962-ieji
gimimo metai, tai netrukdo jiems rasti bendrą kalbą ir su
prasti vadovės aiškinimus. Studijos nariams suteikiama di
delė kūrybinė laisvė — nevaržomas lankymas, nes žmogus,
nesusižavėjęs tapyba,— pats nelankys. Be to, neįmanoma 45
mėgėjams dailininkams vienu metu sutilpti kambaryje, kur
normaliai dirbti gali tik 10. Todėl visai nenuostabu, kad di
desnė dalis darbų sukuriama ne studijoje, o namuose, gam
toje, kūrybinėse išvykose. Tokie darbai studijoje aptariami
ir pataisomi.
Skirtingi keliai žmones atvedė į studiją. A. Valentinienė
pirmąjį savo paveiksliuką nutapė išėjusi į gamtą su anūku,

A. Pilvelio nuotrauka

kuris buvo pasiėmęs dažų. Parneštas namo darbelis patiko
visiems. Nuo tada, kai tik turi laisvą valandėlę, visada už
suka į „Vaivorykštę". I. Krulickienę paskatino poezija, ypač
J. Jakšto eilės. J. Sorokienei pasiūlė ateiti į „Vaivorykštę"
tapyti dailininkas Vytautas Kaušinis, nors prieš tai jinai
nebuvo nutapiusi nė vieno paveikslo. F. Jurevičienę įkvėpė
jū ra ...
Vadovė J. Dovydaitytė neprimeta savo profesionalių įgū
džių tiems, kurie yra daugiau linkę į primityviąją tapybą.
Ji nevaržo žmogaus, kiekvienam stengiasi išsaugoti tik jam
būdingą tapymo manierą. „Žmonės yra savarankiški, jeigu
už rankutės vedžiosi — tai nieko nepasieksi" — taip sako stu
dijos narė J. Sorokienė. Ir nenuostabu, nes studiją lanko
daugiau pagyvenę žmonės. Tai, kad kiekvienas narys turi
savo stilių ir braižą, yra tik sveikintinas dalykas, nes kitaip
jie supanašės, praras save.
Čia rasime tarnautoją ir inžinierių, darbininką ir pe
dagogą, gydytoją ir pensininką. Įvairus studijos narių am
žius, išsilavinimas, nevienodi poreikiai, pagaliau, charakteriai.
Taigi su kiekvienu nariu reikia kitaip bendrauti, o tai nėra
lengva.
Dailės mėgėjai labai organizuoti, be to, daug padeda
„Vaivorykštės" seniūnė, optimistė ir keliautoja F. Jurevi
čienė. Ji ne tik puikiai tapo, ji visa siela atsidavusi šiam
pomėgiui (kaip pati sako —„aš pats laimingiausias žmogus
pasaulyje — kai paišau"), ir labai rūpinasi organizaciniais stu
dijos reikalais: parodų organizavimu, išvykomis, ekskursijo
mis, dokumentų tvarkymu. Jos dėka studijoje yra didelis
ir turtingas albumas su visų vadovų nuotraukomis, jų pa
veikslų reprodukcijomis. Čia ir visų studijos narių, surengausių per paskutiniuosius metus personalines parodas, nuo
traukos, taip pat nuotraukos iš studijos gyvenimo ir kelionių.
Visa, kas jaudina studijos narius, atsispindi jų perso
nalinėse parodose, kurios rengiamos Kauno miesto įmonėse,
organizacijose, mokyklose, kino teatruose, taip pat Vilniuje.
Buvo pasikeista parodomis su Talino, Rygos dailės mėgėjais,
surengta bendra paroda Jaltoje. Vien per paskutinius trejus
metus net 17 studijos narių surengė personalines parodas.
Personalinių parodų iš tiesų daug. Ne visos jos vienodos
meninio lygio, skiriasi temos ir stiliai — kaip ir patys žmo
nės.
Parodos — tai ataskaita visuomenei, ataskaita ir sau. Vy
resniųjų žmonių darbuose vaizduojama tai, kas jiems gy
venime sukėlė malonius prisiminimus, kas liko iš vaikystės.
Jaunesnieji nariai tapo tai, ką mato šiandien. Jų paveiksluose
rečiau pamatysi pasaką, liaudies šventę, istorinius įvykius.
Tačiau ir jiems netrūksta kūrybinės fantazijos.
Po parodų visi paveikslai grąžinami autoriams, nes nėra
patalpų, kur būtų galima laikyti parodų fondą.
Liaudies studija „Vaivorykštė" ir keturi jos nariai tapo
Antrojo sąjunginio liaudies kūrybos festivalio, skirto Di
džiosios Spalio socialistinės revoliucijos 70-mečiui, laurea
tais, J. Sorokienė apdovanota TSRS LŪPP sidabro, F. Ju 
revičienė — bronzos medaliu.
Kaip ir kiekviena studija, „Vaivorykštė" turi savų neiš
spręstų problemų. Tai ir ankštos patalpos, ir dažų bei mol
bertų trūkumas, ir daugelis kitų. Kiek gali, jai padeda Kau
no profsąjungų kultūros rūmai, dalį medžiagų nusiperka pa
tys studijos nariai.
Linkime „Vaivorykštei" energijos, kūrybinio džiaugsmo
ir tikimės, kad tolimesnis jos kelias bus tiesus ir turiningas.
ALGIRDAS KLIUKAS
Mokslinio metodinio kultūros centro
dailės skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis

T yliųjų
dainų
kūrėjas
Tu vėl stovėsi, tu vėl bylosi
Ne savo lapų ramų ošimą,
Kūrėjo mintį, naktų svajones,
Žiedu žydėsi vasarą žiemą...
S. Karanauskas. „Ąžuolui", 1986
Į savo šešiasdešimtmečio šventę Stasys Karanauskas (g.
1928.12.31, Šaltinių k., Utenos apskr.) atėjo pūslėtomis ranko
mis nuo kirvio ir kalto, su skambančiomis širdyje dainomis,
su savo kančia ir svajonėmis, su spalvotais sapnais, laukian
čiais įkūnijimo drobėje, medyje ar poezijoje.
Nežinau, kuo pirmiausia turėtume pavadinti mūsų žymųjį
liaudies meistrą — poetu, tapytoju, skulptoriumi ar filoso
fu, nes skaudi neganda, patirta vaikystėje, kai trylikametis
neteko klausos, jo nepalaužė. Neaukšto ūgio, vaikystėje bu
vęs nenuorama, kaip pats sako, „geras paukštukas", išaugo
į giliai mąstančią, stiprios dvasios asmenybę, ieškančią žmo
gaus buvimo pasaulyje prasmės ir randančią ją kūryboje.
„Vidaus gyvenimas, netekus girdėjimo, man tapo labai sle
giantis, stumiantis į neviltį, neveiklumą ir reikėjo milžiniškų
pastangų, kad būčiau šiokiu tokiu žmogumi, šio to pasiek
čiau. Ir man vis dėlto pasisekė prasimušti iš to slegiančio
kiauto. Bet amžinai turiu stengtis, kad jis vėl neužsidary
t ų ...".
Autobiografijoje S. Karanauskas rašo, kad karštą būdą,
darbštumą, knygų, dailės ir dainų meilę yra paveldėjęs iš
tėvų. Iš prigimties buvęs muzikalus, dainavęs chore, grojęs
kanklėmis,— turėjo visko atsisakyti. Tik atmintyje išsaugojo
paukščių giedojimą, medžių šlamėjimą, žmonių balsus. (Jo
graudi rečitatyvu sudainuota daina skamba R. Verbos ir
L. Pangonytės 1979 m. sukurtame dokumentiniame filme „Mes
iš medžio ir dainų").
Užsivėrus mokyklos durims, knygos tapo berniuko, pas
kui jaunuolio, mokykla, jo universitetas — iš jų sėmėsi iš
minties, jos maitino be galo veržlią, temperamentingą sielą,
alkaną pasaulio ir gyvenimo pažinimo. „Norėčiau būti pro
tingas, daug žinoti, jausti, kaupti savyje dideles mintis ir
jas pareikšti darbais",— rašė dienoraštyje, kurį laikė savo
geriausiu draugu. Įrašė jame ne vieną Senekos, Epikteto,
Helvecijaus ir kitų senovės filosofų mintį, kuriomis sekė
formuodamas savo charakterį. Skaitė P. Cvirkos, J. Biliūno,
Vienuolio raštus; S. Lagerlef, V. Hugo, R. Tagorės, F. Dos
tojevskio vaizduojami pasauliai teikė jam dvasinio peno.
„Daug skaitydavau įvairiausio turinio knygų ir mokinausi
iš
gyventi, tuo tarpu žmonės man nedarė įtakos (...)
Mano galvoje siautė ištisi spiečiai minčių, klausimų ir sva
jonių. .. Iš įvairių aplinkybių spėjau savo ateitį (...) Nors
spėjimai neišsipildė, bet tenkinausi tuo, kad supratau žmo
gaus kilimo, tobulėjimo ir smukimo dėsnius..
Vaikinas negalėjo viso laiko skirti vien savišvietai,—
jis buvo kaimo „auksarankis"—nuo 17 metų drožinėjo kultu
ves, druskines, tabokines, lumzdelius ,kankles, domėjosi as
tronomija, mokėsi bitininkystės, išmoko fotografuoti. Iš vai
kystės buvo geras piešėjas, apie 1950 m. rimtai susidomėjo
piešimu, tapyba. („Tikėjau, kad dailėje daugiausia galima
įkūnyti savo minčių, jausmų ir svajonių"). Lankė parodas
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Anykščiuose, Utenoje Vilniuje. „Sistemingai dailės mokslų ne
teko išeiti. Skaitydamas rasdavau kokią žinutę ar patarimą
piešėjams". Skaitęs meno filosofiją ir istoriją, džiaugėsi dai
lininko L. Surgailio padovanotu P. Kalpoko „Tapybos tech
nikos vadovėliu". Piešti įgudo kopijuodamas fotografijas,
paveikslus, išsiugdė supratimą apie kompoziciją, peispektyvos
principus. Iš fotonuotraukų yra nupiešęs apie 300 portretų
pieštuku, sanginu, o iš Adomynės bažnyčios dekoratoriaus
J. Koščio išmoko gruntuoti drobę, pradėjo tapyti aliejiniais
dažais.
S. Karanausko tapyboje yra dvi linkmės: realistinė, kur
vyrauja romantiški peizažai („Medis žaliuoja", „Mėlynas
ąžuolas", „Berželiai žiemą"), istorinės temos („Vorutos pilia
kalnis", „Utenos piliakalnis", „Pakalnių piliakalnis"), portretai
(„Daržininkas", „Sportininkas") ir fantastinė, kur autorius duo
da laisvę lakiai fantazijai, kur nerealūs pasauliai pinasi su
realybe. Kaip portretuose, taip ir siužetiniuose paveiksluose
jaučiama gera piešėjo ranka.
*
1958 m. pradėjęs drožinėti smulkias skulptūras, o nuo
1970 m. tapęs monumentalistu, jau visam laikui Stasys pa
sinėrė į „medžio stichiją"— ji tapo reikšmingiausia jo kūry
bos sritis, joje S. Karanauskas iškilo kaip vienas stipriausių
liaudies meistrų. Visa Aukštaitija nušviesta jo sukurtomis
„medinėmis saulėmis": Utenos, Anykščių, Švenčionių, Za
rasų, Varėnos, Ignalinos ir kitų Lietuvos rajonų memoriali
nėse vietose, pakelėse, prie sodybų, kapinėse rymo harmo
ningų proporcijų stogastulpiai („Sėjėjas", „Karaliai", „Kris
toforas", „Ežerinis", „Žalčiai" ir kt.). Sukūrė ne vieną pa
minklą šviesiųjų aukštaičių atminimui: archeologui Pranciškui
Vilčinskiui, rašytojams ir poetams Konstantinui Jasiukevičiui,
Antanui Vienažindžiui, Antanui Baranauskui, Karolinai Praniauskaitei, Jonui Biliūnui, Antanui Miškiniui ir kt. Meist
rą įkvepia kūrybai liaudies dainos ir legendos — Juodkran

tėje iškilo „Neringa", Palūšėje—„Žalčiai"; Čiurlionio kelią
puošia karūnuotas stogastulpis su mitologiniais žalčiais, kurių
įvaizdį yra mėgęs pats Čiurlionis.
S. Karanausko monumentalistikoje ypač ryškiai išsaugota
tradicinė stogastulpio struktūra. Jo darbai monolitiški, labai
harmoningų proporcijų, neperkrauti dekoru, profiliuotais stie
bais, įvairių formų stogeliais. Juos puošia horeljefinėmis fi
gūromis, kurias meistras dažniausiai skobia iš abiejų pusių.
Tokio pobūdžio komponavimui impulsą — kaip jis pats sa
k o — davė žymusis XIX—XX a. ribos liaudies skulptorius
Vincas Svirskis, kurio darbų dar ir dabar galima matyti ne
tik muziejuose, bet ir gyvoje aplinkoje apie Kėdainius ir
Panevėžį, Bet nauji laikai, atnešę kitas socialines sąlygas,
kitą kultūrinį klimatą lemia S. Karanausko kūrinių šiuo
laikišką formą ir turinį. Kiekvienas darbas gimsta lydimas
stipraus emocinio išgyvenimo: „Drožiu tai, kas prie širdies
arčiausia...". Darbo įrankius pasidaro pas kalvius. Prie me
džio ateina gerai apgalvojęs idėją, siužetą — tuo jis priešin
gybė Ipolitui Užkurniui, kuriam dažnai pats medis darbo
procese „paperša mintį". Kai žiūri į S. Karanauską dirbantį,
jauti, kad medį jis myli kaip gyvą būtybę, kala atsargiai,
vis paglostydamas, lyg atsiprašydamas, lyg bijodamas sužeisti,
įskaudinti. .. Beveik visi S. Karanausko stogastulpiai užbai
giami jo paties drožtomis viršūnėmis, kuriose jis kūrybingai
transformuoja liaudies meno simboliką — saulę, mėnulį, žvaigž
des, gėlių žiedus. Jautriai sukomponuotos, dekoratyvios, jos
įauga harmoningai į visumą ir tarsi kelia sunkų paminklo
masyvą į viršų, kuria lengvumo įspūdį.
Menininko gyvenime nuolat persipina trumpos atradimo
džiaugsmo akimirkos su nuolatiniu nepasitenkinimu savimi, su
nuolatiniu savęs aukojimu. Tai vaizdingai išreiškia S. Kara
nauskas savo eilėraštyje „Skiedryno dainos" kurio net rit
mas, man rodos, kažkoks „aštrus", kaip kirvio kirtis:
Skiedryno dainos — triukšmingos, šiurkščios,
Vargas ir laimė — kartu sudėta...
Skersvėjai lauko, kirčiai botago,
Perkūno trenksmas — galvai išdidžiai!
Spinduliai saulės — nugarai lenktai,
Kirvis plieninis — rankai pūslėtai,
Aštriosios skiedros — veidui kapoti,
Ąžuolo storis — gysloms tampyti,
Kaltai lenktieji — tavo kantrybei,

S. Karanauskas. Sėjėjas
S. Karanauskas. Miškininkas
S. Karanauskas. Antkapinis paminklas.
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Autoriaus nuotraukos

Ilgosios dienos — darbui be galo,
Tamsiosios naktys — skausmingai snausti,
Rytas geltonas — sunkiai pakilti,
Užbaigtas darbas — nusiminimui.
Tavo svajonė dvasios neteko:
Rūsčiai sustingo grubiai tašyta,
Tuščias, nuliūdęs šalin žingsniuoji,
Siela išsekus. Kūnas pavargęs...
Poezija — trečioji mūza, kuri lydi meistrą nuo jaunystės
dienų. „... Gera poezija bė galo stipriai mane veikia i r . ..
gąsdina, liūdina. Ji man primena seniai mirusį garsų pasau
lį — dainas, kurių lig šiam laikui negaliu užmiršti..." Nors
ir liūdina, bet pakelia iš kasdienybės dvasią, suteikia jai
sparnus. Meistras daug skaito ir pats rašo eilėraščius. Vieni
jų — šmaikštūs, šaipokiški, apdainuojantys kūrybinius liau
dies menininkų seminarus, kituose — gilesni dvasiniai išgy
venimai. ,,Protėvių takai", „Anksti rytą", „Praeities vizija",
„Šaltiniai", „Perkūno oželis" ir daugelis kitų galėtų suda
ryti gražų liaudies menininko — poeto kūrybos tomelį, arba
išleisti kartu su jo skulptūros darbų reprodukcijomis.
Tad linkėdami, kad trys mūzos ir toliau kaitintų jo
širdį nerimu ir meile savo pašaukimui, kad gerosios laumės
nuverptų jam ilgą gyvenimo kelią, palinkėjimą užbaigsime
jo paties posmu:
Jei dėl nelaimių širdį gelia,
Tu prisimink dažniau Staselį,
Tą filosofą ir šaipoką,
Pro ašaras jo tylų juoką,
Ir tau iš karto palengvės...

Poezijos
paskirtis
teatralizuotame
renginyje

Kasmet respublikoje vyksta Šimtai įvairaus masto teat
ralizuotų renginių, kurie dėl sugestyvios, originalios formos Ir
Intelektualaus estetinio turinio darosi vis populiaresni. De
ja, šis gana plačiai mokslininkų Ištyrinėtas ir aptartas meto
Zita Žemaitytė
das kelia nemaža keblumų renginių organizatoriams. Iš pa
tirties matyti, kad tai susiję su metodikos stygiumi. Meto
dikos, pateikiančios ne gatavus receptus, ne pavyzdinius
* scenarijus, o tokios, kuri nagrinėtų esminius teatralizavimo prin: cipus, specifinius klubinės dramaturgijos dėsnius, meninių išs raiškos preimonių sintezės ir panaudojimo galimybes. Norė: darni atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas
ir būdus joms išvengti, apie poezijos panaudojimą teatrali
zuotuose renginiuose pasidalyti mintimis paprašėme LTSR
valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų teatro peda
gogikos katedros vedėją, docentą Juozą KEMPINĄ.

Teatralizuoto renginio scenarijaus autorius savo režisū
rinę koncepciją išdėsto parinkdamas gyvenimo faktus, atitin
kamai juos sugrupuodamas ir numatydamas meninės išraiškos
priemones.
Scenarijų sąlygoja renginio polifunkcionalumas. Kiekvie
name renginyje pedagoginių, socialinių, informacinių, komu
nikacinių, pramoginių ir kitų funkcijų ryšys ir santykis vis
kitoks, paprastai padiktuotas įvykio ar situacijos, nulemian
čios ir teatralizavimo pobūdį, ir renginio stilistiką bei me
nines išraiškos priemones. Ilgamečiai stebėjimai leidžia da
ryti išvadą, kad scenarijaus rašymas daugeliui kultūrinio švie
timo darbuotojų — neįveikiamas barjeras, dažniausiai atsira
dęs dėl prasto scenarinio meistriškumo disciplinos dėsty
mo kultūros mokyklose (vidurinėse ir aukštosiose) ly
gio. Kultūrinio švietimo darbuotojai, neturėdami susiforma
vusių kūrybinių scenarijaus rašymo įgūdžių, šabloniškai „te
atralizuoja" renginius. Štai kodėl kuo įvairiausios masinio
kultūrinio švietimo darbo formos daugelyje respublikos ra
jonų susiniveliavo,— nebeatskirsi teatralizavimo nuo iliust
ravimo. Pastaraisiais metais ypač madingas teatralizuotų ren
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ginių „tradiciškumas", iš tikrųjų tai yra užkonservuotų dramaturginių-režisūrinių štampų rinkinys, kurį kiekvienas pri
sitaiko bet kokiam renginiui. Gal dėl šios priežasties dalis
kultūrinio švietimo darbuotojų vis dar skundžiasi gerų sce
narijų stygium, užmiršdami svarbiausia,— didžiausio povei
kio pasiekiama tada, kai režisierius ir scenaristas yra vienas
asmuo, arba kai scenarijų rašo vieninga kūrybinė grupė.
Nesislėpkime už gatavų—„tradicinių"— sprendimų, tų
pačių „daugkartinio naudojimo" dramaturginių kompiliacijų,
kadangi kiekvieno renginio dokumentinė medžiaga yra sa
vita, konkreti ir nulemia menines priemones.
Labai dažnai teatralizavimui poezija naudojama nevy
kusiai. Neatsižvelgiama į renginio pobūdį ir paskirtį (pa
vyzdžiui, pramoginiame renginyje poezija skamba pompastiš
kai ir nenatūraliai)į Pasidarė ypač madinga renginių epizodus
jungti eilėraščių „tilteliais", o tai rodo, kad laikomasi primi
tyvios ir klaidingos teatralizavimo sampratos. Manoma, kad,
parinkus idėjiniu-teminiu turiniu renginio temą atitinkančius
eilėraščius, bet kokio žanro ar turinio koncertiniams nume
riams galima suteikti idėjinio ir politinio kryptingumo. Toks
net paprasčiausių mišrių koncertų „teatralizavimas" gresia
„totaline" teatralizacija.
Kitas kraštutinumas, kai teatralizuojant renginius, visiš
kai atsisakoma poezijos. Priežastys? Įsitikinimas, kad poe
zija, kaip verbalinė meninė priemonė, kenkia vizualiniam
teatralizuoto renginio ekspresyvumui; nesugebėjimas įver
tinti idėjinio ir emocinio poezijos poveikio galimybių; ne
mokėjimas pasinaudoti sintetinėmis poezijos teatro formų
meninėmis priemonėmis; tiesmuka ir primityvi meninių prie
monių panaudojimo samprata, metodų painiojimas.
Neretai kultūros namų metodininkai, norėdami užkirsti
kelią primityviam ir „palengvintam" teatralizavimui, katego
riškai draudžia naudoti poeziją kaip teatralizavimo priemo
nę. Tikslas kilnus, tačiau iš rengėjų atimama viena iš efek
tyviausių idėjinio emocinio poveikio premonių.

Fragmentinis poezijos
panaudojimas
Skambėdama renginio pradžioje, poezija padeda sukurti
reikiamą emocinę atmosferą, sutelkia dalyvių dėmesį. Tai
paprasčiausia fragmentinio poezijos panaudojimo forma, bū
dinga ir iliustravimo metodui, kur ji atlieka tarsi įvykio so
cialinio vertintojo vaidmenį. Tačiau teatralizuotame renginy
je, poeziją vartojant fragmentiškai, ji nėra savarankiškas me
ninis elementas, o sudėtinė epizodų grandis, atliekanti kon
krečias funkcijas. Poezija tampa lygiaverčiu dramaturginės
medžiagos (t. y. šokio, dainos, pantomimos, dokumentikos,
publicistikos, kino fragmentų ir kt.) komponentu tada, kai
idėjinį emocinį renginio poveikį nulemia kontekstas, montažinės jungties dama.
Eilėraščių atrankos principus, panaudojimo vietą bei re
žisūrinį interpretavimo pobūdį nulemia jų funkcijos:
idėjinis ir emocinis akcentas, suteikiantis renginiui kryp
tingumo, sukuriantis bendrą nuotaiką;
jungiamoji epizodų grandis, iliustruojanti arba stimu
liuojanti siužetinę dinamiką.
Pirmoji funkcija dažniausiai susijusi su prologo tikslais:
parodyti socialinę renginio svarbą, atkreipti dalyvių dėmesį
į įvykį, kurio garbei skirta šventė,— tie keli posmai tampa
tam tikra emocine informacija, kurią suteikti žiūrovui yra
būtina.
Atitinkamai pagrindiniai poezijos atrankos principai tu
rėtų būti: teminis atitikimas; ryški idėjinė lyrinio herojaus
pozicija; meniškumas; poetinės kalbos lakoniškumas ir tu
riningumas; sugestyvumas.
Poetinis fragmentas, vartojamas po dokumentinio epi
zodo, dažniausiai jį iliustruoja; įsiterpęs į kitas meninės iš
raiškos priemones,— tampa varomąja siužetine jėga.
Eilėraščio idėjinis emocinis poveikis tuo didesnis, kuo
labiau atsižvelgiama į jo būtinumą ir interpretavimo meninį lygį.
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Eilėraštis būtinas tada, kai jo negali pakeisti kitos me
ninės išraiškos priemonės, kai reikia poetiniam žodžiui bū
dingų savybių — informatyvumo, apibendrinimo platumo, tie
sioginio bendravimo su žiūrovais galimybių. Kitaip tariant,
pagrindinis eilėraščio panaudojimo motyvas — dramaturginis,
ne režisūrinis.
Antra, poetinio žodžio interpretacijai būtinas palankus
psichologinis klimatas, kurį paprastai sukuria gerai parinktų
meninių ir dokumentinių renginio elementų kontekstas. De
ja, dažnai būna priešingai — poezija renginyje skamba tik
todėl, kad jos reikalauja režisierius, kad jam reikia pauzės
scenos butaforijai pakeisti, išnešti ir pan. Poezijos meninis
lygis, jos interpretavimas režisieriaus nedomina. Taip yra
kompromituojamas poetinis žodis, klaidinami nepatyrę dar
buotojai ir žiūrovai.
O poetinis fragmentas, tinkamai, argumentuotai įtrauktas
į, sakykime, renginio prologą, gali būti labai paveikus. Prie
Platelių ežero kas antri metai rengiami liaudies dainų ir
šokių festivaliai, kuriuose, be vietinių kolektyvų, dalyvauja
ir broliškų respublikų saviveiklininkai. Vieno festivalio pro
logas buvo toks. Nuaidėjus fanfaroms, iš visų pusių ketu
riomis kolonomis į estradą žygiavo tautiniais rūbais pasipuo
šę moldavai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, lietuviai. Pu
čiamųjų orkestras grojo maršą, o per mikrofoną buvo skai
tomos E. Matuzevičiaus eilės apie dainą ir draugystę.
Renginio prologas įprastai ir kukliai sutelkė keliatūkstantinį kolektyvą. Taigi poetinis žodis veiksmingesnis ir
kryptingesnis, kai yra suderintas su renginio vaizdu ir dina
mika.

Poezija—pagrindinis elementas.
M ontažas.
Galima scenarijų parašyti taip, kad poezija taptų pag
rindiniu dramaturginės struktūros komponentu, būtų pras
minis karkasas, o kitos meninės išraiškos priemonės ir do
kumentinė medžiaga jį papildytų arba atliktų jungties vaid
menį.
Aptariant tokius scenarijus, būtina kalbėti apie montažą,
kaip klubinės dramaturgijos pagrindą^
Montažas suprantamas dvejopai.' Siaurąja prasme,— kaip
poezijos teatro forma, plačiąja,— kaip meninio mąstymo bū
das.
Montažo prozos, poezijos, publicistikos, dokumentinės me
džiagos kaip poezijos teatro formos dramaturginį pagrindą
sudaro vieningas, idėjiniu ir teminiu požiūriu kryptingas
derinys, skirtas individualiam ar grupiniam sceniniam inter
pretavimui.
Montažas kaip meninio mąstymo būdas prigijo ir įsi
tvirtino XX a. pradžioje beveik vienu metu skirtingose meno
šakose. Talentingiausi to laikotarpio menininkai, vartodami
asociacinį montažą, sukūrė nemaža meno šedevrų;— S. Eizenšteinas — kine, V. Mejerholdas — teatre, Č. Dikensas —
literatūroje, D. Hartfildas — fotoplakate. Buvo pastebėta,
kad pasaulis—„montažiškas". Susipina įvykiai, daiktai, žmo
nės, jų pažiūros, įsitikinimai, likimai. Lygindamas ir suprie
šindamas, žmogus aptiko vidinius daiktų, reiškinių, faktų
ryšius. Menininkai užfiksavo, kaip dviejų poliarinių reiškinių
sandūroje gimsta trečioji prasmė. Aišku, ne kiekvienas su
priešinimas arba sugretinimas sukelia naujų minčių. Monta
žo sandūros, atskleidžiančios netikėtą reiškinio ar fakto pu
sę, gali būti įvairios. Kaip tik šia montažo savybe mes daž
nai remiamės, komponuodami renginio dramatruginę medžia
gą
Teatralizuotas renginys — savarankiška, savita teatrinio,
o kartu ir klubinio darbo forma. Tad ieškoti visiško draminio
veikalo ir teatralizuoto renginio tapatumo būtų netikslinga.
Tačiau dramaturginiu požiūriu esminiai požymiai sutampa —
kiekvieno renginio (kaip ir spektaklio) varomoji jėga — po
liarinių jėgų susidūrimas. Priešingu atveju pasigendame veiks
mingumo, atsiranda koncertinio fragmentiškumo įspūdis. Siu-

zetinis veiksmas tik tada vadinamas veiksmu, kai jis sutinka
pasipriešinimą ir vystosi kaip draminis konfliktas. Be jo nė
ra ir negali būti dramaturgijos. Konfliktas — kiekvieno dra
minio kūrinio pagrindas, lemiantis ir siužeto kompozicinę
stiytoūrą. Kitaip neįmanoma įkūnyti veiksmo arba sukurti
ryškių herojų paveikslus. Taigi konfliktas stimuliuoja palan
kias dramaturgines sąlygas, atskirų epizodų dinamiką. Tačiau
konfliktas neįmanomas be konfliktuojančių subjektų. Poezi
joje šį vaidmenį atlieka lyrinis herojus. Jo vidinės kolizijos
jaudina todėl, kad tai apibendrintas amžininkams artimas
konkretaus individo (poeto) minčių ir jausmų pasaulis. Ly
rinio herojaus išgyvenimai paprastai atspindi pažangias laiko
tendencijas ir tampa savitu šiuolaikinio žmogaus dvasinės
struktūros modeliu. Scenaristas, išradingai montuodamas vie
no ar kelių poetų eilėraščius, gali modeliuoti lyrinio hero
jaus paveikslą bei vidines kolizijas pagal išankstinę renginio
koncepciją. Filologinė ir režisūrinė nuovoka jam padeda
pasiekti naujos meninės kokybės, išreiškiančios jau dviejų
menininkų (poeto ir scenaristo) pasaulėjautą. Taigi lyrinio
herojaus panaudojimas atveria didžiules galimybes į vientisą
dramaturginį audinį sulydyti renginio meninius ir dokumen
tinius epizodus.
Teatralizuotuose renginiuose lyrinio herojaus paveiks
las kaip dramaturginės struktūros pagrindas gali būti pa
naudotas trejopai: montažo būdu kelių lyrinių herojų suku
riant naują paveikslą; pritaikant pasirinktą lyrinį herojų; lylyrinio herojaus paveikslą perteikiant pirmuoju asmeniu. Ka
dangi lyrinis herojus — tam tikras žmogaus tipas, poeto
etinis ir estetinis idealas, scenaristui paranku pasirinkti tik
tuos eilėraščius, kurie atitinka jo sumanymą. Dažnas poezi
joje konkretų socialinį tipą apibendrinantis lyrinio herojaus
paveikslas (karys, partizanas, mokytojas, darbininkas ir kt.).
Vadinasi, klubininkas kiekvienu atveju turi galimybę pasi
naudoti vieno arba kelių poetų kūryba.
Lyrinio herojaus paveikslas gali būti atskleidžiamas dviem
būdais — pirmuoju asmeniu arba pasakotojo kalba. Labai
sugestyvus tiesioginis bendravimas su auditorija, kai atlikė
jas, įsijausdamas į lyrinio herojaus „vaidmenį", ekspresyviai
ir įtaigiai pilietines pozicijas išreiškia savo vardu. Galutinis
jo tikslas — paveikti ir įtikinti klausytoją.
Pedagogine prasme labai svarbus poetinės medžiagos at
rankos ir kaupimo periodas, tikslingiausia šiuo momentu pa
sitelkti pačius atlikėjus. Toks parengiamasis etapas tampa
svarbiu saviauklos ir savišvietos veiksniu. Prieš pradėdamas
šį atsakingą darbą, režisierius turi detaliai supažindinti at
likėjus su meninio mąstymo metodu, montavimo principais.
Kaupdami medžiagą, busimieji „aktoriai" turi nuolat galvoti
apie tai, kas gali praturtinti jų žinias, vaizduotę ir nejučio
mis pasineria į būsimo spektaklio kolizijas. Be abejo, visa
sukaupta medžiaga patenka į režisieriaus rankas, ir galuti
nis sprendimas priklauso jam.
Aptariamo renginių tipo pagrindas — poetiniai epizo
dai — komponuojami poezijos teatrui būdingais principais,
tačiau meninių ir dokumentinių teatralizuoto renginio ele
mentų santykis turi būti proporcingas. Negalima piktnau
džiauti poezija — ji atlieka dramaturginės jungties vaidme
nį, emociškai nuspalvindama kiekvieną epizodą ir pabrėžda
ma esmines kolizijas. Antra vertus, kad ir koks svarbus
poezijos vaidmuo, renginys neturi virsti literatūriniu koncertu.
Montuoti poetinę medžiagą, atskleidžiančią esminius ly
rinio herojaus bruožus galima įvairiai: asociacijų ir kont
rasto, montažo ir ciklų (siužetinių ir nesiužetinių) principu.
Asociatyviai montuojant tekstą, apeliuojama į žiūrovo
sugebėjimą savarankiškai apibendrinti ir daryti išvadas.
Sugretinant skirtingus fragmentus, galima pažadinti norimas
žiūrovo asociacijas. Pavyzdžiui, choreografinė kompozicija
apie karo siaubą, netektį pertraukiama „stop" kadru,
ir mergaitė skaito monologą apie meilę. Taip pabrėžiama
taikaus gyvenimo, žmogaus būties prasmė. Karo ir taikos
priešprieša atgaivina žmogaus emocinę atmintį, paryškina is
torinės ir žmogiškosios situacijos dramatizmą. Taigi šiuo at
veju kontrastas — ne tik meninė, bet ir kompozicinė drama
turginė medžiaga, montavimo priemonė, leidžianti pajusti
režisieriaus-scenaristo santykį su vaizduojamu objektu.

Poezijos prigimčiai nėra svetimas asociatyvus montažinis, fragmentiškas, ne visai nuoseklus realijų, jausmų, svajo
nių derinys. Taigi gretinti arba supriešinti galima ir stam
besnius minčių bei emocijų „blokus", t. y. savarankiškus
vieno arba skirtingų poetų kūrinius.
Kontrastas (kaip dramaturginės medžiagos komponavimo
būdas) gali būti įvairus: skirtingų žanrų ir temų kūrinių
kontrastas; realių gyvenimiškų konfliktų ir subjektyvios poe
to nuostatos priešprieša.
Kitas epizodų montavimo būdas — lyrinio herojaus tei
ginių, argumentų, sprendimų visuma, dramaturginiu požiū
riu pratęsianti ankstesnio epizodo mintį ir iliustruojanti anks
čiau pateiktus teiginius, arba toliau plėtojanti dramaturginę
siužetinę liniją naujais epizodais.
Argumentavimas kaip poezijos jungimo būdas yra ele
mentariausias, gal todėl labiausiai paplitęs. Paprastai teatra
lizuojant susipina visi montavimo būdai — asociacinis, kont
rasto, argumentavimo.

Kai kurie režisavimo principai
Režisieriui būtina žinoti, kada poeziją galima teatrali
zuoti, kada ne. Norėdamas išreikšti sudėtingus lyrinio he
rojaus jausmus, poetas ieško subtilių poetinių įvaizdžių. Aso
ciatyvus, metaforiškas mąstymas reikalauja ne tik atlikėjų,
bet ir žiūrovų sutelktumo, todėl vizualinė išraiška neturi
užgožti žodžio.
Teatralizuojant poeziją, pirmiausia reikia turėti omeny
jos sąlygišką prigimtį. Simboliai metaforos — tai bene pa
grindinės priemonės, padedančios poetui išreikšti lyrinio he
rojaus pasaulį. Poezijos kūrinys — daugiasluoksnis, todėl ties
mukas eilėraščio iliustravimas sukausto asociatyvųjį mąs
tymą. Teatralizuojant poeziją svarbiausia rasti simboliui ar
metaforai adekvatų atitikmenį. Simbolis turi būti aiškus,
nesunkiai suvokiamas, priešingu atveju prarandamas ryšys
su auditorija. Jeigu simbolis pernelyg sudėtingas, jis virsta
hieroglifu, reikalaujančiu jau nebeestetinio suvokimo, o in
telektualaus dešifravimo. Naujų simbolių kūrimas — tai nau
jų daikto ir sąvokos ryšių radimas. Simbolio specifiką sąly
goja tai, kad menininkas, siekdamas turiningumo, filosofiškumo, laviruoja tarp abstrakcijos ir tikrovės, nenuslysdamas
nei į vieną, nei į kitą pusę. Ir tiktai fakto ir apibendrinimo
sintezė sukuria raiškų simbolį. Be abejo, poetinių simbolių
kalba turi būti subtili, derintis prie bendro sumanymo ir
nuotaikos.
Kita labai svarbi teatralizavimo priemonė — metafora.
Jos esmė — daiktų ir reiškimų sugretinimas, besiremiantis
panašių bruožų atskleidimu. Metafora žadina kūrybinę vaiz
duotę, padeda prasiskverbti į minties gelmes, leidžia pakilti
iki filosofinio apibendrinimo.
Poezija gali būti derinama ir su kitų meno šakų kūriniais.
Derinant poeziją ir muziką (vokalinę ir instrumentinę),
pastaroji gali būti naudojama: kaip emocinis fonas atitin
kantis lyrinio herojaus nuotaiką arba su ja kontrastuojantis),
kaip emocinis intarpas, kaip renginio leitmotyvas. Taigi
muzikos kūrinys yra pagalbinis poezijos interpretavimo ele
mentas. Taikantis prie teatralizuoto renginio dinamikos, daina
ar melodija gali būti atliekama fragmentiškai. Vokalinės mu
zikos paskirtis yra emocinio pobūdžio.
Poezija ir choreografija taip pat turi savo dermės dėsnius.
Poezijos ir šokio simbiozę ypač dažnai pastebime teatrali
zuotuose koncertuose. Tačiau toks derinimas itin sudėtingas:
būtina surasti atitinkamą prasminį, emocinį ir ritminį sąlytį.
Kartais poezija derinama prie šokio, kartais šokis prie poe
zijos. Meninė medžiaga paklūsta režisūriniam sumanymui, tik
svarbu išlaikyti idėjinį, emocinį ir teminį vientisumą.
Ypač sėkmingai poezija dera su dokumentiniu ir vaidy
biniu kinu. Kadangi kino fragmentai yra dinamiški, juos
reikia komentuoti kondensuotai ir emocionaliai. O tokia yra
poezijos kalba.
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Pirmaujančiųjų
planai ir rūpesčiai
Kiekviename didesniame mūsų respublikos mieste arba jau veikia, arba ku
riasi kultūros ir poilsio parkai. Kasmet jie darosi populiaresni, nes žmonės sten
giasi kuo daugiau laisvalaikio praleisti gamtoje. Tačiau parkas — ne tik gamtos
salelė mieste, tai kultūrinio švietimo jstaiga, organizuojanti turiningą gyventojų
laisvalaikį. Apie kultūros ir poilsio parkų veiklą, uždavinius ir problemas kal
bamės su Klaipėdos parko direktoriumi Virginijum Urbonu.
— 1987 metais Jūsų vadovaujamas
Kultūros ir poilsio parkas respublikos
socialistiniame lenktyniavime užėmė
pirmąją vietą. Kuo reikšmingi parkui
buvo praėjusieji metai?
— Visų pirma, išsisprendė viena
iš problemų — mums jį įkurti padėjo
šefuojančios įmonės. Mūsų parkas —
tai miško parkas, kurį reikia tvarkyti,
pritaikyti kultūros ir poilsio veiklai.
O to padaryti mes vieni nepajėgtume.
Buvo baigtas parko sutvarkymo pro
jektas, kuris iki vasaros sezono pra
džios iš dalies įgyvendintas. Pernai pra

dėta statyti taip reikalinga kavinė, ma
nau, kad šio sezono pradžioje ji pra
dės veikti. Padaugėjo ir renginių. Jie
vyko ne tik parke, bet ir miesto sa
lėse. Gal juos turėjo organizuoti tie,
kam priklauso salės, tačiau stengėmės
kuo plačiau aptarnauti miesto gyven
tojus, be to, tokie renginiai padėjo
vykdyti ir finansinius planus. Geriau
visas problemas padeda spręsti ir mies
to Vykdomasis komitetas, Kultūros
skyrius, komunalinio ūkio įstaigos.
— Kokios nusistovėjusios darbo

formos nepasiteisina ir kaip būtų gali
ma pagerinti parko veiklą esamomis
sąlygomis?
— Mano manymu, netinkanti dar
bo forma — tai paskaitos. Į jas atei
na tik atsitiktiniai žmonės, praeiviai.
O ir pati aplinka trukdo susikaupti,
įsigilinti į paskaitos turinį. Paskaitomis
turėtų rūpintis „Žinijos" draugija, jai
skaityti reikia kultūros namuose, klu
buose — ten, kur tokiai veiklai yra
sąlygos ir rimtas klausytojas.
Matyt, reikėtų atsisakyti ir mažų,
lauke organizuojamų renginių (beje,
tokie daugiausia ir rengiami dėl so
cialistinio lenktyniavimo balų), nes jie
nesutraukia žiūrovų, į juos užsuka tik
atsitiktiniai praeiviai. Be to, jie men
kina ir parko autoritetą. Šiais lai
kais, kai gausu įvairiausios informa
cijos ir žmonės labiau išprusę, tokie
renginiai nereikalinig. Tikslingiau su
rengti kelis didelius gerus renginius,
kur užsiėmimą rastų ir didelis, ir ma
žas. Į parką dažnai ateina visa šeima,
ir visi šeimos nariai — ir suaugę, ir
vaikai — nori sau susirasti ką n o r 3
įdomaus.
Šiuo metu, organizuodami renginį
dažniausiai taikomės prie žiūrovo. O
gal reikėtų taip persitvarkyti, kad pats

Gamtos salelė Kauno centre
Kultūros ir poilsio parkai — di
desniems miestams būdingesnė kultū
ros įstaiga, sutraukianti tūkstančius
įvairiausio amžiaus ir pomėgių lanky
tojų. Ypač malonu, jeigu ji būtų įsi
kūrusi šimtamečiais ąžuolais apaugu
siame parke. Šiandieną, kai pertvar
kome visas gyvenimo sritis, kovojame
už blaivų gyvenimo būdą ir aukštą
žmonių kultūrą, parko vaidmuo ge
rokai išauga.
Kokį mes įsivaizduojame dabartinį
kultūros ir poilsio parką? Tai dideli,
su keliomis salėmis ir auditorijomis
rūmai, skoningas interjeras, kavinukė,
videosalė. Rūmuose yra garso, video
įrašymo, transliavimo technika, baldai,
muzikos instrumentų, kursų, klubų ir
ratelių veiklai reikalingo inventoriaus.
Šalia rūmų — architektūriniu ir, be
abejo, konstrukciniu požiūriu tobulai
pastatyta lauko estrada. Kiek tolė
liau — iš visų pusių centrą juosian
tys, įvairias emocijas sukeliantys at
rakcionai, daugybė prekybos kioskų su
gaivinamais gėrimais ir ledais, kondi
terijos gaminiais ir suvenyrais. Na, o
nuošalėj — ūkiniai pastatai, dirbtuvės
TÏ’.*'iCnSCT'i'ifc*" {£<-1 r-'-t-V
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ir garažai. Toks, atrodytų, turėtų būti
beveik pusmilijoninio miesto parkas,
tokia turėtų būti jo, gamybininkų kal
ba tariant, materialinė-techninė bazė.
Na o ar daug skiriasi nuo šio mo
delio Kauno Vytauto kultūros ir poil
sio parkas? Visų pirma reikėtų pasi
džiaugti, kad jis yra pačiame miesto
centre, senajame Ąžuolyne. Jau vien
jo grožis iš dalies kompensuoja ne
priteklius, skaidrina lankytojų nuotai
ką. Tačiau parko plotas aiškiai per
mažas, o plėstis nebėra kur. Antra
vertus, ąžuolų parkas — draustinio
teritorija. Todėl negalima „sutirštinti"
atrakcionų. Atgyveno savo amžių ir
ten esantys pastatai, nebeužtenka vie
tos sandėliams, gamybinėms patalpoms,
centrinio pastato salė maža — joje
negalima planuoti didesnių, įspūdinges
nių renginių. Patalpa, kurioje stovi
elektroniniai ir mechaniniai žaidimų
automatai,— ankšta, per vasaros atos
togas sausakimša moksleivių. Gal kiek
lengviau būtų surasti vietą gerai va
saros estradai, tačiau visi gerai žino
statybų vargus. O ir tokių darbų fi
nansavimas ne iš lengvųjų.
-š™*
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Labai stinga ir statybinių medžia
gų. Pavyzdžiui, jau keletą metų dū
lėja naujos parko tvoros projektas,
deja, ir šiandieną jis tik projektas.
Mat trūksta metalo. Aptvėrus terito
riją, galėtume daugiau organizuoti ap
mokamų renginių pačiame parke, nors
ir ankštoka — tarp medžių ir klombų,
takuose ir aikštelėse. Manau, šiandie
ną nedaug kas prieštaraus, jei pasa
kysiu, jog geri renginiai turi būti
mokami — tai ir yra ekonominės re
formos, ūkiskaitos pagrindas. Šventė
be atitinkamos atributikos yra tik pus
gaminis. O geram renginiui reikalingos
materialinės sąnaudos, kurias turi pa
dengti pajamos.
Kartų kaita — istoriškai neišven
giama būtinybė, ne tik visuomenei,
bet ir įstaigoms. Neaplenkė ji ir mūsų
kolektyvo. 1987 metais pasikeitė veik
90% visų parko darbuotojų. Malonu,
kad naujokų optimizmas ir entuziaz
mas ėmė judinti jau senokai snūduria
vusį . parką. Tiesa, įspūdingų laimėji
mų kol kas nepasiekta, tačiau aki
vaizdžios atsinaujinimo pradžios ne
pastebėti taip pat nevalia.

žiūrovas aktyviai dalyvautų renginyje,
nebūtų tik pasyvus stebėtojas?
Gaila, kad pamiršome anksčiau to
kias paplitusias gegužines. Jas reikėtų
vėl atgaivinti.
Norėdami kultūros ir poilsio parke
kiekvieną savaitgalį organizuoti ren
ginius, privalome turėti didelį būrį
darbuotojų, tam reikalingą bazę ir lė
šų. Mūsų parkas neaptvertas, dėl to
mokamų renginių organizuoti negali
me. Juos įmanoma surengti tik estra
doje, tačiau ten telpa nedaug žiūrovų.
Joks renginys negali apsieiti be »me
ninių kolektyvų. Savų turime nedaug,
nes nėra tinkamos bazės, o kiekvieną
savaitgalį pasikviesti iš kitur — tiesiog
neįmanoma.
Pernai parke vyko renginio „Ro
ko maršas per Lietuvą" baigiamasis
koncertas. Susirinko apie 20 tūkstančiu
žmonių. Tai buvo nauja. Tačiau susi
laukėme kritikos. Man atrodo, nieko
blogo, kad tiek daug jaunimo susirin
ko paklausyti savo mėgstamų atlikėjų.
Jeigu lankytojams patinka, kodėl ne
rengti tokių renginių? Juk tas pats jau
nimas renkasi pasiklausyti savo mėgs
tamų grupių ir mažose salėse.
— Kokios neišspręstos problemos
trukdo geriau dirbti?

— Jų yra daug. Viena iš jų —
netolygus darbo užmokestis. Pateiksiu
tokį pavyzdį: dabar labai sudėtinga at
rakcionų įranga, o parką aptarnaujan
tis inžinierius gauna perpus mažesnį
atlyginimą nei gamyklos inžinierius.
Todėl sunku surasti gerų specialistų.
Neturime geros techninės bazės.
Amžina problema — tiekimas. Netu
rime centralizuoto tiekimo, visko rei
kia ieškoti, prašyti, maldauti.
Kenčiame ir dėl gerų kadrų sto
kos. Specialistai klubininkai ne visada
supranta parko specifiką, nežino, kokie
renginiai jam tinka. Reikėtų ruošti
specialiai kultūros* ir poilsio parkui
darbuotojus, kurie gerai išmanytų par
ko veiklos ypatybes, jiems keliamus
uždavinius ir galimybes. Dabar, kai
nėra tokiam darbui pasiruošusių žmo
nių, būtų gerai parkų meno vadovams
surengti kelių dienų seminarus, kad jie
galėtų sužinoti pagrindines darbo gai
res: kokia linkme dirbti, kokius ren
ginius organizuoti, pagaliau, galėtų iš
siaiškinti visus juos dominančius klau
simus.
— Kokį įsivaizduojate ateities par
ką? Kokios darbo formos ir metodai tu
rėtų vyrauti?
— Visa, kas yra parke, turi tamau-

Kalbėjosi AURELIJA BULVIENE
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro poilsio organizavimo
metodikos režisierė

Jeigu pabandytume parko veiklą
suskirstyti į sezoniškumo ciklus, už
tektų dviejų: vasaros (gegužės—rug
sėjo mėn.) ir žiemos (spalio—balandžio
mėn.). Pirmajam svarbiausi yra atrak
cionai ir renginiai po atviru dangumi.
Tačiau atrakcionai pasenę, juos reikia
išplėsti. Todėl reikėtų parinkti naują
vietą ir organizuoti parko filialą. Be
je, parkas anksčiau jį turėjo — dau
gelį metų dalis atrakcionų veikė gre
timame Žaliakalnio šlaite, Radastų gat
vės pašonėje. Pradėjus statyti J. Pa
leckio bibliotekos pastatą, šios teri
torijos netekome, ir įrengimai buvo
išmontuoti. Tačiau biblioteka su įvai
riomis skaityklomis ir poilsio parkas
kaip tik turėtų sudaryti harmoningą
kultūros kompleksą. Be to, seniai lai
kas paskirti parkui papildomą vietą.
Nežinia, kodėl šis klausimas vilkinamas.
Masiniams renginiams turime pui
kų Dainų slėnį K. Baršausko gatvė
je. Tai nuostabus gamtos kampelis,
kur garsiąsias poemas rašė Adomas
Mickevičius. Tačiau ir vėl — d eja...
Dažnai savaitėmis planuotus ir repe
tuotus renginius beveik tiesiogine šio
žodžio prasme nuplauna netikėtai už
ėjęs lietus. O galvoti, jog slėnį gali
ma uždengti nors lengvu stogeliu,—
kol kas tik utopija.
Žiemą parkas tampa tarytum švie
timo įstaiga — aktyvi mokomųjų kur
sų veikla. Deja, turime pripažinti, kad
kursų lankytojams galime suteikti tik
teorinių žinių, o formuoti praktinius

įgūdžius. sunku, nes stokojame patal
pų. Juk negali kulinarij os-konditerijos kursų lankytojos vien mintyse kep
ti ar virti. Įrengėme, tiesa, virtuvėlę,
bet labai ankštą, daugiau tinkančią
vaizdinei agitacijai nei rimtam darbui.
Ir vis dėlto kursų veikla smarkiai
suaktyvėjo, imta ieškoti originalių for
mų. Išryškėjo tam tikros darbo kryp
tys: darbas su vaikais (akvariumistikos, dekoratyvinių paukštelių globos
kursai, dailės studija), su vyresnio am
žiaus žmonėms (vaistažolių praktinio
panaudojimo kursai). Kitos grupės uni
versalesnės, surenka įvairaus amžiaus
kontingentą. Tai sportinio sveikatingu
mo, siuvimo ir kirpimo, kalbų, forte
pijono, akordeono ir kt. kursai.
Ilgus metus praktiškai „dirvonavu
sią" šachmatų patalpą nusprendėme
paversti gyvuoju kampeliu, kuriame
rudeniop įsikurs nuolat veikiantis Jau
nųjų gamtininkų klubas. Čia jau ap
sigyveno pirmieji paukšteliai ir akva
riumų žuvelės. Be to, šioje patalpoje
bus jauku užsiiminėti jaunųjų daili
ninkų klubo bei dailės studijos na
riams. Na, o kad nenuskriaustume ne
gausaus šachmatų mėgėjų būrelio, pla
nuojame įrengti vasaros terasą, esan
čią vakarinėje šio pastato dalyje. Pa
dedant „Kauno tiesos" redakcijai, ėmė
me tirti kursų klausytojų paklausą.
Bandėme organizuoti kosmetikos-makiažo, sodininkystės ir daržininkystės kur
sus, deja, nepavyko rasti šių sričių
specialistų, nes mažai mokama vado

vams. Aišku, vadovų ieškosime ir ru
denį.
Pasibaigus vasarai nusprendėme,
kad ir žiema mums nebaisi. Organi
zavome parke dvi netradicines šventes,
apie kurias gyventojai atsiliepė šiltai.
Turbūt ryšimės jas organizuoti ir atei
tyje. Gal ateityje „Su artėjančiais Nau
jaisiais" ir „Žiemos triūso pabaigtu
vės" taps tradicinėmis.
Įvairiais keliais ieškome naujų at
rakcionų, mašinėlių „Autodromui" ir
žaidimų automatų. Lankėmės Maskvo
je, Pskove, Ivanove. Šiandieną jau ga
lime tvirtinti, kad mums beveik pasi
sekė — gauti 4 nauji automatai, pa
kanka automobiliukų. Tiesa, pažadų
sąraše dar liko „Apžvalgos ratas" ir
kiti įrengimai, garso transliavimo apa
ratūra, tačiau tikimės, kad LTSR kul
tūros ministerijos tiekimo valdybos
darbuotojų žodis ne tik nuoširdus, bet
ir tvirtas.
Taigi, iš šalies žiūrint, Vytauto
kultųros ir poilsio parkas — nedide
lė organizacija, bet problemomis, ko
gero, neatsilieka ir nuo stambių pra
monės įmonių. Laimei, jas iš dalies
nusveria mažiau reiklių, labiau esa
mą situaciją suvokiančių lankytojų šil
ti atsiliepimai. Mūsų lankytojas yra
ir liks pagrindinis skatintojas toliau
intensyvinant ir tobulinant parko darbą.
RIČARDAS BUTKEVIČIUS
Kauno Vytauto kultūros ir
poilsio parko direktorius

ti žmonių poreikiams, kad kiekvienas
galėtų rasti užsiėmimą. O dabar...
Pasisupai „Siurprizu", apsisukai apžval
gos ratu, o kas toliau? Reikia įvai
resnių, loginio mąstymo žaidimų. Par
kas turėtų būti toks, kad nuėjęs į jį
galėtum išeiti tuščiomis kišenėmis, bet
patenkintas.
Parko techninė bazė turi būti kaip
atskira įmonė, su remonto dirbtuvė
mis. Turėtų būti tarpparkinė remonto
bazė, kuri galėtų užsiimti rimtu re
montu, bandymais. O ar galima kalbėti
apie šiuolaikinį parką, kai nesu ma
tęs nė vieno parko su gera technine
baze?
— Ką reikšmingo ir naujo planuo
ja Jūsų parkas šiais metais?
— Planuojame klaipėdiečiams pa
siūlyti vandens paslaugas. Kol kas tai
dar paslaptis, todėl plačiau neaiškin
siu. Manome išplėsti garso įrašų stu
diją. Šiais metais uostamiesčio gyven
tojams dar pasiūlysime žaisloteką, videosaloną ir visus pakviesime ateiti į
parko renginius.

.’£,sBsa5r.«w,i>.,(, ' i

r ” '_ ' 'j , r;r.v,™

21

V ėl gaudžia
dūdos
Iškilmingai pasipuošė vis gražėjantys Šiauliai, į
jo gatves ir aikštes pasipylė įvairiaspalviais rūbais pa
sidabinę saviveiklininkai. Septintą kartą į savo šventę
susirinko Lietuvos dūdoriai. Pučiamųjų orkestrų sąskry
dyje dalyvavo ne tik geriausieji saviveiklininkai, bet
ir profesionalūs respublikos orkestrai, Šiaulių miesto
šokių kolektyvai, šokėjai iš Klaipėdos ir Vilniaus. At
vyko dūdoriai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevė
žio, Palangos, Biržų, Vilkaviškio, kaip šeimininkai sve
tin g a i juos sutiko penki Šiaulių miesto pučiamųjų
orkestrai.
Šiltą gegužės šeštadienio vakarą centrinė Vilniaus
gatvė tapo didžiule koncertų estrada. Visur skambėjo
nuotaikinga muzika, šiauliečiai su neslepiamu pasigė
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rėjimu klausėsi įvairiose vietose įsikūrusių geriausiu
Lietuvos pučiamųjų orkestrų koncertų.
Nedažnai Šiaulių gatvės regi tiek žiūrovų, kiek jų
buvo susirinkę gegužės 22 d. 17 vai., kai per 1000 sąs
krydžio dalyvių pradėjo paradą centrinėmis miesto
gatvėmis,— kiekvienas orkestras grojo nuotaikingus
maršus, grakščiai žygiavo būgnininkės. Sąskrydžio da
lyviai padėjo gėlių prie V. Lenino paminklo, pagerbė
žuvusius karius.
K. Požėlos kultūros ir poilsio parke įvyko pagrin
dinis sąskrydžio koncertas. Jį pradėjo saviveikliniai
orkestrai, prie jų prisijungė Šiaulių miesto būgnininkės
ir šokių kolektyvai. Profesionalūs orkestrai atliko gana
ilgą ir sudėtingą programą, kurioje skambėjo R. Vag
nerio, 2. Bize, N. Rimskio-Korsakovo ir kitų kompozi
torių kūriniai. Jiems talkino Klaipėdos statybos tresto
kultūros ir technikos namų pramoginių šokių liaudies
kolektyvas ,,Žuvėdra" ir LTSR vidaus reikalų ministe
rijos kultūros ir sporto rūmų estradinių šokių kolekty
vas bei šiauliečių tautinių šokių šokėjai. Pabaigai visi
orkestrai drauge atliko busimosios Respublikinės dainų
šventės repertuarą. Galingai nuskambėjo B. Jonušo
„Iškilmingas maršas", žinomo latvių dirigento ir kom
pozitoriaus G. Ordelovskio „Pavasario rytas" ir T. Ado
mavičiaus „Skambėkite, trimitai".

Šventėje dirigavo žymiausieji respublikos pučia
mųjų orkestrų dirigentai. Sąskrydžio meno vadovas —
LTSR nusipelnęs artistas R. Balčiūnas, o nuotaikingą
programą režisavo ilgametė Šiaulių miesto masinių ren
ginių režisierė ir baletmeisterė, LTSR nusipelniusi kul
tūros švietimo darbuotoja A. Ivanauskienė.
Pučiamųjų orkestrų sąskrydis — turtinga šventė,
proga patikrinti jėgas prieš Respublikinę dainų šventę,
pabendrauti su kitais orkestrais, pasikeisti repertuaru,
darbo patirtimi, o profesionaliems kolektyvams bene
vienintelė galimybė palyginti save su kitais.
Šiauliečiai mėgsta šventes ir nebijo sunkumų, ku
rie laukia organizatorių, besiruošiančių sutikti šimtus
ar net tūkstančius saviveiklininkų. Neatsitiktinai būtent
čia gimė tokie populiarūs renginiai kaip Respublikinis
lygių balsų chorų sąskrydis, Respublikinė puodžių die
na ir kt.
Vis dėlto pastaruoju metu organizacinės problemos
darosi vis skaudesnės ir sunkiau sprendžiamos. Ir šį
kartą į sąskrydį neatvyko numatytas Valstybinis pu
čiamųjų orkestras „Trimitas", negalėjo dalyvauti pajė
gūs studentų kolektyvai. Tai, žinoma, sumenkino ren
ginį, apvylė žiūrovus, sudarė keblumų režisieriams ir
organizatoriams. Būta sunkumų ir dėl kitų kolektyvų.
Labai sunkiai sprendėsi transporto, dalyvių maitinimo

reikalai. Rajonų ir miestų administraciniai vadovai ne
rodė didelio noro padėti sprendžiant įvairius organiza
cinius klausimus. Didesnio aktyvumo laukta ir iš ko
lektyvų meno vadovų. Per vykusio respublikinių
pučiamųjų orkestrų konkurso „Gaudžia trimitai" apta
rimą daugelis kolektyvų vadovų siūlė konkursų rengti
mažiau, švenčių, festivalių — daugiau. Tačiau kai rei
kėjo atvykti į renginį — entuziazmo ir pritrūko. Žino
ma, ateityje gal reikėtų parinkti patogesnę datą, gal
tikslinga sąskrydžius rengti rečiau. Yra apie ką pagal
voti ir šventės meno vadovams, ir organizatoriams.
Respublikinis geriausiųjų saviveiklinių ir visų pro
fesionalių orkestrų sąskrydis — tai graži, dešimtmečius
gyvuojanti tradicija. Panašaus pobūdžio, tik mažesnių
mastų šventes pradeda organizuoti ir kitos respublikos.
Todėl norisi tikėtis, kad Šiaulių sąskrydis neišblės, taps
mūsų garbės reikalu ir dar ryškiau sužėrės naujomis
spalvomis.
JONAS KINDERYS
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro muzikos skyriaus vyresnysis
mokslinis bendradarbis

Pučiamųjų orkestrų sąskrydis Šiauliuose

A. Ostalenkovo nuotraukos
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A r šventę
reikia
tik kitiems
rodyti?
Vis garsiau raginama kūrybiškai interpretuoti pra
eities palikimą, siekti natūraliai išsaugoti istorijos
Atmintį, atiduoti pagarbą žmonėms, kurių vardai
susiję su krašto, kolūkio, kaimo istorija, gimtojo krašto
kultūra. Kviesdami grįžti į tėviškę, dažnas rajonas bei
miestas, mokykla ir įmonė yra surengę ne vieną tradi
cinę kraštiečių šventę (1988—90 m. paskelbėme tradi
cinę literatūros, meno arba kraštiečių šventės respu
blikinę apžiūrą). Mokslininkai skatina aktyviau ir
kūrybiškiau interpretuoti praeities palikimą, atsižvel
giant į šių dienų reikalavimus, siūlo grąžinti tikrąsias
datas švenčių, kurios neatsiejamos nuo gamtos, ekolo
ginės kultūros (trumpiausia naktis, ilgiausia diena, mė
nulio pilnatis), ir motyvuotai ragina nepainioti jų su
religija. ,,Buvo laikas, kai antireliginės davatkos pri
kaišiojo: „Žvakė kapuose lapkričio vakarą — nuolaida
religijai". Šitokia „logika" remiantis, reikėtų atsisakyti
karsto, nes krikščionys mirusius laidoja karstuose...
Ne viskas, ką naudoja bažnyčia, yra religija, ne viskas,
kas „kartais priskiriama ateizmui, yra ateizmas",— „Va
karinių naujienų" Nr. 254 str. „Ateistinis auklėjimas
persitvarkymo sąlygomis" rašė LKP CK propagandos
ir agitacijos skyriaus lektorius Jonas Sakalauskas
(1987 m. lapkričio 5 d.).
Kol nevėlu, kol gyvi liudytojai, visomis išgalėmis
būtina skiepyti pagarbą liaudies papročiams — nuo gi
mimo iki mirties — neleisti pamiršti etnografinių valgių
skonio, liaudies dainų skambėjimo, visomis progomis
vieni kitiems turėtume priminti paprasčiausius etinius
dalykus: pagarbą šeimai, senatvei, Motinai.
Tik susimildami, netempkite visko į kultūros na
mus — kai kurias šeimos šventes (sužieduotuves, auksi
nes, sidabrines vestuves, Motinos dieną) palikime šei
mai — tegu dažniau į namus sugrįžta vaikai, susieina
giminės, artimiausi kaimynai kaip senovėje.
Tradicija privalo turėti šaknis — istorines, psicho
logines. Turbūt per kategoriškai iki šiol buvo siūloma
viską švęsti. Juk nuo seno žinoma: kasdienybė daug
apeigų nemėgsta, ypač tų, kurioms trūksta mokslinio
pagrindo, metodinio įtvirtinimo, kurios nesusietos su
liaudies tradiciniu palikimu. Kas toji šventė? Ar kiek
vieną renginį (ir reginį) — gegužinę, šokių vakarą,
kiekvieną iškilmingiau pažymimą žmogaus gyvenimo
momentą, situaciją — išleistuves į Tarybinę Armiją, pa
so įteikimą, įvairių žemės darbų baigimą ar pradžią,
darbo kolektyvo arba jo nario įvykį (pvz., kelių tūks
tančių darbo kolektyvo nariui gimė sūnus),— ar kiek
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vieną progą būtinai reikia švente vadinti? Vis labiau
šiandien abejojame, ar viską, kas kalendoriuje surašyta,
be atrankos, aklai ir reikia švęsti? Tiesa, neseniai buvo
reikalauta (metodinėje literatūroje, iš tribūnos, ketvirčio
seminaruose); nedaug trūko, kad būtume puolę minėti
ir šachtininko, ir medvilnės augintojo dieną; nusiklau
sę iš estų, primygtinai propagavome mums svetimą
pilnametystės šventę,— pamiršome, kad sulaukus aštuo
niolikos, puikiausias brandos įrodymas yra brandos
atestatas (arba spec. vidurinės mokyklos baigimo dip
lomas). Laužėme iš piršto, pykome ant abejojančių ir
nepaklusniųjų, baudėme balais... Be to, į klubą ir kul
tūros namus atkakliai tempėme su gamyba susijusius
dalykus: kultūriniu renginiu laikėme socialistinio lenktynavimo rezultatų susumavimą, racionalizacinių pa
siūlymų diegimo rezultatų svarstymą, kultūros darbuo
tojas (vienas!) privalėjo pagarsinti novatorių, pirmūną,
konkurso nugalėtoją.. .
Kultūros namų salė ir jos scena — visų, tačiau įvy
kio centre turėtų būti paliktas vienas kultūros darbuo
tojas (jo funkcijos nėra tokios plačios kaip daugelis
įsivaizduoja).
Pasirinkti, atsirinkti...
Ir visų svarbiausia ne „naujas liaudies tradi
cijas" (paradoksas!) kurkime, o esančias, per šimt
mečius susiklosčiusias, propaguokime... Todėl, no
rėdami atsikratyti anksčiau buvusia tendencija — kas
savaitę ką nors švęsti, turėtume visi — ir kultūros dar
buotojai, ir rajono bei ūkio, apylinkės vadovai — rim
tai susimąstyti. Pasirinkti, atsirinkti, įtvirtinti, pasiklausti
(savaime aišku, gyventojų) ir „iš viršaus" nenurodinėti.
Darbą planuoti būtina kolegialiai (rudenį) iš anksto
paskirstant pareigomis, vieniems kitus gerbiant— visi
specialistai, jeigu jie sąžiningai atlieka savo pareigas,
yra vienodai reikalingi ir brangintini, svarbu visais pa
sitikėti, o jeigu reikia— padėti.
Kiek kokių švenčių žmogui reikia?
Nedaug, bet gerų ir įsimintinų.
Be šeimos švenčių, siūlytume nepamiršti drauge
susiburti rudenį, po visų darbų ir jų pabaigą gražiai
atšvęsti. Ta proga reikėtų ne tik pasidžiaugti laimėji
mais, vieniems kitus pasveikinti arba apdovanoti, bet
ir jauną specialistą (agronomą, kultūros darbuotoją,
mokytoją, mediką...) į savo būrį priimti, grįžusius iš
karinės tarnybos pasveikinti, o išeinantiems į Tarybinę
Armiją sėkmės palinkėti, kitas svarbesnes, vietinės
reikšmės datas prisiminti (gal ūkio arba kolūkiečio
darbo jubiliejus, gal kas neseniai auksines vestuves
šventė?..). Susirinkti visiems: žemdirbiams, mokyto
jams, tarnautojams, su šeimomis. Tegu ta diena iš tik
rųjų būna visų šventė.
Kada vėl susitikti? Gal žiemos palydėti arba pa
parčio žiedo ieškoti, o gal per mokyklos abiturientų
išleistuves arba garbingo amžiaus sulaukusio kolūkiečio
gimtadienį... Tik tada visi pajus šventišką nuotaiką, ir
darbas neapkars, jeigu įvykiui rengsimės iš anksto ir
drauge (apylinkė, visuomeninės organizacijos, tarybos,
kultūros darbuotojai).
Gal tada šventė bus tikresnė ir prasmingesnė? Bū
tent čia kiekvienas galės save išreikšti, ir nebus vienų
pasirodymas, kitų — stebėjimas. Juk šventės esmė —
švenčiantis žmogus.
Tad dar sykį drauge pasvarstykime: ar „šventę
reikia širdy turėti, ar tik kitiems rodyti"?
DANUTĖ SKERSYTĖ

Plėskime kino saviveiklą
Manytume, nėra reikalo įrodinėti, kokia saviveiklinio
kino svarba mūsų krašto istorijai, koks jo indėlis sprendžiant
svarbias gyvenimo aktualijas, įtraukiant žmones į prasmingą
veiklą po darbo.
Dabar respublikoje yra daugiau nei šimtas saviveiklinių
kino studijų, dešimčiai iš jų suteiktas garbingas liaudies kino
studijos vardas. Kasmet sukuriama daugiau kaip pusantro
šimto mėgėjiškų filmų; geriausieji atstovauja mūsų respub
liką tarptautiniuose, sąjunginiuose ir tarprespublikiniuose
renginiuose.
Kino saviveiklininkai nagrinėja vis platesnį temų ratą, ir
labai malonu, kad kino mėgėjų kūrybinis darbas gražiai
įsilieja į bendrą mūsų visuomenės žmogaus formavimo ir
ugdymo darbą.
Kauno „Bangos”, Panevėžio „Ekrano” ir daugelio kitų
įmonių kino saviveiklininkai kino juostose nuolat fiksuoja
svarbesnius gamyklų įvykius, „rašo" gamyklų metraščius. Kė
dainių rajoninių kultūros namų liaudies kino studija „Mė
gėjas” išleido kelias dešimtis rajono gyvenimo ekraninės
kronikos numerių.
Kino saviveiklininkai — tai svarbus profesionalų rezer
vas, jau davęs Lietuvos kino studijai ir televizijai nemaža
gerų kino režisierių ir operatorių. Ir šiuo metu Sąjunginiame
kinematografijos institute studijuoja buvę kino mėgėjai.
Ne mažiau svarbus yra pats faktas, jog įžengta į kino
pasaulį (tegul ir saviveiklinį). Žmogus atsiduria aplinkoje,
kur visą dėmesį, visas jėgas reikia sutelkti kūrybai. Čia vis
kas nauja, paslaptinga. Kūrybiniai vakarai, festivaliai, su
sitikimai su profesionaliais kino atstovais, sukurtų filmų ap
tarimai, diskusijos labai praturtina žmogų. Jie pradeda geriau
suprasti meną, susidaro naują požiūrį į gyvenimą, dorovi
nes vertybes, kinta reiškinių ir grožio vertinimo kriterijai.
Atsiranda nauja gyvenimo ir pažiūrų nuostata, formuojasi
naujos koncepcijos.
Lietuvos kino mėgėjų draugija kartu su Moksliniu meto
diniu kultūros centru ir Respublikine Profesinių Sąjungų
Taryba organizuoja nemaža įvairių kino festivalių, atrenka
geriausius filmus į sąjunginius ir tarptautinius festivalius.
Per trisdešimt lietuviškų saviveiklinių filmų tapo laureatais
tarptautiniuose mėgėjiškų filmų festivaliuose Kanuose, Ber
lyne, Helsinkyje, Bmo, Belgrade, Zalcburge, Amsterdame,
Achene, Turku ir kitur.
Tačiau kino saviveikla respublikoje susiduria su daugybe
sunkumų ir sunkiai sprendžiamų problemų. Juo labiau, kad
persitvarkyti saviveikliniame kine jau seniai reikia.
Pavyzdžiui, saviveiklinio kino paplitimas. Mes supran
tame, kad kino saviveiklos savita specifika ir joje negali
dalyvauti tiek žmonių, kaip choruose, šokiuose, estradoje,
Tai išskirtinė saviveiklos rūšis, reikalaujanti daug žinių, įvai
riapusių sugebėjimų ir laiko. Neužtenka žinoti, kaip kurti
filmą, reikia dar ir mokėti. Todėl saviveiklinis kinas niekad
nebus masiškas. Tačiau kaip paaiškinti, kodėl kino saviveik
los iš viso nėra Alytaus, Kelmės, Kretingos, Molėtų, Rasei

nių, Trakų, Vilniaus ir kituose rajonuose. Argi čia nėra ga
bių žmonių, galinčių sukurti vertingus darbus?
Neretai klausiama: nuo ko pradėti kurti kino saviveiklą?
Kaip ir bet kurį kitą, taip ir kino saviveiklos kolek
tyvą reikia pradėti burti nuo entuziastų. Neapsiriksiu pasa
kęs, kad kiekviename rajono centre yra žmonių, turinčių
kino kameras ir filmuojančių savo malonumui. Tokius žmo
nes reikėtų surasti, pasikalbėti su jais. Juk vienas dalykas —
savo sukurtus filmus rodyti šeimai ir pažįstamiems, ir visai
kitas — visuomenei. Žinoma, reikalavimai jau didesni, bet ir
autoriui moraliai daugiau atlyginama.
Reikėtų stengtis įtraukti į būrelį ne tik žmones, išmanan
čius kino techniką,— vien techninės žinios filmų dar nesukū
rė. Kinui reikalingi ir literatai, ir žurnalistai bei į kitus
menus linkę žmonės, gebantys parašyti filmui scenarijų, dik
toriaus tekstą, režisuoti, parinkti muziką, nupiešti titrus bei
dekoracijas ir t. t. Juk kinas — tai sintetinis menas, veikian
tis žiūrovą žodžiu, vaizdu, spalva, garsu, muzika ir kitų
komponentų visuma.
Praktika rodo, kad steigiant kino būrelį, paprastai į jį
įstoja nemažai žmonių. Tačiau susidūrę su praktine veikla
ir pirmaisiais filmų kūrimo sunkumais, daug ir pasitraukia.
Todėl nereikėtų stengtis, kad kino būrelyje būtų labai daug
žmonių. Svarbiausia, kad susitelktų tikri kino saviveiklos en
tuziastai, žmonės, kurie tikrai nori dirbti, ypač jau išbandę
jėgas ir neišsigandę sunkumų.
Prieš suburiant kino mėgėjus, reiktų pagalvoti, kas jiems
vadovaus. Vadovas rūpinsis kūrybiniu darbu, kino mėgėjų
mokymu, medžiagų tiekimu, juostų ryškinimu, organizuos
susitikimus su profesionalais bei prityrusiais kino mėgėjais,
autorinius vakarus, atsakys už įsigytą techniką, palaikys ry
šius su kūrybinėmis organizacijomis. Į jo kompetenciją tu
rėtų įeiti ir sąmatų kino filmams sudarymas, medžiagų nu
rašymas ir t. t. Darbo jam netrūks.
Vadovo parinkimas yra atsakingas reikalas, susijęs su
nemažais sunkumais.
Vadovas turėtų nusimanyti apie kiną ne tik kaip iš
rankus žiūrovas. Jis privalo žinoti filmavimo, garso įrašymo,
apšvietimo, projekcinę techniką, nusimanyti apie kino meno
rūšis ir žanrus, mokėti filmuoti, montuoti nufilmuotą medžia
gą, patarti kino būrelio nariams, ugdyti jų kūrybinį bei
techninį lygį ir t. t.
Vadovas turi būti ir geras organizatorius. Šito jam tikrai
prireiks. Rasti tokį žmogų ne taip jau lengva. Reikėtų at
kreipti dėmesį į žmones, baigusius Rokiškio kultūros mokyk
los kinofoto būrelių vadovų specialybę. Dar daug kur jie
dirba ne pagal specialybę.
Bet kuriuo atveju nereikėtų atsisakyti ir prityrusių kino
mėgėjų pagalbos.
Iškils dar viena problema,— tai patalpos būreliui.
Daugeliui kitų saviveiklos rūšių pakanka bendros sce
nos ir repeticijų kambario, o kino būreliui būtinai reikalingi
keli, blogiausiu atveju — vienas didesnis kambarys.
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Būreliui reikia pasistatyti kino projektorius (16 ir 8 mm),
nedidelio ekrano, bei kelių magnetofonų ir fonotekos, prie
monės filmui montuoti. Šiame kambaryje bus parenkama ir
perrašoma muzika filmams, rašomas diktoriaus tekstas.
Dar geriau, jei kino būrelis galėtų turėti kelis kamba
rius. Tada galima pagalvoti apie laboratoriją kino medžiagai
apdoroti, apie kino, garso ir šviesos technikos saugojimo
kambarį.
Mes suprantame, jog net naujuose kultūros namuose
patalpų niekad nebūna per daug. Tačiau kinui kuo mažiau
šviesos — tuo geriau. Todėl kino būreliui galima skirti pa
talpas cokoliniame aukšte arba net rūsyje, suprantama, tin
kamai jį sutvarkius. Taip padaryta Kėdainių rajoniniuose
kultūros namuose, Panevėžio „Ekrano" gamyklos kultūros rū
muose ir kitur. Be patalpų apie kino būrelio darbą neverta
ir svajoti. Nieko neišeis!
Kino saviveiklininkų kuriami filmai gali būti įvairių
rūšių ir žanrų, tačiau jiems reikia socialinės prasmės. Kol
kas respublikoje vyrauja dokumentiniai filmai. Tai supran
tama. Jie reikalingi, atspindi mūsų įvairialypį gyvenimą, ke
lia aktualijas, įvairias problemas, turi išliekamąją vertę. Bet,
norėtume, kad dokumentiniai filmai būtų ne tik proginiai,
įdomūs vien nufilmuotiems žmonėms, o gerai apgalvoti, pa
traukiantys bet kurį žiūrovą. Temų ratas dokumentikai — be
galo platus. Kino mėgėjas turėtų pastebėti ne tik tai, kas
teigiama, kas nauja ateina į gyvenimą, bet ir tai, kas dar
trukdo mūsų visuomenei žengti partijos nurodytu keliu. Jis
galėtų daug prisidėti prie folkloro, liaudies kūrybos popu
liarinimo ir išsaugojimo. Dokumentinis filmas turėtų būti ak
tualių, įvairių žanrų (apybraiža, portretas, interviu, pamfle
tas, sociologinis filmas ir kt.).
Nereikėtų vengti ir vaidybinių juostų. Vaidybiniai filmai
irgi galėtų liesti įvairias mūsų gyvenimo puses, apibendrintai
kelti problemas, ieškoti kelių joms spręsti. Dalyvauti Vai
dybiniuose filmuose galėtų dramos būrelių aktoriai, kuriems
būtų proga išbandyti save kine, o paskui ir „iš šalies" pa
sižiūrėti į vaidybą. Bet vaidybiniai filmai reikalauja, kad ki
no mėgėjai būtų gerai pasirengę režisūrai ir operatoriaus
darbui. Sunku bus išsiversti be scenaristo, dailininko, be de
koracijų, kostiumų ir kt. Beje, vaidybiniai filmai neturėtų
būti ilgesni kaip 10—15 minučių. Jiems reikia gerai iš
balansuotos dramaturgijos, vaidybos, specifinių kino išraiš
kos priemonių damos.
Kas nori — gali pabandyti jėgas multiplikacijos žanre.
Multiplikaciją labiausiai mėgsta vaikai ir jaunimas. Tačiau
ir čia reikia suaugusiųjų pagalbos, be kurios jaunimui sunku
rasti temą bei tinkamą prasmės ir vaizdo sprendimą.
Aišku, kad saviveiklinis kinas yra sudėtinga meno rūšis,
reikalaujanti daug žinių, entuziazmo, darbo ir lėšų. Šito rei
kalauja ir kiti saviveiklos būreliai. Kino būreliui vieną sykį
nupirkta aparatūra tarnauja ne vienerius metus, o kino me
džiaga bei jos apdorojimas nėra labai brangūs. Visada reikia
atsiminti, kad kino saviveiklai panaudotos lėšos (išliekamoji
vertė), atsiperka su kaupu.
Visiems rajonų ir miestų kultūros skyriams turėtų rū
pėti „nuosavas kinas", kurį galėtų panaudoti ir saviems rei
kalams. Lietuvos kino mėgėjų draugija mielai parems kul
tūros skyrių iniciatyvą steigiant kino saviveiklos būrelius.
Draugijos zoniniai skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje suteiks reikalingą pagalbą. Tačiau svar
biausia — vietinė iniciatyva ir geranoriška pažiūra į kino
saviveiklą.
ANTANAS KALINA
Lietuvos kino mėgėjų draugijos
respublikinės valdybos pirmininkas
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¡Draugų patirtis

Estetinis
lavinimas
Čekoslovakijos
socialistinėje
respublikoje
Vienas pagrindinių ČSSR komunistų partijos kultūrinės
politikos uždavinių šiuolaikiniame etape — gyventoji es
tetinio lavinimo tobulinimas. Estetinio lavinimo funkciją at
lieka visaapimantis kultūrinių įstaigų, mokyklų, visuomeni
nių organizacijų tinklas bei saviveiklinė kūryba.
Iš viso šalyje veikia apie 23 tūkstančius (CSR — 15
tūkst., SSR — 8 tūkst.) kultūros rūmų, klubų, kultūros cent
rų, galerijų, muziejų bei kitų kultūros įstaigų, finansuojamų
ČSR ir SSR kultūros ministerijų. Be minėtų įstaigų, dar vei
kia daugiau kaip 3 tūkstančiai klubų, esančių visuomeninių
organizacijų, gamyklų, žemės ūkio kooperatyvų žinioje.

Talino
liaudies
kultūros
universiteto
patirtis

Jaunimo estetiniu lavinimu, be abejonės, užsiima mo
kykla, kuri suformuoja žinių apie literatūrą, muziką, vaiz
duojamąjį meną pagrindus. Bendrojo lavinimo mokyklos prog
ramoje estetinio lavinimo disciplinoms skiriama 9,2%, pri
valomas estetinis lavinimas numatytas nuo 6 iki 13 metų
amžiaus grupei.
Deja, gimnazijos (aukštesnioji bendrojo lavinimo mokyk
la) ir specialiosios vidurinės mokyklos programose estetinis
lavinimas (išskyrus literatūros pamokas) nenumatytas.
Svarbi vieta ugdant jaunimo estetinius sugebėjimus ir
interesus neabejotinai tenka Liaudies meno mokykloms, pa
valdžioms Liaudies komitetams, kuriose dėstomos muzikos,
šokio, teatro ir vaizduojamojo meno disciplinos. Mokomasi
po pamokų bendrojo lavinimo mokykloje, už mokymąsi mo
kama (nuo 1,5 iki 4 rb. per mėnesį. priklausomai nuo spe
cialybės). Pradinis mokymo kursas numatytas dvejiems, pil
nas — septyneriems metams.
Daug muzikinio lavinimo darbe nuveikė Čekijos muzikos
draugija — savanoriška organizacija, turinti apie 15 tūkstan
čių narių. Jos darbo sritis — čekų muzikinės kultūros popu
liarinimas. Si draugija rengia vadinamuosius „auklėjamuo
sius" koncertus, dalyvauja rengiant respublikinius ir srities
muzikos ir dainų festivalius, konferencijas, seminarus, muzi
kinius susitikimus ir kitus renginius. Organizacijos sudėty
je — savanoriškos mėgėjų draugijos. Muzikinis CSR jauni
mas, Čekų džiazo draugija, Senovinės muzikos draugija,
B. Smetanos, A. Dvoržako ir kt. čekų kompozitorių kūrybos
mėgėjų draugijos.
Svarbi vieta estetinio lavinimo sistemoje tenka Nacio
naliniams komitetams, kurių žinioje yra visuomeninės orga
nizacijos, kultūriniai centrai bei klubinės įstaigos. Šios insti
tucijos organizuoja konkrečius kultūrinius-masinius renginius.
CSSR yra 4919 kultūros centrų, kurie yra ne tik me
todiniai centrai, bet ir puikiai dirba kultūrinį-auklėjamąjį
darbą. Juose veikia mėgėjiški klubai: vaizduojamojo meno,
poezijos mėgėjų, kino mėgėjų, taip pat muzikinės grupės ir
ansambliai, šokių būreliai. Didžiausias CSR yra Prahos kul

tūros centras, kuris kasmet surengia apie 16 tūkstančių įvai
rių kultūrinių renginių, o juose dalyvauja apie 1800 atlikėjų.
Kasmet CSR vyriausybė komitetams ir visuomeninėms or
ganizacijoms patvirtina kultūrinio auklėjamojo darbo reko
mendacijas. Sis dokumentas užtikrina vieningą planavimą
visoms valstybinio valdymo grandims; nurodo pagrindinius
organizacijų ir įstaigų, dirbančių kultūrinį auklėjamąjį dar
bą, uždavinius, taip pat planuoja kultūrinių įstaigų materialinį
aprūpinimą ir kadrus.
Kultūrinio auklėjamojo darbo turinys yra siejamas su
įvairiais jubiliejais bei atmintinomis šalies kultūrinio gy
venimo datomis. Pavyzdžiui, vyriausybės patvirtintose 1986 m.
liepos mėn. „Pagrindinėse kultūrinio auklėjamojo darbo kryp
tyse" 1987 metams akcentuojamas dėmesys jaunimo auklėji
mui revoliucinių ir progresyvių tradicijų dvasia. Taip buvo
numatyta plačiai pažymėti Didžiojo Spalio 70-metį ir tuo
pagrindu aktyvinti kultūrinį-masinį darbą.
Kultūrinio masinio darbo tobulinimas CSSR reikalauja
didesnio finansavimo. Paskutiniu metu imta kooperuoti kelių
organizacijų lėšas įvairiems renginiams. Tokia finansavimo
forma pasiteisino ir laikoma perspektyvia.
Galiojantis įstatymas „Apie šviečiamąjį darbą", kuris re
guliuoja teisinius kultūrinius auklėjamuosius aspektus, jau
paseno. Šiuo metu vyksta naujo įstatymo „Apie kultūrinįauklėjamąjį darbą" svarstymas. Naujasis įstatymas turi pa
tikslinti sąvoką „kultūrinis auklėjamasis darbas" (kuris ati
tiktų šiuolaikinės socialistinės visuomenės praktiką ir po
reikius), užtikrinti kultūrinio auklėjamojo darbo planavimo
vieningumą ir koordinaciją visuose valdymo lygiuose. Ma
noma, kad įstatymas turėtų apibrėžti pagrindinių kultūros
įstaigų įkūrimo ir veiklos principus.
Vis dėlto, muzikinis jaunimo auklėjimas respublikoje
aštuoniasdešimtaisiais metais buvo nepakankamai efektyvus,
todėl populiariojoje muzikoje atsirado negatyvių reiškinių.
Mokyklų muzikinio lavinimo padėtis neatitiko mokinių
muzikinių poreikių ir interesų. Dauguma mokinių nesidomi
privalomomis muzikos pamokomis, užklasinėje bei užmo-

2mogui visą gyvenimą tenka mokytis. Vieni tai daro
pasyviai, kiti jaučia poreikį aktyviai save turtinti. Ir vie
niems, ir kitiems čia gali padėti kultūros liaudies univer
sitetas. Lanksčiai prisiderindama prie kiekvienos gyventojų
socialinės grupės poreikių, ši mokymo įstaiga ateina žmogui
į pagalbą ne vieną kartą, o tiek, kiek jam naudinga ir įdomu.
Gyventojų kultūriniams poreikiams tenkinti originalų ir
efektyvų kelią yra suradęs Talino kultūros liaudies univer
sitetas. Tai mokykla, kurioje, kaip rašo vienas Talino pėda*
goginio instituto dėstytojas, visi ieško ir visi atranda. At
randa ne tik galimybę plėsti akiratį, įsigyti visuomenines
profesijas, kelti kvalifikaciją, bet ir daug naujų draugų, jau
kią bendravimo aplinką. O ieško šios mokyklos ir tie, kurie
dėl įvairių priežasčių negalėjo mokytis aukštosiose mokyk
lose ir tie, kurie jas baigė.
Nuo pat įkūrimo pradžios (1959 m.) Talino kultūros liau
dies universiteto veikla siejama su socialistinės visuomenės
tikslais, ieškoma būdų mokymą pakreipti tokia linkme, kad
jis klausytojams duotų kuo daugiau praktinės naudos, keltų
jų idėjinį politinį lygį, tenkintų reikmes. Keitėsi fakultetų
veiklos profilis ir mokymo turinys. Per ketvirtį amžiaus
Talino kultūros liaudies universitetą baigė 25.000 žmonių.
Mokymo efektyvumui didinti prieš keletą metų univer
sitete buvp įvestas mokestis už mokslą. Liaudies universitetas
tapo savarankiška kultūrinio švietimo įstaiga, turinčia spec.
lėšas, savo patalpas, etatinius darbuotojus ir 15-os žmonių
visuomeninę tarybą. Persitvarkius naujais pagrindais, pakilo
fakultetų mokymo lygis, padidėjo liaudies universiteto pres
tižas.

Fakultetų darbe svarbiausia yra tenkinti klausytojų po
reikius. Mokymo planus rengia fakultetų vadovai, tvirtina
miesto kultūros valdybos liaudies universitetų taryba ir ra
jono partijos komitetas. Universiteto fakultetuose dėsto aukš
tos kvalifikacijos pedagogai, dauguma turi mokslo laipsnius
arba vardus. Ketvirtadalis kultūros liaudies universiteto dės
tytojų dirba aukštosiose ir spec. vidurinėse mokyklose. Pe
dagogų atsakomybei ir suinteresuotumui didinti universiteto
vadovybė stengiasi, kad kiekvieno dėstytojo veikla liaudies
universitete būtų ne epizodinė, o kiek įmanoma platesnė.
Patirtis liudija, kad tokia darbo kryptis teisinga: daugelis
dėstytojų taip aktyviai įsijungia į darbą, kad netgi rengia
klausytojams papildomus užsiėmimus, lankosi su jais parodo
se, teatruose ir pan.
Mokymo režimas Talino kultūros liaudies universitete toks:
mokslas trunka 9 mėn. per metus, užsiėmimai rengiami 2—
4 kartus per mėnesį po 4 akademines valandas (64—128 akad.
vai. per metus). Bendras mokymo laikas fakultetuose nevie
nodas — nuo 2 iki 5 metų.
Vieną kartą per mėnesį visų fakultetų klausytojams
rengiama bendra politinė diena svarbiausiems šalies ir už
sienio įvykiams apžvelgti, TSKP CK plenumų nutarimams nag
rinėti ir kt.
Apie klausytojų priėmimą į kultūros liaudies univer
sitetą skelbiama spaudoje. Stojantieji užpildo specialias an^
ketas-pareiškimus, gauna abonementus, pagal kurių numerius
registruojami užsiėmimuose. Išklausiusiems ne mažiau kaip
75% mokymo kurso įteikiami baigimo pažymėjimai.
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kyklinėje veikloje prioritetas atiduodamas populiariajai ir
roko muzikai.
Kur glūdi šio reiškinio priežastys? Specialistai mano,
kad šiuolaikinės muzikos pedagogikos, besiremiančios kla
sikinio meno vertybėmis, poveikis yra žymiai silpnesnis nei
muzikinio kičo, kuris vyrauja kasdieniniame gyvenime.
Beveik 80% ČSSR atliekamos muzikos tenka populia
riausiems žanrams. Pop muzikos radijo ir TV įrašai, plokš
telių tiražai žymiai didesni nei klasikinės muzikos. Apie
70% jaunimo muzikinis skonis yra formuojamas klausantis
įrašų kartu su draugais, kurie apie P. Čaikovskį, V. Mocar
tą ar B. Dvoržaką žino mažiau nei apie šiuolaikines roko
grupes.
Dar 40% muzikos ir dainavimo mokytojų nepakankamai
kvalifikuoti, 17% mokyklų neturi muzikos instrumentų, dau
gelyje — nėra muzikos fakultatyvo, nes šis darbas mažai
apmokamas.
1986 metų lapkričio mėn., dalyvaujant ČSR ir SSR kul
tūros ir švietimo ministerijų darbuotojams, kompozitorių są
jungų, muzikos fondų, Čekijos muzikos draugijos nariams,
įvyko aktualiais jaunimo auklėjimo klausimais konferencija,
kur buvo numatytos privalomo muzikinio lavinimo kryptys.
Šiuolaikinė ČKP politika rūpinasi visapusiu gyventojų
estetiniu lavinimu. Todėl dar ČKP XVI suvažiavime (1981)
buvo iškeltas uždavinys sukurti valstybinę ČSSR gyventojų
estetinio lavinimo programą.
Programos apimtis — nuo meninės kūrybos ir kultūrinio
švietimo veiklos iki darbo kultūros, socialistinės moralės
formavimo ir socialistinio gyvenimo būdo sukūrimo.
Įgyvendinant šią sudėtingą kompleksinę programą, re
miamasi jau esančiomis estetinio auklėjimo sistemomis, ku
riomis siekiama konkrečiai realizuoti esamus uždavinius.
Atskirai pakalbėkime apie jaunimo estetinio auklėjimo
sistemą „Jaunimas ir kultūra".
Jau nuo 1975 m. ČSSR bandoma susisteminti ir koordi
nuotai planuoti visas esančias kultūrines priemones jaunimo
estetiniam lavinimui. 1980 m. vyriausybiniu nutarimu patvir

tinta sistema taikoma besimokančio jaunimo (nuo ikimokyk
linio amžiaus iki aukštosios mokyklos baigimo) kultūriniam
auklėjimui, įtraukiant į darbą kultūros, švietimo ministerijas,
komjaunimo organizaciją, Nacionalinį frontą.
Įgyvendinant sistemą „Jaunimas ir kultūra", pagrindinius
uždavinius atlieka visų lygių Nacionaliniai komitetai, kurie
per sričių ir rajonų kultūros centrus praktiškai realizuoja nu
matytas priemones. Kultūros centrai, remdamiesi kultūros mi
nisterijos Centrinės koordinacinės tarybos metodiniais nuro
dymais kultūriniam auklėjamajam darbui, sudaro kultūrinių
renginių, rekomendacijų bendrojo lavinimo mokykloms, pio
nierių bei komjaunimo organizacijoms sąrašus.
Renginių sąrašai sudaromi mokslo metams: ikimokykli
nio, jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus, vyresniųjų
klasių moksleiviams, studentams,— kiekvienai grupei atskirai,
atsižvelgiant į realizavimo galimybes.
Reikėtų pažymėti, kad kultūrinio švietimo įstaigos pa
grindinį darbą dirba su vaikų darželiais ir bendrojo lavinimo
mokyklomis. Įdomu tai, kad ne vaikų darželių auklėtiniai
ar mokiniai eina į kultūrinio švietimo įstaigas,— o atvirkš
čiai — klubinės įstaigos organizuoja renginius vaikų darže
liuose ir mokyklose.
Neatskiriama bendro auklėjamojo darbo dalis — požiū
rio į kultūrinį palikimą formavimas. ČSSR yra daugiau nei
41 tūkst. kultūros ir istorijos paminklų, 120 pilių, kurias
kasmet aplanko apie 20 mln. šalies ir užsienio turistų. Pa
minklai tarnauja ne tik kaip ekskursijų į praeitį vieta, bet
kartu ir kaip ČKP įkūrėjų, politinių ir valstybės veikėjų
atminties, pagerbimo vietos.
Prie vienų paminklų rengiami susitikimai, teminiai va
karai, prie kitų — paminimos svarbios istorinės datos, dar
kiti pritaikomi teatralizuotiems renginiams ar masinėms šven
tėms.
Kultūros centrų išleidžiamose rekomendacijose primena
ma, į kokius istorinius ir kultūros paminklus reikėtų atkreip
ti ypatingą dėmesį, kokiomis formomis tai galima padaryti,
nurodoma mokslinė-istorinė literatūra tais klausimais.
Programoje „Jaunimas ir kultūra" yra numatytas ir spe-

Talino kultūros liaudies universitete mokosi įvairaus
amžiaus (nuo studento iki pensininko), visokių profesijų
gyventojai, turintys aukštąjį, vidurinį ir specialųjį vidurinį
išsilavinimą. Aukštąjį išislavinimą turi dauguma klausytojų.

studijuota rusų klasikinė muzika, 22 vai.— tarybinė ir 22
vai.— estų muzika.
Teatro fakultete įgyjama žinių apie svarbiausius teatro
meno vystymosi etapus, išklausomas teorinis scenos meno
kursas, nagrinėjama estų tarybinio teatro istorija, pokario bei
nūdienos teatro problemos ir kt. Perprasti scenos meno pa
grindus klausytojams padeda susitikimai su teatrų režisieriais
ir aktoriais, teatro kritikais.
Komunikacijos fakultetas — vienas jauniausių. Jo klau
sytojai — Talino pedagoginio instituto kultūros švietimo fa
kulteto studentai. Būsimi kultūrinio švietimo darbuotojai liau
dies universitete gilina bendravimo žinias ir įgūdžius. Mo
kymo planą sudaro 3 dalys: 1) socialinės ir bendravimo psi
chologijos pagrindai, 2) oratoriaus menas, 3) masinių infor
macijos ir propagandos priemonių panaudojimas. Klausytojai
studijuoja bendravimo psichologinį mechanizmą, rengia trum
pus pranešimus, pasisakymus, mokosi naudotis mikrofonu.
Mokymas trunka 2 metus. Mokslas nemokamas.
Universitete pasirūpinta, kad teorines žinias klausytojai
galėtų įtvirtinti praktiniuose užsiėmimuose. Todėl dažnai ren
giamos ekskursijos, susitikimai su kultūros ir meno veikė
jais, parodų, teatrų, koncertų lankymas ir aptarimai, klau
simų ir atsakymų vakarai. Atliekami nedideli savarankiški ty
rimai, rašomi referatai ir kt. Liaudies universiteto bazėje
įsteigti praktinių darbų būreliai. Juos lanko klausytojai, be
sidomintys miniatiūrine plastika, keramika, grafika, tapyba,
karikatūra, plakato šriftais, rankdarbiais ir kt. 1966 m. Es
tijos TSR Ministrų Tarybos nutarimu prie Talino kultūros
liaudies universiteto buvo įsteigta A. Laikmos dailės studija,

Iš KAI KURIŲ FAKULTETŲ DARBO PATIRTIES:
Dailės fakulteto veiklą galima suskirstyti į keletą reikš
mingų ir įdomių periodų. Su klausytojais buvo nagrinėjama
bendroji, nišų, estų, tarybinio meno istorija, meno srovės,
tapybos technikos ir kt. Originaliu galima pavadinti mo
kymo laikotarpį, kai buvo gvildenama tema „Menotyrininko
darbo aplankas". 16 įžymių menotyrininkų supažindino klau
sytojus su savo tyrimais.
Literatūros fakultete pažymėtinas literatūros istorijos kur
sas. Jis prasidėjo pažintimi su antikine literatūra, baigėsi
literatūros srovių analize. Fakulteto klausytojai susitikdavo
su rašytojais bei literatūros kritikais.
Muzikos fakulteto klausytojams lavinti sudaryta plati 2
metų mokymo programa. Pirmaisiais mokslo metais 20 vai.
buvo skirta nagrinėti muzikos teorijai (muzikos rašto pa
grindams, išraiškos priemonėms, orkestrams, instrumentams,
chorams) ir 44 vai. Vakarų Europos klasikinei muzikai (Ba
cho, Hendelio, Vienos klasikinės mokyklos atstovų, vokie
čių romantikų Šuberto, Šumano, Mendelsono, neoromantikų
Listo, Berliozo, Vagnerio, Bramso, nacionalinių mokyklų at
stovų Šopeno, Grygo, Dvoržako, 19 a. pabaigos ir 20 a. pra
džias muzikai ir kt.). Antraisiais mokslo metais 20 vai.
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cialistų moksliškai pagrįstas ikimokyklinių įstaigų ir mokyk
lų privalomasis kultūrinis minimumas, kuris garantuoja kul
tūrinių vertybių įsisavinimų, moko jaunimą suprasti meną,
formuoja jų dvasinius poreikius ateičiai.
Kultūrinio minimumo įsisavinimas reikalauja, kad po
kiekvieno renginio įvyktų išsamus jo aptarimas ir analizė.
Tai padeda geriau suprasti meno kūrinius, formuoja gerą
skonį.
Sistema ,,Jaunimas ir kultūra" ^au duoda pirmuosius tei
giamus rezultatus. Sociologų ir pedagogų atliktų tyrimų duo
menimis, užfiksuoti kokybiniai ir kiekybiniai jaunimo bend
rakultūrinio'gyvenimo pokyčiai.
Norėtume atkreipti dėmesį į mums nebūdingą pionierių
ir moksleivių namų darbą.
Siekdami sužadinti kuo daugiau interesų, padėti atsi
skleisti kūrybiniams vaikų sugebėjimams, CSSR pionierių ir
moksleivių rūmai savo veiklą organizuoja benarystės prin
cipu.
Kad galėtum lankyti šias įstaigas, tereikia turėti šliurytes. Patekęs į rūmus, vaikas gali pasirinkti įvairią veiklą:
viename kambaryje jis gali lipdyti iš molio ar plastilino,
kitame — išmokti naują dainą ir šokį, salėje — pasižiūrėti
spektaklį ar multiplikacinį filmą, konstruktorių sekcijoje —
pažaisti su kompiuteriu ir t. t.
Toks laisvas veiklos pasirinkimas skatina vaikų akty
vumą, be to, kvalifikuotų pedagogų parama ir konsultacija
padeda nustatyti vaikų interesus ir galimybes.
Mūsų kultūros darbuotojus gali sudominti esančios atski
ros kultūrinio visuomeninio gyvenimo sistemos, kurias sudaro
šokių ir gero elgesio mokyklos, kai kurie pramogų sistemos
momentai.
Čekoslovakijos miestuose ir rajonuose dažnai galima su
tikti iškilmingai pasipuošusius paauglius (vaikinus, dėvinčius
juodą kostiumą ar fraką su varlyte ir baltomis pirštinėmis,
merginas ilgomis suknelėmis). Šie jauni žmonės — šokių ir
gero elgesio mokyklų lankytojai. Tokio tipo mokyklos labai
populiarios tarp jaunimo, jose ne tik išmokstama šokti (nuo
klasikinių šokių iki modernių), bet mokoma ir bendravimo,

asistavimo meno, etiketo, supažindinama su mada, mokoma
skoningai ją prisitaikyti. Įdomu tai, kad dauguma užsiėmimų
vyksta kartu su vienu iš tėvų (CSSR apskritai labai popu
liarūs šeimų vakarai). Išmokti šokiai ir bendravimo pamokos
praktiškai pritaikomos egzistuojančioje pramogų sistemoje, vi
sų pirma — baliuose ir išvykose garlaiviais.
Žiemą ir ankstyvą pavasarį per visą Čekoslovakiją nu
vilnija balių bumas. Jie rengiami visose įstaigose, kurios turi
poilsiui skirtas sales. Visos amžiaus grupės, tiek mokiniai,
tiek pensininkai, susirenka į iškilmingą vakarą, kurio metu
šokama, dainuojama, valgoma ir geriama, veikia įvairūs
atrakcionai ir viktorinos.
Į tokio tipo vakarus leidžiama ateiti tik iškilmingai pa
sipuošus. Ilgalaikė tradicija suformavo savo reikalavimus, ir
balių organizatoriams praktiškai jau nereikia reguliuoti lan
kytojų apsirengimo. Baltų varnų — nebūna!
Kiti reikalavimai — parnikams — išvykoms garlaiviais.
Jos organizuojamos vasarą ir rudenį. Šia poilsio forma taip
pat naudojasi visos gyventojų grupės. Paplaukioti upe, pa
šokti diskotekoje nori ir mokiniai, ir tėvai, ir pardavėjos,
ir gydytojai.
.
Priklausomai nuo specialybės, išvyka pavadinama vis ki
taip: filosofų, statybininkų, pedagogų, parfumerijos ar kt.
darbuotojų pamikai. Apranga šiai poilsio formai — sportinio
tipo, kad būtų patogu ir šokti, ir sportuoti.
Organizuojant laisvalaikį jaunimui laikomasi nuomonės,
kad reikia plėsti ir skatinti tas laisvalaikio formas, kuriomis
jaunimas domisi, konkursinius renginius vertinti taip pat
turi pats jaunimas.
Gyventojų estetinio auklėjimo kompleksinė programa,
kuri jau pradėta įgyvendinti, užtikrina gana aukštus estetiniu
pažiūrų ir vertybių kriterijus, skatina bendrą gyventojų kul
tūrą. Programos realizavimas yra svarbus reiškinys kultūri
nėje Čekoslovakijos politikoje ir turi istorinės reikšmės.

kuri sujungė visus iki tol veikusius dailės būrelius. Mokslas
studijoje tęsiasi 5 metus. Apie 2/3 mokymo laiko sudaro
praktiniai užsiėmimai. Kasmet klausytojams rengiamos 12
dienų kūrybinės stovyklos, ten studijos lankytojai piešia
būsimų darbų eskizus, ruošiasi parodoms.
Talino kultūros liaudies universiteto autoritetą patvir
tina faktas, kad už galimybę lankyti liaudies universitetą
apie 2000 Talino gyventojų moka pinigus, ir norinčių lan
kyti kai kuriuos fakultetus būna kur kas daugiau negu ga
lima priimti. Nuolat atsiranda klausytojų, kurie, baigę vieną
fakultetą, stoja į kitą. Už komunistinį ir dorovinį gyventojų
auklėjimą Talino kultūros liaudies universitetas ne kartą bu
vo apdovanotas TSRS ir Estijos kultūros ministerijų garbės
raštais ir diplomais, Respublikinės liaudies universitetų tary
bos garbės raštu, TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos dip
lomu. 1984 m. TSRS kultūros ministerijos liaudies universite
tų taryba, apsvarsčiusi šio liaudies universiteto darbą, reko
mendavo Sąjunginių respublikų kultūros ministerijų liaudies
universitetų taryboms perimti Talino kultūros liaudies uni
versiteto patirtį.

gijimui ir kt. išlaidoms, sudaro kasmetinis universiteto klau
sytojų mokestis už mokslą, t. y. 15 rub. iš kiekvieno as
mens. Mokesčio dydis vienam asmeniui priklauso nuo to,
kiek metų jis lanko liaudies universitetą.
Mokestis už mokslą nustatytas pagal Talino m. LDT VK
1981 m. gegužės 28 d. potvarkį Nr. 356-K, patvirtintą Es
tijos TSR finansų ministro.
Atlyginimai etatiniams darbuotojams išmokami vadovau
jantis TSRS kultūros ministerijos 1976 m. gruodžio 9 d. pa
tvirtinta instrukcija. Dėstytojams mokama pagal TSRS švieti
mo ministerijos 1977 m. gegužsė 5 d. įsakymu Nr. 2 patvir
tintą instrukciją («HHCTpyicųHH o nopnAKe HCHHCAeHHH aapa-

IS TALINO KULTŪROS LIAUDIES UNIVERSITETO
ŪKINES VEIKLOS PATIRTIES:
Liaudies universitetas turi 5 etatinius darbuotojus: 2 vvr.
metodininkus (vienas jų eina direktoriaus pareigas), 2 meto
dininkus ir vieną valytoją.
Liaudies universiteto spec. lėšas, kurios pagal sąmatą
naudojamos atlyginimams, komandiruotėms, inventoriaus įsi
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Visus piniginius kultūros liaudies universiteto dokumen
tus. vizuoja visuomeninis direktorius (vyr. metodininkas). Do
kumentus, nukreipiamus bankui, pasirašo kultūros valdybos
viršininkas ir vyriausias buhalteris.
Penkerių darbo metų ūkiskaitos pagrindais patirtis pa
rodė, kad reikia tobulinti organizacinį darbą. Būtų geriau,
kad liaudies universitetui vadovautų etatinis direktorius, kad
universitetas turėtų juridinio asmens teises ir kt.
Evelina RADZEVIČIENE
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
politinio masinio darbo metodikos skyriaus
vyresnioji mokslinė bendradarbė
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Kronika
Išsaugoti
ateities
kartoms

Kovo mėnesį LTSR mokslinio
metodinio kultūros centro Inicia
tyva Meho darbuotojų rūmuose
buvo surengtas seminaras-peržiūra
,.Liaudies kūryba ir kinas", ku
riame dalyvavo LTSR valstybinio
kino-foto-fono dokumentų archyvo,
LTSR MA Istorijos, Lietuvių kal
bos ir literatūros institutų, Isto
rijos ir etnografijos, Liaudies bui
ties muziejų, Kultūros fondo, Vals
tybinės konservatorijos, Vilniaus
valstybinio universiteto, Lietuvos
kino studijos, Kino mėgėjų. Pa
minklų apsaugos ir kraštotyros
draugijų
darbuotojai,
Vilniaus
folklorinių ansamblių vadovai.
Renginio tikslas — peržiūrėti ir
įvertinti sukurtus filmus apie lie
tuvių liaudies kūrybą, išsiaiškin
ti, kaip juose atsispindi sukurtos
vertybės, ką dar reikėtų padaryti,
kad ateinančioms kartoms išsau
gotume tai, ką geriausio sukūrė
mūsų tauta.
Šiuo metu ne visos minėtos
įstaigos yra vienodo pajėgumo
ir turi vienodas galimybes kurti
filmus: vienos jau dešimtmečius
fiksuoja svarbiausias mūsų kul
tūros apraiškas, kitos dar tik ku
ria savo filmavimo bazę.
Semlnaro-peržlūros
dalyviams
buvo pademonstruota apie 50 ki
no filmų. Aptarime kalbėję etnog
rafai, folkloristai, filosofai, kino
režisieriai ir kraštotyrininkai pa
sidalijo mintimis apie folkloro
įamžinimo ir išsaugojimo būtinybę
ir su tuo Iškilusias problemas.
Buvo konstatuota, kad liau
dies kūrybos panaudojimo ir įam
žinimo kine padėtis yra kritiška.
Visai neatsispindi pokarinis dvi
dešimties metų laikotarpis, šiek
tiek daugiau darbų sukurta 1965—
1973 metais, po to, visuotinio
kultūros sustingimo metais, buvo
užmiršta ir liaudies kūryba. Ir
tik pastaraisiais metais, daugiau
dėmesio skiriant liaudies kūrybai,
sukurta daugiau ir kino filmų. Ta
čiau ir šie filmai neatspindi mū
sų tautos kultūros esmės. Vy
rauja pramoginės krypties įvykiai,
kurie dažnai neturi
nieko bendra
su mūsų kultūra. Turėdami menką
supratimą apie tautinius papro
čius,
filmų kūrėjai
juos iškrei
pia, neparodo esmės, panaudoja
tik abejotinos vertės elementus.
Kad pagerintume filmų kūri
mą,
būtina sudaryti koordinacinį-konsultaclnį centrą, kuris galėtų
jungti režisierių, operatorių ir
folkloristų, etnografų darbą. Rei

kia sudaryti ir sąrašą pagrindinių
temų, kurias galima ir būtina at
spindėti artimiausiu metu. Į šį
darbą turėtų įsitraukti visos kul
tūros įstaigos, daug pagelbėtų ki
no mėgėjai, kurie galėtų rengti
festivalius liaudies kūrybos te
matika.
Reikėtų pasirūpinti jau sukur
tų kino filmų Išsaugojimu, suda
ryti filmų liaudies kūrybos tema
tika katalogą su išsamiomis ano
tacijomis.
Seminaras ,,Liaudies kūryba ir
kinas" akivaizdžiai parodė didelę
spragą populiarinant ir siekiant
išsaugoti liaudies kūrybą, kurią
užpildyti turime dabar, o ne ry
toj. . .

kad santuoka būtų registruojama
apylinkės taryboje, o ne rajono
centre esančiame civilinės met
rikacijos skyriuje.
Seminare dalyvavo Kauno ra
jono LDT vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotoja V. Gelčienė ir LKP Kauno rajono ko
miteto agitacijos ir propagandos
skyriaus vedėja V. Poškaltienė.
Seminarą vedė rajono kultūros
skyriaus vedėja, rajono moterų
tarybos pirmininkė J. Danielienė.
Seminaro praktiniame užsiė
mime dalyvavo ir vestuvių prog
ramą parodė Vilniaus valstybi
nio universiteto folkloro liaudies
ansamblis „Ratilio“ (vad. Z. Kelmlckaltė).

VYTAUTAS MUSTEIKIS
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro folkloro
skyriaus vyresnysis metodininkas

BIRUTĖ IMBRASIENĖ
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro liaudies
tradicijų skyriaus vyr. mokslinė
bendradarbė

Šeimos švenčių

Humoro šventė

perspektyvos

Kapsuke

LTSR MMKC Liaudies tradi
cijų skyrius š. m. balandžio 8—
9 surengė seminarą Kauno rajono
apylinkių tarybų, liaudies tradi
cijų tarybų ir moterų tarybų pir
mininkams bei kultūros darbuoto
jams, kuriame buvo aptarta kaip
tobulinti šeimos šventes. Vyko
konkretus, dalykinis pašnekesys
apie šeimos tradicijas Ir papro
čius, tradicinių liaudies švenčių
apeiginių elementų atrinkimą ir
kūrybišką pritaikymą šiandieni
nėms šventėms. Nerimą kelia tai,
kad ne visos liaudies tradicinės
apeigos ir papročiai suprantami
Ir teisingai interpretuojami, daž
nai jie iškraipomi, net suvulga
rinami.
Pavyzdžiui,
lietuviškas
vaišingumas virto besaikėmis vai
šėmis ir materialinių išteklių de
monstravimu;
užmokestis
muzi
kantams ir pinigų rinkimas muzi
kai — muzikantų įžūliu plėšika
vimu. Pasipelnymo šaltiniu tapo
ir kitokią prasmę turėjęs kelio
užtvėrlmas bei jaunųjų sutikimo
paprotys ir t. t.
Susirinkę šeimos tradicijų pro
paguotojai pagrįstai išreiškė su
sirūpinimą, kad liaudies tradici
jos nepakankamai panaudojamos
tobulinant mūsų šeimos šventes,
reikėtų stengtis, kad jos būtų
turiningos ir įsimintinos, kad ne
liktų vietos besaikėms vaišėms Ir
girtavimui. Šeimos švenčių per
spektyva — visų bendras reika
las. Susitikimo dalyviai pageidavo,
3?» Ci(
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dar vienu originaliu renginiu, pa
rodė miesto kultūros darbuotojų
kūrybingumą ir išmoningumą. Au
tomatų gamyklos dailininkė D. Valčaitienė specialiai šiai šventei pa
gamino ir padovanojo milžinišką
kalakutą, tapus) pagrindiniu sim
boliu, liaudies teatro režisierius
S. Vešerskis — liaudies meistrų
darbų aukciono aukclonlerlus plu
šo taip, kad net už padorią kal
ną pardavė balioną gero oro (mat
šventės metu krapnojo lietus),
pagiriamojo žodžio nusipelnė ant«
roslos respublikinės saviveiklinin
kų satyrinių jumoristinių kino
filmų konkurso iniciatorius ir pag
rindinis organizatorius V. Čekaitis, karnavalo ir karnavalinio šou
režisierė D. Valentienė.
Malonu, kad vis daugiau mies
tų ir rajonų Imasi patys organizuoti
savo regiono, tik jiems būdingas
šventes, kurios skiriasi nuo mums
įprastų,
kartais jau pabodusių
renginių.
Manykim, kad kapsukiečiai,
ateityje plėsdami ir turtindami
renginį, prisimins, kad balandžio
1-oji tai ir melagių diena, ir gal
būt surengs kokį nors melagių
kongresą, turnyrą ar čempionatą.
Lauksime kitų švenčių!
Erna ZUBRIAKOVA
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro klubinio
darbo metodikos
skyriaus vedėja

Kas nežino pasakojimo apie
suvalkietišką kalakutą, o ir dau
gelio kitų Istorijų apie šio krašto
žmonių praktiškumą, taupumą, iš
radingumą. . .
Taigi kalakutas ir pakvietė
visus į Humoro šventę. Kalakutas
buvo visur: afišose ir kvietimuo
se, leidiniuose ir atminimo me
daliuose. Net ir konkursų žiuri
nariai buvo pasipuošę kalakutų
kepuraitėmis. Visuose šventės ren
giniuose dalyvavo labai pasipūtęs,
storas ir išdidus kalakutas.
Matyt
kapsukiečiai
jaučiasi
pakankamai tvirti ir pasitiki sa
vimi, jei nutarė viešai pasišaipyti
iš savęs. Tai buvo tikra viso
miesto šventė su nesibaigiančiu
šurmuliu gatvėse, aikštėse, sena
miesčio kiemeliuose, stadionuose,
su margaspalve muge. Rodos, ši
šventė peržengė ne tik uždarų
patalpų sienas, bet įsiskverbė į
kiekvieną butą, pasiekė kiekvie
ną šeimą. Nebuvo iškilmingų kal
bų, oficialaus tono, nors tam pro
gų ir pakako: šventės atidarymas,
sąjunginio karikatūrų ir respub
likinio humoristinės fotografijos,
mėgėjiškų kino filmų konkurso
nugalėtojų apdovanojimai, liaudies
meistrų darbų aukcionas. Šventės
nuotaika labai pakėlė ir suval
kietiški prizai konkursų nugalė
tojams — įvairaus dydžio cuk
raus maišai su emblemomis.
Humoro šventė Kapsuke pra
turtino mūsų kultūrinį gyvenimą
«.
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Prisiminkime
ir tėvą

Nuo neatmenamų laikų žmo
nės greta motinos su didžia pa
garba mini ir tėvą. Motina sim
bolizuoja gyvybę, namų šilumą,
su ja susiję visa, kas geriausia
ir gražiausia. Tėvas — namų glo
bėjas ir maitintojas. Jis berniu
kams perduoda ir darbo įgūdžius.
Kai kuriose tautose tėvui pagerbti
yra ir specialios dienos.
Surengti tėvo šventę šiemet
kovo mėnesį pabandyta ir Lietu
voje — Šalčininkuose.. Kaip ir
praėjusiais metais čia surengtoji
Motinos
šventė
buvo
kon
certinio pobūdžio. Šventėje da
lyvavo
rajono
saviveiklininkai,
Vilniaus valstybinio pedagoginio
instituto
folkloro liaudies an
samblis „Poringė", LTSR vidaus
reikalų ministerijos kultūros ir
sporto rūmų berniukų choras. Ei■»

u«
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Dėm esio!
N auji kūriniai repertuarui

^ėraičius, skirtus savo tėvams, skai
tė Šalčininkuose gyvenantys ir
dirbantys jaunieji poetai S. Stacevičius ir C. Skaržinskas. Vakarą
vedė mokytoja J. Šileikienė. Scenarinial intarpai — kompozitorių
profesionalų ir liaudies dainos —
buvo skirtos tėvo vaidmeniui šei
moje. Apie tėvo vaidmenį sū
naus gyvenime kalbėjo S. Stasevičius. Atskiros programos dalys
buvo skiriamos rajono tėvams,
daugiausiai išleidusių vaikus j
aukštuosius mokslus, gražiausiai
tvarkantiems sodybas,— savo ra
jono ir visos Lietuvos tėvams.
Si šventė, kaip ir buvo ma
nyta, nebuvo tokia populiari kaip
motinai skirtoji. Tačiau tai ne
reiškia, kad tėvą reikia užmiršti.
Ir kitose šalyse tėvo diena ma
žiau dėmesio susilaukia. O pa
galvoti tokioje šventėje tėvams
ir vaikams yra apie ką. Tėvui
pagerbti tiktų specialūs koncer
tai, poezijos ir prozos vakarai,
folklorinės vakaronės, teminės pa
rodos ir kt. Matyt, kaip ir kitose
šalyse, šią šventę reiktų rengti
pirmą birželio mėnesio sekmadie
nįJuozas Kudirka
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro folkloro
skyriaus vedėjas

Susirinko
visos šalies
orkestrai

Lietuvos TSR kultūros ministerijos meno saviveiklos
repertuaro redakcinė kolegija įsigijo naujų kūrinių. Su
šiais kūriniais susipažinti galima LTSR mokslinio metodi
nio kultūros centro teatro ir muzikos skyriuose.

rumentų orkestro ,,Trimitas" di
rigentas,
respublikos
nusipelnęs
artistas R. Balčiūnas.
Konkurse iš visų išsiskyrė
Čekoslovakijos socialistinės res
publikos Krasliki miesto „Amati"
gamyklos didelis 60-ties muzikan
tų kolektyvas. Nepriekaištingas de
rėjimas, muzikalumas, aukšta gar
so kultūra pelnytai lėmė geriau
siojo kolektyvo vardą.
Mūsų respublikai atstovavusiam
Palangos kultūros namų pučiamųjų
orkestrui, vadovaujamam R. Pet
raičio, buvo paskirta 3-oji vieta.
Konkurse gerai pasirodė Lat
vijos, maloniai nustebino mums
beveik
nepažįstami
Armėnijos,
Gruzijos, Uzbekijos orkestraL
Kitą dieną „Draugystės" spor
to komplekse buvo surengtas di
delis
laureatų koncertas,
kurį
pradėti buvo patikėta Lietuvos
atstovams.
Gegužės 9-ąją šventės dalyviai
tylos minute prie Nežinomojo ka
reivio kapo pagerbė žuvusių ko
votojų atminimą, vėliau miesto
centrinėmis gatvėmis vyko maršai
paradai, aikštėse buvo surengti
koncertaL
Renginys buvo įspūdingas, jis
parodė, kad pučiamųjų orkestrų
žanras yra gyvybingas Ir popu
liarus. Šventėje, o ypač per kon
kursą buvo galima daug ko pasi
mokyti. Bene pirmą kartą turė
jome progą susipažinti su kitų
respublikų ir šalių pučiamųjų or
kestrų kryptimis ir pasiekimais,
palyginti save. Gaila, kad tokie
renginiai bevelk neorganizuojami
kitų žanrų meno saviveiklos ko
lektyvams.
Buvo nutarta kiekvienais me
tais organizuoti tokias šventes Ir
konkursus. Ateityje ir mums rei
kėtų II anksto numatyti keletą
orkestrų, kurie planingai, nesku
bėdami galėtų gerai parengti kon
kursines programas. Renginys svar
bus, prestižinis, ir iš jo rezultatų
visa šalis spręs apie Lietuvos pu
čiamųjų orkestrų meistriškumą.

PJESES
Kazakevičienė A. Macnas velnias: spalvingi senojo Lietuvos kaimo
buities vaizdeliai scenai, parašyti aukštaičių uteniškių tarme. Sį kū
rinį

panaudoti tiek

Aukštaitijos

dramos kolektyvai,

tiek

ir

Saja K. Pjesė Arkangelo triūbai ir Belzebubo baritonui: 1 v. pjesė.
Tai bendraminčių disputas, kuriame dalyvauja kurčias prelegentas
Latėnas ir aklas oponentas Dziubas.
Saja K. Širdininkų reabilitacija: 1 v. tragiškas dialogas.
Veiksmas vyksta širdies ligų reabilitacijos sanatorijos dvivietė
je palatoje. Čia guli du vyrai, kurių keliai yra ne kartą susikry
žiavę sudėtingais pokario metais.
Sukuris L. Keli gyvenimo puslapiai:

1 v. publicistinė pjesė.

Nagrinėjami aktualūs neigiami nūdienos reiškiniai — narkoma
nija, prostitucija ir kt.

KORINIAI CHORAMS IR
VOKALINIAMS ANSAMBLIAMS
Bagdonas V. Jums,
A. Drilingos žodž.

mokytojau:

mišriam chorui ir fortepijonui /

Baltramiejūnaitė J. Mokyklai: vokai, ansambliui, solistei, skaitovui
ir fortepijonui / B. Mackevičiaus žodž.
Baumllas V. Raseinių žemė: vokai, ansambliui ir fortepijonui /
K. Astrausko žodž.
BudrevičiuB V.
Liaudies žodž.

VYTAUTAS BALČIŪNAS
Kaišiadorių rajoninių
kultūros namų pučiamųjų
orkestro vadovas

Ei,

griežle

griežliuke:

vyrų

chorui

arcapella

/

Budrevičius V. Tykiai: tykiai: vyrų chorui a'cappella / Liaudies
žodž.
|

Sį pavasarį Maskvoje įvyko
antroji pučiamųjų orkestrų šven
tė,
skirta Pergalės Didžiajame
Tėvynės kare metinėms. Į ją su
sirinko ne tik Maskvos ir Lenin
grado miestų, Rusijos federacijos
sričių, autonominių ir sąjunginių
respublikų geriausieji saviveikli
niai orkestrai, bet ir svečiai iš
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Lenki
jos, Rumunijos, Vengrijos, Vokie
tijos Demokratinės Respublikos —
iš viso per 70 kolektyvų.
Sį kartą šventėje surengtas ir
pučiamųjų
orkestrų
konkursas,
kuriame pareiškė norą dalyvauti
26 kolektyvai. Vertinimo komisi
jai vadovavo RTFSR nusipelnęs
meno veikėjas Tarybinės Armijos
orkestrų
vyriausiasis
dirigentas
N. Michailovaš, į Ją buvo įtrauk
ti (žymūs šalies dirigentai, tarp jų
LTSR valstybinio pučiamųjų inst

gali

folkloro grupės.

Jurgutis V. Tėviškė: vyrų chorui a'cappella / A. Puišytės žodž.
Kairys J. Lopšinė: mišriam chorui a'cappella / V. Valsiūnienės
žodž.
Kubiliūnas A. Per tėvulio didį dvarą: vokai, ansambliui / Liaudies
žodž.
Urbaltis M. Kas?: vyrų chorui ą'cappella / Maironio žodž.

KORINIAI LIAUDIES
INSTRUMENTAMS
Jugutls V. Suktukas: pjesė skudučių ansambliui.
Martinaitis A. Linksma liūdna žuvelė: dvi pjesės skudučių ansamb
liui.
2lgaltls R. Upeliukas: pjesė skudučių ansambliui.
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Mokslinio metodinio

Metodiniame leidinyje pateikiami žaidimai
vaikams ir suaugusiems (stalo, mechaniniai,
elektroniniai žaidimai, loginiai uždaviniai).
KAyGHas HrpoTeKa:
MeTOAH^ecKoe noco6ne.— M .: MHMU HT h KnP MK CCCP,

kultūros centro bibliotekoje
LTSR MOKSLINIS METODINIS
KULTŪROS CENTRAS IŠLEIDO:

Meno verslai: Metalas, keramika / Su
darė J. Kudirka.— K.: Šviesa, 1987.—79 p.,
iliustr.
Leidinyje aptariami senieji bei naujausi
metalo ir keramikos dirbiniai, jų gamybos
technologija. Skiriama liaudies meistrams ir
plačiajai visuomenei.
Blaivybė — gyvenimo norma: Klubinių
įstaigų veikla, įgyvendinant TSKP CK nu
tarimą „Dėl priemonių girtavimui ir alko
holizmui įveikti".— V.: LTSR kultūros minis
terija, MMKC, 1988.—67 p.
Leidinyje aptariamas mūsų respublikos
kultūros namų patyrimas, sprendžiant plin
tančio alkoholizmo ir narkomanijos proble
mos.
Tarp praeities ir dabarties: Metodinės
rekomendacijos Į Parengė D. Skersytė.—
V.: LTSR kultūros m-ja, LTSR MMKC, 1988.—
26 p.

Leidinyje rašoma apie kai kurias kalen
dorinių švenčių apeigas. Straipsniai padės
liaudies tradicijų propaguotojams organizuo
ti liaudiškus renginius ir apipavidalinti įvai
raus turinio šventes.
Pram oginių renginių organizavimas / Su
darė A. Paulavičiūtė.— V.: LTSR kultūros
m-ja, LTSR MMKC, 1988.—56 p.

šiame leidinyje, remiantis gerąja kai ku
rių sąjunginių respublikų bei CSSR ir mūsų
rajonų įstaigų patirtimi, stengtasi paskatinti
mūsų kultūros darbuotojus kūrybiškai panau
doti aprašytus pramoginius renginius.

1987.— 82 c.

Leidinyje pateikiamos pagrindinės klubo
darbo kryptys padės teisingai numatyti sa
vo darbo uždavinius, formas ir metodus.

GAUTA IS SĄJUNGINIO
LIAUDIES KŪRYBOS IR KULTŪRINIO
ŠVIETIMO DARBO MOKSLINIO
METODINIO CENTRO
Leidinyje kalbama apie perspektyviausias
ateistinio auklėjimo kryptis moraliniu-estetinįu aspektu.
HanpaBAeHHn
6 otm b
AeHHHX.

h

$ opmu aTeHCTH4ecKoii pa*

KyAbTypHO-npocBeTHTeAbHUx
HpaBCTBeHHO-acreTMvecKHH

Leidinio autoriai,
remdamiesi moksline
literatūra, įvairiomis metodinėmis rekomen
dacijomis, kaip planuoti kultūrinio švietimo
įstaigų veiklą, bando apibendrinti šioje sri
tyje sukauptą patirtį.
3eAeHHHa A. 3 . , TyAbHHHCKHH T. A . riporpaMMHo-ųeAesoe
HanpaBAeime AeirreAbHOCTH
UeHTpaAH30BaHHbIX KAy6HbIX CHCTeM: MeTOAHh

B rocnuc y «Opieji»: H3 onbrra paCoTU
AHCKOTeKu «Op$eH» THpacnoAbCKoro ropoAcKoro A<>Ma KyAbTypu.— M .: BHMU HT h
KnP MK CCCP, 1987.— 40 c.
Leidinyje pasakojama, kaip organizuoti
paskaitas, diskusijas, klausimų ir atsakymų
vakarus bei kitus renginius, padedančius
ugdyti harmoningą asmenybę.
Eoftno A . AecaTb imceM o 3Ae. KyAbTnpoCBeT paOOTHHKaM O KypeHHH H HapicoMaHHH:
MeTOAHHecKoe n o co 6 n e.— M .:
BHM U HT u

KnP MK CCCP, 1987.— 78 c.
Liaudies universiteto tikslas — padėti sa
vo klausytojams teisingai formuoti kultūri
nius poreikius ir interesus, numatyti bū
dus jiems tenkinti, siūlyti efektyvesnes kul
tūringo laisvalaikio organizavimo formas, pro
paguoti sveiką gyvenimo būdą.
yne6HbiH

nAaH

n

nporpaMMa

HapoAHbix yHHBepcHTeTOB KyAbTypu no
Kypcy «KyAbTypa h Tpe3suft o6pa3 x h 3hh».—
M.: BHMU HT h KI1P, 1987.— 31 c.

Aah

Gedulinga muzika: Mažos sudėties pu
čiamųjų instrumentų orkestrams / Sudarė
S. Gricius.— V.: LTSR kultūros m-ja, LTSR
MMKC; 1987.—53 p.
Muzika liaudies sceninio šokio pamokoms /
Sudarė G. Kagan.— V.: LTSR kultūros m-ja,
LTSR MMKC, 1988.—131 į).
Dainos spaliukų chorams / Sudarė R. Sodeikienė.— V.: LTSR kultūros m-ja, LTSR
MMKC, 1987.—46 p.
Vokaliniai kūriniai pritariant liaudies inst
rumentams / sudarė R. Kibildienė.— V.: LTSR
kultūros m-ją, LTSR MMKC, 1987.—40 p.

32

h

KnP MK CCCP,

1986.—

83 c.

INFORMACUA
VADOVAUJANTIEMS
DARBUOTOJAMS
IlAaTHue ycAyrH

b

KyAbTypHO-npocBeTHTeAb-

Kbix ynpexcAeHHHX / Bepe3HH K). H.— M.,
1987.— 19 c.— H m į i o p M . cooūiųeHHe; CepHH IV,
Bun. 11, Na l(/w— BHŪAHorp.: C. 17— 19 (36
Ha3B.),

Apžvalgoje analizuojamos teorinės moka
mų paslaugų kultūrinio švietimo įstaigose
problemos, t. p. apžvelgiamas mūsų šalies
bei kai kurių socialistinių šalių patyrimas.

KLIP MK

Tiraspolio kultūros namų diskoteka —
vienas svarbiausių įstaigos struktūrinių pada
linių, nuolat ieškanti naujų jaunimo laisva
laikio organizavimo formų.

IIpHMepHUH

M.: BHMU HT

ynpejKacneKT:

MeTOAHHOCKHe
peKOMeHAaųnH.— M .: BHM1J
HT h KnP MK CCCP, 1987.— 27 c.

necKoe nocoŪHe.— M .: BHMLĮ HT
CCCP, 1987.— 62 c.

EeAOBa M., AoraeB B. Oprami3aųHH h UAaHHpoBamie paSoTU ceAbCKHx KAy6Hux yųpeacAeHHH no įopMHpoBamno coųHaAbHeik aKTHBhocth
HaceAeHHH: MeTOAHHecKoe n o co S n e.—

Vaikų folkloro kolektyvų veikla priklau
so nuo bendro mokyklos bei kultūros įstai
gos triūso. Įvairios darbo formos padeda ug
dyti kūrybinį ir socialinį dalyvių aktyvumą.
OpraHH3aųHH h AejrreAbHOCTb actckhx (ĮioAbK-

AOpHbIX KOAAeKTHBOB B 06lIje06pa30BaTeAbH0H
mKOAe: HHcĮiopMaųHOHHo-MeTOAHHecKoe nncbMO.— M.: BHMU HT h KFIP MK CCCP,
1988.— 9 c.
Leidinyje supažindinama su Odesos jau
nimo klubų susivienijimų darbo metodais ir
patirtimi.
OpraHH3aųifji h HanpaBAeHHH paCoTbi o6t>eAHHeHHn MOAOAexcHux KAy6oB: MeTOAHKa,
npaKTHKa, AOKyMeirraųHi^— M .: BHMU HT h
K n P MK CCCP, 1987.— 44 c.

SĄJUNGINES
LEIDYKLOS IŠLEIDO
IIpHxoAbKO T. O . ropoACKoii KAy6 h ero
napTHepbi:
OribiT, npoCAeMU, noHCKH.— M ..
C ob . P occhh, 1988.— 96 c.— (B -w a «B noMoiųb KAyČHOMy paCoTHHKy», Na 3).

Brošiūroje rašoma apie klubo vaidme
nį sprendžiant aktualias kultūrinio gyvenimo
problemas, kontaktus su kitomis organiza
cijomis.
EnpxceHK>K r . M., EpeMeHKo P. A. KAy6 h
3AOpOBbIH o6pa3 3KH3HH.— M. t COB. POCCHH,
1588.— 136 c.— (E-HKa «B noMOiųb KAy6HOMy
pačoTHHKy Ne 2).

Knygos autorių tikslas — suformuluoti
pagrindinius teorinius ir metodinius teigi
nius, kuriais klubas galėtų remtis, propaguo
damas sveiką gyvenimo būdą.
A ppo B. K., 3AOTHHKOB C. H., MHiaŪAOBa O. H. ribecbi: CTyAeinecKHH TeaTp.— M .:
C ob. P occhh, 1988. 144 c .— (B-HKa «B noMoiųb

xyAoxcecTBeHHoft caMOAeirreAbHOCTH Na 5).
Pjesės, skirtos studentų ir liaudies teat
rams, liečia jaunosios kartos auklėjimo, mo
ralės problemas.
BocoHTaHHe yBAe^eHHeM:
ACHTeAbHOCTb

KAyÔHblX

cįiopMHpoBaHHe

h

o6i>eAHHeHHH.— M.:

ripo(Į)H3AaT, 1987.— 144 c.
Knyga supažindina su mėgėjų klubų tech
ninių, meno būrelių ir kt. saviveiklinių ko
lektyvų formavimo principais, darbo meto
dais.
KyAbTypHo-cnopTHBHbift KOMUAeKc: coctoh HHe,
npoČAeMbr,
bo 3 moxchocth.— M.,
1986.—
151 c. (C6. Hayn. Tp. (HHH KyAbTypu).

Kultūros ir sporto kompleksų organizavi
mo ir veiklos problemos.

Ukum, pukum!
V . M IŠKINIO muzika
A . M A T U Č IO žodžiai
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